
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  

------------------------ 

1. ชุดโครงการวิจัย    

2. โครงการวิจัย   วิจัยการทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตกระเทียมที่มี 

คุณภาพโดยลดการใช้สารเคมี ในเขตภาคเหนือตอนบน 

กิจกรรมที1่   การพัฒนาการผลิตกระเทียมคุณภาพโดยลดสารเคมี 

ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)  ทดสอบเทคโนโลยีการผลิตกระเทียมท่ีมีคุณภาพแบบเกษตรกรมี 

ส่วนร่วมในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

          ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) Testing technology of garlic plant production with  

Farmer participatory. 

 

3. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง  นายมณเทียน  แสนดะหมื่น   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน  

ผู้ร่วมงาน                  นายสุริยนต์ ดีดเหล็ก       ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน 

นายบุญชู สายธนู       ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน 

     

4. บทคัดย่อ    

 การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตกระเทียมที่มีคุณภาพแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม โดยจัดการหัว

พันธุ์ก่อนปลูกป้องกันการเกิดโรคใบจุดสีม่วง           พบว่าการใช้กรรมวิธีของกรมวิชาการเกษตร 

(วิธีทดสอบ) ให้ผลผลิตเฉลี่ย 2450.6 ก.ก./ไร่         ส่วนการใช้วิธีการของเกษตรกรให้ผลผลิต 

1950.0 ก.ก./ไร่   ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต  กรรมวิธีทดสอบสูงกว่าวิธีเกษตรกร 

500.6 ก.ก./ไร่   โดยมีต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตกระเทียมต่างกัน พบว่าวิธีทดสอบมีรายได้

เฉลี่ยของ 38,130 บาทต่อไร่  วิธีการเกษตรกรมีรายได้เฉลี่ย 29,499 บาทต่อไร่  ด้านต้นทุนฝันแปร

จากการทดสอบพบว่าวิธีทดสอบมี 20,543 บาทต่อไร่  วิธีการเกษตรกรมีต้นทุนฝันแปร 23,108 บาท

ต่อไร่ โดยมีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุนจากการทดสอบพบว่า 1.91  ส่วนวิธีการเกษตรกรมี

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน1.34 



 

 

 

 

5. ค าน า                                  

กระเทียมเป็นพืชเศรษฐกิจพืชหลักของประเทศไทย นอกจากจะใช้ประกอบอาหารแล้ว ยัง

เป็นพืชสมุนไพรรักษาโรคได้หลายชนิด    ประเทศไทยมีผลผลิตกระเทียมเฉลี่ยต่อปี ประมาณ 

74,000 – 85,000 ตัน ในปี  2553 ประเทศไทยมีพ้ืนที่การผลิตทั้งสิ้นประมาณ 68,484 ไร่ผลผลิต

รวมทั้งประเทศสามารถท ารายได้ให้เกษตรกรปีละไม่ต่ ากว่า 4 ,000 ล้านบาท  โดยพ้ืนที่เพาะปลูก

กระเทียมส่วนใหญ่อยู่ในเขตภาคเหนือ โดยเฉพาะในจังหวัดเชียงใหม่ พะเยา ล าปาง  ล าพูน  และ

แม่ฮ่องสอน(ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่, 2554) ซึ่งมีภูมิอากาศเหมาะกับการเจริญเติบโตของ

กระเทียมจึงเป็นแหล่งปลูกที่ส าคัญ  ศักยภาพการผลิตกระเทียมในจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ปีเพาะปลูก 

2552-2553 มีพ้ืนที่ปลูก 15,394 ไร่ ผลผลิตรวม 44,215 ตัน (ส านักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน

,2554)  เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตจ าหน่ายในรูปกระเทียมสดและกระเทียมแห้ง นอกจากนี้เกษตรกร

ในพ้ืนจังหวัดแม่ฮ่องสอนบางส่วนจะผลิตหัวพันธุ์กระเทียมเพ่ือส่งไปปลูกในจังหวัดใกล้เคียง เช่น 

เชียงใหม่ 

ซึ่งหลังจากข้อตกลงเขตการค้าเสรีไทย จีน ในปี  พ.ศ. 2550 กระเทียมของประเทศไทยได้รับ

ผลกระทบส่งผลกระเทียมจีนมีแนวโน้มมีการน าเข้ามาในไทยมากขึ้น  เนื่องจากกระเทียมที่นิยมปลูก

กันในประเทศไทยเป็นกระเทียมพันธุ์พ้ืนเมืองซึ่งมีหัวเล็ก และรสชาติเผ็ด เป็นที่นิยมของผู้บริโภค

