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บทคัดย่อ: จังหวัดศรีสะเกษ เป็นแหล่งผลิตหอมแดงคุณภาพดี มีชื่อเสียงจนเรียกกันติดปากว่า “หอมแดงศรีสะเกษ”  
น�าหัวพันธุ์หอมแดงมาจากจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดล�าพูน ท�าให้เสี่ยงต่อการระบาดของโรคหอมเลื้อยที่เกิดจากเชื้อรา 
(Colletotrichum gloeosporioides (Penz) Sacc)  ซึ่งเชื้อโรคติดมากับหัวพันธุ์ ระบาดในแปลงปลูก ท�าให้ผลผลิตเสีย
หายถึง 50% นอกจากนี้ผลผลิตไม่ได้คุณภาพและเน่าเสียง่าย เก็บได้ไม่นาน ส�านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จึง
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตหอมแดงคุณภาพในพื้นที่อ�าเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ ในปี  2554-2555 โดยเก็บเศษ
ซากหอมแดงออกจากพื้นที่ปลูกและเผาท�าลาย ไถตากดิน 2-3 ครั้ง หว่านปอเทือง อัตรา 5 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบทิ้งไว้  15 
วัน หว่านปูนโดโลไมท์ตามค่าวิเคราะห์ดิน ไถกลบทิ้งไว้ 14 วัน ก่อนปลูกหอมใส่ปุ๋ยหมักเชื้อไตรโครเดอร์มาสดอัตรา 500 
กิโลกรัม /ไร่ ไถพรวนคลุกเคล้าให้เข้ากับดิน ก่อนปลูกแช่หัวพันธุ์หอมแดงด้วยเชื้อไตรโคเดอร์มาสด อัตรา 1 กิโลกรัม/น�้า 
200 ลิตรนาน 30 นาที ระยะปลูก 16x16 เซนติเมตร คลุมฟางหลังปลูก ใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน อัตรา N:P
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= 15:5:5 หรือ หลังปลูก 15 วันใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15  อัตรา  33 กิโลกรัม/ไร่ หลังจากนั้น 30 วัน ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 46- 0 - 0  
อัตรา 22 กิโลกรัม/ไร่ โดยวิธีหว่านให้ทั่วแปลง การป้องกันก�าจัดศัตรูพืช ใช้สารชีวินทรีย์ และสารเคมีตามค�าแนะน�ากรม
วชิาการเกษตร เดด็ดอกหอมในระยะแรกของการออกดอก เกบ็เกีย่วเมือ่อาย ุ80-85 วนั  พบว่าสามารถลดโรคหอมเลือ้ยได้
ร้อยละ 23 ผลผลิตมากกว่าวิธีเกษตรกรร้อยละ 18.8 ได้อบรมเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดศรีสะเกษ ขยาย
ผลเทคโนโลยีไปยังพื้นที่เกษตรกรจ�านวน 200 ไร่ด้วยการผลิตหัวพันธุ์สะอาดและแก้ปัญหาหอมแดงเน่า 
ค�ำส�ำคัญ: หอมแดง, โรคหอมเลื้อย, การป้องกันก�าจัดแบบผสมผสาน

ABSTRACT: Sri Saket province is a major quality shallot production area of Thailand. However, the bulbs were 
introduced from Uttradit and Lampoon provinces, which were risk to twister disease caused by Colletotrichum 
gloeosporioides (penz.) Sacc. The disease can reduce up to 50 % of yield, decrease yield quality and shorten storage 
period. Therefore, Office of Agricultural Research and Development Region 4 (OARD4) had proposed a research and 
development project, in order to resolve the problems. The project was conducted in 2011-2012 in Yang Chumnoi  
district, Sri Saket province. The results revealed that the recommendation method could reduce the disease by 
23.0 %, whereas, the shallot yield was increased by 18.8 %. 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 sunnhemp, plow at flowering stage and let it be decomposed for 15 days,  
(4) liming about 2 weeks before planting, (5) apply 500 kg/rai of Trichoderma mixture compost, (6) bulb treatment 
with Trichoderma solution for 30 minutes, (7) planting at 16x16 cm spacing, (8) apply chemical fertilizer grade 
15:15:15 for 33 kg/rai at 15 days after planting (DAP) and grade 46-0-0 for 22 kg/rai at 30 DAP, (9) integrated pest 
control as a recommendation of Department of Agriculture (DOA), (10) discard crop flower at first flowering stage, 
and (11) harvest at 80-85 DAP. This integrated technology was contributed to farmers in Buriram and Sri Saket 
provinces to expand the planting areas for more than 200 rais.
Keywords: shallot, twister disease (Colletotrichum gloeosporioides(Penz.) Sacc), IPM
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บทน�ำ

