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5. บทคัดย่อ 
             ป ี2558 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอ านาจเจริญ จึงได้น าเทคโนโลยีการป้องกันก าจัดศัตรูหอมแดง 
จากจังหวัดศรีสะเกษไปทดสอบในพ้ืนที่ พร้อมชี้ประเด็นปัญหาและแนวทางแก้ไข  แล้วคัดเลือกอาสาสมัคร
เกษตรกรร่วมท าแปลงทดสอบแบบมีส่วนร่วม  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือหา เทคโนโลยีการป้องกันก าจัดศัตรูหอมแดง
ให้กับเกษตรกร ทดสอบ 2 วิธีการ คือ วิธีเกษตรกร (ใส่ปุ๋ยเคมีอัตรา 250 กก./ไร่) และวิธีแนะน าก่อนปลูกหว่านถั่ว
เขียวอัตรา 5 กก./ไร่ แล้วไถกลบเมื่ออายุ 45 วัน และ ใส่ปุ๋ยหมักอัตรา 200  กก./ไร่ + ปุ๋ยเคมีในอัตรา 100กก./
ไร่และใช้กับดักผีเสื้อหนอน พบว่า  วิธีแนะน ามีแนวโน้มให้ผลผลิตสูงกว่าวิธีการเดิมของเกษตรกร  คือ  5,320 
และ  4,750กก. / ไร่  หรือสูงกว่าร้อยละ  12    ต้นทุนและผลตอบแทน วิธีทดสอบมีต้นทุนการผลิตต่ ากว่าวิธี
เกษตรกรร้อยละ  42.64  คือ  19,350   และ  27,600  บาท / ไร่ ด้านการเกิดโรค พบว่า  วิธีแนะน าและวิธี
เกษตรกรไม่พบโรคหอมเลื้อย เมื่อไปตรวจในห้องปฏิบัติการไม่พบเชื้อสาเหตุโรคหอมเลื้อย Cotrichum spp.)  
การวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผลผลิต จ านวน 3 กลุ่ม   คือ   กลุ่ม Organophosphate กลุ่ม Organochlorine 
และกลุ่ม Pyrethriod พบว่า   ทั้งวิธีแนะน าและวิธีเกษตรกรไม่พบสารพิษตกค้าง ( ND )ในผลผลิต ร้อยละ100  
การขยายผลเทคโนโลยี  หลังสิ้นสุดการทดลองได้ประเมินความพึงพอใจ และการยอมรับเทคโนโลยี พบว่า 
เกษตรกรให้ความพึงพอใจและยอมรับเทคโนโลยีการหว่านปอเทืองอัตรา 5 กก./ไร่แล้วไถกลบเมื่ออายุ 45 วัน ใน
การปรับปรุงดิน  

ABSTRACT 



          In 2015 Umnartcharoen Research and Development introduced technology for protect 

twister disease caused by Colletotrichum gloeosporioides (penz.) Sacc. From Srisaket province, 

in order to resolve the problems. The project was conducted 2015 in Khae village Tumbon 

Fahuan  Koawang  District Yasoton   Province in March- December. The results revealed that the 

recommendation method could reduce the disease to clean whereas, the shallot yield was 

increased by 17.86 %. Increased income 33.92% In addition, the yield had longer storage period. 

The recommended method was integrated as follows: (1) discard crop residues and burn 

outside the planting area, (2) plow and sundry the area 2-3 times, (3) sow sunhemp, plow at 

flowering stage and let it be decomposed for 15 days, (4) liming about 2 weeks before planting  

(5) planting at 16x16 cm spacing, (6) apply chemical fertilizer grade 15:15:15 for 33 kg/rai at 15 

days after planting (DAP) (7) integrated pest control as a recommendation of Department of 

Agriculture (DOA), (8) discard crop flower at first flowering stage, and (9) harvest at 70 DAP. This 

integrated technology was contributed to farmers in Koawang district Yasotorn Province and 

farmers accept to applied shallot.  

6. ค าน า 
หอมแดง ( shallot )  เป็นพืชในวงศ์  Amaryllidaceae มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า   Allium  ascalonicum 

Linn.    ภาษาท้องถิ่นเรียก  หอมเล็ก  หอมแกง  หอมบั่ว  เป็นพืชผักที่คนไทยนิยมน ามาใช้เป็นผักปรุงอาหารเพ่ือ
เพ่ิมรสชาติให้อร่อยยิ่งขึ้น  หอมแดงมีถิ่นก าเนิดอยู่ในทวีปเอเชียกลาง  และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้    ลักษณะ
ทางพฤกษศาตร์  หอมแดงเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว  มีส่วนสะสมอาหารอยู่ใต้ดินที่เรียกว่าหัว  (bulb)  ประกอบด้วย
ส่วนก้านพองตัวออกซ้อนกันอยู่แน่น  ใบมีลักษณะกลมเรียว  กลางใบเป็นโพรงยาวตลอดใบ  ใบยาวประมาณ  ๓๐  
เซนติเมตร  ดอกเป็นช่อสีขาวอยู่บนช่อดอกซึ่งมีลักษณะเป็นท่อโปร่งคล้ายใบ  มีหัวแยกเป็นกลีบขยายออกหลาย
หัว  เปลือกท่ีหุ้มหัวหอมมักมีสีแดงจึงนิยมเรียกว่าหัวหอมแดง  แต่บางสายพันธุ์เปลือกหุ้มสีชมพูอ่อนหรือขาว  แต่
ไม่นิยมปลูกเหมือนสีแดง 

