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บทคัดย่อ 

 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตหอมแดงคุณภาพ ในพ้ืนที่จังหวัดศรีสะเกษ  ด าเนินการในพ้ืนที่พ้ืนที่ต าบลยาง
ชุมน้อย อ าเภอยางชุมน้อย  จังหวัดศรีสะเกษ  มีวัตถุประสงค์เพ่ือทดสอบเทคโนโลยีการผลิตหอมแดงคุณภาพและ
ปลอดภัยจากสารพิษตกค้างที่เหมาะสมกับพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ    โดยน าเทคโนโลยีการป้องกันก าจัดศัตรูพืชโดยวิธี
ผสมผสานที่พัฒนาขึ้น โดยกรมวิชาการเกษตรมาปรับใช้ในพ้ืนที่เกษตรกรซึ่งประสบปัญหาในการผลิตหอมแดง 
ด าเนินการในปี 2554 - 2555 ด าเนินการทดสอบการพัฒนาเทคโนโลยีการป้องกันก าจัดโรคหอมเลื้อยในหอมแดงใน 
2  กรรมวิธี คือ กรรมวิธีที่ 1 วิธีปรับปรุง  ใช้เทคโนโลยีการป้องกันก าจัดโรคหอมเลื้อย การป้องกันก าจัดศัตรูพืชและ
การใส่ปุ๋ยตามค าแนะน า  กรรมวิธีที่ 2 วิธีเกษตรกร ไม่ใช้เทคโนโลยีการป้องกันก าจัดโรคหอมเลื้อย การป้องกันก าจัด
ศัตรูพืชและการใส่ปุ๋ยโดยวิธีเกษตรกร  ผลการทดลองพบว่าวิธีปรับปรุงและวิธีเกษตรกร ให้ผลผลิตเฉลี่ย 3,905 และ  
3,170  กิโลกรัม/ไร่ ตามล าดับ           ให้ผลตอบแทน 49,821 และ 31,045 บาท/ไร่ ตามล าดับ อัตราส่วนของ
รายได้ต่อการลงทุน (Benefit Cost ratio) เท่ากับ 2.95 และ 2.08 ตามล าดับ พบการเกิดโรค ร้อยละ 2.72   และ 
25.64 ตามล าดับ ผลการวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผลผลิตไม่พบสารพิษตกค้างในทุกกรรมวิธี ขนาดของหัวหอม มี
เส้นผ่าศูนย์กลาง 3.44 และ 3.21 เซนติเมตร ตามล าดับ                 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
1/  ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตท่ี 4 อุบลราชธานี  โทรศัพท์ 045-20219 
2/  ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชด าริ โทรศัพท์ 045-608119 

ค าน า 
หลักการและเหตุผล 
 ประเทศไทยมีพ้ืนที่ปลูกหอมแดง 106,561 ไร่ พ้ืนที่เก็บเกี่ยวได้ 106,053 ไร่ ผลผลิตรวม 199,435 ตัน 
ผลผลิตเฉลี่ย 1,881 กิโลกรัมต่อไร่  จังหวัดที่มีการปลูกหอมแดงมากท่ีสุด ได้แก่จังหวัดศรีสะเกษ พื้นที่ 24,768 ไร่ 
ผลผลิตรวม 51,022 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 2,070 กิโลกรัมต่อไร่ รองมาคือจังหวัดพะเยา อุตรดิตถ์ ล าพูน เชียงใหม่ 
เพชรบูรณ์ เชียงราย สุโขทัย ชัยภูมิ บุรีรัมย์ ล าปาง สุรินทร์ ยโสธร อุบลราชธานี น่าน แม่ฮ่องสอน และ
ประจวบคีรีขันธ์ (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2550) โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดศรีสะเกษ เป็นแหล่งผลิต
หอมแดงคุณภาพดี มีชื่อเสียงจนเรียกกันติดปากว่าหอมแดงศรีสะเกษ มีคุณลักษณะพิเศษ คือ เปลือกมีสีแดงเข้ม 
ด้านในมีสีม่วง กลิ่นฉุนแรงเก็บรักษาได้ยาวนาน เป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศที่นิยมอาหารไทย เช่น ยุโรป 
ญี่ ปุ่น  หอมแดงคุณภาพที่ส่ งออกต้องมีลักษณะ เป็นหัวเดียว หรือหัวที่ ยังไม่แยกออก  ขนาดหัวจัมโบ้  
(มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 3.5-4.0 เซนติเมตร (เฉลี่ย 3.47 ซม.) ผิวแห้งสนิท ปราศจากโรคแมลง ขนาดหัวสม่ าเสมอ 
และปลอดภัยจากสารพิษ แหล่งปลูกที่ส าคัญอยู่ที่อ าเภอยางชุมน้อย ขุขันธ์ ราษีไศล วังหิน และกันทรารมย์ ในการ
ผลิตหอมแดงเกษตรกรพบการระบาดรุนแรงของโรคและแมลงศัตรูหอมได้แก่ หอมเลื้อย หรือแอนแทรกโนส 
หนอนกระทู้หอม หนอนเจาะสมอฝ้าย เพลี้ยไฟ เกษตรกรมีการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชในปริมาณมาก  
ในลักษณะผสมหลายชนิด รวมทั้งการใส่ปุ๋ยเคมีที่ยังไม่ถูกต้องท าให้ดินเสื่อมผลผลิตไม่มีคุณภาพและต้นทุนการ
ผลิตสูง  ดังนั้นจึงควรน าเทคโนโลยีการผลิตที่พัฒนาขึ้นโดยกรมวิชาการเกษตร(เทคโนโลยีในการผลิตที่ดีถูกต้อง 
และเหมาะสม (Good Agricultural Practice : GAP)  มาปรับใช้ในพ้ืนที่  ทั้งในด้านการปรับปรุงบ ารุงดินการ
ป้องกันก าจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานให้เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่ เป็นแนวทางให้เกษตรกรใช้ในการปฏิบัติ 
ท าให้สามารถผลิตหอมแดงได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ผลผลิตสูง  มีคุณภาพ(ใหญ่ แห้ง แดง มัน คอเล็กและ
ปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง เก็บได้นานเกิน 5 เดือน ) สร้างโอกาสในการเข้าสู่ตลาดสินค้าคุณภาพ เกษตรกรมี
ความยั่งยืนในระบบการผลิต มีสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชที่ดี และช่วยลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม 
 

วิธีด าเนินการวิจัยและอุปกรณ์ 
ศึกษาวิจัยในสภาพพ้ืนที่เกษตรกร โดยมีเกษตรกรร่วมด าเนินการ โดยใช้หลักการวิจัยระบบการท าฟาร์ม 

(Farming Systems Research) (อารันต์, 2532) ซึ่งมีแนวทางและข้ันตอนด าเนินการ 5 ขั้นตอนดังนี้ 
ขั้นตอนที่  1 การเลือกพื้นที่เป้าหมาย (Selection of the Target Area)  

โดยคัดเลือกพ้ืนที่ที่เกษตรกรมีการปลูกหอมแดงเป็นพืชเศรษฐกิจส าคัญของท้องถิ่น มีวิธีการพิจารณา
คัดเลือกจากการปฏิบัติหน้าที่ให้การบริการวิชาการเกษตร โดยส านักงานเกษตรอ าเภอยางชุมน้อย จั งหวัด 



ศรีสะเกษ ได้ขอความอนุเคราะห์วิทยากรจากส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 เป็นวิทยากร เพ่ือให้ความรู้
แก่เกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงในพ้ืนที่อ าเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ ในการป้องกันก าจัดโรคและแมลงศัตรู
หอมแดง การอบรมดังกล่าวได้จัดให้มีเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเกษตรกรและนักวิชาการ   
พบว่าการผลิตหอมแดงเกษตรกรพบการระบาดรุนแรงของโรคและแมลงศัตรูหอมได้แก่ หอมเลื้อย หรือ  
แอนแทรกโนส หนอนกระทู้หอม หนอนเจาะสมอฝ้าย เพลี้ยไฟ เกษตรกรมีการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชใน
ปริมาณมาก ในลักษณะผสมหลายชนิด รวมทั้งการใส่ปุ๋ยเคมีที่ยังไม่ถูกต้องท าให้ดินเสื่อมผลผลิตไม่มีคุณภาพและ
ต้นทุนการผลิตสูง เกษตรกรในพ้ืนที่ต้องการให้ภาครัฐเข้ามาแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร่งด่วน จากนั้นจึงได้มีการ 
ศึกษาและส ารวจพื้นที่สัมภาษณ์เกษตรกร และ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร 