หอมแดง (Allium ascalonicum Linn.) เป็นพชืในวงศ์  

Amaryllidaceae  ชือ่  shallot   เป็นพชืได้รบัความนยิม

ในการบริโภคมาก จังหวัดศรีสะเกษ เป็นแหล่งผลิต

หอมแดงคุณภาพดี มีชื่อเสียงจนเรียกกันติดปากว่า 

“หอมแดงศรสีะเกษ” ปี 2555 มเีกษตรกรปลกูหอมแดง

รวมทั้งจังหวัด 29,120  ไร่ ผลผลิต 69,130 ตัน  มูลค่า 

1,036,950,000 บาท(กิโลกรัมละ 15 บาท) ผลผลิต

เฉลี่ย 2,374 กิโลกรัม/ไร ่ (ส�านักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร, 2555) น�าหัวพันธุ์หอมแดงจาก   อ.ลับแล 

อ.น�า้ปาด จ.อตุรดติถ์ และ อ.เมอืง จ.ล�าพนู ท�าให้เสีย่ง

ต่อการระบาดของโรคหอมเลื้อย เกิดจากเชื้อรา  

(Colletotrichum gloeosporioides (Penz) Sacc) ซึ่ง

ระบาดมากในสภาพอากาศร้อนชื้น ระบาดท�าความ

เสยีหายในฤดฝูนซึง่เป็นช่วงผลติหวัพนัธุ ์ต้นหอมทีเ่ป็น

โรคมีอาการแคระแกรน ไม่ลงหัว ใบบิดโค้งงอ หัวลีบ

ยาว มักพบแผลเป็นรูปรี บนแผลจะพบสปอร์ตุ่มสีด�า

เล็กๆที่บริเวณโคนกาบใบคอ หรือส่วนหัวเกิดร่วมกับ

อาการเลื้อยไม่ลงหัว ซึ่งเชื้อโรคติดมากับหัวพันธุ ์ 

ระบาดในแปลงปลูก ท�าให้ผลผลิตเสียหายถึง 50% 

(กรมวิชาการเกษตร, 2552)  นอกจากนี้ผลผลิตไม่ได้

คณุภาพและเน่าเสยีง่าย เกบ็ได้ไม่นาน ดงันัน้ต้องสร้าง

กลุ่มผลิตหัวพันธุ์ และผลิตหอมแดงคุณภาพ ซึ่งหอม

พันธุ์ 1 ไร่ ปลูกหอมปีได้ 5 ไร่ เกษตรกร อ.ราศีไสล 

จ.ศรีสะเกษ และ จ.บุรีรัมย์ จะปลูกหอมเพื่อท�าพันธุ์ 

(หอมต่าว) ในฤดูฝนช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ได้

ผลผลิต 700-1000 กิโลกรัม/ไร่ หอมแดงคุณภาพมี

ลักษณะผิวแห้งสนิท ปราศจากโรคแมลง ขนาดหัว

สม�า่เสมอ และปลอดภยัจากสารพษิ  จากการวเิคราะห์

พื้นที่พบว่า เกษตรกรจะปลูกโดยการปรับพื้นที่นาให้มี

ระดับสูง น�้าไม่ท่วมขังหรือปลูกในบริเวณที่ดอน มี

การน�าดนิจอมปลวกมาคลกุเคล้ากบัดนิปลกูทกุ 2-3 ปี 

ปลูกเป็นแปลงใหญ่ 1-2 ไร่ ใน 2 ฤดูกาล ช่วงที่ 1 ปลูก 

ในเดือนเมษายน-พฤษภาคม (หอมต่าว) เพื่อท�าพันธุ์ 

และช่วงที ่2 ปลกูในเดอืนตลุาคม-มกราคม (หอมปี)  มี

การปลูกซ�้าที่เดิมติดต่อกันประมาณ 4-10 ปี ไม่มีการ

วิเคราะห์สมบัติดิน  ใส่ปูนขาวพร้อมปลูกอัตรา   100 

- 200 กิโลกรัม /ไร่  ใส่ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด อัตรา 50-100 