ประเทศไทยมีพ้ืนที่ปลูกหอมแดงประมาณ 106,561 ไร่ พ้ืนที่เก็บเกี่ยวได้ 106,503 ไร่ ผลผลิตรวม 
199,435 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 1,881 กิโลกรัม / ไร่  จังหวัดที่มีการปลูกหอมแดงมากที่สุด ได้แก่จังหวัดศรีสะเกษ 
พ้ืนที่ 24,768 ไร่ ผลผลิตรวม 51,022 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 2,070 กิโลกรัมต่อไร่ รองมาคือจังหวัดพะเยา อุตรดิตถ์ 
ล าพูน เชียงใหม่ เพชรบูรณ์ เชียงราย สุโขทัย ชัยภูมิ บุรีรัมย์ ล าปาง สุรินทร์ อุบลราชธานี น่าน แม่ฮ่องสอน 
ประจวบคีรีขันธ์ และ ยโสธร  จังหวัดยโสธรมีพ้ืนที่ปลูกหอมแดง ในเขตพ้ืนที่อ าเภอค้อวัง ประมาณ 3,500  ไร่  ได้



ผลผลิตทั้งหมดประมาณ 10,850  ตัน  เฉลี่ย 3.1  ตัน / ไร่  ราคาขายในท้องถิ่นเฉลี่ย 12  บาท / กก. มีมูลค่าทาง
เศรษฐกิจประมาณ 130.2  ล้านบาท  มีเกษตรกรที่เกี่ยวข้องประมาณ 750  ราย 

  โรค – แมลงศัตรูของหอมแดงที่พบ  เช่น  โรคหอมเลื้อย แอนแทรคโนส หัวเน่า  หนอนกระทู้หอม 
หนอนหลอดหอม  และ เพลี้ยไฟ  (นวลจันทร์,2554.)  สารเคมีที่ใช้ในการป้องกันก าจัดศัตรูหอมแดง ระดับพิษ
ร้ายแรง กลุ่มคาร์บาเมท ได้แก่ เมโทมิล  กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต ได้แก่ คลอไพริฟอส  โปรฟิ โนฟอส  ระดับพิษ
ปานกลาง  กลุ่มอบาเม็คติน  กลุ่มไพริทรอยด์ ได้แก่ ไซเปอร์เมทริน  สารเคมีป้องกันก าจัดโรคหอมแดงได้แก่   
โปรคลอราช  คาร์เบนดาซิม และแมนโคเซบ เกษตรกรฉีดพ่นสารเคมีโดการผสมสารเคมีมากกว่า 1 ชนิดลงในถังใช้
สารป้องกันก าจัดวัชพืชในกลุ่มออกซีฟูออเซ็น สารคุมวัชพืชก่อนงอก+อะลาคลอร์+ฟลูมิโอซาซิน โดยผสมสารเคมี
มากกว่า 1 ชนิดลงในถัง (นวลจันทร์,2554.)    การปรับปรุงบ ารุงดินโดยการปลูกพืชตระกูลถั่วบ ารุงดินการใช้ปูน 
การใช้ปุ๋ยเคมีได้อย่างถูกต้องเหมาะสมท าให้ดินอุดมสมบูรณ์ช่วยลดการระบาดของโรคหอมเลื้อยลงได้   (กรม
วิชาการเกษตร,2552)   และยังช่วยลดต้นทุนการผลิตลงได้จึงควรให้ความส าคัญ 

จากการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาในพ้ืนที่ปี 2556  พบว่า  มีการปลูกหอมแดงเป็น 2  ช่วง  คือ ช่วงที่ 1 
ระหว่างเดือน  เมษายน  - มิถุนายน  ส่วนใหญ่เป็นการปลูกเพ่ือผลิตพันธุ์ ช่วงที่ ๒ ระหว่างกลางเดือนตุลาคม – 
ธันวาคม ปลูกเพ่ือขายหัวหอมแดง ปัญหาที่พบคือ โรคหอมเลื้อย เมื่อเกิดโรคหอมเลื้อยระบาดแล้วจะท าการ
ป้องกันก าจัดยาก  ไม่สามารถใช้สารเคมีชนิดใดพ่นเพ่ือรักษาโรคแต่สามารถป้องกันโรคระบาดลุกลามไปยังต้นที่ไม่
เป็นโรคได้โดยพ่นสารป้องกันก าจัดโรคพืช  หนอนหลอดหอม จะระบาดอย่างรุนแรงในสภาวะที่พืชได้รับปุ๋ย
ไนโตรเจนมากเกินไป  ส่วนหนึ่งมาจากพืชขยายเซลล์อย่างรวดเร็ว  ท าให้พืชอ่อนแอการใช้สารเคมีมาก   มีสาเหตุ
มาจากการระบาดของโรค – แมลงตามที่กล่าวมาข้างต้น     การใช้ปุ๋ยเคมีมากเกินความจ าเป็น เพราะเกษตรกร
ต้องการเพ่ิมผลผลิต  และเร่งการเจริญเติบโต  ส่งผลกระทบท าให้ผลผลิตเน่าเสียหายง่าย  ในกรณีขนส่งทางเรือไป
ยังตลาดต่างประเทศ เช่น  อินโดนีเซีย 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอ านาจเจริญประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ  การจัดเวทีเพ่ือสืบค้นสาเหตุของ
ปัญหา  การอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้  การคัดเลือกเทคโนโลยีเพ่ือแก้ไขปัญหา  และการร่วมท าแปลงทดสอบ  
ตามแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม  กระบวนการนี้ด าเนินการที่บ้านแข้  ต าบลฟ้าห่วน  อ าเภอค้อวัง  
จังหวัดยโสธร 

