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บทคัดยอ 

 

การพัฒนาเทคโนโลยีการปองกันกําจัดโรคหอมเลื้อยในหอมแบงโดยวิธีผสมผสานจังหวัดรอยเอ็ด มี

วัตถุประสงคเพื่อใหไดเทคโนโลยีการปองกันและกําจัดโรคหอมเลื้อยในหอมแบง  ดําเนินการในป 2553-2554 ใน

พื้นที่บานกอก ตําบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จังหวัดรอยเอ็ด มีเกษตรกรเขารวม 5 ราย ประกอบดวย 2 

กรรมวิธี คือ กรรมวิธีที่ 1 คือ วิธีปรับใช เริ่มตั้งแตการเตรีมดิน การไถตากดิน ปรับสภาพความเปนกรดดางของดิน

โดยใสปูนโดโลไมดตามคาวิเคราะหดิน รองพื้นดวยปุยหมักเชื้อไตรโคเดอรมาสดอัตราสวน 1:4:100 กก. (ปริมาณ

เชื้อสดฯ:รําละเอียด:ปุยหมัก) กอนปลูกแชหัวพันธุดวยการดวยเชื้อน้ําเชื้อราไตรโคเดอรมาสดอัตราเชื้อสด 1 ชอน

แกง ผสมน้ํา 1 ลิตร/หัวพันธุ 1 กก. เปนเวลา 30 นาที การพนน้ําที่มีสวนผสมของเชื้อราไตรโคเดอรมาสดอัตรา 1 

กก./น้ํา 100 ลิตร การใสปุยตามคําแนะนําคือ 16-10-10 อัตรา 100 กก./ไร แบงใส 2 ครั้ง เมื่อพบอาการหอม

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

ใช แมนโคเซบ 80%WP อัตรา 40-50 กรัม/น้ํา 20 ลิตร ในขณะที่วิธีเกษตรกรใชปุยเคมตีามวิธีเกษตรกรคือ 16-8-

8 อัตรา 100-150 กก./ไร ไมมีการใชไตรโคเดอรมา ใชปุยขี้ไก การดูแลรักษาตามวิธีเกษตรกร ผลการทดลอง

พบวา คือ วิธีปรับใชคือ ทดสอบโดยใชเทคโนโลยีดังกลาวในการปองกันและกําจัดโรคหอมเลื้อยในหอมแบง ให

ปริมาณผลผลิต (น้ําหนักสด) เฉลี่ยมากกวาวิธีเกษตรกรคือ 1,707 กก./ไร และ 1,438 กก./ไร ตามลําดับ วิธีปรับ

ใชสามารถลดการเกิดโรคหอมเลื้อยได 26.66 เปอรเซ็นต การปลูกหอมแบงโดยวิธีปรับใชจะใหคา BCR มากกวา 

วิธีเกษตรกร คือ 2.24 กับ 1.67 ตามลําดับ การยอมรับเทคโนโลยี พบวาเกษตรกร ยอมรับการใชเชื้อไตรโคเดอร

มาในแชหัวพันธุและพนหรือรดแปลงปลูกหอมแบง เทคโนโลยีการใชปุยตามคําแนะนํา และการใชสารเคมีปองกัน

โรคหอมเลื้อย  อยูในระดับมาก สวนการใชปุยหมักเชื้อไตรโคเดอรมาสดเกษตรกรยอมรับในระดับปานกลาง 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1 / ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรรอยเอ็ด 



 

 

 

 

 

คํานํา 

 

พื้นที่ปลูกของหอมแบง ในป 2551 เขตจังหวัดรอยเอ็ดมีเกษตรกรผูปลูกหอมแบงจํานวน 495 ราย มี

พื้นที่การปลูกจํานวน 419 ไร ไดผลผลิตประมาณ  519 ตัน (รตี, 23 มีนาคม 2553)  ซึ่งคิดเปนมูลคา 7,785,500 

บาท (คิดราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 15 บาท) แหลงปลูกหอมแบงที่สําคัญอยูที่ตําบลดงแดง อําเภอจตุรพักตรพิมาน ใน

ป 2552 มีเกษตรกรผูปลูกหอมแบงในเขตจังหวัดรอยเอ็ดที่ไดรับการรับรองคุณภาพ (GAP) จํานวน 91 ราย และ

ในป 2553 ไดมีเกษตรกรสมัครใหมจํานวน 25 ราย มีเกษตรกรอําเภอจตุรพักตรพิมานที่ไดรับการรับรอง จํานวน 

32 ราย สวนในแปลงที่พบการระบาดของโรค จะไมผานการรับรอง สําหรับตลาดรับซื้อหอมแบงนั้น จะมีพอคามา

รับซื้อถึงในแปลงเกษตรกร และมีจุดรวบรวมสินคา เพื่อนําไปสงขายยังตลาดตางจังหวัด  

จากการลงสํารวจพื้นที่และการสอบถามเกษตรกรผูปลูกหอมแบง พบวาในฤดูฝนเกษตรกรมักประสบ

ปญหาผลผลิตต่ํา ในชวงฤดูฝน เกิดปญหาการระบาดของโรคทีเ่กิดจากเชื้อรา เชน โรคหอมเลื้อย และ โรคเนา โรค

ใบจุดสีมวง เปนตน เกษตรกรบางรายไมสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได   ซึ่งคาดวาเชื้อสาเหตุของโรคพืชนั้นอาจจะ

