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บทคัดยอ 
 การทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตหอมหัวใหญในระบบขาว–หอมหัวใหญพื้นที่ อ.แมวาง จ.
เชียงใหม ดําเนินการในป 2550-2552 มีวัตถุประสงคเพื่อทดสอบการใชปุยเคมีตามผลการวิเคราะหดินสําหรับการ
ปลูกหอมหัวใหญในพื้นที่การผลิตหอมหัวใหญเพื่อการสงออก และเพื่อทราบโอกาสและขอจํากัดของการปรับใช
เทคโนโลยีการผลิตหอมหัวใหญในพื้นที่เกษตรกรการทดสอบดําเนินการในแปลงเกษตรกรที่ปลูกหอมหัวใหญหลัง
เก็บเกี่ยวขาวใน อ.แมวาง จ.เชียงใหม จํานวน 10 ราย ๆ ละ 1ไร เกษตรกรแตละรายมี 2 กรรมวิธี  กรรมวิธีละ 2 
ซ้ํา กรรมวิธีที่ 1 ใสปุยเคมีตามผลการวิเคราะหดิน กรรมวิธีที่ 2 ใสปุยเคมีวิธีของเกษตรกร พันธุหอมหัวใหญที่
ทดสอบคือ super rex ผลการวิเคราะหดินพบวา สภาพพื้นที่โดยรวมมีความเหมาะสมสําหรับการปลูกหอมหัวใหญ 
การวิเคราะหตัวอยางดินป 2550 และ 2551 พบวาดินมีสภาพเปนกลาง (pH 6) ปริมาณอินทรียวัตถุมีอยูในระดับ
ปานกลาง (1.7-1.9 %) มีปริมาณฟอสฟอรัสอยูในดินปริมาณสูงเฉลี่ย 190 และ 318 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 
โพแทสเซียมมีอยูในระดับปานกลางเฉลี่ย 52 และ 95 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม แคลเซียมพบวามีปริมาณเฉลี่ย 1,187-
1,361 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม และแมกนีเซียมพบมีปรมิาณเฉลี่ย 79-89 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ดังน้ันควรปรับลดการ
ใชปุยฟอสฟอรัส และปรับปรุงดินโดยใชโดโลไมทแทนปูนขาวเพื่อเพิ่มปริมาณแมกนีเซียม สําหรับผลผลิตพบวา 
กรรมวิธีการใสปุยตามผลการวิเคราะหดินไดผลผลิตไมแตกตางไปจากกรรมวิธีการใสปุยของเกษตรกรทั้ง 2 ป คือ ป 
2551 ไดผลผลิตเฉลี่ย 5,606 และ 5,899 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ ป 2552 ไดผลผลิตเฉลี่ย 5,362 และ 5,465 
กิโลกรัมตอไรตามลําดับ นอกจากน้ีการใสปุยเคมีทั้ง 2 กรรมวิธียังไดจํานวนขนาดของหัวที่สงออก(เบอร 0 และ 
เบอร 1) ที่ใกลเคียงกัน คือ ป 2551 กรรมวิธีการใสปุยตามผลการวิเคราะหดินและกรรมวิธีการใสปุยของเกษตรกร
ไดจํานวนหัวขนาดสงออก รอยละ 87 และ 88 ตามลําดับ ป 2552 ไดจํานวนหัวขนาดสงออก รอยละ 61 และ 66 
ตามลําดับ การใสปุยตามผลการวิเคราะหดินลดการใชปุยเคมีในการปลูกหอมหัวใหญป 2551 เฉลี่ย 7-12-7 
กิโลกรัม(N-P2O 5–K2O)ตอไร ป 2552 เฉลี่ย 0-7-4 กิโลกรัม(N-P2O 5–K2O)ตอไร โดยผลผลิตและคุณภาพขนาดของ
หัวไมลดลง มีผลใหชวยลดตนทุนการผลิตได 941 บาท และ 148 บาท ในป 2551 และ 2552 ตามลําดับ อยางไรก็
ตามผลตอบแทนที่ไดจะผันแปรไปตามราคาซื้อในแตละปและชวงเวลาการซื้อ-ขายหอมหัวใหญ สําหรับอัตราสวน
ของรายไดตอคาใชจายการลงทุนพบวามีคามากกวา 1 โดยกรรมวิธีที่แนะนําและกรรมวิธีเกษตรกรมีคาใกลเคียงกัน 
คือ ป 2551 มีคา 1.5 และ 1.6 ตามลําดับ และ ป 2552 มีคา 2.4 เทากัน การปรับการใชปุยใหเหมาะสมสําหรับ
การปลูกหอมหัวใหญมีโอกาสสูง เน่ืองจากปุยเคมีราคาสูงข้ึน แตมีขอจํากัดคือ ตองมีการวิเคราะหดินและเกษตรกร
ตองมีความรู ความเขาใจพื้นฐานเรื่องของดินและปุย 
 
คําสําคัญ: หอมหัวใหญ, ระบบขาว–หอมหัวใหญ, การผลิตหอมหัวใหญ 
 
Abstract   

Technology verification and development of onion production on rice-onion 
cropping system was conducted in 2007-2009. The objectives were to verify the application 
of chemical fertilizer according to soil analysis for export onion production and to know the 
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opportunity and limitation of onion production technology adaptation in farmers’ fields. The 
experiment was conducted in 10 farmers’ fields of rice - onion cropping pattern in Maewang 
area of Chiang Mai. Each farmer composed of 2 treatments with 2 replications. Treatment 1 
was application ofchemical fertilizer according to soil analysis while treatment 2 was 
application of chemical fertilizer according to farmers’ preference. The onion variety was 
super rex. The results showed that in general, soil is suitable for onion production. Analysis 
of soil samples in 2007 and 2008 found that soil status was neutral (pH 6). Amount of organic 
matter was medium (1.7-1.9%). Amount of phosphorus was high (190 and 318 mg/kg) while 
potassium was medium (52 and 95 mg/kg). Amount of calcium was 1,187-1,361 mg/kg and 
magnesium was 79-89 mg/kg. Thus application of phosphorus should be reduced and 
dolomite should be applied instead of lime for soil improvement. The result of using 
fertilizer according to soil analysis showed no difference in onion yield compared to farmers’ 
method in 2008 and 2009. In 2008 onion yield of treatment 1 and 2 were 5,606 and 5,899 
kg/rai in average respectively. In 2009 onion yield of treatment 1 and 2 were 5,362 and 5,465 
kg/rai in average respectively.  Moreover, both treatments gave quality yield in term of 
export size (No.0 and No.1) almost the same quantity. In 2008 treatment 1 and 2 gave 
export size 87% and 88% respectively and in 2009 treatment 1 and 2 gave export size 61% 
and 66% respectively. Application of fertilizer according to soil analysis caused decreasing in 
using chemical fertilizer in 2008 by 7-12-7 kg of (N-P2O 5–K2O) per rai and in 2009 using chemical 
fertilizer was decreased by 0-7-4 kg of (N-P2O 5–K2O) per rai without decreasing in quality and 
quantity which leaded to reduction cost of inputs by 941 Baht and 148 Baht in 2008 and 
2009 respectively. However, income depends on purchase price in each year and onion 
purchase period. Benefit cost ratio was greater than 1. Recommended treatment and farmer 
treatment gave Benefit cost ratio almost the same value such as 1.5 and 1.6 in 2008 and 2.4 
in 2009. Adaptation of optimum fertilizer application for onion production has high potential 
due to price rising of chemical fertilizer. But the limitation is soil must be analised and 
farmers need to learn and understand more about soil and fertilizer. 
 
