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บทคัดยอ 

หอมแดงเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของเกษตรกร อ.หนองหงส จ.บุรีรัมย มีพื้นที่ปลูกประมาณ 800 ไร 

เปนแหลงปลูกหอมแดงที่มีพื้นที่ปลูกมากที่สุดในจังหวัดบุรีรัมย แตในป 2552 พบการระบาดมากของโรคหอม

เลื้อย ที่เกิดจากเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Sacc. ทําใหเกษตรกรสูญเสียรายได และหัว

พันธุที่จะนํามาใชผลิตในฤดูปลูกตอไป จากการเสวนารวมกับเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อระดมความคิดในการแกปญหา

ดังกลาว ตลอดจนมีการใหความรูเกี่ยวกับการปองกันกําจัดแบบผสมผสาน โดยการใชเชื้อราไตรโคเดอรมา การใช

สารเคมีตามคําแนะนํากรมวิชาการเกษตร จึงไดมีการจัดทําแปลงทดสอบ เพื่อหาเทคโนโลยีการปองกันกําจัดโรค

หอมเลื้อยในหอมแดง มีเกษตรกรเขารวมโครงการจํานวน 5 ราย ปลูกในชวงเดือน พฤษภาคม–มิถุนายน 2554 

ซึ่งเปนการปลูกเพื่อผลิตเปนหัวพันธุ ระยะเวลาการผลิตประมาณ 2 เดือน มี 2 กรรมวิธี คือวิธีปรับปรุง โดยการ

แชหัวพันธุดวยเชื้อไตรโคเดอรมา 30 นาที ผึ่งไวคางคืนกอนปลูก การใหน้ําที่มีสวนผสมของเชื้อไตรโคเดอรมา การ

ใสปุยตามคาวิเคราะหดินโดยปรับลดปุย N ลงครึ่งหนึ่งจากปุยตามคาวิเคราะหดิน เมื่อพบอาการหอมเลื้อยใหฉีด

พนดวยสารเคมีตามคําแนะนํา ไดแก โพรคลอราช 50 %WP อัตรา 20 กรัม/น้ํา 20 ลิตร สลับกับการใช แมนโค

เซบ 80 %WP อัตรา 40-50 กรัม/น้ํา 20 ลิตร ในขณะที่วิธีเกษตรกรใชปุยตามวิธีเกษตรกร ไมมีการใชไตรโคเดอร

มา ผลการทดลองพบวา หอมแดงแสดงอาการเหลือง เนายุบ เมื่อสงตัวอยางวิเคราะหเชื้อสาเหตุพบวาเปนเชื้อรา

ชนิดเดียวกับหอมเลื้อย จึงไดฉีดพนสารปองกันกําจัดตามคําแนะนําคือโพรคลอราช 50 %WP อัตรา 20 กรัม/น้ํา 

20 ลิตร สลับกับการใช แมนโคเซบ 80 %WP อัตรา 40-50 กรัม/น้ํา 20 ลิตร วิธีปรับปรุงตามคําแนะนําพบ

อาการหัวเนาเฉลี่ย 13.29 % วิธีเกษตรกรพบ 14.02 % ผลผลิตหัวสดวิธีปรับปรุงเฉลี่ย 1,245 กิโลกรัม/ไร วิธี

เกษตรกร 1,149 กิโลกรัม/ไร ผลผลิตน้ําหนักแหง วิธีปรับปรุงเฉลี่ย 974 กิโลกรัม/ไร วิธีเกษตรกรเฉลี่ย 839 

กิโลกรัม/ไร ผลตอบแทนดานเศรษฐกิจ และอัตราสวนของรายไดตอการลงทุน (Benefit Cost Ratio; BCR) พบวา

วิธีปรับปรุงของกรมวิชาการเกษตรใหคาเฉลี่ย 2.11 วิธีเกษตรกรใหคาเฉลี่ย 1.79 และจากการสอบถามการ

ยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกรที่รวมทดสอบ พบวา การใชไตรโคเดอรมาใหการยอมรับระดับปานกลาง 80 % 

การใสปุยตามคาวิเคราะหดินและการใชสารเคมีปองกันกําจัดโรคหอมเลื้อย เกษตรกรใหการยอมรับระดับมาก 60 

และ 80 % ตามลําดับ ขอมูลที่ไดจากการทดสอบสามารถใชเปนคําแนะนําการปองกันกําจัดโรคหอมเลื้อยแก

เกษตรกรผูปลูกหอมแดงในเขตจังหวัดบุรีรัมย และพ้ืนที่อ่ืนที่มีสภาพแวดลอมใกลเคียงกัน 

                                                           

1 / ศูนยวจิัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย 



 

 

 

 

คํานํา 

โรคหอมเลื้อย (onion twister disease) เกิดจากเชื้อราสาเหตุ Collettotrichum gloeosporioides 

(Penz) Sacc. แพรระบาดโดยสปอรของเชื้อรา แพรไปกับลม ฝน น้ํา แมลง เครื่องมือการเกษตร เมล็ดพันธุหรือ

หัวพันธุในแหลงปลูกท่ีมีการปลูกพืชซ้ําที่เดิมทุกป และไมดูแลความสะอาดของแปลง โรคจะระบาดรุนแรงและ

รวดเร็วเมื่อมีความชื้นสูง ตนหอมท่ีเปนโรคมีอาการแคระแกรน ไมลงหัว ใบบิดโคงงอ หัวลีบยาว มักพบแผลเปน

รูปรี บนแผลจะพบสปอรตุมสีดําเล็กๆ ที่บริเวณโคนกาบใบคอ หรือสวนหัว ใหผลผลิตลดลงมากกวารอยละ 50  

จังหวัดบุรีรัมย มีการปลูกหอมแดงมากท่ี อ.หนองหงส ป 2553 มีพื้นที่ปลูก ประมาณ 800 ไร และประสบ

