
การวิเคราะห์ศักยภาพการแข่งขันของหอมหัวใหญ่ 
Competition analysis of onion in the northern part  

 
อรทัย  วงค์เมธา*,1/  จารุฉัตร  เขนยทิพย์2/  ชัยกฤต พรมมา2/  สมคิด รัตนบุรี1/  มานพ  หาญเทวี2/   

อนุภพ เผือกผ่อง1/  ฐิตาพร เรืองกูล1/  เกษมศักดิ์ ผลากร3/   
 
ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่             สถาบันวิจัยพืชสวน 

-------------------------------------------------- 
 

บทคัดย่อ 
  

 การวิเคราะห์ศักยภาพการแข่งขันของหอมหัวใหญ่ เป็นการวิจัยบริบทการแข่งขันเพ่ือเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนของพืชผักเศรษฐกิจในภาคเหนือ โดยศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 
และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่  ด าเนินการในปี 2557-2558 โดยท าการศึกษา
ข้อมูลปฐมภูมิที่ (primary data) ทีไ่ด้จากการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน 
ได้แก่ อ.พร้าว อ.แม่วาง และ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ จ านวน 54 ครัวเรือน ในปี 2557/2558 ซึ่งเป็นการศึกษา
ข้อมูลพ้ืนฐาน ข้อมูลด้านอุปสงค์-อุปทาน  และข้อมูลด้านการตลาดของเกษตรกร  ส่วนการศึกษาข้อมูลทุติย
ภูมิ (secondary data) จะได้จากการสืบค้นข้อมูลในด้านกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ และสังคม ท าการ
วิเคราะห์เชิงคุณภาพ เพ่ือให้ทราบสภาพทั่วไปของการผลิต ปัญหา และแนวโน้มการตลาดของหอมหัวใหญ่ 
นอกจากนี้ท าการวิเคราะห์เชิงปริมาณ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติอ้างอิง เพ่ือเป็นข้อมูลแนวทางการผลิต 
การประกอบการตัดสินใจของเกษตรกร รวมทั้งการตลาดของหอมหัวใหญ่ เพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปิด
ตลาดภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน 
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ABSTRACT 

The study of competition analysis of onion in the northern part was conducted in 
research centers at Chiang Mai Royal Agricultural Research Center (CMRARC), Hangdong, 
Chiang Mai and Chiang Mai Agricultural Research and Development Center, Fang, Chiang Mai 
during the 2014-2015. The experiment was divided into two experiments, 54 onion farmers 
in Praow, Maewang and Fang, Chiang Mai was interviewed the primary data of data base, 
demand and supply data, and marketing data in 2014/2015. Moreover, the secondary data 
of onion farmers was retrieved from physiological, biological, economical and social in these 
communities during 2014-2015. The data of qualitative analysis was evaluated the onion 
production, the problem in production and the trend of onion’s marketing. For the data of 
quantitative analysis was determinded the production route and onion’s marketing for 
decide the investment of farmers by using descriptive statistical and inferential statistic. This 
experiment was reduced the effect of onion marketing from open ASEAN economic 
community. 
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ค าน า 

 หอมหัวใหญ่ หรือ Onion (Allium cepa L.) อยู่ในวงศ์ Amaryllidaceous  เช่นเดียวกับ หอมแดง
กระเทียมกุยช่าย พลับพลึงขาว พลับพลึงแดง พลับพลึงตีนเป็ด และว่านสี่ทิศ หอมหัวใหญ่เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว
เป็นพืชล้มลุก (Khan et al., 2007) และเป็นพืชหัว (bulb) จัดเป็นพืชสองฤดู แต่มักปลูกเป็นพืชฤดูเดียว ปลูก
ได้ในช่วงฤดูหนาวสามารถปลูกได้ในดินทุกชนิดที่มีการระบายน้ าและอากาศดี เจริญได้ดีที่ค่าความเป็นกรด -
เบสช่วง 6.0–6.8 อุณหภูมิที่เหมาะสมอยู่ในช่วง 15-24 องศาเซลเซียส และมีความเค็มของดินปานกลาง 
(Wongmetha, 2014)เป็นพืชผสมข้ามมีโครโมโซม 2n = 16 (Dawar et al., 2007) นอกจากนี้หอมหัวใหญ่
จัดเป็นพืชผักที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจพืชหนึ่งในโลกมีการใช้บริโภคสด ประกอบอาหาร และใช้แปรรูปใน
โรงงานอุตสาหกรรม ในประเทศไทยหอมจึงเป็นพืชผักที่มีมูลค่าสูง ในปี 2557 มีพ้ืนที่ปลูกหอมหัวใหญ่รวม 
8,818 ไร่ ได้ผลผลิตคิดเป็น 4,282 กิโลกรัม/ไร่ และมีผลผลิตรวม 37,756 ตัน จังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ผลิตราย
ใหญ่ที่สุด (31,187 ตัน) รองลงมา ได้แก่ จังหวัด เชียงราย (3 ,752 ตัน) นครสวรรค์ (2 ,109 ตัน) และ
กาญจนบุรี (708 ตัน) (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2557)      
 พันธุ์หอมหัวใหญ่ที่เกษตรกรนิยมปลูกในประเทศไทย ได้แก่ พันธุ์ Superexมีการน าเข้าจากประเทศ
ญี่ปุ่น มีปริมาณโควตาน าเข้าปีละ 3.15 ตัน หรือ 6,944 ปอนด์ เท่าที่ผูกพัน WTO อัตราภาษีในโควตาร้อยละ 
0 ส่วนอัตราภาษีนอกโควตา ร้อยละ 218 (เดลินิวส์, 2555) ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยไม่สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์
หอมหัวใหญ่ได้ ต้องน าเข้ามาเพาะปลูกทุกปี (Bank of Thailand, 2001)  ส าหรับประเทศไทยมีการปลูก
หอมหัวใหญ่และให้ผลผลิตได้เพียง 1 ครั้ง ในรอบปี โดยจะเริ่มปลูกช่วงเดือน ปลายตุลาคม- ต้นพฤศจิกายน 
และเก็บเกี่ยวผลผลิต ตั้งแต่ธันวาคม-เมษายน หลังจากนั้นจะเก็บรักษาผลผลิตตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม
ไว้ใช้บริโภคจนถึงฤดูปลูกใหม่ ถึงแม้ว่าในปัจจุบันได้มีการท าเป้าหมายการผลิตเป็นรายปี เพ่ือให้พ้ืนที่ปลูกมี
ปริมาณเหมาะสมและสามารถควบคุมคุณภาพผลผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการบริโภคและเกษตรกรขาย
ผลผลิตได้ในราคาดี แต่เนื่องจากข้อจ ากัดในการน าเข้าเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ และประกอบกับราคาเมล็ดพันธุ์
หอมหัวใหญ่ที่น าเข้ามามีราคาสูง (Wongmetha et al., 2014) ท าให้มีการลักลอบน าเข้าเมล็ดพันธุ์
หอมหัวใหญ่มาจ าหน่ายในราคาถูก จึงท าให้ผลผลิตออกมามากในช่วงต้นปี     

จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องด าเนินการวิเคราะห์ศักยภาพการแข่งขันของหอมหัวใหญ่ ในพ้ืนที่
ภาคเหนือเพ่ือรองรับการเปิดเสรีทางการค้า เพ่ือให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่ออุปสงค์และอุปทานหอมหัวใหญ่ 
สถานการณ์การผลิต เพ่ือให้ได้ข้อมูลในการก าหนดมาตรการ แนวทางการผลิตได้อย่างเหมาะสม ให้เกษตรกร
สามารถปรับตัวเพ่ือรองรับผลกระทบที่จะเกิดข้ึนหลังจากการเปิดเสรีทางการค้าต่อไป 

 

วัตถุประสงค ์

1. วิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบการเปิดการค้าตลาดอาเซียนกับเกษตรกรผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ใน
ภาคเหนือของประเทศไทย 

http://frynn.com/%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87/
http://frynn.com/%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87/
http://frynn.com/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1/
http://frynn.com/%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2/
http://frynn.com/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B6%E0%B8%87/
http://frynn.com/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87/
http://frynn.com/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%94/
http://frynn.com/%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A8/
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2. ใช้เป็นข้อสนเทศในการพัฒนาการวิจัย เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตและประสิทธิภาพการผลิต
หอมหัวใหญ่ที่เหมาะสมต่อเกษตรกรเพ่ือรองรับการแก้ปัญหาอันเนื่องจากการเปิดการค้าตลาด
อาเซียน 

 
 

อุปกรณ์และวิธดี าเนินการ 

อุปกรณ์ 
1. แปลงเกษตรกรแหล่งปลูก  
2. ผู้ประกอบการรับซื้อผลผลิต 
3. ข้อมูล แผนที่ในจังหวัดที่ต้องส ารวจ และเครื่องมือตรวจวัดพิกัดเพ่ือหาต าแหน่งอ้างอิงข้อมูล จปฐ ของ

จังหวัด 
4. โปรแกรมส าเร็จรูปวิเคราะห์ทางสถิติ 
5. อุปกรณ์อ่ืนๆ เช่น ถุงพลาสติก กระดาษ เครื่องคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ กล้องถ่ายภาพ เป็นต้น 

 
วิธีด าเนินการ 
1. ด าเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

1.1 รวบรวมข้อมูลพื้นฐานทั้งด้านกายภาพ (แผนที่ ลักษณะทางภูมิศาสตร์และอาณาเขตของพื้นที่แหล่ง
น้ า ระบบชลประทาน ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา แปลงปลูก ฯ) ชีวภาพ (พืช พันธุ์ พ้ืนที่ปลูกใช้สอยความหนาแน่น 
ผลผลิต การกระจายผลผลิต ระบบการเกษตร โรคและแมลงศัตรู การใช้แรงงาน ฤดูกาลผลิต จ านวนรอบการ
ปลูก ความสัมพันธ์ของผักเศรษฐกิจกับพืชอ่ืนๆ) เศรษฐกิจ (ต้นทุน รายได้ ระบบการตลาด อาชีพนอกเกษตร 
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ปัจจัย สภาวะการผลิตในแต่ละแหล่งฯ)  และสังคม (ประชากร การศึกษา สาธารณสุข การ
รวมกลุ่ม การจัดตั้งสหกรณ์ ประเภทของพ้ืนที่) ใช้เป็นข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) 