กิโลกรัม/ไร่ รองพื้นก่อนปลูกหอมแดง ปุ๋ยเคมีสูตร 12 

-12-7 หรือ   13-13-21 อัตรา 50 - 100 กิโลกรัม./ไร่  

และ สูตร 0-10-30  อัตรา 50 กิโลกรัม./ไร่  หลังปลูก 

15 วนัและ 30 วนั เกษตรกรมกีารใส่ปุย๋เคมมีากโดยไม่

ค�านึงถึงปริมาณธาตุอาหารที่อยู ่ในดิน ท�าให้ธาตุ

อาหารตกค้างสะสมอยู่ในดินขาดความสมดุลและดิน

มีสภาพเป็นกรด พบการระบาดของโรคหอมเลื้อย 

หนอนกระทู้หอม เพลี้ยไฟ ใช้สารเคมีป้องกันก�าจัด

แมลง ได้แก่ เมโทมิล คลอไพริฟอส โปรฟิโนฟอส อบา

เมค็ตนิ ไซเปอร์เมทรนิ  สารเคมป้ีองกนัก�าจดัโรค ได้แก่ 

โปรคลอราช  คาร์เบนดาซมิ แมนโคเซบ เกษตรกรผสม

สารเคมีมากกว่า 1 ชนิดลงในถังฉีดพ่นสารเคมี ใช้สาร

ป้องกนัก�าจดัวชัพชืในกลุม่ออกซฟีอูอเซน็ สารคมุวชัพชื

ก่อนงอก+อะลาคลอร์+ฟลูมิโอซาซิน  ส�านักวิจัยและ

พัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จึงได้พัฒนาเทคโนโลยีการ

ผลติหอมแดงคณุภาพในพืน้ทีจ่งัหวดัศรสีะเกษ โดยใช้

แนวทางการวิจัยระบบการท�าฟาร์มและการพัฒนา

เทคโนโลยเีกษตรแบบมส่ีวนร่วม (PTD) มวีตัถปุระสงค์

เพื่อ ให้ได้ผลผลิตหอมแดงมีคุณภาพ

วิธีกำรศึกษำ

อุปกรณ์และวิธีกำร

 อุปกรณ์

1.  พันธุ์พืช : พันธุ์หอมแดง พันธุ์ปอเทือง

2.  ปุ๋ยเคมี : สูตร 46-0-0 18-46-0 และ 0-0-60

3.  ปุ๋ยอินทรีย์ : ปุ๋ยหมักมูลไก่

4.  สารเคมกี�าจดัวชัพชื : ออกซฟีอูอเฟ็น สารคมุ

วัชพืชก่อนงอก 

5.  สารเคมีป้องกัน : โพรคลอราช 50% WP, 

แมนโคเซบ 80% WP  พิโปรนิล 5% W/V SC

6.  เชือ้จลุนิทรย์ีป้องกนัก�าจดัศตัรพูชื  : Bacillus 

thuringiensis  Bacillus subtilis   ไตรโคเดอร์มา

7.  วัสดุปรับปรุงดิน : ปูนโดโลไมท์ 
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ด�าเนินงานในไร่นาเกษตรกร โดยเกษตรกรเป็น 