ติดมากับหัวพันธุหอมแบงที่ซื้อมาปลูก ซึ่งจากการนําหัวพันธุหอมแบงไปวิเคราะหหาเชื้อที่ติดมากับหัวพันธุ พบ

เชื้อ Aspergillus niger และจากการนําตัวอยางตนหอมแบงที่เปนโรค ไปตรวจพบเชื้อ Colletotrichum spp. ซึ่ง

เปนเชื้อสาเหตุของโรคหอมเลื้อย (กลุมพัฒนาการตรวจสอบพืชและปจจัยการผลิต, 2553)  ซึ่งเชื้อสาเหตุดังกลาว 

จัดเปนพวก soil borne และ air borne pathogen อยูขามฤดูในเศษซากพืชที่เปนโรคอยูบนดิน และที่ตายทับ

ถมอยูใตดิน (Agrios, 1988) วงจรของโรคและการระบาดเชนเดียวกับโรคแอนแทรคโนส สปอร หรือ conidia 

ของเชื้อราแพรระบาดโดยลม ฝน น้ํา และแมลง conidia จะงอกเขาทําลายเมื่อมีความชื้นสูงและมีอุณหภูมิที่

เหมาะสมประมาณ 23-30 องศาเซลเซียส หลังจากเขาทําลายพืชแลวจะทําใหพืชตาย เชื้อราจะเกาะกินอยูกับเศษ

ซากพืชในรูป Saprophyte รอโอกาสเขาทําลายพืชตอไป นอกจากนี้เชื้อรายังติดไปกับเมล็ดพันธุ เปน seed 

borne อีกทั้งอยูในพืชอาศัยซึ่งมีอยูมากมายหลายชนิด หรือเกิดจากการสะสมอยูในดิน หรือเกิดจากการดูแล

รักษาที่ไมดีพอ อาจเอื้ออํานวยการเกิดโรคได เมื่อเชื้อสาเหตุของโรคอยูในสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการ

เจริญเติบโตของโรค  

โรคแอนแทรคโนสและโรคหอมเลื้อย (Onion Twist) คือโรคเดียวกัน เปนโรคที่ระบาดรายแรงในฤดูฝน 

เกิดจากเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides โดยเชื้อรานี้สามารถทําใหเกิดทั้งรอยแผลแอนแทรคโนสตาม

สวนตาง ๆ ของลําตนและแสดงอาการเลื้อยแคระแกร็นไมลงหัว หัวลีบยาวบิดโคงงอ ใบบิดเปนเกลียว  มีระบบ

รากสั้นกวาปกติ ทําใหรากขาดหลุดจากดินไดงาย เกิดการเนากอนถึงเวลาเก็บเกี่ยว หรือเนาหลังเก็บเกี่ยวอยาง

รวดเร็ว เชื้อราสามารถเขาทําลายไดทุกระยะการเจริญเติบโต สวนมากจะเขาทําลายบริเวณกาบใบ โคนใบ คอ 



และสวนหัว ทําใหเกิดแผลแอนแทรคโนส ที่บริเวณดังกลาว ซึ่งมีอาการเปนจุดฉ่ําน้ําสีเขียวหมน ซึ่งตอมา

เปลี่ยนเปนสีขาวและขยายใหญ เนื้อเยื่อของแผลยุบตัวต่ํากวาระดับเดิมเล็กนอย บนแผลจะพบสปอรของเชื้อรา

เปนหยดของเหลวสีสมอมชมพูซ่ึงเมื่อแหงแลวจะกลายเปนตุมสีดําเล็กๆ เรียงเปนวงซอนกันหลายชั้นโรคหอมเลื้อย

เปนโรคที่ระบาดทําความเสียหายรายแรงใน ฤดูฝน พบระบาดในหอมหัวใหญ หอมแดง และหอมแบง (นิตยา และ

คณะ, 2530; Ebenebe, 1980 ) 

การแพรระบาด รุนแรงในฤดูฝน หรือภายหลังฝนตกในฤดูหนาว 

การปองกันกําจัด  

1.ควรเก็บชิ้นสวนของพืชที่เปนโรคไปเผาทําลายทุกครั้งที่พบเพื่อลดแหลงแพรเชื้อโรค 

2. ควรไถตากดินเพื่อฆาเชื้อในแปลงอยางนอย 2-3 อาทิตยกอนปลูก ควรปรับปรุงคุณสมบัติของดินไมใหเปนกรด

จัด เชน ใสปูนขาวและปุยอินทรีย ใหดินมีความอุดมสมบูรณและสมบัติทางกายภาพของดินดี กอนปลูก 1-2 

สัปดาห ปริมาณตามคําแนะนําจากการวิเคราะหดิน และเมื่อพบสภาพอากาศเหมาะสมกับการระบาด คือ หลังฝน

ตก หรือหมอกลงจัดในชวงอากาศหนาว เกษตรกรควรรีบสํารวจแปลงบเมื่อพบตนที่เปนโรคใหถอนทิ้งกอนฉีดพน 

สารตามคําแนะนํา คําแนะนําการใชสารปองกันกําจัดโรค คือ สารเคมี โปรคลอราช หรือ  คารเบนดารซิม อัตรา 

20 มล.ตอน้ํา 20 ลิตร หรือ แมนโคแซบ อัตรา 50 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร พนเมื่อพบโรค ทุก 7-10 วัน เลือกใชสาร 2 

ชนิดสลับกันเพ่ือปองกันการดื้อยา และงดฉีดพนกอนเก็บเกี่ยว 14 วัน (กลุมพัฒนาการตรวจสอบพืชและปจจัยการ

