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

บทคัดย่อ 

 จากการทดสอบเทคโนโลยีการผลิตหอมแดงอย่างมีคุณภาพในพ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี พ.ศ. 2554
และ ปี พ.ศ.2555 โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจ านวน 5 ราย พบว่าในทดสอบในแปลงเกษตรกร ในพื้นที่
ปลูกหลังนา ปี พ.ศ. 2554  พบว่า  ผลผลิตหอมแดงน้ าหนักสดเฉลี่ยต่อไร่ วิธีแนะน าให้ผลผลิตเฉลี่ย 5,529  
กิโลกรัมต่อไร่ และวิธีเกษตรกรให้ผลผลิตเฉลี่ย 3,562 กิโลกรัมต่อไร่ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางหัวหอม เฉลี่ย 
วิธีแนะน า  3.67  เซนติเมตร  วิธีเกษตรกร  3.56  เซนติเมตร  และการเกิดโรคหอมเลื้อย วิธีแนะน ามีการ
เกิดโรคหอมเลื้อยเฉลี่ย  3 เปอร์เซ็นต์  ส่วนวิธีเกษตรกรมีการเกิดโรคหอมเลื้อยเฉลี่ย  8 เปอร์เซ็นต์   เมื่อ
น ามาคิดผลตอบแทนทางเศรษฐกิจพบ วิธีแนะน าให้ผลตอบแทน  71,670 บาท ต่อไร่  และวิธีเกษตรกร ให้
ผลตอบแทน 41,174     บาทต่อไร่  ปี พ.ศ.2555  พบว่า  ผลผลิตหอมแดงน้ าหนักแห้งเฉลี่ยต่อไร่ วิธี
แนะน าให้ผลผลิตเฉลี่ย 3,257  กิโลกรัมต่อไร่ และวิธีเกษตรกรให้ผลผลิตเฉลี่ย 3,233 กิโลกรมัต่อไร่ ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางหัวหอม เฉลี่ย วิธีแนะน า  3.57  เซนติเมตร  วิธีเกษตรกร  3.55  เซนติเมตร  และการ 
การเกิดโรคหอมเลื้อยพบว่าไม่มีการเกิดโรคทั้งสองวิธี   เมื่อน ามาคิดผลตอบแทนทางเศรษฐกิจพบ วิธีแนะน า
ให้ผลตอบแทน  33,240 บาท ต่อไร่  และวิธีเกษตรกร ให้ผลตอบแทน  31,145     บาทต่อไร่ 

 

 

 

 

 

 

 



ค าน า 

หอมแดง (Allium ascalonicum Linn.) เป็นพืชในวงศ์  Amaryllidaceae  ชื่อ  shallot    เป็นพืชได้รับ
ความนิยมในการบริโภคมาก เห็นได้จากทุกครัวไทยจะต้องมีหอมแดงเตรียมไว้เสมอ เนื่องจากเป็น
องค์ประกอบส าคัญของอาหารไทยแทบทุกชนิด ทั้งประเภทแกงเผ็ด แกงเลียง ต้มย า หลน  ย า ลาบ น้ าพริก
ต่างๆ เครื่องเคียงข้าวซอย หรือในขนมหวาน ด้วยเพราะเหตุผลที่หอมแดงช่วยดับกลิ่นคาว เพ่ิมรสชาติของ
อาหาร  นอกจากนี้มีการน ามาใช้ประโยชน์เป็นสมุนไพร เนื่องจากมีสรรพคุณทางยา เช่น ช่วยลดระดับ
คอเลสเตอรอลในเลือด แก้อาการคัดจมูก แก้หอบหืด เป็นต้น ประเทศไทยมีพ้ืนที่ปลูกหอมแดง 106,561 ไร่ 
พ้ืนที่เก็บเกี่ยวได้ 106,053 ไร่ ผลผลิตรวม 199,435 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 1,881 กิโลกรัมต่อไร่  จังหวัดที่มี
การปลูกหอมแดงมากที่สุด ได้แก่จังหวัดศรีสะเกษ พ้ืนที่ 24,768 ไร่ ผลผลิตรวม 51,022 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 
2,070 กิโลกรัมต่อไร่ รองมาคือจังหวัดพะเยา อุตรดิตถ์ ล าพูน เชียงใหม่ เพชรบูรณ์ เชียงราย สุโขทัย ชัยภูม ิ
บุรีรัมย์ ล าปาง สุรินทร์ ยโสธร อุบลราชธาน ี น่าน แม่ฮ่องสอน และประจวบคีรีขันธ์ (ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร, 2550)  โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดศรีสะเกษเป็นแหล่งผลิตหอมแดงคุณภาพดี มีชื่อเสียงจนเรียก
กันติดปากว่าหอมแดงศรีสะเกษ  มีคุณลักษณะพิเศษคือเปลือกมีสีแดงเข้ม ด้านในมีสีม่วง กลิ่นฉุนแรงเก็บ
รักษาได้ยาวนาน  เป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศท่ีนิยมอาหารไทย เช่น ยุโรป ญี่ปุ่น หอมแดงคุณภาพท่ี
ส่งออกตอ้งมีลักษณะ เป็นหัวเดียว หรือหัวที่ยังไม่แยกออก ขนาดหัวจัมโบ้ (มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 3.5-4.0 
เซนติเมตร (เฉลี่ย 3.47 ซม.)ผิวแห้งสนิท ปราศจากโรคแมลง ขนาดหัวสม่ าเสมอ และปลอดภัยจากสารพิษ 