Keywords:  Onion, Rice-Onion, Onion production 
 
บทนํา 

หอมหัวใหญ(Onion, Allium cepa L.) เปนพืชเศรษฐกิจสําคัญพืชหน่ึงของภาคเหนือตอนบน
โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม ที่เปนแหลงปลูกหอมหัวใหญที่สําคัญของประเทศ ป 2551 พื้นที่ปลูกหอมหัวใหญ
ทั้งประเทศมี 12,099 ไร มีผลผลิตรวม 46,428 ตัน การบริโภคหอมหัวใหญภายในประเทศมีปริมาณ 38,221 
ตัน การสงออกไปตางประเทศมีปริมาณ 39,347 ตัน ประเทศคูคาที่สําคัญคือ ญี่ปุน  นอกจากน้ีไดมีการนําเขา
หอมหัวใหญจากตางประเทศอีก 31,139 ตัน (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2551)  เน่ืองจากในชวงกอน
และตนฤดูปลูก ปริมาณหอมหัวใหญในประเทศมีไมเพียงพอ จึงตองมีการนําเขาหอมหัวใหญ สวนใหญนําเขา
จากสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศเนเธอรแลนด  ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน หอมหัวใหญมีปลูกในพื้นที่ 
2 จังหวัดคือ เชียงใหมและเชียงราย ป 2551 มีพื้นที่ปลูกรวม 11,295 ไร คิดเปนรอยละ 93 ของพื้นที่ปลูกทั้ง
ประเทศ โดยจังหวัดเชียงใหมมีพื้นที่ปลูก 10,603 ไร คิดเปนรอยละ 94 ของพื้นที่ปลูกในภาคเหนือตอนบน  
การปลูกหอมหัวใหญมีเกษตรกรรายยอยทั้งประเทศปลูกประมาณ 5,588 ครัวเรือน เปนการผลิตในพื้นที่
จังหวัดเชียงใหมจํานวน 5,024 ครัวเรือนคิดเปนรอยละ 90 ของผูปลูกหอมหัวใหญทั้งประเทศ สําหรับจังหวัด
เชียงใหมเกษตรกรผูปลูกหอมหัวใหญมากที่สุดอยูที่อําเภอแมวาง มีจํานวน 2,492 ครัวเรือนคิดเปนครึ่งหน่ึง
ของผูปลูกหอมหัวใหญของจังหวัดเชียงใหม ดังน้ันอําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหมจึงเปนแหลงปลูกหอมหัวใหญ
ที่สําคัญ โดยเฉพาะการปลูกเพื่อการสงออกไปประเทศญี่ปุน เน่ืองจากมีสภาพพื้นที่และสภาพอากาศที่
เหมาะสม ที่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไดในชวงที่ลูกคาตองการ คือชวงปลายเดือนกุมภาพันธถึงเดือนมีนาคม 
อําเภอแมวางมีพื้นที่ปลูกหอมหัวใหญ 5,088 ไร คิดเปนรอยละ 48 ของพื้นที่ปลูกหอมหัวใหญของจังหวัด
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เชียงใหม ซึ่งในพื้นที่อําเภอแมวางน้ี เกษตรกรมีประสบการณการปลูกหอมหัวใหญมาอยางยาวนาน และได
ผลตอบแทนสูงเมื่อเทียบกับการปลูกพืชชนิดอื่น การปลูกหอมหัวใหญจึงเปนรายไดหลักที่สําคัญของเกษตรกร
ในพื้นที่ ซึ่งจะหาพืชอื่นมาทดแทนคอนขางยาก กระบวนการผลิตหอมหัวใหญเปนงานที่ประณีตและลงทุนสูง 
ปญหาสําคัญของการผลิตหอมหัวใหญคือตนทุนการผลิตสูง เน่ืองจากคาแรงงานและการใชปจจัยการผลิต 
โดยเฉพาะการใชปุย และการปองกันกําจัดโรคและแมลงศัตรู เพื่อใหไดผลผลิตสูงและมีคุณภาพตามความ
ตองการของลูกคา การปลูกหอมหัวใหญมีศัตรูพืชที่สําคัญ คือ โรคหอมเลื้อยหรือโรคแอนแทรคโนส และโรคใบ
จุดสีมวง ซึ่งเปนโรคที่เกิดจากเช้ือรา สําหรับแมลงศัตรูที่สําคัญ คือ หนอนกระทูหอมและหนอนชอนใบหอม 
เกษตรกรปองกันกําจัดโดยใชสารเคมีเปนหลัก  สารเคมีที่ใชมีหลายชนิด  เกษตรกรสวนมากยังใชไมถูกตอง 
เชน การผสมสารเคมีหลายชนิดฉีดพนในคราวเดียวกันเพื่อประหยัดทั้งเวลาและแรงงาน การใชสารเคมีใน
อัตรามากกวาคําแนะนําเพราะตองการเห็นผลเร็ว  และการใชสารเคมีผิดประเภท เปนตน การใชสารเคมีที่ไม
ถูกตองน้ีมีผลกระทบหลายประการ  ทั้งดานสารเคมีที่ตกคางในผลิตผล ในสภาพแวดลอม  ในเกษตรกรหรือผู
ฉีดพน รวมถึงผูบริโภคดวย ปจจุบันประเทศญี่ปุนซึ่งเปนผูนําเขารายใหญไดเพิ่มความระมัดระวังเรื่องสารเคมี
ตกคางในผลิตผลเกษตรโดยปรับปรุง Food  Sanitation  Law สาระสําคัญคือ การเพิ่มการกําหนดคา
มาตรฐานสารตกคางตางๆ ซึ่งเปนที่รูจักกันในช่ือ Positive  List   System และมีผลบังคับใชเมื่อเดือน
พฤษภาคม 2549 (สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ, 2549) นอกจากน้ียังมีการกําหนดการ
ตรวจสอบยอนกลับหอมหัวใหญที่จะนําเขาประเทศญี่ปุนต้ังแตป 2550  ดังน้ันเกษตรกรตองมีความระมัดระวัง
ในการใชสารเคมีเพื่อไมใหมีปริมาณสารตกคางในผลิตผลสูงกวาคาระดับปลอดภัยที่กําหนดไว  มิฉะน้ันจะ
สงออกไปประเทศญี่ปุนไมได ซึ่งเรื่องการใชสารเคมีน้ีผูรวบรวมสินคาและผูประกอบการสงออกมีความ
ระมัดระวังมาก บางบริษัทไดมีขอกําหนดการรับซื้อและการปฏิบัติของเกษตรกร โดยเฉพาะการหามใชสารเคมี
บางชนิด บริษัท ซี.พี พรอสเตอรกรุป (ไมระบุ พ.ศ.) ไดสํารวจการใชสารเคมีของเกษตรกรในพื้นที่ อ.แมวาง ป 
พ.ศ.2546 – 2548  พบวาสารฆาแมลงที่ใชมี 15  ชนิด เปนสารเคมีที่หามใช 4 ชนิด สารปองกันกําจัดโรคมีใช 
10  ชนิด เปนสารหามใช 4 ชนิดและสารกําจัดวัชพืชมีใช   4 ชนิด ซึ่งเกษตรกรที่บริษัทจะซื้อผลผลิตจะตองไม
ใชสารเคมีที่บริษัทกําหนดไว   
 ดานการใชปุยเกษตรกรเนนการใสปุยเคมีโดยเฉพาะปุยไนโตรเจน เพื่อเรงการเจริญเติบโตและเพิ่ม
ขนาดหัว หากใสปุยปริมาณมากเกินไปตนหอมจะออนแอ โรคและแมลงศัตรูเขาทําลายไดงาย และแมจะไดหัว
หอมที่มีขนาดใหญแตจะไดหัวหอมที่ไมมีคุณภาพ เนาเสียงายในระหวางการเก็บ ปุยเปนปจจัยที่มีบทบาท
สําคัญในการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของหอมหัวใหญ ศศิธร (2545) รายงานวา หอมหัวใหญตองการธาตุ
อาหารเทากับ 20  10  และ 15 กิโลกรัม N- P2 O 5– K2O ตอไรตามลําดับ การใสปุยอัตรา 1.5 เทาของความ
ตองการของหอมหัวใหญทําใหหอมพันธุ Super  rex  ที่จังหวัดเชียงรายไดผลผลิตสูงสุด คือ 2,807 กิโลกรัม
ตอไร และมีเปอรเซ็นตนํ้าหนักหัวเบอร 0 (หัวที่มีขนาดเสนผาศูนยกลางมากกวา 7.0 เซนติเมตร) สูงที่สุด 
ขณะที่จังหวัดเชียงใหมพบวาการใชปุยอัตราตางๆไมมีผลตอผลผลิตและเปอรเซ็นตหนักหัวของหอมหัวใหญ
พันธุตางๆ สําหรับคําแนะนําตามแนวทางเกษตรดีที่เหมาะสมของหอมหัวใหญแนะนําการใชปุย โดยใสปุย 3 
ครั้ง กอนปลูกใสปุยเคมีสูตร 21-0-0 อัตรา 20 กิโลกรัมตอไร พรอมสูตร 0-46-0 อัตรา 11 กิโลกรัมตอไรและ 
0-0-60 อัตรา 15 กิโลกรัมตอไร และใสอีก 2 ครั้ง เมื่อ 25 และ50 วันหลังปลูก โดยใสปุยสูตรและอัตราเทา
เดิม(กรมวิชาการเกษตร, 2545) 
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ซึ่งคําแนะนําดังกลาวเปนคําแนะนําทั่วไป การนําไปใชจําเปนตองมีการปรับใหเหมาะสมกับสภาพดินในแตละ
แหลงปลูก อยางไรก็ตามหอมหัวใหญเปนพืชผักประเภทลงหัว ดินที่เหมาะสมสําหรับการปลูกควรเปนดินรวน
หรือรวนปนทราย เพื่อใหหอมหัวใหญสามารถลงหัวได ซึ่งไดมีคําแนะนําใหใสปุยอินทรียอยางนอย 2 ตัน/ไร 
และใสปุยเคมีสูตรที่มีฟอสเฟตสูง หรือ 15–15–15 อัตรา 50 กก./ไร (www.ku.ac.th/agri/onion/main-
onion.htm)  ดังน้ันจะเห็นวาการใชปุยสําหรับหอมหัวใหญมีคําแนะนําแตกตางกันในแตละพื้นที่  
 สืบเน่ืองจากความเขมงวดของการนําเขาหอมหัวใหญของประเทศญี่ปุน เรื่องการกําหนดปริมาณ
สารพิษตกคางในผลผลิตหอมหัวใหญ (MRLs) และการตรวจสอบยอนกลับหอมหัวใหญที่นําเขาประเทศญี่ปุน 
ผูสงออกจะตองแนบเอกสารใบรับรองแหลงผลิตพืช(GAP) หอมหัวใหญใหกับผูนําขาวของประเทศญี่ปุน เพื่อใช
ประกอบการนําเขา กระทรวงเกษตรและสหกรณไดสั่งการใหกรมวิชาการเกษตร เรงดําเนินการตรวจสอบและ
ออกใบรับรองแหลงผลิตพืชหอมหัวใหญใหแกเกษตรกรผูปลูกหอมหัวใหญเพื่อการสงออก  
  จากประเด็นที่ไดกลาวมาขางตน จึงไดดําเนินการทดสอบและพัฒนาระบบการผลิตหอมหัวใหญ
รวมกับผูประกอบการ โดยปรับการใชปุยเคมี และพัฒนาการผลิตหอมหัวใหญตามแนวทางเกษตรดีที่เหมาะสม 
เพื่อใหไดแนวทางการใชปุยเคมีที่เหมาะสมสําหรับการผลิตหอมหัวใหญในพื้นที่อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม 
เพื่อผลิตหอมหัวใหญใหไดคุณภาพและเปนไปตามหลักเกณฑขอกําหนด 
 