1.2 จัดข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) โดยจัดท าแบบสอบถามและด าเนินการทดสอบแบบสอบถามใน
เรื่องต่างๆ เช่น ครอบครัว และแรงงาน พืชหลักและพืชรองที่ใช้ประกอบอาชีพ รายได้หลัก รายได้รอง ปัจจัย
การผลิต งบประมาณที่ใช้ผลิตและ/หรือใช้ด ารงชีพ แหล่งจ าหน่ายผลผลิตและผลตอบแทน หลักการที่ใช้ใน
การผลิต แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 

1.2.1 ข้อมูลเกษตรกร 
 1. ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป 
2) ข้อมูลสภาพของสวน/แปลงผลิต 
3) ข้อมูลการผลิต 
4) ข้อมูลการตลาด 
 5) ข้อมูลต้นทุนการผลิต 
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1.2.2 ข้อมูลผู้ประกอบการหรือแปรรูปพืชผักเศรษฐกิจ 
1) ข้อมูลทั่วไป 
2) ข้อมูลการผลิต/จัดหา 
3) ข้อมูลการสร้างคุณค่าให้ผลผลิต 
4) ข้อมูลการเคลื่อนย้ายผลผลิต 
5) ข้อมูลการดูแลรักษาระหว่างพักผลผลิต 
6) ข้อมูลการเจรจาให้ลูกค้าสนใจผลผลิต/แปรรูป 
7) ข้อมูลการส่งผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ให้ผู้บริโภค 
8) ข้อมูลการส ารวจความชอบของผู้บริโภคต่อผลผลิต 
9) ข้อมูลการปรับปรุง/ปรับแก้ให้ผู้บริโภคมีความต้องการเพ่ิมข้ึน 
10) ข้อมูลต้นทุนการผลิต 
11) ข้อมูลปัญหาการผลิตพืชผักเศรษฐกิจ/ผลิตภัณฑ์ 

1.3 ปรับปรุงแบบสอบถาม เช่น ค าถามที่เกษตรกรไม่อยากตอบหรือไม่ไว้วางใจผู้ถามหรือใช้เวลามากไป

และวิเคราะห์ความเชื่อมั่น (ส าหรับงานวิจัยเชิงส ารวจ (exploratory research) α ≥ 0.7  แบบสอบถามมี
ความน่าเชื่อถือสูง, jump, N. 1978.)  

1.4 ก าหนดสุ่มตัวอย่างโดยวิธีสุ่มแบบง่าย (simple random sampling) ไม่เจาะจงแปลงปลูกพืชผัก
เศรษฐกิจ เกษตรกรในจังหวัดพบแปลงใดก็ส ารวจแปลงนั้นๆ ซึ่งอาจติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของส านักงานเกษตร
อ าเภอ/จังหวัด สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร เพ่ือทราบแหล่งปลูกปัจจุบัน ขนาดของจ านวนเกษตรกรอย่าง
คร่าวๆ โดยมิได้มีการนัดหมายใดๆ 

1.5 ออกส ารวจสัมภาษณ์และเก็บข้อมูล โดยนักวิชาการเกษตรหัวหน้าหรือผู้ร่วมการทดลองพร้อม
นักวิชาการเกษตร ซึ่งมอบหมายให้รับผิดชอบร่วมด าเนินการหรือด าเนินการแทน 

1.6 รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาและเชิงปริมาณและรายงานผลการศึกษาเพ่ือน าไปสรุป
วิเคราะห์ TCM (Thailand Competitiveness Metrix) 
 
2. การบันทึกข้อมูล ด าเนินการรวบรวมข้อมูล 2 ส่วน คือ 

2.1 ข้อมูลปฐมภูมิ 
ส าหรับเกษตรกร : รวบรวมข้อมูลการผลิต ได้แก่ พ้ืนที่ปลูก ปริมาณผลผลิตต่อฤดูกาล การจัดการ 

แหล่งพันธุ์/จ านวนพันธุ์ การจ าหน่ายผลผลิต ราคาผลผลิตที่เกษตรกรขายได้ระดับไร่นาหรือสวน การแปรรูป
สินค้า 

ส าหรับผู้ประกอบการ : รวบรวมข้อมูลจากการรับซื้อสินค้า คุณภาพสินค้าเกษตรที่รับซื้อ ราคาและ
กระบวนการแปรรูปสินค้าเกษตรเพ่ือการจ าหน่ายให้ผู้บริโภคในประเทศหรือเพ่ือการส่งออก 
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2.2 ข้อมูลทุติยภูมิ คือข้อมูลพื้นที่ปลูก ผลผลิต ราคาผลผลิต พันธุ์ผัก ผู้ประกอบการ จ านวนแหล่งที่รับซื้อ
ผลผลิต ปริมาณและมูลค่าการน าเข้า-การส่งออกตลาดต่างประเทศ 

2.3 การก าหนดพื้นที่และประชากรตัวอย่าง 
สุ่มเก็บข้อมูลในแหล่งปลูกหอมหัวใหญ่ในภาคเหนือ 

 - หลักเกณฑ์การคัดเลือกพืชที่จะศึกษาส ารวจ 
  โดยใช้ข้อมูลพ้ืนที่ปลูกปี 2554-2555 ในจังหวัดของภาคเหนือ ที่มีเกษตรกรปลูกจนได้ผล
ผลิตมาแล้ว ซึ่งพิจารณาเก็บข้อมูลจากจังหวัดที่มีพ้ืนที่ปลูกมากที่สุดเป็นเกณฑ์หลักและอยู่ใกล้หน่วยงานที่
รับผิดชอบเป็นเกณฑ์รองลงมาตามล าดับ 
 
3. การวิเคราะห์ข้อมูล 

3.1 วิเคราะห์เชิงพรรณนา (descriptive analysis) โดยจัดท าตารางข้อมูล/กราฟ เพ่ือบรรยายให้ทราบถึง
ประเด็นต่างๆท่ีศึกษา 

3.2 วิเคราะห์เชิงปริมาณ (quantitative analysis) โดยใช้ความรู้ทางสถิติและเศรษฐศาสตร์วิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อบรรยาย สนับสนุน การวิเคราะห์เชิงพรรณนา 
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ระยะเวลา 

เริ่มต้น  ตุลาคม  2557   สิ้นสุด  กันยายน  2558 
 

สถานที่ด าเนินการ 

ท าศึกษาต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ในเนื้อท่ีจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ อ.พร้าว อ.แม่
วาง และ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ จ านวน 54 ครัวเรือน 

 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 

บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของการศึกษา      
 ห อ ม หั ว ใ ห ญ่  ห รื อ  Onion ( Allium cepa L.) จั ด อ ยู่ ใ น ว ง ศ์  Amaryllidaceous  
เช่นเดียวกับ หอมแดง กระเทียม กุยช่าย พลับพลึงขาว พลับพลึงแดง พลับพลึงตีนเป็ด และว่านสี่ทิศ
หอมหัวใหญ่จัดเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเป็นพืชล้มลุก (Khan et al., 2007) และเป็นพืชหัว (bulb) จัดเป็นพืช
สองฤดู แต่มักปลูกเป็นพืชฤดูเดียว ปลูกได้ในช่วงฤดูหนาวสามารถปลูกได้ในดินทุกชนิดที่มีการระบายน้ าและ
อากาศดี เจริญได้ดีที่ค่าความเป็นกรด-เบสช่วง 6.0–6.8 อุณหภูมิที่เหมาะสมอยู่ในช่วง 15-24 องศาเซลเซียส 
และมีความเค็มของดินปานกลาง (Wongmetha, 2014)เป็นพืชผสมข้ามมีโครโมโซม 2n = 16 (Dawar et 
al., 2007) นอกจากนี้หอมหัวใหญ่จัดเป็นพืชผักท่ีมีความส าคัญทางเศรษฐกิจพืชหนึ่งในโลกมีการใช้บริโภคสด 
ประกอบอาหาร และใช้แปรรูปในโรงงานอุตสาหกรรม ในประเทศไทยหอมจึ งเป็นพืชผักที่มีมูลค่าสูง ในปี 
2557 มีพ้ืนที่ปลูกหอมหัวใหญ่รวม 8,818 ไร่ ได้ผลผลิตคิดเป็น 4,282 กิโลกรัม/ไร่ และมีผลผลิตรวม 37,756 
ตัน จังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุด (31 ,187 ตัน) รองลงมา ได้แก่ จังหวัด เชียงราย (3 ,752 ตัน) 
นครสวรรค์ (2,109 ตัน) และกาญจนบุรี (708 ตัน) (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2557)   
 พันธุ์หอมหัวใหญ่ที่เกษตรกรนิยมปลูกในประเทศไทย ได้แก่ พันธุ์ Superexมีการน าเข้าจากประเทศ
ญี่ปุ่น มีปริมาณโควตาน าเข้าปีละ 3.15 ตัน หรือ 6,944 ปอนด์ เท่าที่ผูกพัน WTO อัตราภาษีในโควตาร้อยละ 
0 ส่วนอัตราภาษีนอกโควตา ร้อยละ 218 (เดลินิวส์, 2555) ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยไม่สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์
หอมหัวใหญ่ได้ ต้องน าเข้ามาเพาะปลูกทุกปี (Bank of Thailand, 2001)  ส าหรับประเทศไทยมีการปลูก
หอมหัวใหญ่และให้ผลผลิตได้เพียง 1 ครั้ง ในรอบปี โดยจะเริ่มปลูกช่วงเดือน ปลายตุลาคม- ต้นพฤศจิกายน 
และเก็บเกี่ยวผลผลิต ตั้งแต่ธันวาคม-เมษายน หลังจากนั้นจะเก็บรักษาผลผลิตตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม
ไว้ใช้บริโภคจนถึงฤดูปลูกใหม่ ถึงแม้ว่าในปัจจุบันได้มีการท าเป้าหมายการผลิตเป็นรายปี เพ่ือให้พ้ืนที่ปลูกมี

