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บทคัดย่อ 

ด าเนินการทดลองการเปรียบเทียบกรรมวิธีการผลิตหอมแบ่งระหว่างกรรมวิธีทดสอบและ
กรรมวิธีเกษตรกร ในแปลงเกษตรกร 10 ราย รายละ 2 กรรมวิธี ที่ต าบลดงขวาง อ าเภอเมืองนครพนม 
ระหว่างปี 2555 - 2556 กรรมวิธีเกษตรกร เป็นกรรมวิธีการผลิตแบบดั้งเดิมของเกษตรกรที่ใช้สารเคมี
ป้องกันก าจัดศัตรูพืช และกรรมวิธีทดสอบเทคโนโลยีการป้องกันก าจัดศัตรูพืชที่ปรับใช้วิธีการแบบ
ผสมผสานเพ่ือแก้ปัญหาโรคและแมลงให้กับเกษตรกร ได้แก่ การไถตากดิน 7-14 วันก่อนปลูกร่วมกับการใช้
ไตรโคเดอร์มา เพ่ือแก้ปัญหาโรคหัวและรากเน่า ที่มีสาเหตุเกิดจากเชื้อรา Sclerotium rolfsii Sacc. การ
ตัดแต่งหัวพันธุ์ตามระบบ GAP และแช่น้ าอุ่น อุณหภูมิ 41 ๐C 4 ชั่วโมงก่อนปลูก เพ่ือแก้ปัญหาโรครา
น้ าค้าง ที่เกิดจากเชื้อรา Peronospora destructor (Berk.) Casp. การติดตั้งกับดักกาวเหนียวสีเหลือง
ร่วมกับการส ารวจตรวจนับกลุ่มไข่หนอนกระทู้หอม เพ่ือพยากรณ์การระบาดและก าจัดหนอนด้วยไวรัส 
NPV  ผลการทดลองพบว่า กรรมวิธีทดสอบ ท าให้ผลผลิตปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง ส่วนกรรมวิธี
เกษตรกร ตรวจพบสารพิษตกค้ า ง Cypermethrin 0.05-1.91 mg/kg Chlorpyrifos 0.10 mg/kg 
Dimethoate 1.05 mg/kg Carbofuran 0.05 mg/kg และMethomyl 0.01 mg/kg ในผลผลิตสูงกว่า
มาตรฐาน MRL ร้อยละ 50 ของจ านวนเกษตรกร ด้านผลผลิตและองค์ประกอบ กรรมวิธีทดสอบให้ผลผลิต
สูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกร 247 กก./ไร่ คิดเป็นร้อยละ 7 ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น 2,964 บาท/ไร่ 
และให้ค่า BCR 2.4 คุ้มค่าการลงทุนมากกว่ากรรมวิธีเกษตรกรที่ให้ค่า BCR 2.1 การประเมินผลการยอมรับ
เทคโนโลยีของเกษตรกร โดยวิธีการจัดประชุมถ่ายทอดเทคโนโลยีกรรมวิธีทดสอบสู่เกษตรกรผู้ผลิตหอม
แบ่งต าบลดงขวาง อ าเภอเมืองนครพนม และต าบลน้ าก่ า อ าเภอธาตุพนม รวม 81 ราย พบว่าเกษตรกร
ยอมรับเทคโนโลยี การติดตั้งกับดักกาวเหนียวสีเหลือง การส ารวจกลุ่มไข่หนอนกระทู้หอม การใช้สาร NPV 
การไถตากดิน 7-14 วัน การใช้ไตรโคเดอร์มา การตัดแต่งหัวพันธุ์ตามระบบ GAP การจุ่มหัวพันธุ์ในน้ าอุ่น 
อุณหภูมิ 41 ๐C 4 ชั่วโมงก่อนปลูก ร้อยละ 100 100 100 38 100 100 62  เกษตรกรไม่ยอมรับเทคโนโลยี
การไถตากดิน 7-14 วัน เพ่ือลดเชื้อราสาเหตุของโรคหัวและรากเน่าในดิน ร้อยละ 62 เนื่องจากเห็นว่าใช้
เวลามากเกินไป อาจกระทบกับรายได้ และไม่ยอมรับเทคโนโลยีการแช่หัวพันธุ์ในน้ าอุ่นอุณหภูมิ 41 ๐C 4 
ชั่วโมงก่อนปลูก เพ่ือก าจัดราน้ าค้าง ร้อยละ 38 เนื่องจากเห็นว่ามีความยุ่งยากเกินไปในการปฏิบัติ 
ค าหลัก : หอมแบ่ง, เทคโนโลยีการผลิต, ปลอดภัย, สารพิษตกค้าง 
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ค าน า 