ปญหาโรคหอมเลื้อยระบาดรุนแรงทําใหผลผลิตเสียหายมาก ขาดแคลนหัวพันธุที่ใชในฤดูกาลถัดไป จังหวัดบุรีรัมย

ไดประกาศเปนพื้นที่ประสบภัยพิบัติเพ่ือชวยเหลือเกษตรกร ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย จึงทดสอบการ

ปองกันกําจัดโรคหอมเลื้อยในหอมแดงตามวิธีที่กรมวิชาการเกษตรแนะนําเปรียบเทียบกับวิธีที่เกษตรกรใช ซึ่ง

สารเคมีที่กรมวิชาการเกษตรแนะนําใหใชคือ แมนโคเซบ 80 %WP อัตรา 40-50 กรัม/น้ํา 20 ลิตร โพรคลอราช 

50 %WP อัตรา 20 กรัม/น้ํา 20 ลิตร หรือไดฟโนโคนาโซล 25 %EC อัตรา 15-20 ซีซี/น้ํา 20 ลิตร โดยพนเม่ือ

พบโรค หากโรคยังคงระบาดพน 3-5 วัน/ครั้ง สําหรับโพรคลอราชไมควรพนเกิน 4 ครั้งติดตอกัน ควรพนสลับกับ

แมนโคเซบ เพื่อลดปญหาการดื้อยาของเชื้อรา (กลุมวิจัยโรคพืช, 2552) นอกจากการใชสารเคมีดังกลาวในการ

ปองกันกําจัดโรคหอมเลื้อยที่มีเชื้อสาเหตุจากเชื้อรา Colletotrichum นุชนารถ (2546) ไดแนะนําการปองกัน

กําจัดโดยการใชจุลินทรียปฏิปกษ หรือน้ําหมักพืชสมุนไพร ซึ่งจุลินทรียปฏิปกษ หมายถึงราและแบคทีเรียที่มี

ประโยชนไมเปนอันตรายตอพืชและผูบริโภค เชนไตรโคเดอรมา (Thichoderma spp) และมีขอมูลเบื้องตนจาก

นักวิชาการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 ไดแนะนําเกษตรกรในพืน้ที่อําเภอยางชุมนอย จังหวัดศรีสะ

เกษ แชหัวพันธุกอนปลูกดวยเชื้อราไตรโคเดอรมา และผสมน้ํารดหอมแดง หากพบอาการหอมเลื้อยจึงฉีดพน

สารเคมีที่กรมวิชาการเกษตรแนะนํา พบวาสามารถชวยปองกันกําจัดโรคหอมเลื้อยได นอกจากเทคโนโลยีการ

ปองกันกําจัดหอมแดง กรมวิชาการเกษตรยังมีเทคโนโลยีปุยที่แนะนําใหใชในการผลิตพืชตามคาวิเคราะหดิน โดย

คาวิเคราะหดินที่มีอินทรียวัตถุ (OM) ต่ํากวา 1.5 % ใชปุย N 15 กิโลกรัม/ไร OM 1.5-2.5 % ใชปุย N 10 

กิโลกรัม/ไร OM มากกวา 2.5 % ใชปุย N 10 กิโลกรัมตอไร คาฟอสฟอรัส (P) นอยกวา 10 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ใส

ปุย P2O5 15 กิโลกรัม/ไร คา P 10-20 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ใสปุย P2O5 10 กิโลกรัม/ไร คา P มากกวา 20 

มิลลิกรัม/กิโลกรัม ใสปุย P2O5 5 กิโลกรัม/ไร คาโพแทสเซียม (K) นอยกวา 60 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ใสปุย K2O 10 

กิโลกรัม/ไร คา K 60-100 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ใสปุย K2O 5 กิโลกรัม/ไร คา K มากกวา 100 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 

ใสปุย K2O 5 กิโลกรัม/ไร (ประภาศรี และคณะ, 2548) การปลูกหอมแดงในพื้นที่ ต.ไทยสามัคคี อ.หนองหงส มี 2 

ฤดูการผลิต/ป คือชวงปลายฝนผลิตเพื่อจําหนาย ชวงตนฤดูฝนผลิตเพื่อใชเปนหัวพันธุในชวงปลายฝนฤดูปลูก



ถัดไป ซึ่งการทดสอบดําเนินการในชวงฤดูฝนที่เปนการผลิตหัวพันธุ จากคําแนะนําการปองกันกําจัดหอมเลื้อย

ในชวงฤดูฝนไมควรใสปุยเคมี โดยเฉพาะปุยไนโตรเจนเพราะจะทําใหตนพืชสมบูรณมากเกินไป พืชจะออนแอตอ

โรค ในกรรมวิธีปรับปรุงจึงปรับลดปุยไนโตรเจนจากผลวิเคราะหดินลงครึ่งหนึ่ง เพื่อหาวิธีการแกปญหาโรคหอม

เลื้อย ใหผลผลิตสูง มีความคุมคาตอการลงทุน ไดเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่ สามารถถายทอดใหแกเกษตรกร 

หรือพ้ืนที่ใกลเคียงที่มีสภาพคลายคลึงกัน 

 

 

 

 

วิธีดําเนินการ 

อุปกรณ 

1. พันธุพชื : หอมแดง   

2. ปุยเคมีสูตร : 46-0-0 18-46-0 และ 0-0-60 

3. ปุยอินทรีย : มูลวัว 

4. สารเคมีปองกันกําจัดโรคหอมเลื้อย : แมนโคเซบ 80 %WP โพรคลอราช 50 %WP  

5. เชื้อราไตรโคเดอรมา 

6. เชื้อ BT 
 

วิธีการ 

1. วิเคราะหขอมูลพื้นที่ ขอมูลการปลูกหอมแดงของเกษตรกร ต.ไทยสามัคคี อ.หนองหงส 

2. ประชุมและคัดเลือกเกษตรกรรวมทดสอบ 

3. ดําเนินการทดสอบ ประกอบดวย 2 กรรมวิธี คือวิธีปรับปรุง และวิธีเกษตรกร 

3.1 กรรมวิธีปรับปรุง 

ดําเนินการปลูกในชวงเดือนพฤษภาคม–มิถุนายน 2554 เก็บตัวอยางดินแปลงทดสอบเพื่อวิเคราะหธาตุ

