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บทคัดยอ 

             การศึกษาอัตราที่เหมาะสมของปุยอินทรียคุณภาพสูงรวมกับปุยเคมีเพื่อเพิม่ผลผลิตหอมแดงในกลุม
ชุดดินที ่15 ไดดําเนนิการตัง้แตเดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือนตุลาคม 2554 ศึกษาในพื้นที่ บานทุงเอี้ยง หมูที ่5 
ตําบลฝายหลวง อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ โดยมวีัตถุประสงคเพื่อศึกษาอัตราที่เหมาะสมของปุยอินทรีย
คุณภาพสูงตอการเพิ่มผลผลิต ศึกษาความอุดมสมบูรณของดิน และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของหอมแดง 
โดยวางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCBD) มีตํารับการทดลองทั้งหมด 4 
ตํารับ 5 ซํ้า ดงันี้ ตํารับที่ 1 ใสปุยตามวิธีแบบเกษตรกร (Control) ตํารับที่ 2 ใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดนิ 
ตํารับที่ 3 ใสปุยอินทรียคณุภาพสูงตามคาวิเคราะหดิน ตํารับที่ 4 ½ ปุยเคมี รวมกับ ½ ปุยอินทรียคณุภาพสูง 

             ผลการทดลองพบวา ตํารับที่ 2 การใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินตอบสนองตอผลผลิตของหอมแดง 
และมีผลผลิตและใหความสงูเพิ่มขึ้น โดยใหผลผลิตในปแรก 1,830.21 กิโลกรัมตอไร ความสูง 22.31 
เซนติเมตรในปแรก และ 2,103.30 กิโลกรัมตอไร ความสูง 27.4 เซนติเมตรในปที่ 2  รองลงมาไดแก  ตํารับ
ที่ 3 ใสปุยอินทรียคุณภาพสูงตามคาวิเคราะหดนิใหผลผลิตและความสงูของหอมแดง 1,582.69 กิโลกรัมตอ
ไร ความสูง 19.6 เซนติเมตร ในปแรก และ 1,941.49 กิโลกรัมตอไร ความสูง 26.7 เซนติเมตร ในปที่ 2 สวน
ตํารับที่ 4  ½ ปุยเคมี รวมกับ ½ ปุยอินทรียคุณภาพสูง ใหผลผลิตและความสูงของหอมแดง 1640.27 
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กิโลกรัมตอไร ความสูง 21.2 เซนติเมตร ในปแรก และ 1,783.90กิโลกรัมตอไร ความสูง 21.4 เซนติเมตร ใน
ปที่ 2 สวนตาํรับที่ 1 แปลงควบคุมตอบสนองตอความสูง และผลผลิตต่ําสุดและมีความแตกตางกับตํารับ
อ่ืนๆ คือ ใหผลผลิตและความสูงของหอมแดง 1244.18 กิโลกรัมตอไร ความสูง 17.0 เซนติเมตร ในปแรก 
และ 1,267.34 กิโลกรัมตอไร ความสูง 18.3 เซนติเมตร ในปที่ 2 ตามลําดับ 

              จากการวิเคราะหผลตอบแทนทางเศรษฐกิจพบวา ตํารับที่ 2 การใชปุยเคมีตามคาวิเคราะหดนิให
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงสุด สูงสุด 20,416.39 บาทตอไร ในปที่ 1 และ 24,472.74 ในปที่ 2และมีตนทุน
การผลิตตอไรสูงสุดทั้ง 2 ป คือ 7,036.76 และ 7,076.76 บาทตอไร  รองลงมา ไดแก ตํารับที่ 3 การใสปุย
อินทรียคุณภาพสูงตามคาวิเคราะหดิน ใหผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 17,388.25 บาทตอไร ในปที่ 1 และ 
22,730.25 มีตนทุนการผลิตตอไร ทั้ง 2 ป เทากับ 6352.10 และ6392.10 บาทตอไร ตํารับที่ 4 ½ ปุยเคมี
รวมกับ ½ ปุยอินทรียคณุภาพสูง ใหผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 18,856.97 และ 20971.42 บาทตอไร 
ตามลําดับ สวนตํารับที่ 1 แปลงควบคมุ(Control) ใหผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ต่ําสุด15821.94. และ 
15469.94 บาทตอไร และมีตนทุนการผลิตต่ําที่สุดคือ 2,840.76 และ 3,540.76 บาทตอไร  

 

หลักการและเหตุผล 

              ปจจุบันแนวโนมการใชปุยเคมีของเกษตรกรเพิ่มขึ้นทุกปเพื่อเพิ่มผลผลิตในการปลูกพืช               

ในขณะเดียวกัน  การใชปุยเคมีในอัตราที่สูงก็ทําใหตนทุนการผลิตสูงขึ้น  รายไดของเกษตรกรก็นอยลง  

และการใชปุยเคมีตอเนื่องเปนเวลาหลายป  ทําใหดินแข็ง ไถพรวนยาก  การใสปุยเคมีก็ตองใสเพิ่มมากขึ้น

ทุกป  แตผลผลิตเริ่มคงที่  ไมเพิ่มขึ้นและมีแนวโนมลดลง  เนื่องจากการใสปุยเคมี  เพียงอยางเดียวสงผลให

คุณสมบัติทางกายภาพ  และชีวภาพของดินเสื่อมลง  (กรมวิชาการเกษตร,  2549)  หอมแดงเปนพืชผักชนิด

หนึ่งที่ปลูกมากในพื้นที่อําเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ  ซ่ึงจะมีการปลูกหลังจากเก็บเกี่ยวขาวชวงเดือน

พฤศจิกายน  -  มีนาคม ในป 2548/49  มีพื้นที่เพาะปลูกหอมแดงใน อําเภอลับแล  รวมทั้งสิ้น 18,535 ไร  

ผลผลิตรวม 16.721 ลานตัน  มูลคาการผลิต  273.812  ลานบาท เกษตรกรผูปลูกหอมแดงจะมีการใชสารเคมี

เปนจํานวนมากโดยเฉพาะปุยเคมีทําใหตนทุนการผลิตเพิ่มขึ้น 

 ดังนั้น  การใชปุยอินทรียก็เปนอีกแนวทางหนึ่ง  ที่จะชวยคืนความอุดมสมบูรณใหกับพื้นดิน          

ใหธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรองแกพืช  ชวยใหดินรวนซุย  และเปนอีกแนวทางหนึ่งในการลดตนทุน

การผลิต  การพัฒนาปุยอินทรียใหมีคุณภาพสูง  สามารถใหธาตุอาหารทัดเทียมกับปุยเคมี  โดยเลือกใชวัสดุ  
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ที่ใหธาตุอาหารสูง  มาเปนสวนผสมเพิ่มเติมในการทําปุยอินทรียผานกระบวนการหมักที่สมบูรณ  ซ่ึงเปนที่

ตองการสําหรับเกษตรกรมากขึ้นเรื่อย ๆ  เพราะสามารถใหผลผลิตทัดเทียมกับปุยเคมี  ยังชวยอนุรักษ

ทรัพยากรดินไมใหเสื่อมโทรม  สามารถลดหรือทดแทนการใชสารเคมีทางการเกษตร  ทําใหเกษตรกร        

มีกําไรและสามารถพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน  (สถาบันวิจัยวิทยาการและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย,  

2548)  ซ่ึงมีความจําเปนตองมีขอมูลทางวิชาการที่ชวยสนับสนุน และตองมีแปลงสาธิตทดสอบเพื่อ          

เก็บขอมูล  อยางเปนรูปธรรม  รวมทั้งประโยชนทางดานการศึกษาดูงานในพื้นที่ได   เพื่อปรับเปลี่ยน

แนวความคิดของเกษตรกรเขาใจในการปลูกหอมแดงในระบบเกษตรอินทรียโดยการใชปุยอินทรีย

คุณภาพสูงมากขึ้น 

 

วัตถุประสงค 

           1.ศึกษาอัตราที่เหมาะสมของปุยอินทรียคุณภาพสูงตอการเพิ่มผลผลิต และผลตอบแทนเศรษฐกิจ

จากการปลูกหอมแดง 

          2. ความอุดมสมบูรณของดินและผลตอบแทนเปรียบเทียบกับพืชเศรษฐกิจอื่น 

 
ขอบเขตการศกึษา 

 
                  ทําการวิจัยรวมกับเกษตรกรเจาของแปลง โดยศึกษาการจัดการดินที่เหมาะสมของปุยอินทรีย
คุณภาพสูง รวมกับปุยเคมีกับหอมแดงใน กลุมชุดดินที่ 15 เพื่อปรับปรุงบํารุงดิน เพิ่มความอุดมสมบูรณ   
ของดิน ผลผลิต และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของหอมแดง รวมท้ังลดตนทุนการผลิต เพิ่มรายได และ     
ลดสารเคมีตกคางไดดวย ซ่ึงดําเนินการวิจัยในพื้นที่ของหมอดินอาสาประจําหมูบานทุงเอี้ยง หมูที่ 5 ตําบล
ฝายหลวง อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ 
 