ภายในประเทศ ดังนั้นเกษตรกรส่วนใหญ่จึงนิยมปลูกแต่กระเทียมพันธุ์พ้ืนเมือง ในขณะที่ตลาด

ต่างประเทศต้องการกระเทียมพันธุ์จีน ซึ่งหัวใหญ่จึงท าให้ผลผลิตส่วนใหญ่ใช้บริโภคในประเทศ (กรม

เศรษฐกิจการพาณิชย์,2532) อีกทั้งต้นทุนการผลิตกระเทียมของจีนอยู่ที่ประมาณ 2.5 -3 บาทต่อ

กิโลกรัม แต่ไทยจะมีต้นทุน 5 บาทต่อกิโลกรัม  จึงมีการลักลอบน าเข้ากระเทียมสู่ประเทศไทยจ านวน

มากในแต่ละปี ท าให้กระเทียมไทยมีราคาตกลงมาก  ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบกับเกษตรกรผู้ปลูก

กระเทียมโดยตรง(ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่, 2554)  ทั้งนี้การผลิตกระเทียมในปัจจุบันมี

ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นอันเนื่องจากการใช้ปุ๋ยและสารเคมีเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งต้นทุนในการผลิตกระเทียม

ส่วนใหญ่จะเป็นต้นทุนแปรผัน  เป็นค่าใช้จ่าย  ค่าแรง และค่าปุ๋ยที่ใช้เพ่ือช่วยในการบ ารุงหรือ

เสริมสร้างให้ผลผลิตมีความสมบูรณ์มากที่สุด(ศูนย์สารสนเทศการเกษตร , 2554)   ซึ่งการใช้ปุ๋ยและ

สารเคมีที่ไม่ต้องตามหลักวิชาการ  เป็นการสิ้นเปลืองเกินความจ าเป็นและพืชน าไปใช้ประโยชน์ได้



น้อย  ต้นทุนการผลิตเพ่ิมขึ้น  การใช้ที่ไม่ถูกต้องมีผลต่อคุณภาพหัวพันธุ์และผลผลิตที่ลดลง มีความ

อ่อนแอต่อโรคของกระเทียมเพ่ิมขึ้น นอกจากนี้การใช้สารเคมีมากมีผลต่อสุขภาพของเกษตรกร ความ

มั่นใจผู้บริโภคด้านความปลอดภัยทางอาหาร ความสามารถในการแข่งขันทางการค้า และยังส่งผล

กระทบในด้านสิ่งแวดล้อม    

ดังนั้นจึงจ าเป็นที่ต้องท าการศึกษาวิจัยเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพผลผลิตกระเทียม

ให้มีคุณภาพดี ซึ่งหากสามารถปรับปรุงให้กระเทียมที่ผลิตในประเทศมีหัวและกลีบใหญ่ขึ้นก็มีลู่ทางที่

จะผลิตส่งออกไปจ าหน่ายได้ (สุชาติ, 2522)  เกษตรกรก็จะสามารถขายได้ราคาดีข้ึนและได้ผลผลิตต่อ

ไร่สูงขึ้นด้วย โดยการพัฒนาการจัดการธาตุให้เหมาะสมกับสภาพดินและพืช การใช้สารชีวภาพในการ

ควบคุมโรคกระเทียมและวัชพืช ทั้งนี้เพ่ือให้ได้เทคโนโลยีการผลิตที่ช่วยลดการใช้สารเคมีในการผลิต 

ลดต้นทุนการผลิตและพัฒนากระเทียมที่มีคุณภาพดีให้แก่เกษตรกร 

วัตถุประสงค์ของโครงการ เพ่ือให้ได้เทคโนโลยีการผลิตกระเทียมที่มีคุณภาพดี ลดการใช้สารเคมี  

และต้นทุนการผลิตที่เหมาะสมแก่เกษตรกร 

 

 

 

 

 

6. วิธีด าเนินการ                         :  

- อุปกรณ์       

1). สิ่งที่ใช้ในการทดลอง กระเทียม สายพันธุ์พื้นเมือง( อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน) 

2). สารไอโพรไดโอน (Iprodione) 50% WP. 

3). สารไดฟีโนโคนาโซล (difenoconazole) 25% EC. 