อาหาร แชหัวพันธุหอมแดงกอนปลูกดวยเชื้อราไตรโคเดอรมาสด 1 กิโลกรัมผสมน้ํา 100 ลิตร เปนเวลา 30 นาที 

ผึ่งไวคางคืนกอนปลูก ใสปุยตามคาวิเคราะหดิน โดยลด N ลงครึ่งหนึ่ง (0.5N–P-K) รองพื้นพรอมปลูก มีการใหน้ํา

โดยใชเชื้อไตรโคเดอรมาผสมน้ํารดหอมแดง เมื่อพบอาการหอมเลื้อยใหฉดีพนดวยสารเคมีตามคําแนะนํา ไดแก 

โพรคลอราช 50 %WP อัตรา 20 กรัม/น้ํา 20 ลิตร สลับกับการใช แมนโคเซบ 80 %WP อัตรา 40-50 กรัม/น้ํา 

20 ลิตร  

3.2 กรรมวิธีเกษตรกร 



ดําเนินการปลูกพรอมวิธีปรับปรุง ไมมีการใชไตรโคเดอรมา ใสปุยตามวิธีเกษตรกร  เมื่อพบอาการหอม

เลื้อยใหฉีดพนดวยสารเคมีตามคําแนะนํา ไดแก โพรคลอราช 50 %WP อัตรา 20 กรัม/น้ํา 20 ลิตร สลับกับการ

ใช แมนโคเซบ 80 %WP อัตรา 40-50 กรัม/น้ํา 20 ลิตร  

4. เก็บขอมูลผลผลิตน้ําหนักสด น้ําหนักแหง เปอรเซ็นตการเกิดโรคหอมเลื้อย องคประกอบผลผลิต 

จํานวนหัว ขนาดหัว ผลตอบแทนดานเศรษฐกิจ และอัตราสวนของรายไดตอการลงทุน (Benefit Cost ratio; 

BCR)    
  

เวลาและสถานที่ 

ระยะเวลา   เริ่มตนตุลาคม 2553 สิ้นสุดกันยายน 2554  

สถานที ่  แปลงเกษตรกร ต.ไทยสามัคคี อ.หนองหงส จ.บุรีรัมย 

 

 

 

 

 

 

ผลและวิจารณผลการทดลอง 

จากการวิเคราะหขอมูลพื้นที ่ต.ไทยสามัคคี อ.หนองหงส สภาพพื้นที่ทั่วไปสวนใหญเปนที่ราบ ดินรวนปน

ทราย มีพื้นที่ทั้งหมด 72 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 45,000 ไร ทิศเหนือติดกับ ต.ผไทรินทร อ.ลําปลายมาศ 

ทิศใตติดกับ ต.สระแกว อ.หนองหงส ทิศตะวันออกติดกับ ต.เมืองฝาย อ.หนองหงส และทิศตะวันตกติดกับ ต.สระ

ทอง อ.หนองหงส ประกอบดวย 15 หมูบาน ซึ่งหมูบานที่มีการปลูกหอมแดงสวนใหญคือ หมู 2 บานหนองบัวลี 

หมู 3 บานหนองบัวลอง และหมู 13 บานหนองบัวคํา ดําเนินการประชุมเกษตรกรเพื่อสอบถามขอมูลการผลิต

หอมแดง พบวาภูมิลําเนาเดิมของเกษตรกรเปนคนจังหวัดศรีสะเกษ และไดอพยพยายถิ่นฐานมาอยูที่ ต.ไทย

สามัคคี จึงมีประสบการณ มีความรู เกี่ยวกับการปลูกหอมแดงมาจากบรรพบุรุษสืบทอดกันมา ขอมูลการปลูก

หอมแดงในพื้นที่มีการผลิตเพื่อจําหนายในชวงปลายฝนปลูกเดือนตุลาคม–พฤศจิกายน เก็บเกี่ยวเดือนมกราคม–

กุมภาพันธ และการปลูกในชวงฤดูฝนเพื่อใชผลิตหัวพันธุ ปลูกในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน เก็บเกี่ยวเดือน

กรกฎาคม การจัดการปลูกหอมแดงในพื้นที่ 1 ไร มีการไถ 2-3 ครั้ง ใชพันธุหอม 100 กิโลกรัม ปุยเคมีอัตรา 50-

100 กก./ไร นิยมใชสูตร 15-15-15 ใชแรงงานคนปลูก 15 คน ปลูกที่ระยะระหวางแถวและระหวางตน 10-15 

เซนติเมตร หลังจากนั้นจึงฉีดพนสารควบคุมวัชพืชคลุมดวยฟาง มีการใหน้ํา เก็บเกี่ยวโดยแรงงานคน ตนทุนการ

ผลิตเพื่อจําหนาย 9,000-14,000 บาท  

เกษตรกรที่รวมทดสอบมี 5 ราย 

1. นายหนูจันทร ราชมาจักร 45 หมู 13 ต.ไทยสามัคคี อ.หนองหงส  



2. นายคําพอง สีหะวงษ 128 หมู 2 ต.ไทยสามัคคี อ.หนองหงส  

3. นางพจนีย หลาหา 208 หมู 8 ต.ไทยสามัคคี อ.หนองหงส  

4. นายพรชัย นามวงษ 183 หมู 2 ต.ไทยสามัคคี อ.หนองหงส  

5.  นางเดือนเพ็ญ นามวงษ 180 หมู 2 ต.ไทยสามัคคี อ.หนองหงส  

ดําเนินการปลูกทดสอบเดือนพฤษภาคม เมื่อหอมแดงอายุประมาณ 2 เดือนจึงเก็บเกี่ยวผลผลิต จากการ