วัสดุ อุปกรณและวิธีการศึกษา 
1. สิ่งที่ใชในการทดลอง  
 1.1 หอมหัวใหญพันธุ Super rex   
 1.2 ปุยคอก (มูลวัวและมูลไก) ปุยเคมีสูตร 15-15-15, 21-0-0, 0-46-0 และ 0-0-60 
 1.3 สารปองกันกําจัดโรคพืชคารเบนดาซิมและแมนโคเซบ สารฆาแมลงไซเปอรเมทรินและคลอ
ไพริฟอส และสารกําจัดวัชพืชไกลโฟเสท 
 1.4 สารชีวภัณฑไตรโครเดอรมา 
 1.5 ปูนขาว 
2. แบบและวิธีการทดลอง 
  ดําเนินงานในแปลงเกษตรกรจํานวน 10 ราย ๆ ละ 1 ไร แตละรายมี 2 กรรมวิธี จํานวน 2 ซ้ําโดย
เปรียบเทียบกรรมวิธีการใชปุยตามคําแนะนํากับกรรมวิธี การใชปุยของเกษตรกร ดังน้ี 
 กรรมวิธีที่ 1 กรรมวิธีใชปุยตามคําแนะนํา  ใสปุยตามคําแนะนําของสํานักวิจัยพัฒนาปจจัยการผลิต
ทางการเกษตร (2548) โดยวิเคราะหดินกอนการปลูกพืช ใชผลการวิเคราะหเปนแนวทางการใสปุย คือ 
 1) การใสปุยไนโตรเจน  
 - ผลวิเคราะหมีปริมาณอินทรียวัตถุ <1.5% ใสปุยไนโตรเจนอัตรา 15 กก./ไร   
 - ผลวิเคราะหมีปริมาณอินทรียวัตถุ 1.5-2.5%  ใสปุยไนโตรเจนอัตรา 10 กก./ไร  
 2)  การใสปุยฟอสฟอรัส   
 -  ผลวิเคราะหมีปริมาณฟอสฟอรัส    < 10  มก./กก.  ใสปุยฟอสฟอรัสอัตรา  15 กก./ ไร   
 - ผลวิเคราะหมีปริมาณฟอสฟอรัส 10-20 มก./กก. ใสปุยฟอสฟอรัสอัตรา 10 กก./ไร  
  - ผลวิเคราะหมีปริมาณฟอสฟอรัส > 20 มก./กก. ใสปุยฟอสฟอรัสอัตรา 5 กก./ไร  
 3)  การใสปุยโพแทสเซียม  
 - ผลวิเคราะหมีปริมาณโพแทสเซียม < 60  มก./กก. ใสปุยโพแทสเซียมอัตรา 10 กก./ไร  
 - ผลวิเคราะหมีปริมาณโพแทสเซียม 60-100 มก./กก.ใสปุยโพแทสเซียมอัตรา 5 กก./ไร     