4). ปูนขาว 

5)  ปุ๋ยคอกมูลวัว 

- วิธีการ 

ใช้กระบวนการวิจัยระบบฟาร์ม(Farming System Research) ซึ่งมีขั้นตอนการด าเนินงาน

ดั่งนี้ ขั้นที่ 1 การเลือกพ้ืนที่เป้าหมาย ด าเนินการคัดเลือกพ้ืนที่เป้าหมายตามปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ 

ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของเกษตรกร ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์พ้ืนที่และวินิจฉัยปัญหาร่วมกัน



ระหว่างนักวิจัยและเกษตรกร ขั้นที่ 3 ด าเนินการทดสอเทคโนโลยีการป้องกันก าจัดโรคใบจุสีม่วง

กระเทียม  วางแผนการทดสอบเกษตรกร จ านวน 10 ราย รายละ 2 ไร่ แต่ละรายมีการ 2 กรรมวิธี

ได้แก่ เทคโนโลยีเกษตรกรปฏิบัติและเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร  จ านวน 2 ซ้ า  คือ 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม วิธีเกษตรกร วิธีทดสอบ 

การป้องกันก าจัดโรค

ใบจุดสีม่วง 

พ่นสารเคมี เช่น ไดโฟล่แทน หรือได

เทน -เอ็ม -45 ทุก 7 วัน ถ้าพบการ

ระบาดของโรครุนแรง เพ่ิมการใช้

สารเคมีป้องกันก าจัดโรคมากขึ้น  

ป้องกนัก าจัดกระเทียมแบบ IPM โดย 

1.ก่อนปลูกชุบหัวพันธุ์ประมาณ 10-15 

น า ที  ด้ ว ย ส า ร  iprodione ห รื อ 

difenoconazole ในอัตราความเข้มข้น 

60 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 

2.เก็บตัวอย่างดินวิเคราะห์สมบัติของดิน

และปริมาณธาตุอาหารในดิน 

3..ใส่ปุ๋ยและปรับปรุงดินตามแนวทางการ

ใส่ตามค่าวิเคราะห์ดินส าหรับกระเทียม 

และปรับการใส่ปุ๋ยให้เหมาะสมเพ่ือลดการ

เกิดโรค 

4.ดูแลป้องกันก าจัดวัชพืชในแปลงไม่ให้

เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค 

5. ห มั่ น ต รว จ ส อบ แ ป ล งป ลู ก อ ย่ า ง

สม่ าเสมอ เมื่อพบการระบาดรุนแรงควร



พ่นสารป้องกันก าจัดโรค เช่น iprodione 

ห รื อ difenoconazole ใน ช่ ว งที่ มี โ ร ค

ระบาดรุนแรง 

 

บันทึกข้อมูล  

1. การระบาดของโรคใบจุดสีม่วง ทุกสัปดาห์ 
2. ผลผลิตกระเทียม(Yield Gap) และคุณภาพ 
3. ต้นทุน รายได้ ผลตอบแทน อัตราส่วนของรายได้ต่อการลงทุน(Cost & Return)  
4. ปริมาณสารพิษตกค้าง 
5. ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา 
- เวลาและสถานที่ ระยะเวลา เริ่มต้น ตุลาคม 2555 สิ้นสุด กันยายน 2557 

  สถานที่ท าการทดลอง ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตอง ตามพระราชด าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน  

 

 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

ตารางที่ 1 รายชื่อเกษตรกรที่คัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ  

ล าดับที่ ชื่อเกษตรกร ที่อยู่ 

1 นางศรีวิไล  แสนชัย 113 หมู่ 7 ต.แม่ลาหลวง   อ.แม่ลาน้อย    จ.แม่ฮ่องสอน 

2 นายแดนณรงค์  พรมปัญญารัตน์ 15/1 หมู่ 7 ต.แม่ลาหลวง  อ.แม่ลาน้อย    จ.แม่ฮ่องสอน 

3 นางสมศรี  ศรีธิ 93/1 หมู่ 7 ต.แม่ลาหลวง  อ.แม่ลาน้อย   จ.แม่ฮ่องสอน 

4 นางบุญรอด  สีเทียม 142/1 หมู่ 7 ต.แม่ลาหลวง อ.แม่ลาน้อย   จ.แม่ฮ่องสอน 

5 นายอานัน  กระจ่างไพร 30 หมู่ 5 ต.แม่ลาหลวง     อ.แม่ลาน้อย   จ.แม่ฮ่องสอน 

6 นายวินิจ  กุศลศิริ 55 หมู่ 1 ต.แม่ลาหลวง     อ.แม่ลาน้อย   จ.แม่ฮ่องสอน 



7 นายปันโต  มิ่งศรีสุข 2 หมู่ 5 ต.แม่ลาหลวง       อ.แม่ลาน้อย  จ.แม่ฮ่องสอน 

8 นายจารุวิทย์  กันทรจ ารัส 50/2 หมู่ 1 ต.แม่ลาหลวง   อ.แม่ลาน้อย  จ.แม่ฮ่องสอน 

9 นายศรีทน  หยกรุ่งธนานนท์ 58/2  หมู่ 5 ต.แม่ลาหลวง  อ.แม่ลาน้อย  จ.แม่ฮ่องสอน 

10 นายชาติชาย ฉานดินแดง หมู่5 ต.แม่ลาหลวง           อ.แม่ลาน้อย  จ.แม่ฮ่องสอน 

 

