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การผลิตและการใชเทคโนโลยีการผลิตหอมแบงของเกษตรกรผูปลูกหอมแบง 
ในเขตอําเภอเมือง และอําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 
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บทคัดยอ 
การศึกษาสภาพการผลิต และการใชเทคโนโลยีการผลิตหอมแบงของเกษตรกรผูปลูกหอมแบงใน อําเภอ

เมือง และอําเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม  โดยการสํารวจกลุมตัวอยางเกษตรกร จํานวน 40 ราย พบวา 
เกษตรกรผูปลูกหอมแบงมีพื้นที่ในการปลูกหอมแบงเฉลี่ยรายละ 2.07 ไร มีประสบการณในการปลูกหอมแบงเฉลี่ย 
2.55 ป เกษตรกรสวนใหญปลูกหอมแบงพันธุตนเขียว คิดเปนรอยละ 85 ทําการปลูก 2 รุนตอป ปลูกมากในชวง
เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม โดยใชหัวพันธุหอมแบงประมาณ 60-80 กิโลกรัมตอไร เกษตรกรสวนใหญเก็บ
หัวพันธุไวใชเองในปตอไป คิดเปน รอยละ 52.50 มีการใชปุยคอกรวมกับปุยเคมี ปญหาที่พบคือ มีการระบาดของ
โรคใบจุดสีมวงมากที่สุดรอยละ 95 รองลงมาคือ การเขาทําลายโดยหนอนกระทูหอมและเพลี้ยไฟ  นอกจากนี้
เกษตรกรยังประสบปญหาราคาผลิตไมแนนอน  สําหรับการใชเทคโนโลยีในการผลิตหอมแบงพบวา เกษตรกรนํา
เทคโนโลยีดานตางๆมาใชซึ่งประกอบดวย การเตรียมดิน การคัดเลือกพันธุ การปลูก การใหปุย การเก็บเกี่ยว และ
การดูแลรักษา สวนประเด็นเกี่ยวกับการอนุรักษแมลงศัตรูธรรมชาต ิการใชชีวินทรียและสารปองกันกําจัดศัตรูหอม
แบง เกษตรกรไมเคยนํามาใช แตมีแนวโนมที่จะนํามาใชในอนาคต 

 
คําสําคัญ :  การผลิต  การใชเทคโนโลยี  เกษตรกรผูปลูกหอมแบง  อําเภอเมือง  อําเภอธาตุพนม  นครพนม 

 
Abstract 

 Forty multiplied onion growers in Muang District and That Phanom District of Nakhon Phanom 
Province were randomly selected and interviewed to study multiplies onion production and application 
of the technology. IT was found that each onion grower, on average, planted 2.07 rai of multiplied onion, 
and had 2.55 years of onion growing experience. The majority of the farmers planted green multiplied 
onion (85%) variety 2 times annually. The multiplied onions were mostly planted during November – 
December. They used onion bulbs 60-80 kilogram per rai, and keep onion bulbs for used next year 
(52.50%). The famers applied both green manure and chemical fertilizer. The major production problem 
included outbreak of Purple Blotch (95%), Beet Army Worm(45%) and rice thrips (40%). Besides, 
farmers also faced problems product price uncertainty. The farmers continually applied the production 
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technology in land preparation, varieties selection, planting, fertilizer application harvesting and 
maintenance, but not in conservation of insect natural enemies and pesticides by using biological.  
However, they inclined to apply the technology in future. 
 