http://www.ku.ac.th/agri/onion/main
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 กรรมวิธีที่ 2 กรรมวิธีใชปุยของเกษตรกร  ใสปุยเคมีสูตรตาง ๆ 1-3 สูตร ในปริมาณที่แตกตางกัน โดย
ไมมีการวิเคราะหดิน  
3. วิธีปฏิบัติการทดลอง 
 ดําเนินการทดสอบในพื้นที่เกษตรกรที่ปลูกหอมหัวใหญระบบขาว-หอมหัวใหญ เพื่อทดสอบการใชปุย
ตามคําแนะนําเปรียบเทียบกับกรรมวิธีของเกษตรกร โดยใชหลักการการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีสวนรวมและ
หลักการ  Farming System Research  ดังน้ี 
1) คัดเลือกพื้นที่การผลิตหอมหัวใหญ  ต.บานกาด และ ต. ดอนเปา อ.แมวาง จ.เชียงใหม ซึ่งเปนแหลงผลิต
หอมหัวใหญสงออกเปนพื้นที่เปาหมายดําเนินงาน  
  2)  วิเคราะหพื้นที่และวินิจฉัยปญหา รวมกับเกษตรกรและผูประกอบการ
เพื่อใหไดประเด็นปญหาและจัดลําดับความสําคัญของปญหา 
 3)  วางแผนการทดสอบรวมกับเกษตรกรโดยพิจารณากรรมวิธีที่ทดสอบรวมกัน เลือก
เทคโนโลยีที่มีความเปนไปไดที่เกษตรกรจะยอมรับ และนําไปปฏิบัติ 
 4) ดําเนินการทดสอบในแปลงเกษตรกร  เกษตรกรเปนผูดําเนินการทั้งหมด นักวิจัยเปนผูกํากับ
เฉพาะสวนที่ทดสอบ  คือการใชปุยเคมี 
 ปลูกหอมหัวใหญพันธุ super rex โดยหวานเมล็ดบนแปลงเพาะกลาที่มีการไถพรวนและเตรียมแปลง
อยางประณีต ใชพลาสติกคลุมโดยทําเปนหลังคาโคงปองกันฝน  เมื่อกลาหอมอายุได 30-40 วัน จึงถอนตน
กลาหอมหัวใหญนําไปปลูกในแปลงปลูกที่มีการยกแปลงขนาดกวางประมาณ 1.20 เมตร ความยาวตามพื้นที่  
บนแปลงคลุมดวยฟางขาว ระยะปลูก 15x20 เซนติเมตร แลวนําตนกลาหอมปลูกลงไปในดินที่มีฟางคลุม หลุม
ละ 1 ตน หลังจากปลูกประมาณ 1-2 สัปดาหจึงใหนํ้า ใสปุยและพนสารเคมีปองกันโรค 
4. การบันทึกขอมูล 
 1) เก็บตัวอยางดินแปลงทดสอบกอนการเตรียมแปลงปลูกพืช วิเคราะหคา pH อินทรียวัตถุ 
ปริมาณฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม และเน้ือดิน 
 2) บันทึกการใชปุย สารเคม ีของเกษตรกร 
  3) บันทึกการเจริญเติบโตของหอมหัวใหญ คือจํานวนใบที่อายุ 45 และ 60 วันหลังวันปลูก 
 4) ผลผลิต สุมเก็บตัวอยางในพื้นที่ 1.20x5 เมตร จํานวน 2 ตัวอยาง ตอกรรมวิธี 
 5) คุณภาพผลผลิต สุมตัวอยางวัดขนาดของหัวหอม วิเคราะหสารเคมีตกคางในผลิตผล และการเนา
ของหัวหอมหลังการเก็บเกี่ยว 
 6) บันทึกขอมูล ตนทุนการผลิต และผลตอบแทน 
ระยะเวลา    ตุลาคม 2550 - กันยายน 2552 
สถานที่ดําเนินการ    แปลงเกษตรกรอําเภอแมวาง        จังหวัดเชียงใหม 
 
