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บทคดัย่อ: การศกึษาครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่แก้ไขปัญหาการระบาดของโรคหอมเลือ้ยแบบมส่ีวนร่วม ด�าเนนิการทดสอบ
เทคโนโลยีการแก้ไขปัญหาในพื้นที่เกษตรกรบ้านแข้ ต�าบลฟ้าห่วน อ�าเภอค้อวัง จังหวัดยโสธรในปี 2556  มีเกษตรกร 
ร่วมทดสอบจ�านวน6 ราย  ประกอบด้วย 2 กรรมวิธี  คือ วิธีแนะน�า (ใส่ปุ๋ยหมักอัตรา 200กก./ไร่ + ปุ๋ยเคมีอัตรา 100 กก./ไร่  
ใช้เชื้อไตรโคเดอร์ม่าสด  อัตรา 1 กิโลกรัม/น�้า 200 ลิตร  ฉีดพ่นก่อนปลูกและใช้กาวกับดักผีเสื้อหนอน) และวิธีเกษตรกร 
(ใส่ปุ๋ยเคมีอัตรา 250 กก./ไร่) จากการศึกษาพบว่า  วิธีแนะน�าสามารถลดความเสียหายจากการระบาดของโรคหอมเลื้อย
ลงได้ร้อยละ  90ให้ผลผลิตเฉลี่ย 4.95 ตัน/ไร่ ซึ่งสูงกว่าวิธีเกษตรกรที่ได้ผลผลิตเฉลี่ย 4.2 ตัน/ไร่ และวิธีแนะน�ายังให้ขนาด
หวัหอมใหญ่กว่าวธิเีกษตรกร คอื 3.45และ3.20 เซนตเิมตร ตามล�าดบั ในทางกลบักนัวธิกีารแนะน�ามต้ีนทนุการผลติต�า่กว่า
วิธีเกษตรกร  คือ 19,350 และ 27,600  บาท/ไร่ ตามล�าดับ การยอมรับเทคโนโลยีเกษตรกรมีความสนใจในวิธีการแนะน�า  
และมีการขยายผลออกไปยังหมู่บ้านใกล้เคียง 3 หมู่บ้าน คือ บ้านโพนเมือง บ้านเหล่าน้อย และบ้านแข่ ทั้งนี้ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรอ�านาจเจริญ ได้ท�าบันทึกข้อตกลงกับสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร  ส�านักงานเกษตรอ�าเภอค้อวัง  และ
ส�านักงานเกษตรจังหวัดยโสธร ในการร่วมกันขยายผล 
ค�ำส�ำคัญ: หอมแดง, โรคหอมเลื้อย, การป้องกันก�าจัด

ABSTRACT: The objective of this study was to fix outbreaks Onion Twister Participate and  test technology  
Troubleshooting in the area.It was carried out in 2013 in 6 farmers, fields of   Ban Fahuansub-district,  Kho- Wang 
district. There were 2 treatments; i.e. recommended method(compost application rate of 200 kg / rai + chemical  
fertilizer. rate 100 kg / ha+ Use of Trichoderma in the fresh rate of 1 kg / 200 liters of water spraying before  
planting. and Use glue trap species) and farmer method(fertilizer rate of 250 kg / rai). The study revealed  that  
recommended method gave the Reduces damage An outbreak of   Onion Twister down percent. 90,and average grain 
yieldat4.95tonnes/raihigherthantheaverage grain yieldof farmers. 4.2tonnes/raiAndencouragesmallonionover how 
farmers is 3.45and 3.20cm, respectively. respective .On the other hand, recommended method gave a  production 
cost lower farmer method is19,350 and27,600 baht/rairespective.Technology adoption farmers are interested in how 
to guide. And hasexp and edto theneigh boring village three village is Ban PhonMuang, Ban Lao Noi and Ban Kae 
These littlehouses andcompet.TheAmnatAgricultural Research and Development Centerentered into an agreement 
with the farmers Yasothon. Agriculture Kho Wang AndYasothon Provincial Agriculture Office In common extension
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บทน�ำ