Keywords: Production, Application of the Technology, Multiplied Onion Growers, Muang District, That Phanom District, Nakhon   
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คํานํา 
 ปจจุบันพฤติกรรมและแนวโนมของผูบริโภคสินคาเกษตรและอาหารทั้งในประเทศและทั่วโลกได
เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต  โดยทุกประเทศไดใหความสําคัญกับการบริโภคสินคาเกษตรและอาหารที่มีคุณภาพ     ได
มาตรฐานและปลอดภัยจากสารเคมี  สารพิษ และการปนเปอนตาง ๆ เพิ่มขึ้น  สําหรับประเทศไทย เกษตรกรได
ตื่นตัวและหันมาผลิตสินคาเกษตรและอาหารใหไดคุณภาพมาตรฐานมีความปลอดภัยมากขึ้นตามความตองการ
ของตลาด(http://www.phtnet.org/news51/view-news.asp?nID=636)  โดยการนําเอาหลักการเกษตรดีที่
เหมาะสม (Good Agricultural Practice: GAP) มาประยุกตใช  ซึ่งหอมแบงเปนพืชที่มีการกําหนดเกษตรดีที่
เหมาะสมสําหรับการผลิตหอมแบง (Good Agricultural Practice For Onion) (กรมวิชาการเกษตร, 2553) จาก
การดําเนินโครงการเสริมสรางศักยภาพชุมชนในการผลิตมะเขือเทศหอมแบง และมันแกวเพื่อเลี่ยงปญหาการตลาด  
ซึ่งมีเกษตรกรผูปลูกหอมแบงจากอําเภอเมือง และอําเภอธาตุพนมเขารวมโครงการ  ซึ่งจากการสัมภาษณเกษตรกร
ในเบื้องตน พบวา เกษตรกรผูปลูกหอมแบงยังมีปญหาหลายดาน อาทิเชน ปญหาการผลิต ปญหาคุณภาพผลผลิต  
ตลอดจนปญหาดานการตลาด  ในขณะที่มะเขือเทศและมันแกวเกษตรกรไมพบปญหาดานการผลิต  ปญหาสวน
ใหญเปนปญหาดานการตลาด  ดังนั้นจึงเห็นสมควรที่จะศึกษาถึงสภาพการผลิตและการใชเทคโนโลยีในการผลิต
หอมแบงของเกษตรกร  เพื่อทราบถึงสภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม การผลิตและปญหาในการผลิต  ตลอดจน
การใชเทคโนโลยีการผลิตหอมแบง  เพื่อนําผลการศึกษามาวิเคราะหปญหา และวางแผนแกปญหาและสงเสริมการ
ผลิตหอมแบงใหมีคุณภาพ ไดมาตรฐานและเปนที่ตองการของตลาด 
 

อุปกรณและวิธีการ 
 ทําการสํารวจประชากรของเกษตรกรที่ทําการปลูกหอมแบงในเขตอําเภอเมืองและอําเภอธาตุพนม จังหวัด
นครพนม ที่เขารวมโครงการเสริมสรางศักยภาพชุมชนในการผลิตมะเขือเทศหอมแบงและมันแกว เพื่อเลี่ยงปญหา
การตลาด ในปเพาะปลูก 2552 จํานวน 40 ราย โดยคัดเลือกเกษตรกรจากอําเภอเมืองและอําเภอธาตุพนมจาก
บัญชีรายชื่อเกษตรกรผูปลูกหอมแบงที่เขารวมโครงการขางตน  เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชวิธีการสัมภาษณ และใช
แบบสัมภาษณเปนเครือ่งมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 

ผลและวิจารณ 
ลักษณะทั่วไปของเกษตรกรผูปลูกหอมแบง 
 เกษตรกรผูปลูกหอมแบงรอยละ 57.50 เปนเพศหญิง   โดยเกษตรกรรอยละ 52.50 มีอายุอยูในชวง 35-55 
ป  จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา  รอยละ 52.50  สวนใหญมีสมาชิกในครัวเรือน 4 คน  รายไดเฉลี่ยของ
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ครัวเรือน รอยละ 40 อยูระหวาง 100,000-150,000 บาทตอป  รายไดจากการปลูกหอมแบง รอยละ 47.50 อยู
ระหวาง 20,000-50,000 บาท/ไร/รุน สวนรายไดอื่นๆ รอยละ 57.50อยูระหวาง 50,000-80,000 บาท (Table 1) 
 
Table 1  Characteristic of socio-economic. 

Socio-economic characteristic n=40 Percentage (%) 
1. Gender   

male 17 42.50 
female 23 57.50 

2. age   
< 35  years 11 27.50 
35-55 years 21 52.50 
> 55 ป 8 20.00 

3. Education   
Primary education 21 52.50 
high school education  19 47.50 

4. Number of family person   
3  persons 6 15.00 
4  persons 17 42.50 
5  persons 9 22.50 
6  persons 6 15.00 

5. Household income per year   
< 100,000 bath 13 32.50 
100,000-150,000 bath 16 40.00 
> 150,000 bath 11 27.50 

6. Multiplied onion income /rai /time   
< 20,000 bath 17 42.50 
20,000-50,000 bath 19 47.50 
> 50,000 bath 4 10.00 

7. Other income   
< 50,000 bath 10 25.00 
50,000-80,000 bath 23 57.50 
> 80,000 bath 7 17.50 
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สภาพการผลิตหอมแบงของเกษตรกร 
เกษตรกรปลูกหอมแบงเฉลี่ยรายละ 2.07 ไร มีประสบการณในการปลูกหอมแบงเฉลี่ย 2.55 ป  โดยทําการ