ตรวจเอกสาร 
 
             ทรัพยากรดินเปนปจจัยที่สําคัญทางการเกษตร แตปจจุบันทรัพยากรดนิไดเสื่อมโทรมลงเปนอยาง
มาก ทั้งนี้เนื่องจากมีการใชประโยชนทรัพยากรดนิเพื่อการเพาะปลูกอยางตอเนื่อง ประกอบกับสภาพดนิใน
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ประเทศไทยสวนใหญมีอินทรียวัตถุต่ํา มีการจัดการดินทีไ่มเหมาะสมมีผลทําใหปริมาณอินทรียวัตถุนอยลง 
นอกจากนั้นยงัมีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีของดินทําใหดนิขาดความอุดมสมบูรณ
เกษตรกรจึงเพิม่ผลผลิตโดยการใชปุยเคมแีละสารเคมีเพิม่มากขึ้น ทําใหตนทนุการผลิตเพิ่มสูงขึ้น และยังมี
ผลตอความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดนิและน้ําอีกดวย 

       ชุดดนิแมสาย (Mae sai series:Ms) 

       เกิดจากการทับถมของตะกอนลําน้ําคอนขางใหม ซ่ึงเกิดบนตะพักลําน้ําคอนขางใหม สภาพพืน้ที่ที่

พบมีลักษณะคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 เปอรเซ็นต ดนิชุดนี้เปนดินลึกมาก มีการระบายน้ํา

คอนขางเลว คาดวาดนิมีความสามารถใหน้ําซึมผานไดชา มีการไหลบาของน้ําบริเวณผิวดนิชา และ

ความสามารถในการอุมน้ําของดินสูง ตามปกติแลวระดบัน้ําใตดนินอยกวา 1 เมตร ในฤดแูลง ในฤดูฝนน้ํา

จะทวมขัง ดนิบนลึกไมเกนิ 30 เซนติเมตร มีเนื้อดนิรวนปนทรายแปง หรือดนิรวนเหนยีวปนทรายแปง        

สีพื้นเปนสีน้ําตาลปนเทาถึงสีน้ําตาล มีจุดประสีน้ําตาลปนเหลือง หรือสีเหลืองปนน้ําตาลเห็นไดชัด 

ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงกรดจัดมาก (pH 5.0-6.5) สวนดินลางเปนดินรวนปนดินเหนยีว ดินรวน

เหนยีวปนทรายแปง หรือดนิเหนยีวในระดับดินลึกพืน้ปนสีน้ําตาล หรือสีน้ําตาลปนเทาแก มีจุดประสี

น้ําตาลปนเหลอืง ปฏิกิริยาเปนกรดเล็กนอยถึงดางเล็กนอย pH 6.5-7.5 (กรมพัฒนาที่ดนิ,2548) 

                  การปลูกหอมแดง 

   หอมแดง (shallot)  มีช่ือในภาษาละตินวา  Allium Ascaionicum L. ในประเทศไทย หอมแดงเปน
พืชเศรษฐกิจที่สําคัญชนิดหนึ่ง  เนื่องจากหอมแดง  เปนพืชที่ประเทศไทยสงออกไปขายตางประเทศสูงที่สุด
ในบรรดาสินคา ตระกูลหอม – กระเทียมดวยกัน  โดยตลาดรับซื้อที่สําคัญไดแก  มาเลเซีย  อินโดนีเซีย  
สิงคโปร  ฮองกง  ญ่ีปุน  ไตหวัน  ตะวันออกกลาง   โดยเฉพาะการปลูกหอมแดงในจังหวัดอุตรดิตถมี
ความสําคัญในดานยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตรและระบบเศรษฐกิจ             ของประเทศที่สําคัญ
แหงหนึ่ง  นอกจากนี้  ยังพบวาในปจจุบันการปลูกหอมแดงจากแหลงปลูกตางๆ         ในประเทศไทย  ที่จะ
กาวไปสูตลาดธุรกิจการคาทั้งภายในและตางประเทศ (สุรสิทธิ์  สิงหพรพงศ, 2548)   หอมแดงเปนพืชผักที่
ปลูกไดตลอดป ชอบอากาศเย็น และกลางวันสั้นคือตองการแสงเพียง 9-10 ช่ัวโมงตอวัน  ดังนั้นหากปลูกใน
ฤดูหนาวหอมแดงจะมีการเจริญเติบโตไดดี แตกกอใหหัวเปนจํานวนมาก และหัวมีขนาดใหญ อายุการเก็บ
เกี่ยวประมาณ 90-110 วัน ในฤดูหนาว และ45-60 วันในฤดูฝน 
                 - ฤดูปลูก  ปลูกไดตลอดป ชวงที่เหมาะสมทีสุ่ดคือ เดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ 
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                  - การเตรียมดิน 

                        หอมแดงมีระบบรากตื้น ชอบดินรวน มกีารระบายน้ําดี แปลงปลูกควรมีการไถพรวน พลิก

ดินตากแดด 2-3  วัน แลวจึงไถพรวนใหดินเปนกอนเล็ก แตอยาใหละเอยีดมาก เพราะจะทําใหดนิแนนหอม

ลงหัวยาก ควรใสปุยหมกัหรือปุยคอกลงไปคลุกเคลาใหทั่ว เก็บวัชพืชออกใหหมด แลวรองพื้นดวยปุย

วิทยาศาสตรสูตร 15-15-15 ในปริมาณ  20-50 กิโลกรัม/ไร 

               - การเตรียมพันธุหอม 

                      หัวหอมพันธุที่จะใชปลูก ควรเตรียมลวงหนาอยางนอย 2 เดือน เพราะหวัหอมที่จะใชปลูกควร

มีระยะพักตวัสักระยะหนึ่ง แตไมควรเก็บไวนานเกนิ 6 เดือน นําหวัหอมมาตัดรากเกาออก และใบแหงทิ้งให

หมด ในพื้นที่ 1 ไร ใชพันธุหวัหอมประมาณ 200 กิโลกรัม 

               - ระยะปลูก 

                      นิยมปลูกเปนแปลงขนาดกวาง 1-1.5 เมตร ความยาวของแปลง เปนไปตามความสะดวกใน

การปฏิบัตงิาน ควรปลูกเปนแถว ระยะปลกู 15-20 ซม.หรือ 20-20 ซม. 

               - การใสปุย 

                      เมื่อหอมแดง 14 วันหลังจากปลูก ควรใสปุยยูเรีย หรือแอมโมเนียมซัลเฟต อัตรา 20-25 

กิโลกรัม/ไร  เมื่ออายุ 35-40 วันใสปุยสูตร 15-15-15  ในอัตรา 20-50 กโิลกรัม/ไร การใสปุยใชวิธีโรยหางๆ 

ตนหางจากตนประมาณ 7 เซนติเมตร หรือใชวิธีโรยใหทัว่แปลง หลังจากนั้นใหรดน้ําใหทั่วแปลง        

(รัชฎา,2548)  

ความตองการปุยเคมีของการปลูกหอมแดง 

 หอมแดงมีความตองการปุยเคมีในอัตราที่กวางจาก 20-50 กก/ไร  การที่หอมแดงเปนพืชผักที่

ตองการธาตุอาหารพืชสูง  ดังนั้น  การใสปุยอินทรียและปุยเคมีรวมกันจึงมีความสําคัญ  ดังนั้น  หาก

เกษตรกรปลูกหอมแดงในพื้นที่ซ่ึงขาดความเหมาะสมทั้งทางดานสภาพทางภูมิศาสตร  เชน  ดินและน้ํา   

และสภาพอากาศ  จะทําใหตองใชตนทุนในการผลิตสูงเพิ่มขึ้นอีกมาก  หอมแดงจะมีปริมาณอาหารสะสม
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ในหัวเปนจํานวนมาก  จึงชวยใหเกษตรกรไมจําเปนตองลงทุนในการใสปุยรองพื้น  แตสําหรับหอมแดงที่

ปลูกจากกลาจะตองการปุยตั้งแตระยะแรก  จึงทําใหเกษตรกรตองลงทุนเพิ่มขึ้นมากในการใสปุยรองพื้น

(กรมสงเสริมการเกษตร,2536) 

การศึกษาระยะเวลาและวิธีการใสปุยไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโปแตสเซียมที่เหมาะสมสําหรับ

หอมแดง ทรีตเมนตประกอบดวย วิธีการใสปุย 2 วิธีคือ วิธีหวาน และวิธีใสเปนแถว และเวลาการใสปุย        