ทดสอบ พบวา  

 

1. เปอรเซ็นตการเกิดโรคหอมเลื้อย 

จากการทดสอบเปอรเซ็นตการเกิดโรคหอมเลื้อย ทั้ง 2 กรรมวิธีใกลเคียงกัน คือวิธีปรับปรุงเฉลี่ย 13.29 

เปอรเซ็นต วิธีเกษตรกร 14.02 เปอรเซ็นต (ตารางที่ 1) ซึ่งเปอรเซ็นตการเกิดโรคที่ไมแตกตางกัน เนื่องจากในทั้ง 

2 กรรมวิธี มีการใชสารเคมีปองกันกําจัดโรคเหมือนกัน คือ โพรคลอราช และแมนโคเซบ แตกตางเพียงในกรรมวิธี

ปรับปรุงใชเชื้อไตรโคเดอรมา คุณสมบัติของเชื้อราไตรโคเดอรมา คือ สามารถควบคุมปองกัน และยับยั้งการ

เจริญ เติบโตของเชื้อราสาเหตุโรคพืช ไดแก  เชื้อราฟวซาเรียม (Fusarium spp.) เชื้อราสเคลอโรเทียม 

(Sclerotium rolfsii ) เชื้อราพิเทียม (Pythium spp.) เชื้อราไรซ็อกโทเนีย (Rhizoctonia solani ) และเชื้อรา

ไฟท็อปธอรา (Phytopthora spp.) (จิระเดช, 2546) แตโรคหอมเลื้อยในหอมแดงเกิดจากเชื้อ Collettotrichum 

gloeosporioides (Penz) Sacc. จึงทําใหไมสามารถปองกันกําจัดโรคหอมเลื้อยได จากการทดลองแปลงนาง

พจนีย หลาหา พบการระบาดนอยที่สุดคือวิธีปรับปรุง 5.39 เปอรเซ็นต วิธีเกษตรกร 5.88 เปอรเซ็นต และแปลง

นายพรชัยพบการระบาดมากที่สุดคือวิธีเกษตรกร 28.65 เปอรเซ็นต และ วิธีปรับปรุง 33.51 เปอรเซ็นต ซึ่ง

สาเหตุที่แปลงนายพรชัยพบการระบาดมากวาแปลงอื่นๆ อาจเกิดจากการปองกันกําจัดโรคหอมเลื้อยดวยการฉีด

พนสารที่แนะนําไมทันตอการระบาด โรคไดแพรกระจายไปแลว เพราะอาการหอมเลื้อยที่เกิดในชวงฤดูฝนจะ

แตกตางจากในชวงปลายฝนที่มีอาการหัวเนา ตนเลื้อยหรือท่ีเกษตรกรมักเรียกกันวาโรคหมานอน โดยอาการที่เกิด

ในชวงฤดูฝนหอมแดงจะมีอาการตนเหลือง หัวเนา ยุบตัวลง แตจากการที่ไดเก็บตัวอยางหอมแดงที่แสดงอาการ

ตนเหลือง หัวเนายุบตัวในชวงฤดูฝนป 2553 สงตรวจวิเคราะหที่หองปฏิบัติการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร

เขตที่ 4 พบวาเกิดจากเชื้อราตัวเดียวกันกับโรคหอมเลื้อย ในป 2554 ที่ดําเนินการทดสอบจึงไดแนะนําเกษตรกรผู

รวมทดสอบหากพบอาการดังกลาวใหรีบฉีดพนสารเคมีปองกันกําจัดที่ไดแนะนําใหใช คือโพรคลอราช 50 %WP 

อัตรา 20 กรัม/น้ํา 20 ลิตร สลับกับการใช แมนโคเซบ 80 %WP อัตรา 40-50 กรัม/น้ํา 20 ลิตร แตเกษตรกรบาง

รายจะรอใหเจาหนาที่ เขาตรวจแปลงกอนจึงอาจเปนสาเหตุทําใหเกิดความลาชา โรคไดแพรกระจายแลว 

เปอรเซ็นตโรคหอมเลื้อยที่เกิดขึ้นจึงสูงกวาแปลงอื่นๆ และเปอรเซ็นตการเกิดโรควิธีปรับปรุงที่สูงกวาวิธีเกษตรกร

ในแปลงนายพรชัย วิธีเกษตรกรพบ 28.65 เปอรเซ็นต และ วิธีปรับปรุง 33.51 เปอรเซ็นต และแปลงนางเดือน

เพ็ญ วิธีเกษตรกรพบ 8.78 เปอรเซ็นต และ วิธีปรับปรุง 10.86 เปอรเซ็นต อาจเกิดจากการใสปุยเคมีเพิ่มจากคา

วิเคราะหดินที่แนะนํา จากการสอบถามนายพรชัยไดใสปุยสูตร 21-0-21 จํานวน 20  กิโลกรัมตอไร นั่นคือเติม 

N และ K เพิ่ม 4.2 กิโลกรัมตอไร แปลงนางเดือนเพ็ญใสปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 10 กิโลกรัมตอไร เปนการเพิ่ม

ปุย N-P-K 1.5 กิโลกรัมตอไร  ซึ่งจากคําแนะนําการปองกันกําจัดโรคหอมเลื้อยของกรมวิชาการเกษตร ในชวงฤดู



ฝนไมควรใสปุยเคมีโดยเฉพาะไนโตรเจน เพราะจะทําใหตนพืชสมบูรณมากเกินไป พืชจะออนแอตอโรค ในวิธี

ปรับปรุงจึงลดปริมาณปุยไนโตรเจนจากคําแนะนําคาวิเคราะหดินลงครึ่งหนึ่ง เมื่อเกษตรกรที่รวมทดสอบไดใส