ปลูก 2 รุนตอป ปลูกมากในชวงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม  ซึ่งเกษตรกรสวนใหญปลูกหอมแบงพันธุตน
เขียว คิดเปนรอยละ 85  ในการปลูกใชหัวพันธุหอมแบงประมาณ 60-80 กิโลกรัมตอไร เกษตรกรสวนใหญเก็บหัว
พันธุไวใชเองในปตอไป คิดเปน รอยละ 52.50  ผลผลิตหอมแบงอยูระหวาง 1,000-2,000 กิโลกรัมตอไร คิดเปนรอย
ละ 92.50  ราคาขายผลผลิตหอมแบง รอยละ 90.00 อยูระหวาง 15-20 บาทตอกิโลกรัม มีการใชปุยมีการใชปุยคอก
รวมกับปุยเคมี โรคหอมแบงที่พบมากที่สุด คือ โรคใบจุดสีมวงพบมากถึงรอยละ 95  แมลงศัตรูหอมแบงที่พบมีการ
ระบาดมากที่สุด คือ หนอนกระทูหอม คิดเปนรอยละ 45 และเพลี้ยไฟ คิดเปนรอยละ 40 ปญหาที่พบในการผลิต
หอมแบง คือ ราคาผลผลิตไมแนนอนรอยละ 85 รองลงมา คือ โรคและแมลงระบาด รอยละ 52.50 หัวพันธุราคา
แพง รอยละ 27.50 และดินเสื่อม รอยละ 25.00 ตามลําดับ  สําหรับการรับการรับรูขาวสารและเทคโนโลยีการผลิต
หอมแบงของเกษตรกร ประกอบดวยชองทางตางๆ คือ เจาหนาที่ของรัฐ สํานักงานเกษตรจังหวัด ผูนําชุมชน/
ผูใหญบาน มหาวิทยาลัย และเพื่อน ตามลําดับ (Table 2) 
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Table 2  Characteristic of production 
Characteristic of production n=40 Percentage (%) 

1. size (rais)   
< 2 17 42.50 
2-3 15 37.50 
> 3 8 20.00 

2. Experiences in Multiplied onion production (year)   
< 5 17 42.50 
5-10 11 27.50 
> 10 12 30.00 

3. Number of planted per year (time/year)   
1 4 10.00 
2 29 72.50 
3 7 17.50 

4. Month of high plantation   
November - December 24 60.00 
January - February 10 25.00 
March - April 6 15.00 

5. Multiplied onion variety   
Green multiplies onion 34 85.00 
White multiplies onion 6 15.00 

6. Multiplied onion bulbs (kilogram/rai)   
30-50 4 10.00 
60-80 29 72.50 
100 7 17.50 

7. Source of onion bulbs   
Buy onion bulbs every year 19 47.50 
Keep onion bulbs for used next year 21 52.50 

8. Yield per rai (kilogram/rai)   
< 1,000  2 5.00 
1,000-2,000  37 92.50 
> 2,000  1 2.50 

 



การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที ่7 
 

 1803 

Table 2  Characteristic of production. (cont.) 
Characteristic of production n=40 Percentage (%) 

9. Price of product (bath/ kilogram)   
< 15 3 7.50 
15-25 36 90.00 
> 25 1 2.50 

10. Multiplies onion disease   
Purple Blotch 38 95.00 
Wilt 2 5.00 

11. Multiplies onion Pest    
Beet Army Worm 18 45.00 
Leaf minor 6 15.00 
Rice thrips 16 40.00 

12. Multiplies onion production problem    
Soil degradation 10 25.00 
Multiplies onion bulbs expensive 11 27.50 
Plant disease 21 52.50 
Multiplies onion price uncertainty 33 82.50 

13. The perception and production technology   
Government officials 40 100.00 
Provincial Agriculture 40 100.00 
University 34 85.00 
Friend 7 17.50 
Village headman/Community leaders 37 92.50 

 
การใชเทคโนโลยีการผลิตหอมแบงของเกษตรกร 

เกษตรกรนําเอาเทคโนโลยีการผลิตหอมแบงตามหลักเกษตรดีที่เหมาะสมสําหรับการผลิตหอมแบง (Good 
Agricultural Practice for Onion) ไปใชในการผลิตหอมแบง โดยปฏิบัติเปนประจําในประเด็นที่เกี่ยวกับ  

แหลงปลูก คือ เปนพื้นที่เหมาะสม  อยูใกลแหลงน้ํา  และหางไกลจากแหลงมลพิษ  สวนการคมนาคม
ขนสงไมสะดวกบางเปนครั้งคราว 