3 อยาง คือ ใสทั้งหมดพรอมปลูก แบงใส 2 คร้ัง และใสทั้งหมดเมื่อหอมแดงเริ่มแตกกอ ทําการทดลองที่

ศูนยวิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ในดินชุดเรณู (fine-loamy Plintic Paleaquults) ระหวางเดือน พฤศจิกายน ถึง 

กุมภาพันธ 2530 ผลการทดลองพบวา วิธีการใสปุยกับเวลาการใสปุยไมมี interaction กัน การใสปุยโดยวิธี

หวาน และโดยวิธีใสเปนแถว ไมทําใหผลผลิตแตกตาง เนื่องจากระยะระหวางแถวหอมแดงมีระยะเพียง 20 

ซม. จึงทําใหการกระจายตัวของปุยจากวิธีการใสทั้ง 2 วิธีไมแตกตางกัน สําหรับชวงระยะเวลาการใสปุยนั้น 

พบวา การใสปุยทั้งหมดเมื่อหอมแดงเริ่มแตกกอจะทําใหหอมแดงใชปุยอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด   และ

ระยะแรกหอมแดงสามารถใชอาหารที่สะสมในหัวพันธุ และเริ่มใชอาหารจากดินเมื่อเริ่มแตกกอ การใสปุย

กอนที่หอมแดงตองการจึงทําใหมีการสูญเสียปุยโดยการชะลาง โดยเฉพาะปุยไนโตรเจน ประสิทธิภาพการ

ใชปุยจึงลดลง(ศักดิ์ชาย และคณะ, 2536) 

                 การศึกษาคุณภาพของหอมแดงจากการใสปุยเปนการศึกษาคุณภาพของหอมแดงพันธุศรีสะเกษ 

ซ่ึงทางศูนยวิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ทําการทดลองเพิ่มผลผลิต โดยการใสปุยไนโตรเจน และฟอสฟอรัส ใน

อัตราตางๆ กัน โดยใชปุยไนโตรเจน 3 ระดับ คือ 0 10 20 กิโลกรัม ไนโตรเจนตอไร ปุยฟอสฟอรัส 3 ระดับ 

คือ 0 10 20 กิโลกรัม P2O5 ตอไร สําหรับปุยทั้ง 9 คือ 0-0-0, 10-0-10, 20-0-10, 0-10-10, 10-10-10, 20-10-

10, 0-20-10, 10-20-10, 20-20-10 กอนปลูกมีการใสปุยอัตรา 4 ตันตอไร หรือ 5 กิโลกรัมตอแปลงยอย โดย

หวานใหทั่วแปลง แลวสับกลบ สวนไนโตรเจนแบงใส 2 คร้ัง คร้ังแรกใสโดยหวานพรอมปุยฟอสฟอรัส 

และโปแตสเซียม คร้ังที่สองใสเปนปุยแตงหนาหลังจากปลูกได 20 วัน ทําการวิเคราะหหาปริมาณ น้ํา 

ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส แคลเซี่ยม แมกนีเซี่ยม และเหล็กจากการวิเคราะหพบวา การใสปุยไนโตรเจน และ

ฟอสฟอรัสเพื่อเพิ่มผลผลิตนั้นมิไดทําใหคุณภาพทางดานความชื้น โปรตีนและเกลือแร ของหัวหอมแตกตาง

กันทางสถิติ(จุฬากรณ และคณะ, 2536) 



7 
 

 
 
 
 
 
 

การใสปุย 
1. ปุยอินทรีย ไดแก ปุยคอก ปุยหมัก อัตรา 3 - 5 ตันตอไร โดยการหวานใหทัว่แปลงกอนปลูก  

แลวพรวนดินกลบ 

   2. ปุยเคม ีหอมแดงที่ปลูกจากหวัพันธุ ใชปุยสูตร 12 - 24 - 12 อัตรา 85 กก. / ไร รองพื้นกอนปลกู 
ใสแอมโมเนียซัลเฟต 25 - 30 กก. / ไร หรือยูเรีย 10 - 15 กก. / ไร เมื่อเร่ิมแตกกอ 
(http://www.doae.go.th/plant/shallot.htm) 

จากผลการทดลองปุยหอมแดงในดินชุดเรณ ู จากศูนยวจิัยพืชสวนศรสีะเกษไปใชทดสอบในแหลง
ปลูกหอมแดง อําเภอเมือง ราษีไศล ยางชุมรอย และกันทรารมย จังหวดัศรีสะเกษ รวม 5 แหลง ซ่ึงเปนดินนา 
ชุดเรณู 2 แปลง ชุดรอยเอ็ด 2 แปลง ทั้ง 4 แปลงนี้เกษตรกรใชปลูกหอมแดงหลังฤดทูํานามาแลว 10 ถึง 30 ป 
และใสปุยทกุป อีกแปลงหนึ่งเปนดนิชุดสันปาตอง เกษตรกรใชปลูกแตงโมมาบางแตไมเคยปลูกหอมแดงมา
กอน ในการทดลองครั้งนี้ไดวางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block แปลงละ 6 ซํ้า กรรมวิธี
ประกอบดวยปุยไนโตรเจนและฟอสฟอรสั อยางละ 2 ระดับ คือ 10 และ 20 กก. N และ P2P5 /ไร 
เปรียบเทียบกบัไมใสปุย ผลการทดลองพบวา ความอุดมสมบูรณของดินกอนปลกูและอัตราปุยที่ใสมีผล
โดยตรงตอปริมาณผลผลิต ในดานการใสปุยเพื่อเพิ่มผลผลิต เมื่อใสปุยไนโตรเจน 100 กก.N/ไร ทําใหผล
ผลิตเพื่มขึ้นจากไมใสปุย 54% โดยเฉลี่ยหอมแดงดดูไนโตรเจนจากปุยไปใช (N-recovery) 17.5% การใสปุย
มากกวานี้ไมทาํใหผลผลิตเพิ่มขึ้นอีก ยกเวนในดนิที่มีอินทรียวัตถุต่ํากวา 0.5% ควรใสปุยไนโตรเจน 20 กก.
N/ไร สําหรับฟอสฟอรัส หอมแดงมีการตอบสนองตอปุยสูง เมื่อใสปุย 10 และ 20 กก.P2O5/ไร ผลผลิต
เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 45 และ 58% จากไมใสปุย หอมแดงดดูฟอสฟอรัสจากปุยไดเทากับ 7.8 และ 4.6% ตามลําดับ 
ในดินที่มีฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนไดสูงกวา 60 ppm ใสฟอสฟอรัส 10 กก.P2O5/ไร (สนั่น   และคณะ, 
2532) 

การศึกษาการใชวัสดุปรับปรุงชุดดินโคราชเพื่อปลูกหอมแดง ณ สถานีพัฒนาที่ดิน ศรีสะเกษ 
ระหวางป 2537 - 2538 วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 3 ซํ้า 8 วิธีการ คือ ไมใสวัสดุใสปุยเคมีอยางเดียว 
ใสปุยคอกอยางเดียว ใสแกลบอยางเดียว ใสปุยคอก + ปุยเคมี ใสแกลบ + ปุยเคมี ใสปุยคอก + แกลบ และใส
ปุยคอก + แกลบ + ปุยเคมี  ผลการศึกษาพบวาการใสปุยคอก+แกลบ+ปุยเคมี เปนวิธีการที่ดีที่สุด โดยให
ผลผลิตหอมแดงสูงตลอดทั้งสองป ในปแรก ( 2537 ) ใหผลผลิต 2567.30 กก./ไร และในปที่สอง ( 2538 ) 
2457.00 กก./ไร วิธีการอื่นใหผลผลิตต่ํากวา และใหผลผลิตต่ําที่สุด คือ วิธีการที่ไมใสอะไรเลยใหผลผลิต
เพียง 550.30 กก./ไร ในปแรก 551.70 กก./ไร ในปที่สอง นอกจากนี้การใชปุยคอกและแกลบชวยให
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คุณสมบัติทางเคมีของดิน( pH OM P และ K ) ดีขึ้น ในขณะที่วิธีการที่ใสปุยเคมีอยางเดียวกับไมใสอะไรเลย
ทําใหคุณสมบัติทางเคมีของดินดังกลาวลดลง (ที  และคณะ, 2538) 

            ปุยอินทรียคุณภาพสงู 

              ปุยอินทรียคุณภาพสูง   เปนปุยอินทรียที่ไดจากการหมักวัสดอิุนทรีย และอนินทรียธรรมชาติที่มี

ปริมาณธาตุอาหารหลักของพืชสูงซึ่งเกิดจากกิจกรรมของจุลินทรียยอยสลายสารอินทรียและแปรสภาพธาตุ

อาหารใหอยูในรูปที่เปนประโยชนตอพืช  คุณสมบัติเดนของปุยอินทรียคุณภาพสูง  เปนแหลงธาตุอาหาร