http://frynn.com/%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87/
http://frynn.com/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1/
http://frynn.com/%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2/
http://frynn.com/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B6%E0%B8%87/
http://frynn.com/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87/
http://frynn.com/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%94/
http://frynn.com/%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A8/
http://frynn.com/%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A8/
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ปริมาณเหมาะสมและสามารถควบคุมคุณภาพผลผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการบริโภคและเกษตรกรขาย
ผลผลิตได้ในราคาดี แต่เนื่องจากข้อจ ากัดในการน าเข้าเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ และประกอบกับราคาเมล็ดพันธุ์
หอมหัวใหญ่ที่น าเข้ามามีราคาสูง (Wongmetha et al., 2014) ท าให้มีการลักลอบน าเข้าเมล็ดพันธุ์
หอมหัวใหญ่มาจ าหน่ายในราคาถูก จึงท าให้ผลผลิตออกมามากในช่วงต้นปี    
 จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องด าเนินการวิเคราะห์ศักยภาพการแข่งขันของหอมหัวใหญ่เพ่ือรองรับ
การเปิดเสรีทางการค้า เพ่ือให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่ออุปสงค์และอุปทานหอมหัวใหญ่ สถานการณ์การผลิต 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลในการก าหนดมาตรการ แนวทางการผลิตได้อย่างเหมาะสม ให้เกษตรกรสามารถปรับตัวเพ่ือ
รองรับผลกระทบที่จะเกิดข้ึนหลังจากการเปิดเสรีทางการค้าต่อไป 
 
1.2 วัตถุประสงค ์          

 1) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่ออุปสงค์และอุปทานหอมหัวใหญ่     
 2) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพการผลิตหอมหัวใหญ่ในไทย 
 

1.3 ขอบเขตการศึกษา            
เป็นการศึกษาต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ในเนื้อที่จังหวัดเชียงใหม่ได้แก่ อ.แม่วาง, อ.
พร้าวและอ.ฝาง 

 
1.4 วิธีการศึกษาวิจัย 

1.4.1 การรวบรวมข้อมูล ข้อมูลในการศึกษาได้มาจากข้อมูล 2 แหล่ง ดังนี้ 
1.4.1.1 ข้อมูลปฐมภูมิ  (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ ได้จากการสัมภาษณ์  เกษตรกรผู้ปลูก

หอมหัวใหญ่ในจังหวัดที่เป็นแหล่งผลิตหอมหัวใหญ่ที่ส าคัญ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ การเลือกเกษตรกรผู้
ปลูกหอมหัวใหญ่แบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 54 ครัวเรือนคิดเป็น 100% โดยแยกตาม
ข้อมูลพื้นฐาน, ข้อมูลด้านอุปทาน, ข้อมูลด้านอุปสงค์และข้อมูลด้านการตลาดดังนี้ 

1) ข้อมูลพื้นฐานจากการส ารวจทั้งหมด 54 ครัวเรือนจากอ.แม่วาง ,อ.พร้าวและอ.ฝาง พบว่า
กลุ่มตัวอย่างจากทั้งสามอ าเภอ มีเพศชาย87% และเพศหญิง 13% แบ่งเป็นช่วงอายุ 15-25 ปี 1.9%, 
26-36 ปี  3.7%, 37-47 ปี  18.5%, 48-58 ปี  55.6%,59-69 ปี  14.8% และ>70 ปี  5.6% ระดับ
การศึกษาของเกษตรกรผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ มีระดับการศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษา 63%, ชั้นมัธยมศึกษา 
27.8%, ปวช./ปวส. 1.9% และระดับปริญญาตรีคิดเป็น 7.4% (ตาราง 1) 

 
ตาราง 1 ข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกรผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ อ.แม่วาง, อ.พร้าว และ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ปี2557 

อ าเภอ 
เพศ (%) อายุ(%) ระดับการศึกษา(%) 

ชาย หญิง 15- 26- 37- 48- 59- >70 ประถม มัธยม ปวช./ ปริญญา
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25 36 47 58 69 ปวส. ตรี 
แม่วาง 78.6 21.4 7.1 14.3 21.4 42.9 14.3 0 35.7 35.7 7.1 21.4 

พร้าว 100 0 0 0 20 60 20 0 70 30 0 0 

ฝาง 86.7 13.3 0 0 16.7 60 13.3 10 73.3 23.3 0 3.3 

รวม 87 13 1.9 3.7 18.5 55.6 14.8 5.6 63 27.8 1.9 7.4 

 
2) ข้อมูลด้านอุปทาน จ านวนชนิดผักที่เกษตรกรปลูก 1 ชนิดมีผู้ปลูกคิดเป็น 79.6%, เกษตรกร

ปลูกพืชผัก 2 ชนิด ได้แก่ 14.8% และ 3 ชนิดได้แก่ 5.6% ลักษณะดินที่ปลูก เป็นดินร่วนปนทรายคิด
เป็น 87% ดินเหนียว 13% ลักษณะพ้ืนที่ที่เพาะปลูกเกษตรกรจะปลูกหอมหัวใหญ่บนที่ราบ 96.2%, ที่
ดอน 1.9% และที่ลาดชัน 1.9% แหล่งน้ าที่ใช้จะเป็นน้ าตามธรรมชาติ 53.7% บ่อน้ าบาดาล 1.9% และ
น้ าคลองชลประทาน 44.4% (ตาราง 2) 

 
ตาราง 2 ข้อมูลด้านอุปทานของเกษตรกรผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ อ.แม่วาง, อ.พร้าว และ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ปี2557 

อ าเภอ 

จ านวนชนิดผักที่
ปลูก (%) 

ลักษณะดิน(%) ลักษณะพื้นที่ (%) แหล่งน้ า (%) 

1 2 3 
ดินร่วน
ปนทราย 

ดิน
เหนียว 

ที่
ราบ 

ที่
ดอน 

ที่ลาด
ชัน 

ตาม
ธรรมชาติ 

บ่อน้ า
บาดาล 

น้ าคลอง
ชลประทาน 

แม่วาง 28.6 50.0 21.4 71.4 28.6 92.9 0 7.1 100 0 0 
พร้าว 100 0 0 100 0 100 0 0 100 0 0 
ฝาง 96.7 3.3 0 90 10 96.7 3.3 0 16.7 3.3 80 
รวม 79.6 14.8 5.6 87 13 96.2 1.9 1.9 53.7 1.9 44.4 

 
3) ข้อมูลด้านอุปสงค์ ด้านการจัดการหลังปลูก เกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ปริมาณ 3-5 ตัน 

คิดเป็น 55.6% ได้ปริมาณ 5-8 ตัน คิดเป็น 38.9% และปริมาณ 8-10 ตัน คิดเป็น 5.5% มีการส่งขายให้
พ่อค้า 7.4%, ผู้ประกอบการค้าส่ง 66.7%, ผู้รวบรวมส่งออก 22.2% และช่องทางอ่ืนๆอีก 3.7% ซึ่งใน
การปลูกมันหอมหัวใหญ่มีระยะเวลาเก็บเกี่ยวทั้งหมด 90 วัน ด้านการจัดการหลังเก็บเกี่ยวเกษตรกร
ทั้งหมดไม่ได้ท าความสะอาดผลผลิต ภาชนะที่ใช้บรรจุผลผลิตเกษตรกรใช้ถุงตาข่ายคิดเป็น 88.9%, 
กระสอบพลาสติก 7.4% และบรรจุในกระสอบป่านคิดเป็น 3.7% การคัดคุณภาพผลผลิต ไม่คัดคุณภาพ 
51.9%, คัดตามขนาด 29.6% และคัดตามน้ าหนักคิดเป็น 18.5% การถนอมคุณภาพผลผลิตโดยการผึ่ง
ลม 98.1% และขายผลผลิตทันที 1.9% ด้านการป้องกันก าจัดศัตรูพืช เกษตรกรทั้งหมดประสบปัญหา
ด้านโรคพืช เกษตรกรที่พบปัญหาแมลงศัตรูพืชคิดเป็น 81.5% ไม่พบปัญหา 18.5% และจ านวน
เกษตรกรที่พบวัชพืชคิดเป็น 85.2% ไม่พบวัชพืช 14.8% (ตาราง 3) 
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ตาราง 3 ข้อมูลด้านอุปสงค์ของเกษตรกรผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ อ.แม่วาง, อ.พร้าว และ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ปี2557 
1. การจัดการหลังปลูก 

อ าเภอ 
จ านวนเกษตรกร (%) 

ส่งขาย (%) 
ระยะเวลา
เก็บเกี่ยว 
(90 วัน) 

ปริมาณผลผลิต(ตัน) 
3-4 5-7 8-10 พ่อค้า ผู้ประกอบการค้าส่ง ผู้รวบรวมส่งออก อ่ืนๆ 

แม่วาง 85.7 14.3 0 28.5 42.9 14.3 14.2 90 
พร้าว 100 0 0 0 0 100 0 90 
ฝาง 26.7 63.3 10 0 100 0 0 90 
รวม 55.6 38.9 5.5 7.4 66.7 22.2 3.7 90 

 
 
 
 
 

2. การจัดการหลังเก็บเกี่ยว 

อ าเภอ 

การท าความ
สะอาด(%) 

ภาชนะบรรจุ(%) การคัดคุณภาพ (%) 
การถนอมคุณภาพ 

(%) 

ไม่ท า 
ถุงตา
ข่าย 

กระสอบ
พลาสติก 

กระสอบ
ป่าน 

ไม่คัด 
ตาม
ขนาด 

ตาม
น้ าหนัก 

ผึ่งลม ขายทันที 

แม่วาง 100 100 0 0 0 100 0 100 0 
พร้าว 100 100 0 0 0 0 100 100 0 
ฝาง 100 80 13.3 6.7 93.3 6.7 0 96.7 3.3 

