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ABSTRACT
Technology development for quality onion (Allium cepa var. aggregatum)
production in Sri Saket province was aimed to develop technologies for onion twister
(Colletotrichum gloeosporioides) eradication, and for increasing onion yield and quality. The
experiments were conducted during 2011-2014 in Yang Chum Noi sub-district, Yang Chum
Noi district, Sri Saket province. The results revealed that tested method and farmer method
yielded at 3,905 and 3,170 kg/rai (commercial yield) with 49,563 and 31,045 baht/rai of
benefits, respectively. Benefit cost ratios (BCR) were observed at 2.95 and 2.08, and the
disease incidences were observed at 2.72 and 25.64 %, respectively. The onion bulb
diameters were 3.44 and 3.21 cm, respectively. The onion sets production suggested that
tested method produced 979 kg/rai of yield, 80,214 baht/rai of benefit, 6.30 of BCR,
3.00 % of disease incidence and 1.35 cm of onion head diameter. A test of technology for
clean onion production in Nong Mee sub-district, Rasi Salai district, Saket province,
suggested that tested method and farmer method gave 5,643 and 4,580 kg/rai of yields,
56,430 and 45,800 baht/rai of benefits, 2.70 and 2.20 of BCRs, 3.20 and 2.80 cm of
head diameters, respectively. Whereas, the onion sets production suggested that tested
method gave 1,002 kg/rai of yield, 1.43 cm of diameter, 37,944 baht/rai of benefit and
3.89 of BCR. In addition, there were no disease incidence and no chemical residue in both
production seasons. Technology transition to Fahuan sub-district, Khowang district,
Yasothorn province, resulted that tested method and farmer method produced 4,950 and
4,200 kg/rai of yields, 40,050 and 22,800 baht/rai of benefits, 3.06 and 1.83 of BCRs,
and 1.50 and 3.00 % of disease incidences, respectively.
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บทคัดย่อ
การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตหอมแดงคุณภาพในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
เทคโนโลยีในการป้องกันกาจัดโรคหอมเลื้อย เพิ่มผลผลิต และเพิ่มคุณภาพ ดาเนินการระหว่าง ปี 25542557 ในพื้นทีต่ าบลยางชุมน้อย อาเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ พบว่าวิธีทดสอบและวิธีเกษตรกร ให้
ผลผลิตหอมปี (ปลูกในเดือนตุลาคม-มกราคม ) เฉลี่ย 3,905 และ 3,170 กิโลกรัม/ไร่ ให้ผลตอบแทน
49,563 และ 31,045 บาท/ไร่ อัตราส่วนของรายได้ต่อการลงทุน (BCR) เท่ากับ 2.95 และ 2.08
ตามลาดับ พบการเกิดโรค ร้อยละ 2.72 และ 25.64 ขนาดของหัวหอม มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 3.44 และ
3.21 เซนติเมตร ตามลาดับ ส่วนการผลิตหอมพันธุ์ (ปลูกในเดือน เมษายน- พฤษภาคม) วิธีทดสอบ ให้
ผลผลิตเฉลี่ย 979 กก./ไร่ ให้ผลตอบแทน 80,214 บาท/ไร่ ค่า BCR เท่ากับ 6.30 พบการเกิดโรค
เฉลี่ย ร้อยละ 3 ขนาดของหัวหอม มีเส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ย 1.35 เซนติเมตร ไม่พบสารพิษตกค้างในทุก
กรรมวิธี
การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตพันธุ์หอมแดงสะอาด ในพื้นที่ตาบลหนองหมี อาเภอราษีไศล
จังหวัดศรีสะเกษ พบว่าวิธีทดสอบและวิธีเกษตรกร ให้ผลผลิตเฉลี่ย 5,643 และ 4,580 กิโลกรัม/ไร่ ให้
ผลตอบแทน 56,430 และ 45,800 บาท/ไร่ ค่า BCR เท่ากับ 2.70 และ 2.20 ตามลาดับ หัวหอม มี
เส้นผ่าศูนย์กลาง 3.20 และ 2.80 เซนติเมตร ตามลาดับ ด้านการผลิตหอมพันธุ์ วิธีทดสอบ ให้ผลผลิต
เฉลี่ย 1,002 กิโลกรัม/ไร่ ขนาดของหัวหอม มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.43 เซนติเมตรให้ผลตอบแทน 37,944
บาท/ไร่ อัตราส่วนของรายได้ต่อการลงทุน เท่ากับ 3.89 ไม่พบการเกิดโรคทั้งหอมปีและหอมพันธุ์ ไม่
พบสารพิษตกค้างในทุกกรรมวิธีทั้งในการผลิตหอมปี และหอมพันธุ์ การขยายผลไปในพื้นที่ตาบลฟ้าห่วน
อาเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร พบว่า วิธีป รับปรุงและวิธีเกษตรกร ให้ผ ลผลิ ตเฉลี่ ย 4,950 และ 4,200
กิโลกรัม/ ไร่ ตามลาดับ ให้ผลตอบแทน 40,050 และ 22,800 บาท / ไร่ ตามลาดับ ค่า BCR เท่ากับ
3.06 และ 1.83 ตามลาดับ มีอัตราการเกิดโรคหอมเลื้อย ร้อยละ 1.5 และ 3.0 ตามลาดับ