จังหวัดยโสธร มีพื้นที่ปลูกหอมแดงในเขตพื้นที่

อ�ำเภอค้อวัง ประมำณ 3,500  ไร่  ได้ผลผลิตทั้งหมด

ประมำณ 10,850   ตนั/ปี  เฉลีย่ 3.1  ตนั/ไร่  รำคำเฉลีย่ 

12  บำท/กก. มลูค่ำทำงเศรษฐกจิประมำณ 130.2 ล้ำน

บำท  มีเกษตรกรที่เกี่ยวข้องประมำณ 750 รำย   โรค

และแมลงศัตรูหอมแดงที่พบได้แก่  โรคหอมเลื้อย โรค

หวัเน่ำ  หนอนกระทูห้อม หนอนหลอดหอม  และ เพลีย้

ไฟ  (นวลจันทร์, 2554)  สำรเคมีที่ใช้ในกำรป้องกัน

ก�ำจัดแมลงศัตรูหอมแดงสำมำรถจ�ำแนกตำมระดับ

กำรออกฤทธิ์คือระดับพิษร้ำยแรง กลุ่มคำร์บำเมท 

ได้แก่ เมโทมิลกลุ่มออร์กำโนฟอสเฟต ได้แก่ คลอไพริ

ฟอสโปรฟิโนฟอสระดบัพษิปำนกลำง กลุม่อบำเมค็ตนิ   

กลุ่มไพริทรอยด์ ได้แก่ ไซเปอร์เมทริน  ส่วนสำรเคมี

ป้องกนัก�ำจดัโรคหอมแดงได้แก่ โปรคลอรำช  คำร์เบน

ดำซมิแมนโคเซบและใช้สำรป้องกนัก�ำจดัวชัพชืในกลุม่

ออกซีฟูออเฟ็น+อะลำคลอร์+ฟลูมิโอซำซิน ทั้งนี้

เกษตรกรยงัขำดควำมรูแ้ละวธิกีำรกำรใช้สำรเคมทีีถ่กู

ต้องและเหมำะสมเช่นผสมสำรเคมีมำกกว่ำ 1 ชนิดลง

ในถงัเดยีวกนั  ไม่ใช้ตำมค�ำแนะน�ำในฉลำกและใช้สำร

เคมีไม่ตรงกับช่วงเวลำกำรระบำดของโรคแมลงและ

ระยะกำรเจรญิเตบิโตของพชืท�ำให้เกดิประสทิธิภ์ำพไม่

เต็มที่จนน�ำไปสู่กำรดื้อยำ  กำรปรับปรุงบ�ำรุงดินโดย

กำรปลกูพชืตระกลูถัว่  กำรใช้ปนูขำวและกำรใช้ปุย๋เคมี

ได้อย่ำงถกูต้องเหมำะสมท�ำให้ดนิมคีวำมอดุมสมบรูณ์

ช่วยลดกำรระบำดของโรคหอมเลื้อยลงได้   (กรม

วิชำกำรเกษตร, 2552) และยังช่วยลดต้นทุนกำรผลิต

ลงได้ กำรปลูกหอมแดงซ�้ำพื้นที่เดิมติดต่อกันหลำยปี 

โดยไม่มีกำรวิเครำะห์คุณสมบัติดินและใส่ปุ๋ยเคมีใน

ปรมิำณมำกโดยไม่ค�ำนงึถงึปรมิำณธำตอุำหำรทีอ่ยูใ่น

ดิน ท�ำให้มีธำตุอำหำรตกค้ำงสะสมอยู่ในดินและมี

สภำพเป็นกรด จำกกำรวเิครำะห์คณุสมบตัดินิพบว่ำมี

ปริมำณอินทรียวัตถุค่อนข้ำงต�่ำ ร้อยละ1.30   ค่ำ pH 

เท่ำกบั 6.1  มสีภำพเป็นกรดอ่อน ปรมิำณฟอสฟอรสัที่

เป็นประโยชน์ 361 มก./กก.ซึ่งอยู่ในระดับสูงมำกจน

เกนิควำมจ�ำเป็น  ปรมิำณโพแทสเซยีมทีแ่ลกเปลีย่นได้  

115  มก./กก.  ซึ่งอยู ่ในระดับสูงมำก  ในขณะที่

เกษตรกรมีกำรใส่ปุ ๋ยเคมีและปูนขำวพร้อมปลูกใน