ผลการศึกษา 
 การวิเคราะหพื้นที่  สภาพพื้นที่โดยทั่วไปของตําบลบานกาดและตําบลดอนเปา อําเภอแมวาง 
จังหวัดเชียงใหม เปนที่ราบเชิงเขา มีรูปรางเปนแนวยาว ความสูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลางประมาณ 300 
เมตร  ฤดูฝนอยูในชวงเดือน พฤษภาคม-ตุลาคม ปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ย 1,165 มิลลิเมตรตอป จํานวนวันฝนตก 
84 วันตอป อุณหภูมิระหวาง 16-32 องศาเซลเซียส แหลงนํ้าธรรมชาติที่สําคัญคือ แมนํ้าวาง แมนํ้าขาน 
เหมืองรองปูกอง และลําหวยตาง ๆ แหลงนํ้าที่สรางข้ึนคือ ฝายหวยผึ้ง ฝายปาจี้ ฝายนอน และอางเก็บนํ้าหวย
มะนาว  สภาพดินประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 35 และ 48 เปนหลัก พื้นที่ทั้งหมดมี  429,231 ไร เปนพื้นที่
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การเกษตร 16,230 ไร แยกเปนพื้นที่นา 5,224 ไร พื้นที่ไร  5,270 ไร พื้นที่สวน 8,330 ไร จํานวนครัวเรือนมี
ทั้งหมด 4,595 ครัวเรือน เปนครัวเรือนเกษตรกร 3,081 ครัวเรือน  มีจํานวนประชากร 12,798 คน ชาย  
6,318 คน หญิง  6,483 คน ระบบการผลิตแบงออกเปน 2 สภาพใหญคือ พื้นที่ราบลุมจะปลูกขาวตามดวย 
หอมหัวใหญ  ถ่ัวเหลือง  ขาวโพดหวาน เปนหลัก  พื้นที่ดอนจะปลูกไมผล เชน ลําไย มะมวง นอกน้ันก็เปน
พืชผักและไมดอกไมประดับ (สํานักงานเกษตรอําเภอแมวาง, 2549ก และ 2549 ข)      
 การปลูกหอมหัวใหญ มีระบบการปลูก 2 สภาพ คือสภาพที่ดอนและที่ราบ สภาพปลูกสวนใหญเปน
พื้นที่ราบ ระบบพืชหลัก คือ ขาว-หอมหัวใหญ เกษตรกรปลูกในชวงปลายเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน หลังการ
เก็บเกี่ยวขาว ในพื้นที่ราบลักษณะดินมีเน้ือดินต้ังแตรวนปนทราย ดินรวน และรวนปนเหนียว ความเปนกรด
ดางของดินอยูในระดับปานกลาง  
การวิเคราะหประเด็นปญหา  
 ดานกายภาพ : เกษตรกรใชพื้นที่ทําการเกษตรอยางเขมขน โดยปลูกพืชเกือบตลอดป อยางนอยปละ 
2 ฤดูปลูก และใชปุยเคมีเปนหลัก แมเกษตรกรจะทราบวาสภาพดินมีความสําคัญสําหรับการปลูกหอมหัวใหญ
ใหไดผลผลิตสูง แตยังขาดความรูความเขาใจเรื่องดินของตนเอง เกษตรกรปรับปรุงดินและใชปุยโดยอาศัย
ประสบการณของตนเองเปนหลัก ทําตามเพื่อนบานที่ประสบความสําเร็จในการปลูกหอมหัวใหญ รวมทั้ง
สอบถามรานคาปจจัยการผลิต และผูประกอบการรับซื้อผลผลิตผูมีบทบาทสําคัญในการรับซื้อเน่ืองจากเปนผู
กําหนดคุณภาพ การตรวจวิเคราะหคุณสมบัติและปริมาณธาตุอาหารในดิน เกษตรกรสวนมากไมเคยทํา
เกษตรกรที่มีการวิเคราะหดินสวนใหญจะเปนเกษตรกรในกลุมหมอดินอาสา     
  ดานชีวภาพ : การปลูกหอมหัวใหญ มีระบบการปลูก 2 สภาพ คือสภาพที่ดอนและที่ราบ  
สภาพปลูกสวนใหญเปนพื้นที่ราบ ระบบพืชหลัก คือ ขาว – หอมหัวใหญ  เกษตรกรปลูกในชวงปลายเดือน
ตุลาคม –พฤศจิกายน หลังการเก็บเกี่ยวขาว   ในพื้นที่ราบลักษณะดินมีเน้ือดินต้ังแตรวนปนทราย  ดินรวน 
และรวนปนเหนียว  ความเปนกรดดางของดินอยูในระดับปานกลาง เกษตรกรใชปุยเคมีเปนหลักโดยใชปุยสูตร
ตางๆ หลากหลาย เชน 15-15-15  16-20-0 13-13-21  จํานวนครั้งที่ใสปุยมีต้ังแต 4 – 6 ครั้ง จะใสปุยพรอม
การใหนํ้าโดยหวานปุยกอนแลวใหนํ้าตามหลัง  ความถ่ีการใหนํ้าเฉลี่ย 7 -10 วัน  ปริมาณปุยที่ใสแตกตางกัน
ไป  แตหลักปฏิบัติทั่วไปคือ ในชวงแรกเกษตรกรจะเนนการเรงใหตนเจริญเติบโต  ในชวงหลังจะเนนการขยาย
ขนาดหัว เน่ืองจากการซื้อขายผลิตผล จะซื้อตามขนาดของหัว โดยขนาดเบอร 0 และเบอร 1 จะไดราคาสูงสุด 
เบอร 2 ไดราคาลดลงมาเฉลี่ยรอยละ 30 นอกจากน้ี เกษตรกรประสบปญหาการเขาทําลายของโรคและแมลง 
โรคที่สําคัญคือ แอนแทรคโนส และใบจุดสีมวง สําหรับแมลงคือ หนอนกะทูหอม การปองกันกําจัดใชสารเคมี
เปนหลัก มีการใชที่ไมถูกตองตามคําแนะนํา ทั้งปริมาณ ชนิด และอตัรา รวมทั้งวิธีการพนที่ผสมสารทุกชนิด 
เชน สารปองกันกําจัดโรค สารกําจัดศัตรูพืช และปุยทางใบ แลวพนในคราวเดียวกัน เน่ืองจากเกษตรกรขาด
ความรูและความเขาใจการใชสารเคมี ทําใหขาดความตระหนักถึงอันตรายที่จะเกิดข้ึนทั้งตอตนเอง และ
สภาพแวดลอม   
 ดานเศรษฐกิจและสังคม :  การผลิตหอมหัวใหญมีตนทุนการผลิตสูง นับต้ังแตคาเมล็ดพันธุ คาปจจัย
การผลิตอื่นๆ เชน ปุยเคมี สารเคมี เปนตน คาแรงงานการปลูกและเก็บเกี่ยว เกษตรกรผูผลิตหอมเกือบ
ทั้งหมดเปนเกษตรกรรายยอย มีพื้นที่ปลูกเฉลี่ย 2 ไรตอครัวเรือน ประกอบกับหอมหัวใหญเปนพืชที่เปนรายได
หลักดังน้ันเกษตรกรบางรายจึงเชาที่ดินเพื่อผลิตหอมหัวใหญเพิ่มข้ึน ทําใหมีตนทุนการผลิตเปนคาเชาที่ดินเพิ่ม
มาอีก เกษตรกรมีคานิยมที่จะใสปุยไนโตรเจนปริมาณมาก เพื่อเรงการเจริญเติบโตทางลําตนและเพิ่มขนาดหัว 
การใชปุยไนโตรเจนที่ไมถูกตองน้ีทําใหหอมหัวใหญมีโอกาสเกิดโรคไดงาย เชน โรคเนาเละ เปนตน 
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  ราคาหอมหัวใหญจะมีความแปรผันทุกป ไมอาจคาดการณลวงหนาได ปใดที่ไดผลผลิตมาก 
ราคาตกตํ่า เกษตรกรก็จะรองเรียน เกษตรกรสวนใหญมุงผลิตเพื่อสงออก ดังน้ันการผลิตใหไดคุณภาพที่ลูกคา
ตองการจึงเปนเรื่องสําคัญ ซึ่งผูประกอบการและเกษตรกรตองมีความเขาใจและวางแผนการผลิตรวมกันการ
วางแผนการทดลอง  จากผลการวิเคราะหพื้นที่และประเด็นปญหาการผลิตหอมหัวใหญรวมกับผูเกี่ยวของ ทํา
ใหทราบวาปญหาหลักที่สําคัญคือ หอมหัวใหญไดรับความเสียหายจากโรคและแมลง โดยเฉพาะการเนาเละ
ของหัวหอม และตนทุนสูง การวิเคราะหปญหารวมกันทําใหทราบวา สาเหตุหน่ึงที่ทําใหเกิดการเนาเละและ
ตนทุนสูงคือการใชปุยไมถูกตอง เกษตรกรยังขาดความรูความเขาใจการใชปุย  ไมรูและไมเคยวิเคราะหดินที่
ปลูกพืช การปองกันกําจัดโรคเมื่อเกิดปญหาสวนใหญใชสารเคมีเปนหลัก  เมื่อพิจารณาแนวทางแกไขที่มีความ
เปนไปได มีความเห็นรวมกันวาจะทดสอบการปรับใชปุยเคมีสําหรับการปลูกหอมหัวใหญเพียงปจจัยเดียวกอน 
จึงตกลงที่จะดําเนินการทดสอบการใชปุยตามคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตรเปรียบเทียบกับวิธีการใชปุย
ของเกษตรกรในการปลูกหอมหัวใหญ   
การวิเคราะหดิน ผลวิเคราะหดินของเกษตรกรที่เขารวมการทดสอบทั้ง 2 ป (Table 1 and 2) ในภาพรวม
พบวาดินมีความเปนกรดดางในระดับเปนกรดออน-ปานกลาง (คาpH อยูระหวาง 5.2–7.1) สวนใหญอยูใน
ระดับปานกลาง (คาpH > 6 และ < 7) เน้ือดินสวนใหญเปนดินรวนปนทราย นับวามีความเหมาะสมสําหรับ
การปลูกหอมหัวใหญ ปริมาณอินทรียวัตถุมีคาอยูในระดับตํ่า–ปานกลาง (0.79-3.03%) สวนใหญมีปริมาณ
อินทรียวัตถุในระดับปานกลาง (1-2%) ช้ีใหเห็นวาเกษตรกรควรเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุ สําหรับฟอสฟอรัส
และโพแทสเซียมที่เปนประโยชนน้ัน ปรากฏวาดินมีปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนตกคางอยูในดินระหวาง  
24–475 มิลลิกรัม/กิโลกรัม สวนใหญจะมีปริมาณเกินคาที่เหมาะสม ขณะที่ปริมาณโพแทสเวียมที่มีอยูในดินมี
ปริมาณไมเพียงพอ (25–174 มิลลิกรัม/กิโลกรัม) สรุปในภาพรวมไดวา การใสปุยหอมหัวใหญไมจําเปนตองใส
ปุยฟอสฟอรัส(ยกเวนแปลงที่วิเคราะหพบวามีปริมาณฟอสฟอรัสตํ่า) แตตองใสปุยโพแทสเซียม นอกจากน้ียัง
พบอีกวา ปริมาณแคลเซียมที่วิเคราะหพบในตัวอยางดินมีมากเกินความตองการของพืช ขณะที่แมกนีเซียมมี
ปริมาณไมเพียงพอที่พืชตองการ ดังน้ันการปรับปรุงดินของเกษตรกรควรพิจารณาใชโดโลไมทแทนปูนขาวที่ใช
กันเปนประจํา   
ผลป 2551 
การเจริญเติบโต เกษตรกรหวานเมล็ดหอมหัวใหญต้ังแตวันที่ 11 กันยายน–2 ตุลาคม 2550 และยายกลาปลูก
วันที่ 21 ตุลาคม–4 พฤศจิกายน 2550 อายุกลาระหวาง 33–51 วัน การเจริญเติบโตของตนหอมจากขอมูล
การพัฒนาใบ ปรากฏวา จํานวนใบหอมทั้ง 2 กรรมวิธีมีจํานวนเทากัน คือ หอมอายุ 45 และ 60 วัน มีจํานวน
ใบหอม  7 และ 7.5 ใบตามลําดับ 
ผลผลิต กรรมวิธีใสปุยตามคําแนะนําไดผลผลิตเฉลี่ย 5,606 กิโลกรัม/ไร (Table 3) กรรมวิธีใสปุยของ
เกษตรกรไดผลผลิตเฉลี่ย 5,899 กิโลกรัมตอ/ไร ไมแตกตางกันทางสถิติ   
คุณภาพของผลผลิต  หอมหัวใหญที่มีขนาดในเกณฑที่สงออกไดคือ เบอร 0 และเบอร 1 กรรมวิธีการใสปุย
ตามคําแนะนําและใสปุยกรรมวิธีเกษตรกรมีปริมาณจํานวนเฉลี่ยใกลเคียงกันคือรอยละ 87 และ 88 ตามลําดับ  
การวิเคราะหปริมาณสาร pesticide ตกคางในผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยวจํานวน 3 กลุม คือ กลุม 
organophosphate  กลุม organochlorine  และกลุม pyrethroid  ผลการวิเคราะหไมพบปริมาณสาร
ตกคางของสารทั้ง 3 กลุม นอกจากน้ีการติดตามอายุการเก็บรักษาหัวหอมในสภาพหองเย็น (อุณหภูมิ 3-5 
องศาเซลเซียส) หลังการเก็บเกี่ยว 5 เดือน ปรากฏวาหอมหัวใหญขนาดเบอร 0 และ เบอร 1 กรรมวิธีใสปุย
ตามคําแนะนํามีหัวหอมเนารอยละ 3.4 กรรมวิธีใสปุยของเกษตรกรมีหัวหอมเนารอยละ 21.6 
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การใชปุย การใสปุยหอมหัวใหญที่แนะนํา ใสธาตุไนโตรเจนปริมาณ 10-15 กิโลกรัมตอไร ฟอสฟอรัสใสเพียง 5 
กิโลกรัมตอไร และโพแทสเซียมใสปริมาณ 5-15 กิโลกรัมตอไร (Table 4) ขณะที่เกษตรกรใสปริมาณมากกวา
โดยเฉพาะฟอสฟอรัสซึ่งมีปริมาณในดินมากอยูแลว ดังน้ันจะเห็นวาแมลดปริมาณปุยที่ใสแตผลผลิต
หอมหัวใหญที่ไดไมตางกัน และปริมาณขนาดหัวที่สามารถสงออกไดก็ใกลเคียงกัน   
ตนทุนการผลิตและผลตอบแทน ตนทุนการใชปุยเคมีกรรมวิธีแนะนําและกรรมวิธีเกษตรกรปรากฏวา คา
ปุยเคมีกรรมวิธีแนะนําคือ 1,045 บาทตอไร กรรมวิธีเกษตรกรคือ  1,986 บาทตอไร แตกตางกันเฉลี่ย 941 
บาทตอไร (Table 4) สําหรับตนทุนการผลิตทั้งหมดกรรมวิธที่แนะนําคือ 6,927-23,004 บาท/ไร (Table 5)  
โดยมีรายไดจากการขายผลผลิตอยูที่ 5,924-37,410 บาท/ไร และคา BCR 0.69-2.58  สําหรับกรรมวิธีของ
เกษตรกรมีตนทุนทั้งหมดที่ 7,208-24,238 บาท/ไร และมีรายไดจากการขายผลผลิตอยูที่ 7,286-43,734 
บาท/ไร และคา BCR 0.67-2.70 รายไดของเกษตรกรที่แตกตางกันน้ี นอกจากผลผลิตที่แตกตางกันกันแลว 
ปจจัยอีกเรื่องหน่ึงคือราคาซื้อที่เปลี่ยนแปลงไปในแตละวัน เกษตรกรรายแรกที่เก็บเกี่ยวผลผลิตคือชวงตน
เดือนมกราคม 2551 ราคาซื้อเฉลี่ย 7 บาท/กิโลกรัม หลังจากน้ันราคาลดลงจนกระทั่งเกษตรกรรายสุดทาย
เก็บเกี่ยวชวงกลางเดือนกุมภาพันธ ราคาซื้อคือ 1.50 บาท/กิโลกรัม 
 