หอมแบ่งจัดเป็นพืชผักเศรษฐกิจของจังหวัดนครพนม ปีการผลิต 2554/2555 มีพ้ืนที่ปลูกทั้งหมด 
2,495 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 1,246 กก./ไร่ ผลผลิตรวม 3,108,042 กก. มีเกษตรกรผู้ปลูก 1,123 ราย ปลูกมาก
ในเขตอ าเภอเมืองนครพนม  และอ าเภอธาตุพนม (ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม, 2555) 
พันธุ์ที่นิยมปลูก คือ พันธุ์อุตรดิตถ์ (ลับแล) และพันธุ์ไต้หวัน จากการสัมภาษณ์เกษตรกร ปัญหาการผลิตที่
พบมากในพ้ืนที่ คือ ปัญหาการระบาดของโรคเชื้อรา และหนอนกระทู้หอม โดยหนอนกระทู้หอมพบการ
ระบาดหนักในเขตพ้ืนที่ต าบลดงขวาง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม มาตั้งแต่ปี 2545 ระดับความ
เสียหายร้อยละ 80 (ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 3, 2547) เกษตรกรจึงใช้สารเคมีในการป้องกัน
ก าจัดในอัตราความเข้มข้นสูง ท าให้มีรายงานการตรวจพบสารพิษตกค้างในผลผลิตเกินค่ามาตรฐานอาหาร
ปลอดภัย (Codex, 2005 ; มกอช., 2551) ในระบบการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับพืช (GAP) จาก
กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 (จารุพงศ์ และ
คณะ, 2555) นอกจากนี้เกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดนครพนมโดยรวมป่วยด้วยโรคสารพิษตกค้างในร่างกายใน
ระดับเสี่ยงและไม่ปลอดภัยสูงถึงร้อยละ 47 อันมีสาเหตุมาจากการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช (ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครพนม, 2554) ในการจัดการศัตรูพืชนั้น นอกจากการใช้สารเคมีแล้ว ยังมวีิธีการอ่ืน ๆ 
อีกหลายวิธี  เช่น การเขตกรรม (Cultural Control) วิธีกล (Mechanical Control) วิธีทางกายภาพ 
(Physical Control) วิธีพันธุกรรม (Genetic Control) ชีววิธี (Biological Control) วิธีกฎหมาย (Legal 
Control) เป็นต้น เนื่องจากแต่ละวิธีการมีทั้งข้อดีและข้อด้อยหรือข้อจ ากัดอยู่เสมอ ไม่สามารถเลือกวิธีการ
ใดวิธีการหนึ่งได้ตลอด จึงควรใช้หลาย ๆ วิธีร่วมกัน ซึ่งมีลักษณะเป็นวิธีการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน 
(Intregated Pest Management: IPM) (สมพร, 2553) นอกจากนี้การวิจัยทดสอบปรับใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
แก้ปัญหาการผลิตพืชในระดับพ้ืนที่จะประสบผลส าเร็จหรือล้มเหลว ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพ  (Physical Environmental Conditions) เศรษฐกิจ  (Economic Conditions) และสั งคม 
(Social Conditions) ของพ้ืนที่นั้น ๆ เป็นตัวก าหนดด้วย โดยเฉพาะเงื่อนไขด้านเศรษฐกิจและสังคม ที่จะ
ท าให้ทราบถึงผลการยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกร เพ่ือพัฒนาปรับปรุงหนทางน าเกษตรกรไปสู่เทคโนโลยี
ทีก่้าวหน้าต่อไป (FAO, 1968)  ด้วยเหตุที่เกษตรกรพยายามใช้สารเคมีเพ่ือแก้ปัญหาการระบาดของโรคและ
แมลงศัตรูพืช จนท าให้ผลผลิตมีสารพิษตกค้าง ไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและต่อเกษตรกรผู้ ใช้โดยตรง ดังนั้น 
จึงด าเนินการวิจัยทดสอบและปรับใช้เทคโนโลยีการผลิตหอมแบ่งปลอดภัยจากสารพิษตกค้างจังหวัด
นครพนม โดยใช้หลักการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน เพ่ือลดการใช้สารเคมี แก้ไขปัญหาเรื่องโรคและ
แมลงให้กับเกษตรกร ภายใต้บริบททางด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคมของพ้ืนที่ เพ่ือให้



ได้เทคโนโลยีการผลิตหอมแบ่งปลอดภัยจากสารพิษตกค้างที่เหมาะสมเป็นที่ยอมรับของเกษตรกรจังหวัด
นครพนมต่อไป 

วิธีด าเนินการ 
อุปกรณ์ 
1. สารชีวินทรีย์เชื้อราไตรโคเดอร์ม่าสด  
2.  สารชีวินทรีย์ไวรัส NPV ส าหรับหนอนกระทู้หอม 
3.  ปุ๋ยอินทรีย์ 
4.  ปุ๋ยทางใบ 
5.  สารจับใบ 

6.  วัสดุท ากับดักกาวเหนียวสีเหลือง ได้แก่ แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดสีเหลือง, กาวเหนียว, ไม้รวกขนาดยาว
ประมาณ 1 เมตร 

 
วิธีการ 

1.  ศึกษาวิธีการที่เหมาะสมในการผลิตหอมแบ่งให้ปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง 
1.1 วิเคราะห์พื้นที่ เพ่ือศึกษาระบบการผลิตหอมแบ่งและวิเคราะห์ปัญหาส าคัญด้านโรคและ

แมลงศัตรูพืช ที่เป็นเหตุให้เกษตรกรใช้สารเคมีในอัตราสูง จากหลักการวิจัยระบบการท าฟาร์ม (Farming 
Systems Research) 

1.2 เก็บตัวอย่างพืชและดินบริเวณที่เป็นโรคหรือถูกแมลงท าลายไปตรวจวินิจฉัย เพ่ือให้
ทราบชนิดของเชื้อโรคหรือแมลงที่เป็นสาเหตุ ความรุนแรงหรือความเสียหายที่พบ และเลือกวิธีการป้องกัน
ก าจัดให้เหมาะสม 