รวม 100 88.9  7.4 3.7 51.9 29.6 18.5 98.1 1.9 

 
3. การป้องกันก าจัดศัตรูพืช 

อ าเภอ 
โรคพืช (%) แมลง (%) วัชพืช (%) 

มีปัญหา มีปัญหา ไม่มีปัญหา มีปัญหา ไม่มีปัญหา 
แม่วาง 100 42.9 57.1 42.9 57.1 
พร้าว 100 100 0 100 0 
ฝาง 100 93.3 6.7 100 0 
รวม 100 81.5 18.5 85.2 14.8 
 



 
 

11 
 

4) ข้อมูลด้านการตลาดแบ่งเป็นราคาผลผลิต ค่าแรงงาน และข้อมูลด้านการตลาดราคาผลผลิต
ที่เกษตรกรขายได้ ต่ ากว่า 15 บาท/กก. คิดเป็น 42.5% ,มากกว่า 35 บาท คิดเป็น 55.6% และขายราคา
เหมา 1.9% ราคาที่เกษตรกรได้รับต่อไร่ 10,000-19,000 บาทคิดเป็น 1.9% 20,000-29,000 บาทคิด
เป็น 16.7% 30,000-39,000 บาท คิดเป็น 61.1% และ 40,000-50,000 บาท คิดเป็น 20.4 % 
ค่าแรงงานของเกษตรกรทั้งหมดได้แก่ ค่าไถพรวน ค่าเตรียมแปลง ค่าปลูก ค่าคลุมฟาง ค่าคลุมยา ค่าให้
น้ า ค่าพ่นยา และค่าใส่ปุ๋ย ในช่วง 6,000-10,000 บาท คิดเป็น 11.1% 11,000-15,000 บาท คิดเป็น 
46.3% 16,000-20,000 บาท คิดเป็น 31.5% และไม่ได้ระบุคิดเป็น 11.1% ด้านข้อมูลการตลาด ตลาด
ภายในพ้ืนที่เกษตรกรที่ส่งขายให้พ่อค้าคนกลางคิดเป็น 98.1% ให้สหกรณ์ 1.9% ตลาดนอกพ้ืนที่จะส่งให้
โรงงานผู้ประกอบการคิดเป็น 24.1% และเกษตรกรอีก 75.9% ไม่มีตลาดนอกพ้ืนที่ ในช่วงเดือนมีนาคม-
เมษายนมีเกษตรกรที่ขายผลผลิตคิดเป็น 46.3% ขายช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายนคิดเป็น 5.6% และ
ขายในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคมคิดเป็น 41.8% เกษตรกรพบปัญหาด้านการตลาดคือมีความไม่
แน่นอนในการรับซื้อคิดเป็น 98.1% และไม่มีผู้รับซื้อ 1.9% มีการก าหนดราคาผลผลิตกับเกษตรกรจาก
พ่อค้า 98.1% และจากตลาดกลาง 1.9% (ตาราง 4) 
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ตาราง 4 ข้อมูลด้านการตลาดของเกษตรกรผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ อ.แม่วาง, อ.พร้าว และ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ปี2557 
1. ราคาผลผลิตและค่าแรงงาน 

อ าเภอ 

ราคาที่ขายได้ 
(บาท/กก.) (%) 

ราคาที่ได้รับ (บาท/ไร่) (%) ค่าแรงงาน (บาท/ไร่) (%) 

<15 >35 
ขาย
เหมา 

10,000-
19,000 

20,000-
29,000 

30,000-
39,000 

40,000-
50,000 

6,000-
10,000 

11,000-
15,000 

16,000-
20,000 

ไม่ได้
ระบุ 

แม่วาง 92.9 0 7.1 7.1 14.3 42.9 35.7 14.3 35.7 50 0 
พร้าว 100 0 0 0 0 100 0 0 0 100 0 
ฝาง 0 100 0 0 23.3 56.7 20 13.3 66.7 0 20 
รวม 42.5 55.6 1.9 1.9 16.7 61.1 20.4 11.1 46.3 31.5 11.1 
 
2. ข้อมูลด้านการตลาด 

อ าเภอ 

ตลาดภายใน
พื้นที่ (%) 

ตลาดนอกพื้นที่ (%) ช่วงที่ตลาดต้องการ
มาก (%) 

ปัญหาด้าน
การตลาด (%) 

การก าหนด
ราคา (%) 

พ่อค้า
คน

กลาง 

สหกรณ์ โรงงาน
ผู้ประกอบการ 

ไม่มี มี.ค.-
เม.ย. 

พ.ค.-
มิ.ย. 

ก.ค.-
ส.ค. 

ความ
ไม่

แน่นอน 

ไม่มี
ผู้รับ
ซื้อ 

พ่อค้า ตลาด
กลาง 

แม่วาง 92.9 7.1 92.9 7.1 100 0 0 92.9 7.1 92.9 7.1 

พร้าว 100 0 0 100 100 0 0 100 0 100 0 

ฝาง 100 0 0 100 11 3.3 86.7 100 0 100 0 

รวม 98.1 1.9 24.1 75.9 46.3 5.6 48.1 98.1 1.9 98.1 1.9 

 
1.4.1.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) แบบอนุกรมเวลา (Times series) ตั้งแต่ปี 2547-

2558 รวม 12 ปี เป็นข้อมูลที่ได้จากเอกสารวิชาการ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร (2555), องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (2551), Onion & Garlic Crop Report 
WSC (2557), National Onion Association (2555), Indian Horticulture Database (2549) และจาก
เอกสารเผยแพร่ต่างๆ จากภาครัฐ และเอกชน (ตามบทที่ 3) อ าเภอแม่วาง มีเขตพ้ืนที่ 601.68 ตารางกิโลเมตร 
ตั้งอยู่ที่พิกัด 18°36′46″N 98°46′30″E ทั้งหมด 5 ต าบล 58 หมู่บ้าน มีประชากร 31,472 คน ความหนาแน่น
ของประชากร 52.31 คน/ตร.กม. (https://th.wikipedia.org/wiki/อ าเภอแม่วาง) อ าเภอพร้าว มีเขตพ้ืนที่ 
1,148.186 ตร.กม. ตั้งอยู่ที่ พิกัด 19°21′57″N 99°12′8″E มีประชากร 49,324 คน ความหนาแน่นของ
ประชากร 42.96 คน/ตร.กม. แบ่งออกเป็น 11 ต าบล 109 หมู่บ้าน ลักษณะอากาศแบบมรสุมเขตร้อน ได้รับ
อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมตะวันออกเฉียงเหนือ จึงท าให้มีฝนตกชุกในช่วงเดือนพฤษภาคม

https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87&params=18_36_46_N_98_46_30_E_type:admin2nd_region:TH
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7&params=19_21_57_N_99_12_8_E_type:admin2nd_region:TH
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ถึงประมาณต้นเดือนตุลาคม และจะเริ่มมีอากาศร้อนอบอ้าว ตั้งแต่เดือนมีนาคมจนถึงปลายเดือนเมษายน ทั้งนี้
ใน แ ต่ ล ะปี ลั ก ษ ณ ะอ าก าศ อ าจ เป ลี่ ย น แ ป ล ง ได้ ต าม ลั ก ษ ณ ะอ าก าศ โด ย รว ม ข อ งภู มิ ภ าค
(https://th.wikipedia.org/wiki/อ าเภอพร้าว) และอ าเภอฝาง มีพ้ืนที่ 888.164 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ที่พิกัด 
19°55′8″N 99°12′49″E มีประชากร 112,847 คน ความหนาแน่นของประชากร 127.06 คน/ตร.กม.  แบ่ง
ออกเป็น 8 ต าบล 119 หมู่บ้าน มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 25 °C มีอากาศหนาวเย็นในช่วงเดือน
พฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 10-19°C ส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วงเดือนเมษายน ประมาณ 
39°C (https://th.wikipedia.org/wiki/อ าเภอฝาง) 

 
1.4.2 การวิเคราะห์ข้อมูล 
1.4.2.1 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) เพ่ือให้ทราบสภาพทั่วไปของการผลิต 

ปัญหา และแนวโน้มการตลาดของหอมหัวใหญ่  
1.4.2.2 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) 

 - โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistical Analysis) พบว่าในปี 2556มีพ้ืนที่
เพาะปลูก 10,135 ไร่ ให้ผลผลิตทั้งหมด 39,909 ตัน ผลผลิตต่อไร่เท่ากับ 3,938 กิโลกรัม มีต้นทุนการผลิต 
6,800 บาท/ตัน ราคาที่เกษตรกรขายได้เท่ากับ 9,770 บาท/ตัน ให้ผลตอบแทนสุทธิ 2,970 บาท/ตันในปี 
2557 มีพ้ืนที่เพาะปลูก 8,818 ไร่ ผลผลิตทั้งหมด 37,756 ตัน ผลผลิต/ไร่ 4,282 กิโลกรัม มีต้นทุนการผลิต 
6,440 บาท/ตัน ราคาที่เกษตรกรขายได้เท่ากับ 9,780 บาท/ตัน ผลตอบแทนสุทธิ 3,340 บาท/ตันแสดงว่าใน
ปี 2557 มีการลดพ้ืนที่เพาะปลูกลงมาร้อยละ 12 ส่งผลให้ผลผลิตลดลงมาร้อยละ 6เมื่อมีการลดพ้ืนที่
เพาะปลูกท าให้ต้นทุนการผลิตลดลงตามมาเช่นกันแต่ราคาหอมหัวใหญ่ที่เกษตรกรขายได้เพ่ิมสูงขึ้น 10 บาท/
ตัน ผลตอบแทนสุทธิจึงเพิ่มมากขึ้นร้อยละ 12 จากปี 2556 