หลักที่มีความเพียงพอตอความตองการของพืชในการเจรญิเติบโตและใหผลผลิต  เปนแหลงธาตุอาหารรอง

และจุลธาตุแกพืช  มีจุลินทรียที่มีประโยชน  การปลดปลอยธาตุอาหารใหแกพืชแบบชาๆ ทําใหลดการ

สูญเสียธาตุอาหาร  เปนทางเลือกใหเกษตรกรในการทดแทนปุยเคม ี  เกษตรกรสามารถจะผลิตใชเองได 

(กรมพัฒนาทีด่ิน, 2550) 

ปจจัยท่ีสําคัญในการผลิตปุยอินทรียคุณภาพสูง 

1. วัตถุดิบที่ใชในการผลิต 

2. กิจกรรมของจุลินทรีย ในการยอยสลายสารอินทรีย และแปรสภาพธาตุอาหาร 

สูตรปุยอินทรียคุณภาพสูง  สูตรไนโตเจนสูง  ของกรมพัฒนาที่ดิน 

ปริมาณธาตุอาหารหลักในปุยอินทรียคุณภาพสูง  สูตรไนโตรเจนสูงประกอบดวย ไนโตรเจน  
ฟอสฟอรัส  และโพแทสเซียม  เทากับ 4.0-5.0, 3.0-4.0  และ  1.0-2.0  % ตามลําดับ ซ่ึงคุณสมบัติเดนของปุย
อินทรียคุณภาพสูง  คือ เปนแหลงธาตุอาหารหลักและรองตอการเจริญเติบโตและใหผลผลิต  มีจุลินทรียที่มี
ประโยชนตอดินและพืช  ปลดปลอยธาตุอาหารใหแกพืชแบบชาๆ ทําใหลดการสูญเสียธาตุอาหาร  
เกษตรกรสามารถผลิตใชเองได (กรมพัฒนาที่ดิน, 2550) 

สวนผสมที่ใชในการผลิต 

วัตถุดิบในการผลิตปุยอินทรียคุณภาพสูง 100  กิโลกรัม 

-  กากเมล็ดถ่ัวเหลืองหรือปลาปน      60     กิโลกรัม 

-  มูลสัตว                              40     กิโลกรัม 
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-  สารเรงซุปเปอรพด.1                       1      ซอง 

-  สารเรงซุปเปอร  พด.2  ที่ขยายเชื้อในกากน้ําตาล  26-30  ลิตร 

การขยายเชื้อสารเรงซุปเปอร พด.2 

- เจือจางกากน้ําตาล ตอ น้ํา อัตราสวน  กากน้ําตาล 5 กิโลกรัม ตอ น้ํา 50 ลิตร 

- ใสสารเรงซุปเปอร พด.2 จํานวน 1 ซอง คนใหเขากัน 

- ปดฝาตั้งไวในที่รม โดยขยายเชื้อเปนเวลา 3 วัน 

ขั้นตอนการผลิตปุยอินทรียคุณภาพสูง 

1. ผสมวัตถุดิบใหเขากัน  ตามสวนผสมของปุยอินทรียคุณภาพสูง 
2. นําสารเรงซุปเปอร พด.1 จํานวน 1 ซองใสลงใน สารเรงซุปเปอร พด.2 ที่ขยายเชื้อ

แลว จํานวน 25 ลิตร  คน  10-15  นาที  เทลงในวัตถุดินคลุกเคลาใหเขากัน 
3. ตั้งกองปุยหมักเปนรูปสี่เหล่ียมผืนผาใหมีความสูง 20-30 เซนติเมตร และใชวัสดุ

คลุมเพื่อรักษาความชื้น 
4. หมักเปนเวลา 9-12 วัน หรือไวจนกระทั่งอุณหภูมิลดลงเทากับภายนอกกอง 
5. ใสสารเรง พด.9 อยางละ 1 ซอง คลุกเคลาใหทั่วกอง และหมักไว 3 วัน 

คุณสมบัติเดนของปุยอินทรียคุณภาพสูง 

1. เปนแหลงธาตุอาหารหลักที่เพียงพอตอความตองการของพืชในการเจริญเติบโต  และ
ใหผลผลิต 

2. เปนแหลงธาตุอาหารรองและจุลธาตุแกพืช 

3. มีจุลินทรียที่เปนประโยชนตอดินและพืช 

4. การปลดปลอยธาตุอาหารใหแกพืชแบบชาๆ ทําใหลดการสูญเสียธาตุอาหาร 

5. เปนทางเลือกใหแกเกษตรกรในการทดแทนปุยเคมี 

6. เกษตรกรสามารถผลิตใชไดเอง (สํานักเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน. 2551) 
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ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ 

      ระยะเวลาดําเนินการ       เร่ิมตน   เดือนตุลาคม     พ.ศ.2552 

                                              ส้ินสุด    เดือนกันยายน  พ.ศ.2554 

      สถานที่ดําเนินการ 

                      1.สถานที่ตั้ง 

                 บานทุงเอี้ยง หมูที่ 5 ตําบลฝายหลวง อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ 

               พิกัดแปลง  N 1953427   E  610276 

                    2.สภาพพืน้ท่ี 

              แปลงทดลองอยูในกลุมชุดดินที่ 15 ลักษณะโดยทั่วไปของกลุมชุดดินที่ 15 เกิดจากการทบัถม

ของตะกอนลาํน้ําคอนขางใหม ซ่ึงเกิดบนตะพกัลําน้ําคอนขางใหม สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะคอนขาง

ราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 เปอรเซ็นต ดินชุดนี้เปนดินลึกมาก มกีารระบายน้ําคอนขางเลว คาดวาดนิมี

ความสามารถใหน้ําซึมผานไดชา มีการไหลบาของน้ําบริเวณผวิดินชา และความสามารถในการอุมน้ําของ

ดินสูง ตามปกติแลวระดับน้ําใตดินนอยกวา 1 เมตร ในฤดูแลง ในฤดูฝนน้ําจะทวมขงั ดินบนลึกไมเกิน 30 

เซนติเมตร มีเนื้อดินรวนปนทรายแปง หรือดินรวนเหนยีวปนทรายแปง    สีพื้นเปนสีน้ําตาลปนเทาถึงสี

น้ําตาล มีจุดประสีน้ําตาลปนเหลือง หรือสีเหลืองปนน้ําตาลเห็นไดชัด ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงกรด

จัดมาก (pH 5.0-6.5) สวนดินลางเปนดนิรวนปนดนิเหนียว ดินรวนเหนียวปนทรายแปง หรือดนิเหนยีวใน

ระดับดินลึกพืน้ปนสีน้ําตาล หรือสีน้ําตาลปนเทาแก มีจดุประสีน้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาเปนกรดเล็กนอย

ถึงดางเล็กนอย pH 6.5-7.5 (กรมพัฒนาที่ดนิ,2548) 

อุปกรณและวิธีการ 

1.อุปกรณ 

            1.พันธุหอมแดง 

            2.ปุยอินทรียคุณภาพสูง 



11 
 

 
 
 
 
 
 

            3.ปุยเคมี 

            4.ยากําจัดศัตรูพืช 

            5.อุปกรณที่ใชในการเตรียมดิน 

            6.เทปวัดระยะ เครื่องชั่งน้ําหนกั 

            7.อุปกรณเก็บตวัอยางดิน และพืช  

            8.ถุงตาขายไนลอน ถุงกระดาษเกบ็ตัวอยางพืช 

            9.ปายแปลง 

          10.กลองถายรูป 

2.วิธีการดําเนนิงาน 

             2.1 วางแผนการทดลอง 

            ดําเนินการทดลองในพื้นที่บานทุงเอี้ยง หมูที่ 5 ตาํบลฝายหลวง อําเภอลับแล จังหวดัอุตรดิตถ โดย

วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCBD) มีตํารับการทดลองทั้งหมด 5 ตํารับ 

5 ซํ้า ดังนี้ 

             T1   =  แปลงควบคมุ (Control)   

 T2   =  ใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดนิ 

 T3   =  ใสปุยอินทรียคุณภาพสูงตามคาวิเคราะหดิน  

 T4   =  ½ ปุยเคมี รวมกับ ½ ปุยอินทรียคณุภาพสูง 

             2.2 ขั้นตอนและวิธีการ 

1. คัดเลือกแปลงทดลองในพื้นที่ ที่ตองการปลูกหอมแดง  บานทุงเอี้ยง หมู 5 ตําบลฝายหลวง 
อําเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ 
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2.  การเก็บตัวอยางดิน ดําเนินการสุมเก็บตัวอยางดินที่ระดับความลึก 0 – 15 ซม. กอนทําการ
ทดลองและหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตทุกป เพื่อวิเคราะหหา pH OM N P K  lime requirement ความ
หนาแนนรวม และความชื้นในดิน 