1.3 การทดสอบเปรียบเทียบกรรมวิธีการผลิตกับเกษตรกร ด าเนินการทดสอบเทคโนโลยี
ป้องกันก าจัดโรคและแมลง โดยปรับใช้วิธีการแบบผสมผสาน (Intregated Pest Management: IPM) เพ่ือ
ลดการใช้สารเคมี ตามสภาพปัญหาโรคและแมลงที่พบในแปลงเกษตรกร เปรียบเทียบกับกรรมวิธีการผลิต
ของเกษตรกรที่ใช้สารเคมีในการป้องกันก าจัดศัตรูพืชตามปกติ  เกษตรกรเข้าร่วมการทดลอง 10 ราย พ้ืนที่
แปลงทดลอง 1 ไร่/กรรมวิธี พ้ืนที่สุ่มเก็บตัวอย่าง 2x4 เมตร รายละเอียดกรรมวิธีทดสอบเทคโนโลยีป้องกัน
ก าจัดโรคและแมลง มีดังต่อไปนี้ 

1.3.1 กรรมวิธีการป้องกันก าจัด โรคหัวและรากเน่า (Sclerotium Rot)   
- ไถตากดินก่อนปลูก 7-14 วัน โดยไถดะ 1 ครั้ง ตากดินไว้ 7-14 วัน แล้วไถพรวนอีก 1 ครั้ง 
- ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาสดคลุกหัวพันธุ์ก่อนปลูก 10 กรัม (1 ช้อนแกง) ต่อหัวพันธุ์ 1 กก. หว่านปุ๋ย

อินทรีย์ผสมเชื้อสด อัตรา 50-100 ก./ตรม. ช่วงเตรียมแปลงปลูก และใช้เชื้อสด 1 กก. ผสมน้ า 200 ลิตร พ่นระยะ
พืชเริ่มเจริญเติบโต ช่วงเวลาเย็น อัตรา 10 - 20 ลิตร ต่อพ้ืนที่ 100 ตรม. (160-320 ลิตร/ไร่) 

1.3.2 กรรมวิธีการป้องกันก าจัด โรคราน้ าค้าง (Downy Mildew) 



- ตัดแต่งหัวพันธุ์ โดยแกะหัวแยกออกมาเป็นกลีบ ตัดรากเก่าและใบแห้งออก โดยไม่ให้มีรอย
ถลอก ตัดปลายยอดของหัวออกเล็กน้อย เพ่ือให้งอกเร็วขึ้น (กรมวิชาการเกษตร, 2545) 

- แช่หัวพันธุ์ในน้ าอุ่นก่อนปลูก อุณหภูมิ 41 องศาเซลเซียส นาน 4 ชม. (Yarwood,1943) 
ปล่อยให้เย็น 

 
1.3.3 กรรมวิธีการป้องกันก าจัดหนอนกระทู้หอม  (Beet Armyworm ) 
- ติดตั้งกับดักกาวเหนียวสีเหลือง ขนาด 15 x 28 ซม. 80 กับดัก/ไร่ สูง 1 เมตร เมื่อพบแมลง

ศัตรมูาติดกับดักชนิดละ 40 ตัวขึ้นไป แสดงว่าจะมีการระบาด 
- เดินส ารวจตรวจนับกลุ่มไข่หนอนกระทู้หอมในแนวเส้นทแยงมุมของแปลงสัปดาห์ละครั้ง 25 

จุด/ไร่ จุดละ 1 ตรม. เมื่อพบกลุ่มไข่ 12 กลุ่มข้ึนไป แสดงว่าจะมีการระบาด 
- เมื่อพบว่าจะมีการระบาดของหนอนกระทู้หอม พ่นด้วยสารชีวินทรีย์ไวรัส NPV อัตรา  20 มล.

ต่อน้ า 20 ลิตร ผสมสารจับใบ ทุก 5-7 วัน 3 ครั้ง ช่วงหลังบ่ายสามโมงเย็น เมื่อพบว่าจะมีการระบาดรุนแรง พ่น
อัตรา 30 มล. ต่อน้ า 20 ลิตร พ่นทุก 4 วัน ติดต่อกัน 2 ครั้ง (ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช, 2555) 

 
 
2.ขยายผลและประเมินผลการยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกร  

ขยายผลเทคโนโลยีที่ทดสอบได้ไปสู่เกษตรกรรายอ่ืน ๆ โดยประชุมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่
กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตหอมแบ่งต าบลดงขวาง อ าเภอเมืองนครพนม 50 ราย ต าบลน้ าก่ า อ าเภอธาตุพนม 31 
ราย แล้วประเมินผลการยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกร โดยใช้แบบสัมภาษณ์เกษตรกร รวมจ านวน 81 
ราย 

3. การบันทึกข้อมูล ประกอบด้วยข้อมูลทางด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
3.1 ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ 
- จ านวนปัญหาโรคและแมลงทีพ่บ ความรุนแรงหรือความเสียหายที่พบ วิธีการป้องกันก าจัด และ

ผลการตรวจสอบสารพิษตกค้างในผลผลิตหอมแบ่ง 
3.2 ด้านเศรษฐศาสตร ์ได้แก่ 
- อัตราผลผลิต ราคาต้นทุนการผลิต รายได ้ความคุ้มค่าต่อการลงทุน 
3.3 ด้านสังคม ได้แก่ 
- การยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกร 