 - โดยใช้สถิติอ้างอิง (Inferential Statistic) หอมหัวใหญ่เป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศและ
เป็นพืชที่รักษาสมดุลการค้าระหว่างประเทศเพ่ือรักษาเสถียรภาพของสินค้าเกษตร ข้อได้เปรียบในการผลิต
หอมหัวใหญ่ของไทยคือเกษตรกรผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ในไทยมีความช านาญในการผลิตแต่ต้องน าเข้าเมล็ดพันธุ์
จากต่างประเทศ และหอมหัวใหญ่ไทยมีต้นทุนการผลิตสูงกว่าหอมหัวใหญ่จากจีนท าให้ไม่สามารถแข่งขันใน
เรื่องราคาได้ การส่งออกหอมหัวใหญ่ในปี 2557 ส่งออกหอมหัวใหญ่ขยายพันธุ์ 1,250.83 ตัน มูลค่า 23.39 
ล้านบาท ส่งออกหอมหัวใหญ่สด 6,189.13 ตัน มูลค่า 105.50 ล้านบาท หอมหัวใหญ่เป็นผง 12.98 ตัน มูลค่า 
3.03 ล้านบาท และหอมหัวใหญ่ไม่เป็นผง 3.88 ตัน มูลค่า 1.63 ล้านบาท ประเทศคู่ค้าของไทยได้แก่ จีน 
เมียนมาร์ อินเดีย เกาหลีใต้ เนเธอแลนด์ ญี่ปุ่น มาเลเซีย การน าเข้าหอมหัวใหญ่ในปี 2557 หอมหัวใหญ่
ขยายพันธุ์ 977 ตัน มูลค่า 5.97 ล้านบาท หอมหัวใหญ่สด 75,563.93 ตัน มูลค่า 332.64 ล้านบาท 
หอมหัวใหญ่เป็นผง 489.61 ตัน มูลค่า 50.30 ล้านบาท หอมหัวใหญ่ไม่เป็นผง 234.77 มูลค่า 14.68 ล้านบาท 
หอมหัวใหญ่แปรรูป 5.25 ตัน มูลค่า 0.46 ล้านบาทและเมล็ดหอมหัวใหญ่ 3.29 ตัน มูลค่า 17.13 ล้านบาท 
นอกจากนี้ยังมีการลักลอบน าเข้าหอมหัวใหญ่มาจากประเทศจีนเพ่ือจ าหน่ายในประเทศไทยส่งผลให้ราคา

https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9D%E0%B8%B2%E0%B8%87&params=19_55_8_N_99_12_49_E_type:admin2nd_region:TH
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หอมหัวใหญ่ในประเทศราคาตกต่ าและในบางปีหอมหัวใหญ่ไทยมีผลผลิตออกสู่ตลาดมากเกินความต้องการก็
ส่งผลให้ราคาต่ าลงเช่นกัน 

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 เพ่ือเป็นข้อมูลแนวทางการผลิต การประกอบการตัดสินใจของเกษตรกร รวมทั้งการตลาดของ
หอมหัวใหญ่ เพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปิดตลาดภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน 
 
 
 
 

รูปภาพ 
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ภาพ 1 การส ารวจข้อมูลปฐมภูมิจากแบบสอบถามเกษตรกรผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ จ านวน 

10  ราย 
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ภาพ 2 การส ารวจข้อมูลปฐมภูมิจากแบบสอบถามเกษตรกรผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ จ านวน 
15 ราย 
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ภาพ 3 การส ารวจข้อมูลปฐมภูมิจากแบบสอบถามเกษตรกรผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ จ านวน 55 
ราย 
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ภาพ 4 การเตรียมแปลงเพาะกล้า การเพาะกล้า และแปลงกล้าพันธุ์หอมหัวใหญ่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
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ภาพ 5 การปลูกและสภาพแปลงปลูกหอมหัวใหญ่ของเกษตรกร อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
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ภาพ 6 การเก็บเกี่ยวหอมหัวใหญ่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่



บทที่ 2 
การตรวจเอกสาร แนวคิด และทฤษฎ ี

 
2.1  การตรวจเอกสาร         
 ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ พบว่าพันธุ์ PS 2091 ให้ผลผลิตสูงสุด คือ 4,659 กก./ไร่ แต่ไม่
แตกต่างทางสถิติกับพันธุ์ Granex 33 และพันธุ์ Superexที่มีผลผลิต 4,570 และ 4,212 กก./ไร่ พันธุ์ที่มี
ลักษณะหัวกลมมากกว่าพันธุ์อ่ืนๆ คือ Granex 33 และ 1059 พันธุ์ที่มีลักษณะหัวแบน จ านวนมาก คือ 
Superex 1027 และGranex 33 พันธุ์ที่มีหัวยาวจ านวนมาก คือพันธุ์ 1069 Savannah Sweet และ 1059 
พันธุ์ที่มีน้ าหนักหัวมาตรฐานส่งออกเกิน 30% ขึ้นไป คือ พันธุ์ Granex33PS20911069 และ Savannah 
Sweet (ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่, 2548)       
 ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตเชียงใหม่ 3 พบว่าพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงสุดคือ พันธุ์ 
Granex 334,264 กก./ไร่ ไม่แตกต่างทางสถิติกับพันธุ์ Superexที่มีผลผลิต 3,828 กก./ไร่ พันธุ์ Red Onion 
ให้ผลผลิตต่ าสุด คือ 2,196 กก./ไร่ พันธุ์ที่มีผลผลิตมาตรฐานส่งออกเกิน 30% ขึ้นไป มีพันธุ์ Savannah 
Sweet PS 2091 Granex 33 Superexและ Nepal (ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตเชียงใหม่ 
3, 2548)        

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2553) รายงานว่าสถานการณ์ตลาดและราคาตลาดหอมหัวใหญ่ ราคา
เฉลี่ยของหอมหัวใหญ่ในปี 2552 นั้นอยู่ที่ 26.98 บาทและได้เพ่ิมขึ้นเป็น 28.55 บาทในปี 2553 ซึ่งเป็นราคาที่
อยู่ในเกณฑ์ดีเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วเนื่องจากมีการส่งออกไปยังต่างประเทศในปริมาณที่มากกว่าปีที่แล้ว
ราคาในปี2555ถ้าตลาดมาเลเซียและอินโดนีเซียมีอย่างต่อเนื่องคาดว่าราคาจะสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
จากการวิเคราะห์ความต้องการหอมหัวใหญ่ปี 2554 ของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรพบว่ามีความต้องการ
รวม 60,000 ตันแบ่งเป็นความต้องการใช้เพ่ือบริโภคและแปรรูปรวม  56,000 ตันและความต้องการเพ่ือ
ส่งออก 4,000 ตัน          

อรทัยและคณะ (2556) ทดสอบหอมหัวใหญ่เพ่ือกระจายฤดูกาลผลิตส าหรับการบริโภคสดและแปร
รูป ได้ด าเนินการทดลองที่แปลงเกษตรกร อ.แม่วาง และ อ.พร้าว และแปลงวิจัยศูนย์วิจัยเกษตรหลวง
เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ปี 2556-2557 โดยวางแผนการทดลองแบบ RCB  4 ซ้ า 12 กรรมวิธี ได้แก่ เมล็ดพันธุ์
หอมหัวใหญ่ (F1) น าเข้าจากประเทศเนเธอแลนด์ 11 พันธุ์ได้แก่ Cavalier, Sirius, Minerva, Buccaneer, 
Colossus, Annika, Sweet Uno, Lucinda, Fernanda, BO-14 และ BO-15 และพันธุ์ที่เกษตรกรนิยมปลูก 
1 พันธุ์ ได้แก่ Superex ปลูกเปรียบเทียบเพ่ือพิสูจน์ความแตกต่าง จากลักษณะทางคุณภาพ การเจริญเติบโต 
ปริมาณผลผลิตสัณฐานวิทยา และการแปรรูปของหอมหัวใหญ่จากการทดสอบพันธุ์หอมหัวใหญ่ในฤดูส าหรับริ
โภคสดและแปรรูป พบว่าหอมหัวใหญ่พันธุ์ Cavalier และ Sweet Uno ให้ผลผลิตต่อไร่มากที่สุด มีน้ าหนักต่อ
หัว, ความกว้างหัว, ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ (total soluble solid content; TSS) หรือ ความหวานสูง 
จ านวนชั้นหอมหัวใหญ่มีค่าเฉลี่ยที่ 10 ชั้น ลักษณะรูปทรงของพันธุ์ดังกล่าว ประกอบด้วย ทรงกลมแบน ( flat 
globe), ทรงกว้าง (Broad) และทรงกลม (Globe) ส่วน Minerva มีค่าความแน่นเนื้อ, pH,ความหวาน และ 
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เปอร์เซ็นต์น้ าหนักอบแห้งสูงที่สุด ส่วนพันธุ์หอมหัวใหญ่ที่เหมาะสมในการปลูกเพ่ือกระจายผลผลิตนอกฤดู
ส าหรับบริโภคสดและแปรรูป ได้แก่ พันธุ์ Fernanda, และ Colossus ซึ่งจะให้ผลผลิตต่อไร่มากท่ีสุด มีจ านวน
ชั้นของกลีบสูงถึง 8 ชั้น ลักษณะรูปทรงของหอมหัวใหญ่พันธุ์ดังกล่าวจะประกอบด้วย ทรงสี่เหลี่ยมด้านขนาน 
(Rhomboid), ทรงกว้าง , ทรงกลม , กลมรี (Broad elliptic) และ ทรงกระสวย (Spindle) นอกจากนี้ 
Fernanda และ Colossus มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางและความยาวของหัวใหญ่กว่าพันธุ์อ่ืน ส่วน Minerva มี
ความแน่นเนื้อ และความหวานเฉลี่ยมากที่สุด 