 

7. วิธีด าเนินการ 

               ด าเนินงานในไร่นาเกษตรกร โดยเกษตรกรเป็นผู้ด าเนินการ ดังนั้น วิธีการและแนวทางการด าเนินงาน 

จึงยึดตามขั้นตอนการวิจัยระบบการท าฟาร์ม (farming systems research หรือ FSR) และการพัฒนาเทคโนโลยี

แบบมีส่วนร่วม (participatory technology development หรือ PTD) ดังนี้ 



ขั้นตอนที่  1 การคัดเลือกพ้ืนที่เป้าหมายและพ้ืนที่การทดสอบ 
1.1 เป็นพื้นที่ที่เกษตรกรปลูกหอมแดงเป็นพืชเศรษฐกิจส าคัญของท้องถิ่น ได้รับความเสียหายของ

ระบาดของโรคหอมเลื้อยในหอมแดง  ในพ้ืนที่บ้านแข้  ต าบลฟ้าห่วน  อ าเภอค้อวัง  จังหวัดยโสธร 
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์และวินิจฉัยปัญหาพ้ืนที่เป้าหมาย   ใช้วิธีการจัดเวทีชุมชน เพ่ือระดมความคิด 

วิเคราะห์ปัญหาการผลิตของเกษตรกร และเก็บตัวอย่างดินมาวิเคราะห์คุณสมบัติดิน โดยกลุ่มพัฒนาการตรวจสอบ
พืชและปัจจัยการผลิต ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4  
              2.1 ขิ้มูลทั่วไป บ้านแข้ และบ้านโพนเมือง ต าบลฟ้าห่วน อ าเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร เป็นหมู่บ้านที่ท า
การเกษตรกรรมเป็นพ้ืนเพอยู่แล้ว  โดยเฉพาะการปลูกข้าวและปลูกพืชผักสวนครัวทั่วไปไว้บริโภคครัวเรือน และมี
การปลูกปอแก้วเป็นบางส่วน ต่อมาได้มีผู้น าหอมแดงมาปลูกไว้กินและจ าหน่ายให้เพ่ือนบ้านกินแล้วก็มีชาวบ้านเริ่ม
ปลูกกันมากข้ึน  ประกอบกับมีสถานที่รับซื้อผลผลิตที่ตลาดศรีษะเกษ  โดยมีพ่อค้าชาวจีนที่มาค้าขายในไทยเป็น
คนรับซื้อ  ด้วยเหตุนี้จึงท าให้พื้นที่ปลูกหอมเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วจนเป็นเหตุให้เกิดการหันมาปลูกหอมแดงกันเป็น
จ านวนมาก  ท าให้เกิดการบุรุกพ้ืนที่เขตป่าดงใหญ่ ต่อมาเกษตรกรมีการเข้าไปแผ้วถางบุกรุกท าการเกษตร  ได้มี
การเริ่มปลูกหอมแดงมาตั้งแต่บรรพบุรุษสมัยพ่อแม่ปู่ย่าตายายสืบทอดกันมาไม่น้อยกว่า  60 ปี โดยมีพ้ืนที่การ
ปลูกเป็นลักษณะที่ดอนติดต่อกันเป็นทุ่งกว้างขนาดใหญ่มีอาณาเขตติดต่อ 3 จังหวัด ได้แก่จังหวัดศีรษะเกษ จังหวัด
อุบลราชธานี จังหวัดยโสธร ซึ่งพ้ืนที่ปลูกของต าบลฟ้าห่วนก็เป็นพ้ืนที่ปลูกประมาณ 3,000 ไร่ ปลูกรายละ 3-20  
ไร่ การปลูกแบ่งออกเป็น 2  ช่วง  คือ  ช่วงที่ 1 ระหว่างเดือน  เมษายน  - มิถุนายน  ส่วนใหญ่เป็นการปลูกเพ่ือ
ผลิตพันธุ์ ช่วงที่ 2 ระหว่างกลางเดือนตุลาคม – ธันวาคม ปลูกเพ่ือขายหัวหอมแดง 

     2.2 พื้นที่ปลูกหอมแดง  เป็นพื้นที่ลักษณะที่ดอนโดยลักษณะเริ่มแรกเป็นพ้ืนที่เขตป่าดงใหญ่ ต่อมา
เกษตรกรมีการเข้าไปแผ้วถางบุกรุกท าการเกษตร เบิกป่าไถท าเป็นแปลงปลูกหอมแดงโดยการยกแปลงขึ้นเป็น
แปลงขนาด 1 – 2 ไร่ แล้วซื้อดินจอมปลวกมาใส่ 4 – 5 รถบรรทุกดิน 6 ล้อ รถละ 1,000 บาท เพ่ือเพ่ิม
อินทรีย์วัตถุในดินแล้วท าเป็นแปลงหอมแดง 
              2.3  พันธุ์ที่ปลูก    เกษตรกรนิยมปลูกพันธุ์หอมอยู่ 3  พันธุ์ ได้แก่ 1.พันธุ์ลับแล เป็นหอมที่ได้พันธุ์มา
จากอ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์  2. พันธุ์เชียงใหม่ เป็นหอมที่ได้พันธุ์มาจาก จังหวัดเชียงใหม่ และ 3.  พันธุ์
พ้ืนเมือง ซึ่งเป็นหอมพันธุ์ที่เกษตรกรมีการเก็บพันธุ์ไว้ใช้เองสืบทอดกันมาจากพ่อแม่เป็นระยะเวลาอันยาวนาน   
     2.4 ขั้นตอนการผลิตมีดังนี้ 