อัตรำที่สูงโดยไม่มีกำรวิเครำะห์สมบัติดิน และปฏิบัติ

ติดต่อกันมำนำน ท�ำให้สภำพดินเสื่อม ส่งผลให้พืช

เจริญเติบโตได้ไม่ดี (นวลจันทร์ และคณะ, 2556) กำร

ใช้เชื้อรำไตรโครเดอร์ม่ำสด แช่หรือฉีดพ่นหอมแดง

ท�ำให้กำรเจริญของเชื้อรำไตรโครเดอร์ม่ำเข้ำสู่ภำยใน

เส้นใยของเชื้อรำไรซอคโทเนีย ท�ำให้เส้นใยสูญเสีย

ควำมมีชีวิต กำรท�ำลำยในลักษณะปรสิตของเชื้อ

สำเหตโุรคจ�ำพวก Colletotrichum (จริะเดช และวรรณ

วไิล, 2546) กำรป้องกนัก�ำจดัโรคหอมเลือ้ยในหอมแดง

ซึ่งเกิดจำกเชื้อรำColletotrichumgloeosporioides(P

enz.) Sacc ตำมค�ำแนะน�ำให้ท�ำกำรถอนต้นพืชที่เป็น

โรคไปท�ำลำยโดยวธิเีผำทิง้และใช้สำรเคมตีำมค�ำแนะ

คือแมนโคเซบ ฉีดพ่นสลับกับโพรคลอรำช (กรม

วิชำกำรเกษตร, 2552) ท�ำให้ลดกำรระบำดของโรคได้  

ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเกษตรอ�ำนำจเจริญ  ได้

รับหนังสือร้องเรียนจำกกลุ่มเกษตรกรบ้ำนแข้  ต�ำบล

ฟ้ำห่วน  อ�ำเภอค้อวัง  จังหวัดยโสธร  ผ่ำนทำง

ส�ำนักงำนเกษตรจังหวัดยโสธร  ถึงกำรประสบปัญหำ

ภัยพิบัติกำรระบำดของโรคหอมเลื้อย โรคหัวเน่ำใน

หอมแดงรวมพื้นที่ 764 ไร่ เกษตรกรกว่ำ150 รำย คิด

เป็นมูลค่ำควำมเสียหำยทำงเศรษฐกิจประมำณ 5.73 

ล้ำนบำท  ศนูย์วจิยัและพฒันำกำรเกษตรอ�ำนำจเจรญิ 

จงึได้ประสำนงำนตดิต่อขอรบัควำมช่วยเหลอืจำกกรม

วิชำกำรเกษตรในกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อแก้ไข

ปัญหำโรคหอมเลือ้ยร่วมกบักลุม่เกษตรกร โดยเริม่จำก

กำรประชุมชี้แจงท�ำควำมเข้ำใจ กำรจัดเวทีเพื่อสืบค้น

สำเหตขุองปัญหำ  กำรอบรมถ่ำยทอดองค์ควำมรู ้กำร

คัดเลือกเทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหำ และกำรร่วมท�ำ

แปลงทดสอบเพือ่พฒันำเทคโนโลยแีบบมส่ีวนร่วมตำม

หลักเกษตรดีที่เหมำะสม

วิธีกำรศึกษำ

ศกึษำวจิยัในสภำพพืน้ทีเ่กษตรกร โดยมเีกษตรกร

ร่วมด�ำเนินกำร ใช้หลักกำรวิจัยระบบกำรท�ำฟำร์ม 
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(Farming Systems Research) (อำรันต์, 2532) ซึ่งมี

แนวทำงและขั้นตอนด�ำเนินกำร 5 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายและ

เกษตรกร ได้คดัเลอืกเกษตรกรและด�ำเนนิกำรในพืน้ที่

ที่มีกำรระบำดของโรคหอมเลื้อยในหอมแดงที่บ้ำนแข้  

ต�ำบลฟ้ำห่วน  อ�ำเภอค้อวัง  จังหวัดยโสธร

ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาพื้นที่เป้าหมายแบบมี

ส่วนร่วม ใช้วิธีกำรวิเครำะห์ระบบนิเวศน์เกษตร 

(Agro-ecosystem Analysis) และวิธีกำรประเมิน

สภำวะชนบทเร่งด่วน (Rapid Rural Appraisal) และ

กำรจดัเวทเีสวนำแลกเปลีย่นเรยีนรูร่้วมกบัเกษตรกรใน

พื้นที่ โดยกำรศึกษำข้อมูลด้ำนกำยภำพ ชีวภำพ 

เศรษฐกิจและสังคมจำกเอกสำรแนวทำงพัฒนำกำร

เกษตรระดับอ�ำเภอและระดับต�ำบล จำกส�ำนักงำน

เกษตรอ�ำเภอค้อวัง  กำรเก็บตัวอย่ำงดินมำวิเครำะห์

คุณสมบัติดิน ข ้อมูลภูมิศำสตร ์ท ้องถิ่นจำกกำร

สมัภำษณ์ พดูคยุกบัเกษตรกร และจำกเวทเีสวนำแลก

เปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อเป็นข้อมูล

ประกอบกำรตัดสินใจร่วมกันในกำรเลือกใช้ปัจจัยกำร

ผลิตและวิธีปฏิบัติที่เหมำะสม ให้สำมำรถแก้ปัญหำ

และพัฒนำกำรผลิต ได ้อย ่ำงเหมำะสมและมี

ประสิทธิภำพ

ขั้นตอนที่ 3 การวางแผนการทดสอบแบบมี

ส่วนร่วมตามประเด็นปัญหา

1.  จดัเวทปีระชมุเสวนำผูม้ส่ีวนเกีย่วข้อง เพือ่น�ำ

ผลจำกกำรวเิครำะห์พืน้ที ่มำจดัล�ำดบัควำมส�ำคญัของ

ปัญหำ คัดเลือกปัญหำเร่งด่วน วิเครำะห์หำสำเหตุ 

แนวทำงแก้ไข และโอกำสในกำรพัฒนำจำกสิ่งที่เป็น

จุดแข็ง

2.  คัดเลือกเทคโนโลยีและภูมิปัญญำทั้งจำก

ภำยในและภำยนอกชุมชนเพื่อน�ำมำใช้ในกำรแก้

ปัญหำและพฒันำโอกำสให้เหมำะสมกบัศกัยภำพของ

พื้นที่ 

3.  คดัเลอืกเกษตรกรทีป่ลกูหอมแดงแล้วประสบ

ปัญหำกำรระบำดรนุแรงของโรคหอมเลือ้ยและต้องกำร

ทดสอบเทคโนโลยีกำรผลิตให้สำมำรถป้องกันก�ำจัด

โรคหอมเลื้อย กำรป้องกันก�ำจัดศัตรูพืชและกำร

ปรับปรุงบ�ำรุงดินโดยใช้ปัจจัยกำรผลิตที่เหมำะสม

ขั้นตอนที่ 4 การทดสอบแบบมีส่วนร่วม 

ด�ำเนินกำรทดสอบในพื้นที่เกษตรกรตำมขั้นตอนที่ได้

วำงแผนร่วมกับเกษตรกร ระหว่ำงเดือนตุลำคม 2555 

– กนัยำยน 2556 มเีกษตรกรร่วมทดสอบจ�ำนวน 6 รำย 

รำยละ 1 ไร่   แบ่งทดสอบออกเป็น 2 กรรมวิธี คือ 

กรรมวิธีที่ 1 วิธีแนะน�ำ (ใส่ปุ๋ยหมักอัตรำ 200 กก./ไร่ 

รองพื้น(ไถพรวน)ร่วมกับปุ๋ยเคมีอัตรำ 100 กก./ไร่โดย

แบ่งใส่ 3 ครัง้ คอื ครัง้ที1่ใส่ปุย๋เคมสีตูร 15-15-15 อตัรำ 

25  กก./ไร่ หลังปลูก 14วัน  ครั้งที่ 2 ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 

15-15-15 อัตรำ 50กก./ไร่ หลังปลูก 35วันและครั้งที่3

ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 อัตรำ 25  กก./ไร่ หลังปลูก 

50  วัน  ใช้เชื้อไตรโคเดอร์ม่ำสด  อัตรำ 1 กิโลกรัม / น�้ำ 

200 ลติร  ฉดีพ่นก่อนปลกู ใช้กบัดกัผเีสือ้หนอนและใช้

สำรชีวินทรีย์ สำรเคมีตำมค�ำแนะน�ำกรมวิชำกำร

เกษตร)  กรรมวธิทีี ่2 วธิเีกษตรกร (ใส่ปุย๋เคมอีตัรำ 250 

กก./ไร่ โดยแบ่งใส่ 4 ครั้ง คือ ครั้งที่1 ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 

15-15-15 อัตรำ 50  กก./ไร่ รองพื้น (ไถพรวน) ครั้งที่2 

ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 อัตรำ 75  กก./ไร่ หลังปลูก 14 

วัน  ครั้งที่3ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรำ 50กก./ไร่ 

หลังปลูก 35วันและครั้งที่4ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 

อัตรำ 75  กก./ไร่ หลังปลูก 50 วัน ใช้สำรชีวินทรีย์และ

สำรเคมตีำมวธิเีกษตรกร) เกบ็เกีย่วผลผลติเมือ่อำย ุ75  

วันศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเกษตรอ�ำนำจเจริญ เป็นผู้

ร่วมทดสอบและให้ควำมรู้เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ ติดตำม