 
 

ขั้นตอนที่ 2    การวิเคราะห์พื้นที่ (Area Analysis) 
โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ระบบนิเวศน์เกษตร (Agro-ecosystem Analysis) และวิธีการประเมินสภาวะ

ชนบทเร่งด่วน (Rapid Rural Appraisal) และการจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเกษตรกรในพ้ืนที่ โดย
การศึกษาข้อมูลด้านกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจและสังคมจากเอกสารแนวทางพัฒนาการเกษตรระดับอ าเภอและ
ระดับต าบล จากส านักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ส านักงานเกษตรอ าเภอยางชุมน้อย ข้อมูลฝนจากศูนย์
อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ข้อมูลดินจากส านักงานพัฒนาที่ดิน เขต 4  และการเก็บตัวอย่างดินมา
วิเคราะห์คุณสมบัติดิน โดยกลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 
4 ข้อมูลภูมิศาสตร์ท้องถิ่นจากการสัมภาษณ์ พูดคุยกับเกษตรกร และจากเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับ
เกษตรกรในพ้ืนที่ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจร่วมกันในการเลือกใช้ปัจจั ยการผลิตและวิธีปฏิบัติที่
เหมาะสม ให้สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาการผลิต ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
1. ข้อมูลทั่วไป 
 อ าเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ มีพ้ืนที่ปลูกหอมแดงรวม 11,910 ไร่ ปริมาณผลผลิตรวม 36,773 
ตัน มูลค่า 1,103  ล้านบาท (ส านักงานเกษตรอ าเภอยางชุมน้อย. 2552) ในปี 2552 เกษตรกรประสบปัญหาพบ
การระบาดรุนแรงของโรคหอมเลื้อย ครอบคลุมพ้ืนที่มากกว่าร้อยละ 90 ผลผลิตลดลงมากกว่าร้อยละ 50 
เกษตรกรจึงมีความจ าเป็นต้องได้รับการแก้ปัญหาในการผลิตหอมแดง 
 อ าเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดศรีสะเกษ อยู่บนถนนศรีสะเกษ-ยาง
ชุมน้อย (ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2373) ระยะทาง 21 กิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 7 ต าบล ต าบลยาง
ชุมน้ อย  เป็ นต าบลที่ ตั้ งอ า เภอยางชุ มน้ อย  สถานที่ ตั้ งต าบลอยู่ ใน เขต เทศบาลต าบลยางชุ มน้ อย  
มีอาณาเขตติดต่อต าบลต่างๆ ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับต าบลธาตุน้อย อ าเภอเขื่องใน จังหวัดยโสธร และต าบลฟ้าห่วน  
 อ าเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับต าบลบึงบอน อ าเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ 
ทิศใต ้ ติดต่อกับต าบลยางชุมใหญ่ อ าเภอยางชุมน้อย   จังหวัดศรีสะเกษ 



ทิศตะวันตก ติดต่อกับต าบล  ต าบลยางชุมน้อย  
ประกอบด้วยหมู่บ้านจ านวน 10 หมู่บ้านจ านวนประชากร 6,169 คน จ านวนครัวเรือน 1,817 ครัวเรือน 

จ านวนครัวเรือนเกษตรกร 1,382 ครัวเรือน 
การถือครองและการใช้ท่ีดิน 
ต าบลยางชุมน้อยมีพ้ืนที่ทั้งหมด 18,851.75 ไร่ แบ่งปันพ้ืนที่ครอบครองทางการเกษตร 15,781 ไร่ (ร้อย

ละ 84) พ้ืนที่อยู่อาศัย 1,996 ไร่ (ร้อยละ 10.3) พ้ืนที่อ่ืนๆ (พ้ืนที่ป่าที่สาธารณะ แหล่งน้ าธรรมชาติ 1,074.75 ไร่ 
(ร้อยละ 5.70) พ้ืนที่ครอบครองทางการเกษตร แบ่งเป็นพ้ืนที่ท านา 14,996 ไร่ (ร้อยละ95) อ่ืนๆ พืชสวน พืชผัก 
หญ้าเลี้ยงสัตว์ 785 ไร่ (ร้อยละ 5) 
2 .ข้อมูลทางกายภาพ 

ลักษณะภูมิประเทศ 
ต าบลยางชุมน้อย มี ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่เหมาะแก่ การท านา สลับกับพื้น

ดอนที่เล็กน้อย ด้านทิศเหนือและทิศใต้ของต าบล   
สภาพดินความเหมาะสมและคุณภาพดิน 
สภาพดินต าบลต าบลยางชุมน้อย เป็นกลุ่มดินร่วนเหนียวปนทราย เป็นกรดจัดถึงปานกลางมีความอุดม

สมบูรณ์ต่ า  ประกอบด้วยกลุ่มดินในแผนที่ดินตามปริมาณพ้ืนที่ดังนี้  
1. กลุ่มชุดดินที่ 17 เป็นกลุ่มชุดดินที่เป็นพื้นที่ท านา เป็นดินร่วนปนทราย ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปน

ทราย หรือ ร่วนปนดินเหนียว มีปฏิกิริยาเป็นกรดเล็กน้อย–กรดจัดมาก การระบายน้ าเลว มีความอุดมสมบูรณ์ปาน
กลาง ชุดดินที่จัดอยู่ในกลุ่มดินชุดนี้ ได้แก่ ชุดเรณู ชุดหล่มเก่า ชุดร้อยเอ็ด 

2. กลุ่มชุดดินที่ 6 เป็นกลุ่มชุดดินในพ้ืนที่ราบเรียบใช้ในการท านา มีน้ าท่วมแช่ขังในฤดูฝน เนื้อดินร่วน
เหนียวปนทรายแป้ง การระบายน้ าเลว มีปฏิกิริยาเป็นกรดจัด–กรดเล็กน้อย ความสมบูรณ์ของดินต่ า ชุดดินที่จัด
อยู่ในกลุ่มชุดดินนี้ ได้แก่ ชุดมโนรมย์ ชุดเชียงราย ชุดแกลง 

3. กลุ่มชุดดินที่ 35 เป็นกลุ่มชุดดินที่เป็นลูกคลื่นเล็กน้อย–ลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 2-8%  เป็น
ดินร่วนปนทราย ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย มีปฏิกิริยาเป็นกรดเล็กน้อย–กรดจัดมาก การระบายน้ าดีปาน
กลาง–ดี มีความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า ชุดดินที่จัดอยู่ในกลุ่มชุดดินนี้ ได้แก่ ชุดวาริน ชุดสตึก 
 ภูมิอากาศ  

สภาพภูมิอากาศของต าบลยางชุมน้อยอุณหภูมิค่อนข้างสูง ปริมาณน้ าฝนและการกระจายตัวของฝน 
กระจายตัวทั่วถึงทุกหมู่บ้าน ปริมาณน้ าฝนโดยเฉลี่ยของต าบลอยู่ในระดับปานกลาง การกระจายตัวของฝนไม่พบ
การทิ้งช่วงของฝนในฤดูท านา 

 ปริมาณและการกระจายตัวของน้ าฝน  (เฉลี่ย 10 ปี 2541 - 2550) 
 ข้อมูลจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากสถิติปริมาณน้ าฝนย้อนหลัง 10 ปี (ปี 2541 -
2552 )พบว่า จังหวัดศรีสะเกษ มีน้ าฝนเฉลี่ย 1,579.2 มิลลิเมตร/ปี ปริมาณน้ าฝนน้อยที่สุดในปี 2541 เท่ากับ 
1 ,345 .3 มิลลิ เมตร ปริมาณ น้ าฝนมากที่ สุ ด ในปี  2550 เท่ ากับ  2 ,035 .5  มิ ลลิ เมตร รองลงมาคื อ  
ปี 2543  ปริมาณน้ าฝน เท่ากับ 1,844.6 ซึ่งสูงกว่าน้ าฝนเฉลี่ยในรอบ 10 ปี การกระจายตัวของฝนจากสถิติ



           ที่มา ศูนย์อุตุนิยมวทิยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 

ปริมาณน้ าฝนย้อนหลัง 10 ปี (2543 -2552) จะมีฝนตกในเดือนเมษายน–กันยายน ฝนลดน้อยลงตั้งแต่เดือน
ตุลาคมเป็นต้นไป อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 20 – 35 องศาเซลเซียส (ภาพท่ี 1) 
 