คาหลัก : หอมแดง, โรคหอมเลื้อย, การป้องกันกาจัดแบบผสมผสาน หัวพันธุ์สะอาด
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คานา
ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกหอมแดง 103,144 ไร่ ผลผลิตรวม 180,696 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 1,843
กิโลกรัมต่อไร่ จังหวัดที่มีการปลูกหอมแดงมากที่สุด ได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ พื้นที่ 24,972 ไร่ ผลผลิตรวม
46,623 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 2,094 กิโลกรัมต่อไร่ รองมาคือจังหวัดพะเยา อุตรดิตถ์ ลาพูน เชียงใหม่
เพชรบูรณ์ (สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2553) จังหวัดศรีสะเกษ เป็นแหล่งผลิตหอมแดงคุณภาพดี มี
ชื่อเสียงจนเรียกกันติดปากว่าหอมแดงศรีสะเกษ มีคุณลักษณะพิเศษ คือ เปลือกมี สีแดงเข้ม ด้านในมีสีม่วง
กลิ่นฉุนแรงเก็บรักษาได้ยาวนาน เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศที่นิยมอาหารไทย เช่น ยุโรป
ญี่ปุ่น หอมแดงคุณภาพที่ส่งออกต้องมีลักษณะ เป็นหัวเดียว หรือหัวที่ยังไม่แยกออก ขนาดหัวจัมโบ้ (มี
เส้นผ่าศูนย์กลาง 3.5-4.0 เซนติเมตร (เฉลี่ย 3.47 ซม.) ผิวแห้งสนิท ปราศจากโรคแมลง ขนาดหัว
สม่าเสมอ และปลอดภัยจากสารพิษ แหล่งปลูกที่สาคัญอยู่ที่อาเภอยางชุมน้อย ขุขันธ์ ราษีไศล วังหิน และ
กันทรารมย์ ในการผลิตหอมแดงเกษตรกรพบการระบาดรุนแรงของโรคและแมลงศัตรูหอมได้แก่ หอมเลื้อย
หรือแอนแทรกโนส หนอนกระทู้หอม หนอนเจาะสมอฝ้าย เพลี้ยไฟ เกษตรกรมีการใช้สารเคมีป้องกันกาจัด
ศัตรูพืชในปริมาณมาก ในลักษณะผสมหลายชนิด รวมทั้งการใส่ปุ๋ยเคมีที่ยังไม่ถูกต้องทาให้ดินเสื่อมผลผลิตไม่
มีคุณภาพและต้นทุนการผลิตสูง
การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตหอมแดงคุณภาพในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบ
เทคโนโลยีการผลิตหอมแดงคุณภาพและปลอดภัยจากสารพิษตกค้างที่เหมาะสมกับพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
โดยการนาเอาเทคโนโลยีการผลิตหอมแดงที่พัฒนาขึ้นโดยกรมวิชาการเกษตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มา
ปรับใช้ในพื้นที่ ทั้งในด้านการป้องกันกาจัดศัตรูพืชการปรับปรุงบารุงดินให้เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่
เพื่อเป็นแนวทางให้เกษตรกรใช้ในการปฏิบัติ ทาให้สามารถผลิตหอมแดงได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในด้าน
ปริมาณและคุณภาพ เมื่อได้เทคโนโลยีที่เหมาะสมจะมีการขยายผลในวงกว้างสู่พื้นที่อื่นที่มีศักยภาพคล้ายคลึง
กัน เป็นการแก้ปัญหาและพัฒนาระบบการผลิตหอมแดงให้มีคุณภาพสร้างโอกาสในการเข้าสู่ตลาดสินค้า
คุณภาพ เกษตรกรมีความยั่งยืนในระบบการผลิต มีสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชที่ดี และช่วยลดผลกระทบ
เชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม
อุปกรณ์และวิธีการ
วัสดุอุปกรณ์
พันธุ์พืช: พันธุ์หอมแดง ปุ๋ยอินทรีย์: ปุ๋ยหมักมูลไก่ วัสดุปรับปรุงดิน : ปูนขาว ปุ๋ยเคมี: 1 5 -1 5 15 สารป้องกันกาจัดศัตรูพืช : สารโปรคลอราช สารแมนโคเซบ พิโปรนิล สารชีวินทรีย์: เชื้อไตรโคเดอร์
มา เชื้อบาซิลลัสทูรินเยนซีส วัสดุอื่นๆ: ฟางข้าว
วิธีการ
ศึกษาวิจัยในสภาพพื้นที่เกษตรกรแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม โดยใช้หลักการวิจัยระบบการทาฟาร์ม
(Farming Systems Research) (อารันต์, 2532) ซึ่งมีแนวทางและขั้นตอนดาเนินการ 6 ขั้นตอนคือ การ
คัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย (Selection of the Target Area) การวิเคราะห์พื้นที่ (Area Analysis) การวางแผน
การวิจัย (Research Planning) ดาเนินการวิจัย (Experimentation) การประเมินผล (Assessment) และ
การขยายในวงกว้าง (Extrapolation / Extension)
การวางแผนการทดลอง
1. การทดลองที่ 1. การพัฒนาเทคโนโลยีการป้องกันกาจัดโรคหอมเลื้อยในหอมแดงในพื้นที่จังหวัด
ศรีสะเกษ
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ดาเนินการในพื้นที่เกษตรกร ตาบลยางชุมน้อย อาเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ ในระหว่างเดือน
ตุลาคม 2553 – กันยายน 2555 ดาเนินการทดสอบ 2 กรรมวิธี จานวน 10 ราย รายละ 2 ซ้า พื้นที่ 1
ไร่ต่อราย ดังนี้
กรรมวิธีที่ 1 วิธีปรับปรุง ใช้เทคโนโลยีการป้องกันกาจัดโรคหอมเลื้อย การป้องกันกาจัดศัตรู พืชและ
การใส่ปุ๋ยตามคาแนะนา
กรรมวิธีที่ 2 วิธีเกษตรกร ไม่ใช้เทคโนโลยีการป้องกันกาจัดโรคหอมเลื้อย การป้องกันกาจัดศัตรูพืช
และการ ใส่ปุ๋ยโดยวิธีเกษตรกร
กิจกรรม
วิธีปรับปรุง
วิธีเกษตรกร
1. การเตรียม - เก็บเศษซากหอมแดงออกจากพื้นที่ปลูกเผาทาลาย
- การเตรียมแปลงปลูก ไถ
ดิน
-ไถตากดิน 2-3 ครั้ง เพื่อลดประชากรเชื้อรา ใส่ปูนโดโล พรวน ไม่มีการเก็บเศษซาก
ไมค์ตามค่าวิเคราะห์ดิน
-ใส่ปูนโดโลไมค์ อัตรา 100
-ใส่ปุ๋ยหมักรองพื้น อัตรา 500 กิโลกรัม /ไร่
กิโลกรัม /ไร่
2. การเตรียม - แช่หัวพันธุ์หอมแดงด้วยเชื้อไตรโคเดอร์มาสด อัตรา 1 - ไม่แช่หัวพันธุ์
หัวพันธุ์
กิโลกรัม./น้า 200 ลิตร นาน 30 นาที ก่อนปลูก
3. การปลูก - ปลูกหอมแดง ระยะ 16 x16 เซนติเมตร
- เหมือนกรรมวิธีที่ 1
4.การป้องกัน -ฉีดพ่นสารคุมวัชพืชก่อนงอก ในกลุ่มออกซีฟูออเซ็น สาร - เหมือนกรรมวิธีที่ 1
กาจัดวัชพืช คุมวัชพืชก่อนงอก (อะลาคลอร์+ฟลูมิโอซาซิน)
- คลุมฟางหลังปลูก
5.การใส่ปุ๋ย - หลังปลูก 15 วันใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 50 - หลังปลูก15 วัน ใส่ปุ๋ยเคมี
กิโลกรัม/ไร่ โดยวิธีหว่านให้ทั่วแปลง
สูตร
- หลังจากนั้น 15 วัน ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 12 -12 -7 อัตรา 100
25 กก./ไร่ โดยวิธีหว่านให้ทั่วแปลง
กิโลกรัม./ไร่
- หลังปลูก30 วัน ใส่ปุ๋ยเคมี
สูตร 13 – 13 - 21 อัตรา 25