3. เก็บตัวอยางปุยอินทรียคุณภาพสูง 
4. เตรียมดิน ไถดินดวยผานสาม 1 คร้ัง ลึก  20-30 เซนติเมตร  ตากดินประมาณ 7 – 10 วัน แลว

พรวนดวยผานเจ็ด 1 คร้ัง พื้นที่ลุมหรือลาดเอียง  ใหยกรองขวางแนวลาดเอียง ความสูงสันรอง
ประมาณ 30-40 เซนติเมตร  ระยะระหวางรอง  80 เซนติเมตร  สําหรับพื้นที่ราบไมตองยกรอง 

5. เตรียมแปลงทดลอง จํานวน 18 แปลงยอย โดยเวนทางเดิน 1 เมตร ระหวางซ้ํา 2 เมตร  
6. การปลูกหอมแดง ใหใชระยะปลูก 15x20 ซม.  
7. การใสปุยเคมี ใสตามรายละเอียดแตละตํารับทดลอง โดยใส 2 คร้ัง  เมื่ออายุ 14 วัน และเมื่ออายุ  

35  วัน 
8. ดูแลรักษาแปลงทดลอง  ใหน้ํา และกําจัดวัชพืช 
9. บันทึกขอมูลการเจริญเติบโต และขอมูลสภาวะเศรษฐกิจ โดยทําการเก็บขอมูลทุกขั้นตอน    

การผลิตและหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตทุกฤดูเพาะปลูก เพื่อวิเคราะหหาตนทุนการผลิตและ
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของแตละตํารับการทดลอง   

10. วิเคราะหธาตุอาหารของปุยอินทรียคุณภาพสูงสูตรตางๆ และวัสดุอินทรียและอนินทรียตาม
ธรรมชาติชนิดตางๆ และทาํการบันทึก 

11. เก็บเกี่ยวผลผลิต (อายุประมาณ  90-110 วัน)  
12. วิเคราะหขอมูลทางสถิติและแปรผล 
13. เขียนรายงานผลการวิจัย 

ผลการทดลองและวิจารณ 

1.การเปล่ียนแปลงสมบตัิทางเคมีของดิน 

  1.1 ความเปนกรดเปนดางของดนิ (pH) 

           จากการเปรียบเทียบผลการวิเคราะหดนิ พบวาคาความเปนกรดเปนดางของดิน (pH) กอนการทดลอง 

วัดได 4.4  อยูในระดับเปนกรดแก หลังการทดลองป 2553 ตํารับที่ 3 ใสปุยอินทรียคุณภาพสูงตามคา

วิเคราะหดิน คาความเปนกรดเปนดางของดินเพิ่มขึน้ วัดคาความเปนกรดเปนดางของดิน (pH)ไดสูงสุด 



13 
 

 
 
 
 
 
 

รองลงมาไดแก ตํารับที่ 4 และตํารับที่ 1 มีคาเทากับ 5.7  5.6  และ5.3ตามลําดับ สวนตาํรับที่ 2 ใสปุยเคมีตาม

คาวิ เคราะหดนิ   วัดคาความเปนกรดเปนดางของดินได  คือ 4.7 อยูในระดับเปนกรดจัด 

          หลังการทดลองป 2554 พบวาตํารับที่ใชปุยอินทรียคุณภาพสูง คาความเปนกรดเปนดางของดินเพิ่มขึน้
จากป 2553 โดยตํารับที่ 3 ใสปุยอินทรยีคณุภาพสูงตามคาวิเคราะหดิน มีคาความเปนกรดเปนดางของดิน
เพิ่มขึ้นมากทีสุ่ด คือ 6.4 อยูในระดับกรดเล็กนอย   สวนตํารับที่ 4 ½ ปุยเคมี (21-7-7,15-15-15 อัตรา 50 
กิโลกรัม/ไร) รวมกับ ½ ปุยอินทรียคณุภาพสูงตํารับที่ 1 แปลงควบคมุ มีคาความเปนกรดเปนดางเพิ่มขึ้น
เล็กนอย คือ 6.2 และ 5.5 ตามลําดับ อยูในระดับเปนกรดเล็กนอย  ตํารับที่ 2 ใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดนิ มี
คาความเปนกรดเปนดางลดลงวัดได 4.8 อยูในระดับกรดปานกลาง 
          เมื่อส้ินสุดการทดลองจะเห็นไดวาการใสปุยเคมีมผีลทําใหคาความเปนกรดเปนดางของดินลดลงและ
การใสปุยอินทรียคุณภาพสูงตามคาวิเคราะหดนิ คาความเปนกรดเปนดางเพิ่มขึ้น (ตารางที่ 1) 
 
ตารางที่ 1 คาความเปนกรดเปนดางของดนิกอนและหลงัการทดลอง 

คาความเปนกรดเปนดางของดิน 

หลังการทดลอง 

 

ตํารับการทดลอง กอน 

ทดลอง ป พ.ศ.2553 ป พ.ศ.2554 

              T1   =  แปลงควบคุม(Control)   

 T2   =  ใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดนิ 

 T3   =  ใสปุยอินทรียคุณภาพสูงตามคาวิเคราะหดิน 

 T4   =  ½ ปุยเคมี + ½  ปุยอินทรียคุณภาพสูง 

4.4 

4.4 

4.4 

4.4 

 

5.3 

4.7 

5.7 

5.6 

 

5.5 

4.8 

6.4 

6.2 
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 1.2 ปริมาณอนิทรียวัตถุ (เปอรเซ็นต) 
             จากผลการทดลองพบวาปริมาณอนิทรียวัตถุกอนการทดลองอยูในระดับ 2.38 เปอรเซ็นต หลังการ

ทดลองในป 2553 ตํารับที่ 3 มีปริมาณอินทรียวัตถุเพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ 2.82 เปอรเซ็นต รองลงมา ไดแก  

ตํารับที่ 4  1 มีปริมาณอินทรยีวัตถุเพิ่มขึน้ 2.67 และ 2.42 เปอรเซ็นต ตามลําดับ สวนตํารับที่ 2 ใสปุยเคมีตาม

คาวเิคราะหดนิ ปริมาณอินทรียวัตถุลดลง เหลือ 2.32 เปอรเซ็นต 

          หลังการทดลองป 2554 พบวา ตํารับที่มีการใชปุยอินทรียคณุภาพสูง มีปริมาณอินทรียวัตถุเพิ่มขึ้น

เล็กนอย โดยตํารับที่ 3 ใสปุยอินทรียคณุภาพสูงตามคาวิเคราะหดิน มีปริมาณอินทรียวัตถุเพิ่มขึ้นมากที่สุด 

รองลงมาไดแก ตํารับที่ 4 และ 1 มีปริมาณอินทรียวัตถุ วัดคาได 2.97  และ 2.72  เปอรเซ็นต ตามลําดับ สวน

ตํารับที่ 2 ใสปุยเคมีตามคาวเิคราะหดิน มีปริมาณอินทรียวัตถุลดลงต่ําสุด วัดได 2.28 เปอรเซ็นต  

        เมื่อส้ินสุดการทดลองจะเหน็ไดวา ตาํรับที่มีการใสปุยอินทรียคณุภาพสูงตามคาวิเคราะหดิน การเพิ่ม

ของปริมาณอินทรียวัตถุมแีนวโนมเพิ่มมากขึ้น ตํารับที่ไมมีการใสปุยอินทรียคณุภาพสูง รวมดวยมีผลให

ปริมาณอินทรยีวัตถุลดลงทั้ง 2 ป (ตารางที่ 2) 

ตารางที่ 2 ปริมาณอินทรียวตัถุในดินกอนและหลังการทดลอง 
ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน (เปอรเซ็นต) 

หลังการทดลอง 

 

ตํารับการทดลอง กอน 

ทดลอง ป พ.ศ.2553 ป พ.ศ.2554 

               T1   =  แปลงควบคมุ(Control)   

 T2   =  ใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดนิ 

 T3   =  ใสปุยอินทรียคุณภาพสูงตามคาวิเคราะหดิน 

 T4   =  ½ ปุยเคมี + ½  ปุยอินทรียคุณภาพสูง 

2.38 

2.38 

2.38 

2.38 

 

2.42 

2.32 

2.82 

2.67 

 

2.37 

2.28 

2.97 

2.72 
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1.3  ปริมาณฟอสฟอรัสในดิน(mg kg-1) 

 จากผลการทดลองพบวา กอนการทดลอง ปริมาณฟอสฟอรัสในดิน มีจํานวน 43 mg kg-1  หลัง
การทดลองใน ป 2553  ตํารับที่ 2 มีปริมาณฟอสฟอรัสเพิ่มขึ้นมากที่สุด มีจํานวน 49 mg kg-1  รองลง ไดแก 
ตํารับที่ 4 , 3 มีปริมาณฟอสฟอรัสเทากับ 46 และ 44 mg kg-1  ตามลําดับ สวนตํารับที่ 1  มีปริมาณฟอสฟอรัส
ลดลง คือ  41 mg kg-1                                                                              