ผลิต, 2553; นิตยา, 2545)  

 การควบคุมโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราโดยใชชีววิธี หมายถึงการใชจุลินทรียที่เปนศัตรูกับเชื้อสาเหตุของ

โรคพืชเพื่อรณรงคใหลดหรือเลิกการใชสารเคมีควบคุมโรคพืช เชื้อราปฏิปกษจึงเขามามีบทบาทในการทําลายเชื้อ

ราที่เปนสาเหตุโรคพืช หนึ่งในนั้นคือ เชื้อราไตรโคเดอรมา  

เชื้อราไตรโคเดอรมา 

เชื้อราไตรโคเดอรมา เปนเชื้อราชั้นสูงที่ดํารงชีวิตอยูในดิน อาศัยเศษซากพืช ซากสัตวและอินทรียวัตถุ

เปนแหลงอาหาร เจริญไดรวดเร็วบนอาหารเลี้ยงเชื้อราหลายชนิด สรางเสนใยสีขาวและผลิตสวนขยายพันธุที่ 

เรียกวา “โคนิเดีย” หรือ “สปอร” จํานวนมากรวมเปนกลุมหนาแนนจนเห็นเปนสีเขียว เชื้อราไตรโคเดอรมาเปน

ศัตรู (ปฏิปกษ) ตอเชื้อราสาเหตุโรคพืชหลายชนิดโดยวิธีการเบียดเบียน หรือเปนปรสิต และแขงขันหรือแยงใช

อาหารที่เชื้อโรคตองการ นอกจากนี้เชื้อราไตรโคเดอรมายังสามารถผลิตปฏิชีวนะ และสารพิษ ตลอดจนน้ํายอย

หรือเอนไซมสําหรับชวยละลายผนังเสนใยของเชื้อโรคพืช คุณสมบัติพิเศษของเชื้อราไตรโคเดอรมาคือ สามารถ

ชวยละลายแรธาตุใหอยูในรูปที่เปนประโยชนตอพืช จึงชวยสงเสริมการเจริญเติบโตของพืชและชักนําใหตนพืชมี

ความตานทานตอเชื้อโรคพืชทั้งเชื้อราและแบคทีเรียสาเหตุโรค การใชเชื้อราไตรโคเดอรมามีจุดประสงคเพื่อ

ปองกันโรคมากกวาการรักษาโรค 

การใชเชื้อราไตรโคเดอรมาชนิดสด สามารถใชไดหลายวิธีตามโอกาสและความสะดวกของเกษตรกร เชน 

ใชเชื้อสดผสมกับรําขาวละเอียดและปุยอินทรียในสัดสวน 1:4:100 โดยน้ําหนักสําหรับใสหลุมปลูก อัตรา 10-20 

กรัม (1-2 ชอนแกง) คลุกเคลากับดินในหลุมปลูกพืช กอนการหยอดเมล็ดพืช หรือหวานลงแปลงปลูก ดวยอัตรา 

50-100 กรัมตอตารางเมตร ธนพล (2538) นําเชื้อราไตรโคเดอรมา 1-1.5  กก.ผสมกับรําขาว 5 กก. และปุย



เทศบาล 25 กก. ตอพื้นที่ 1 ตร.ม. รองพื้น กอนปลูกหอมแบง หลังจากปลูกหอมแบง 30 วัน ปลูกเชื้อ Pythium 

sp. พบวาหอมแบงไมแสดงอาการการเกิดโรคหรือสามารถควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคเนาได 100 เปอรเซ็นต 

การใชเชื้อราไตรโคเดอรมาสดแชเมล็ดพันธุ อัตราเชื้อสด  1 ชอนแกง ผสมน้ํา 1 ลิตร/เมล็ด 1 กก. แช

เมล็ดนาน 10-30 นาที  

การใชเชื้อราไตรโคเดอรมาสดผสมน้ํา  อัตราเชื้อสด 1 กก./น้ํา 100-200 ลิตร ฉีดพนหรือรด สําหรับ

พืชผัก แนะนําใหหวานเชื้อราไตรโคเดอรสดมาผสมปุยอินทรียลงดิน หรือ พนน้ําเชื้อลงดนิ หรือ สวนบนของตนพืช

ไดทุกระยะ คือ กอนปลูก ระยะออกดอก ระยะติดผลทุก 5-7 วัน ในชวงที่เหมาะสมตอการเกิดโรคและการระบาด

ของโรคหรือ ทุก 10-14 วันในชวงปกต ิ (จิระเดช, 2542) 

วรรณวิไล และ จิระเดช (มปป.) ไดทดลองการใชเชื้อราไตรโคเดอรมากับการควบคุมโรคแอนแทรคโนสใน

พริก โดยใช เชื้อรา Trichoderma harzianum สายพันธุ CB-Pin-01 ในรูปเชื้อสด เตรียมเชื้อดวยอัตรา 20 ก./

น้ํา 1 ลิตร บมไว 24 ชม. ผสมน้ําอีก 100 ลิตร พนในพริกปริมาณ 3 มล./ผล สามารถลดการเกิดโรคแอนแทรค

โนสในพริกท่ีมีเชื้อสาเหตุคือ Colletotrichum gloeosporioides ได 26.05%  

จากขอมูลขางตนจะเห็วาเชื้อราไตรโคเดอรมาสามารถควบคุมเชื้อ Colletotrichum gloeosporioides 