กิโลกรัม./ไร่ และสูตร 0 -10 –
30 อัตรา 25 กิโลกรัม./ไร่
5.การป้องกัน -โรคหอมนอน/หอมเลื้อย ใช้เชื้อไตรโคเดอร์มาสดอั ตรา 1 -โรคหอมนอน/หอมเลื้อย ใช้
กาจัดศัตรูพืช กิโลกรัม กรัม/น้า 200 ลิตร ฉีดพ่นหรือให้พร้อมกับการ สารคาร์เบนดาซิม สารโปรคลอ
ให้น้าสัปดาห์ละ 2 ครั้งในตอนเย็น หรือใช้สารโปรคลอ ราช สารแมนโคเซบ
ราช 50 %WP อัตรา 20 กรัม/ น้า 20 ลิตร ฉีดพ่นสลับ -หนอนกระทู้ห อมใช้ส ารเคมี อ
กับสารแมนโคเซบ 80 % WP อัตรา 40 - 50 กรัม/ น้า บาเมดติน ไชเพอร์เมทริน คลอ
20 ลิตร
ไพริฟอส เมทโทมิล
-หนอนกระทู้หอมใช้เชื้อบาซิลลัสทูรินเยนซีส
- เพลี้ยไฟใช้ ฟิโปรนิล
6.การจัดการ - เด็ดดอกหอมในระยะแรกของการเจริญเติบโตเพื่อไม่ให้
ให้ได้คุณภาพ น้าขังทาให้หัวเน่าและหอมมีลักษณะคอใหญ่ไม่เป็นที่
ต้องการของตลาด
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2. การทดลองที่ 2 การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตพันธุ์หอมแดงสะอาด
ดาเนิ น การในพื้ น ที่ เกษตรกรต าบลหนองหมี อาเภอราษี ไ ศล จั งหวั ดศรี ส ะเกษ ระหว่ าเดื อ น
ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557 ดาเนินการทดสอบ 2 กรรมวิธี จานวน 10 ราย รายละ 2 ซ้า พื้นที่
1 ไร่ต่อราย ดังนี้
กรรมวิธีที่ 1 วิธีปรับปรุง ใช้เทคโนโลยีการป้องกันกาจัดโรคหอมเลื้อย การป้องกันกาจัดศัตรูพืชและ
การใส่ปุ๋ยตามคาแนะนา เทคโนโลยีที่ได้ผลแล้ว จากการทดสอบในพื้นที่อาเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ
กรรมวิธีที่ 2 วิธีเกษตรกร การป้องกันกาจัดศัตรูพืชและการ ใส่ปุ๋ยโดยวิธีเกษตรกร
3. การขยายในวงกว้าง (Extrapolation / Extension)
ในปี 2557 ขยายผลไปที่ ตาบลฟ้าห่วน อาเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร โดยเปรียบเทียบวิธที ดสอบที่
ได้จากการทดลองในจังหวัดศรีสะเกษ กับวิธีเกษตรกร
4. การศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกร
โดยการสัมภาษณ์และสรุปร่วมกันเมื่อสิ้นสุดการทดลอง
การบันทึกข้อมูล
1. คุณสมบัติทางเคมีของดิน โดยเก็บตัวอย่างดินของเกษตรกรทุกรายก่อนเริ่มการทดลอง และ
สิ้นสุดการทดลอง โดยวิเคราะห์หาคุณสมบัติดิน คือ ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน ความต้องการปูนปริมาณ
อินทรียวัตถุ ปริมาณไนโตรเจน ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ ปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ เพื่อ
ใช้ในการวางแผนการจัดการดินให้เหมาะสมกับการปลูกหอมแดงได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
2. ผลผลิตหัวหอมโดยการสุ่มตัวอย่างประเมินผลผลิตในพื้นที่ 9 ตารางเมตร นาข้อมูลผลผลิตที่ได้ไป
วิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
3. เปอร์เซ็นต์การเกิดโรค โดยสุ่มตัวอย่างประเมินการเกิดโรคในพื้นที่ 1 ตารางเมตร 3 จุด/กรรมวิธี
นับจานวนต้นทั้งหมดและต้นเป็นโรคเมื่ออายุ 60 วัน
4. ตรวจวินิจฉัยเชื้อสาเหตุโรคหอมเลื้อยในหัวหอม ที่ห้องปฏิบัติการสานักวิจัยพัฒนาการอารักขา
พืช
กรมวิชาการเกษตร โดยใช้วิธีการตัดเนื้อเยื่อพืช (Tissue Transplanting Method)
5. การวิเคราะห์สารพิษตกค้าง โดยสุ่มตัวอย่างผลผลิตในช่วงการเก็บผลผลิต ตัวอย่างละ 1 กิโลกรัม
น ามาวิ เ คราะห์ ใ นห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารของกลุ่ ม พั ฒ นาการตรวจสอบพื ช และปั จ จั ย การผลิ ต ส านั ก วิ จั ย และ
พัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 โดยใช้วิธี Gas Chromatography (GC )
6. คุณภาพของผลผลิต วัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของหัวหอมหลังการเก็บเกี่ยว 15, 30 และ 60
วัน ด้วยเวอเนียร์คาร์ริบเปอร์ กรรมวิธีละ 10 หัว นามาหาค่าเฉลี่ย
7. ผลตอบแทนด้านเศรษฐกิจ และอัตราส่วนของรายได้ต่อการลงทุน (Benefit Cost ratio; BCR)
สูตรคานวณค่า BCR = รายได้
ต้นทุน
ผลการทดลองและวิจารณ์ผลการทดลอง
ผลการเลือกพื้นที่เป้าหมาย และการวิเคราะห์พื้นที่ โดยสรุปได้คัดเลือกพื้นที่เกษตรกรในจังหวัดศรี
สะเกษ คือ อาเภอยางชุมน้อย มีพื้นที่ปลูกหอมแดงรวม 11,910 ไร่ ปริมาณผลผลิตรวม 36,773 ตัน
มูลค่า 1,103 ล้านบาท ผลผลิตเฉลี่ย 3,000 กิโลกรัม/ไร่ (สานักงานเกษตรอาเภอยางชุมน้อย. 2552)
อาเภอราษีไศล มีพื้น ที่ป ลูกหอมแดงรวม 14,368 ไร่ ปริมาณผลผลิ ตรวม 43,104 ตัน มูล ค่า 1,293
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ล้านบาท ผลผลิตเฉลี่ย 3,000 กิโลกรัม/ไร่ (สานักงานเกษตรอาเภอราษีไศล. 2552) เกษตรกรปลู ก
หอมแดงโดยการปรับพื้นที่นาให้ให้มีระดับสูง น้าไม่ท่วมขังหรือปลูกในบริเวณที่ดอน มีการนาดินจอมปลวก
มาคลุกเคล้ากับดินปลูกทุก 2-3 ปี การปลูกเป็นแปลงใหญ่ 1-2 ไร่ ใน 2 ฤดูกาล ช่วงที่ 1 ปลูกในเดือน
เมษายน-พฤษภาคม และช่วงที่ 2 ปลูกในเดือนตุลาคม-มกราคม มีการใช้พันธุ์จากอาเภอราษีไศล จังหวัดศรี
สะเกษ อาเภอลับแล อาเภอน้าปาด จังหวัดอุตรดิตย์ และอาเภอเมือง จังหวัดลาพูน ในปี 2552 เกษตรกร
ประสบปัญหาพบการระบาดรุน แรงของโรคหอมเลื้อย ครอบคลุมพื้นที่มากกว่าร้อยละ 90 ผลผลิตลดลง
มากกว่าร้อยละ 50 และเน่าเสียง่ายเก็บไว้ไม่ได้นาน โรคและแมลงศัตรูหอมได้แก่ โรคหอมเลื้อย หรือแอน
แทรกโนสที่เกิดจาก เชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Sacc หนอนกระทู้หอม หนอน
เจาะสมอฝ้าย เพลี้ยไฟ เกษตรกรมีการใช้สารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพืชในปริมาณมาก ในลักษณะผสมหลาย
ชนิด รวมทั้งการใส่ปุ๋ยเคมีที่ยังไม่ถูกต้องทาให้ดินเสื่อม ผลผลิตไม่มีคุณภาพและต้นทุนการผลิตสูง ผลจากการ
วิเคราะห์ได้นาไปสู่การวางแผนแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตหอมแดง
ในลาดับต่อไป
ผลการทดลองที่ 1. การพัฒนาเทคโนโลยีการป้องกันกาจัดโรคหอมเลื้อยในหอมแดงในพื้นที่จังหวัด
ศรีสะเกษ