จากผลการทดลองพบวา หลังจากป 2554 ตํารับที่ 2 มีปริมาณฟอสฟอรัสเพิ่มขึ้นมากที่สุด มี
จํานวน 52 mg kg-1  รองลง ไดแก ตํารับที่ 4 ,3 มีปริมาณฟอสฟอรัส เทากับ 49  47 mg kg-1  ตามลําดับ สวน
ตํารับที่ 1  มีปริมาณฟอสฟอรัสนอยที่สุด คือ  39   mg kg-1 

เมื่อส้ินสุดการทดลอง เห็นไดวาการไมใสปุย  (แปลงควบคุม) มีผลใหปริมาณฟอสฟอรัสในดินมี

แนวโนมลดลง  สวนการใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน และการใสปุยอินทรียคณุภาพสูงมีผลทําใหปริมาณ

ฟอสฟอรัสมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น    (ตารางที่ 3) 

ตารางที่ 3  ปริมาณฟอสฟอรัสในดินกอนและหลังการทดลอง  

ปริมาณฟอสฟอรัส (mg kg-1) 

หลังการทดลอง 

 
ตํารับการทดลอง กอน 

ทดลอง ป พ.ศ.2553 ป พ.ศ.2554 

              T1   =  แปลงควบคุม(Control)   

 T2   =  ใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดนิ 

 T3   =  ใสปุยอินทรียคุณภาพสูงตามคาวิเคราะหดิน 

 T4   =  ½ ปุยเคมี + ½  ปุยอินทรียคุณภาพสูง 

43 

43 

     43 

43 

 

41 

49 

44 

46 

 

39 

52 

47 

49  

 

1.4   ปริมาณโพแทสเซียมในดิน(mg kg-1 

              จากผลการทดลองพบวา กอนการทดลอง ปริมาณโพแทสเซียมในดิน มีปริมาณวัดได 53  mg 
kg-1  หลังการทดลองใน ป 2553 ตํารับที่ 2 มีปริมาณโพแทสเซียมสูงสุด เทากับ  84  mg k   
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รองลงมาไดแก ตํารับที่  4 และ 3  เทากับ 78  66 mg kg-1   ตามลําดับ สวน ตํารับที่ 1 มีปริมาณโพแทสเซียม
ลดลง เทากับ  50  mg kg-1   

               หลังการทดลองในป  2554   พบวา  ทุกตํารับมีปริมาณโพแทสเซียมเพิ่มขึ้นจากปแรก  โดยเฉพาะ

ตํารับที่ 2 มีปริมาณโพแทสเซียมสูงสุดเชนเดียวกับปแรก รองลงมา คือ ตํารับที่ 4  และ 3  มีปริมาณ

โพแทสเซียม เทากับ 86  81 และ 69 mg kg-1   ตามลําดบั  สวนตํารับที่ 1มีปริมาณโพแทสเซียมเพิม่ขึ้นนอย

ที่สุด คือ 52 mg kg-  

                 เมื่อส้ินสุดการทดลอง เห็นไดวาการไมใสปุย  (แปลงควบคุม)  มีผลใหปริมาณโพแทสเซียมใน

ดินเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอย สวนวิธีการใสปุยเคมี การใสปุยอินทรียคุณภาพสูง รวมกับปุยเคมีทําให

ปริมาณโพแทสเซียมมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น (ตารางที่ 4 )     

ตารางที่ 4  ปริมาณโพแทสเซียมของดินกอนและหลังการทดลอง   

ปริมาณโพแทสเซียม(mg kg-1) 

หลังการทดลอง 

 

ตํารับการทดลอง กอน 

ทดลอง ป พ.ศ.2553 ป พ.ศ.2554 

              T1   =  แปลงควบคุม(Control)   

 T2   =  ใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดนิ 

 T3   =  ใสปุยอินทรียคุณภาพสูงตามคาวิเคราะหดิน 

 T4   =  ½ ปุยเคมี + ½  ปุยอินทรียคุณภาพสูง 

     53 

53 

53 

53 

 

         50 

84 

66 

78 

  

        52 

86 

69 

81 
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        3.องคประกอบของผลผลิต 

                  3.1  ความสูงของหอมแดง(เซนติเมตร) 

หอมแดงจะมอัีตราการเจริญเติบโตเต็มที่ เมื่อมีอายุ 75 วัน จากผลการทดลอง ป  2553 พบวา ความ

สูงของหอมแดงแตละตํารับการทดลองมีความแตกตางกนัทางสถิติ  โดยตํารับที ่ 2 ที่มีการใสปุยเคมีตามคา

วิเคราะหดิน มีความสูงมากที่สุด  เทากับ 22.3   เซนตเิมตร     รองลงมาไดแก ตํารับที่ 4  ใสปุยเคมี ½ + ปุย

อินทรียคุณภาพสูง ½ และตํารับที่ 3 ใสปุยอินทรียคณุภาพสูงตามคาวิเคราะหดิน มีคาเทากับ 21.1 ,19.6

เซนติเมตร ตามลําดับ สวนตํารับที่ 1 แปลงควบคุม (Control)  มีความสูงต่ําที่สุด  เทากับ 17.0  เซนติเมตร 

และแตกตางกบัทุกตํารับ 

จากผลการทดลองป 2554 พบวาความสูงของหอมแดงเพิม่สูงขึ้นจาก ป 2553 โดยที่ตาํรับที่ 2 ใส

ปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน มีความสูงเฉลี่ยมากที่สุด เทากบั 27.4 เซนติเมตร  รองลงมาไดแก ตํารับที่ 3  ใส

ปุยอินทรียคณุภาพสูงตามคาวิเคราะหดิน และตํารับที่ 4 ½ ใสปุยเคม ี + ½  ปุยอินทรียคุณภาพสูง วัดคาได

เทากับ   26.7 ,21.4 เซนติเมตร ตามลําดับ สวนตํารับที่ 1  แปลงควบคุม (Control) มีความสูงต่ําสุดวัดได  

18.3   เซนติเมตรและมีความแตกตางกันกบัทุกตํารับ (ตารางที่ 5) 
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ตารางที่   5   แสดงความสูงเฉลี่ยของหอมแดง  ป พ.ศ. 2553-2554 

ความสูง(เซนติเมตร) 
ตํารับการทดลอง 

ป พ.ศ.2553 ป พ.ศ.2554 

               T1   =  แปลงควบคมุ(Control)   

 T2   =  ใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดนิ 

 T3   =  ใสปุยอินทรียคุณภาพสูงตามคาวิเคราะหดิน 

 T4   =  ½ ปุยเคมี + ½  ปุยอินทรียคุณภาพสูง 

  17.0  c 

  22.3  a 

     19.6  b 

     21.2  ab 

   18.3  d 

27.4  a 

    26.7  c 

21.4  ab 

F-test          * * 

CV (%) 5.43 3.75 

 หมายเหตุ :  คาเฉลี่ยตามแนวตั้งที่ตามดวยอักษรที่ไมเหมือนกันแสดงวามีความแตกตางกันที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % 

                     จากการวิเคราะหแบบ  DMRT    

                     *    หมายถึง คาเฉลี่ยมีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น   95   เปอรเซนต             

                    **   หมายถึง คาเฉลี่ยมีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น  95  เปอรเซนต 

                   ns    หมายถึง  คาเฉลี่ยไมมีความแตกตางกันทางสถิติ                                                                         

3.2 น้ําหนักสดของหอมแดง(กิโลกรัมตอไร) 

จากผลการทดลอง ป 2553  พบวา  ผลผลิตของหอมแดง ตอบสนองตอตํารับที่ 2  ที่ใสปุยเคมี 

ตามคาวิเคราะหดิน ใหผลผลิตสูงสุดและแตกตางกันกบัทุกตํารับ มีคาเทากับ 1,830.21 กิโลกรัมตอไร 

รองลงมา คือ ตํารับที่  4  และ 3  ซ่ึงมีคาใกลเคียงกัน ใหผลิตเฉลี่ยเทากับ 1,640.27 และ 1,582.69  กิโลกรัม

ตอไร  ตามลําดับ สวนตํารับที่ 1 แปลงควบคุม ไมใสปุย (Control) ใหผลผลิตต่ําสุด เทากับ 1,244.18  

กิโลกรัมตอไร 
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                จากผลการทดลอง ป 2554  พบวา ผลผลิตของหอมแดง ทุกตํารับการทดลองมีความแตกตางกัน

ทางสถิติ โดยตํารับที่ 2 ใหผลผลิตสูงสุดและใกลเคียงกับตํารับที ่ 3 เทากับ 2,103.30 และ 1,941.49  