ก�ำกับดูแลให้ค�ำแนะน�ำ สนับสนุนปัจจัยกำรผลิตบำง

ประกำร ส่วนปัจจัยกำรผลิตอื่นๆ ตลอดจนกำรดูแล

รักษำเกษตรกรเป็นผู้ด�ำเนินกำร 

ขัน้ตอนที ่5 การขยายผลการทดสอบ ได้ด�ำเนนิ

กำรร่วมกับกลุ่มเกษตรกร โดยให้แกนน�ำเกษตรกรไป

ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ที่ได้รับให้กับเพื่อนบ้ำนโดยใช้

กระบวนกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถขององค์กรท้อง

ถิ่น กำรเชื่อมโยงสื่อสำร แลกเปลี่ยน เทคโนโลยีข้อมูล 

ควำมช่วยเหลือทำงด้ำนงบประมำณจำกองค์กรท้อง

ถิน่ และองค์กรภำคใีนกำรพฒันำ เพือ่ควำมยัง่ยนืของ

กระบวนกำร  เช่น  สภำเกษตรกรจังหวัดยโสธร  สถำนี

พัฒนำที่ดิน ส�ำนักงำนเกษตรอ�ำเภอ และส�ำนักงำน

เกษตรจังหวัดจังหวัดยโสธร  เป็นต้น
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การบันทึกข้อมูล

1.  คุณสมบัติทำงเคมีของดิน โดยเก็บตัวอย่ำง

ดนิของเกษตรกรทกุรำยก่อนเริม่กำรทดลอง และสิน้สดุ

กำรทดลอง โดยวิเครำะห์หำคุณสมบัติดินดังนี้ เช่น 

ควำมเป็นกรดเป็นด่ำงของดิน ควำมต้องกำรปูน

ปริมำณอินทรียวัตถุ ปริมำณไนโตรเจน ปริมำณ

ฟอสฟอรสัทีเ่ป็นประโยชน์ ปรมิำณโพแทสเซยีมทีแ่ลก

เปลี่ยนได้ เพื่อใช้ในกำรวำงแผนกำรจัดกำรดินให้

เหมำะสมกบักำรปลกูหอมแดงได้อย่ำงถกูต้องเหมำะสม

2.  ผลผลติหอมแดง โดยกำรประเมนิผลผลติใน

พื้นที่ 9 ตำรำงเมตร น�ำข้อมูลผลผลิตที่ได้ไปวิเครำะห์

หำค่ำเฉลี่ย

3.  เปอร์เซ็นกำรเกิดโรค ประเมินกำรเกิดโรคใน

พื้นที่ 1 ตำรำงเมตร 3 จุด/กรรมวิธี นับจ�ำนวนต้น

ทั้งหมดและต้นเป็นโรคเมื่ออำยุ 60 วัน

4. ควำมสูงต้น โดยวัดควำมสูงต้นเมื่อต้นหอม

อำย ุ60 วนั  กรรมวธิลีะ 15  ต้น ไปวเิครำะห์หำค่ำเฉลีย่

5. คุณภำพของผลผลิตโดยวัดขนำดเส้นผ่ำ

ศูนย์กลำงของหัวหอมหลังกำรเก็บเกี่ยว 15 วัน (แขวน

ขึ้นฉำง) กรรมวิธีละ 10 หัว ไปวิเครำะห์หำค่ำเฉลี่ย

6. ผลตอบแทนด้ำนเศรษฐกจิได้แก่ ต้นทนุ รำย

ได้ ผลตอบแทนที่ได้รับ  และอัตรำส่วนของรำยได้ต่อ

กำรลงทุน

สูตรค�ำนวณค่ำ BCR  =  รำยได้

      ต้นทุน

ผลกำรศึกษำและวิจำรณ์

กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู ้แบบมีส่วนร่วมเพื่อ

วเิครำะห์ประเดน็ปัญหำกำรผลติหอมแดงในพืน้ทีบ้่ำน

แข้ ต�ำบลฟ้ำห่วน อ�ำเภอค้อวงั จงัหวดัยโสธร โดยใช้วธิี

กำรวิเครำะห์ระบบนิเวศน์เกษตร (Agro-ecosystem 

Analysis) และวิธีกำรประเมินสภำวะชนบทเร่งด่วน 

(Rapid Rural Appraisal) และกำรจัดเวทีเสวนำแลก

เปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเกษตรกรในพื้นที่ โดยกำรศึกษำ