1. ด้านเกษตรศาสตร์
1.1 ผลผลิต
กรรมที่ 1 วิธีปรับปรุง การผลิตหอมปี (ปลูกในเดือนตุลาคม-มกราคม ) ให้ผลผลิตเฉลี่ย 3,905
กก./ไร่ การผลิตหอมพันธุ์ (ปลูกในเดือน เมษายน- พฤษภาคม) ให้ผลผลิตเฉลี่ย 979 กก./ไร่ กรรมวิธีที่ 2
วิธีเกษตรกร หอมปีให้ผลผลิตเฉลี่ย 3,170 กก./ไร่ ซึ่งต่ากว่าวิธีปรับปรุง 735 กก./ไร่ (Table 1-2)
1.2 ร้อยละการเกิดโรค
กรรมวิธีที่ 1 วิธีปรับปรุง การผลิตหอมปี พบการเกิดโรคเฉลี่ย ร้อยละ 2.72 การผลิตหอมพันธุ์พบ
การเกิดโรคเฉลี่ย ร้อยละ 3 กรรมวิธีที่ 2 วิธีเกษตรกร การผลิตหอมปีพบการเกิดโรคเฉลี่ย ร้อยละ 25.64
ซึ่งสูงกว่าวิธีปรับปรุง ร้อยละ22.92 (Table 1-2)
1.3 ผลการวิเคราะห์สารพิษตกค้าง
ผลการวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผลผลิต การผลิตหอมปี และหอมพันธุ์ ไม่พบสารพิษตกค้างใน
กลุ่มPyrethroid group (PY) Organophosphates group (OP) Organochlorine group ร้อยละ 100
ในผลผลิตหอมแดงทุกกรรมวิธี เนื่องจากเกษตรกรหยุดการใช้สารเคมีก่อนการเก็บเกี่ยวประมาณ 20-30
วัน (Table 1-2)
1.4 คุณภาพของผลผลิต
กรรมวิธีที่ 1 วิธีปรับปรุง การผลิตหอมปี หัวหอมแดงหลังการแขวน 15 วัน (พร้อมจาหน่าย) มี
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง เฉลี่ย 3.43 เซนติเมตร ซึ่งอยู่ในคุณภาพระดับ 1 การผลิตหอมพันธุ์ มีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง เฉลี่ย 1.35 เซนติเมตร กรรมวิธีที่ 2 วิธีเกษตรกร มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ย 3.21
เซนติเมตรซึ่งอยู่ในคุณภาพระดับ 1 แต่มีขนาดเล็กว่าหัวหอมในวิธีปรับปรุง (Table 1-2)
1.5 คุณสมบัติดินของแปลงทดสอบ
ดินมีปริมาณอินทรียวัตถุในดินอยู่ที่ 0.89 ซึ่งอยู่ในระดับต่า ค่า pH ของดินแปลงทดสอบเท่ากับ
6.67 ซึ่งเป็นระดับกรดเล็กน้อย ซึ่ง pH ที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของหอมเท่ากับ 6 - 6.5 จึงไม่มี
ความจาเป็นต้องมีการใส่ปูน ปริมาณไนโตรเจนในดินแปลงทดสอบอยู่ที่ 0.045 ซึ่งอยู่ในระดับต่า ปริมาณ
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ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในดินแปลงทดสอบ อยู่ที่ 273 ppm ซึ่งอยู่ในระสูงมาก เมื่อสิ้นสุดการทดลอง
ในแปลงทดลองยังมีปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในดิน เท่ากับ 488 ppm และ 404 ppm ใน
กรรมวิธีปรับปรุงและวิธีเกษตรกรตามลาดับ ปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ในดิน แปลงทดสอบ อยู่ที่
109 ppm ซึ่งอยู่ในระดับ สูง เมื่ อสิ้ นสุดการทดลอง ในแปลงทดสอบยังมีปริมาณโพแทสเซียมที่เป็น
ประโยชน์ในดินอยู่เท่ากับ 138 ppm และ 109 ppm (Table 3) ควรมีการเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุลง
ไปในดินเพื่อช่วยควบคุมปฏิกิริยาของดิน ช่วยในการส่งเสริมประสิทธิภาพของการใช้ปุ๋ยเคมี และมีการใส่ปุ๋ย
ตามค่าวิเคราะห์ดิน (กรมวิชาการเกษตร,2548) ทาให้ดินเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของหอม
2. ด้านเศรษฐศาสตร์
กรรมวิธีที่ 1 วิธีปรับปรุง การผลิตหอมปี เฉลี่ย 2 ปี ต้นทุนผันแปร 25,883 บาท/ไร่ รายได้
75,447 บาท/ไร่ ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปร 49,821 บาท/ไร่ อัตราส่วนของรายได้ต่อการลงทุน
(BCR)เท่ากับ 2.95 ให้ผลตอบแทนสูงสุดสามารถดาเนินการผลิตได้ การผลิตหอมพันธุ์ เฉลี่ย 2 ปี ต้นทุน
ผันแปร 17,636 บาท/ไร่ รายได้ 97,850 บาท/ไร่ ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปร 80,214 บาท/
ไร่ อัตราส่วนของรายได้ต่อการลงทุน (BCR) เท่ากับ 6.3 ให้ผลตอบแทนสูงสามารถดาเนินการผลิตได้
(Table 1-2)
กรรมวิธีที่ 2 วิธีเกษตรกร การผลิตหอมปี เฉลี่ย 2 ปี ต้นทุนผันแปร 28,834 บาท/ไร่ รายได้
59,880 บาท/ไร่ ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปร 31,045 บาท/ไร่ อัตราส่วนของรายได้ต่อการลงทุน
(BCR) เท่ากับ 2.08 ควรเลือกกรรมวิธีที่ 1 ซึ่งให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า (Table 1) ต้นทุนผันแปรของวิธี
เกษตรกรสูงกว่าวิธีปรับปรุง เป็นค่าปุ๋ยเคมีและค่าสารเคมี
การทดลองที่ 2. การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตพันธุ์หอมแดงสะอาด
1. ด้านเกษตรศาสตร์
1.1 ผลผลิต
กรรมวิธีที่ 1 วิธีปรับปรุง การผลิตหอมปี (ปลูกในเดือนตุลาคม-มกราคม) ให้ผลผลิตเฉลี่ย 5,643
กก./ไร่ การผลิตหอมพันธุ์(ปลูกในเดือน เมษายน- พฤษภาคม)ให้ผลผลิตเฉลี่ย 1,002 กก./ไร่ กรรมวิธีที่ 2
วิธีเกษตรกร การผลิตหอมปี ให้ผลผลิต 4,580 กก./ไร่ (Table 4-5)
1. 2. การเกิดโรค
การผลิตหอมปี วิธีปรับปรุงและวิธีเกษตรกร ไม่พบการเกิดโรค ส่วนการผลิตหอมพันธุ์ไม่พบการ
เกิดโรคเช่นกัน (Table 4-5)
1.3. การตรวจวินิจฉัยเชื้อสาเหตุโรคหอมเลื้อยในหัวหอม
ผลการตรวจวินิจฉัยเชื้อสาเหตุโรคหอมเลื้อย ในหัวพันธุ์หอมแดง ตรวจไม่พบเชื้อสาเหตุโรคหอม
เลื้อย แต่พบเชื้อ Aspergillus sp. ทุกราย (Table 6) ในผลผลิตหอมแดง(หอมปี)หลังเก็บเกี่ยวไม่พบเชื้อ
สาเหตุโรคหอมเลื้อย แต่พบ Aspergillus sp. Penicillium sp. จานวน 7 ราย พบเชื้อ Aspergillus sp.
จานวน 4 ราย ซึ่งเชื้อ Aspergillus sp. เป็นเชื้อสาเหตุโรคราดา เกิดขึ้นหลังการเก็บเกี่ยว พบเชื้อ
Fusarium sp. จานวน 1 ราย (Table 4) จากผลการตรวจวินิจฉัยโรคไม่พบเชื้อสาเหตุโรคหอมเลื้อย
Colletotrichum spp.) แสดงให้เห็นว่าหัวพันธุ์หอมแดงจากพื้นที่ทาการทดลองมีความปลอดภัยจากโรค
หอมเลื้อย เนื่องจากโรคหอมเลื้อยเกิดจากเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Sacc
สามารถติดต่อไปกับหัวพันธุ์ได้ แต่ต้องมีการปฏิบัติดูแลรักษา ระวังการแพร่ระบาดของโรค เนื่องจากโรค
ดังกล่าวสามารถแพร่ร ะบาดโดยสปอร์ ของเชื้อราแพร่ไปกับลม ฝน น้า แมลง เครื่องมือการเกษตร(กรม