 Table 1  Soil analysis before planting of onion fields in Maewang area, Chiang Mai 2007 : pH, 
organic  matter(%), phosphorus, potassium, calcium and magnesium (mg/kg).  

 
Farmers pH Organic matter phosphorus potassium calcium magnesium 

1 6.3 1.86 88 103 2,114 156 
2 7.1 0.79 283 30 826 60 
3 6.2 1.24 319 25 980 54 
4 5.7 2.06 88 60 2,092 144 
5 5.2 1.41 288 26 772 39 
6 6 1.21 104 56 988 70 
7 6.1 3.03 24 73 2,099 124 
8 5.6 2.21 113 56 1,401 105 
9 5.7 2.04 277 63 1,522 86 
10 6.5 1.14 317 33 820 50 
Average 6.0 1.70 190 52 1,361. 89 
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Table 2  Soil analysis before planting of onion fields in Maewang area, Chiang Mai 2008 : pH, 
organic matter(%), phosphorus, potassium, calcium and magnesium (mg/kg).  

Farmers pH Organic matter phosphorus potassium calcium magnesium 

1 5.7 1.96 176 174 1,247 97 
2 6.1 1.49 422 89 1,014 81 
3 6 1.66 372 33 1,007 74 
4 5.9 2.06 190 71 1,451 95 
5 6.4 2.06 89 119 941 118 
6 6.5 1.49 251 82 910 73 
7 6.5 2.16 475 106 1,440 110 
8 6.3 2.16 398 79 1,504 79 
9 6.1 1.59 408 40 1,002 57 
10 6 2.29 399 155 1,353 9 
Average 6.2 1.89 318 95 1,187 79 

 
 
Table 3  Onion yield (kg/rai) and percentage of export onion size grown in farmers’ fields in 

dry season 2008 of Maewang area, Chiang Mai. 
Farmers Yield(kg/rai)  % Onion No.0 and No. 1 

Recommended 
practices 

Farmer practices Recommended 
practices 

Farmer practices 

1 4,580 4,541 69 67 
2 7,503 8,854 94 92 
3 6,235 7,289 92 90 
4 3,949 4,857 86 93 
5 6,214 6,129 91 91 
6 6,804 6,005 92 87 
7 6,241 6,329 83 91 
8 5,473 6,826 84 89 
9 4,091 4,328 85 93 
10 4,973 3,828 90 83 
Average 5,606 5,899 87 88 
T-test Ns Ns 

 ns = non significant by T-test at 95 % level. Compared average yield and percentage of export 
onion size between recommended practice and farmer practice.   
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Table 4  Fertiliser rate (N-P2O5-K2O kg./rai) and cost of inputs of chemical fertilizer (Baht/rai) 
of onion grown in farmers’ fields in dry season 2008 of Maewang area, Chiang Mai. 

Farmers Fertiliser rate (N-P2O5-K2O kg/rai) cost of inputs of chemical fertilizer 
(Baht/rai)  

Recommended 
practices 

Farmer practices Recommended 
practices 

Farmer practices 

1 10-5-5 32-15-29 777 2,263 
2 15-5-10 22-18-18 1,119 2,562 
3 15-5-10 17-17-20 1,119 2,782 
4 10-15-15 15-15-15 903 1,560 
5 15-5-10 25-31-5 1,119 2,560 
6 15-5-10 13-13-13 1,119 1,457 
7 10-5-5 14-14-18 1,369 1,650 
8 10-5-10 16-17-10 903 1,333 
9 10-5-10 12-12-13 903 1,316 
10 15-5-10 27-28-28 1,119 2,377 
average 12-6-10 19-18-17 1,045 1,986 

 
Table 5  Cost of inputs income (Baht/rai) and Benefit cost ratio of onion production grown in 

farmers’ fields in dry season 2008 of Maewang area, Chiang Mai. 
Farmers Recommended practices Farmer practices 

cost of 
inputs income BCR cost of 

inputs income BCR 

1 22,752 32,060 1.41 24,238 31,787 1.31 
2 17,561 35,264 2.01 19,003 41,614 2.19 
3 14,504 37,410 2.58 16,167 43,734 2.70 
4 8,552 5,924 0.69 9,209 7,286 0.79 
5 16,864 12,428 0.74 18,305 12,258 0.67 
6 13,803 27,896 2.02 14,141 24,620 1.74 
7 6,927 9,362 1.35 7,208 9,494 1.32 
8 11,235 20,797 1.85 11,665 25,939 2.22 
9 23,004 20,455 0.89 23,417 41,640 1.78 
10 9,135 17,406 1.9 10,394 13,398 1.29 
average 14,434 21,900 1.54 15,375 25,177 1.60 