กิโลกรัมตอไร  ตามลําดับ  สวนตํารับที่ 4 ใหผลผลิต  ซ่ึงมีคาดังนี้   1,783.90  กิโลกรัมตอไร ผลผลิตของ

หอมแดงตอบสนองตอ ตํารับที่ 1 แปลงควบคุม (Control) ต่ําสุดเทากบั 1,267.34 กิโลกรัมตอไร (ตารางที่ 6) 

ตารางที่   6   แสดงน้ําหนกัของหอมแดง   ป พ.ศ. 2553-2554 

ตํารับการทดลอง น้ําหนักสด(กิโลกรัมตอไร) 

 ป พ.ศ.2549 ป พ.ศ.2550   

              T1   =  แปลงควบคุม(Control)   

 T2   =  ใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดนิ 

 T3   =  ใสปุยอินทรียคุณภาพสูงตามคาวิเคราะหดิน 

 T4   =  ½ ปุยเคมี + ½  ปุยอินทรียคุณภาพสูง 

1 ,244.18 c 

1,830.21 a 

  1,582.69 b 

  1,640.27 b 

 

1,267.34 c 

  2,103.30 a 

  1,941.49 ab 

   1,783.90 b 

 

 

 

F-test     * *  

CV (%) 6.22 8.85  

  หมายเหตุ :  คาเฉลี่ยตามแนวตั้งที่ตามดวยอักษรที่ไมเหมือนกันแสดงวามีความแตกตางกันที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %  จาก  

การวิเคราะหแบบ DMRT 

                      *    หมายถึง คาเฉลี่ยมีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น   95   เปอรเซนต 

                 **   หมายถึง คาเฉลี่ยมีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น  99  เปอรเซนต 

                    ns    หมายถึง  คาเฉลี่ยไมมีความแตกตางกันทางสถิติ 
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                4.ผลการวิเคราะหผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 

                จากการวิเคราะหผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของการปลูกหอมแดงป 2553 พบวา ตํารับที่ 2 ใส
ปุยเคม ี  ตามคาวิเคราะหดิน ใหผลผลิต เทากับ 1,830.21 กิโลกรัมตอไร ใหผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงสุด 
20,416.39 บาทตอไร และมตีนทุนตอหนวยการผลิต คือ 3.84 บาท ตอหอมแดง 1 กิโลกรัม รองลงมาไดแก 
ตํารับที่ 4 ½ ปุยเคมี + ½ ปุยอินทรียคณุภาพสูงใสปุยเคมี ¼ ของอัตราแนะนํา ใหผลผลิต เทากับ 1,640.27 
กิโลกรัมตอไร ใหผลตอบแทน 18,856.97 บาทตอไร มีตนทุนตอหนวยการผลิต คือ 3 .50 บาท ตอหอมแดง 

 1 กิโลกรัม ตาํรับที่ 3 ใสปุยอินทรียคณุภาพสูงตามคาวิเคราะหดิน ซ่ึงไดผลผลิต เทากับ 1,582.69 กิโลกรัม
ตอไร ใหผลตอบแทน 17,388.25 บาทตอไร มีตนทุนตอหนวยการผลิต คือ 4.01 บาท ตอหอมแดง 1 
กิโลกรัม สวนตํารับที่ 1 แปลงควบคุม (Control) ใหผลตอบแทนทางเศรษฐกิจต่ําสุด คือใหผลผลิต เทากับ 
1,244.18 กิโลกรัมตอไร ใหผลตอบแทน 15,821.94 บาทตอไร มีตนทุนตอหนวยการผลิต คือ 2.28 บาท ตอ
หอมแดง 1 กิโลกรัม (ตารางที่ 7) 

              จากการวิเคราะหผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของการปลูกหอมแดงป 2554 พบวา ตํารับที่ 2 ใสปุยเคม ี 
ตามคาวิเคราะหดิน ใหผลผลิต เทากับ 2,103.30 กิโลกรัมตอไร ใหผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงสดุ 24,472.74 
บาทตอไร และมีตนทุนตอหนวยการผลิต คือ 3.36 บาท ตอหอมแดง 1 กิโลกรัม รองลงมาไดแก ตํารับที่ 3 ใส
ปุยอินทรียคณุภาพสูงตามคาวิเคราะหดิน ใหผลผลิต เทากับ 1,941.49 กิโลกรัมตอไร ใหผลตอบแทน 
22,730.25 บาทตอไร มีตนทนุตอหนวยการผลิต คือ 3 .29 บาท ตอหอมแดง 1 กิโลกรัม ตาํรับที่ 4 ใส ½ ปุยเคมี 
+ ½  ปุยอินทรียคุณภาพสูง  ซ่ึงไดผลผลิต เทากับ 1,783.90 กิโลกรัมตอไร ใหผลตอบแทน 20,971.42 บาทตอ
ไร มีตนทุนตอหนวยการผลิต คือ 3.24 บาท ตอหอมแดง 1 กิโลกรัม สวนตํารับที่ 1 แปลงควบคุม (Control) 
ใหผลตอบแทนทางเศรษฐกจิต่ําสุด คือใหผลผลิต เทากับ 1,267.34 กิโลกรัมตอไร ใหผลตอบแทน 15,469.34 
บาทตอไร มีตนทุนตอหนวยการผลิต คือ 2.76 บาท ตอหอมแดง 1 กิโลกรัม (ตารางที่ 7) 
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ตารางที่ 8  ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของหอมแดง  

ปการทดลอง 2553 ปการทดลอง 2554 
ตํารับ 

 ผลผลติ 
(กก./ไร) 

มูลคาผลผลิต 
 

ตนทุน 
(บาท/ไร) 

ผลตอบแทน 
(บาท/ไร) 

ตนทุน/
กก. 

(บาท) 

ผลผลติ 
(กก./ไร) 

มูลคา
ผลผลติ 

 

ตนทุน 
(บาท/ไร) 

ผลตอบแทน 
(บาท/ไร) 

ตนทุน/
กก. 

(บาท) 

1 1244.18 18,662.70 2,840.76 15,821.94 2.28 1,267.34 19,010.10 3,540.76 15,469.34 2.79 
2 1830.21 27,453.15 7,036.76 20,416.39 3.84 2,103.30 31,549.95 7,076.76 24,472.74 3.36 
3 1582.69 23,740.35   6,352.10 17,388.25     4.01 1,941.49 29,122.35 6,392.10 22,730.25     3.29 
4 1640.27    24,604.01 5,747.04 18,856.97 3.50 1,783.90 26,758.50 5,787.08 20,971.42 3.24 

                                                               สรุปผลการทดลอง 

          1.การเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีของดินพบวาเมื่อส้ินสุดการทดลองตํารับที่มีการใชปุยอินทรีย
คุณภาพสูง มผีลใหคาความเปนกรดเปนดางลดลงทั้ง 2 ป และ ปริมาณอินทรียวตัถุเพิ่มขึ้น และปริมาณ
ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม มแีนวโนมเพิ่มขึ้น ซ่ึงใกลเคียงกับการใสปุยเคมีรวมกับปุยอินทรียคณุภาพสูง และ
ตํารับที่มีการใสปุยเคมี เพียงอยางเดยีว คาความเปนกรดเปนดางของดนิลดลงเล็กนอย ปริมาณอินทรียวัตถุมี
แนวโนมลดลงและปริมาณฟอสฟอรัส โพแทสเซียม มแีนวโนมเพิ่มขึ้น สวนแปลงควบคุมคาความเปนกรด
เปนดางของดนิลดลง ปริมาณอินทรียวัตถุ ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม เพิ่มขึ้นเล็กนอย 

          2.จากผลการทดลองทั้ง 2 ปพบวาการใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดนิตอบสนองตอผลผลิตหอมแดง 
และมีแนวโนมใหความสูงและผลผลิตเพิ่มขึ้น โดยใหความสูง 22.31,27.4 เซนติเมตร และผลผลิตในปแรก 
1830.21 ,2103.30 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ และมีแนวโนมใกลเคียงการใสปุยอินทรียตามคาวิเคราะหดิน 
โดยใหความสงูและผลผลิตหอมแดง เทากับ 19.6 ,26.7 เซนติเมตร และ 1,582.69  ,1,941.49 กิโลกรัมตอไร
ตามลําดับ สวน ตํารับที่ 1 แปลงควบคุม (Control) ตอบสนองตอความสูงผลผลิตต่ําที่สุด และแตกตางกับ
ตํารับอื่นๆ ความสูงเทากับ 17.0 ,18.3 เซนติเมตร และใหผลผลิต 1244.48 ,1267.34 กิโลกรัมตอไรตามลําดับ 