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วิชาการเกษตร,2552) ไม่ควรนาหัวพันธุ์จากแปลงนี้ไปใช้ทาพันธุ์ เกษตรกรได้นาพันธุ์จากหอมปีไปปลูก
เป็นหอมพันธุ์ช่วงเดือน เมษายน-พฤษภาคม พบว่าไม่พบเชื้อสาเหตุโรคหอมเลื้อยเช่นกัน
1.4. การวิเคราะห์สารพิษตกค้าง
ผลการวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผลผลิต การผลิตหอมปี และหอมพันธุ์ ไม่พบสารพิษตกค้างใน
กลุ่มPyrethroid group (PY) Organophosphates group (OP) Organochlorine group ร้อยละ 100
ในผลผลิตหอมแดงทุกกรรมวิธี เนื่องจากเกษตรกรหยุดการใช้สารเคมีก่อนการเก็บเกี่ยวประมาณ 20-30
วัน (Table 4-5)
1.5. คุณภาพของผลผลิต
คุณภาพของผลผลิต การผลิตหอมปี วิ ธีปรับปรุง หัวหอมแดงหลังการแขวน 15 วัน (พร้อม
จาหน่าย) มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง เฉลี่ย 3.44 เซนติเมตร ซึ่งอยู่ในคุณภาพระดับ 1 วิธีเกษตรกร มี
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ย 3.10 เซนติเมตร ซึ่งอยู่ในคุณภาพระดับ 1 แต่มีขนาดเล็กว่าหัวหอมในวิธี
ปรับปรุง การผลิตหอมพันธุ์ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง เฉลี่ย 1.43 เซนติเมตร เนื่องจากมีอายุเก็บเกี่ยวสั้น
ประมาณ 45 วัน เพื่อไว้ทาพันธุ์ (Table 4-5)
1.6 คุณสมบัติดินของแปลงทดสอบ
ดิน มีป ริมาณอิน ทรีย วัตถุในดินแปลงทดสอบอยู่ที่ 0.97-1.49 ซึ่งอยู่ในระดับต่าค่า pH ของดิน
แปลงทดสอบเท่ากับ 6.87 ซึ่งเป็นระดับกรดเล็กน้อย ซึ่ง pH ที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของหอม
เท่ากับ 6 - 6.5 จึงไม่มีความจาเป็นต้องมีการใส่ปูน ปริมาณไนโตรเจนในดินแปลงทดสอบวิธีปรับปรุงและ
วิธีเกษตรกรอยู่ที่ 0.08 และ 0.05 ซึ่งอยู่ในระดับต่า ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในดินแปลงทดสอบ
กรรมวิธีปรับปรุง และในวิธีเกษตรกร อยู่ที่ 300.23 ppm และ 216 ppm ซึ่งอยู่ในระดับสูงมาก เมื่อ
สิ้นสุดการทดลอง ในแปลงทดลอง ยังมีปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในดิน เท่ากับ 272 ppm และ
284 ppm ในกรรมวิธีปรับปรุงและวิธีเกษตรกร ปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ในดิน แปลงทดสอบ
วิธีปรับปรุง และวิธีเกษตรกรอยู่ที่ 169 ppm และ 72 ppm ซึ่งอยู่ในระดับสูง เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ใน
แปลงทดสอบยังมีปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ในดินอยู่เท่ากับ 210 ppm และ 175 ppm (Table
7) ควรมีการเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุลงไปในดินเพื่อช่วยควบคุมปฏิกิริยาของดิน ช่วยในการส่งเสริม
ประสิทธิภาพของการใช้ปุ๋ยเคมี และมีการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน (กรมวิชาการเกษตร,2548) ทาให้ดิน
เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของหอม
2. ด้านเศรษฐศาสตร์
กรรมวิธีที่ 1 วิธีปรับปรุง การผลิตหอมปี ใช้ต้นทุนการผลิต 20,900 บาท/ไร่ ต่ากว่าวิธีเกษตรกร
574 บาท คิดเป็นร้อยละ 3 ให้ค่าตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปรเท่ากับ 35,529 บาท/ไร่ อัตราส่วนของ
รายได้ต่อการลงทุน (BCR) เท่ากับ 2.95 สูงกว่าวิธีเกษตรกร การผลิตหอมพันธุ์ ใช้ต้นทุนการผลิต
14,513 บาท/ไร่ ให้ค่าตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปรเท่ากับ 37,944 บาท/ไร่ อัตราส่วนของรายได้ต่อ
การลงทุน (BCR) เท่ากับ 3.89 กรรมวิธีที่ 2 วิธีเกษตรกร การผลิตหอมปี ใช้ต้นทุนการผลิต 20,326
บาท/ไร่ ให้ค่าตอบแทนเหนื อต้น ทุน ผั นแปรเท่ากับ 25,475 บาท/ไร่ ซึ่งต่ากว่าวิธีปรับปรุง เท่ากับ
10,054 บาท/ไร่ คิดเป็นร้อยละ 28 อัตราส่วนของรายได้ต่อการลงทุน (BCR) เท่ากับ 2.08 ควรนา
รูปแบบการผลิตโดยวิธีการปรับปรุงไปใช้ในการผลิต (Table 4-5)
การขยายในวงกว้าง (Extrapolation / Extension)
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ในปี 2557 ขยายผลไปที ตาบลฟ้าห่วน อาเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร ซึ่งเกษตรกรประสบปัญหาการ
ระบาดของโรคหอมเลื้อย เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพคล้ายคลึงกัน โดยมีวัตถุประสงค์ในการป้องกันกาจัดโรคหอม
เลื้อย ได้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาดโดยนาเทคโนโลยี และพันธุ์หอมแดงจาก
ตาบลหนองหมี อาเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ไปใช้ในการผลิต พบว่าผลผลิตหอมปี ตาบลฟ้าห่วน อาเภอ
ค้อ วัง จั ง หวั ด ยโสธร พบว่ า วิธี ท ดสอบ และวิ ธี เกษตรกร ให้ ผ ลผลิ ต4,950 และ 4,200 กก. / ไร่
ตามลาดับ สูงกว่าวิธีเกษตรกรร้อยละ 18 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางหัว (ขนาดหัว) ใกล้เคียงกันคือ 3.44
และ 3.20 เซนติเมตร ตามลาดับ การเกิดโรคหอมเลื้อย วิธีทดสอบ และวิธีเกษตรกร มีอัตราการเกิดโรค
หอมเลื้อยเท่ากับ ร้อยละ 1.5 และ 3.0 ตามลาดับ วิธีทดสอบสามารถลดโรคหอมเลื้อยได้ ร้อยละ 1. 5
ต้นทุนและผลตอบแทน วิธีทดสอบและวิธีเกษตรกร มีต้นทุนการผลิตเท่ากับ 19,350 และ 27,600
บาท / ไร่ ตามลาดับ วิธีทดสอบมีต้นทุนต่ากว่าวิธีเกษตรกร ร้อยละ 42.64 ต้นทุนวิธีเกษตรกรสูงกว่าวิธี
ทดสอบมาจากค่าปุ๋ ย เคมีแ ละสารเคมี ผลตอบแทน พบว่าวิธีท ดสอบและวิธี เกษตรกร ให้ ผ ลตอบแทน
39,650 และ 22,800 บาท / ไร่ ตามลาดับ สูงกว่าวิธีเกษตรกร ร้อยละ 73.90 อัตราส่วนของรายได้
ต่อการลงทุน (BCR) วิธีทดสอบ และวิธีเกษตรกร เท่ากับ 3.06 และ 1.83 ตามลาดับ (Table 8)
เทคโนโลยีที่นาไปใช้สามารถแก้ปัญหาโรคหอมเลื้อยได้และเกษตรกรมีการยอมรับเทคโนโลยี
การศึกษาการยอมรับเทคโนโลยี
1. เทคโนโลยีที่เกษตรกรยอมรับ
1.1 การใส่ปุ๋ยหมักผสมเชื้อไตรโคเดอร์มารองพื้นก่อนปลูก อัตรา 250 กิโลกรัม /ไร่และการใช้เชื้อ
ไตรโคเดอร์มาสดอัตรา 1 กิโลกรัม กรัม/น้า 200 ลิตร ฉีดพ่นหรือให้พร้อมกับการให้น้าสัปดาห์ละ 2 ครั้งใน