เวลาและสถานที่  
ระยะเวลา  เริ่มต้น 2555  สิ้นสุด  2556  รวม 2 ปี 
สถานที่ด าเนินการ ต าบลดงขวาง อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 
 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 



1.  ศึกษาวิธีการที่เหมาะสมในการผลิตหอมแบ่งให้ปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง 
1.1 วิเคราะห์พื้นที่ วิเคราะห์พ้ืนที่ที่จะด าเนินการทดสอบ ต าบลดงขวาง อ าเภอเมือง จังหวัด

นครพนม พบว่า มีปัญหาการผลิตเรื่องโรคเชื้อราและมีหนอนกระทู้หอมระบาด จนบางครั้งไม่สามารถเก็บ
เกี่ยวขายผลผลิตต้นสดได ้ต้องรอขายเป็นหัวพันธุ์ เกษตรกรต้องการให้นักวิชาการช่วยแก้ปัญหา  

1.2 เก็บตัวอย่างพืชและดินบริเวณที่เป็นโรคหรือถูกแมลงท าลายไปตรวจวินิจฉัย  พบว่า      
มีปญัหาด้านโรคพืช 2 ชนิด และด้านหนอนแมลงศัตรู 1 ชนิด ดังนี้ 

1.2.1 โรคหั วและรากเน่ า  (Sclerotium Rot)  สาเหตุ เกิดจากเชื้ อรา Sclerotium 
rolfsii Sacc. ท าให้พืชมีอาการหัวเน่า รากขาดง่าย ใบแก่รอบนอกเหลืองแห้ง เลือกวิธีการป้องกันก าจัด 2 
วิธีการมาผสมผสานกัน คือ การไถตากดินก่อนปลูกเพ่ือลดเชื้อราในดิน ร่วมกับการใช้สารชีวินทรีย์เชื้อรา
ไตรโคเดอร์มาควบคุมโรค 

1.2.2 โ ร ค ร า น้ า ค้ า ง  (Downy Mildew)  ส า เห ตุ เกิ ด จ า ก เชื้ อ ร า  Peronospora 
destructor (Berk.) Casp. ท าให้พืชมีอาการปลายใบหงอกแห้ง  มักพบเชื้อราชนิดนี้ในหัวพันธุ์เป็นส่วน
ใหญ่ จึงเลือกวิธีการป้องกันก าจัด2 วิธีการมาผสมผสานกัน คือ การตัดแต่งหัวพันธุ์ ร่วมกับการแช่หัวพันธุ์
ในน้ าอุ่นเพ่ือก าจัดเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคก่อนปลูก 

1.2.3 หนอนกระทู้หอม (Beet Armyworm ) ตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลางคืนวางไข่เป็นกลุ่มสี
ขาวมีขนปกคลุม หนอนที่ฟักออกจากไข่จะแยกย้ายกัดกินทุกส่วนของพืชและเจาะเข้าไปท าลายในหลอด
หอม เลือกวิธีการป้องกันก าจัด 3 วิธีการมาผสมผสานกัน คือ การใช้กับดักกาวเหนียวสีเหลืองร่วมกับการ
เดินส ารวจตรวจนับจ านวนกลุ่มไข่ เพ่ือพยากรณ์การระบาดเทียบกับระดับเศรษฐกิจ (Economic 
Threshold) เมื่อพบว่าจะมีการระบาด จึงพ่นด้วยสารชีวินทรีย์ไวรัส NPV 

 
1.3 การทดสอบเปรียบเทียบกรรมวิธีการผลิตกับเกษตรกร ได้ผลการทดลองดังนี้ 
1.3.1 ผลการตรวจสารพิษตกค้างในผลผลิตหอมแบ่ง กรรมวิธีทดสอบ ตรวจไม่พบสารพิษ

ตกค้างในผลผลิต ส่วนกรรมวิธีเกษตรกร ตรวจพบสารพิษตกค้างในผลผลิต สูงกว่ามาตรฐาน MRL คิดเป็น
ร้อยละ 50 ของจ านวนเกษตรกร (ตาราง 1) โดยสารเคมีที่ตรวจพบบางชนิดอยู่ในรายชื่อวัตถุอันตรายที่ต้อง
เฝ้าระวัง ได้แก่ Carbofuran และ Methomyl นอกจากนี้คุณภาพของผลผลิตหอมแบ่งจากลักษณะที่
ปรากฏ พบว่า กรรมวิธีเกษตรกรมีอาการของโรคและแมลงเข้าท าลายผลผลิตมากกว่ากรรมวิธีทดสอบร้อย
ละ 20 แสดงให้เห็นว่ากรรมวิธีทดสอบมีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคและแมลงได้ดีกว่ากรรมวิธีเกษตรกร 
ตาราง 1  ผลการตรวจสารพิษตกค้างในผลผลิตหอมแบ่ง 

 

ผลผลิตเกษตรกร กรรมวิธีทดสอบ กรรมวิธีเกษตรกร 
รายที่ 1 ไม่พบ ไม่พบ 
รายที่ 2 ไม่พบ พบ Cypermetrin 0.05 mg/kg (Thai MRL 0.01) 
รายที่ 3 ไม่พบ พบ Chlorpyrifos 0.10 mg/kg (Thai MRL 0.20) 