      ภาพที่ 1 ปริมาณและการกระจายของฝนในพื้นที่จังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2541-2550 

 
 
 
 
 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ข้อมูลด้านชีวภาพ 

การปลูกพืชที่ส าคัญ 
ข้าว  ส่วนใหญ่ใช้วิธีหว่านข้าวแห้งใช้พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ในช่วงเดือนพฤษภาคม เก็บเกี่ยวในเดือน

พฤศจิกายน มีการใช้สารเคมีก าจัดวัชพืชเป็นจ านวนมาก เสี่ยงต่อการตกค้างของสารเคมี เก็บเกี่ยวโดยใช้รถเกี่ยว
นวด ผลผลิตเฉลี่ย 515 กิโลกรัม/ไร่ เกษตรกรเก็บฟางข้าวไว้คลุมแปลงหอมแดงและพริก 
 หอมแดง เป็นพืชที่มีความส าคัญเป็นอันดับ 2 รองจากข้าว เป็นพืชที่ให้รายได้หลักให้กับเกษตรกร โดย
เกษตรกรจะปลูกโดยการปรับพ้ืนที่นาให้ให้มีระดับสูง น้ าไม่ท่วมขังหรือปลูกในบริเวณที่ดอน มีการน าดินจอม
ปลวกมาคลุกเคล้ากับดินปลูกทุก 2-3 ปี การปลูกเป็นแปลงใหญ่ 1-2 ไร่ ใน 2 ฤดูกาล ช่วงที่ 1 ปลูกในเดือน
เมษายน-พฤษภาคม และช่วงที่ 2 ปลูกในเดือนตุลาคม-มกราคม มีการใช้พันธุ์จากอ าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 
อ าเภอลับแล อ าเภอน้ าปาด จังหวัดอุตรดิตย์ และอ าเภอเมือง  จังหวัดล าพูน มีการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดวัชพืช
และศัตรูพืช และใส่ปุ๋ยเคมี อาหารเสริม ฮอร์โมนเร่งให้เจริญเติบโตให้สามารถเก็บเกี่ยวได้เร็ว ทันกับความต้องการ
ของตลาดท าให้หอมแดงมีคุณภาพต่ า เน่าเสียเร็ว เสี่ยงต่อสารพิษตกค้างในผลผลิตและสิ่งแวดล้อม ผลผลิตเฉลี่ย 
3,000 กิโลกรัม/ไร่  



 พริก เกษตรกรจะปลูกพริกแซมในแปลงหอมแดง ช่วงเดือนพฤศจิกายน-เมษายน พันธุ์ที่ปลูก ได้แก่ หัวเรือ 
ห้วยสีทน จินดา หลังจากปลูกหอมแล้ว 1 เดือน น ากล้าพริกมาปลูกแซม เมื่อเก็บเกี่ยวหอมแดงออกก็ดูแลพริกต่อไป 
เป็นการประหยัดแรงงานและต้นทุน มีการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดโรคแมลงศัตรูพืชวัชพืชเสี่ยงต่อการตกค้างสารเคมีใน
ผลผลิตและสิ่งแวดล้อม ผลผลิตเฉลี่ย 2,500 กิโลกรัม/ไร่ 
4. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม 
 การประกอบอาชีพ 
  อาชีพหลัก ท านา ปลูกหอมแดง พริก กระเทียม และพืชผัก 
  อาชีพรอง รับจ้างทางการเกษตรในชุมชน 
 การตลาด 
 เกษตรกรน าข้าวไปจ าหน่ายที่สหกรณ์การเกษตรอ าเภอยางชุมน้อย หอมแดงจ าหน่ายให้เทศบาลต าบล
ยางชุมน้อย และพ่อค้าในท้องถิ่น พริกจ าหน่ายให้พ่อค้าในท้องถิ่น และพ่อค้าจากที่อ่ืนเข้าไปซึ่งถึงแปลงปลูก 
 การสาธารณสุข 
 โรงพยาบาลประจ าอ าเภอ 1 แห่ง 
 การศึกษา 
 ประชากรในต าบลยางชุมน้อย จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 85 ระดับมัธยมศึกษา-ปริญญาตรี 
ร้อยละ 15 
 ศาสนา 
 ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัด 2 แห่ง 

ผลการวิเคราะห์พ้ืนที่จากการส ารวจ ศึกษาพ้ืนที่ การประชุมเสวนาเกษตรกร จากการสัมภาษณ์เกษตรกร 
และเก็บตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์คุณสมบัติดินพบว่า มีสภาพพ้ืนที่ วิธีปฏิบัติ และปัญหาในการปลูกหอมแดงดังนี้ 
1. สภาพการผลิตหอมแดงของเกษตรกร 
 1. เกษตรกรมีการปลูกหอมแดงในช่วงเดือนเมษายน–พฤษภาคม และในช่วงเดือนตุลาคม– มกราคม โดย
การปรับพ้ืนที่นาให้สูงขึ้นและในพ้ืนที่ดอนสภาพไร่  เฉลี่ยรายละ 1-2 ไร่ มีการปลูกซ้ าที่เดิมติดต่อกันประมาณ 4-
10 ปี  
  2. ใช้พันธุ์จากนอกพ้ืนที่เป็นส่วนใหญ่ ท าให้เสี่ยงต่อการระบาดของโรคหอมเลื้อยที่สามารถติดมากับหัว
พันธุ์     
  3. ไม่มีการวิเคราะห์สมบัติดิน  ใส่ปูนขาวพร้อมปลูกอัตรา 100 – 200 กิโลกรัม /ไร ่
  4. ใส่ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด อัตรา 50-100 กิโลกรัม/ไร่ รองพ้ืนก่อนปลูกหอมแดง    
  5. ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 12 -12-7 หรือ 13–13-21 อัตรา 50-100 กก./ไร่ หลังปลูก 15 วัน และ สูตร 0-10–30  อัตรา 
50 กก./ไร่  หลังปลูก 30 วัน 
  6. การระบาดของโรคแมลงศัตรูพืช พบการระบาดของโรคหอมเลื้อย แอนแทรคโนส หัวเน่าหนอนกระทู้
หอม เพลี้ยไฟ 