ตอนเย็น
1.2 การตรวจวินิจฉัยเชื้อสาเหตุโรคหอมเลื้อย ในหัวพั นธุ์หอมแดง ทาให้มั่นใจในการช่วยป้องกัน
การระบาดของโรคหอมเลื้อย และโรคอื่นๆทีติดมากับหัวพันุ์
1.3 การใช้เชื้อบาซิลลัสทูรินเยนซีส ในการป้องกันกาจัดหนอนกระทู้หอม และการใช้สารเคมีในการ
ป้องกันกาจัดโรคและศัตรูหอมแดงตามคาแนะนา
1.4 การใส่ปูนขาวตามค่าวิเคราะห์ดินและใส่ก่อนการปลูกหอมแดงอย่างน้อย 2 สัปดาห์ จากเดิมไม่
เคยมีการวิเคราะห์คุณสมบัติดินและหว่านปูนขาวในวันปลูกหอมแดง ซึ่งเป็นการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตาม
คาแนะนา
1.5 การปรับปรุงบารุงดินตามคาแนะนา ทั้งเนื่องจากมีความรู้สภาพดินจากการวิเคราะห์คุณสมบัติ
ดิน
2. เทคโนโลยีที่เกษตรกรไม่ยอมรับ
การแช่หัวพันธุ์หอมแดงด้วยเชื้อไตรโคเดอร์มาสดอัตรา 1 กิโลกรัม กรัม/น้า 200 ลิตร ก่อนปลูก
เพื่อป้องกันกาจัดเชื้อสาเหตุโรคหอมเลื้อยที่ติดมากับหัวพันธุ์ ในการปลูกหอมปี เนื่องจากเมื่อแช่หัวพันธุ์แล้ว
ไม่ได้ปลูกหรือปลูกไม่หมด หัวพันธุ์จะแตกยอดและรากทาให้ปลูกยาก เมื่อนาไปปลูกรากและยอดจะหัก ควร
ใช้ในการเตรียมหัวพันธุ์สาหรับการปลูกหอมพันธุ์
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สรุปผลการทดลอง
1.
การป้ อ งกั น ก าจั ด โรคหอมเลื้ อ ยในหอมแดงที่ เ กิ ด จาก เชื้ อ รา
Colletotrichum
gloeosporioides (Penz.) Sacc ตามคาแนะนาด้วยการทาลายต้นพืชที่เป็นโรคด้ วยการถอนไปเผาทิ้งและใช้
เชื้อไตรโครเดอร์มาและสารคมีตามคาแนะ โดยใช้สารเคมี แมนโคเซบฉีดพ่นสลับกับ โพรคลอราช (กรม
วิชาการเกษตร,2552) ทาให้ลดการระบาดของโรคได้ ผลการตรวจวินิจฉัยเชื้อสาเหตุโรคหอมเลื้อย ในหัว
พันธุ์หอมแดง และในหอมปีตรวจไม่พบเชื้อสาเหตุโรคหอมเลื้อย การใช้เชื้อราไตรโครเดอร์สดแช่และฉีดพ่น
หอมแดงทาให้การเจริญของเชื้อราไตรโครเดอร์เข้าสู่ภายในเส้นใยของเอราไรซอคโทเนีย ทาให้เส้นใยสูญเสีย
ความมีชีวิต การทาลายในลักษณะปรสิตของเชื้อสาเหตุโรคจาพวก Colletotrichum (จิระเดชและวรรณวิไล
,2546)
2.
การป้ อ งกั น ก าจั ด โรคหอมเลื้ อ ยในหอมแดงที่ เ กิ ด จาก เชื้ อ รา
Colletotrichum
gloeosporioides (Penz.) Sacc ตามคาแนะนาในวิธีปรับปรุง พบการเกิดโรค ต่ากว่าในวิธีเกษตรกร จึงควร
นาไปใช้เป็นคาแนะนาการป้องกันกาจัดโรคหอมเลื้อยในหอมแดงให้กับเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดง
3. การผลิ ต หอมแดงใช้ เทคโนโลยีต ามคาแนะน าท าให้ ไ ด้ผ ลผลิ ต ที่มี คุณ ภาพหั ว หอมมีข นาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง เฉลี่ย 3.43 เซนติเมตร ซึ่งอยู่ในคุณภาพระดับ 1
4. การผลิตหอมปี และหอมพันธุ์ ผลการวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผลผลิตหอมแดงไม่พบสารพิษ
ตกค้างในกลุ่ม Pyrethroid group (PY) Organophosphates group (OP) Organochlorine group
ร้อยละ 100 ในผลผลิตหอมแดงทุกกรรมวิธี เนื่องจากเกษตรกรใช้สารตามตามคาแนะนาและหยุดการใช้
สารเคมีก่อนการเก็บเกี่ยวประมาณ 20 วัน
5. เกษตรกรควรผลิตพันธุ์หอมแดงใช้เองหรือนามาจากแหล่งผลิตหัวพันธุ์ที่มีการควบคุมโรคเพื่อ
ป้องกันโรคที่ติดมากับหัวพันธุ์ เนื่องจากโรคหอมเลื้อยเกิดจากเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides
(Penz.) Sacc สามารถติดต่อไปกับหัวพันธุ์ได้ (กรมวิชาการเกษตร,2552)
6. การตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติดินทาให้สามารถจัดการดินให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืช
การปรับปรุงบารุงดินโดยการปลูกพืชตระกูลถั่วบารุงดิน การใช้ปูน การใช้ปุ๋ยเคมีได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทา
ให้ดินอุดมสมบูรณ์ ป้องกันดินเสื่อม ช่วยลดการระบาดของโรคหอมเลื้อยลงได้ (กรมวิชาการเกษตร,2552)
และยังช่วยลดต้นทุนการผลิตลงได้จึงควรให้ความสาคัญ
การนาผลงานไปใช้ประโยชน์
1. ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรกรร่วมโครงการ การผลิตหอมแดงคุณภาพในพื้นที่อาเภอยางชุม
น้อย ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลยางชุมน้อย จานวน 700 คน ในปี 2555โดยเทศบาลยางชุมน้อย
จังหวัดศรีสะเกษ
2. ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรกรร่วมโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับการผลิตการเก็บ
รักษาและการตลาดหอมแดงแบบครบวงจร เจ้าหน้าที่ของ อบต. ในพื้นที่อาเภอยางชุมน้อย ราษีไศล วังหิน
อุทุมพรพิสัย และอาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีส ะเกษ ณ ห้ องประชุมองค์การบริห ารส่ว นตาบลละทาย
อาเภอกันทรารมย์ และห้ องประชุมองค์การบริห ารส่ว นตาบลส้ มป่อย อาเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
จานวน 450 คน ในปี 2556โดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดง ตาบลหนองหมี อาเภอราษีไศล จังหวัดศรี
สะเกษ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลหนองหมี อาเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ จานวน 100
คน ในปี 2556โดย องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหมี
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4. ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดง ตาบลฟ้าห่วน อาเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร ณศา
ลาวัดบ้านแข้ ตาบลฟ้าห่วน อาเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2556 มีเกษตรกรเข้า
รับการอบรมจานวน 100 คน โดยสานักงานเกษตรอาเภออาเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร
5. ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดง ตาบลหนองหมี อาเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะ
เกษ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลหนองหมี อาเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ จานวน 100 ราย
ในปี 2557โดย องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหมี
6. จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพันธุ์หอมแดงสะอาดเพื่อนาสู่การผลิตหอมแดงที่มีคุณภาพ
จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ ผู้ ร่ ว มงานประกอบด้ ว ย เกษตรกร เจ้ าหน้ า ที่ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การพัฒ นาและส่ ง เสริ ม
การเกษตร ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ จานวน 500 คน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม 2557 ณ บ้าน
หนองหมี ตาบลหนองหมี อาเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ โดยองค์การบริหารส่วนตาบลหนองหมี
ร่วมกับสานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๔ สานักงานเกษตรอาเภอราษีไศล สานักงานเกษตรจังหวัดศรี
สะเกษ
7.รายการก้าวไกลกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เทคโนโลยีการผลิตหอมแดงพันธุ์สะอาด ออกอากาศ
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2558 สถานีวิทยุโทรทัศน์ อสมท. เวลา 05.00-05.25 น. ทางช่อง 9
โมเดิร์นไนน์ทีวี
8.ได้เกษตรกรต้นแบบจากกลุ่มเกษตรกรร่วมโครงการ ที่สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
หอมแดงคุณภาพ การป้ องกัน กาจั ดโรคหอมเลื้ อย การผลิ ตหอมแดงพันธุ์ส ะอาด การใช้ส ารเคมี ถูกต้อง
เหมาะสมตามหลักวิชาการ การปรับปรุงบารุงดินตามคาแนะนาให้กับเกษตรกรในพื้นที่และหมู่บ้านใกล้เคียง
จานวน 30 คน
9. เกษตรกรร่วมโครงการ จานวน 10 ราย สามารถผลิตหัวพันธุ์หอมแดงสะอาด ในพื้นที่ 20 ไร่
ได้พันธุ์หอมแดงสะอาด อย่างน้อย 20 ตัน ซึ่งใช้ปลูกได้ 200 ไร่ ได้ผลผลิตหอมแดงพันธุ์สะอาด
ประมาณ 1,000 ตัน มูลค่า 20 ล้านบาท ใช้ปลูกได้พื้นที่ 3,000 ไร่ ได้ผลผลิตหอมแดงคุณภาพ (หอมปี)
จานวน 15,000 ตัน มูลค่า 300 ล้านบาท ในปี 2558
10. เกษตรกรร่วมโครงการได้รับการรับรองแหล่งผลิตพืช GAP หอมแดง จานวน 30 คน
คาขอบคุณ
1. ขอขอบคุณสานักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ สานักงานเกษตรอาเภอยางชุมน้อย เทศบาลตาบล
ยางชุมน้อย อาเภอยางชุมน้อย สานักงานเกษตรอาเภอราษีไศล องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหมี อาเภอ
ราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ สานักงานเกษตรอาเภอคาเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ที่ให้ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่และ
ข้อมูลการผลิตหอมแดง เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ และวางแผนการวิจัย
2. ขอขอบคุณ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหมี อาเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ผู้นาชุมชน
และเกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งได้ร่วมกันจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพันธุ์หอมแดงสะอาดเพื่อนาสู่การ
ผลิตหอมแดงที่มีคุณภาพจังหวัดศรีสะเกษ และเกษตรกรร่วมโครงการ ซึ่งทาหน้าที่เป็นวิทยากรถ่ายทอด
ความรู้ในการผลิตหอมแดงพันธุ์สะอาดให้กับเกษตรกรและผู้มาร่ว มงาน เมื่อวันพฤหั สบดีที่ 8 มกราคม
2558 ณ บ้านหนองหมี ตาบลหนองหมี อาเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
3. ขอขอบคุณ นายจาลอง กกรัมย์ ผู้อานวยการศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี และนายธัชธาวินท์ สะ
รุโณ รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง (สวพ.8) ที่ให้คาแนะนา
ในการจัดทารายงานผลงานวิจัย
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ภาคผนวก
Table 1 Shallot yields, cost, incomes, benefits, benefit cost ratio and twister disease damage on farmers
shallot at Yarngshum-noi District Amphure Yangshum-noi Srisaket Province in October-January 20112012 (means of 10 fields)
recommended method
conventional method
Yield and economic return
2011
2012
average
2011
2012
average
yield(kg./rai )
3,750 4,060
3,905
2,740 3,600
3,170
diameter cm.)
3.44
3.43
3.43
3.18
3.25
3.21
twister disease (%)
0.15
5.30
2.72
20.04 31.25
25.64
cost (baht/rai)
24,396 27,371 25,885 27,735 29.934 28,835
cost (baht/kg.)
6.5
6.7
6.6
10.1
8.3
9.2
price (baht/kg.)
24
15
19.5
24
15
19.5
income (baht/rai)
89,994 60,900 75,447 65,760 54,000 59,880
profit (baht/rai)
66,113 33,529 49,563 38,025 24,066 31,045
Benefit Cost Ratio
3.68
2.22
2.91
2.37
1.8
2.08
chemical residues
ND
ND
ND
ND
ND
ND
Table 2 Shallot yields, cost, incomes, benefits, benefit cost ratio and twister disease damage on
farmers shallot at Yarngshum-noi District Srisaket Province in April-May 2011-2012 (means of 10
fields)
Yield and economic
recommended method
return
2011
2012
Average
yield(kg./rai )
1,170
787
979
diameter (mm.)
1.4
13.2
13.5
twister disease (%)
5
0.9
3
cost (baht/rai)
25,289
9,783
17,636
cost (baht/kg.)
21
12
17
price (baht/kg.)
100
100
100
income (baht/rai)
117,000
78,700
97,850
profit (baht/rai)
91,511
68,917
80,214
Benefit Cost Ratio
4.6
8.04
6.3
chemical residues
ND
ND
ND
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Table 3 Soil fertility before testing and after on shallot farm at Tumbon Yarngshum-noi
Yangshum-noi District Srisaket province in 2011-2012
recommended method
conventional method
Soil fertility
before
after
change
before
after
change
pH
LR ( กก./ไร่ )
O M (%)
N (%)
Avai.P(ppm))
Exch.K (ppm)