1. ไถดะ  ไถพรวน 
2. โรยดินจอมปลวกอัตรา 5  รถบรรทุก (ประมาณ 25 ตัน / ไร่) ราคารถละ  1,000  บาท 
3. คราดเกลี่ยหน้าดินให้เรียบ 
4. ใช้เครื่องเจาะหลุม  เพื่อท าหลุมปลูก ชาวบ้านเรียกบักกลิ้ง 
5. ปักด าลงในหลุม 3/4 ของหัวหอมแดง 



6. โรยฟางข้าวคลุม  รดน้ า 
7. ให้ปุ๋ย 46-0-0  สลับกับ 15-15-15 ทุกสัปดาห์ 
8. ฉีดพ่นสารเคมีเพ่ือป้องกันก าจัดโรค – แมลงทุก 3-5  วนั  ให้น้ าทุก 2-3 วัน 

                     9.  ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย  27,600  บาท  ผลผลิตเฉลี่ย  4,200  กก./ ไร่  ราคาขายเฉลี่ย 12  
บาท / กก.  รายได้เฉลี่ย 50,400  บาท  ผลตอบแทนเฉลี่ย 22,800  บาท / ไร่  อายุการเก็บเก่ียวประมาณ ๖๐  
วัน 

        2.5 ประเด็นปัญหา จากการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพ่ือทราบประเด็นปัญหาของ
เกษตรกร  สามารถสรุปได้ดังนี้   

             2.5.1 โรคหอมเลื้อย  เกิดจากเชื้อรา  (Colletotrichum gloeosporioides (Penz) Sacc)  
ซึ่งมีอยู่ทั่วไปในดิน  แต่จะมีการแพร่ระบาด  และขยายตัวอย่างรวดเร็วในสภาพดินเป็นกรด ลักษณะอาการที่บ่ง
บอกคือมีลักษณะแคระแกร็นไม่ลงหัว  หัวลีบยาวบิดโค้งงอ ใบบิดเป็นเกลียว  ส่วนคอมักยืดยาว มีระบบรากสั้น
กว่าปกติท าให้รากขาด  หลุดจากดินได้ง่ายจึงเกิดการเน่าก่อนถึงเวลาเก็บเก่ียว  หรือเน่าหลังเก็บเกี่ยวอย่างรวดเร็ว
เกิดอาการใบเน่าและอาการเลื้อยไม่ลงหัวด้วย  มีการแพร่ระบาดรุนแรงในฤดูฝน  เมื่อเกิดโรคหอมเลื้อยระบาด
แล้วจะท าการป้องกันก าจัดยาก  ไม่สามารถใช้สารเคมีชนิดใดพ่นเพ่ือรักษาโรคแต่สามารถป้องกันโรคระบาด
ลุกลามไปยังต้นที่ไม่เป็นโรคได้โดยพ่นสารป้องกันก าจัดโรคพืช  ซึ่งสภาพที่ดินเป็นกรดมีสาเหตุมาจาก การใช้
ปุ๋ยเคมีในปริมาณมากติดต่อกันเป็นเวลานาน  และมาจากฝนที่มีสภาพเป็นกรด  โดยเฉพาะฝนหลงฤดู  (ฝนที่ตก
ระหว่างเดือน พฤศจิกายน – มกราคม) และเป็นฝนแรก  ซึ่งเกิดจากปริมาณกาซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)  ที่มี
มากในชั้นบรรยากาศ  เมื่อรวมตัวกับน้ าท าให้กลายเป็นกรดคาร์บอนิก  ท าให้เชื้อสาเหตุกระจายตัวอย่างรวดเร็ว
และรุนแรง  โดยพบว่า  การระบาดอย่างรวดเร็วจะเกิดขึ้นหลังฝนตกประมาณ ๔๘  ชั่วโมง   
              2.5.2 หนอนหลอดหอม  จะระบาดอย่างรุนแรงในสภาวะที่พืชได้รับปุ๋ยไนโตรเจนมากเกินไป  
ส่วนหนึ่งมาจากพืชขยายเซลล์อย่างรวดเร็ว  ท าให้พืชอ่อนแอ 
              2.5.3 การใช้สารเคมีมาก  มีสาเหตุมาจากการระบาดของโรค – แมลงตามท่ีกล่าวมาข้างต้น 
              2.5.4 การใช้ปุ๋ยเคมีมากเกินความจ าเป็น เพราะเกษตรกรต้องการเพ่ิมผลผลิต  และเร่งการ
เจริญเติบโต  ส่งผลกระทบท าให้ผลผลิตเน่าเสียหายง่าย  ในกรณีขนส่งทางเรือไปยังตลาดต่างประเทศ เช่น  
อินโดนีเซีย 
             2.5.5 ราคามีความผันผวนรุนแรง  เป็นไปตามกลไกการตลาด 
ขั้นตอนที่ 3 วางแผนการทดลอง เป็นการวางแผนตามปัญหาที่ได้จากการวิเคราะห์พ้ืนที่ในขั้นตอนที่ 2  ไม่มี
แผนการทดลอง มี 2 กรรมวิธี  คือวิธีแนะน าและวิธีเกษตรกร   
      วิธีแนะน า หว่านพืชปุ๋ยสดคือเมล็ดถั่วเขียวในอัตรา 5 กก./ไร่ก่อนปลูก 45 วัน แล้วไถกลบก่อนปลูก 2 
สัปดาห์ ลดการใช้ปุ๋ยเคมี  และดินจอมปลวก  โดยใช้ปุ๋ยหมักและน้ าหมักชีวภาพ  ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 