ในพริกได ซึ่งเปนเชื้อตัวเดียวกับโรคหอมเลื้อย ในการทดสอบนี้จึงเลือกเชื้อราไตรโคเดอรมาเปนสวนนึงในการ

ทดสอบการปองกันกําจัดโรคหอมเลื้อยของหอมแบง เพื่อเปนการแกปญหาและพัฒนาการผลิตหอมแบง จึงนําเอา

เทคโนโลยีการปองกันกําจัดศัตรูพืชที่พัฒนาขึ้นโดยกรมวิชาการเกษตร และหนวยงานที่เกี่ยวของนํามาปรับใชใน

พื้นที่ ตั้งแตการปรับปรุงบํารุงดิน การปองกันกําจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน (การใชสารชีวภัณฑ รวมกับการใช

สารเคมี) และการเขตกรรมที่เหมาะสม ตั้งแตการใชสารจุลินทรียปฏิปกษปองกันการเขาทําลายของเชื้อโรคอยาง

ตอเนื่อง ตั้งแตวิธีการนํามาแชสวนขยายพันธุ ผสมกับวัสดุปลูก ใสลงในสารละลายแรธาตุ รดหรือฉีดพนลงบนตน

กลาพืช และตนพืชที่กําลังเจริญเติบโต  นํามาทดสอบในแปลงเกษตรกรเพื่อใหไดเทคโนโลยีในการปองกันให

เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ เปนแนวทางใหเกษตรกรใชในการปฏิบัติ 

 วัตถุประสงค เพื่อแกปญหาโรคหอมเลื้อยไดอยางถูกตองเหมาะสม 

 

วิธีดําเนินการ 

                        

ศึกษาวิจัยในสภาพพื้นที่เกษตรกร โดยมีเกษตรกรรวมดําเนินการ โดยใชหลักการวิจัยระบบการทําฟารม 

(Farming Systems Research) (อารันต, 2532) ซึ่งมีแนวทางและขั้นตอนดําเนินการ 5 ขั้นตอนดังนี ้

ขั้นตอนที่  1 การเลือกพื้นที่เปาหมาย (Selection of the Target Area)  

โดยคัดเลือกพื้นที่ที่เกษตรกรมีการปลูกหอมแบงเปนพืชเศรษฐกิจสําคัญของทองถิ่น มีวิธีการพิจารณา

คัดเลือกจากพื้นที่ที่ขอรับรองแหลงผลิตหอมแบงคุณภาพ(GAP)และเกษตรกรประสบปญหาการระบาดของโรค

และแมลง พบวาในพื้นที่ดังกลาว ประสบปญหาการระบาดรุนแรงของโรคหอมเลื้อยจนทําใหผลผลิตลดลงรอยละ 

50  

 



ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะหพ้ืนที่ (Area Analysis) 

  เปนการศึกษาสภาพพื้นที่โดยการวิเคราะหระบบนิเวศเกษตร (Agro-ecosystem Analysis) เพื่อนําผล

จากการวิเคราะห ไดแก เงื่อนไข ปญหา และโอกาสของเกษตรกรและชุมชน นําไปวางแผนในการวิจัยและพัฒนา

ตอไป   

พื้นที่เปาหมาย บานกอก ต.ดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน  จ.รอยเอ็ด 

ขอมูลดานกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่เปาหมายที่เกี่ยวของกับการปลูกหอมแบงของ

เกษตรกร พบวา พบวา จากการจัดเวทีเสวนาเกษตรกร เพื่อสืบคนปญหาและเทคโนโลยีการปลูกหอมแบงของ

เกษตรกร โดยดําเนินการในพื้นที่ บานกอก หมู 4   ตําบลดงแดง  อําเภอจตุรพักตรพิมาน    จังหวัดรอยเอ็ด    

สาเหตุที่เลือกพื้นที่นี้เนื่องจากเกษตรกรเกือบทุกครัวเรือนมีอาชีพหลักคือ การปลูกหอมแบง อาชีพรองคือ รับจาง

ทางการเกษตร (เชน รับจางลางหอมแบง รับจางปลูก และรับจางถอนหอมแบง)  สวนการทํานาจะทําเพื่อเก็บ

ผลผลิตไวบริโภคในครัวเรือนเทานั้น และเกษตรกรผูปลูกหอมแบงมักประสบกับปญหาการเกิดโรคและแมลง

ซ้ําซากในพื้นท่ี ผลผลิตลดลง 

ลักษณะดินของบานกอก ดินมีลักษณะรวนปนทราย  

การใชน้ํา  เกษตรกรใชน้ําบาดาล เกือบทุกครัวเรือนจะมีบอน้ําไวใชทางการเกษตรในพื้นท่ี  

การคมนาคม สะดวก มีถนนคอนกรีตและถนนดําเขาถึงหมูบาน สวนแปลงเกษตรกรจะเปนถนนลูกรัง 

สวนแปลงหอมแบงอยูใกลหมูบาน 

การตลาด  ราคาเปนตามกลไกตลาด มีพอคาคนกลางจากจังหวัดรอยเอ็ด และคนตางจังหวัด เชน ศรีสะ