6.67
0
0.89
0.045
273
109

5.98.
191
0.79
0.04
488
138

-0.69
+191
-0.10
+0.05
+215
+29

6.67
0
0.89
0.045
273
109

6.06
111
0.93
0.04
404
91

-0.61
+111
+0.04
+0.04
+131
18
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Table 4 Shallot yields, cost, incomes, benefits, benefit cost ratio and twister disease damage
on farmers at Tumbon Nong Mhee Rasi Salai District Sisaket province in
October-January 2013-2014 (means of 10 fields)
Yield and economic return
recommended method
conventional method
2013
2014
Ave
2013
2014
Ave
yield(kg./rai )
6,515
4,771
5,643
5,920
3,240
4,580
diameter (cm.)
3.19
3.20
3.20
2.95
2.70
2.80
twister disease (%)
0
0
0
0
0
0
cost (baht/rai)
24,115
17,684
20,900 22,430 18,221 20,326
cost (baht/kg.)
3.7
3.7
3.7
3.78
5.62
4.7
price (baht/kg.)
10
10
10
10
10
10
income (baht/rai)
65,150
47710
56,430 59,200 32,400 45,800
profit (baht/rai)
41,035
30,023
35,529 36,770 14,179 25,475
Benefit Cost Ratio
2.70
2.69
2.7
2.63
1.77
2.20
chemical residues
ND
ND
ND
ND
ND
ND
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Table 5 Shallot yields, cost, incomes, benefits, benefit cost ratio and twister disease damage on
farmers
shallot at Rasrisalai District Srisaket Province in April-May 2013-2014 (means of 10 fields)
recommended method
Yield and economic return
2013
2014
average
yield(kg./rai )
900
1,103
1,002
diameter (cm.)
1.46
1.40
1.43
twister disease (%)
0
0
0
cost (baht/rai)
11,751
17,275
14,513
cost (baht/kg.)
13
15
14
price (baht/kg.)
70
38
54
income (baht/rai)
63,000
41,914
52,457
profit (baht/rai)
51,249
24,639
37,944
Benefit Cost Ratio
5.36
2.42
3.89
chemical residues
ND
ND
ND
Table 6 Diagnosis of the rhizome shallots to plant a sweet year in April-May 2013 Assessment of
twister disease in shallot plant and Diagnosis of the shallot harvest in Octerber-January in
2013-2014 at . Tumbon Nong Mhee Rasi Salai District Sisaket province
Diagnosis of the
Assessment of
Diagnosis of the shallot harvest
Farmer name
rhizome shallots twister disease in
(3)
(1)
shallot plant (2)
Not detect
Aspergillus sp.
Mr.Sombat Narmcharoen
Aspergillus sp.
Aspergillus sp. Penicillium
Mr. Pai Galaget
Aspergillus sp.
Not detect
sp,unknown
Mr.Wicheon Therapan
Aspergillus sp.
Not detect
Aspergillus sp.
Not detect
Mr. Chumnan Nillapai
Aspergillus sp.
Aspergillus sp.
Not detect
Mr.Utai Galaget
Aspergillus sp.
Aspergillus sp., Penicillium sp.
Not detect
Mrs. Urai Jaidee
Aspergillus sp.
Aspergillus sp., Penicillium sp.
Aspergillus sp., Penicillium
Mr. Wanchai Ornsri
Aspergillus sp.
Not detect
sp,unknown
Mr. Jai warapode
Aspergillus sp.
Not detect
Aspergillus sp.,Fusarium sp.
Aspergillus sp.,Penicillium
Mr.Suriyan Jitmun
Aspergillus sp.
Not detect
sp.,unknown
Mr. Tiumsak Bussabong
Aspergillus sp.
Not detect
Aspergillus sp.,unknown
Not
detect
Mr.Wart Thonapan
Aspergillus sp.
Aspergillus sp., Penicillium sp.
Not detect
Mr. Sawat Turnpai
Aspergillus sp.
Aspergillus sp.,unknown
Not detect
Mr. Sompong Srihawong
Aspergillus sp.
Aspergillus sp.
Laboratory of Plant Protection Research and Development Office DOA
(1) Diagnosis of the rhizome shallots to plant a sweet year in April-May 2013
(2) Assessment of twister disease in shallot plant (onion years) in October-January 2013-2014
(3) Diagnosis of the shallot harvest in October-January 2013-21
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Table 7 Soil fertility before testing and after on shallot farm at Tumbon Nong Mhee Rasi
Salai District Sisaket province in Octerber-January 2013-2014
recommended method
Soil fertility
pH
LR ( กก./ไร่ )
O M (%)
N (%)
Avai.P(ppm))
Exch.K (ppm)

conventional method

before

after

change

before

after

change

6.87
0
1.49
0.08
300.23
169.11

6.37
26.4
1.13
0.06
272.91
210.19

-0.5
+26.4
-0.36
-0.02
-27.32
+41.08

5.29
445
0.97
0.05
216.00
72.00

5.38
234
1.44
0.07
284.00
175.00

+0.09
-211
+0.47
+0.02
+68
+103

Laboratory of Office of Agricultural Research and Development Region 4
Table 8 Shallot yields, cost, incomes, benefits, benefit cost ratio and twister disease damage
on farmers at Khae village Tumbon Fahuan Koawang District Yasoton Province in
March- December 2014 (means of 6 fields)
Yield and economic return
yield(kg./rai )
diameter (mm.)
twister disease (%)
cost (baht/rai)
cost (baht/kg.)
price (baht/kg.)
income (baht/rai)
profit (baht/rai)
Benefit Cost Ratio

recommended method
4,950
34.5
1.5
19,350
3.9
12
59,400
40,050
3.06

conventional method
4,200
32.0
3.0
27,600
6.57
12
50,400
22,800
1.83