7. สารเคมีที่ใช้ในการป้องกันก าจัดศัตรูหอมแดง ระดับพิษร้ายแรง กลุ่มคาร์บาเมท ได้แก่ เมโทมิล กลุ่ม
ออร์กาโนฟอสเฟต ได้แก่ คลอไพริฟอส โปรฟิโนฟอส ระดับพิษปานกลาง กลุ่มอบาเม็คติน   กลุ่มไพริ ทรอยด์ 
ได้แก่ ไซเปอร์เมทริน  สารเคมีป้องกันก าจัดโรคหอมแดงได้แก่ โปรคลอราช  คาร์เบนดาซิม แมนโคเซบ เกษตรกร
ฉีดพ่นสารเคมีโดการผสมสารเคมีมากกว่า 1 ชนิดลงในถังใช้สารป้องกันก าจัดวัชพืชในกลุ่มออกซีฟูออเซ็น สารคุม
วัชพืชก่อนงอก+อะลาคลอร์+ฟลูมิโอซาซิน โดยผสมสารเคมีมากกว่า 1 ชนิดลงในถัง 
2. ประเด็นปัญหาเรียงตามล าดับความส าคัญและต้องการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนคือ  
 1. พบการระบาดรุนแรงของโรคหอมเลื้อยที่เกิดจากเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) 
Sacc ท าให้ผลผลิตพริกลดลง ร้อยละ 50  เกษตรกรมีการใช้สารเคมีมาก โดยขาดความรู้และขาดความระมัดระวัง 
มีการผสมสารเคมีมากกว่า  2 ชนิด ในการฉีดพ่นแต่ละครั้ง ซึ่งเป็นการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามค าแนะน า เสี่ยงต่อ
การตกค้างของสารเคมีในผลผลิตและสิ่งแวดล้อม เป็นอันตรายต่อสุขภาพของเกษตรกรและผู้บริโภค ต้นทุนการ
ผลิตสูง  
 2. การระบาดของหนอนกระทู้หอม แอนแทรคโนส มีการใช้สารเคมีมาก โดยขาดความรู้และขาดความ
ระมัดระวัง ซึ่งเป็นการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามค าแนะน า เสี่ยงต่อการตกค้างของสารเคมีในผลผลิตและสิ่งแวดล้อม 
เป็นอันตรายต่อสุขภาพของเกษตรกรและผู้บริโภค ต้นทุนการผลิตสูง 
  3. การปลูกหอมแดงซ้ าพ้ืนที่เดิมติดต่อกันหลายปีไม่มีการวิเคราะห์คุณสมบัติดิน เกษตรกรมีการใส่ปุ๋ยเคมี
มากโดยไม่ค านึงถึงปริมาณธาตุอาหารที่อยู่ในดิน ท าให้ธาตุอาหารตกค้างสะสมอยู่ในดินและมีสภาพเป็นกรด จาก
การวิเคราะห์คุณสมบัติดินพบว่าดินมีปริมาณอินทรียวัตถุค่อนข้างต่ า ร้อยละ1.30     มีสภาพเป็นกรดอ่อน ค่า pH 
เท่ากับ  6.1 ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ 361 mg/kg  ซึ่งอยู่ในระดับสูงมากจนเกินความจ าเป็นใน
ค าแนะน าให้ใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสเท่ากับ 5 กก./ไร่ ปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้  115  mg/kg  ซึ่งอยู่ใน
ระดับสูงมาก ในค าแนะน าให้ใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมเท่ากับ 5 กก./ไร่ แต่เกษตรกรมีการใส่ในอัตราที่สูงเกินความ
จ าเป็น มีการใส่ปูนขาวพร้อมปลูกโดยไม่มีการวิเคราะห์สมบัติดิน ซึ่งเกษตรกรปฏิบัติติดต่อกันมานาน ท าให้ดิน
เสื่อมส่งผลให้พืชไม่เจริญเติบโต 
 4. การขาดพันธุ์หอมที่มีคุณภาพ เกษตรกรมีการน าพันธุ์หอมมาจากแหล่งอื่นเนื่องจาก มีความเชื่อในเรื่องการ
น าพันธุ์หอมย้ายแหล่งปลูกจึงจะให้ผลผลิตสูง ท าให้เสี่ยงต่อการระบาดของโรคที่ติดมากับหัวพันธุ์เช่นโรคหอม
เลื้อยที่เกิดจากเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Sacc 
 ขั้นตอนที่ 3  การวางแผนการวิจัย (Research Planning)  

1. จัดเวทีประชุมเสวนาผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือน าผลจากการวิเคราะห์พ้ืนที่ มาจัดล าดับความส าคัญของ
ปัญหา คัดเลือกปัญหาเร่งด่วน วิเคราะห์หาสาเหตุ แนวทางแก้ไข และโอกาสในการพัฒนาจากสิ่งที่เป็นจุดแข็ง 

2. คัดเลือกเทคโนโลยีและภูมิปัญญาทั้งจากภายในและภายนอกชุมชนเพ่ือน ามาใช้ในการแก้ปัญหาและ
พัฒนาโอกาสให้เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่  
     3 .คัดเลือกเกษตรกรที่ปลูกหอมแดงแล้วประสบปัญหาการระบาดรุนแรงของโรคหอมเลื้อยและต้องการ
ทดสอบเทคโนโลยีการผลิตให้สามารถป้องกันก าจัดโรคหอมเลื้อย การป้องกันก าจัดศัตรูพืชและการปรับปรุงบ ารุง
ดินโดยใช้ปัจจัยการผลิตที่เหมาะสม  



ขั้นตอนที่ 4 การด าเนินการวิจัย (Experimentation)  
  ด าเนินการทดสอบในพ้ืนที่เกษตรกรตามข้ันตอนที่ได้ร่วมกันวางแผนไว้ร่วมกับเกษตรกร    เกษตรกรร่วม
ทดสอบจ านวน 10 ราย รายละ 1 ไร่  ด าเนินการทดสอบในระยะระหว่างเดือนตุลาคม 2553 – กันยายน 2555 
ด าเนินการทดสอบ 2 กรรมวิธีตามแผนที่ได้ก าหนดไว้ดังนี้ 

กรรมวิธีที่ 1 วิธีปรับปรุง 1 ใช้เทคโนโลยีการป้องกันก าจัดโรคหอมเลื้อย การป้องกันก าจัดศัตรูพืชและการ
ใส่ปุ๋ยตามค าแนะน า     

กรรมวิธีที่ 2 วิธีเกษตรกร ไม่ใช้เทคโนโลยีการป้องกันก าจัดโรคหอมเลื้อย การป้องกันก าจัดศัตรูพืชและ
การ ใส่ปุ๋ยโดยวิธีเกษตรกร  

ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 เป็นผู้ร่วมทดสอบและให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ ติดตาม ก ากับ
ดูแลให้ค าแนะน า สนับสนุนปัจจัยการผลิตบางประการ ส่วนปัจจัยการผลิตอ่ืนๆ ตลอดจนการดูแลรักษาเกษตรกร
เป็นผู้ด าเนินการ  
วัสดุอุปกรณ์ 
 1. พันธุ์พืช  : พันธุ์หอมแดง 
 2. ปุ๋ยอินทรีย์  : ปุ๋ยหมักมูลไก่ 
 3. วัสดุปรับปรุงดิน :  ปูนขาว 
 4. ปุ๋ยเคม ี  : 15-15-15 
 5. สารป้องกันก าจัดศัตรูพืช : สารโปรคลอราช  สารแมนโคเซบ   พิโปรนิล   
 6. สารชีวินทรีย์  :  เชื้อไตรโคเดอร์มา เชื้อบาซิลลัสทูรินเยนซีส 
 7. วัสดุอื่นๆ  : ฟางข้าว 
มีวิธีปฏิบัติตามตารางที่ 1 ดังนี้ 

กิจกรรม วิธีปรับปรุง  วิธีเกษตรกร 
1. การเตรียมดิน - เก็บเศษซากหอมแดงออกจากพ้ืนที่ปลูกเผา

ท าลาย  
-ไถตากดิน 2-3 ครั้ง เพ่ือลดประชากรเชื้อรา ใส่
ปูนโดโลไมค์ตามค่าวิเคราะห์ดิน 
-ใส่ปุ๋ยหมักรองพ้ืน อัตรา 100 กิโลกรัม /ไร่ 

- การเตรียมแปลงปลูก ไถพรวน 
ไม่มีการเก็บเศษซาก 
-ใส่ปูนโดโลไมค์   อัตรา 100 
กิโลกรัม /ไร่ 

2. การเตรียมหัว
พันธุ์ 

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

- ไม่แช่หัวพันธุ์ 

3. การปลูก - ปลูกหอมแดง ระยะ 16 x16 เซนติเมตร  - เหมือนกรรมวิธีที่ 1 
4.การป้องกัน
ก าจัดวัชพืช 

-ฉีดพ่นสารคุมวัชพืชก่อนงอก ในกลุ่มออกซีฟู
ออเซ็น สารคุมวัชพืชก่อนงอก (อะลาคลอร์+
ฟลูมิโอซาซิน)  

 - เหมือนกรรมวิธีที่ 1 
 



- คลุมฟางหลังปลูก   
  

กิจกรรม วิธีปรับปรุง  วิธีเกษตรกร 
5.การใส่ปุ๋ย - หลังปลูก 15 วันใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 

อัตรา 50 กิโลกรัม/ไร่  โดยวิธีหว่านให้ทั่วแปลง  
- หลังจากนั้น 15 วัน ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15  
อัตรา 25 กก./ไร่ โดยวิธีหว่านให้ทั่วแปลง   

- หลังปลูก15 วัน ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร  
12 -12 -7  อัตรา 100  กิโลกรัม./ไร่  
- หลังปลูก30 วัน ใส่ปุ๋ยเคมสีูตร          
13 – 13 - 21 อัตรา 25 กิโลกรัม./ไร่ 
และสูตร 0 -10 – 30  อัตรา 25 
กิโลกรัม./ไร่   

5.การป้องกัน
ก าจัดศัตรูพืช 

ใช้สารชีวินทรีย์ และสารเคมีตามค าแนะน ากรม
วิชาการเกษตร 
-โรคหอมนอน/หอมเลื้อย ใช้เชื้อไตรโคเดอร์มา
สดอัตรา 1 กิโลกรัม กรัม/น้ า 200 ลิตร  ฉีดพ่น
หรือให้พร้อมกับการให้น้ าสัปดาห์ละ   2 ครั้ง
ในตอนเย็น หรือใช้สารโปรคลอราช 50 %WP 
อัตรา 20 กรัม/ น้ า 20 ลิตร ฉีดพ่นสลับกับสาร
แมนโคเซบ 80 % WP อัตรา 40 - 50 กรัม/ 
น้ า 20 ลิตร 
-หนอนกระทู้หอมใช้เชื้อบาซิลลัสทูรินเยนซีส 
- เพลี้ยไฟใช้ ฟิโปรนิล   