เกษ นครราชสีมา และ อุดรธานี มารับซื้อถึงในหมูบาน  

ลักษณะการขายหอมแบงมี 2 ลักษณะ คือ  

แบบเหมา มีพอคาคนกลางที่รับซื้อมาดูแปลงหอมแบงแลวตกลงราคากัน มีการวางมัด 

จําแบบนี้พอคาคนกลางจะนําคนงานมาถอนเอง หรือใหเจาของแปลงถอนใหแลวแตตกลงกัน 

แบบเกษตรกรขายเองเปนกิโลกรัม เกษตรกรถอนและลางหอมเอง ที่บานและจะม ี

พอคาคนกลางมารับซื้อโดยเกษตรกรจะขายเปนกิโลกรัม 

ปญหาในการผลิตหอมแบง   ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรรอยเอ็ด เขาไปจัดทําเวทีเสวนา เพื่อรับทราบ

ปญหาวาเกิดจากสาเหตุใดและทําการทดสอบแบบเกษตรกรมีสวนรวม สามารถสรุปผลการเสวนาได ดังนี้ ในฤดู

แลงเกษตรกรจะประสบกับแมลงศัตรูพืช คือ หนอนหลอดหอม ในชวงฤดูฝนของทุกปเกษตรกรไดประสบกับ

ปญหาเรื่องการแพรระบาดของโรคที่เกิดจากเชื้อรา เชน โรคหอมเลื้อย โรคหัวเนา โรคใบจุดสีมวง เกษตรกรจะ

แกปญหา โดยการใชสารเคมีควบคุมโรคพืชคือ ฉีดยากันรา ซึ่งทําใหเกษตรกรใชสารเคมีมากเกินความจําเปน และ

ในฤดูถัดมาเกษตรกรจะยายพื้นที่ปลูกไปเรื่อย ๆ  

 

ขั้นตอนที่ 3 การวางแผนการวิจัย (Research Planning)  



 ดําเนินการวางแผนการทดสอบรวมกับเกษตรกร เพื่อหาแนวทางและขอตกลงรวมกัน และอบรม

เกษตรกรใหความรูในเรื่องที่จําเปน เชน เรื่องการใชสารชีวภัณฑในการปองกันกําจัดโรคพืช แทนการใชสารเคมี 

และ การผลิตพืชหอมแบงตามระบบ GAP 

 

ขั้นตอนที่ 4 การดําเนินการวิจัย (Experimentation)  

 

อุปกรณ 

1. พันธุพืช   : หอมแบง พันธุลับแล จ.อุตรดิตถ 

2. ปุยเคมี   : สูตร 16-10-10  , 16-8-8, 16-16-8 

3. ปุยอินทรีย    : ปุยอินทรีย : ปุยมูลวัว และ ปุยมูลไก 

4. สารเคมีกําจัดวัชพืช   : สารคุมวัชพืชกอนงอก  

5. สารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช : โพรคลอราช 50% wp , แมนโคเซบ 80% wp พิโปรนิล 

6. เชื้อจุลินทรียปองกันกําจัดศัตรูพืช : BT   ไตรโคเดอรมา 

7. วัสดุปรับปรุงดิน  : ปูนขาว หรือ ปูนโดโลไมด 

 

วิธีการ 

 แผนการทดลอง   :  ไมมีแผนการทดลอง 

    กรรมวิธี      : 2 กรรมวิธี ประกอบดวย   เปรียบเทียบระหวางวิธีปรับใชกับวิธีเกษตรกร 

วิธีปฏิบัติการทดลอง ดําเนินการตามที่ตกลงรวมกันระหวางนักวิชาการและเกษตรกรที่รวมทดสอบ ดังนี้  

            

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที ่1 การทดสอบเทคโนโลยีเพื่อแกปญหาหอมเลื้อยในหอมแบงพ้ืนที่ จ.รอยเอ็ด 

               เกษตรกรรวมทดสอบจํานวน 5 ราย รายละ 1 ไร 

 

กิจกรรม วิธีปรับใช วิธีเกษตรกร 

กอนการเตรียมดิน เก็บซากหอมออกจากแปลงปลูก ไมเก็บไถกลบลงดิน 

การเตรียมดิน มีการไถ 3 ครั้ง ครั้งที ่1 และครั้งที่  2  ครั้งหางกัน 7 ไถประมาณ 2-3 ครั้ง 



วัน ไถครั้งที่ 3 ยกรอง  

การปรับปรุงดิน กรณีท่ีดินเกษตรกรมีความเปนกรดรุนแรง ใหปรับ

สภาพปรุงดินโดยการใสปูนขาว(หรือโดโลไมด)ตามคา

วิเคราะหดิน ในการไถครั้งที่ 1 และไถกลบปูนขาวตาก

ดินไว 14 วัน กอนทําการปลูกหอมแบง 

ไมมีการปรับสภาพดิน (ถา

เกษตรกรตองการใสปูน

ขาวจะไสตามความ

ตองการของตนเอง) 

ใสปุยหมักเชื้อไตรโคร

เดอรมา 

กอนยกรองประมาณ 3 วัน จะใสปุยหมักเชื้อไตรโคร

เดอรมาสด อัตราสวน 1:4:100 (ปริมาณเชื้อสดฯ:รํา

ละเอียด: ปุยมูลไก) ปริมาณของปุยใสตามความตองการ

ของเกษตรกร 

ใสปุยมูลไกธรรมดา 

เตรียมหัวพันธุ 

 

 

นําหัวพันธุมาตัดแตงตัดกาบแหงออกแลวนํามาแชเชื้อ

ไตรโคเดอรมา อัตรา 1 กิโลกรัม./น้ํา 200 ลิตร นาน 30  

นาท ีแลวผึ่งใหแหงกอนนําไปปลูก 

เกษตรกรบางรายจะแช

หอมแบงกับน้ําเปลา บาง

รายจะแชฮอรโมนกอน

ปลูก  

เชื้อไตรโครเดอรมาสด 

 