อัตรา 50 กก./ ไร่  การป้องกันก าจัดโรคและแมลงใช้กับดักผีเสื้อกากน้ าตาลเพื่อดักจับผีเสื้อหนอนหลอดหอม ถ้า
ฝนตกให้รดน้ าทันทีหลังฝนตกเพ่ือล้างน้ าฝนออกจากใบหอม และพ่นสารเคมีตามค าแนะน า อายุการเก็บเก่ียว 70  
วัน 
      วิธีเกษตรกร ไม่หว่านพืชปุ๋ยสด ใส่ปุ๋ยตามวิธีเกษตรกรให้ปุ๋ยสูตร 46-0-0  สลับกับสูตร 15-15-15 ทุกสัปดาห์  

ฉีดพ่นสารเคมีเพ่ือป้องกันก าจัดโรคและแมลงทุก 3-5  วัน  ให้น้ าทุก 2-3 วัน อายุการเก็บเกี่ยว 60  วัน 

ขั้นตอนที่ 4  การทดลอง ด าเนินการตามแผนการทดลอง บันทึกข้อมูล ติดตามและประเมินผล โดยใช้เกณฑ์การ
เปรียบเทียบความสามารถในการผลิต ผลตอบแทนทางด้านเศรษฐศาสตร์ และศักยภาพของชุมชนในการ
ด าเนินงาน สามารถปรับแผนการทดลองได้เมื่อสภาพปัญหาและเงื่อนไขท่ีได้วิเคราะห์ไว้ตอนแรกเปลี่ยนแปลงไป 

         4.1 วัสดุอุปกรณ์ 
1. ปุ๋ยหมัก น้ าหมักชีวภาพ 

                     2.  พนัธุพื์ช : พนัธุห์อมแดง พนัธุป์อเทือง 
                     3. ปุ๋ยเคมี 15-15-15 

4. กับดักผีเสื้อหนอน 
5. สารเคมีตามความจ าเป็น 

         4.2 การบันทึกข้อมูล 
                4.2.1 หอมปี  (ตุลาคม-มกราคม)  วิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีของดินก่อนปลูกและหลังปลูกบันทึก
ข้อมูลด้านเกษตรศาสตร์ โดยสุ่มเก็บแปลงละ 3 จุดๆละ 1 ตารางเมตร ได้แก่  ผลผลิตแห้งหลังเก็บเกี่ยว 15 วัน
(หอมปึ๋ง)  ประเมินการระบาดของโรคหอมเลื้อยทุก 7 วันช่วงอายุ 1-2 เดือน  วัดเส้นผ่านศูนย์กลางหัวหอมในวัน
เก็บผลผลิต ด้านเศรษฐศาสตร์ ได้แก่ ต้นทุนผันแปร รายได้ รายได้สุทธิ อัตราส่วนของรายได้ต่อการลงทุน (BCR) 
วิเคราะห์สารพิษตกค้าง(insecticide) ตัวอย่างละ 1 กิโลกรัมในห้องปฏิบัติการของกลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืช
และปัจจัยการผลิต ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 โดยวิธี Gas Chromatography (GC)  
(Steinwander, 1985)   
          - ข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์ ได้แก่ ต้นทุนการผลิต รายได้ และผลตอบแทน  
       - รายได้สุทธิ  = รายได้ – ต้นทุนผันแปร 
       - ดัชนีรายได้สุทธิ (%)         =  รายได้สุทธิของวิธีปรับปรุง   
      รายได้สุทธิของวิธีเกษตรกร 
   ก าหนดให้ดัชนีรายได้สุทธิของเกษตรกร = 100 
   - ค่าตอบแทนต่อการลงทุน (Benefit Cost Ratio : BCR) 
      
    (1) BCR ของพืช  =   

x 100 

       รายไดข้องพืชนัน้ 

ตน้ทนุผนัแปรของพืชนัน้ 



   
    (2) BCR ของระบบ =   
             
   

    4.2.2  วินิจฉัยเชื้อสาเหตุโรคหอมเลื้อย (Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Sacc ในปี 

2556-2557 จ านวน 3 ครั้งคือ ในผลผลิตหอมปีหลังเก็บเกี่ยว และในหอมพันธุ์ก่อนน ามาปลูกเป็นหัวพันธุ์ และ

ผลผลิตหอมพันธุ์   ที่ห้องปฏิบัติการส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร   โดยวิธีการตัดเนื้อเยื่อ

พืช (Tissue Transplanting Method) ตัดชิ้นส่วนพืชเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมให้มีขนาดประมาณ 5x5 มิลลิเมตร ฆ่า

เชื้อที่ผิวพืชด้วยสารละลายโซเดียมไฮเปอร์คลอไรด์ 5 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 5 นาที ซับให้แห้งด้วยกระดาษกรองที่

นึ่งฆ่าเชื้อ น าชิ้นส่วนพืชมาวางบนอาหาร half strength PDA บ่มไว้ที่อุณหภูมิ 25-27 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2-

3 วัน ตรวจดูเส้นใยราที่เจริญออกมาจากชิ้นพืชภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ ตัดปลายเส้นใย (hyphal tip) 

ของราที่เจริญออกมาจากชิ้นตัวอย่างพืช วางลงบนอาหาร PDA เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องจนเชื้อเจริญเต็มจานอาหาร

เลี้ยงเชื้อและน าไปศึกษารายละเอียดของราเพื่อการจ าแนกชนิดว่าเป็นรา Colletotrichum gloeosporioides 