โดยวิธีเกษตรกร 
-โรคหอมนอน/หอมเลื้อย ใช้สารคาร์
เบนดาซิม สารโปรคลอราช สารแมน
โคเซบ 
-หนอนกระทู้หอมใช้สารเคมีอบาเมด
ติน ไชเพอร์เมทริน คลอไพริฟอส 
เมทโทมิล 
 

6.การจัดการให้
ได้คุณภาพ 

- เด็ดดอกหอมในระยะแรกของการเจริญเติบโต
เพ่ือไม่ให้น้ าขังท าให้หัวเน่าและหอมมีลักษณะ
คอใหญ่ไม่เป็นที่ต้องการของตลาด 

 

 
การบันทึกข้อมูล 
 1. . คุณสมบัติทางเคมีของดิน โดยเก็บตัวอย่างดินของเกษตรกรทุกรายก่อนเริ่มการทดลอง และสิ้นสุด
การทดลอง โดยวิเคราะห ์หาคุณสมบัติดินดังนี้ ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน ความต้องการปูนปริมาณอินทรียวัตถุ 
ปริมาณไนโตรเจน ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ ปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ เพ่ือใช้ในการวาง
แผนการจัดการดินให้เหมาะสมกับการปลูกหอมแดงได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 2. ผลผลิตหัวหอมโดยการประเมินผลผลิตในพ้ืนที่ 9 ตารางเมตร น าข้อมูลผลผลิตที่ได้ไปวิเคราะห์หา
ค่าเฉลี่ย 
 3. เปอร์เซ็นการเกิดโรค ประเมินการเกิดโรคในพ้ืนที่ 1 ตารางเมตร 3 จุด/กรรมวิธี นับจ านวนต้นทั้งหมด
และต้นเป็นโรคเมื่ออายุ 60 วัน 



4. การวิเคราะห์สารพิษตกค้าง โดยสุ่มตัวอย่างผลผลิตในช่วงการเก็บผลผลิต ตัวอย่างละ 1 กิโลกรัม 
น ามาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการของกลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต ส านักวิจัยและพัฒนาการ
เกษตร เขตท่ี 4 โดยใช้วิธี Gas Chromatography (GC )  
 5. คุณภาพของผลผลิต วัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของหัวหอมหลังการเก็บเกี่ยว 15 30 60 วัน ด้วย 
เวอเนียร์คาร์ริบเปอร์ กรรมวิธีละ 10 หัว น ามาหาค่าเฉลี่ย 
 6. ผลตอบแทนด้านเศรษฐกิจ และอัตราส่วนของรายได้ต่อการลงทุน (Benefit Cost ratio; BCR)  
 

                                  สูตรค านวณค่า BCR  =  รายได ้
                   ต้นทุน 
7. การยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกร โยการสัมภาษณ์และสรุปร่วมกันเมื่อสิ้นสุดการทดลอง 
 

ระยะเวลา 
ระยะเวลา 3 ปี เริ่มต้น เดือนตุลาคม  2554 สิ้นสุดเดือน กันยายน 2555 

สถานที่ด าเนินการ 
บ้านยางชุมน้อย ต าบลยางชุมน้อย อ าเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ 

ขั้นตอนที่ 5 การประเมินผล  (Assessment)  
มีการประเมินร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเกษตรกร คณะนักวิจัย เพ่ือน าผลที่ได้รับจากการ

ประเมินไปวางแผนงานวิจัยต่อ หรือใช้ก าหนดค าแนะน าแก่เกษตรกร และองค์กร หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

ผลการทดลองและวิจารณ์ผลการทดลอง 
1. ผลการทดลองด้านเกษตรศาสตร์ 
 1.1 ผลผลิต 
 กรรมวิธีที่ 1 วิธีปรับปรุง  เฉลี่ยได้ 3,905 กก./ไร่ (ตารางท่ี 1)  
 กรรมวิธีที่ 2วิธีเกษตรกร เฉลี่ยได้  3,170 กก./ไร่ซึ่งต่ ากว่าวิธีปรับปรุง   735 กก./ไร่ (ตารางท่ี 1)  
       1.2 ร้อยละการเกิดโรค  
 กรรมวิธีที่ 1 วิธีปรับปรุง  เฉลี่ยได้ร้อยละ 2.72 (ตารางท่ี 1)  
 กรรมวิธีที่ 2 วิธีเกษตรกร เฉลี่ยได้ร้อยละ 25.64  ซึ่งสูงกว่าวิธีปรับปรุง ร้อยละ22.92   (ตารางท่ี 1)  
   1.3 ผลการวิเคราะห์สารพิษตกค้าง 
 กรรมวิธีที่ 1 วิธีปรับปรุง  ผลการวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผลผลิตหอมแดงไม่พบสารพิษตกค้างในกลุ่ม
Pyrethroid group (PY) Organophosphates group (OP)  Organochlorine group  ร้อยละ 100 (ตารางที่ 
1)  



  กรรมวิธีที่ 2  วิธีเกษตรกร  ผลการวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผลผลิตหอมแดงไม่พบสารพิษตกค้างใน
ก ลุ่ ม Pyrethroid group (PY) Organophosphates group (OP)  Organochlorine group ร้ อ ย ล ะ  100     
(ตารางท่ี 1)  
     1.4 คุณสมบัติดินของแปลงทดสอบ 
 - ค่า pH ของดินแปลงทดสอบเท่ากับ 6.76  ซึ่งเป็นระดับกรดเล็กน้อย  เมื่อสิ้นสุดพบว่า pH ของดินในวิธี
ปรับปรุง  ค่า pH ลดลง เท่ากับ  0.69 ในวิธีเกษตรกร pH ลดลง  เท่ากับ 0.61 (ตารางที่ 2) ซึ่ง pH ที่เหมาะสม
กับการเจริญเติบโตของหอมเท่ากับ 6 - 6.5  จึงไมม่ีความจ าเป็นต้องมีการใส่ปูนให้กับดิน แต่ควรมีการเพ่ิมปริมาณ
อินทรียวัตถุลงไปในดินเพ่ือช่วยควบคุมปฏิกิริยาของดิน (pH)ไม่ให้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ช่วยในการส่งเสริม
ประสิทธิภาพของการใช้ปุ๋ยเคมีและลดการสูญเสียธาตุไนโตรเจนไปจากดิน(กรมวิชาการเกษตร,2548) ท าให้ดิน
เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของหอม   
 - อินทรีย์วัตถุ (%OM) ปริมาณอินทรียวัตถุในดินแปลงทดสอบอยู่ที่ 0.89 ซึ่งอยู่ในระดับต่ า เมื่อสิ้นสุดการ
ทดสอบพบว่าวิธีปรับปรุง ปริมาณอินทรียวัตถุลดลงเท่ากับ 0.10 ในวิธีเกษตรกร ปริมาณอินทรียวัตถุเพ่ิมขึ้น
เท่ากับ  0.04 (ตารางที่ 2) แต่อยู่ในระดับต่ าทั้งทั้ง 2 กรรมวิธี  จึงควรมีการปรับปรุงบ ารุงดิน โดยการปลูกพืชปุ๋ย
สด การใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก เพ่ือช่วยเพ่ิมปริมาณอินทรียวัตถุให้กับดิน เนื่องจากอินทรียวัตถุในดิน เพ่ิม
ความสามารถในการดูดซับ เก็บกักและปลดปล่อยธาตุอาหารพืชธาตุอาหารในดินได้ (กรมวิชาการเกษตร,2548)ท า
ให้ดินเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของหอม ซึ่งจะช่วยให้หอมแดงสามารถเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้น  
 - ความต้องการปูน (LR) ความต้องการปูนของดินแปลงทดสอบเท่ากับ 0 กิโลกรัม/ไร่  เมื่อสิ้นสุดการ
ทดลองพบว่า วิธีปรับปรุง ความต้องการปูนเพ่ิมขึ้น 191 กิโลกรัม/ไร่ วิธีเกษตรกรความต้องการปูนเพ่ิมขึ้น  111  
กิโลกรัม/ไร่ สัปดาห์ (ตารางที่ 2) ซึ่งในกรรมวิธีที่ 1 และ 2 ควรมีการปรับปรุงบ ารุงดิน โดยการปลูกพืชปุ๋ยสด การ
ใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ช่วยเพ่ิมปริมาณอินทรียวัตถุให้กับดินซึ่งอินทรียวัตถุมีคุณสมบัติในการเพ่ิมความต้านทานการ
เปลี่ยนแปลงและความเป็นกรดเป็นด่างของดิน ซึ่งจะท าให้ค่า ph ของดินอยู่ในระดับที่เพ่ิมขึ้นหรือเป็นกลาง หรือ
ใส่ปูนเพื่อปรับสภาพดินตามค่าวิเคราะห์ดิน และใช้ก่อนการปลูกพืช 2-4 สัปดาห์  
 - ไนโตรเจน (%N) ปริมาณไนโตรเจนในดินแปลงทดสอบอยู่ที่ 0.045 ซึ่งอยู่ในระดับต่ า            (กรม
พัฒนาที่ดิน, 2540) เมื่อสิ้นสุดการทดสอบพบว่า  วิธีปรับปรุงและวิธีเกษตรกรมีปริมาณไนโตรเจนเพ่ิมขึ้นเท่ากับ 
0.05 และ 0.04 ตามล าดับ  ตามล าดับ  ซึ่งในทุกกรรมวิธีปริมาณไนโตรเจนในดินแปลงทดสอบอยู่ระดับค่อนข้าง
ต่ า จึงควรมีการปรับปรุงบ ารุงดิน โดยการปลูกพืชตระกูลถั่วบ ารุงดินปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอกเพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์
ให้กับดิน (ตารางท่ี 2) 
 - ฟอสฟอรัส (ppm) ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในดินแปลงทดสอบอยู่ที่  273 ppm  ซึ่งอยู่ในระ
สูงมาก (กรมพัฒนาที่ดิน, 2540) เมื่อสิ้นสุดการทดสอบพบว่า ปริมาณฟอสฟอรัสเพ่ิมขึ้ นทั้ง 2 กรรมวิธี เท่ากับ 
215 ppm และ 131 ppm ในกรรมวิธีปรับปรุง และในวิธีเกษตรกร ตามล าดับ ซึ่งในแปลงทดสอบยังมีปริมาณ
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในดิน เท่ากับ 480 ppm และ404 ppm ในกรรมวิธีปรับปรุงและวิธีเกษตรกรตามล าดับ 
ซึ่งอยู่ในระดับสูงมากเกินความจ าเป็น ไม่จ าเป็นต้องมีการใส่เพ่ิมให้กับดิน (ตารางท่ี 2) 