ปุยเคมีเกินจากที่แนะนําจึงอาจมีผลทําใหเกิดโรคหอมเลื้อยมากกวาวิธีที่เกษตรกรใช  

 

2. ผลผลิตหัวสด 

ผลผลิตหัวสดเฉลี่ยวิธีปรับปรุง 1,245 กิโลกรัมตอไร วิธีเกษตรกร 1,149 กิโลกรัมตอไร ผลผลิตสูงสุด 

1,704 กิโลกรัมตอไรในวิธีเกษตรกรของนางพจนีย หลาหา ในขณะที่วิธีปรับปรุงใหผลผลิต 1,643 กิโลกรัมตอไร 

ซึ่งมีผลผลิตใกลเคียงกัน เกษตรกรรายอื่นผลผลิตสดวิธีปรับปรุงสูงกวาวิธีเกษตรกร (ตารางที่ 1) ผลผลิตหัวสด

ต่ําสุดเปนวิธีเกษตรกรของนายคําพอง สีหวงษ 533 กิโลกรัมตอไร วิธีปรับปรุง 693 กิโลกรัมตอไร ซึ่งผลผลิตที่ต่ํา

ของนายคําพองอาจเกิดจากคาอินทรียวัตถุในดินของแปลงทดสอบต่ําคือ 0.69 ซึ่งจากขอมูลคําแนะนําเกี่ยวกับปุย

อินทรียของกรมวิชาการเกษตร (มปป.) ปริมาณอินทรียวัตถุในดินมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งตอความอุดมสมบูรณ

ของดิน การผลิตพืชและศักยภาพการผลิตพืช การปลูกพืชโดยทั่วไปจะมีการไถพรวนดิน และปลูกพืชติดตอกัน

ซ้ําๆ ที่เดิม ซึ่งจะทําใหปริมาณอินทรียวัตถุในดินลดปริมาณลงไปอยางมาก เนื่องจากวัสดุอินทรียที่คืนกลับพื้นที่

ปลูกจะมีปริมาณนอยกวาสวนที่สูญเสียไปโดยกระบวนการตางๆ ดังนั้นการใชปุยอินทรียจึงเปนสิ่งจําเปน 

โดยทั่วไปปุยอินทรียที่ไดจากวัสดุอินทรียตางๆ จะมีคุณสมบัติในการชวยปรับปรุงคุณสมบัติของดินหลายประการ 

ทั้งทางตรงและทางออมดังนี้ ชวยเสริมสมบัติทางกายภาพ ทําใหดินเหนียวมีความรวนซุย ระบายน้ําระบายอากาศ

ไดดีขึ้น ในดินทรายจะชวยการอุมน้ําไดดี ชวยปรับสภาพทางเคมีโดยลดความเปนกรด-ดางของดิน ใหอยูในสภาพ

ที่เปนกลางขึ้น ลดความเปนพิษจากโลหะหนัก ชวยปลดปลอยธาตุอาหารใหเปนประโยชนตอพืช ชวยเก็บธาตุ

อาหารไวในดิน ดินที่มีอินทรียวัตถุเมื่อใสปุยเคมีเพิ่มลงไปจะไดผลผลิตสูงกวาการใสปุยเคมีในดินที่ไมมีอินทรียวัตถ ุ

ดินที่มีอินทรียวัตถุมากพอหรือมีการคลุมดินดวยอินทรียวัตถุ จะตานทานการชะลางพังทลายของดินลงได จาก

คุณสมบัติของอินทรียวัตถุที่กลาวมาอาจเปนสาเหตุที่ทําใหผลผลิตของแปลงนายคําพองต่ํากวาผลผลิตของ

เกษตรกรรายอื่นที่รวมทดสอบมาก 

 

3. ผลผลิตแหง 

จากการทดสอบพบวาวิธีปรับปรุงใหน้ําหนักแหงสูงกวาวิธีเกษตรกร โดยคาเฉลี่ยวิธีปรับปรุงคือ 974.4 

กิโลกรัมตอไร วิธีเกษตรกรมีคาเฉลี่ย 839.4 กิโลกรัมตอไร (ตารางที่ 1) แปลงนางพจนีย หลาหา ใหผลผลิต

น้ําหนักแหงสูงสุด ซึ่งจากขอมูลผลผลิตสดวิธีปรับปรุง 1,643 กิโลกรัมตอไร นอยกวาวิธีเกษตรกรแตเมื่อชั่งเปน

น้ําหนักแหง วิธีปรับปรุงใหผลผลิตสูงกวา นั่นคือความสมบูรณของหัวพันธุที่ไดจากกรรมวิธีปรับปรุงดีกวา อาจเกิด

จากไดรับการแชเชื้อราไตรโคเดอรมาและฉีดพน ทําใหชวยสงเสริมการเจริญเติบโต ซึ่งคุณสมบัติของเชื้อราไตรโค

เดอรมาคือเปนศัตรู (ปฏิปกษ) ตอเชื้อราสาเหตุโรคพืชหลายชนิด โดยวิธีการเบียดเบียนหรือเปนปรสิต และแขงขัน

หรือแยงใชอาหารที่เชื้อโรคตองการ นอกจากนี้เชื้อราไตรโคเดอรมายังสามารถผลิตปฏิชีวนสารและสารพิษ 

ตลอดจนน้ํายอยหรือเอนไซมสําหรับชวยละลายผนังเสนใยของเชื้อโรคพืช คุณสมบัติพิเศษของเชื้อราไตรโคเดอร

มาคือสามารถชวยละลายแรธาตุที่เปนประโยชนตอพืช จึงชวยสงเสริมการเจริญเติบโตของพืชและชักนําใหตนพืชมี



ความทนทานตอเชื้อโรคพืช และจากการวิจัยนําไปแชเมล็ดขาวเปลือกกอนใชหวานลงในนาขาว ชวยลดการเกิด