ผสมน้ํารดสัปดาหละ 1 ครั้ง 

(อัตราเชื้อไตรโคเดอรมาสด 1 กก./น้ํา 100 ลิตร โดย

พน 10-20 ลิตร/100 ตร.ม) 

- 

การใสปุย 

ปุยเคมี 

สูตร 16-10-10 อัตรา 40-50 กก.ตอไร โดยแบงใหครั้ง

แรก กอนปลูกหรือหลังจากหอมแบงงอกใชปุยเคมีสูตร 

16-10-10 อตัรา 40-50 กิโลกรัม/ไร หวานใหทั่วแปลง  

ครั้งที่ 2 หลังปลูก 20-25 วัน หวานปุยสูตร 16-10-10 

อัตรา 40-50 กิโลกรัม/ไร ใหทั่วแปลง  

 

สูตร 16-16-8 หรือ 16-8-

8 แบงใส 4 ครั้งๆละ 25 

กก./ไรทุกสัปดาห ( หรือ

ปริมาณตามความตองการ

ของเกษตรกร) 

การกําจัดวัชพืชและ

ฮอรโมน 

สามารถใหไดตามความจําเปนเหมือนวิธีเกษตรกร 

 

การบันทึกขอมูล 

ขอมูลทางการเกษตร 

1. คุณสมบัติทางเคมีของดิน โดยเก็บตัวอยางดินของเกษตรกรทุกรายกอนเริ่มการทดลอง และสิ้นสุดการ

ทดลอง โดยวิเคราะหหาคุณสมบัติดินดังนี้ ความเปนกรดเปนดางของดิน ความตองการปูนขาว ปริมาณ

อินทรียวัตถุ ปริมาณไนโตรเจน ปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน ปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได เพื่อใชใน

การวางแผนการจัดการดินใหเหมาะสมกับการปลูกหอมแบงไดอยางถูกตองเหมาะสม 



2. เปอรเซ็นตการเกิดโรค ประเมินการเกิดโรคในพื้นที่ 1 ตารางเมตร นับจํานวนตนทั้งหมดและตนเปน

โรคหอมเลื้อยหาคาเฉลี่ย  

 3. ปริมาณผลผลิตทั้งแปลง กก./ไร 

 

ขอมูลผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร 

  1  ตนทุน รายได และรายไดสุทธ ิ

  2.  อัตราสวนรายไดตอการตนทุน (Benefit Cost ratio: BCR) =  รายไดกอนหักตนทุนผันแปร/ตนทุน 

  BCR <นอยกวา 1 เทากับ รายไดนอยกวารายจาย กิจกรรมที่จะดําเนินการนั้นขาดทุนไมควรทําการ 

   ผลิต 

 BCR = 1 เทากับ รายไดเทากับรายจาย กิจกรรมที่จะดําเนินการนั้นไมมีกําไรและไมขาดทุน 

มีความเสี่ยงในการผลิต 

  BCR > 1 เทากับ รายไดมากกวารายจาย กิจกรรมนั้นมีกําไรมีความเสี่ยงนอย  

  

เวลาและสถานที่ 

 เวลา เริ่มตนตุลาคม   2553 สิ้นสุดกันยายน 2554 

 สถานที่ดําเนินการ ต. ดงแดง  อ. จตุรพักตรพิมาน  จ. รอยเอ็ด   เกษตรกร 5 ราย 

 

ขั้นตอนที่ 5 การประเมินผล (Assessment)  

 

ผลและวิจารณผลการทดลอง 

 คาวิเคราะหดิน 

 จากตารางที่ 1 พบวา สภาพดินของเกษตรกรสวนใหญมี pH เปนกลาง คือ 6.2 มีเกษตรกรแค 2 รายที่มี 

pH ไมถึง 6 แตไมมีความจําเปนตองใสปูนปรับสภาพ เนื่องจากวา pH ที่เหมาะสมสําหรับการปลูก หอมแบงคือ 

5.8-6.5 (http://www.lamphun.doae.go.th/GAP%20%20hombang.doc, 20 กรกฎาคม 2556) เกษตรกรที่เขา

รวมโครงการอยูในมี pH อยูระหวาง 5.95- 6.67  ดินมีความอุดมสมบูรณ ต่ํา คือมีคา OM (%) เทากับ 0.67 สวน

คา Avai.P และ Exch.k คอนขางสูง เทียบความตองการปุยจาก คําแนะนําการใชปุยกับพืชเศรษฐกิจ ของ 

หอมแดง (กรมวิชาการเกษตร, 2552) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ตารางที่ 1 คาวิเคราะหดินกอนปลูก 

 

ขอมูลเกษตรศาสตร 

ปริมาณผลผลิต 

น้ําหนักสด ผลการทดสอบพบวา วิธีปรับใช ใหปริมาณน้ําหนักสดเฉลี่ยมากกวาวิธีเกษตรกรคือ 1,707 

กก./ไร และ 1,438 กก./ไร ตามลําดับ เปอรเซ็นตการเกิดโรค พบวาวิธีปรับใชสามารถลดการเกิดโรคหอมเลื้อยได 

26.66 เปอรเซ็นต และสามารถลดการเกิดโรคหัวเนาได 2.34 เปอรเซ็นต  

ขอมูลเศรษฐศาสตร 

ตนทุนการผันแปร ปลูกหอมแบง โดยวิธีเกษตรกร สูงกวาวิธีปรับใช คือ 23,165 บาทตอไร และ 20,539 