ข้อมูลด้ำนกำยภำพ ชีวภำพ เศรษฐกิจและสังคมจำก

เอกสำรแนวทำงพัฒนำกำรเกษตรระดับอ�ำเภอและ

ระดบัต�ำบล จำกส�ำนกังำนเกษตรอ�ำเภอค้อวงั  กำรเกบ็

ตวัอย่ำงดนิมำวเิครำะห์คณุสมบตัดินิ ข้อมลูภมูศิำสตร์

ท้องถิน่จำกกำรสมัภำษณ์ พดูคยุกบัเกษตรกร และจำก

เวทีเสวนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเกษตรกรในพื้นที่ 

เพือ่เป็นข้อมลูประกอบกำรตดัสนิใจร่วมกนัในกำรเลอืก

ใช้ปัจจยักำรผลติและวธิปีฏบิตัทิีเ่หมำะสม ให้สำมำรถ

แก้ปัญหำและพัฒนำกำรผลิต ได้อย่ำงเหมำะสมและ

มีประสิทธิภำพพบว่ำ 

1.  สถานการณ์การผลิต เกษตรกรบ้ำนแข้  มี

กำรปลูกหอมแดงมำแล้วกว่ำ 60  ปี  บริเวณเขตป่ำดง

ใหญ่  พื้นที่ประมำณ 3,000  ไร่  ปลูกรำยละ 3-20  ไร่ 

กำรปลูกแบ่งออกเป็นสองช่วง  คือ  ช่วงเดือนเมษำยน 

- มิถุนำยน  ส่วนใหญ่เป็นกำรปลูกเพื่อผลิตพันธุ์ และ

ช่วงเดอืนตลุำคม – ธนัวำคม ปลกูเพือ่ขำยหวัหอมแดง

โดยมีวิธีปฏิบัติ คือ ท�ำกำรไถดะ ไถพรวน แล้วโรยดิน

จอมปลวกอัตรำ 5  รถบรรทุก (ประมำณ 25 ตัน/ ไร่) 

ใช้ครำดเกลี่ยหน้ำดินให้เรียบ และใช้เครื่องเจำะหลุม 

เพือ่ท�ำหลมุปลกู ชำวบ้ำนเรยีกว่ำบกักลิง้แล้วจงึท�ำกำร

ปักด�ำลงในหลุม3/5 ของหัวหอมแดงใช้ฟำงข้ำวคลุม 

รดน�ำ้ให้ชุม่ หลงัจำกนัน้จะให้น�ำ้ทกุ 2-3 วนั  กำรให้ปุย๋

เกษตรกรจะให้ปุย๋เคมอีตัรำ 250 กก./ไร่ โดยใช้ปุย๋เคมี

สูตร 15-15-15, 46-0-0, 13-13-2112-12-17 และ

ท�ำกำรฉีดพ่นสำรเคมีเพื่อป้องกันก�ำจัดโรคแมลงทุก 

3-5  วัน   เก็บเกี่ยวเมื่ออำยุ 60-70  วัน โดยมีพ่อค้ำเข้ำ

มำรบัซือ้ผลผลติในหมูบ้่ำน และพบประเดน็ปัญหำกำร

ผลิตของเกษตรกร ดังนี้ 

 1.1  โ ร ค ห อ ม เ ลื้ อ ย เ กิ ด จ ำ ก เ ชื้ อ ร ำ C .

Gloeeosporioides เป็นเชือ้ซึง่มอียูท่ัว่ไปในดนิ  แต่จะ

มีกำรแพร่ระบำด  และขยำยตัวอย่ำงรวดเร็วในสภำพ

ดินเป็นกรด ลักษณะอำกำรที่บ่งบอกคือ มีลักษณะ

แคระแกร็นไม่ลงหัว  หัวลีบยำวบิดโค้งงอ ใบบิดเป็น

เกลียว  ส่วนคอมักยืดยำว มีระบบรำกสั้นกว่ำปกติ

ท�ำให้รำกขำด หลุดจำกดินได้ง่ำยจึงเกิดกำรเน่ำก่อน

ถึงเวลำเก็บเกี่ยวหรือหลังเก็บเกี่ยวอย่ำงรวดเร็ว เกิด

อำกำรใบเน่ำและอำกำรเลือ้ยไม่ลงหวัด้วย  มกีำรแพร่

ระบำดรุนแรงในฤดูฝน  เมื่อเกิดกำรระบำดแล้วจะ

ท�ำกำรป้องกันก�ำจัดยำก  ไม่สำมำรถใช้สำรเคมีชนิด
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ใดพ่นเพื่อรักษำโรคได้แต่สำมำรถป้องกันกำรแพร่