พบ Cypermetrin 1.21 mg/kg (Thai MRL 0.10) 
รายที่ 4 ไม่พบ พบ Dimethoate 1.05 mg/kg (Thai MRL 0.05) 
รายที่ 5 ไม่พบ ไม่พบ 
รายที่ 6 ไม่พบ ไม่พบ 
รายที่ 7 ไม่พบ พบ Carbofuran 0.05 mg/kg (EU MRL 0.02) 
รายที่ 8 ไม่พบ พบ Methomyl 0.01 mg/kg (Codex MRL 0.2) 
รายที่ 9 ไม่พบ ไม่พบ 
รายที่ 10 ไม่พบ พบ Cypermetrin 1.91 mg/kg (Thai MRL 0.10) 

จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า กรรมวิธีทดสอบการผลิตหอมแบ่งโดยการปรับใช้วิธีการ
ป้องกันก าจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน เป็นกรรมวิธีการผลิตที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการควบคุมโรค
และแมลง ไม่ก่อให้เกิดสารพิษตกค้าง ช่วยเพ่ิมผลผลิตและรายได้ให้กับเกษตรกร โดยมีต้นทุนการผลิตที่ต่ า
กว่า คุ้มค่าแก่การลงทุนมากกว่ากรรมวิธีการผลิตแบบดั้งเดิมของเกษตรกร สอดคล้องกับการทดลองของศิริ
ลักษณ์ (2556) และพเยาว์ (2553) ที่ให้ผลการทดลองในลักษณะเดียวกัน 

1.3.2 ผลผลิตและองค์ประกอบ กรรมวิธีทดสอบให้ผลผลิต รายได้ และอัตราผลตอบแทนต่อ
การลงทนุ (Benefit Cost Ratio) สูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกร และมีต้นทุนการผลิตต่ ากว่า (ตาราง 2 และ 3)  
ตาราง 2  ผลผลิตและองค์ประกอบทางด้านเศรษฐศาสตร์ของการผลิตหอมแบ่ง 

  

กรรมวิธี 
 

ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่) 

ต้นทุน 
(บาท/ไร่) 

รายได้ต่อไร่ 
(บาท/ไร่) 

รายได้สุทธิ 
(บาท/ไร่) 

BCR 

กรรมวิธีทดสอบ 3,755 18,865 45,060 26,194 2.4 
กรรมวิธีเกษตรกร 3,508 20,150 42,096 21,946 2.1 
 

หมายเหตุ  : อ้างอิงราคารับซื้อหน้าสวนเกษตรกรต าบลดงขวาง ปี 2555 ราคากิโลกรัมละ 12 บาท 
 

2.  การประเมินผลการยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกร 
การประเมินผลการยอมรับเทคโนโลยีด้วยแบบสัมภาษณ์เกษตรกรต าบลดงขวาง และต าบล

น้ าก่ า หลังการประชุมรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตหอมแบ่งปลอดภัยจากสารพิษ พบว่า เกษตรกรทั้ง
สองต าบลส่วนใหญ่ยอมรับเทคโนโลยีการป้องกันก าจัดโรคหัวและรากเน่า เทคโนโลยีการป้องกันก าจัดโรค
ราน้ าค้าง และเทคโนโลยีการป้องกันก าจัดหนอนกระทู้หอม มีเพียงบางวิธีการของเทคโนโลยีเท่านั้นที่
เกษตรกรไม่ยอมรับแตกต่างกันไปในแต่ละชุมชน เกษตรกรต าบลดงขวาง ไม่ยอมรับวิธีการแช่หัวพันธุ์ใน
น้ าอุ่น เพ่ือก าจัดเชื้อราน้ าค้างในหัวพันธุ์ก่อนปลูก เนื่องจากเห็นว่ามีความยุ่งยากเกินไปในการปฏิบัติ เช่น 
ไม่มีพ้ืนที่ในการตาก ถ้าแช่แล้วปลูกไม่หมดหัวพันธุ์จะเสีย และเมื่อหอมถูกน้ าแล้วจะส่งกลิ่นรบกวน แต่
เกษตรกรต าบลน้ าก่ า เห็นว่าสามารถปฏิบัติได้ ไม่ยอมรับเพียงวิธีการไถตากดิน 7-14 วัน เนื่องจากเห็นว่าใช้
เวลามากเกินไป จะกระทบกับรายได้ (ตาราง 3) ซึ่งสอดคล้องกับหลักการของ Bellon (2001) (อ้างถึงใน 



G. Joshi (2006)) ว่าการยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกรอาจมีความแตกต่างกันในด้านบวกหรือลบ ขึ้นอยู่
กับข้อจ ากัด ข้อกังวล หรือความพึงพอใจของเกษตรกร  

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
1. การทดสอบท าให้ได้เทคโนโลยีการผลิตหอมแบ่งปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง จ านวน 3 ชุด 

ได้แก่  ชุดเทคโนโลยีการป้องกันก าจัดโรคหัวและรากเน่า ใช้วิธีการตากดินก่อนปลูก 7-14 วัน ร่วมกับการ
ใช้สารชีวินทรีย์เชื้อราไตรโคเดอร์มาควบคุมโรค   ชุดเทคโนโลยีการป้องกันก าจัดโรคราน้ าค้าง ใช้วิธีการตัด
แต่งหัวพันธุ์ร่วมกับการแช่หัวพันธุ์ในน้ าอุ่นก่อนปลูก และชุดเทคโนโลยีการป้องกันก าจัดหนอนกระทู้หอม 
ใช้วิธีการติดตั้งกับดักกาวเหนียวสีเหลือง ร่วมกับการส ารวจตรวจนับจ านวนกลุ่มไข่ พยากรณ์การระบาด 
และพ่นสารป้องกันก าจัดสารชีวินทรีย์ไวรัส NPV เมื่อพบว่าจะมีการระบาด 