บาทตอไร ตามลําดับ เนื่องจากวาวิธีเกษตรกรใชหัวหพันธุปริมาณมากกวาวิธีปรับใช เกือบเทาตัว และใชสารเคมี

มากวาวิธีปรับใช สงผลใหตนทุนมากกวาวิธีปรับใช 2,626 บาทตอไร  

รายได วิธีปรับใชใหรายไดสูงกวาวิธีเกษตรกร 7,263 บาท  

อัตราสวนรายไดตอการลงทุน (BCR)  วิธีปรับใชจะใหคา BCR มากกวา วิธีเกษตรกร คือ 2.24 กับ 1.67 

ตามลําดับ โดยพบวาคา BCR มากกวา 1 ทั้งวิธีปรับใชและวิธีเกษตรกร รายไดมากกวารายจาย กิจกรรมนั้นมีกําไร

มีความเสี่ยงนอย แตวิธีปรับใชจะใหผลตอบแทนที่สูงกวาวิธีเกษตรกร (ตารางที่ 3) 

การยอมรับเทคโนโลยี พบวาเกษตรกร ยอมรับการใชราเชื้อไตรโคเดอรมาสดในการแชหัวพันธุและพน

หรือรดหอมแบง และยอมรับเทคโนโลยีการใชปุยเคมีตามคําแนะนํา และการใชสารเคมีปองกันโรคหอมเลื้อย  อยู

ในระดับมาก สวนการใชปุยหมักเชื้อไตรโคเดอรมาเกษตรกรยอมรับในระดับปานกลาง เนื่องจากยุงยากในการทํา 

และเกษตรกรไมสามารถซื้อปุยมาไวเพื่อหมักเองได เพราะมีขอตกลงในหมูบานวาหามซื้อปุยอินทรียตุนไว 

เนื่องจากจะสงกลิ่นรบกวน เกษตรกรจึงซื้อไวเฉพาะที่ใชเฉพาะหนา   

 

ชื่อเกษตรกร PH 
LR 

(Kg/rai) 

OM 

(%) 

N 

(%) 

Avai.P 

(Mg/kg) 

Exch.k 

(mg/Kg) 

นายมงคล   สันหนัง 5.97 101 0.83 0.042 351.05 113.00 

นางบัวแดง  มูลมณี 5.95 70 0.73 0.037 158.95 232.00 

นายสุบรรณ  สมภักด ี 6.28 0 0.91 0.046 99.03 122.50 

นายสมควร  สมภักด ี 6.13 0 0.55 0.028 348.13 124.00 

นายเคน  ฮวดศรี 6.67 0 0.35 0.018 164.95 109.00 

เฉลี่ย 6.20 34.20 0.67 0.03 224.42 140.10 



 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 2 ปริมาณผลผลิตและเปอรเซ็นตการเกิดโรค 

ชื่อ-สกุล 

ผลผลิตสด 

(กก./ไร) 

ผลผลิตสด 

(กก./ไร) 
เปอรเซ็นตการเกิดโรค (คาเฉลี่ยวัด 1 ตร.ม.) 

วิธีปรับใช 
วิธี

เกษตรกร 

โรคแอนแทรคโนส 

(หอมเลื้อย) (%) 
โรคหัวเนา (%) 

วิธีปรับใช วิธีเกษตรกร วิธีปรับใช วิธีเกษตรกร 

นายมงคล   สันหนัง 2,600 2,220 33.98 35.55 2.67 7.45 

นางบัวแดง  มูลมณี 1,440 1,130 33.10 38.70 0.74 3.00 

นายสุบรรณ  สมภักดี 1,520 1,060 41.28 55.98 0 1.79 

นายสมควร  สมภักดี 1,730 1,618 10.13 112.07 0 0 

นายเคน  ฮวดศรี 1,246 1,164 11.42 22.88 0 2.86 

เฉลี่ย () 1,707.20 1,438.40 25.98 52.64 0.68 3.02 

 

 

 

ตารางที่ 3 ตนทุน รายได และคา BCR  

รายการ 
กรรมวิธีที่ 1 

วิธีปรับใช 

กรรมวิธีที่ 2 

วิธีเกษตรกร 

ผลผลิต (กก./ไร) 1,707 1,438 

ราคา (บาท/กก.) 27 27 

รายได (บาท/ไร) 46,089 38,826 

ตนทุนผันแปร (บาท/ไร) 20,539 23,165 

ผลตอบแทน 

(บาท/ไร) 
25,550 15,661 



ตนทุน (บาท/กก.) 12 16 

ผลผลิต ณ จุดตนทุน 

(กก./ไร) 
761 858 

อัตราสวนของรายไดตอการลงทุน 

(BCR) * 
2.24 1.67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา 

 

  การปลูกหอมแบงโดยการใชวิธีปรับใช ตั้งแตการเตรียมดิน การปรับสภาพดินโดยการใสปูนโดโลไมด ดวย

ปุยหมักเชื้อไตรโคเดอรมารองพื้นกอนปลูก ใสปุยเคมีตามคําแนะนํา 2 ครั้ง คือ สูตร 16-10-10  40-50 กก./ไร 

กอนปลูก และหลังปลูก 20-25 วัน สูตร 16-10-10  40-50 กก./ไร แชหัวหอมดวยน้ําเชื้อไตรโคเดอรมาสด 