                 การผลิตหอมแดงในภาคเหนือตอนล่างปลูกมากที่ อ าเภอลับแล อ าเภอเมือง อ าเภอน้ าปาด   
อ าเภอฟากท่า และอ าเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์  อ าเภอเมือง อ าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ และ
อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนั้นปลูกมากท่ีจังหวัดศรีสะเกษซึ่งเป็น
แหล่งผลิตหอมแดงคุณภาพดี มีชื่อเสียงจนเรียกกันติดปากว่าหอมแดงศรีสะเกษ  แหล่งปลูกท่ีส าคัญอยู่ที่ 
อ าเภอขุขันธ์ ยางชุมน้อย ราษีไศล วังหิน และกันทรารมย์ จากการจัดเวทีเสวนาร่วมกับเกษตรกรผู้ปลูก
หอมแดงที่อ าเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ ในเดือนกันยายน ปี 2552 พบว่าเกษตรกรมีประสบปัญหา
การระบาดของโรคแอนแทรกโนส(หอมเลื้อย)  ท าให้ต้องใช้สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชในปริมาณมาก รวมทั้ง
การใส่ปุ๋ยเคมีที่ยังไม่ถูกต้อง อาจเป็นปัจจัยที่เอ้ือให้เกิดการระบาดของโรคและแมลงศัตรูดังกล่าว  ดังนั้นจึง
ควรน าเทคโนโลยีการผลิตที่พัฒนาขึ้นโดยกรมวิชาการเกษตร(เทคโนโลยีในการผลิตที่ดีถูกต้อง และเหมาะสม 
(Good Agricultural Practice : GAP)  มาทดสอบในแปลงเกษตรกรเพ่ือเพ่ิมผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่  รวมทั้งใช้
วิธีการป้องกันก าจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน เพ่ือลดการใช้สารเคมีในการผลิตหอมแดง เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่มี
คุณภาพ และปลอดภัยจากสารพิษ ถ้าเกษตรกรรวมกลุ่มกันผลิตหอมแดงคุณภาพ คือปลอดภัยจากสารพิษ
ตกค้าง ขนาดของหัวหอมได้มาตรฐานตามที่ตลาดต้องการ สามารถเก็บได้นานเกิน 5 เดือน ควรมีการทดสอบ
และพัฒนาเทคโนโลยีในพ้ืนที่เกษตรกรซึ่งเป็นความรับผิดชอบของกรมวิชาการเกษตร โดยการท างานแบบ
บูรณาการร่วมกันระหว่าง นักวิชาการของกรมวิชาการเกษตร รวมทั้งประสานงานกับกรมส่งเสริมการเกษตรใน



ท้องที่  เพ่ือท าการทดสอบเทคโนโลยีเพ่ือแก้ปัญหาหอมแดงมีคุณภาพต่ าอย่างเป็นระบบ   เหมาะสมกับสภาพ
พ้ืนที่และการยอมรับของเกษตรกรต่อไป 

วิธีด ำเนินกำร 

อุปกรณ์ 

ปูนโดโลไมท์  ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี  สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช  

โปรคลอราช แมนโคเซป ฟิโปรนิล  สารชีวินทรีย์ป้องกันก าจัดศัตรู Bt Bs  Thrichoderma  

วัสดุวิทยาศาสตร์เพื่อวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีของดิน อุปกรณ์การเกษตร อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 