 - โพแทสเซียม (ppm) ปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ในดิน แปลงทดสอบอยู่ที่ระดับ 109 ppm ซึ่ง
อยู่ในระดับสูง (กรมพัฒนาที่ดิน, 2540) เมื่อสิ้นสุดการทดสอบพบว่ามีปริมาณเพ่ิมขึ้นทั้ง 2 กรรมวิธีเท่ากับ  28  
ppm และ 18  ppm ตามล าดับ ซึ่งในแปลงทดสอบยังมีปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ในดินอยู่เท่ากับ 138 
ppm และ 91 ppm ซึ่งอยู่ในระดับสูงมากเกินความจ าเป็น จึงไม่จ าเป็นต้องมีการใช้ปุ๋ยเคมีที่ให้ธาตุโพแทสเซียม
ในการปลูกหอมแดงหรือใช้ตามค่าวิเคราะห์ดินจะช่วยให้ดินไม่เสื่อมและหอมแดงสามารถเจริญเติบโตได้ดีและยัง
เป็นการช่วยลดต้นทุนการผลิต (ตารางที่ 2) 
 1.5 คุณภาพของผลผลิต 

กรรมวิธีที่ 1 วิธีปรับปรุง 1 หัวหอมแดงหลังการแขวน 15 วัน (พร้อมจ าหน่าย)  มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
เฉลี่ย 3.44 เซนติเมตร ซึ่งอยู่ในคุณภาพระดับ 1 (ตารางท่ี 1)  

กรรมวิธีที่ 2 วิธีเกษตรกร  หัวหอมแดงหลังการแขวน 15 วัน (พร้อมจ าหน่าย)  มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
เฉลี่ย 3.10   เซนติเมตรซึ่งอยู่ในคุณภาพระดับ 1 แต่มีขนาดเล็กว่าหัวหอมในวิธีปรับปรุง (ตารางท่ี 1)  
2. ต้นทุนและผลตอบแทน 
 กรรมวิธีที่  1 วิธีปรับปรุง  เฉลี่ย 2 ปี   ต้นทุนผันแปร 25,883  บาท/ไร่ รายได้  75,447 บาท/ไร่ 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปร  49,821 บาท/ไร่ อัตราส่วนของรายได้ต่อการลงทุน (BCR)เท่ากับ 2.37 ให้
ผลตอบแทนสูงสุดสามารถด าเนินการผลิตได้ (ตารางท่ี 1) 
 กรรมวิธีที่  2  วิธีเกษตรกร เฉลี่ย 2 ปี  ต้นทุนผันแปร 28,834 บาท/ไร่ รายได้  59,880 บาท/ไร่ 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปร 31,045 บาท/ไร่ อัตราส่วนของรายได้ต่อการลงทุน (BCR) เท่ากับ 2.08 สามารถ
ด าเนินการผลิตได้แต่ควรเลือกกรรมวิธีที่ 1 ซึ่งให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า (ตารางที่ 1) ต้นทุนผันแปรของวิธีเกษตรกร
สูงกว่าวิธีปรับปรุง เป็นค่าปุ๋ยเคมีและค่าสารเคมี 
 
3. การยอมรับเทคโนโลยี 
 จากการทดสอบการพัฒนาเทคโนโลยีระบบการผลิตหอมแดงคุณภาพในพ้ืนที่จังหวัดศรีสะเกษ โดยใช้
เทคโนโลยีการผลิตตามค าแนะน าเของกรมวิชาการเกษตร  ประเมินการยอมรับเทคโนโลยีโดยการประชุมเสวนา
กลุ่มเกษตรกรร่วมโครงการและเกษตรกรนอกโครงการในพ้ืนที่ เมื่อสิ้นสุดการทดลองสรุปได้ดังนี้ 
 1. ยอมรับการแช่หัวพันธุ์หอมแดงด้วยเชื้อไตรโคเดอร์มาสดอัตรา 1 กิโลกรัม กรัม/น้ า 200 ลิตรก่อนปลูก
เพ่ือป้องกันก าจัดเชื้อสาเหตุโรคหอมเลื้อยที่ติดมากับหัวพันธุ์ และใช้ฉีดพ่นหรือให้พร้อมกับการให้น้ าสัปดาห์ละ 2 
ครั้งในตอนเย็น  
 2. ยอมรับใช้เชื้อบาซิลลัสทูรินเยนซีสในการป้องกันก าจัดหนอนกระทู้หอม 
 3. ยอมรับการใส่ปูนขาวตามค่าวิเคราะห์ดินและใส่ก่อนการปลูกหอมแดงอย่างน้อย 2 สัปดาห์ จากเดิมไม่
เคยมีการวิเคราะห์คุณสมบัติดินและหว่านปูนขาวในวันปลูกหอมแดง  ซึ่งเป็นการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามค าแนะน า 
 4.  ยอมรับการใส่ปุ๋ยเคมีตามค าแนะน า เนื่องจากมีความรู้สภาพดินจากการวิเคราะห์คุณสมบัติดิน 