โรคเมล็ดดาง เมล็ดลีบของขาวที่เกิดจากการเขาทําลายของเชื้อราหลายชนิด ตลอดจนชวยเพิ่มความสมบูรณและ

น้ําหนักเมล็ด และเพิ่มผลผลิตตอไรไดดวย (จิระเดช และวรรณวิไล, มปป.) สวนปุยเคมีที่ใหในวิธีปรับปรุงเมื่อ

เปรียบเทียบกับที่เกษตรกรใช ในแปลงนางพจนีย หลาหา วิธีปรับปรุงใชอัตราที่ต่ํากวา เพราะวิธีเกษตรกรใชสูตร 

15-15-15 อัตรา 50 กิโลกรัมตอไร นั่นคือไดเนื้อปุยที่ 7.5-7.5-7.5 กิโลกรัมตอไร วิธีปรับปรุงใช 5-5-5 กิโลกรัมตอ

ไร แตผลผลิตน้ําหนักแหงที่สูงกวาจึงนาจะเกิดจากการใชเชื้อราไตรโคเดอรมารวมดวยทําใหชวยสงเสริมการ

เจริญเติบโต พืชจึงมีความแข็งแรงมากกวา ในขณะท่ีแปลงเกษตรกรรายอื่นๆ สวนใหญปุยที่เกษตรกรใชมีปริมาณ

มากกวาสูตรที่วิธีปรับปรุงใช และมีแนวโนมการใหผลผลิตน้ําหนักแหงไปทางเดียวกันคือวิธีปรับปรุงสูงกวา 

 

4. องคประกอบผลผลิต 

จากการสุมเก็บจํานวนกอ จํานวนหัวตอกอ ขนาดเสนผาศูนยกลางหัว พบวา จํานวนกอตอไรที่เก็บเก่ียว

เฉลี่ยวิธีเกษตรกร 67,947 กอตอไร วิธีปรับปรุง 67,520 กอตอไร แปลงนายหนูจันทร ราชมาจักร ในวิธีปรับปรุง 

และแปลงนางพจนีย หลาหา ในวิธีเกษตรกรมีจํานวนมากท่ีสุดคือ 83,733 กอตอไร จํานวนหัว/ไรเฉลี่ยวิธีปรับปรุง 

504,427 หัว/ไร วิธีเกษตรกร 455,680 หัว/ไร จํานวนหัวตอไรเฉลี่ยมากท่ีสุดแปลงนางพจนีย ในวิธีปรับปรุง 

707,200 หัวตอไร ขนาดเสนผาศูนยกลางหัวเฉลี่ยวิธีปรับปรุง 8.63 มิลลิเมตร วิธีเกษตรกร 8.16 มิลลิเมตร ซึ่ง

ขนาดหัวใหญสุดเฉลี่ย 10.38 มิลลิเมตร ซึ่งแปลงที่มีขนาดหัวใหญ 10 มิลลิเมตรขึ้นไปคือ นางเดือนเพ็ญ และนาย

คําพอง โดยวิธีปรับปรุงมีคาเฉลี่ยขนาดหัวมากกวาเล็กนอยในทั้งสองแปลง (ตารางที่ 2) 

 

5. ผลตอบแทนดานเศรษฐกิจ และอัตราสวนของรายไดตอการลงทุน (Benefit Cost ratio; BCR) 

ตนทุนการผลิตตอไรเฉลี่ย 11,397 บาท ในวิธีปรับปรุง และในวิธีเกษตรกรมีตนทุน 11,257 บาท ซึ่ง

ตนทุนวิธีปรับปรุงที่สูงกวาจะมีคาเชื้อราไตรโคเดอรมา นํามาใชเพื่อแชทอนพันธุ และผสมน้ํารด ซึ่งตองมีการขยาย

เชื้อโดยการหุงปลายขาวอัตรา 3 สวนตอน้ํา 2 สวน ตักใสถุงพลาสติก ทิ้งไวใหอุนเล็กนอยจึงใสหัวเชื้อลงไป ทิ้งไว 

5-7 วัน เมื่อเชื้อเดินแลวก็นําไปใชงานได ในสวนของคาปุยเคมีที่เกษตรกรใช และวิธีปรับปรุงใชพบวาเมื่อคํานวณ

ราคาปุยมีราคาใกลเคียงกันเพราะเกษตรกรสวนใหญใชสูตร 15-15-15 อัตรา 50 กิโลกรัมตอไร ซึ่งมีราคา

ประมาณ 800-1,000 บาทตอไร ในขณะท่ีวิธีปรับปรุงจะมีราคา 500-1,059 ขึ้นอยูกับสูตรที่ใชตามคาวิเคราะหดิน

โดยสูตร 7.5-15-10 ราคา 1,059 บาท สูตร 7.5-15-5 ราคา 896 บาท สูตร 5-5-5 ราคา 500 บาท ซึ่งถาปริมาณ

ปุยที่ใชนอยตนทุนก็จะต่ําลง เปนขอดีอีกขอหนึ่งของการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน รายไดจากการขายผลผลิต ซึ่ง

การปลูกในชวงนี้เพื่อผลิตเปนหัวพันธุ ขนาดของหัวที่ไดจะมีขนาดเล็ก ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยอยูที่ 25 บาท

ตอกิโลกรัม เมื่อนํารายไดหักลบตนทุนพบวาทุกแปลงมีกําไรสุทธิแตจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับปริมาณผลผลิตที่ได 

และตัวที่ชี้วัดวาการลงทุนนี้คุมทุนมากนอยแคไหนสามารถคํานวณไดจาก อัตราสวนรายไดตอการลงทุน(Benefit 

Cost ratio; BCR) ซึ่งคา BCR ที่มากกวา 1 ถือวาคุมคาตอการลงทุน จากการทดสอบจะเห็นไดวาคา BCR วิธี