ผูด้�าเนนิการ ดงันัน้ วธิกีารและแนวทางการด�าเนนิงาน 

จงึยดึตามขัน้ตอนการวจิยัระบบการท�าฟาร์ม (farming 

systems research หรือ FSR) และการพัฒนา

เทคโนโลยแีบบมส่ีวนร่วม (participatory technology 

development หรือ PTD) ดังนี้

คัดเลือกพื้นที่ในอ�าเภอยางชุมน้อย จังหวัด

ศรีสะเกษ ด�าเนินการทดสอบ ช่วงที่ 1 ปลูกในเดือน

ตลุาคม -มกราคม (หอมปี) 2554-2555 มเีกษตรกรร่วม

งานทดสอบเทคโนโลยีจ�านวน 10 ราย รายละ 1 ไร่ ได้

วิเคราะห์คุณสมบัติดินก่อนทดสอบ ค่าเฉลี่ย 10 ราย

ดังนี้ ค่า pH 6.16 ความต้องการปูน 141 กิโลกรัม/ไร่ 

อนิทรยีวตัถ ุ1.3% Avai.P 361 มลิลกิรมั/กโิลกรมั และ 

Exch.K 115 มิลลิกรัม/กิโลกรัม การทดสอบประกอบ

ด้วย 2 กรรมวิธี คือ 1) วิธีแนะน�าคือ  การเตรียมแปลง

ปลกูหลงัเกบ็เกีย่ว เกบ็เศษซากหอมแดงออกจากพืน้ที่

ปลูกเผาท�าลาย ไถตากดิน 2-3 ครั้ง เพื่อลดประชากร

เชื้อรา หว่านปอเทือง อัตรา 5 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบทิ้งไว้  

15 วัน หว่านปูนโดโลไมท์ตามค่าวิเคราะห์ดิน ไถกลบ

ทิ้งไว้ 14 วัน ก่อนปลูกหอมใส่ปุ๋ยหมักเชื้อไตรโครเดอร์

มาสดอัตรา 500 กิโลกรัม /ไร่ ไถพรวนคลุกเคล้าให้เข้า

กับดิน ก่อนปลูกแช่หัวพันธุ์หอมแดงด้วยเชื้อไตรโคเด

อร์มาสด อัตรา 1 กิโลกรัม/น�้า 200 ลิตรนาน 30 นาที 

ยกถุงออกจากถังเพื่อให้หอมแห้งจึงน�าไปปลูก ระยะ

ปลูก 16x16 เซนติเมตร ฉีดพ่นสารคุมวัชพืชก่อนงอก 

คลุมฟางหลังปลูก   หลังปลูก 15 วันใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 

15-15-15  อัตรา  33 กิโลกรัม/ไร่ ใส่ปุ๋ยเคมีตามค่า

วเิคราะห์ดนิ อตัรา N:P
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เกษตร, 2553)   หลังจากนั้น 30 วัน ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 

46-0-0 อัตรา 22 กิโลกรัม/ไร่ โดยวิธีหว่านให้ทั่วแปลง  

การป้องกันก�าจัดศัตรูพืช ใช้สารชีวินทรีย์: บีที บีเอส 

ไตรโคเดอร์มา และสารเคมตีามค�าแนะน�ากรมวชิาการ

เกษตร 2) วิธีเกษตรกร คือ เตรียมแปลงปลูกโดยไม่มี

การเก็บเศษซาก ไม่แช่หัวพันธุ์ ระยะปลูกเช่นเดียวกับ

วธิทีดสอบการใส่ปุย๋ การป้องกนัก�าจดัศตัรพูชื และเกบ็

เกี่ยว ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15  อัตรา  50 กิโลกรัม/ไร่ 

ใส่พร้อมปลูก หลังปลูก 15 30 วันใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 12-

12-7 หรอื 13-13-21 อตัรา 50 - 100 กโิลกรมั./ไร่  และ 

สตูร 0-10-30  อตัรา 50 กโิลกรมั./ไร่  ในปี 2555-2556 

ได้น�าวิธีแนะน�าไปทดสอบเพื่อท�าพันธุ ์(หอมต่าว)

จ�านวน 10 ราย ที่อ�าเภอราศีไสล จังหวัดศรีสะเกษ 

ด�าเนินการในเดือนเมษายน-พฤษภาคม 

การบนัทกึข้อมลู ด้านเกษตรศาสตร์ สุม่เกบ็แปลง

ละ 3 จุดๆละ 1 ตารางเมตร ได้แก่  ผลผลิตแห้งหลัง

เกบ็เกีย่ว 15 วนั(หอมป๋ึง)  การระบาดของโรคหอมเลือ้ย

ทุก 7 วัน  วัดเส้นผ่านศูนย์กลางหัวหอมในวันเก็บ

ผลผลิต ด้านเศรษฐศาสตร์ ได้แก่ ต้นทุนผันแปร ราย

ได้ รายได้สุทธิ อัตราส่วนของรายได้ต่อการลงทุน 

(BCR) วิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีของดินก่อนปลูก

และหลังปลูก วิเคราะห์สารพิษตกค้าง (insecticide) 