สาเหตุโรคแอนแทรคโนส (โรคหอมเลื้อย) หรือราสาเหตุโรคของหอมแดงหรือไม่ ถ้าผลการจ าแนกชนิดพบว่าเป็น

รา Colletotrichum gloeosporioides หรือราสาเหตุโรคของหอมแดง ท าการพิสูจน์โรคตามวิธีของ Koch 

(Koch’s postulates) (นิพนธ์ และ ไพโรจน์ , 2523)และ (ไพโรจน์,  2525) 

                4.2.3  ประเมินผลการยอมรับเทคโนโลยี  สรุประดมความคิดเห็นของเกษตรกรหลังเข้าร่วมโครงการ 

โดยการสัมภาษณ์ แบบสอบถาม  และเสวนากลุ่มย่อย  ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีที่เกษตรกรยอมรับได้ 

4.3 เวลาและสถานที่  เริ่มต้นเดือนตุลาคม 2557- สิ้นสุดเดือนกันยายน 2558  
                               ณ ณ กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตหอมแดงบ้านแข้  ต าบลฟ้าห่วน  อ าเภอค้อวัง  จังหวัดยโสธร 
ขั้นตอนที่ 5 การขยายผลการทดสอบ  ได้ด าเนินการร่วมกับกลุ่มเกษตรกร โดยให้แกนน าเกษตรกรไป ถ่ายทอด
องค์ความรู้ที่ได้รับให้กับเพ่ือนบ้าน โดยใช้กระบวนการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรท้องถิ่น การเชื่อมโยง
สื่อสาร แลกเปลี่ยน เทคโนโลยีข้อมูล ความช่วยเหลือทางด้านงบประมาณจากองค์กรท้องถิ่น และองค์กรภาคีใน
การพัฒนา เพ่ือความยั่งยืนของกระบวนการ  เช่น  สภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร  สถานีพัฒนาที่ดิน  ส านักงาน
เกษตรอ าเภอ  และส านักงานเกษตรจังหวัดจังหวัดยโสธร   

5.1.1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอ านาจเจริญร่วมกับ ส านักงานเกษตรอ าเภอค้อวัง  และกลุม่
เกษตรกรผู้ผลิตหอมแดงได้ฝึกอบรม  เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหาศัตรูหอมแดง  ที่ศาลาวัดบ้านแข้  

รายได้รวมของทั้งระบบ 

ต้นทุนผันแปรรวมทั้งระบบ 



ต าบลฟ้าห่วน  อ าเภอค้อวัง  จังหวัดยโสธร  เมื่อวันที่ 15  มีนาคม  2556   มีเกษตรกรเข้ารับการอบรมจ านวน 
100  คน 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

8.1 ด้านเกษตรศาสตร์ 
ผลผลิตหอมปี ที่ อ.ค้อวัง จ.ยโสธร   พบว่าวิธีแนะน าให้ผลผลิตสูงกว่าวิธีเกษตรกรร้อยละ  17.86  คือ  

5,320  และ  4,750  กก. / ไร่  ตามล าดับ ในขณะที่ความสูงวิธีการแนะน าต่ ากว่าวิธีการเกษตรกร คือ เฉลี่ย 40 
และ 45  เซนติเมตร  ส าหรับจ านวนหัวต่อกิโลกรัม  จากการศึกษาพบว่า  วิธีแนะน ามีจ านวนหัวต่อกิโลกรัมน้อย
กว่าวิธีการของเกษตรกร คือ เฉลี่ย 31 และ 38  หัวตอ่กิโลกรัม  แต่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางหัว (ขนาดหัว) 
ใกล้เคียงกันคือ 34.4  และ 32.0  มิลลิเมตรตามล าดับ ในส่วนของการเกิดโรคหอมเลื้อย  พบว่า  อัตราการเกิดโรค
หอมเลื้อยไม่พบทั้งสองกรรมวิธี (ตารางท่ี 1) ต้นทุนและผลตอบแทน วิธีแนะน ามีต้นทุนการผลิตต่ ากว่าวิธี
เกษตรกรร้อยละ  42.64  คอื  19,350   และ  27,600  บาท / ไร่ ตามล าดับต้นทุนวิธีเกษตรกรสูงมาจากค่าดิน
จอมปลวก ค่าปุ๋ยเคมีและสารเคมี  (ตารางท่ี 3)  ผลตอบแทน พบว่า  วิธีแนะน าให้ผลตอบแทนสูงกว่าวิธี
เกษตรกร  ร้อยละ 33.92 คือ  44,490  และ  29,400  บาท / ไร่ ตามล าดับ  ค านวณที่ราคาขายในตลาดท้องถิ่น  
12  บาท / กก.  