อรทัยและคณะ (2557) ประเทศไทยน าเข้าเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ พันธุ์ Superexจากประเทศญี่ปุ่น 
มีปริมาณโควตาน าเข้าปีละ 3.15 ตัน หรือ 6,944 ปอนด์ เท่าที่ผูกพัน WTO อัตราภาษีในโควตาร้อยละ 0 และ
อัตราภาษีนอกโควตา ร้อยละ 218 และให้ชุมนุมสหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่แห่งประเทศไทย จ ากัด เป็นผู้น า
เข้าแต่เพียงผู้เดียว (เดลินิวส์, 2555) ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยไม่สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ได้ ต้อง
น าเข้ามาเพาะปลูกทุกปี และการไม่เก็บภาษีจะช่วยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรส่งผลให้มีผลผลิต
หอมหัวใหญ่ใช้บริโภคในประเทศและเหลือส่งออกไปตลาดต่างประเทศ (Bank of Thailand, 2544) ส าหรับ
ประเทศไทยมีการปลูกหอมหัวใหญ่และให้ผลผลิตได้เพียง 1 ครั้ง ในรอบปี โดยจะเริ่มปลูกช่วงเดือน ปลาย
ตุลาคม- ต้นพฤศจิกายน และเก็บเกี่ยวผลผลิต ตั้งแต่ธันวาคม-เมษายน หลังจากนั้นจะเก็บรักษาผลผลิตตั้งแต่
เดือนพฤษภาคมถึงตุลาคมไว้ใช้บริโภคจนถึงฤดูปลูกใหม่ ถึงแม้ว่าในปัจจุบันได้มีการท าเป้าหมายการผลิตเป็น
รายปี เพ่ือให้พ้ืนที่ปลูกมีปริมาณเหมาะสมและสามารถควบคุมคุณภาพผลผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการ
บริโภคและเกษตรกรขายผลผลิตได้ในราคาดี แต่เนื่องจากข้อจ ากัดในการน า เข้าเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ และ
ประกอบกับราคาเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ที่น าเข้ามาอย่างถูกต้องมีราคาสูง ท าให้ต้นทุนการผลิตสูง จึงมีการ
ลักลอบน าเข้าหอมหัวใหญ่ซึ่งมีต้นทุนการผลิตต่ าจากประเทศจีนและญี่ปุ่นเข้ามาในประเทศไทย มาจ าหน่ายใน
ราคาถูกโดยที่เกษตรกรไม่ทราบถึงข้อมูลเมล็ดพันธุ์ดังกล่าวว่ามีคุณภาพมากน้อยเพียงใด อีกท้ังการที่เกษตรกร
จะผลิตหอมหัวใหญ่ให้ได้ปริมาณสูงและคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดเป็นไปได้ยาก จะต้องขึ้นอยู่
กับสภาพภูมิอากาศ ดิน และน้ าที่เหมาะสม  

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2557)  ราคาหอมหัวใหญ่ที่เกษตรกรขายได้ปี 2558 คาดว่าราคามี
แนวโน้มใกล้เคียงหรือลดลงจากปีที่ผ่านมาเนื่องจากผลผลิตหอมหัวใหญ่เพ่ิมขึ้นประกอบกับมีหอมหัวใหญ่จาก
ต่างประเทศเข้ามาขายในประเทศเป็นจ านวนมากช่วงต้นฤดูการผลิต(ธันวาคม)ปี  2558 และผลผลิต
หอมหัวใหญ่เริ่มทยอยออกสู่ตลาดราคาที่เกษตรกรขายได้กิโลกรัมละ 15 บาทสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมาซึ่งมีราคา
กิโลกรัมละ 11-12 บาทส าหรับการส่งออกหอมหัวใหญ่ปี 2558 คาดว่าปริมาณการส่งออกใกล้เคียงกับหรือ
ลดลงจากปีที่ผ่านมาเนื่องจากส านักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศกรุงโตเกียวกล่าวว่าในปี 2558 
ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นตลาดส่งออกหลักของไทยสามารถผลิตหอมหัวใหญ่ได้ผลดีกว่าปี2557ท าให้ระดับราคา
หอมหัวใหญ่ในประเทศญี่ปุ่นลดลงในช่วงปลายปีประกอบกับปริมาณผลผลิตในห้องเย็น มีสต็อกไว้เป็นจ านวน
มากเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาท าให้ชะลอการน าเข้าเป็นผลให้ปริมาณการน าเข้าหอมหัวใหญ่ของ
ญี่ปุ่นในภาพรวมจะไม่เพ่ิมข้ึน 
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2.2 แนวคิดและทฤษฎี 
 หอมหัวใหญ่เป็นพืชผักที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจพืชหนึ่งในโลกมีการใช้เพ่ือบริโภคสด และ
ประกอบอาหาร ส าหรับประเทศไทยมีการปลูกหอมหัวใหญ่และให้ผลผลิตได้เพียง 1 ครั้ง ในรอบปี โดยจะปลูก
ในช่วงตุลาคมเริ่มมีการเก็บเกี่ยวผลผลิต  ตั้งแต่เดือนธันวาคม-เมษายน หลังจากนั้นจะเก็บรักษาผลผลิตตั้งแต่
เดือนพฤษภาคมถึงตุลาคมไว้ใช้บริโภคจนถึงฤดูปลูกใหม่ ซึ่งในปัจจุบันได้มีการท าเป้าหมายการผลิตเป็นรายปี 
เพ่ือให้พ้ืนที่ปลูกมีปริมาณเหมาะสมและสามารถควบคุมคุณภาพผลผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการบริโภค
และเกษตรกรขายผลผลิตได้ในราคาดี  

หอมหัวใหญ่ที่ปลูกภายนอกประเทศมีต้นทุนการผลิตต่ า จึงเข้ามาตีตลาดหอมหัวใหญ่ในประเทศ 
ประกอบกับมีการลักลอบน าเมล็ดพันธุ์จากต่างประเทศมาปลูก ส่งผลให้ปริมาณหอมหัวใหญ่ล้นตลาดเกิดภาวะ
ราคาตกต่ าสร้างความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรเป็นจ านวนมาก อีกทั้งการที่เกษตรกรจะผลิตหอมหัวใหญ่ให้ได้
ปริมาณและคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดเป็นไปได้ยาก จะต้องขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ ดิน และ
น้ าที่เหมาะสม ต้องมีการควบคุมการผลิตอย่างเป็นระบบจึงจะท าให้ผลผลิตแข่งกับคู่แข่งจากต่างประเทศได้ 
 

 

บทที่ 3 
สถานการณ์การผลิตและการตลาด 

 
3.1 สถานการณ์การผลิตหอมหัวใหญ่ของโลก 

1) การผลิต 
การผลิตหอมหัวใหญ่มีประมาณ 175 ประเทศทั่ วโลก โดยองค์การอาหารและเกษตรแห่ ง

สหประชาชาติ รายงานว่า มีเนื้อที่เพาะปลูกหอมหัวใหญ่ทั่วโลกประมาณ 2.7 ล้านเฮกเตอร์และให้ผลผลิต
เฉลี่ยที่ 52.5 ล้านตันต่อปี มีผู้ผลิตหอมหัวใหญ่รายใหญ่ของโลก ได้แก่ จีน อินเดีย สหรัฐ อเมริกา และตุรกี ซึ่ง
ในช่วงระหว่าง 5 ปีที่ผ่านมา (2547-2551) จีนมีสัดส่วนการการผลิตสูงที่สุดประมาณ 30% และมีแนวโน้ม
ปริมาณการผลิตที่สูงขึ้นทุกปี ในขณะที่อินเดียและสหรัฐอเมริกา มีผลผลิตลดลงจากปี 2550 เฉลี่ยร้อยละ 
2.47 และ 6 ตามล าดับ (ตาราง 5) 
 

ตาราง 5 ผลผลิตหอมหัวใหญ่โลก ปี 2547-2551      
หน่วย : ตัน 

ประเทศ ปี 2547 ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 
1. จีน 18,046 19,054 19,598 20,567 20,817 
2. อินเดีย 7,760 9,432 10,847 13,900 13,565 
3. สหรัฐอเมริกา 3,767 3,334 3,249 3,612 3,407 

http://tisccm.moc.go.th/tisc/f_content.aspx?tag=%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://tisccm.moc.go.th/tisc/f_content.aspx?tag=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90
http://tisccm.moc.go.th/tisc/f_content.aspx?tag=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93
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4. ตุรก ี 2,040 2,070 1,765 1,859 2,007 
5. รัสเซีย 1,673 1,758 1,788 1,317 1,712 
6. อิหร่าน 1,626 1,685 2,038 2,013 1,849 
7. ปากีสถาน 1,449 1,764 2,055 1,816 2,015 
8. บราซิล 1,157 1,137 1,345 1,360 1,367 
9. เม็กซิโก 1,240 1,230 1,238 1,387 1,252 
10. เนเธอร์แลนด์ 1,224 1,082 942 1,085 1,130 
11. สเปน 1,030 1,006 1,099 1,184 1,098 
12. เกาหลีใต้ 947 1,023 889 1,213 1,035 
13. ยูเครน 721 751 868 721 1,049 
14. อินโดนีเซีย 757 732 794 802 853 

 
ที่มา : องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO), 2551   

 
การผลิตหอมหัวใหญ่สดทั่วโลกในปี 2555 คิดเป็น 83 ล้านตัน ประเทศจีนให้ผลผลิตมากท่ีสุดคิดเป็น 

27% รองลงมาคือประเทศอินเดีย 20% และตามด้วยประเทศสหรัฐอเมริกา 4% (ภาพ 7) 
 

 
ภาพ 7 การผลิตหอมหัวใหญ่สดในปี 2555 

 
 
ในปี 2556 มีการน าเข้าหอมหัวใหญ่สดสูงถึง 2,623,000 ตัน ประเทศที่น าเข้าหัวหอมใหญ่สดมาก

ที่สุดคือประเทศมาเลเซียคิดเป็น 16% รองลงมาคือประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา 15% ตามด้วยประเทศ
เยอรมันและบราซิล 10% (ภาพ 8) 
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ภาพ 8 ประเทศผู้น าเข้าหอมหัวใหญ่โลก ปี 2556 

 
 
 
 
 
 
 
เมื่อเปรียบเทียบในช่วงปี 2551-2555 ในปี 2554 มีผลผลิตหอมหัวใหญ่สูงที่สุดประมาณ 85 ล้านตัน 