ตัวอย่างละ 1 กิโลกรัมในห้องปฏิบัติการของกลุ่ม

พฒันาการตรวจสอบพชืและปัจจยัการผลติ ส�านกัวจิยั

และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 โดยวิธี Gas Chroma-

tography (GC)  (Steinwander, 1985)                 

ผลกำรศึกษำและวิจำรณ์

 อ.ยางชุมน้อย ผลผลิตหอมปีวิธีแนะน�าเฉลี่ยได้ 

3,905 กก./ไร่ ซึ่งสูงกว่า วิธีเกษตรกร 305 กก./ไร่  

(Table 1) เนื่องจากวิธีแนะน�าพบโรคหอมเลื้อยเพียง 

2.72% ขณะที่วิธีเกษตรกรพบการเป็นโรค 25.64% 

(Table 1) การแช่ไตรโคเดอร์มาสดก่อนปลกูจะลดเชือ้

ราสาเหตุโรคแอนแทรคโนส (หอมเลื้อย) ได้ (จิระเดช 

และวรรณวไิล, 2546) นอกจากนีก้ารหว่านปอเทอืงให้

ธาตุไนโตรเจน 10-30 กิโลกรัม/ไร่ (ศูนย์วิจัยพืชไร่

อุบลราชธานี, 2541) ทั้งในวิธีแนะน�าและวิธีเกษตรกร

ไม่พบสารพิษตกค้าง และขนาดหัวหอมมีเส้นผ่าน

ศูนย์กลางใกล้เคียงกันคือ 34.3 และ 32.1 มิลลิเมตร 

ตามล�าดับ ต้นทุนและผลตอบแทน วิธีแนะน�า ต้นทุน

ผันแปร 25,883  บาท/ไร่ รายได้ 60,900 บาท/ไร่ ราย

ได้สุทธิ  33,529 บาท/ไร่ อัตราส่วนของรายได้ต่อการ

ลงทุน (BCR) เท่ากับ 2.22 ให้ผลตอบแทนมากกว่า 1 

สามารถด�าเนินการผลิตได้ (Table 1) วิธีเกษตรกร 

ต้นทุนผันแปร 28,824 บาท/ไร่ รายได้ 54,000 บาท/ไร่ 
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รายได้สุทธิ 24,066 บาท/ไร่ อัตราส่วนของรายได้ต่อ

การลงทุน (BCR) เท่ากับ 1.80 ต้นทุนสูงเพราะค่าหัว

พนัธุ ์ค่าปุย๋เคมแีละค่าจ้างแรงงานปลกู โดยเฉพาะการ

ใส่ปุย๋ของเกษตรกรไม่ถกูต้องท�าให้ต้นทนุสงู สนัน่ และ

คณะ (2530)  รายงานว่า การใส่ปุ ๋ยทั้งหมดเมื่อ

หอมแดงเริ่มแตกกอ (อายุ 15 วันหลังปลูก) จะท�าให้

หอมแดงใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดเพราะ

หอมแดงที่ปลูกด้วยหัวพันธุ์นั้น  ในช่วงแรกหลังจาก

ปลกู  จะใช้ธาตอุาหารทีส่ะสมในหวัพนัธุเ์พือ่การเจรญิ

เตบิโตระยะแรกเป็นหลกัก่อนโดยใช้ธาตอุาหารจากดนิ

ไม่มากนัก  ดังนั้นการใส่ปุ๋ยก่อนปลูกส�าหรับหอมแดง

ที่ปลูกด้วยหัวพันธุ์จึงไม่มีความจ�าเป็นและอาจมีผล

ท�าให้ปุย๋บางส่วนสญูหายไปจากดนิโดยเปล่าประโยชน์  

จากรายงานของศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย (2556) ต้นทุนการผลิตหอมแดงของ

เกษตรกร อ.ยางชุมน้อย และราศีไสล จ.ศรีสะเกษ ไร่

ละ 41,600 บาท เป็นค่าหวัพนัธุร้์อยละ 41 ปุย๋เคมร้ีอย

ละ 9 ดังนั้น หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ควรส่งเสริม

ให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิต โดยผลิตพันธุ์หอมแดง

ไว้ปลูกเอง (จินัฐดา และคณะ, 2552) 