2. เทคโนโลยีการผลิตหอมแบ่งที่ได้ เป็นกรรมวิธีการผลิตที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมโรค
และแมลง ไม่ก่อให้เกิดสารพิษตกค้างในผลผลิต ช่วยเพ่ิมผลผลิตและรายได้ให้กับเกษตรกร โดยมีต้นทุนการ
ผลิตที่ต่ ากว่า คุ้มค่าแก่การลงทุนมากกว่ากรรมวิธีการผลิตแบบดั้งเดิมของเกษตรกรที่ใช้สารเคมีในการ
ป้องกันก าจัดศัตรูพืช 

3. เกษตรกรที่เข้าประชุมรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีส่วนใหญ่ยอมรับเทคโนโลยีการป้องกัน
ก าจัดโรคหัวและรากเน่า เทคโนโลยีการป้องกันก าจัดหนอนกระทู้หอม และเทคโนโลยีการป้องกันก าจัดโรค
ราน้ าค้าง มีเพียงบางวิธีการของเทคโนโลยีเท่านั้นที่เกษตรกรไม่ยอมรับแตกต่างกันในแต่ละชุมชน เกษตรกร
ต าบลดงขวาง ไม่ยอมรับวิธีการแช่หัวพันธุ์ในน้ าอุ่นก่อนปลูก เนื่องจากเห็นว่ามีความยุ่งยากเกินไปในการ
ปฏิบัติ แต่เกษตรกรต าบลน้ าก่ า ไม่ยอมรับวิธีการไถตากดิน 7-14 วัน เนื่องจากเห็นว่าใช้เวลามากเกินไป จะ
กระทบกับรายได ้

4. เทคโนโลยีทั้ง 3 ชุด มีความเหมาะสมกับเกษตรกร ยกเว้นวิธีการแช่หัวพันธุ์ในน้ าอุ่นก่อน
ปลูกในชุดเทคโนโลยีการป้องกันก าจัดโรคราน้ าค้าง ยังไม่เหมาะสมกับเกษตรกรต าบลดงขวาง หากแต่
เหมาะสมกับเกษตรกรต าบลน้ าก่ า และวิธีการไถตากดิน 7-14 วันก่อนปลูกในชุดเทคโนโลยีการป้องกัน
ก าจัดโรคหัวและรากเน่า ยังไม่เหมาะสมกับเกษตรกรต าบลน้ าก่ า หากแต่เหมาะสมกับเกษตรกรต าบลดง
ขวาง เกษตรกรมีความต้องการให้ช่วยหาวิธีการอ่ืนให้ ดังนั้น จึงควรวิจัยศึกษาหาวิธีการอ่ืนที่เหมาะสม
ใหก้ับเกษตรกรต่อไป 

5. เกษตรกรมีความต้องการให้นักวิชาการช่วยแก้ปัญหาการผลิตอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม ได้แก่ ความ
ต้องการเทคโนโลยีการเก็บรักษาหัวพันธุ์ เนื่องจากหัวพันธุ์ที่รับซื้อมาจากพ่อค้าคนกลางมีราคาแพงและมี
โรคแมลงติดมาด้วย ซึ่งเป็นปัญหาอย่างมากต่อเกษตรกรผู้ผลิตหอมแบ่งต าบลดงขวางและต าบลน้ าก่ า ความ
ต้องการแก้ปัญหาโรคสีชมพูของเกษตรกรต าบลน้ าก่ าเพ่ิมเติม ความต้องการให้นักวิชาการออกไปช่วยให้
ค าแนะน าในรายละเอียดการปฏิบัติในพ้ืนที่ของตนในช่วงที่ท าการผลิต ดังนั้น ควรศึกษาวิจัยในเรื่องเหล่านี้
และขยายผลถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกรด้วยวิธีการต่าง ๆ เพิ่มเติม เพ่ือให้เกษตรกรเข้าใจในรายละเอียด
และน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อไป 



การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
1. ไดเ้ทคโนโลยีการผลิตหอมแบ่งที่ปลอดภัยต่อสุขภาพเกษตรกรทดแทนการใช้สารเคม ี
2. ไดเ้ทคโนโลยีการผลิตที่ช่วยลดสารพิษตกค้างในผลผลิตให้กับผู้บริโภค 
3. ไดเ้ทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคและแมลงให้เกษตรกร 
4. ไดเ้ทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมช่วยรักษาสมดุลให้กับระบบนิเวศน์ 
5. น าเทคโนโลยีไปใช้แก้ปัญหาด้านโรคแมลงศัตรูพืชกับพืชตระกูลหอมอ่ืน ๆ ได้ เช่น 

หอมแดง หอมหัวใหญ่ กระเทียม เป็นต้น ซึ่งมักพบอาการของโรคชนิดเดียวกัน 
6. การติดตั้งกับดักกาวเหนียวสีเหลืองร่วมกับการส ารวจตรวจนับกลุ่มไข่ ช่วยให้เกษตรกร