ระบำดลุกลำมไปยังต้นอื่นได้โดยพ่นสำรเคมีป้องกัน

ก�ำจัดโรคพืช  ซึ่งสภำพที่ดินเป็นกรดมีสำเหตุมำจำก 

กำรใช้ปุ๋ยเคมีในปริมำณมำกติดต่อกันเป็นเวลำนำน  

และมำจำกน�ำ้ฝนทีม่สีภำพเป็นกรดโดยเฉพำะฝนหลง

ฤดู  (ระหว่ำงเดือน พฤศจิกำยน – มกรำคม) และเป็น

ฝนแรก  ซึ่งเกิดจำกปริมำณกำซคำร์บอนไดออกไซด์ 

(CO
2
)  ที่มีมำกในชั้นบรรยำกำศ  เมื่อรวมตัวกับน�้ำ

ท�ำให้กลำยเป็นกรดคำร์บอนิก  ท�ำให้เชื้อสำเหตุ

กระจำยตัวอย่ำงรวดเร็วและรุนแรง  โดยพบวำ่  กำร

ระบำดอย่ำงรวดเร็วจะเกิดขึ้นหลังฝนตกประมำณ 48  

ชั่วโมง  

 1.2  หนอนหลอดหอม จะระบำดอย่ำงรนุแรง

ในสภำวะทีพ่ชืได้รบัปุย๋ไนโตรเจนมำกเกนิไป  ส่วนหนึง่

มำจำกพืชขยำยเซลล์อย่ำงรวดเร็ว ท�ำให้พืชอ่อนแอ

 1.3  มีกำรใช้สำรเคมีเพื่อป้องกันก�ำจัดโรค

แมลงในปริมำณมำก ก่อให้เกิดกำรดื้อยำ 

 1.4  มกีำรใช้ปุย๋เคมมีำกเกนิควำมจ�ำเป็นเพือ่

เร่งกำรเจริญเติบโตและเพิ่มปริมำณผลผลิต โดยไม่

ค�ำนงึถงึคณุภำพท�ำให้ผลผลติเน่ำเสยีหำยง่ำยในกรณี

ขนส่งทำงเรือไปยังตลำดต่ำงประเทศ เช่น อินโดนีเซีย

 1.5  รำคำมคีวำมผนัผวนรนุแรง เป็นไปตำม

กลไกกำรตลำด

2.  ผลผลติและองค์ประกอบผลผลติ จำกกำร

ศึกษำพบว่ำวิธีแนะน�ำให้ผลผลิตเฉลี่ยสูงกว่ำวิธี

เกษตรกรคือ 4,950 และ 4,200  กก./ไร่  ตำมล�ำดับ 

หรือสูงกว่ำร้อยละ 17.86  ในขณะที่ควำมสูงต้นเฉลี่ย

วิธีแนะน�ำต�่ำกว ่ำวิธี เกษตรกร คือ 40 และ 45  

เซนตเิมตร  ตำมล�ำดบั ส่วนจ�ำนวนหวัเฉลีย่ต่อกโิลกรมั

พบว่ำวิธีแนะน�ำมีน้อยกว่ำวิธีเกษตรกร คือ31และ38  

หัว/กิโลกรัมตำมล�ำดับ ส�ำหรับขนำดหัวเฉลี่ย (เส้นผ่ำ

ศูนย์กลำงหัวหอม) พบว่ำ วิธีแนะน�ำมีขนำดเส้นผ่ำ

ศูนย์กลำงใหญ่กว่ำวิธีเกษตรกร  คือ 3.45 และ 3.20 

เซนติเมตร ตำมล�ำดับ นั่นคือมีขนำดหัวใหญ่กว่ำวิธี

เกษตรกร  และอัตรำกำรเกิดโรคหอมเลื้อยพบว่ำ  วิธี

แนะน�ำมีอัตรำกำรเกิดโรคน้อยกว่ำวิธีเกษตรกร  คือ 

ร้อยละ 1.5  และ 3 ตำมล�ำดับ (Table 1)

3. ด้านเศรษฐศาสตร์ พบว่ำ วิธีแนะน�ำมี

ต้นทุนกำรผลิตเฉลี่ยต�่ำกว่ำวิธีเกษตรกร คือ19,350 

และ 27,600บำท/ไร่ ตำมล�ำดับ หรือต�่ำกว่ำร้อยละ  

42.64 จงึท�ำให้วธิแีนะน�ำมผีลตอบแทนเฉลีย่สงูกว่ำวธิี

เกษตรกร คอื 39,650 และ 22,800  บำท/ไร่ ตำมล�ำดบั

หรอืสงูกว่ำร้อยละ 73.90 (ค�ำนวณทีร่ำคำขำยในตลำด

ท้องถิ่น  12  บำท/กก.) และอัตรำส่วนรำยได้ต่อกำร

ลงทุน Benefit Cost ratio (BCR) พบว่ำวิธีแนะน�ำสูง

กว่ำวิธีเกษตรกร คือ 3.07 และ 1.83 ตำมล�ำดับ  

(Table 2)
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Benefit Cost ratio (BCR) พบว่าวิธีแนะนําสงูกว่าวิธีเกษตรกร คือ 3.07 และ 1.83 ตามลาํดบั (Table 2) 