 
สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 



  การทดสอบการพัฒนาเทคโนโลยีระบบการผลิตหอมแดงคุณภาพในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ มีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตหอมแดงในพ้ืนที่จังหวัดศรีสะเกษ  โดยน าเทคโนโลยีการป้องกันก าจัดศัตรูพืช
โดยวิธีผสมผสานที่พัฒนาขึ้นโดยกรมวิชาการเกษตรมาปรับใช้ในพ้ืนที่ซึ่งเกษตรกรประสบปัญหาในการผลิต
หอมแดง ซึ่งพบการระบาดรุนแรงของโรคหอมเลื้อยที่เกิดจากเชื้อ Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) 
Sacc ท าให้ผลผลิตพริกลดลง  พบการระบาดของหนอนกระทู้หอม เกษตรกรมีการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดไม่
ถูกต้องเหมาะสม ท าให้เสี่ยงต่อการตกค้างของสารพิษในผลผลิตและสิ่งแวดล้อม ดินมีคุณสมบัติไม่เหมาะสมในการ
ปลูกหอมแดง และการจัดการธาตุอาหารไม่ถูกต้องท าให้ดินเสื่อม ต้นทุนการผลิตสูง  ด าเนินการในพ้ืนที่พ้ืนที่ต าบล
ยางชุมน้อย อ าเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ  ในปี 2554-2555 ด าเนินการทดสอบใน 2 กรรมวิธี คือ กรรมวิธี
ที่ 1 วิธีปรับปรุง ใช้เทคโนโลยีการป้องกันก าจัดโรคหอมเลื้อย การป้องกันก าจัดศัตรูพืชและการใส่ปุ๋ยตาม
ค าแนะน า เปรียบเทียบกับ กรรมวิธีที่ 2 วิธีเกษตรกร ไม่ใช้เทคโนโลยีการป้องกันก าจัดโรคหอมเลื้อย การป้องกัน
ก าจัดศัตรูพืชและการ ใส่ปุ๋ยโดยวิธีเกษตรกร จ านวน 2 ฤดูกาลผลิต  สรุปได้ดังนี้ 

1. การผลิตหอมแดงในกรรมที่ 1 วิธีปรับปรุง  ให้ผลผลิตเฉลี่ย  3,905 กก./ไร่ สูงกว่า วิธีเกษตรกรซึ่ง
ให้ผลผลิต  3,170 กก./ไร่ คิดเป็นร้อยละ  19 (ตารางท่ี 1) 
   2. ต้นทุนการผลิตในกรรมวิธีที่ 1 วิธีปรับปรุง ใช้ต้นทุนการผลิต 25,883 บาท/ไร่ ต่ ากว่าวิธีเกษตรกร  

2,951  บาท  คิดเป็นร้อยละ 10   วิธีปรับปรุงให้ค่าตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปรเท่ากับ 49,821 บาท/ไร่  วิธี
เกษตรกร ให้ค่าตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปรเท่ากับ 31,045 บาท/ไร่  ซึ่งต่ ากว่าวิธีปรับปรุง เท่ากับ  18,776 
บาท/ไร่  คิดเป็นร้อยละ 38 (ตารางท่ี 1)  

3. อัตราส่วนของรายได้ต่อการลงทุน (BCR) โดยวิเคราะห์ค่าความแตกต่างทางเศรษฐกิจระหว่างรูปแบบ
การทดสอบพบว่า  วิธีปรับปรุง  ให้ค่า BCR เท่ากับ  2.95  สูงกว่าวิธีเกษตรกรซึ่งให้ค่า BCR  เท่ากับ 2.08. จึงควร
น ารูปแบบการผลิตโดยวิธีการปรับปรุงไปใช้ในการผลิต  (ตารางท่ี 1 ) 
  4. สารพิษตกค้างในผลผลิต   ผลการวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผลผลิตหอมแดงไม่พบสารพิษตกค้างใน
กลุ่ มPyrethroid group (PY) Organophosphates group (OP)  Organochlorine group  ร้อยละ 100 ใน
ผลผลิตหอมแดงทุกกรรมวิธี  เนื่องจากเกษตรกรหยุดการใช้สารเคมีก่อนการเก็บเกี่ยวประมาณ 20-30 วัน   
(ตารางท่ี 1)  
  5. การผลิตหอมแดงในกรรมวิธีที่ 1 วิธีปรับปรุง  พบการเกิดโรค ร้อยละ 2.72  วิธีเกษตรกร พบการเกิด
โรคร้อยละ 25 ซึ่งสูงกว่าวิธีปรับปรุง  ร้อยละ22.28 (ตารางที่ 1) การใช้เชื้อราไตรโครเดอร์สดแช่และฉีดพ่น
หอมแดงท าให้การเจริญของเชื้อราไตรโครเดอร์เข้าสู่ภายในเส้นใยของเอราไรซอคโทเนีย ท าให้เส้นใยสูญเสียความ
มีชีวิต การท าลายในลักษณะปรสิตของเชื้อสาเหตุโรคจ าพวก Colletotrichum  (จิระเดชและวรรณวิไล,2546) 
การป้องกันก าจัดโรคหอมแดงโรคหอมเลื้อยเกิดจากเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Sacc 
ตามค าแนะน าด้วยการท าลายต้นพืชที่เป็นโรคด้วยการถอนไปเผาทิ้งและใช้สารเคมีตามค าแนะโดยใช้สารเคมี  
แมนโคเซบ ฉีดพ่นสลับกับ โพรคลอราช (กรมวิชาการเกษตร,2552)ท าให้ลดการระบาดของโรคได้ 

6. การตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติดินท าให้สามารถจัดการดินให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืช การ
ปรับปรุงบ ารุงดินโดยการปลูกพืชตระกูลถั่วบ ารุงดินการใช้ปูน การใช้ปุ๋ยเคมีได้อย่างถูกต้องเหมาะสมท าให้ดินอุดม



สมบูรณ์ช่วยลดการระบาดของโรคหอมเลื้อยลงได้   (กรมวิชาการเกษตร,2552)   และยังช่วยลดต้นทุนการผลิตลง
ได้จึงควรให้ความส าคัญ (ตารางท่ี 2)  

7. เกษตรกรควรผลิตพันธุ์หอมแดงใช้เองเพ่ือป้องกันโรคที่ติดมากับหัวพันธุ์ เนื่องจากโรคหอมเลื้อยเกิด
จากเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Sacc สามารถติดต่อไปกับหัวพันธุ์ได้ (กรมวิชาการ
เกษตร,2552) 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการทดสอบเทคโนโลยีการผลิตหอมแดงโดยศึกษาผลการใช้พันธุ์หอมแดงจากแหล่งพันธุ์ต่าง ๆต่อ

การเกิดโรคหอมเลื้อยในหอมแดง เพ่ือให้ได้ทางเลือกในการผลิตพันธุ์และใช้พันธุ์ปลอดโรค ซึ่งโ รคหอมเลื้อย
สามารถติดไปกับหัวพันธุ์ ส่งผลในการอารักขาพืชในการป้องกันก าจัดโรคแมลงและลดต้นทุนการผลิต 

2. ควรมีการปลูกพืชชนิดอ่ืนเพ่ือตัดวงจรโรค และปรับปรุงบ ารุงดิน เช่น ปอเทือง ถั่วพร้า หรือพืชตระกูล
ถั่วเศรษฐกิจ เช่น ถั่วเขียว ถั่วลิสง  

3. ควรมีการรวมกลุ่มและเข้าสู่การตรวจรับรองตามระบบการจัดการคุณภาพพืช (GAP:หอมแดง) 
การน าผลงานไปใช้ประโยชน์ 

1. ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรกรร่วมโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับการผลิตการเก็บรักษาและ
การตลาดหอมแดงแบบครบวงจร เจ้าหน้าที่ของ อบต. ในพ้ืนที่อ าเภอยางชุมน้อย ราษีไศล วังหิน อุทุมพรพิสัย 
และอ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลละทาย  อ าเภอกันทรารมย์ และ
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อย อ าเภอราษีไศล อ าเภอจ านวน 200 ราย โดยศูนย์บริการวิชาการแห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2 . ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรกรร่วมโครงการ การผลิตหอมแดงคุณภาพในพ้ืนที่อ าเภอยางชุมน้อย  
ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลยางชุมน้อย จ านวน  700 ราย โดยเทศบาลยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ 

 
เอกสารอ้างอิง 

กรมวิชาการเกษตร. 2540. เอกสารค าแนะน าที่ 28 เรื่องหอมแดง. พิมพ์ครั้งที่ 2. ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร 
 แห่งประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร. 29 หน้า. 