ประมาณ 30 นาที กอนปลูก รดน้ําแปลงปลูกหอมแบงดวยน้ําเชื้อไตรโคเดอรมาสดทุกสัปดาห และใชสารเคมี

ปองกันกําจัดโรคและแมลงตามคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร สามารถเพิ่มผลผลิตของหอมแบงจาก วิธี

เกษตรกร 1,438 กก./ไร  เปน 1,707 กก./ไร (วิธีปรับใช) ผลผลิตเพิ่มขึ้น 269 กก./ไร   และสามารถลดการเกิด 

ลดการเกิดโรคหอมเลื้อยไดประมาณรอยละ 26  

 

คําแนะนํา 

1. ควรมีการปลูกพืชชนิดอื่นเพื่อตัดวงจรโรค และปรับปรุงบํารุงดินดวยปุยพืชสด เชน ปอเทือง ถั่วพรา 

หรือพืชตระกูลถั่วเศรษฐกิจ เชน ถั่วเขียว ถั่วลิสง  

 2. เมื่อพบสภาพเหมาะสมกับการระบาดของโรค คือ หลังฝนตก หรือ หมอกลงจัดในชวงอากาศหนาว 

เกษตรกรควรรีบสํารวจแปลงเมื่อพบตนที่เปนโรคใหถอนทิ้งกอนฉีดพนสารเคมีตามคําแนะนํา  

 3. การใชเชื้อไตรโคเดอรมาควรใชในแงของการปองกันมากกวาการกําจัด จะไดประสิทธิภาพมากกวา 

และเมื่อพบการเกิดโรคระบาดในแปลง ควรเก็บซากพืชออกจากแปลงไปเผาทันที และฉีดพนสารเคมีตาม

คําแนะนําทันที โดยฉีดพนสารเคมีสลับกัน อยาใชสารเคมีชนิดเดียวพนซ้ํากัน เพราะอาจเกิดการดื้อยา เชน ควร

พนสารเคมี โพคลอราซ สลับกับแมนโคเซบ งดฉีดพนสารเคมีกอนเก็บเกี่ยวผลผลิต 7 วัน  



 

การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน  

 นําออกเผยแพรสูเกษตรกร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารอางอิง 

 

กลุมพัฒนาการตรวจสอบพืชและปจจัยการผลิต. 2553. รายงานผลการตรวจวินิจฉัยพืช. กลุมพัฒนาการ

ตรวจสอบพืชและปจจัยการผลิต สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4)   

กรมวิชาการเกษตร, 2552. คําแนะนําการใชปุยพืชเศรษฐกิจ. กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 การเกษตร. 

จิระเดช แจมสวาง. 2542. การใชเชื้อราไตรโคเดอรมาควบคุมโรคพืช. ในเอกสารการประชุมสัมมนาทางวิชาการ  

 สารชีวินทรียกําจัดศัตรูพืช ใน ศตวรรษที่ 21 . 15-16 กรกฎาคม 2542. โรงแรมมริาเคิลแกรนด คอน 

 เวนชั่น, กรุงเทพฯ.  

ธนพล  ทีนะกุล. 2538. ผลการใชเชื้อรา Trichoderma harzianum ควบคุมเชื้อ Pythium sp. สาเหตุโรคเนา

ของหอมแบงโดยชีววิธี. ใน สัมมนาทางวิชาการเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 4 และการประชุมสามัญ

ประจําป ชมรมวิทยาการเกษตรแหงประเทศไทย ครั้งที่ 2. 

นิตยา กันหลง , พัน อินทรจันทร , พรสวรรค ศรีสมศักดิ์ , ลักษณา วรรณภีร. 2530. colletorichum  

 Gloeosporioides. สาเหตุของโรคหอมเลื้อย. วารสารวิชาการเกษตร ปที่ 5 ฉบับที่ 1. 



นิตยา กันหลง. 2545. เอกสารวิชาการ โรคสําคัญของพืชสกุลหอม กระเทียม ในประเทศไทย. กลุมงานวิจัยโรค 

 พืชผักไมดอกไมประดับ กองโรคพืชและจุลชีววิทยา กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ. 

วรรณวิไล อินทนู และ จิระเดช แจมสวาง .มปป. เชื้อราไตรโคเดอรมากับการควบคุมโรคแอนแทรคโนสในพริก. 

ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน  

อารันต พัฒโนทัย. 2532. หลักการและข้ันตอนของงานวิจัยและทดสอบในไรนาเกษตรกร. คําบรรยายในการ

ฝกอบรมเรื่องการประสานงานเพื่อการวิจัยและพัฒนาในระดับไรนาของกรมวิชาการเกษตร ณ สถานี

ทดลองพืชไรพิษณุโลก วันที่ 9-11 พฤษภาคม 2535. 51 หนา. 

Agrios, G.N.1988. Plant Pathology.3 rd. Academic Press, San Diego, CA. 629 pp. 

Ebenebe, A.C. 1980. Onion twist disease caused by Glomerella cingulata in northern Nigeria.  

 Plant Dis. 64 : 1030-1032 

 กรมสงเสริมการเกษตร. 2553.     เกษตรดีที่เหมาะสมสําหรับการผลิตหอมแบง. แหลงที่มา

http://www.lamphun.doae.go.th/GAP%20%20hombang.doc,   20 กรกฎาคม 2556  

 

บุคคลอางอิง 

 นางสาวรตี เหงาถิ่น. 23 มีนาคม 2553. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 



กราฟที่ 1 ปริมาณน้ําฝนป 2254-2555 

 

 

 

 