ตารางที่ 2 ผลผลิตของเกษตรกรที่ปลูกกระเทียมตามกรรวิธีการจัดการหัวพันธุ์ต่างกัน 

เกษตรกร ผลผลิต(กก./ไร่)  Yield gap 

วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร 

นางศรีวิไล  แสนชัย 2,466 2,300 166 

นายแดนณรงค์  พรมปัญญารัตน์ 2,250 2,000 250 

นางสมศรี  ศรีธิ 3,250 2,000 1,250 

นางบุญรอด  สีเทียม 2,180 1,600 580 

นายอานัน  กระจ่างไพร 2,460 1,500 960 

นายวินิจ  กุศลศิริ 2,700 2,550 150 

นายปันโต  มิ่งศรีสุข 2,100 2,000 100 

นายจารุวิทย์  กันทรจ ารัส 3,000 2,500 500 

นายศรีทน  หยกรุ่งธนานนท์ 1,100 850 250 

นายชาติชาย ฉานดินแดง 3,000 2,200 800 

เฉลี่ย 2,451 1,950 500.6 

 

วิเคราะห์เปรียบเทียบผลผลิต 



การใช้กรรมวิธีของกรมวิชาการเกษตร(วิธีทดสอบ)        ให้ผลผลิตเฉลี่ย 2450.6 ก.ก./ไร่  ใช้วิธีการ

ของเกษตรกรให้ผลผลิต 1950.0 ก.ก./ไร่   ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต  กรรมวิธีทดสอบสูง

กว่าวิธีเกษตรกร 500.6 ก.ก./ไร่  ทั้งนี้อาจเนื่องจากวิธีการทดสอบสามารถป้องกันการเกิดโรคใบจุดสีม่วงใน

กระเทียมได้ผล ท าให้ไม่เกิดการเป็นโรคจึงท าให้กระเทียมมีผลผลิตที่สมบรูณ์  จึงให้ผลผลิตสูงกว่าวิธีการของ

เกษตรกรเพราะเกษตรกรจะเริ่มให้สารเคมีก าจัดเชื้อราเมื่อพบการระบาดหรือระบาดรุนแรง และเพ่ิมปริมาณ

ความเข้มข้นของสารเพ่ิมขึ้น ซึ่ง พันและคณะ(2531) รายงานผลการป้องกันก าจัดโรค Anthracnose และ 

Purple blotch ในหอมแดง พบว่า  แปลงทดลองไม่ เป็น โรค แปลงที่ ไม่มีการพ่นสารเคมี เป็น โรค 

Anthracnose และ Purple blotch ประมาณ 3 % และ 8 % ตามล าดับ      โดยแปลงที่ป้องกันก าจัดโรคให้

ผลผลิตสูงกว่าแปลงที่ไม่ได้พ่นสารเคมี ( 29.47-39.69 %) 

 

ตารางที่ 8 วิเคราะห์เปรียบเทียบผลผลิตกระเทียมที่ปลูกและจัดการแปลงต่างกัน 

กรรรมวิธี ค่าเฉลี่ย T-test 

วิธีการทดสอบ 2450.6 4.0** 

วิธีเกษตรกร 1950.0  

Yield gap เฉลี่ย 500.6  

ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตกระเทียม 

 ด้านรายได้ของผลิตกระเทียมจากการทดสอบพบว่าวิธีทดสอบมีรายได้เฉลี่ยของ 38,130 บาทต่อไร่  

วิธีการเกษตรกรมีรายได้เฉลี่ย 29,499 บาทต่อไร่   

 ด้านต้นทุนฝันแปรจากการทดสอบพบว่าวิธีทดสอบมี 20,543 บาทต่อไร่  วิธีการเกษตรกรมีต้นทุนฝัน

แปร 23,108 บาทต่อไร่  

 ด้านอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit and Cost ratio :BCR ) จากการทดสอบพบว่า 1.91 

ส่วนวิธีการเกษตรกรมีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน1.34 

ซึ่งทั้งนี้อาจเนื่องจากวิธีการทดสอบท าให้เกิดการเป็นโรคใบจุดสีม่วงน้อยกว่า วิธีการของเกษตรกร 

และมีการพ่นสารเคมีน้อยกว่า มีค่าแรงงานในการพ่นสารเคมีที่เป็นต้นทุนการผลิตน้อยกว่าจึงมีผลตอบแทน

การผลิตมากกว่า ท าให้มีรายได้มากกว่าวิธีการของเกษตรกร สอดคลองกับงานวิจัยของ ลักษณาและคณะ



(2536) การป้องกันก าจัดโรคใบจุดสีม่วงของหอมหัวใหญ่โดยใช้สาร carbendazim พบว่า ผลการทดลอง

พบว่าเป็นโรคใบจุดสีม่วงเฉลี่ยเพียง 5 เปอร์เซ็นต์ แปลงเกษตรกรที่เป็นแปลงเปรียบเทียบ 5 ราย เป็นโรค

ประมาณ 25-50 เปอร์เซ็นต์ แปลงทดสอบ พ่นสารป้องกันก าจัดโรคพืชทั้งหมด 9 ครั้ง แปลงเกษตรกรนอก

โครงการพ่น 20-24 ครั้ง ผลผลิตแปลงทดสอบสูงกว่าแปลงเกษตรนอกโครงการมาก เพาะเก็บเม่ือแก่จัดมี

ขนาดหัวโตมีผลก าไรสูงกว่า เพราะให้ผลผลิตสูงมีการบริหารการใช้สารป้องกันก าจัดศัตรูพืชที่ถูกต้องเหมาะสม

ท าให้ลงทุนต่ ากว่า 

ตารางที่ 3 ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตกระเทียม 

เกษตรกร รายได้(บาท/ไร่) ต้นทุนผันแปร 

(บาท/ไร่) 

BCR 

วิธีเกษตรกร วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร วิธีทดสอบ 

นางศรีวิไล  แสนชัย 36,990 39,456 24,180 22,080 1.53 1.78 

นายแดนณรงค์  พรมปัญญารตัน ์ 32,000 36,000 26,135 22,810 1.22 1.57 

นางสมศรี  ศรีธ ิ 32,000 52,000 24,255 21,755 1.32 2.39 

นางบุญรอด  สีเทยีม 19,200 34,880 26,810 24,500 0.71 1.42 

นายอานัน  กระจ่างไพร 24,000 39,360 23,640 21,640 1.02 1.82 

นายวินิจ  กุศลศิร ิ 30,600 32,400 25,635 22,310 1.19 1.45 

นายปันโต  มิ่งศรสีุข 32,000 33,600 20,589 17,264 1.55 1.94 

นายจารุวิทย์  กันทรจ ารัส 35,000 42,000 23,463 20,138 1.49 2.08 

นายศรีทน  หยกรุ่งธนานนท์ 13,600 17,600 21,970 19,870 0.61 0.88 

ชาติชาย ฉานดินแดง 39,600 54,000 14,400 13,062 2.75 3.75 

เฉลี่ย 29,499 38,130 23,108 20,543 1.34 1.91 

 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 



   1. ทดสอบเทคโนโลยีการผลิตกระเทียมที่มีคุณภาพแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม โดยจัดการหัวพันธุ์ก่อน

ปลูกป้องกันการเกิดโรคใบจุดสีม่วง พบว่าการใช้กรรมวิธีของกรมวิชาการเกษตร(วิธีทดสอบ)        ให้ผลผลิต

เฉลี่ย 2450.6 ก.ก./ไร่  ใช้วิธีการของเกษตรกรให้ผลผลิต 1950.0 ก.ก./ไร่   ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิต  กรรมวิธีทดสอบสูงกว่าวิธีเกษตรกร 500.6 ก.ก./ไร่   

     2. ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตกระเทียม พบว่า วิธีทดสอบมีรายได้เฉลี่ยของ 38,130 บาทต่อไร่  

วิธีการเกษตรกรมีรายได้เฉลี่ย 29,499 บาทต่อไร่  ด้านต้นทุนฝันแปรจากการทดสอบพบว่าวิธีทดสอบมี 

20,543 บาทต่อไร่  วิธีการเกษตรกรมีต้นทุนฝันแปร 23,108 บาทต่อไร่ โดยมีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน 

(Benefit and Cost ratio :BCR ) จากการทดสอบพบว่า 1.91 ส่วนวิธีการเกษตรกรมีอัตราส่วนผลตอบแทน

ต่อต้นทุน1.34 
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