 ผลผลิตหอมพันธุ์ (หอมต่าว) ในพื้นที่ อ.ราษีไสล 

จ.ศรีสะเกษ พบว่า ให้ผลผลิต 843.5 กิโลกรัม/ไร่ ไม่

พบโรคหอมเลื้อย ขนาดหัวเล็กเพียง 14.6 มิลลิเมตร 

(Table 2) เพราะอายเุกบ็เกีย่วเพยีง 45 วนั ประเมนิผล

การยอมรับเทคโนโลยีพบว่า ยอมรับการใช้เชื้อ 

ไตรโคเดอร์มาสดฉดีพ่นหรอืให้พร้อมกบัการให้น�า้ ส่วน

การแช่หวัพนัธุห์อมแดงด้วยเชือ้ไตรโคเดอร์มาสดก่อน

ปลกูเพือ่ป้องกนัก�าจดัเชือ้สาเหตโุรคหอมเลือ้ยทีต่ดิมา

กับหัวพันธุ์ควรใช้ส�าหรับการปลูกหอมพันธุ์(หอมต่าว) 

เนื่องจากปลูกในพื้นที่ไม่มาก มีเวลาเอาใจใส่ดูแลทั่ว

ถงึและหอมทีป่ลกูจากการผลติพนัธุเ์องเมือ่น�ามาปลกู

ในช่วงหอมปีมีความแข็งแรงโตเร็วไม่เป็นโรค  ยอมรับ

การใส่ปนูขาวตามค่าวเิคราะห์ดนิและใส่ก่อนการปลกู

หอมแดงอย่างน้อย 2 สัปดาห์ การใส่ปุ๋ยเคมีตามค�า

แนะน�ายอมรบัปานกลาง เนือ่งจากหอมแดงมใีบสเีขยีว

เข้มแก่ช้า  ท�าให้ต้องใช้เวลาในแปลงเพิม่ การถ่ายทอด

เทคโนโลยโีดยการอบรมเกษตรกรในพืน้ที ่ต.ไทสามคัคี 

อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์  และเจ้าหน้าที่ของ อบต.  

เกษตรต�าบล อ.ราษีไสล อ. วังหิน อ.อุทุมพรพิสัย 

อ.กันทรารมย์ จ. ศรีสะเกษ ขยายผลไปยังพื้นที่

เกษตรกร  200 ราย จ�านวน 200 ไร่ด้วยการผลิตหัว

พันธุ ์สะอาดในพื้นที่อ�าเภอราศีไสล และแก้ปัญหา

หอมแดงเน่า 

Table 1  Shallot  yields, cost, incomes, benefits, benefit cost ratio and twister disease damage on farmers shallot 
at  Yarngshum-noi District  Amphure Yangshum-noi Srisaket Province in October-January 2011-2012 
(means of 10 fields)

Yield and economic return
recommended method conventional method

2011 2012 average 2011 2012 average

yield(kg./rai )
diameter (mm.)
twister disease (%)
cost  (baht/rai)
cost  (baht/kg.)
price  (baht/kg.)
income (baht/rai)
profit (baht/rai)
Benefit Cost Ratio  
chemical residues

3,750
34.4
0.15

24,396
6.5
24

89,994
66,113

3.68
ND

4,060
34.3
5.30

27,371
6.7
15

60,900
33,529

2.22
ND

3,905
34.3
2.72

25,883
6.6

19.5
75,447
49,821

2.95
ND

2,740
31.8

20.04
27,735

10.1
24

65,760
38,025

2.37
ND

3,600
32.5

31.25
29.934

8.3
15

54,000
24,066

1.8
ND

3,170
32.1

25.64
28,834

9.2
19.5

59,880
31,045

2.08
ND
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Table 2  Shallot  yields, cost, incomes, benefits, benefit cost ratio and twister disease damage on farmers               
shallot at  Rasrisalai District  Srisaket Province in April-May 2012-2013 (means of 10 fields)

Yield and economic return
recommended method

2012 2013 average

yield(kg./rai )
diameter (mm.)
twister disease (%)
cost  (baht/rai)
cost  (baht/kg.)
price  (baht/kg.)
income (baht/rai)
profit (baht/rai)
Benefit Cost Ratio  
chemical residues

787
13.2
0.9

9,783
12

100
78,700
68,917

8.04
ND

900
14.6

0
11,751

13
70

63,000
51,249

5.36
ND

843.5
13.9
0.45

10,767
12.5
85

70,850
60,083

6.7
ND
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ผสาน 
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