 
ป 2552 
การวิเคราะหประเด็นปญหาเพิ่มเติมพบวาการผลิตหอมหัวใหญในป 2551 ที่ผานมา มีตนทุนสูงเน่ืองจากราคา
ปุยเคมีเพิ่มข้ึน ปญหาหัวหอมเนาเละ  หัวหอมที่มีขนาดใหญมาก (over size) ผูรับซื้อไมตองการ และที่สําคัญ
คือประเทศญี่ปุนไมมีการสั่งนําเขา โดยเฉพาะ ในชวงเดือนกุมภาพันธ 2551 เน่ืองจากมีผลผลิตภายในประเทศ
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เพียงพอ ทําใหราคาลดลงอยางมากจากราคาที่เคยขายได 7 บาท/กิโลกรัม เหลือประมาณ 1.50 บาท/กิโลกรัม 
ทําใหเกษตรกรบางรายไมเก็บเกี่ยวหอมหัวใหญ  เน่ืองจากไมคุมกับคาจางแรงงาน   
การเจริญเติบโต เกษตรกรหวานเมล็ดหอมหัวใหญต้ังแตวันที่ 23 กันยายน–15 ตุลาคม 2552 และยายกลา
ปลูกชวงวันที่ 17 ตุลาคม–4 พฤศจิกายน 2550 อายุกลาระหวาง 26–40 วัน การเจริญเติบโตของตนหอมจาก
ขอมูลการพัฒนาใบ ปรากฏวา จํานวนใบหอมทั้ง 2 กรรมวิธีมีจํานวนเทากัน คือ หอมอายุ 45 และ 60 วัน มี
จํานวนใบหอม เฉลี่ย 7 และ 8 ใบตามลําดับ 
ผลผลิต  หอมหัวใหญที่ใชปุยเคมีตามคําแนะนําไดผลผลิตไมแตกตางไปจากการใชปุยของเกษตรกร
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยโดยใช T-test (Table 6) ผลผลิตเฉลี่ยที่ไดคือ 5,362 กิโลกรัม/ไร และ 5,465 กิโลกรัม/
ไร ตามลําดับ เกษตรกร 2 รายที่ไดผลผลิตตํ่า (นอยกวา 3,000 กิโลกรัม/ไร) สาเหตุเน่ืองจากมีฝนตกหนัก
ในชวงปลูก ทําใหดินแนน มีผลใหตนหอมหัวใหญเจริญเติบโตไมดี 
คุณภาพ  หอมหัวใหญที่มีขนาดในเกณฑที่สงออกไดคือ เบอร 0 และเบอร 1 กรรมวิธีการใสปุยตามคําแนะนํา
และใสปุยกรรมวิธีเกษตรกรมีปริมาณจํานวนเฉลี่ยใกลเคียง กันคือรอยละ 62 และ 66 การติดตามอาการเนา
เละของหอมหัวใหญชวงเก็บรักษาในหองเย็น (อุณหภูมิ 3-5 องศาเซลเซียส) เปนเวลา 3 เดือน ต้ังแตเดือน
มกราคม- พฤษภาคม 2552 ปรากฏวามีหัวหอมเนาจํานวน 1–2 หัว จากจํานวนหัวหอมที่เก็บ 20 หัว 
การใชปุย  การใชปุยเคมีของเกษตรกรพบวา เกษตรกรใสปุย 3–6 ครั้ง ใชปุยเคมีอยางเดียวจํานวน 7 ราย อีก 
3 รายใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี โดยใสปุยอินทรียประมาณ 3 ครั้ง  ปริมาณธาตุอาหารหลักที่ใส ( N–P2O5 –
K2O) ตอไรนอยที่สุดคือ 6–2–3 กิโลกรัม (N–P2O5–K2O) / ไร (Table 7) สวนปริมาณธาตุอาหารหลักที่ใส
มากที่สุดคือ 18–18–18 กก. (N–P2O5 –K2O)/ไร ไดผลผลิต  6,760 กิโลกรัม/ไร ตนทุนการผลิตในสวนที่ใช
ปุยเคมีตามคําแนะนําคือ 1,694–1,836 บาทตอไร ขณะที่ตนทุนการใชปุยเคมีของเกษตรกรอยูระหวาง 561–
2,655 บาทตอไร การใสปุยเคมีของเกษตรกรจะใชปุยสูตรแตกตางกันไป เกษตรกรที่ใชปุยเคมีเพียงสูตรเดียว
ตลอดฤดูปลูกมีจํานวน 3 ราย คือใชปุยสูตร 15-15-15  เกษตรกรที่ใชปุยเคมี 2 สูตรมีจํานวน 3 ราย คือใชปุย
สูตร 15-15-15  กับ ปุยสูตร 13-13-21 หรือ ปุยสูตร 16-20-0 มีเกษตรกรจํานวน 1 รายที่ใชปุยสูตร 25-7-7 
กับ 13-13-21  สําหรับเกษตรกรที่เหลือใชปุยเคมีจํานวน 3 สูตร 
ตนทุนการผลิตและผลตอบแทน ตนทุนการใชปุยเคมีกรรมวิธีแนะนําและกรรมวิธีเกษตรกรปรากฏวาคาปุยเคมี
กรรมวิธีแนะนําคือ 1,704 บาทตอไร กรรมวิธีเกษตรกรคือ  1,852 บาทตอไร แตกตางกันเฉลี่ย 148 บาทตอไร 
(Table 7) สําหรับตนทุนการผลิตทั้งหมดกรรมวิธีที่แนะนําคือ 12,220-31,822 บาท/ไร (Table 8) โดยมี
รายไดจากการขายผลผลิตอยูที่ 18,060-49,248 บาท/ไร และคา BCR 0.77-4.88 สําหรับกรรมวิธีของ
เกษตรกรมีตนทุนทั้งหมดที ่10,119-32,784 บาท/ไร และมีรายไดจากการขายผลผลิตอยูที่ 16,920-47,320 
บาท/ไร และคา BCR 0.76-4.42 ปการผลิต 2552น้ี ราคาซื้อหอมหัวใหญสูงกวาปการผลิต 2551 โดยชวงตน
ฤดูเก็บเกี่ยว (กลาง เดือนมกราคม 2552) ราคาซื้ออยูที่ 10 บาท/กิโลกรัม และราคาลดลงมาเหลือ 5 บาท/
กิโลกรัม ในชวงกลาง เดือนกุมภาพันธ ตอมาในชวงตนเดือนมีนาคม 2552 ราคากลับข้ึนไปอยูที่ 8 บาท/
กิโลกรัม การปลูกหอมหัวใหญป 2551 และ2552 จะมีความแตกตางกันในดานราคาปุยเคมีและราคาซื้อ
หอมหัวใหญ ราคาปุยเคมีที่เริ่มสูงข้ึนในชวงปลายฤดูปลูกป 2551 ทําใหเกษตรกรลดการใชปุยเคมีในการปลูก 
ป 2552  นอกจากน้ีราคาผลิตผลป 2551 ที่เหลือเพียง 1.50 บาท/กิโลกรัม ทําใหเกษตรกรหลายรายงดปลูก
หอมในป 2552 รวมทั้งบริษัทรับซื้อบางรายก็ยกเลิกกิจการ อยางไรก็ตามเกษตรกรสวนใหญยังตองการปลูก
หอมหัวใหญและตองการพัฒนาการปลูกหอม เน่ืองจากเปนพืชที่มีความชํานาญ มีความเหมาะสมกับสภาพ
และไดผลตอบแทนสูง 
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Table6  Onion yield (kg/rai) and percentage of export onion size grown in farmers’ fields in 
dry season 2009 of Maewang area, Chiang Mai. 

Farmers Yield(kg/rai)  % Onion No.0 and No. 1 
Recommended 
practices 

Farmer 
practices 

Recommended 
practices 

Farmer practices 

1 1,806 1,692 8 18 
2 3,798 4,320 81 82 
3 2,138 2,064 14 23 
4 8,208 7,461 84 78 
5 6,356 6,760 83 79 
6 7,994 7,200 74 72 
7 5,894 6,373 83 82 
8 5,640 5,989 50 56 
9 5,562 6,710 70 86 
10 6,224 6,080 60 89 
average 5,362 5,465 61 66 
T-test Ns Ns 

ns = non significant different by T-test at 95 % level. Compared average yield and percentage of export 
onion size between recommended practice and farmer practice.   
 