ตัดสินใจได้ว่าจะใช้หรือไม่ใช้สารก าจัดแมลง หากแมลงไม่ระบาด ก็ไม่ใช้สารก าจัดแมลง ท า ให้เกิดความ
คุ้มค่าทางด้านเศรษฐกิจ และประหยัดค่าใช้จ่ายค่าสารก าจัดแมลง 
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ภาคผนวก 

ตารางภาคผนวก 1  รายละเอียดขั้นการผลิตหอมแบ่งทั้งระบบของเกษตรกรต าบลดงขวางเปรียบเทียบ
ระหว่างกรรมวิธีทดสอบและกรรมวิธีเกษตรกร 
 

กิจกรรม กรรมวิธีทดสอบ กรรมวิธีเกษตรกร 
1. การเตรียมดิน  ไถตากดินก่อนปลูก 7-14 วัน โดยไถดะ 1 ครั้ง 

ตากดินไว้ 7-14 วัน ใส่สารปรับปรุงดิน ใส่
ปุ๋ยอินทรีย ์แล้วไถพรวนอีก 1 ครั้ง  ยกแปลง 
ใช้คราดปักท าหลุมปลูก แล้วพ่นยาคลุม

ไถเตรียมดิน โดยไม่ตากดิน 
ใส่สารปรับปรุงดิน ใส่ปุ๋ยอินทรีย์     ยก
แปลง ใช้คราดปักท าหลุมปลูก แล้วพ่น
ยาคลุมหญ้าหลังปลูก 

http://www.nakhonphanom.doae.go.th/index1.html
http://oard3.doa.go.th/news.php
http://www.cabdirect.org/search.html?q=au%3A%22YARWOOD%2C+C.+E.+%22
http://www.cabdirect.org/search.html?q=do%3A%22Hilgardia%22
http://www.cabdirect.org/abstracts/19431100831.html


หญ้าหลังปลูก 

2. การปรับปรุงดิน เหมือนกรรมวิธีเกษตรกร -ใส่ปูนขาวหรือโดโลไมต์ 
  อัตรา 100 กก./ไร่ 

3.พันธุ์ เหมือนกรรมวิธีเกษตรกร พันธุ์อุตรดิตถ์ (ลับแล) 
4. การเตรียมหัว
พันธุ์ 

- ตัดแต่งหัวพันธุ์ โดยแกะหัวแยกออกมาเป็น
กลีบ ตัดรากเก่าและใบแห้งออก ลอกกาบที่มี
เชื้อราออก โดยไม่ให้มีรอยถลอก ตัดปลาย
ยอดของหัวออกเล็กน้อย เพ่ือให้งอกเร็วขึ้น 
- แช่หัวพันธุ์ในน้ าอุ่นก่อนปลูก อุณหภูมิ 41 
องศาเซลเซียส นาน 4 ชม. ปล่อยให้เย็น 

- ตัดแต่งหัวพันธุ์แบบคร่าว ๆ  
-ไม่ได้แช่หัวพันธุ์ในน้ าอุ่นก่อนปลูก 
 

5. วิธีการปลูก เหมือนกรรมวิธีเกษตรกร - ใช้ระยะปลูก 13x14 ซม.                                          
- ปักด าหัวพันธุ์ลงหลุมปลูก 
ลึกประมาณ  3 ใน 4 ของหัว   
- คลุมด้วยแกลบดิบแล้วรดน้ า 

6. การป้องกัน
ก าจัดโรคพืช 

- ตากดินในขั้นตอนการเตรียมดิน 
- ตัดแต่งและแช่หั วพันธุ์ ในน้ า อุ่นตาม
ขั้นตอนการเตรียมหัวพันธุ์ 
- ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาสดคลุกหัวพันธุ์
ก่อนปลูก 10 กรัม (1 ช้อนแกง) ต่อหัว
พันธุ์ 1 กก. หว่านปุ๋ยอินทรีย์ผสมเชื้อสด 
อัตรา 50 -100 ก./ตรม. ช่วงเตรียมแปลง
ปลูก และใช้เชื้อสด 1 กก. ผสมน้ า 200 
ลิ ต ร  พ่ น ระย ะ พื ช เริ่ ม เจ ริ ญ เติ บ โต 
ช่วงเวลาเย็นอัตรา 10-20 ลิตร ต่อพ้ืนที่ 
100 ตรม. (160-320 ลิตร/ไร่) 

ใช้สารเคมีป้องกันก าจัดโรคพืช ตาม
ค าแนะน าของผู้จ าหน่าย อัตราตามท่ี
ระบุในฉลากภาชนะบรรจุ 

7. การป้องกัน
ก าจัดหนอนแมลง 

- ติดตั้งกับดักกาวเหนียวสีเหลือง ขนาด 
15 x 28 ซม. 80 กับดัก/ไร่ สูง 1 เมตร 
เมื่อพบแมลงศัตรูมาติดกับดักชนิดละ 40 
ตัวขึ้นไป แสดงว่ามีการระบาด  
- เดินส ารวจตรวจนับกลุ่มไข่หนอนกระทู้
หอมในแนวเส้นทแยงมุมของแปลงสัปดาห์
ละครั้ง 25 จุด/ไร่ จุดละ 1 ตรม. เมื่อพบ