           3. ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ พบวาตํารับที่ใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดนิใหผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ
สูงสุดทั้ง 2 ป เทากับ 20,416.39 และ 24,472.47 บาทตอไร และมตีนทุนการผลิตสูงสุดทั้ง 2 ป เทากบั 
7,036.76 และ 7,073.76 บาทตอไร รองลงมาไดแก ตํารับที่ใสปุยอินทรียคุณภาพสูงตามคาวิเคราะหดนิ ให
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจทัง้ 2 ป เทากับ 17,388.25 และ 22,730.25 มีตนทุนการผลิต คือ 6352.10 และ 
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6392.10 บาทตอไร สวนตํารับแปลงควบคุม(Control)ใหผลตอบแทนทางเศรษฐกิจต่ําสุดคือ ใหผลตอบแทน 
15,821.94 ,15469.34 บาทตอไร มีตนทุนการผลิต คือ 2840.76 , 3540.76 บาท ตอไร 

ประโยชนท่ีไดรับ 

             1.ไดแนวทาง ในการเลือกใชปุยเคมีและปุยอินทรียคุณภาพสูงที่เหมาะสมเพือ่เพิ่มผลผลิตหอมแดง  

             2.สามารถลดปริมาณการใชปุยเคมีของเกษตรกรในการเพิ่มผลผลิตหอมแดง 

             3.สามารถลดตนทุนการผลิตและใชประโยชนทีด่ินไดอยางมีประสิทธิภาพ                     

             3.สามารถนําความรูที่ไดจากการทดลอง ไปถายทอดใหกับเกษตรกร ในการเพิ่มผลผลิต 

ขอเสนอแนะ 

                 การปลูกพืชที่ติดตอกันโดยไมมีเวลาพักดนิทําใหดินสูญเสียธาตุอาหารตางๆไปกับผลผลิตพืช ทํา
ใหดนิเสื่อมโทรมลง และผลผลิตลดลง การใสปุยอินทรียคุณภาพสูงก็เปนทางเลือกหนึ่งซึ่งสามารถลด
ปริมาณการใชปุยเคมีลง แตควรใชปุยอินทรียชนิดอื่นๆรวมดวย เชน ปุยหมัก ปุยคอก และปุยพืชสด เพื่อลด
ปริมาณการใชเคมีลง ซ่ึงจะทําใหตนทนุการผลิตของเกษตรกรลดลง มีผลกําไรตอไรเพิ่มมากขึ้น และยังเปน
การรักษาสภาพแวดลอมใหดีขึ้นดวย รวมทั้งควรมีการศกึษาเพิ่มเติมเพือ่ใหไดขอมูลที่ถูกตองและเหมาะสม 
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เอกสารอางอิง 
 

               กรมพัฒนาที่ดิน.  2538.    การจัดการดิน กลุมชุดดินที่ 15.  กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ. 8  หนา. 

           กรมพัฒนาที่ดิน.   2548.   รายงานการจัดการทรัพยากรดินเพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจหลักตามกลุม
ชุดดิน.กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ. 
              กรมพัฒนาที่ดิน.  2550. เอกสารคําแนะนําปุยอินทรียคุณภาพสูง.   กรมพัฒนาที่ดิน   กระทรวง
เกษตรและสหกรณ 

 กรมพัฒนาที่ดนิ.  2548.  มหศัจรรยพันธุดนิ  สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดนิ.  กระทรวง
เกษตรและสหกรณ.  34   หนา 

             กรมสงเสริมการเกษตร. 2536. เอกสารคําแนะนําที่ 28 หอมแดง. พิมพคร้ังที่ 2. กรุงเทพฯ : ชุมนุม
สหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย. 

จุฬากรณ  เลิศบวรวงศ; กัลยาณี ตันติธรรม; ประเสริฐ หนูจีน; Prasert Nucheen; Kalayanee 
Tantidham  และสมศรี ประพฤติธรรม.2536. การศึกษาคุณภาพของหอมแดงจากการใสปุย ใน สรุปงานวิจยั
หอม-กระเทียม. กรุงเทพฯ. 2536. หนา 115 หนา 

 ที บุญแนบ  และยุทธสงค นามสาย. 2538.การใชวัสดุปรับปรุงดินโคราชเพื่อปลูกหอมแดง 35      
ชุดดินโคราช. กรมพัฒนาที่ดนิ   กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

มงคล  ตะอุน  และคณะ 2551.คูมือการผลิตปุยอินทรียอัดเม็ด-ปนเม็ด  เกษตรกรรมธรรมชาติ.
กรุงเทพ.  10  หนา. 

             รัชฎา ศีตะโกเศศ.  2548.การปลูกหอมแดง .ฝายสงเสริมการเกษตร สํานักวจิยัและสงเสริม
การเกษตร  มหาวิทยาลัยแมโจ. 

ศักดิ์ชาย วรามติร; เบลเยี่ยม เจริญพานิช; ประเสริฐ หนูจนี; Prasert Nucheen; Belgium 
Chareanpanich; สนั่น รัตนานุกูล.2536. การศึกษาระยะเวลา และวิธีการใสปุยที่เหมาะสมสําหรับหอมแดง                 
ใน สรุปงานวิจัยหอม-กระเทียม. กรุงเทพฯ. 115 หนา. 
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            สนั่น รัตนานุกุล , ประเสริฐ หนูจนี , ศักดิ์ชาย วรามิตร , วรางคนา โพธ์ิสุข. 2532. การทดสอบปุยกับ

หอมแดงในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ(Fertilizer Trial on Shallot in the Northeast) วารสารวิชาการเกษตร 

กรมวิชาการเกษตร. ปที่ 7 ฉบับที่ 1. กรมพัฒนาที่ดิน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

สุรสิทธิ์  สิงหพรพงษ. 2548. การศึกษาเรื่องสภาพการผลิตหอมแดงของเกษตรกร  ปการเพาะปลูก 
2546/2547 : กรณีศึกษาตําบลบัวนอย  อําเภอกันทรารมย  จังหวัดศรีสะเกษ. 

 http://www.doae.go.th/plant/shallot.htm . วันที่ 22 พฤษภาคม 2554. 
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ตารางภาคผนวกที่ 1 เกณฑสูงต่ําของปฏกิิริยาดิน  (Soil  reaction)  (ดิน:น้ํา  =  1:1) 

ระดับ  (rating) พิสัย  (range) 
เปนกรดจดัมาก (extreamely  acid) < 4.5 
เปนกรดจดั (very  strongly  acid) 4.5-5.0 
เปนกรดแก (strongly  acid) 5.1-5.5 
เปนกรดปานกลาง (moderately acid) 5.6-6.0 
เปนกรดเล็กนอย (slightly  acid) 6.1-6.5 
เปนกลาง (near  neutral) 6.6-7.3 
เปนกลางอยางออน (slightly  alkali) 7.4-8.4 
เปนดางแก (strongly  alkali) 8.5-9.0 
เปนดางจดั (extreamely  alkali) > 9.0 

 

 

 ตารางภาคผนวกที่ 2 เกณฑสูงต่ําของอินทรียวัตถุในดนิ  (organic  matter)  (Walkly  and  Black method) 

ระดับ  (rating) พิสัย  (range) 
ต่ํามาก (very  low) < 0.5 
ต่ํา (low) 0.5-1.0 
คอนขางต่ํา (moderately  low) 1.0-1.5 
ปานกลาง (moderately) 1.5-2.5 
คอนขางสูง (moderately  high) 2.5-3.5 
สูง (high) 3.5-4.5 
สูงมาก (very  high) > 4.5 

ที่มา  :  สํานักวิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนาที่ดิน  กรมพัฒนาที่ดิน  (2547) 
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ตารางภาคผนวกที่ 1 เกณฑสูงต่ําของฟอสฟอรัสท่ีเปนประโยชน (Mehlich I  method) 

พิสัย  (range)  (mg/kg) ระดับ  (rating) 

ดินทราย ดินเหนียว 
ต่ํามาก (very  low) <7 <5 
ต่ํา (low) 7-12 5-8 
ปานกลาง (moderately) 13-24 9-16 
สูง (high) 25-50 17-30 
สูงมาก (very  high) >50 >30 

ที่มา  :  สํานักวิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนาที่ดิน  กรมพัฒนาที่ดิน  (2547) 

 

  ตารางภาคผนวกที่ 1 เกณฑสูงต่ําของ โพแทสเซียมท่ีเปนประโยชน  (Mehlich  I  method) 

ระดับ  (rating) 
พิสัย  (range) 

(mg/kg) 
ต่ํามาก (very  low) <15 
ต่ํา (low) 16-30 
ปานกลาง (moderately) 31-60 
สูง (high) 61-120 
สูงมาก (very  high) >120 

ที่มา  :  สํานักวิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนาที่ดิน  กรมพัฒนาที่ดิน  (2547) 
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