Table 7  Fertiliser rate (N-P2O5-K2O kg./rai) and cost of inputs of chemical fertilizer (Baht/rai) 

of onion grown in farmers’ fields in dry season 2009 of Maewang area, Chiang Mai. 
Farmers Fertiliser rate (N-P2O5-K2O kg/rai) cost of inputs of chemical 

fertilizer (Baht/rai)  
Recommended 
practices 

Farmer practices Recommended 
practices 

Farmer 
practices 

1 10-5-5 6-2-3 1,694 561 
2 15-5-5 18-18-18  1,694 2,655 
3 15-5-10 14-16-8 1,836 1,987 
4 15-5-10 12-12-12 1,836 1,867 
5 15-5-5 18-18-18 1,694 2,568 
6 15-5-5 11-11-11 1,694 1,574 
7 10-5-5 6-3-3 1,694 818 
8 10-5-5 12-8-11 1,694 1,680 
9 10-5-10 15-16-12 1,506 2,246 
10 10-5-5 17-18-13 1,694 2,560 
average 12-5-6  13-12-11 1,704 1,852 
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Table 8  Cost of inputs income (Baht/rai) and Benefit cost ratio of onion production grown in 
farmers’ fields in dry season 2009 of Maewang area, Chiang Mai. 
Farmers Recommended practices Farmer practices 

cost of 
inputs income BCR cost of 

inputs income BCR 

1 23,419 18,060 0.77 22,286 16,920 0.76 
2 31,822 30,384 0.95 32,784 34,560 1.05 
3 19,195 21,380 1.11 19,346 20,640 1.07 
4 10,088 49,248 4.88 10,119 44,766 4.42 
5 20,186 44,492 2.20 21,816 47,320 2.17 
6 14,796 47,964 3.24 14,672 43,200 2.94 
7 12,220 41,258 3.38 11,498 44,611 3.88 
8 13,524 39,480 2.92 13,511 41,923 3.10 
9 13,828 33,372 2.41 14,802 40,260 2.72 
10 17,630 31,120 1.76 18,496 30,400 1.64 
Average  17,671 35,676 2.36 17,933 36,460 2.37 

 
 
วิจารณและสรุปผล 
 ผลการทดลอง ไดแสดงใหเห็นวาการใสปุยตามคําแนะนําโดยใชผลการวิเคราะหดินเปนแนวทาง 
สามารถไดผลผลิตหอมหัวใหญไมแตกตางจากการใสปุยของเกษตรกร แตจะลดการใชปุยเคมีลงได มีผลใหชวย
ลดตนทุนการผลิตไดดวย นอกจากน้ี การใสปุยตามคําแนะนํา ไดจํานวนหัวขนาดสงออก (เบอร 0 และ เบอร 
1) ไมแตกตางจากการใสปุยของเกษตรกร และมีแนวโนมชวยลดการเนาเละของหัวหอมได เน่ืองจากลดการใส
ปุยไนโตรเจน โดยทั่วไปเกษตรกรนิยมใสปุยไนโตรเจนปริมาณมาก เพราะตองการเรงขนาดของหัวหอมใหใหญ
เพื่อใหไดนํ้าหนัก แตบางครั้งหัวหอมที่ไดมีลักษณะอวบ งายตอการเขาทําลายของโรคและแมลง    
 การวิเคราะหดินแปลงปลูกพืช ชวยใหเกษตรกรไดทราบขอมูลเบื้องตนของสภาพดินที่ใชปลูกพืชของ
ตนเอง และหากเสริมความรู ความเขาใจเรื่องการจัดการดินและปุยใหกับเกษตรกร เกษตรกรสามารถใชเปน
แนวปฏิบัติตอไปได เกษตรกรผูปลูกหอมหัวใหญจะเคยชินกับการใสปูนขาวเพื่อปรับสภาพความเปนกรด-ดาง
ของดินใหเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืช และปองกันการเกิดโรคที่มีเช้ืออยูในดิน แตเมื่อปฏิบัติติดตอกัน
เปนระยะเวลายาวนาน เกษตรกรบางรายสภาพดินเริ่มมีคา pH คอนไปทางเปนดาง ขณะที่ปริมาณแคลเซียมที่
วิเคราะหพบมีอยูในปริมาณที่ตํ่ากวาคาเหมาะสมสําหรับพืชทั่วไป  
 การปรับการใชปุยเคมีสําหรับการปลูกหอมหัวใหญ โดยใชผลการวิเคราะหดินเปนแนวทางน้ี มีโอกาส
สูง เน่ืองจากปุยเคมีราคาสูงข้ึน ดังจะเห็นไดจากฤดูปลูก 2552 เกษตรกรบางรายลดการใชปุยเคมีลง เน่ืองจาก
สาเหตุหลัก 2 ประการคือ ราคาผลผลิตตกตํ่าและปุยเคมีราคาสูงข้ึนอยางมาก  อยางไรก็ตามการใชปุยตามผล
การวิเคราะหดินน้ีก็มีขอจํากัด คือ ตองมีการวิเคราะหดิน ซึ่งในความเปนจริงเกษตรกรทุกคนคงไมสามารถ
วิเคราะหดินในแปลงของตนเองไดทั้งหมด การวิเคราะหตัวอยางดินควรตองทําอยางเปนระบบเพื่อใหเกิด
ประโยชนในทางปฏิบัติอยางแทจริง ซึ่งปจจุบันยังไมมีการดําเนินการ  นอกจากน้ีเกษตรกรควรตองมีความรู
และความเขาใจเรื่องของปุยและดินของตนเองดวย จากการสํารวจรานคาปจจัยการผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ 
ไมพบสูตรปุยที่ใกลเคียงหรือสอดคลองกับคําแนะนํา  
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ขอเสนอแนะ การขยายผลการใชปุยตามผลการวิเคราะหดินเปนสิ่งที่เปนประโยชนกับเกษตรกร แตการจัดการ
เพื่อใหไดปุยตามคําแนะนํายังมีอุปสรรค เน่ืองจากเกษตรกรนิยมใสปุยสูตรสําเร็จ ไมนิยมการผสมปุยเอง  และ
ไมชอบความยุงยาก การปลูกพืชชนิดตาง ๆ เชน ขาว ไมผล หรือผัก จะใชปุยสูตรเดียวกันเปนหลัก  ดังน้ันจึง
ควรมีการถายทอดความรู ความเขาใจในเรื่องการจัดการดินและการใชปุยเคมีที่ถูกตองใหกับผูที่เกี่ยวของ 
โดยเฉพาะเกษตรกร และควรหาแนวรวมจากองคกรในพื้นที่และรานคาปุยดวย 
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434-3.  พิมพครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ. สํานักงานเลขานุการ กรมวิชาการเกษตร. 2548. 

ซี. ที.พรอสเตอร กรุป.___. รายการยากําจัดวัชพืช/ปองกันเช้ือรา/ยากําจัดแมลงในพืชหอมหัวใหญ. เอกสารโร 
เนียว.  1 หนา. 

ศศิธร วรปติรังสี. สมพงษ ภูทอง บุญเลิศ  คงทอง และเริงชัย ชุมภิรมย. รายงานเรื่องเต็ม ศึกษาการใสปุย  
NPK ตอผลผลิตหอมหัวใหญ. 2545. 

สํานักงานเกษตรอําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม. แผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบล ตําบลดอนเปา อําเภอแม 
วาง จังหวัดเชียงใหม. 2549.  

สํานักงานเกษตรอําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม. แผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบล ตําบลบานกาด อําเภอแม 
วาง จังหวัดเชียงใหม. 2549 ก.  

สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ. 2549. คา MRLs สินคาเกษตรและอาหารของญี่ปุน.  
2549 ข. 

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร. รายงานผลการสํารวจหอมหัวใหญ ป 2551. เอกสารสถิติการเกษตร เลขที่  
416 ตุลาคม  2551. 
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