วิธีกำรด ำเนินงำน 

ขั้นตอนที่1  คัดเลือกพ้ืนที่เป้าหมายและพ้ืนที่การทดสอบ ปลูกหอมแดงในพ้ืนที่เป้าหมายของจังหวัด
เพชรบูรณ์ เลือกพ้ืนที่มีการระบาดของโรคหรือแมลงศัตรู จ านวน 5 แปลง วิเคราะห์ประเด็นปัญหาและหา
แนวทางแก้ไขปัญหา โดยให้เกษตรมีส่วนร่วมทุกข้ันตอน 

ขั้นตอนที่2 การวิเคราะห์พ้ืนที่และวินิจฉัยปัญหา โดยติดต่อตัวแทนของกลุ่มหรือผู้น าหมู่บ้านเกษตรต าบลเพ่ือ
ไปศึกษาสภาพการปลูกหอมแดง ปัญหา และเงื่อนไข โอกาสการผลิต ใช้กระบวนการกลุ่มของเกษตรกรเป็นตัว
ขับเคลื่อนให้เกิดการอภิปรายในหมู่ของเกษตรกร 

ขั้นตอนที่3 การวางแผนการทดสอบ โดยอบรม ให้ความรู้เรื่องการป้องกันก าจัดโรค เตรียมวัสดุอุปกรณ์ 

ขั้นตอนที่4 การด าเนินงานทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยี ด าเนินงานในพ้ืนที่เกษตรกร โดยใช้
กระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม 

ขั้นตอนที่5     การวิเคราะห์ผล ในระหว่างด าเนินงานวิจัย มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานวิจัย 
เพ่ือสรุปเป็นบทเรียนและประสบการณ์ตลอดจนการปรับแผนงาน 

 

 

 

 

 

 



กำรทดลองตำมกรรมวิธีดังนี้ 

กิจกรรม วิธีปรับปรุงที่ 1 วิธีเกษตรกร 

1. การเตรียมดิน - เก็บเศษซากหอมแดงออกจากพ้ืนที่ปลูกเผาท าลาย  

-ไถตากดิน 2-3 ครั้ง เพื่อลดประชากรเชื้อรา ใส่ปูนขาว
ตามค่าวิเคราะห์ดิน 

-ใส่ปุ๋ยหมักรองพ้ืน อัตรา 100 กิโลกรัม /ไร่ 

- การเตรียมแปลงปลูก ไม่มีการ
เก็บเศษซาก 

2. การเตรียมหัว
พันธุ์ 

- แช่หัวพันธุ์หอมแดงด้วยเชื้อไตรโคเดอร์มาสด อัตรา 1 
กิโลกรัม./น้ า 200 ลิตร นาน 30  นาที ก่อนปลูก 

- ไม่แช่หัวพันธุ์ 

3. การปลูก - ปลูกหอมแดง ระยะ x13เซนติเมตร คลุมฟางหลัง
ปลูก 

-เหมือนกรรมวิธีที่ 1 

4.การใสปุ่๋ย - หลังปลูก 15 วันใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15อัตรา 
50 กิโลกรัม/ไร่  โดยวิธีหว่านให้ทั่วแปลง  

 

- ใส่ปุ๋ยเคมีโดยวิธีเกษตรกรสูตร 
12 -12 -7 หรือ 13 – 13 - 21 
อัตรา 50 กิโลกรัม./ไร่  และ 
สูตร 0 -10 – 30  อัตรา 50 
กิโลกรัม./ไร่   

5.การป้องกันก าจัด
ศัตรูพืช 

ใช้สารชีวินทรีย์ และสารเคมีตามค าแนะน ากรมวิชาการ
เกษตร 

-โรคหอมนอน/หอมเลื้อย ใช้เชื้อไตรโคเดอร์มาสดอัตรา 
1 กิโลกรัม กรัม/น้ า 200 ลิตร ฉีดพ่นหรือให้พร้อมกับ
การให้น้ าสัปดาห์ละ 2 ครั้งในตอนเย็นหรือใช้สารโพร
คลอราชฉีดพ่นสลับกับสารแมนโคเซบ 

-หนอนกระทู้หอมใช้เชื้อบาซิลลัส ทูรินเยนซีส(บีที) 

โดยวิธีเกษตรกร 

-โรคหอมนอน/หอมเลื้อย ใช้
สารคาร์เบนดาซิม สารโพรคลอ
ราช สารแมนโคเซบ 

-หนอนกระทู้หอมใช้สารเคมีอ
บาเมดติน ไชเพอร์เมทริน คลอ
ไพริฟอส เมทโทมิล 

 

 

 

 



กำรบันทึกข้อมูล  

1 คุณสมบัติดินก่อนทดสอบ และหลังทดสอบ 

2 การปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรมพร้อมปัญหาอุปสรรค 

3 ด้านการเกษตร เช่น ผลผลติสด/พ้ืนที่ 1 ตร.ม. 