ลักษณะดิน ปฏิบัติเปนประจํา คือ ดูแลดินใหมีความอุดมสมบูรณระบายน้ําและอากาศไดด ีมีคาความเปน
กรด-ดางอยูระหวาง 5.8-6.5 และอุณหภูมทิี่เหมาะสมอยูระหวาง 20-24 องศาเซลเซียส 

แหลงน้ํา ปฏิบัติเปนประจํา คือ มีแหลงน้ําที่สะอาด และมีน้ําใชตลอดฤดูกาลเพาะปลูก 
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พันธุหอมแบง ปฏิบัติเปนประจํา คือ เลือกหัวพันธุที่สมบูรณไมเปนโรค มีการเจริญเติบโตดีและเหมาะสม
กับสภาพดินฟาอากาศ  สวนพันธุที่มีใหผลผลิตสูงและเปนที่ตองการของตลาดใชเปนบางครั้ง 

การเตรียมหัวพันธุ ปฏิบัติเปนประจํา คือ ทําความสะอาดตัดรากเกา และใบแหงออก แยกหัวออกเปนหัว
เดี่ยวเพื่อใหงอกเร็วขึ้น ตัดปลายยอดเล็กนอย และเก็บไวในที่ชื้น 1-2 วัน 

การเตรียมดิน ปฏิบัติเปนประจํา คือ ไถตากดินเปนเวลา 7 วัน แลวไถพรวนอีก1-2 ครั้ง ยกรองสูง 15 
เซนติเมตร กวาง 30 เซนติเมตร และกอนปลูกใสปุยคอก 2-4 ตันตอไร 

การปลูก ปฏิบัติเปนประจํา คือ รดน้ําในแปลงใหชุมกอนปลูก ระยะปลูกระหวางตน 15 เซนติเมตร ระหวาง
แถว 15 เซนติเมตร ฝงหัวพันธุลงไปในดิน ¾ ของหัว 

การปุย ปฏิบัติเปนประจํา คอื กอนปลูกใหปุยสูตร 16-10-10 อัตรา 40-50 กิโลกรัมตอไร และหลังปลูก 20-
25 วัน ใหปุยสูตร 16-10-10 อัตรา 40-50 กิโลกรัมตอไร โดยหวานทั่วแปลง 

การใหน้ํา ปฏิบัติเปนประจํา คือ ใหน้ําอยางสม่ําเสมอ และรดน้ําหลังจากใหปุยทุกครั้ง 
การเก็บเกี่ยว ปฏิบัติเปนประจํา คือ เก็บเกี่ยวผลผลิตหลังจากพนสารเคม ี7-14 วัน ไถกลบ และปลูกพืช

หมุนเวียน 
สุขลักษณะและความสะอาด ปฏิบัติเปนประจํา คือ เก็บวัชพืชโดยเฉพาะที่เปนโรคออกนอกแปลง สวน

ประเด็นเกี่ยวกับการอนุรักษแมลงศัตรูธรรมชาติ และการใชชีวินทรียและสารปองกันกําจัดศัตรูหอมแบง เกษตรกร
ไมเคยนํามาใชแตมีแนวโนมที่จะนํามาใชในอนาคต (Table 3) 
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Table 3  Application of production technology by multiplies onion farmers. 

production technologies 
Mean 
(n=40) S.D. 

Application of  production 
technologies1 

Cultivated area    
1. Near water source and conveniently to use. 4.85 0.362 Continually practiced 
2. Not a source of flooding 4.10 0.955 Occasionally practiced 
3. Far from pollution sources 4.70 0.608 Continually practiced 
4. Communication conveniently and transport goods 4.08 0.944 Occasionally practiced 

Landform 
5. Soil fertility good drainage and aeration. 4.43 0.747 Continually practiced 
6. Soil pH at 5.8-6.5 4.33 0.797 Continually practiced 
7. Soil temperature between 20-24 °C 4.58 0.675 Continually practiced 

Water source 
8. Clean water 4.68 0.526 Continually practiced 
9. Adequate water supply throughout the planting 

season. 
4.55 0.639 Continually practiced 

Multiplied onion spicies 
10. Use undamaged and disease-free bulbs for 

planting 
4.60 0.744 Continually practiced 

11. High yields and quality demanded by the market. 4.00 0.816 Occasionally practiced 
12. Better growth and appropriate for the weather. 4.73 0.452 Continually practiced 

Planting 
13. Prepare bulbs by cleaning cut the roots and dried 

leaves and separated into single bulbs for quick 
to germinate. 

4.70 0.464 Continually practiced 

14. Cut tip of bulbs. Then stored in a humid for 1-2 
days 

4.68 0.474 Continually practiced 

Soil preparation 
15. Leaving the ground to dry in the sun 7 days after 

plowing and in regular furrows for the second 
time. 