ปรับปรุงเฉลี่ยอยูที่ 2.11 ในขณะที่วิธีเกษตรกรมีคา BCR เทากับ 1.79 (ตารางที่ 3) แสดงใหเห็นวาการปฏิบัติตาม

วิธีปรับปรุงโดยการแชหัวพันธุดวยเชื้อราไตรโคเดอรมา การรดน้ําที่ผสมเชื้อราไตรโคเดอรมา การใชสารเคมี



ปองกันกําจัดโรคหอมเลื้อย ใหคาตอบแทนที่สูงกวา เหมาะสมที่จะแนะนําใหเกษตรกรในพื้นที่ใกลเคียงนําไปใช

เพื่อเปนการขยายผลเทคโนโลยีและแกไขปญหาในพื้นที ่

 

6. การยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกร 

หลังจากดําเนินการทดสอบไดจัดทําแบบสอบถามความคิดเห็นของเกษตรกรที่เขารวมทดสอบตอ

เทคโนโลยีที่แนะนําพบวา การใชสารเคมีปองกันกําจัดโรคหอมเลื้อย และการใสปุยตามคาวิเคราะหดิน เกษตรกร

ใหการยอมรับระดับมากรอยละ 80 และ 60 ตามลําดับ การใชไตรโคเดอรมาใหการยอมรับระดับปานกลางรอยละ 

80 (ตารางที่ 4) โดยเกษตรกรไดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมดังนี้ การใชไตรโคเดอรมาสามารถควบคุมโรคโดยไม

ตองใชสารเคมีไดในแปลงนายหนูจันทร ราชมาจักร แตในเกษตรกรรายอื่นๆ การใชไตรโคเดอรมาอยางเดียวไม

เพียงพอที่จะควบคุมโรคหอมเลื้อย นอกจากนี้การผลิตขยายเชื้อทําไดยาก หัวเชื้อที่ใชในการขยายไมมีขายตาม

รานคาทั่วไป ทําใหมีการยอมรับเพียงระดับปานกลาง สวนการเจริญเติบโตของหอมแดง และน้ําหนักผลผลิต 

เกษตรกรเห็นวากรรมวิธีปรับปรุงดีกวา แตควรมีการทดสอบในฤดูปลูกปลายฝนอีกครั้ง 

 

ตารางที่ 1 ผลผลิตหัวสด ผลผลิตแหง เปอรเซ็นตการเกิดโรค ของหอมแดงป 2554 
ชื่อเกษตรกร ผลผลิตสด (กิโลกรัม/ไร) ผลผลิตแหง (กิโลกรัม/ไร) โรคหัวเนา (เปอรเซ็นต) 

วิธีปรับปรุง วิธีเกษตรกร วิธีปรับปรุง วิธีเกษตรกร วิธีปรับปรุง วิธีเกษตรกร 

นายหนูจนัทร ราชมาจักร 1,563 1,520 1,168 1,027 7.41 7.64 

นายคําพอง สีหวงษ 693 533 584 389 11.55 19.45 

นางพจนีย หลาหา 1,643 1,704 1,413 1,397 5.39 5.88 

นายพรชัย นามวงษ 1,061 811 688 563 33.51 28.65 

นางเดือนเพ็ญ นามวงษ 1,269 1,179 1,019 821 10.86 8.78 

เฉลี่ย 1,245 1,149 974.4 839.4 13.29 14.02 

 

 

ตารางที่ 2 จํานวนกอตอไร จํานวนหัวตอไร ขนาดเสนผาศูนยกลางหัว ของหอมแดงป 2554 

ชื่อเกษตรกร 
จํานวนกอตอไร จํานวนหัวตอไร ขนาดหัว (มม.) 

วิธีปรับปรุง วิธีเกษตรกร วิธีปรับปรุง วิธีเกษตรกร วิธีปรับปรุง วิธีเกษตรกร 

นายหนูจนัทร ราชมาจักร  83,733 75,200 664,533 619,200 6.81 6.81 

นายคําพอง สีหวงษ 58,133 45,867 294,933 223,467 10.34 10.00 

นางพจนีย หลาหา  70,933 83,733 707,200 607,467 6.56 6.87 

นายพรชัย นามวงษ  52,267 56,000 238,400 347,200 9.04 6.82 

นางเดือนเพ็ญ นามวงษ 72,533 78,933 617,067 481,067 10.38 10.29 

เฉลี่ย 67,520 67,947 504,427 455,680 8.63 8.16 

 



 

 

 

 

ตารางที่ 3 ผลตอบแทนดานเศรษฐกิจ และอัตราสวนของรายไดตอการลงทุน (Benefit Cost ratio; BCR) 

                ของหอมแดงป 2554 

ชื่อเกษตรกร 

ตนทุน (บาท) รายได (บาท) กําไรสุทธิ (บาท) คา BCR 

วิธี

ปรับปรุง 

วิธี

เกษตรกร 

วิธี

ปรับปรุง 

วิธี

เกษตรกร 

วิธี

ปรับปรุง 

วิธี

เกษตรกร 

วิธี

ปรับปรุง 

วิธี

เกษตรกร 

นายหนูจนัทร ราชมาจักร 14,267 13,560 29,200 25,675 14,933 12,115 2.05 1.89 

นายคําพอง สีหวงษ 7,245 6,368 14,600 9,725 7,355 3,357 2.02 1.53 

นางพจนีย หลาหา 15,402 16,780 35,325 34,925 19,923 18,145 2.29 2.08 

นายพรชัย นามวงษ 10,468 9,936 17,200 14,075 6,732 4,139 1.64 1.42 

นางเดือนเพ็ญ นามวงษ 9,602 9,640 24,456 19,704 14,854 10,064 2.55 2.04 

เฉลี่ย 11,397 11,257 24,156 20,821 12,759 9,564 2.11 1.79 

 

ตารางที่ 4 การยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกรที่รวมทดสอบ 