กรมพัฒนาที่ดิน. 2540. การจัดการดินและพืชเพ่ือปรับปรุงบ ารุงดินอินทรีย์ต่ า. กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ. 
กรมวิชาการเกษตร. 2545. เกษตรดีที่เหมาะสมส าหรับ หอมหัวใหญ่และหอมแบ่ง. ISBN 974-436-022-4 
 กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กรุงเทพมหานคร. 29 หน้า. 
กรมวิชาการเกษตร. 2548.คุ่มือปุ๋ยอินทรีย์ (ฉบับนักวิชาการ) . ISBN 974-436-536-6 
 กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กรุงเทพมหานคร. 162 หน้า. 
กรมวิชาการเกษตร. 2552. คู่มือโรคผัก. ISBN 978-974-436-708-2.ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช  
 กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กรุงเทพมหานคร. 153 หน้า. 
กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต สวพ.4 , 2551 รายงานผลการด าเนินงานปี 2551. 
จินัฐดา เมืองจันทร์  ชัชรี  นฤทุม และสุพัตรา ศรีสุวรรณ. 2552. ความรู้ในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการปลูก     



 หอมแดงของเกษตรกร อ าเภอศรีไศล จังหวัดศรีสะเกษ. Journal of Agricultural Extension and  
 Communication Vol.1 (2009) หน้า 52-61. 
จิระเดช  แจ่มสว่าง และวรรณวิไล  อินทรธนู. 2546. การควบคุมโรคพืชด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์ม่าในเอกสาร

ประกอบการฝึกอบรม เรื่อง การควบคุมโรคพืชและแมลงศัตรูพืชโดยวิธีชีววิธี วันที่ 18-20 สิงหาคม 2546 
ณ ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติภาคกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม. 62 หน้า. 

ชูชาติ  วัฒนวรรณ  สนั่น  รัตนานุกุล พรรณผกา  รัตนโกศล  รพีพร  ศรีสถิตและสิริวิภา  สัจจพงษ์. 2541.  
ผลของแคลเซียมต่ออายุการเก็บรักษาหอมแดง.รายงานผลงานวิจัยประจ าปี  2541  ศูนย์วิจัยพืชสวน 
ศรีสะเกษ หน้า 108-116. 

บุญเหลือ ศรีมุงคุณ และอรอนงค์  วรรณวงษ์. 2552. ปลูกหอมแดงที่ยางชุมน้อย. น.ส.พ. กสิกร ปีที่ 82  
 ฉบับที ่1  ISSN 0125-3697. หน้า 83-87. 
ประทีป   วี ร ะ พั ฒ น นิ รั น ด ร์ . 2545. นั ก วิ จั ย กั บ ก าร พั ฒ น า เก ษ ต รยั่ งยื น . มู ล นิ ธิ เว ศ แ ล ะชุ ม ช น .                         
 3 หน้า (โรเนียว) 
สนั่น  รัตนานุกุล  ประเสริฐ  หนูจีน  ชูศักดิ์  สัจจพงษ์  รัตนาภรณ์  รัตนานุกุล และจักรานพคุณ ทองใหญ่. 2530. 

การจัดการหน้าดินและสภาวะขาดน้ าที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของหอมแดง. รายงาน
ผลงานวิจัยประจ าปี  2530  ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ หน้า 53-70. 

สนั่น  รัตนานุกุล  ประเสริฐ  หนูจีน  ศักดิ์ชาย  วรามิตรและเบลเยี่ยม  เจริญพานิช. 2530. การศึกษาระยะเวลา
และวิธีการใส่ปุ๋ยที่เหมาะสมส าหรับหอมแดง  รายงานผลงานวิจัยประจ าปี  2530  ศูนย์วิจัยพืชสวน 
ศรีสะเกษ หน้า 71-80. 

ส านักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ. 2551. หอมแดง. เอกสารวิชาการ. (อัดส าเนา) 
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2551.  ข้อมูล พ้ืนฐานเศรษฐกิจการเกษตร. ISBN 978-974-403-523-3  

ศูนย์สารสนเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพฯ. หน้า 52 - 53. 
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2551.  สถิติการเกษตรของประเทศไทย ปี 2551 ศูนย์สารสนเทศ กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพฯ. หน้า 68 - 69. 
http://www.bangkokbiznews.com/ 
ส านักงานเกษตรอ าเภอยางชุมน้อย. 2552. แผนพัฒนาการเกษตรชุมชนต าบลยางชุมน้อย อ าเภอยางชุมน้อย  
 จังหวัดศรีสะเกษ. เอกสารวิชาการ.  48 หน้า . 
อารันต์  พัฒโนทัย.  2535.  หลักการและขั้นตอนของงานวิจัยและทดสอบในไร่นาเกษตรกร.  ค าบรรยาย             

ในการอบรมเรื่องการประสานงานเพ่ือการวิจัยและพัฒนาในระดับไร่นาของกรมวิชาการเกษตร  ณ สถานี
ทดลองพืชไร่พิษณุโลก  วันที่  9-11 พฤษภาคม 2535.  51 หน้า . 

 
 
 

http://www.bangkokbiznews.com/


 
 
 
 

ภาคผนวก 
ตารางท่ี 1 ผลผลิต ต้นทุน ผลตอบแทน อัตราส่วนของรายได้ ร้อยละการเกิดโรค ผลการวิเคราะห์สารพิษตกค้าง 
ในการพัฒนาเทคโนโลยีระบบการผลิตหอมแดงคุณภาพในพ้ืนที่จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2554  พ้ืนทีต่ าบลยางชุมน้อย     
อ าเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ  

ผลผลิตและผลตอบแทนทาง
เศรษฐศาสตร์ 

วิธีปรับปรุง วิธีเกษตรกร 
2554 2555 เฉลี่ย 2554 2555 เฉลี่ย 

ความสูงเฉลี่ย (ซม.) 
ผลผลิตสด(กก.ต่อไร่ ) 
ขนาดหัว เส้นผ่าศูนย์กลาง (ซม.) 
โรคหอมเลื้อย (เปอร์เซ็นต์) 
ต้นทุนผันแปร  (บาทต่อไร่) 
ต้นทุน  (บาทต่อกิโลกรัม) 
ราคาขาย  (บาทต่อกิโลกรัม) 
รายได้ (บาทต่อไร่) 
ผลตอบแทน (บาทต่อไร่) 
ค่า (BCR)  รายได้ต่อต้นทุน 
ผลวิเคราะห์สารพิษตกค้าง 

47 
3,750 
3.44 
0.15 

24,396 
6.5 
24 

89,994 
66,113 
3.68 
ND 

54 
4,060 
3.43 
5.30 

27,371 
6.7 
15 

60,900 
33,529 
2.22 
ND 

50.5 
3,905 
3.43 
2.72 

25,883 
6.6 
19.5 

75,447 
49,821 
2.95 
ND 

47 
2,740 
3.18 
20.04 
27,735 
10.1 
24 

65,760 
38,025 
2.37 
ND 

53 
3,600 
3.25 
31.25 
29.934 

8.3 
15 

54,000 
24,066 

1.8 
ND 

50 
3,170 
3.21 
25.64 
28,834 

9.2 
19.5 

59,880 
31,045 
2.08 
ND 

หมายเหตุ     1. อัตราส่วนของรายไดต้่อการลงทุน หมายถึง รายได/้ต้นทุน 
  BCR < 1 =  รายได้น้อยกว่ารายจา่ย กิจกรรมที่จะด าเนินการนั้นขาดทุนไม่ควรท าการผลติ 
                BCR = 1 =  รายได้เท่ากับรายจ่าย  กิจกรรมที่ด าเนินการนั้นไมม่ีก าไรและไม่ขาดทุน  มีความเสีย่งในการผลิต 
    ไม่สมควรท าการผลิต 
  BCR > 1 =  รายได้มากกว่ารายจา่ย  กิจกรรมที่ด าเนินการนั้นมีก าไรมีความเสี่ยงน้อย  

 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติดินในการพัฒนาเทคโนโลยีระบบการผลิตหอมแดงคุณภาพในพ้ืนที่ 
             จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2554-2555  พ้ืนทีต่ าบลยางชุมน้อย อ าเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ  
คุณสมบัติดิน วิธีปรับปรุง วิธีเกษตรกร 

ก่อนทดลอง สิ้นสุด เปลี่ยนแปลง ก่อนทดลอง สิ้นสุด เปลี่ยนแปลง 
pH 
LR ( กก./ไร่ ) 

6.67 
0 

5.98. 
191 

-0.69 
+191 

6.67 
0 

6.06 
111 

-0.61 
+111 



O M (%) 
N (%) 
Avai.P(ppm)) 
Exch.K (ppm)) 

0.89 
0.045 
273 
109 

0.79 
0.04 
488 
138 

-0.10 
+0.05 
+215 
  +28 

0.89 
0.045 
273 
109 

0.93 
0.04 
404 

    91 

+0.04 
+0.04 
+131 
    18 

กลุ่มพัฒนาการตรวจพืชและปัจจยัการผลิต  ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 