 

Table 1 TheComposition, yield / compensation, TambonKho WangYasothon Province  

Composition, yield / compensation recommended method farmer method 

Product (kg /rai) 4,950 4,200 

The average height ( cm ) 40 45 

Head size (diameter)cm. 3.45 3.20 

Number of heads / kg 31 38 

Onion Twister(%) 1.5 3 

 

 

Table 2 Theproduction cost, yield and yield / ha in shallot farmers year 2556  

 

Note: The farmer co-Test-Ban Khae district, Ban Fahuan  sub-district,  Kho- Wang district Yasothon.2556. 

 

 

 

 

 

 

List 
 method 

recommended method farmer method 

Cost (Bath/Rai) 19,350 27,600 

Product (Kg/Rai)  4,950                     4,200 

Price (Bath/Kg) 12 12 

Income(Bath/Rai) 59,400 50,400 

Compensation(Bath/Rai) 39,650 22,800 

BCR 3.07 1.83 



174 แก่นเกษตร 42 ฉบับพิเศษ 2 : (2557).

สรุป

ด้ำนผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิต พบว่ำวิธี
กำรแนะน�ำให้ผลผลิตสูงกว่ำวิธีเกษตรกร  คือ 4,950  
และ 4,200  กก./ไร่ ตำมล�ำดับ สูงกว่ำร้อยละ 17.86 
ในขณะที่มีควำมสูงต ้นเฉลี่ยต�่ำกว ่ำวิธีกำรของ
เกษตรกร คือ 40 และ 45  เซนติเมตร  ตำมล�ำดับและ
วิธีแนะน�ำมีขนำดหัวหอมใหญ่กว่ำ คือ ให้จ�ำนวนหัว
เฉลี่ย 31 หัว/กก. ต�่ำกว่ำวิธีกำรเกษตรกรที่ให้จ�ำนวน
หัวเฉลี่ย 38 หัว/กก. มีอัตรำกำรเกิดโรคหอมเลื้อยต�่ำ
กว่ำวิธีกำรของเกษตรกรร้อยละ  50 และต้นทุนกำร
ผลิตพบว่ำ วิธีแนะน�ำต�่ำกว่ำวิธีเกษตรกร คือ 19,350 
และ 27,600 บำท/ไร่ ขณะที่ให้มีผลตอบแทนเฉลี่ยสูง
กว่ำวิธีเกษตรกร คือ 39,650 และ 22,800  บำท/ไร่  
และมอีตัรำส่วนของรำยได้ต่อกำรลงทนุ (Benefit Cost 
ratio) เท่ำกับ 3.07 และ 1.83 ตำมล�ำดับ

ข้อเสนอแนะ

1. จดัตัง้กลุม่ผลติเมลด็พนัธุพ์ชืปุย๋สด เช่น  ถัว่เขยีว  
ปอเทือง  ถั่วพร้ำ  เพื่อผลิตและหมุนเวียนใช้ภำยในกลุ่ม

2. ประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องมำร่วมพัฒนำ
ให้เกิดควำมยั่งยืน  เช่น  สถำนีพัฒนำที่ดินส�ำนักงำน
เกษตรอ�ำเภอ  ส�ำนกังำนเกษตรจงัหวดั  องค์กำรบรหิำร
ส่วนต�ำบล  สภำเกษตรกรและ ส�ำนกังำนพำนชิจงัหวดั

3. ควรมีกำรปลูกพืชชนิดอื่นเพื่อตัดวงจรโรค 
และปรับปรุงบ�ำรุงดิน เช่น ปอเทือง ถั่วพร้ำ หรือพืช

ตระกูลถั่วเศรษฐกิจ เช่น ถั่วเขียว และถั่วลิสง 
4. ควรมกีำรรวมกลุม่และเข้ำสูก่ำรตรวจรบัรอง

ตำมระบบกำรจัดกำรคุณภำพพืช (GAP: หอมแดง) 
และจัดตั้งกลุ่มผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภำพ น�้ำหมัก
อินทรีย์ชีวภำพไว้ใช้ภำยในกลุ่ม

5. ขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกทำง
จังหวัดเพื่อให้เกิดควำมยั่งยืนในกระบวนกำรผลิต
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