4 ประเมินเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคโดยนับจ านวนต้นทั้งหมดในพื้นที่ 1 ตร.ม. 3 จุด/กรรมวิธี นับจ านวนต้นดี 
และต้นเป็นโรค เมื่ออายุ 45 และ 60 วัน ซึ่งนับพ้ืนที่เดิมทั้ง 2 ครั้ง 

5 คุณภาพผลผลิต (อายุการเก็บรักษา เส้นผ่าศูนย์ของหัวหอม) 

6 ต้นทุนผันแปร รายได้ รายได้สุทธิ Benefit cost Ratio (BCR) 

 

 เวลำและสถำนที่ท ำกำรทดลอง 

แปลงเกษตรกร  ต าบลท่าพล  อ าเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

1 นางเกตนา  ต้องหา  102 หมู่ 11 ต าบล ท่าพล  อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 

2 นางกฤษณา  บุตดี  66 หมู่ 11 ต าบลท่าพล  อ าเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์  

3 นายเพชร  พุฒเพ็ง   94 หมู่ 4 ต าบลท่าพล  อ าเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

4 นายวิน อ่อนลา    68 หมู่ 4   ต าบลท่าพล  อ าเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

5 นายเรือง  กองเส็ง  94/1 หมู่ 4 ต าบลท่าพล  อ าเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ระยะเวลาด าเนินงาน     เริ่ม    เดือนตุลาคม  2553  สิ้นสุด  เดือน  กันยายน  2555 

 

 

 

 

 

 



ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 

    จากการทดสอบการปลูกหอมแดงในเขตพ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า  ปี 2554 ผลผลิตหอมแดง
น้ าหนักสดเฉลี่ยต่อไร่ วิธีแนะน าให้ผลผลิตเฉลี่ย 5,529  กิโลกรัมต่อไร่ และวิธีเกษตรกรให้ผลผลิตเฉลี่ย 
3,562  กิโลกรัมต่อไร่ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางหอมแดงเฉลี่ย วิธีแนะน า 3.67 เซนติเมตร วิธีเกษตรกร 3.56  
เซนติเมตร และการเกิดโรคหอมเลื้อย วิธีแนะน ามีการเกิดโรคหอมเลื้อยเฉลี่ย  3 เปอร์เซ็นต์  ส่วนวิธีเกษตรกรมี
การเกิดโรคหอมเลื้อยเฉลี่ย  8 เปอร์เซ็นต์ การขายหอมในปีนี้จะขายแบบเหมาสวนขายสด ราคาขายกิโลกรัม
ละ 16 บาท  ต้นทุนการผลิตต่อกิโลกรัมพบว่าวิธีแนะน าจะอยู่ที่ 3 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนวิธีเกษตรกรจะอยู่ที่ 4 
บาท ต่อกิโลกรัม รายได้ทั้งหมด วิธีแนะน ามีรายต่อไร่ ทั้งหมด 88,464 บาทต่อไร่  วิธีเกษตรกร มีรายทั้งหมด 
56,992 บาทต่อไร่  เมื่อน ามาคิดผลตอบแทนทางเศรษฐกิจพบว่า วิธีแนะน าให้ผลตอบแทน  71,670 บาท 
ต่อไร่ และวิธีเกษตรกรให้ผลตอบแทน 41,174 บาทต่อไร่   

ปี 2555 พบว่า ผลผลิตหอมแดงน้ าหนัก(แห้ง)เฉลี่ยต่อไร่ วิธีแนะน าให้ผลผลิตเฉลี่ย 3,257  กิโลกรัม
ต่อไร่ และวิธีเกษตรกรให้ผลผลิตเฉลี่ย 3,233  กิโลกรัมต่อไร่ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางหอมแดงเฉลี่ย วิธีแนะน า 
3.57 เซนติเมตร วิธีเกษตรกร 3.55  เซนติเมตร และการเกิดโรคหอมเลื้อยพบว่าไม่มีการเกิดโรคท้ังสองวิธีการ
ขายหอมในปีนี้จะขายแบบขายแห้ง ราคาขายกิโลกรัมละ 15 บาทรัฐบาลประกันราคา  ต้นทุนการผลิตต่อ
กิโลกรัมพบว่าวิธีแนะน าจะอยู่ที่ 4.79 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนวิธีเกษตรกรจะอยู่ที่ 5.36 บาท ต่อกิโลกรัม 
รายได้ทั้งหมด วิธีแนะน ามีรายต่อไร่ ทั้งหมด 48,855 บาทต่อไร่  วิธีเกษตรกร มีรายทั้งหมด 48,495 บาท
ต่อไร่ เมื่อน ามาคิดผลตอบแทนทางเศรษฐกิจพบว่า วิธีแนะน าให้ผลตอบแทน  33,240 บาท ต่อไร่ และวิธี
เกษตรกรให้ผลตอบแทน 31,145 บาทต่อไร่ 