4.80 0.405 Continually practiced 

16. Heap up the beds 15 cm. from ground level and 
leave spaces at 30 cm. between the beds. 

4.38 0.740 Continually practiced 

17. Before planting apply manure at 2-4 tons/rai to 
increase soil organic matter. 

4.43 0.712 Continually practiced 

1Rating of mean scores: 
4.21-5.00 = Continually practiced 3.41-4.20 = Occasionally practiced 2.61-3.40 = Use to practice 
1.81-2.60 = Never practice but inclined to do 1.00-1.80 = Not practice 
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Table 3  Application of production technology by multiplies onion farmers.(cont.) 

production technologies 
Mean 
(n=40) S.D. 

Application of  production 
technologies1 

Implantation 
18. Water to humid bed appropriately. 4.40 0.672 Continually practiced 
19. Spacing between bulb and row at 15 cm. 4.35 0.770 Continually practiced 
20. Putting the bulb into bed well deep at ¾ of bulb. 4.35 0.700 Continually practiced 

Using Fertilizer 
21. Before planting use chemical fertilizer formula 16-

10-10 at 40-50 kg/rai. 
4.60 0.496 Continually practiced 

22. After 20-25 days of planting use  chemical 
fertilizer formula 16-10-10  at 40-50 kg/rai. 

4.30 0.758 Continually practiced 

Watering 
23. Watering after planting and applying fertilizer. 4.68 0.616 Continually practiced 

Harvesting and others 
24. Harvesting multiplied onion after spraying 

chemicals 7-14 days. 
4.60 0.632 Continually practiced 

25. Leaving the beds idle after harvesting. 4.55 0.639 Continually practiced 
26. Crop rotation 4.50 0.751 Continually practiced 

hygienic condition and cleanliness 
27. Eliminate weeds and pests and keep the field. 4.68 0.474 Continually practiced 
28. Pesticides by using biological methods and 

against by the Department of Agriculture 
recommended. 

2.40 0.632 Never practice but 
inclined to do 

29. Conservation of insect natural enemies. 2.20 0.791 Never practice but 
inclined to do 

1Rating of mean scores: 
4.21-5.00 = Continually practiced 3.41-4.20 = Occasionally practiced 2.61-3.40 = Use to practice 
1.81-2.60 = Never practice but inclined to do 1.00-1.80 = Not practice 

 
สรุปผลและเสนอแนะ 

 เกษตรกรผูปลูกหอมแบงนําเอาเทคโนโลยีการผลิตหอมแบงตามหลักเกษตรดีที่เหมาะสมสําหรับการผลิต
หอมแบงไปใชในการผลิตหอมแบงไปใชคอนขางมากในประเด็นที่เกี่ยวกับ แหลงปลูก พันธุ การปลูก การดูแลรักษา 
การเก็บเกี่ยว สุขลักษณะและความสะอาด ซึ่งอาจเปนเพราะการปฏิบัติดังกลาวไมแตกตางจากการปลูกหอมแบง
โดยทั่วไปมากนัก สวนประเด็นเกี่ยวกับการอนุรักษแมลงศัตรูธรรมชาต ิและการใชชีวินทรียและสารปองกันกําจัด
ศัตรูหอมแบง เกษตรกรไมเคยนํามาใชแตมีแนวโนมที่จะนํามาใชในอนาคต  ดังนั้น เจาหนาที่หรือหนวยงานที่
เกี่ยวของในระดับชุมชน ทองถิ่น และระดับจังหวัด อาทิเชน สํานักงานเกษตรตําบล เกษตรอําเภอ หรือเกษตร
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จังหวัด  ควรจัดเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรออกใหความรูทางวิชาการดานการอนุรักษแมลงศัตรูธรรมชาต ิการใช
ชีวินทรียและสารปองกันกําจัดศัตรูหอมแบงเพื่อใหเกษตรกรนําไปใชอยางถูกตองเหมาะสม นอกจากนี้แลว
หนวยงานภาครัฐและเอกชน อาทิเชนสถานศึกษา มหาวิทยาลัย ควรมีสวนเขาไปชวยเหลือชุมชนโดยการจัด
โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานตางๆ ตามความตองการของเกษตรกร รวมทั้งลงพื้นที่เพื่อแกไขปญหาใหกับชุมชน  
ซึ่งจะนําไปสูการแกไขปญหาที่ตรงประเด็นและทําใหเกษตรกรสามารถผลิตหอมแบงที่มีคุณภาพและปลอดภัยออก
สูตลาดตอไป 
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