ใช้สารเคมีป้องกันก าจัดหนอนแมลง 
ตามค าแนะน าของผู้จ าหน่าย อัตรา
ตามท่ีระบุในฉลากภาชนะบรรจุ 



กลุ่ มไข่  12 กลุ่ มขึ้น ไป  แสดงว่ามีการ
ระบาด 
- เมื่อพบการระบาดของหนอนกระทู้หอม 
พ่นด้วยสารชีวินทรีย์ไวรัส NPV อัตรา 20 
มล.ต่อน้ า 20 ลิตร ผสมสารจับใบ พ่นทุก 
5-7 วัน 3 ครั้ง ช่วงหลังบ่ายสามโมงเย็น 
เมื่อพบการระบาดรุนแรง พ่นอัตรา 30 มล. 
ต่อน้ า 20 ลิตร พ่นทุก 4 วัน ติดต่อกัน 2 
ครั้ง 

8. การใส่ปุ๋ย เหมือนกรรมวิธีเกษตรกร - ใส่ปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15  2 ครั้ง 
- ครั้งที่ 1 หอมอายุ 15 วัน 25 กก./ไร่ 
- ครั้งที่ 2 หอมอายุ 30 วัน 25 กก./ไร่ 
- ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ อัตรา 1,000 - 2,000     
กก./ไร่ 

9. การให้น้ า เหมือนกรรมวิธีเกษตรกร ใช้สายยางรด  2 วัน/ครั้ง 
10. การก าจัด
วัชพืช 

เหมือนกรรมวิธีเกษตรกร - พ่นสารเคมีคลุมหญ้าในขั้นตอนการ
เตรียมดิน 
- ถอนวัชพืชด้วยมือเมื่อพบวัชพืช
เจริญเติบโตในแปลง 

11. การเก็บเกี่ยว เหมือนกรรมวิธีเกษตรกร เก็บเก่ียวเมื่อหอมมีอายุ 45-55 วัน 
 

ตารางภาคผนวก 2  รายละเอียดต้นทุนการผลิตหอมแบ่งของเกษตรกรต าบลดงขวางเปรียบเทียบระหว่าง
กรรมวิธีทดสอบและกรรมวิธีเกษตรกร ปี 2555 
 

รายละเอียดต้นทุนการผลิต กรรมวิธีทดสอบ 
(บาท/ไร่) 

กรรมวิธีเกษตรกร 
(บาท/ไร่) 

1.ค่าเตรียมแปลง 1,950 1,950 
2.ค่าจ้างปลูก 800 800 
3.ค่าหัวพันธุ์ (130 กก./ไร่) 7,150 7,150 
3.ค่าแกลบดิบ 4,000 4,000 
4.ค่าจ้างคลุมแกลบ 600 600 
5.ค่าปุ๋ยและสารปรับปรุงดิน   
-ปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15  1,050 1,050 
-ปุ๋ยอินทรีย์หมักแห้ง 800 800 



-ปูนขาวหรือโดโลไมท์ 120 120 
6.ยาคลุมหญ้า   
7.สารป้องกันก าจัดโรคและแมลง   
-สารเคมี  1,000 
-ฮอร์โมน  1,180 
-สารชีวภัณฑ์ไตรโคเดอร์มา (1 กก./ไร่) 270  
-สารชีวภัณฑ์ NPV (100 มล./ไร่) 225  
-กับดักกาวเหนียวสีเหลือง (80 อัน/ไร่) 400  
8.สารจับใบ 150 150 
9.ค่าไฟฟ้า 1,000 1,000 

รวม 18,865 20,150 
 

 
 
 
 
 
 
 
ตารางภาคผนวก 3   ผลผลิตหอมแบ่งรายแปลงของเกษตรกรต าบลดงขวางเปรียบเทียบระหว่างกรรมวิธี
ทดสอบและกรรมวิธีเกษตรกร ปี 2555  

 

แปลงเกษตรกร กรรมวิธีทดสอบ 

 

 

กรรมวิธีเกษตรกร 
 (กก./ไร่) (กก./ไร่) 

รายที่ 1 3,860 3,550 
รายที่ 2 3,759 3,599 
รายที่ 3 3,819 3,628 
รายที่ 4 3,744 3,656 
รายที่ 5 3,957 3,643 
รายที่ 6 3,529 3,362 
รายที่ 7 3,669 3,411 
รายที่ 8 3,537 3,310 
รายที่ 9 3,680 3,491 
รายที่ 10 3,996 3,430 



เฉลี่ย  3,755 3,508 
 

                       
  ภาพ 1  หอมแบ่งแปลงกรรมวิธีทดสอบ                           ภาพ 2 หอมแบ่งแปลงกรรมวิธีเกษตรกร 
 

                                  

ภาพ 3 อาการของโรคหัวและรากเนา่                             ภาพ 4  สารชีวินทรยี์เช้ือราไตรโครเดอรม์าป้องกันก าจดัโรคหัวและ
รากเนา่ 

 

                    
ภาพ 5 อาการของโรคราน้ าค้าง                                 ภาพ 6 การตัดแต่งหัวพันธุ์แล้วน าไปแช่น้ าอุ่นก าจัดเช้ือรา

น้ าค้าง 
 

   
ภาพ 7  กลุ่มไขห่นอนกระทู้หอม                              ภาพ 8   สารชีวินทรีย์ไวรัส  NPV  ป้องกันก าจัดหนอนกระทู้

หอม 



 
 
 
 