รองลงมาคือปี 2555ประมาณ 82 ล้านตัน และล าดับต่ าสุดอยู่ในปี 2552 อยู่ที่ประมาณ 65 ล้านตัน (ภาพ 9) 
 

 
ภาพ 9 ปริมาณผลผลิตในช่วงปี 2551-2555 
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การผลิตหอมหัวใหญ่อบแห้งทั่ วโลกในปี2556 มีประมาณ 260 -280,000 ล้านตันประเทศ
สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศผู้ผลิตหอมหัวใหญ่อบแห้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งให้ผลผลิตหอมหัวใหญ่ผิวสีขาวและมี
ปริมาณเนื้อหอมหัวใหญ่หลังอบสูง ให้ผลผลิตราคาคงที่ในปี 2556 มีการส่งออกหอมหัวใหญ่อบแห้งประมาณ 
30,700 ล้านตันโดยมีการส่งออกไปยังประเทศแถบเอเชียมากที่สุดคิดเป็น 33% รองลงมาคือประเทศแถบ
ยุโรป 27%และมีการส่งออกสูงสุดอยู่ในปี 2554 (ภาพ 10) 

  
 
ภาพ 10 ข้อมูลการส่งออกหอมหัวใหญ่อบแห้งประเทศสหรัฐอเมริกา  
  
 
 ประเทศอินเดียเป็นประเทศผู้ผลิตใหญ่เป็นอับดับสองรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งผลิต
หอมหัวใหญ่ผิวสีขาวแต่ให้ปริมาณเนื้อผลผลิตหลังอบต่ าราคาสูงแต่ราคาไม่คงที่ เนื่องจากสภาพภูมิอากาศ
ค่อนข้างแปรปรวนจึงส่งผลกระทบต่อขนาดผลผลิตซึ่งส่วนมากให้ผลผลิตที่มีขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยในปี 
2556 ประเทศอินเดียมีปริมาณการส่งออกประมาณ 30,700 ล้านตัน และส่งออกไปยังประเทศแถบยุโรปมาก
ถึง 66% (ภาพ 11) 
 
 

United States 2556 Exports 
U.S.Dehy Onion Exports2551-2555 Exports 

India 2556 Global Exports India Dehy Onion Exports2551-2555 Exports 
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ภาพ 11ข้อมูลการส่งออกหอมหัวใหญ่อบแห้งประเทศอินเดีย 
 
 
 ประเทศอียิปต์เป็นประเทศผู้ผลิตที่ ใหญ่ที่สุดในแถบแอฟริกาและตะวันออกกลาง ให้ผลผลิต
หอมหัวใหญ่ผิวสีเหลืองและมีปริมาณเนื้อหอมหัวใหญ่หลังอบต่ า มีการเก็บเกี่ยว 2 ช่วง คือในช่วงฤดูร้อน
ประมาณเดือนเมษายน-สิงหาคม และในช่วงฤดูหนาวประมาณเดือนธันวาคม-มีนาคม ให้ผลผลิตขนาดเล็ก ใน
ปี 2556 ประเทศอียิปต์มีการส่งออกหอมหัวใหญ่อบแห้งประมาณ 13,512 ล้านตันโดยส่งออกไปยังประเทศ
แถบยุโรปมากท่ีสุดและมีสถิติการส่งออกสูงสุดในปี 2554 (ภาพ 12) 

 
ภาพ 12ข้อมูลการส่งออกหอมหัวใหญ่อบแห้งประเทศอียิปต์ 
 
  

Egypt 2556 Global Exports Egypt Dehy Onion Exports2551-2555 Exports 



 
 

32 
 

 ประเทศจีนเป็นผู้ผลิตหอมหัวใหญ่อบแห้งขนาดเล็ก ในปี 2556 มีการส่งออกหอมหัวใหญ่อบแห้ง
ประมาณ 12,200 ล้านตัน โดยส่งออกไปยังทวีปอเมริกาเหนือมากที่สุด รองลงมาคือเอเชียและยุโรป นิยม
ส่งออกหอมหัวใหญ่ผิวสีขาว มีค่าใช้จ่ายในการขนส่งสูง ความต้องการผลผลิตมีมากจึงส่งผลให้ราคาผลผลิตสูง 
มียอดส่งออกลดลงในปี 2554-2556 (ภาพ 13) 

 
ภาพ 13 ข้อมูลการส่งออกหอมหัวใหญ่อบแห้งประเทศจีน 
 
 
ปัจจัยท่ีส่งผลถึงอุปสงค์-อุปทานหอมหัวใหญ่ 

1. ปริมาณผลผลิตและการขนส่ง 
2. สภาพอากาศและน้ า 
3. ราคาการน าเข้าหอมหัวใหญ่ 
4. การแทรกแซงของรัฐบาล 
5. พฤติกรรมของผู้บริโภค 

 
สรุปตลาดหอมหัวใหญ่ในปี 2556  
 ประเทศสหรัฐอเมริกา เก็บเกี่ยวหอมหัวใหญ่เสร็จสิ้นในช่วงเดือนตุลาคม -พฤศจิกายน 2556 และ
อุตสาหกรรมการผลิตลดลง 7-10 % จากแผนการประมาณการเนื่องมาจากสภาพอากาศร้อนและยังมีการ
จัดสรรน้ าที่ลดลง จาก 35% เป็น 20% จึงส่งผลต่อปริมาณผลผลิตท าให้ผลผลิตมีขนาดเล็ก  
  ประเทศอียิปต์มีการส่งออกและให้ผลผลิตที่ลดน้อยลงเนื่องจากมีช่วงเก็บเกี่ยวในฤดูร้อนลดลงจึงส่งผล
ให้ราคาผลผลิตสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555       
 ประเทศอินเดีย เกิดมรสุมในช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม ส่งผลให้ต้องเก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนช่วงฤดู
หนาวประสบปัญหาน้ าท่วมในบางพ้ืนที่ส่งผลกระทบต่อการขนส่งและคลังเก็บผลผลิต จึงเกิดการกักตุนผลผลิต

China 2556 Global Exports China Dehy Onion Exports2551-2555 Exports 
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ท าให้ราคาหัวหอมใหญ่เพ่ิมสูงขึ้นจากฤดูการเก็บเก่ียวที่แล้วถึง 280%     
 ในปี 2556ประเทศจีนมีช่วงเก็บเกี่ยวหอมหัวใหญ่ผิวสีขาวสั้นลงกว่าปี 2555 มากถึง 50% ส่งผลให้
ผลผลิตมีปริมาณลดลงจึงมีการจ ากัดการส่งออกหอมหัวใหญ่ผิวสีขาวและมีการเก็บเกี่ยวหอมหัวใหญ่ผิวสี
เหลืองเพ่ิมขึ้นจากปี 2555 ถึง 40% ท าให้ราคาถูกลงและมีปริมาณการส่งออกหอมหัวใหญ่ผิวสีเหลืองมากขึ้น 
(Onion & Garlic Crop Report WSC, 2557) 

2) สถานการณ์การบริโภคหอมหัวใหญ่โลก 
การบริโภคหัวหอมใหญ่ของโลกพบว่านิยมรับประทานหอมหัวใหญ่เฉลี่ยประมาณ 6.20 กิโลกรัมต่อ

คนต่อปี โดยประเทศลิเบีย ถือเป็นประเทศที่มีการบริโภคหอมหัวใหญ่มากที่สุดในโลก คือ ประมาณ 30 
กิโลกรัมต่อคนต่อปี (National Onion Association, 2555) 

3) ความเคลื่อนไหวก าลังการผลิต ความต้องการใช้ การน าเข้า และส่งออก ของประเทศต่างๆ ที่
ส าคัญของโลก 
 
ประเทศผู้ส่งออก 

สหรัฐอเมริกา ถือเป็นหนึ่งในผู้ผลิตหอมหัวใหญ่รายใหญ่ของโลกซึ่งคิดเป็นร้อยละ 7 ของปริมาณการ
ผลิตทั่วโลก โดยชาวอเมริกันบริโภคหัวหอมใหญ่เฉลี่ยอยู่ที่ 9 กิโลกรัมต่อคนต่อปี และนิยมใช้หัวหอมใหญ่เพ่ือ
เป็นส่วนประกอบในการปรุงอาหาร เช่น แฮมเบอร์เกอร์ สลัด และซุป เป็นต้น จากการรายงานของกระทรวง
เกษตร สหรัฐอเมริกา ในปี 2552 สหรัฐอเมริกา มีปริมาณการผลิตหัวหอมใหญ่ประมาณคิดเป็นมูลค่า 843 
ล้านเหรียญดอลล่าร์ มีการส่งออกหอมหัวใหญ่ประมาณ 304,000 ตันโดยมีแคนาดาเป็นประเทศคู่ค้าที่ส าคัญ 
ในขณะที่การน าเข้าหอมหัวใหญ่ของสหรัฐอเมริกา อยู่ที่ประมาณ 150,000 แสนตัน โดยเฉพาะจากประเทศ
เม็กซิโก ซึ่งถือเป็นแหล่งน าเข้าท่ีส าคัญของประเทศ  

อินเดีย ถือเป็นประเทศผู้ผลิตหัวหอมใหญ่อันดับ 2 ของโลกรองจากจีน อย่างไรก็ตาม อัตราผลผลิตต่อ
ไร่ของประเทศนั้น ค่อนข้างต่ าเมื่อเทียบกับจีนและประเทศอ่ืนๆ อาทิ สหรัฐอเมริกา อียิปต์ และตุรกีในช่วง  5 
ปีที่ผ่านมา (2545/46 – 2549/50) การส่งออกหอมหัวใหญ่ของอินเดียมีปริมาณเพ่ิมขึ้นจากปี 2545/46 
ประมาณ 588,711 ตัน เป็น 1,378,373 ตันในปี 2549/50 คิดเป็นร้อยละ 133% (ตาราง 6, ภาพ 14) 