เทคโนโลย ี
รอยละการยอมรับ 

มาก ปานกลาง นอย 

การแชหัวพันธุและรดน้ําดวยเชื้อไตรโคเดอรมา 20 80 0 

การใสปุยตามคาวิเคราะหดิน 60 20 20 

การใชสารปองกันกําจัดหนอน 60 40 0 

การใชสารปองกันกําจัดโรคหอมเลื้อย 80 20 0 

 

 

สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา 

จากการทดสอบการปองกันกําจัดหอมเลื้อยในหอมแดง วิธีปรับปรุงสามารถปองกันอาการหัวเนาไดพบ

การเกิดโรคเฉลี่ย 13.29 เปอรเซ็นต วิธีเกษตรกรพบ 14.02 เปอรเซ็นต การยอมรับของเกษตรกรที่ทดสอบให

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชสารเคมีปองกันกําจัดหอมเลื้อยที่แนะนําระดับมากรอยละ 80 การใชไตรโคเดอรมาให

การยอมรับระดับปานกลางรอยละ 80 ผลผลิตหัวสดวิธีปรับปรุงเฉลี่ย 1,245 กิโลกรัม/ไร วิธีเกษตรกร 1,149 

กิโลกรัม/ไร ผลผลิตน้ําหนักแหง วิธีปรับปรุงเฉลี่ย 974 กิโลกรัม/ไร วิธีเกษตรกรเฉลี่ย 839 กิโลกรัม/ไร จํานวน

กอ/ไรวิธีปรับปรุง 67,520 กอ/ไร วิธีเกษตรกร 67,947 กอตอไร ขนาดเสนผาศูนยกลางหัวเฉลี่ยวิธีปรับปรุง 8.63 

มิลลิเมตร วิธีเกษตรกร 8.16 มิลลิเมตร ซึ่งการใสปุยตามคาวิเคราะหดินเกษตรกรใหการยอมรับระดับมากรอยละ 



60 เพราะเกษตรกรเห็นวาวิธีปรับปรุงใหผลผลิต และน้ําหนักผลผลิตดีกวา เมื่อวิเคราะหขอมูลผลตอบแทนดาน

เศรษฐกิจ ทั้งตนทุน รายได กําไรสุทธิ และอัตราสวนของรายไดตอการลงทุน (Benefit Cost ratio; BCR) พบวา

วิธีปรับปรุงของกรมวิชาการเกษตรใหคา BCR เฉลี่ย 2.11 สูงกวาวิธีเกษตรกรที่ใหคาเฉลี่ย 1.79 นั่นคือการปฏิบัติ

ตามวิธีปรับปรุงใหผลตอบแทนที่คุมคาตอการลงทุนมากกวา ซึ่งขอมูลการทดสอบนี้ที่ใชเชื้อราไตรโคเดอรมาแชหัว

พันธุ ใชผสมน้ํารด การใชสารเคมีที่กรมวิชาการเกษตรแนะนํา สามารถแกปญหาโรคหอมเลื้อยในหอมแดงได และ

ใหน้ําหนักผลผลิตแหงดีกวา จึงใชเปนคําแนะนําแกเกษตรกรผูปลูกหอมแดงในเขตจังหวัดบุรีรัมย และพื้นที่อ่ืนที่มี

สภาพแวดลอมใกลเคียงกันได 

 

 

การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน :  

- ใชเปนคําแนะนําการปองกันกําจัดหอมเลื้อยในหอมแดงแกเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย 

- นําขอมูลที่ไดไปเผยแพรใหแกหนวยงานราชการอ่ืนๆ 
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ภาคผนวก 

ตารางผนวกที่ 1 คาวิเคราะหดินของแปลงเกษตรกร 
 

ชื่อเกษตรกร 
ผลวิเคราะหดิน 

pH OM (%) Avai.P (mg/kg) Exch.K (mg/kg) 

นายหนูจันทร ราชมาจักร 7.60 0.90 4.95 28.50 

นายคําพอง สีหวงษ 7.85 0.69 6.22 111.00 

นางพจนีย หลาหา 7.82 1.59 136.88 137.50 

นายพรชัย นามวงษ 7.78 1.25 48.93 87.50 

นางเดือนเพ็ญ นามวงษ 7.61 1.69 199.48 284.50 

 

 

ตารางผนวกที่ 2 ปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินแปลงทดสอบ (วิธีปรับปรงุ) และปุยเคมีที่เกษตรกรใช 
 

ชื่อเกษตรกร 
วิธีปรับปรุง 

(0.5N-P-K) 
วิธีเกษตรกร หมายเหตุ 

นายหนูจันทร ราชมาจักร 7.5 - 15 - 10 3.6 - 3.6 - 3.6  

นายคําพอง สีหวงษ 7.5 - 15 - 5 16.2 - 7.2 - 3.6  

นางพจนีย หลาหา 5 - 5 - 5 7.5 - 7.5 - 7.5  



นายพรชัย นามวงษ 7.5 - 5 - 5 4.2 - 0 - 4.2 เกษตรกรใสเพิ่มในวิธีปรับปรุง 4.2 - 0 - 4.2 

นางเดือนเพ็ญ นามวงษ 5 - 5 - 5 7.5 - 7.5 – 7.5 เกษตรกรใสเพิ่มในวิธีปรับปรุง 1.5 - 1.5 - 1.5 

   

  

(ก)                          (ข) 

 

ภาพที่ 1 (ก) สภาพแปลงปลูกหอมแดง (ข) พื้นที่สุมเก็บขอมูล 

  
 

(ก)                          (ข) 

 

ภาพที่ 2 (ก) ลักษณะการเกิดโรคหอมเลื้อยในชวงฤดูฝน (ข) ตนที่เกิดโรคหอมเลื้อย 

 

 

 



  

(ก)                          (ข) 

 

ภาพที่ 3 (ก) การเก็บเกี่ยวผลผลิต (ข) การเก็บรักษาผลผลิตเพื่อเก็บไวเปนหัวพันธุ 

 