8.2 คุณสมบัติดิน    
ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติดิน พบว่า ดินมีปริมาณอินทรียวัตถุต่ า – ปานกลาง เท่ากับ 0.81-1.19 ทั้งวิธี

แนะน าและวิธีเกษตรกร   จึงแนะน าให้ใส่ปุ๋ย N 10-15 กก./ไร่  ดินวธิีเกษตรกรมีสภาพเป็นกรดปานกลาง – ด่าง  
ค่าpHเท่ากับ 4.94-7.92  ส่วนวิธีเกษตรกรดินมีสภาพเป็นด่าง ค่าpHเท่ากับ 6.38 – 7.55 ที่เหมาะส าหรับการปลูก
หอมแดง  คือ 6.5 – 7.0 ไม่จ าเป็นต้องปรับสภาพดิน เนื่องจาก pH ที่เหมาะสมส าหรับการปลูกพืช คือ ดินที่เป็น
กรดเล็กน้อย – ปานกลาง ( pH 5.5- 8 )  ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ วิธีเกษตรกรและวิธีเกษตรกรมี
ปริมาณเท่ากับ  40.55 – 108.87 สูงเกินความจ าเป็น  ซึ่งในค าแนะน าให้ใส่ปุ๋ย P2 O5  5 กก./ไร่ ( กรมวิชาการ
เกษตร,2553 ) ซึ่งในทางปฏิบัติเกษตรกรผู้ปลูกมีการวิเคราะห์ดินก่อนปลูก ท าให้ได้ใส่ปุ๋ยในอัตราที่พอเหมาะ ท า
ให้ต้นพืชเจริญเติบโตแข็งแรงต้านทางโรคได้ดี ซึ่งในค าแนะน าการใส่ปุ๋ยในอัตราที่สูงเกินจ าเป็น มีการใส่ปูนขาว
พร้อมปลูกโดยไม่มีการวิเคราะห์ดิน จะท าให้ดินขาดความสมดุลธาตุอาหาร ส่งผลให้พืชอ่อนแอต่อโรคได้ ( กรม
วิชาการเกษตร,2552 ) 

8.3 ด้านเศรษฐศาสตร์ 
ต้นทุนและผลตอบแทน วิธีทดสอบมีต้นทุนการผลิตต่ ากว่าวิธีเกษตรกรร้อยละ  42.64  คือ  19,350   

และ 27,600 บาท/ไร่ ตามล าดับต้นทุนวิธีเกษตรกรสูงมาจากค่าดินจอมปลวก ค่าปุ๋ยเคมีและสารเคมี  
ผลตอบแทน พบว่า  วิธีทดสอบให้ผลตอบแทนสูงกว่าวิธีเกษตรกร  ร้อยละ 51.32 คือ  44,490  และ  29,400  



บาท / ไร่ ตามล าดับ  ค านวณท่ีราคาขายในตลาดท้องถิ่น  12  บาท / กก. อัตราส่วนของรายได้ต่อการลงทุน 
(BCR) วิธีทดสอบเท่ากับ 3.2 วิธีเกษตรกรเท่ากับ  2.06 (ตารางท่ี 1) 

8.4 ด้านการเกิดโรค 
ผลการตรวจวินิจฉัยโรคหอมเลื้อยจากห้องปฎิบัติการส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช พบว่า  ทั้งวิธี

เกษตรกรและวิธีแนะน าไม่พบเชื้อสาเหตุโรคหอมเลื้อย Cotrichum spp.)  แสดงให้เห็นว่าหัวพันธุ์หอมแดงจาก
พ้ืนที่ท าการทดลองมีความปลอดภัยจากโรคหอมเลื้อย  เนื่องจากโรคหอมเลื้อยเกิดจากเชื้อรา Colletotrichum 
gloeosporioides (Penz.) Sacc สามารถติดต่อไปกับหัวพันธุ์ได้ แต่ต้องมีการปฏิบัติดูแลรักษา ระวังการแพร่
ระบาดของโรค เนื่องจากโรคดังกล่าวสามารถแพร่ระบาดโดยสปอร์ของเชื้อราแพร่ไปกับลม ฝน น้ า แมลง 
เครื่องมือการเกษตร (กรมวิชาการเกษตร,2552)    

8.5 การวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผลผลิต  
จากการสุ่มตัวอย่างพริกเพ่ือตรวจสารเคมีตกค้างในผลผลิต 3 กลุ่ม   คือ   กลุ่ม Organophosphate 

กลุ่ม Organochlorine และกลุ่ม Pyrethriod จ านวน 10  ตัวอย่าง ในปี2558 โดยสุ่มเก็บผลผลิตในช่วงเก็บเกี่ยว
ผลผลิตจ าหน่าย    พบว่า   ทั้งวิธีแนะน าและวิธีเกษตรกรไม่พบสารพิษตกค้าง ( ND )ในผลผลิต ร้อยละ100  

 
          8.6 การขยายผลเทคโนโลย ี

หลังสิ้นสุดการทดลองได้ประเมินความพึงพอใจและการยอมรับเทคโนโลยี พบว่า เกษตรกรให้ความพึง
พอใจและยอมรับเทคโนโลยีการหว่านปอเทืองอัตรา 5 กก./ไร่แล้วไถกลบเมื่ออายุ 45 วัน ในการปรับปรุงดิน 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
1. การเตรียมแปลงปลูก ควรหว่านปอเทืองอัตรา 5 กก./ไร่ ไถกลบเมื่ออายุ 50 วันทิ้งไว้ 2 สัปดาห์ ก่อนปลูกเพ่ือ
ปรับปรุงดินให้ดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ผลผลิตเพิ่มข้ึน 
2. การป้องกันหนอนหลอดหอม   ควรท ากับดักผีเสื้อหนอน ระยะห่างกัน 3 เมตร/1จุด 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรศึกษาต่อเพ่ือให้เกิดการเปรียบเทียบต่อเนื่อง  และสร้างความเชื่อมั่นส าหรับเกษตรกร 
2. จัดตั้งกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด  เช่น  ถั่วเขียว  ปอเทือง  ถั่วพร้า  เพื่อผลิตและหมุนเวียนใช้ภายในกลุ่ม 
3. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมพัฒนาให้เกิดความยั่งยืน  เช่น  สถานีพัฒนาที่ดิน   ส านักงานเกษตร
อ าเภอ  ส านักงานเกษตรจังหวัด  องค์การบริหารส่วนต าบล  สภาเกษตรกร  และ ส านักงานพานิชจังหวัด 
4. จัดตั้งกลุ่มผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ  และน้ าหมักอินทรีย์ชีวภาพ  เพื่อผลิตและหมุนเวียนใช้ภายในกลุ่ม 
5. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากทางจังหวัดเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนในกระบวนการผลิต 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์       