 

 

 

 

 

   

 

 

 



 

สรุปผลการทดลอง 

การทดสอบการปลูกหอมแดงในเขตพ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้งสองปี พบว่าวิธีแนะน า ผลผลิตหอมแดง
น้ าหนักสดเฉลี่ยต่อไร่ สูงกว่าวิธีเกษตรกร  และการเกิดโรคหอมเลื้อยปีแรก วิธีแนะน ามีการเกิดโรคหอมเลื้อย
เฉลี่ย  3 เปอร์เซ็นต์  ส่วนวิธีเกษตรกรมีการเกิดโรคหอมเลื้อยเฉลี่ย  8 เปอร์เซ็นต์ ส่วนปีที่ 2 ไม่พบการเกิดโรค
หอมเลื้อย    เมื่อน ามาคิดผลตอบแทนทางเศรษฐกิจพบว่า วิธีแนะน าให้ผลตอบ ต่อไร่ สูงกว่าวิธีเกษตรกร 
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ตารางผลผลิตหอมแดง  ปี 2554 

ข้อมูลเฉลี่ยทั้ง 5 ราย วิธีแนะน า วิธีเกษตรกร 

ความสูงเฉลี่ย (ซม.) 

ผลผลิต(กก.ต่อไร่ )สด 

ขนาดหัว เส้นผ่านศูนย์กลาง (ซม.) 

โรคหอมเลื้อย (เปอร์เซ็นต์) 

48.23 

5,529 

3.67 

3 

47.25 

3,562 

3.56 

8 

  

แสดงข้อมูลผลผลิตและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ ปี 2554 

 

 ผลผลิตและข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์                         วิธีแนะน า                          วิธีเกษตรกร 

 

   ผลผลิต น้ าหนักสด  (กก.ต่อไร่)            5,529    3,562 

   ต้นทุนผันแปร  (บาทต่อไร่)                      16,794    15,818 

   ต้นทุน  (บาทต่อกิโลกรัม)    3    4 

   ราคาขาย  (บาทต่อกิโลกรัม)          16    16 

   รายได้ (บาทต่อไร่)             88,464    56,992 

   ผลตอบแทน (บาทต่อไร่)           71,670    41,174 

  ค่า (BCR)  รายได้ต่อต้นทุน    5.26    3.6 

  เปอร์เซ็นต์การเกิดโรคหอมเลื้อย    3    8 

  ขนาดหัว เส้นผ่านศูนย์กลาง (เซนติเมตร)             3.67    3.56 

 

 



ตำรำงผลผลิตหอมแดง  ปี 2555 

ข้อมูลเฉลี่ยทั้ง 5 ราย วิธีแนะน า วิธีเกษตรกร 

ความสูงเฉลี่ย (ซม.) 

น้ าหนักสดเฉลี่ยต่อตารางเมตร 

ผลผลิต(กก.ต่อไร่ )สด 

ขนาดหัว เส้นผ่านศูนย์กลาง (ซม.) 

โรคหอมเลื้อย (เปอร์เซ็นต์) 

46.64 

3.39 

5,427 

3.57 

- 

45.45 

3.37 

5,388 

3.55 

- 

 

แสดงข้อมูลผลผลิตและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ ปี 2555 

 

 ผลผลิตและข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์                         วิธีแนะน า                          วิธีเกษตรกร 

 

   ผลผลิต น้ าหนักแห้ง  (กก.ต่อไร่)            3,257    3,233 

   ต้นทุนผันแปร  (บาทต่อไร่)            15,615    17,350 

   ต้นทุน  (บาทต่อกิโลกรัม)    4.79    5.36 

   ราคาขาย  (บาทต่อกโิลกรัม)          15    15 

   รายได้ (บาทต่อไร่)             48,855    48,495 

   ผลตอบแทน (บาทต่อไร่)            33,240    31,145 

  ค่า (BCR)  รายได้ต่อต้นทุน    3.12    2.79 

  เปอร์เซ็นต์การเกิดโรคหอมเลื้อย    -    - 

  ขนาดหัว เส้นผ่านศูนย์กลาง (เซนติเมตร)             3.57    3.55 

 



 