กลุ่มเกษตรกรปลูกหอมแดง ต าบลฟ้าห่วน  อ าเภอค้อวัง  จังหวัดยโสธร น าเทคโนโลยีการหว่านปอเทืองไปปรับใช้
ในพ้ืนที่ เป็นเกษตรแปลงใหญ่                   
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ภาคผนวก 
 

ตารางท่ี 1  ข้อมูลทางเกษตรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์  ของการผลิตพันธุ์หอมแดง  ช่วงเดือน กันยายน-มกราคม  
               ปี  2558  บ้านแข้  ต าบลฟ้าห่วน อ าเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร ปี 2558 

ผลผลิตและข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ วิธีแนะน า วิธีเกษตรกร 
ผลผลิตแห้ง(กก./ไร่) 
เส้นผ่านศูนย์กลาง(มม.) 
โรคหอมเลื้อย(%) 
ต้นทุน(บาท/ไร่) 
ต้นทุน(บาท/กก.) 
ราคาขาย(บาท/กก.) 
รายได้(บาท/ไร่) 
รายได้สุทธิ(บาท/ไร่) 
BCR (รายได้/ต้นทุน) 
สารพิษตดค้าง  
จ านวนหัว/กก. 
ความสูงเฉลี่ย (ซม.) 

5,320 
34.5 
0 

19,350 
3.9 
12 

63,840 
44,490 
3.29 
ND 
31 
40 

4,750 
32.0 
0 

27,600 
6.57 
12 

57,000 
29,400 
2.06 
ND 
38 
45 

 
ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะหค์ุณสมบัติดิน ของเกษตรกรแปลงทดสอบ   บ้านแข้  ต าบลฟ้าห่วน  อ าเภอค้อวัง  



             จังหวัดยโสธร  ปี ๒๕๕๘ 
ชื่อเกษตรกร กรรมวิธี pH OM P K 

ค าไผ่ 
แนะน า 6.38 1.12 65.07 163.79 

เกษตรกร 6.17 0.81 56.59 131.02 

สมใจ 
แนะน า 6.61 1.22 54.10 102.29 

เกษตรกร 6.90 1.39 108.87 111.87 

บุญเสียม 
แนะน า 7.55 1.05 87.02 91.21 

เกษตรกร 7.92 0.68 56.19 53.91 

ค าปอง 
แนะน า 6.87 1.19 71.50 143.63 

เกษตรกร 4.94 1.19 40.55 144.63 

ประไพร 
แนะน า 7.17 1.15 85.03 111.87 

เกษตรกร 5.83 0.98 63.67 117.92 

ช่วงความถ่ี 
แนะน า 

6.38 – 
7.55 

1.05 – 1.19 54.10 – 85.03 
91.21 – 
163.79 

เกษตรกร 
4.94 – 
7.92 

0.81 – 1.19 40.55 – 108.87 
53.91 – 
144.63 

ตารางท่ี 3 ต้นทุนการผลิต  ผลผลิต  และผลตอบแทน / ไร่ ของเกษตรกรแปลงทดสอบ  
               บ้านแข้  ต าบลฟ้าห่วน  อ าเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร ปี 2558 
 

ที ่ รายการ 
วิธีแนะน า วิธีเกษตรกร หมาย

เหตุ จ านวนหน่วย จ านวนเงิน (บาท) จ านวนหน่วย จ านวนเงิน (บาท) 
๑. ค่าเตรียมดิน  1,500  1,500  
๒. ดินจอมปลวก  - 6 รถ 6,000  
๒. เมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว 5 กก. 250 - -  

๓. ค่าจ้างปลูก 5 คน 1,800 6 คน 1,800  
๔. ก าจัดวัชพืช  2,500  2,500  
๕. ปุ๋ยหมักชีวภาพ 1,000  กก. 4,000 - -  
๖. น้ าหมักชีวภาพ 50 ลิตร 1,000 - -  
๖. ปุ๋ยเคมี 1 กระสอบ 1,100 55 กระสอบ 6,600  



๗. สารเคมี  1,500  3,500  
๘. ค่าให้น้ า  3,000  3,000  
๙. เก็บเก่ียว  1,200  1,200  
๑๐. ขนส่ง  1,500  1,500  
๑๑. รวมต้นทุน  19,350  27,600  
๑๒. ผลผลิต 5,320 กก.  4,750 กก.   
๑๓. ราคาขายต่อ กก.  12  12  
๑๔. รายได้  63,840  57,000  
๑๕. ผลตอบแทน  44,490  29,400  

หมายเหตุ :ข้อมูลเกษตรกรที่ร่วมท าการทดสอบบ้านแข้ ต าบลฟ้าห่วน อ าเภอค้อวังจังหวัดยโสธร.2558 


	1.1 เป็นพื้นที่ที่เกษตรกรปลูกหอมแดงเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของท้องถิ่น ได้รับความเสียหายของระบาดของโรคหอมเลื้อยในหอมแดง  ในพื้นที่บ้านแข้  ตำบลฟ้าห่วน  อำเภอค้อวัง  จังหวัดยโสธร