 
ตาราง 6 จ านวน พ้ืนที่ และปริมาณการผลิตหอมหัวใหญ่ของอินเดีย 
ปี พื้นที่ปลูก (เฮกเตอร์) ผลผลิตรวม (ตัน) ผลผลิตต่อไร่ (ตัน/เฮกเตอร์) 
2544-45 495.8 5,252.1 10.6 
2545-46 424.7 4,209.5 9.9 
2546-47 553.8 6,267.6 11.3 
2547-48 613.8 7,760.6 12.6 
2548-49 659.1 9,248.4 13.3 

http://tisccm.moc.go.th/tisc/f_content.aspx?tag=%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88
http://tisccm.moc.go.th/tisc/f_content.aspx?tag=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93
http://tisccm.moc.go.th/tisc/f_content.aspx?tag=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95
http://tisccm.moc.go.th/tisc/f_content.aspx?tag=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95
http://tisccm.moc.go.th/tisc/f_content.aspx?tag=%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://tisccm.moc.go.th/tisc/f_content.aspx?tag=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81
http://tisccm.moc.go.th/tisc/f_content.aspx?tag=%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99
http://tisccm.moc.go.th/tisc/f_content.aspx?tag=%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88
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ภาพ 14 ปริมาณการส่งออกหัวหอมใหญ่ของอินเดีย ตั้งแต่ปี 2545/46 – 2549/50 

(http://tradejunction.apeda.com/market%20profile/one/onion.aspx) 
 
 

จีน ถือเป็นผู้ผลิตหอมหัวใหญ่รายใหญ่ที่สุดของโลก แหล่งผลิตหอมหัวใหญ่ในจีนที่ส าคัญๆคือ  กานซู
มองโกเลียในจี๋หลิน ซานตง เสฉวน ยูนนาน ฝูเจี้ยน และเฮยหลงเจียง นอกจากนี้  ต้นทุนในการผลิต
หอมหัวใหญ่ของจีนที่ต่ ากว่าของไทยอีกด้วย ผลผลิตจึงมีมาก และส่วนหนึ่งได้ส่งเข้ามาจ าหน่ายในประเทศไทย 
 
ประเทศผู้น าเข้า 

ญี่ปุ่นเป็นประเทศผู้ผลิตหอมหัวใหญ่ที่ส าคัญประเทศหนึ่ง มีปริมาณผลผลิตปีละกว่า 1 ล้านตัน แหล่ง
ผลิตส าคัญอยู่ที่ฮอกไกโดผลิตหอมหัวใหญ่มากกว่าครึ่งของปริมาณผลผลิตทั้งประเทศ โดยจะเริ่มเพาะปลูกใน
ฤดูใบไม้ผลิ (มีนาคม-พฤษภาคม) เก็บเก่ียวในฤดูใบไม้ร่วง (กันยายน-พฤศจิกายน) 

ญี่ปุ่นน าเข้าหอมหัวใหญ่ปีละประมาณ 2 แสนตัน ปี 2550 และปี 2551 ญี่ปุ่นน าเข้าหอมหัวใหญ่ 
ลดลงมาก จากที่เคยน าเข้าในปี 2549 มูลค่า 111 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ปี 2550 น าเข้ามูลค่า 78 ล้าน
เหรียญสหรัฐอเมริกา และช่วง9 เดือนแรกของปี 2551 น าเข้ามูลค่า 46 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาลดลงจาก
ช่วงเดียวกันของปี 2550 ร้อยละ 35 โดยมีจีนเป็นแหล่งน าเข้าส าคัญครองส่วนแบ่ง ประมาณร้อยละ 80 
รองลงมา คือ สหรัฐอเมริกา มีส่วนแบ่งตลาดประมาณร้อยละ10 แหล่งน าเข้าอ่ืน ได้แก่ นิวซีแลนด์ ไทย และ
ออสเตรเลีย เป็นต้น ญี่ปุ่นน าเข้าหอมหัวใหญ่เกือบทุกแหล่งลดลงมากเนื่องผลผลิตภายในประเทศมีมากสิ่ง
ส าคัญที่ผู้ผลิต และผู้ส่งออกไทยควรค านึง ส าหรับการส่งออกสินค้าไปตลาดญี่ปุ่นโดยเฉพาะสินค้าอาหาร คือ 
ต้องเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ และปลอดภัย ไม่มีสารเคมีตกค้าง ผู้น าเข้าหอมหัวใหญ่ส่วนใหญ่เป็นผู้น าเข้าราย
ใหญ่ จึงต้องการสั่งซื้อสินค้าจากผู้ส่งออกไทยที่เป็นคู่ค้าเท่านั้น เนื่องจากสามารถไว้วางใจในคุณภาพและความ
ปลอดภัย 

http://tradejunction.apeda.com/market%20profile/one/onion.aspx
http://tisccm.moc.go.th/tisc/f_content.aspx?tag=%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99
http://tisccm.moc.go.th/tisc/f_content.aspx?tag=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
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3.2 สถานการณ์การผลิตหอมหัวใหญใ่นประเทศไทย ปีการผลิต 2556-2558 

1) การผลิต  
(1) เนื้อที่เพาะปลูก หอมหัวใหญ่เป็นพืชที่มีพ้ืนที่เพาะปลูกส่วนใหญ่ของประเทศไทยอยู่ที่ภาคเหนือ

และภาคกลาง ได้แก่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนนครสวรรค์และกาญจนบุรีการปลูกหอมหัวใหญ่ใน
ประเทศนั้นจะให้ผลผลิตได้เพียง 1 ครั้งในรอบปี พ้ืนที่เพาะปลูกหอมหัวใหญ่ปี 2558  มีจ านวน 10,433 
ไร่ เพ่ิมขึ้นจากปี 2557 จ านวน 1,612 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 15.49 โดยเฉพาะในจังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น
ประมาณ 1,405 ไร่ เนื่องจากในปี 2557 มีฝนตกหนักในช่วงเพาะกล้าท าให้ต้นกล้าเสียหายเป็นจ านวนมากแต่
ในปี 2558 คาดว่ามีจะต้นกล้าเพียงพอส าหรับการขยายพ้ืนที่เพาะปลูก (ตาราง 7, ภาพ 15) 

(2) เนื้อที่ให้ผลผลิต ในปี 2558 มีเนื้อที่ให้ผลผลิตเพ่ิมขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ14.77 จากจ านวน 
8,679 ไร่ เพ่ิมเป็น 10,184 ไร่ โดยแบ่งเป็นภาคเหนือเพ่ิมข้ึนมา 1,424 ไร่ และภาคกลางเพิ่มขึ้นมา 81 ไร่ 

(3) ผลผลิตและผลผลิตต่อไร่ ในปี2557นั้นมีผลผลิตหอมหัวใหญ่รวม37,756ตันและมีผลผลิตต่อไร่
4,282 กิโลกรัมต่อไร่ส่วนในปี2558มีการคาดการณ์ว่าจะมีผลผลิตรวม44,961 ตันเพ่ิมจากปีก่อนร้อยละ 19.08 
ส่วนผลผลิตต่อไร่นั้นเป็น 4,309 กิโลกรัมต่อไร่เพิ่มจากปีก่อนร้อยละ 0.62 (ตาราง 7, ภาพ 15) 

 
ตาราง 7 แสดงเนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ ปี 2556 -2558(ปี 2558 พยากรณ์ไตร

มาส 3 เดือนกันยายน ปี 2557) 

จังหวัด 
เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่) เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่) ผลผลิต (ตัน) 

ผลผลิตต่อเนื้อที่ปลูก  
(กก./ไร่) 

2556 2557 2558 2556 2557 2558 2556 2557 2558 2556 2557 2558 
รวมทั้ง
ประเทศ 

10,135 8,818 10,433 9,733 8,679 10,184 39,909 37,756 44,961 3,938 4,282 4,309 

1.ภาคเหนือ 9,910 8,661 10,192 9,518 8,522 9,946 39,345 37,048 43,868 3,970 4,278 4,304 
-เชียงราย 1,120 1,128 1,226 1,098 1,121 1,188 3,621 3,752 4,106 3,233 3,326 3,349 
-เชียงใหม่ 8,314 7,078 8,483 7,955 6,949 8,278 34,261 31,187 37,520 4,121 4,406 4,423 
-นครสวรรค์ 476 455 483 465 452 480 1,463 2,109 2,242 3,074 4,635 4,642 
-กาญจนบุรี 225 157 241 215 157 238 564 708 1,093 2,507 4,510 4,534 
2.ภาคกลาง 225 157 241 215 157 238 564 708 1,093 2,507 4,510 4,535 

ที่มา :ศูนย์สารสนเทศการเกษตรส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2557 

http://tisccm.moc.go.th/tisc/f_content.aspx?tag=%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95
http://tisccm.moc.go.th/tisc/f_content.aspx?tag=%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88
http://tisccm.moc.go.th/tisc/f_content.aspx?tag=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95
http://tisccm.moc.go.th/tisc/f_content.aspx?tag=%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99
http://tisccm.moc.go.th/tisc/f_content.aspx?tag=%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9D%E0%B8%B2%E0%B8%87
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ภาพ 9 แผนที่แสดงเนื้อที่เพาะปลูกหอมหัวใหญ่ (ข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตร, 2555/56) 
 

ส าหรับการน าเข้าหอมหัวใหญ่ ในโควตา WTO ซึ่งก าหนดไว้ ในช่วงปี 2555-2557 ได้รับอนุมัติน าเข้า
เป็น หอมชนิดผง ปีละ 365 ตัน และในปี 2556 มีบริษัทขอน าเข้า จ านวน 6 บริษัท รวม 764 ตัน ซึ่งที่ประชุม
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ได้มีมติให้น าเข้าตามจ านวน 764 ตันดังกล่าว โดยหลักการทั่วไปจะจัดสรร ให้บริษัทที่ไม่มีปัญหา ด้าน
สถานการณ์การผลิต การตลาด หอมหัวใหญ่ ปีการผลิต 2555/56 ส าหรับในภาพรวม พบว่าผลผลิต
หอมหัวใหญ่ ปี 2555/56 คาดว่าจะลดลง เนื่องจากเกษตรกรปีที่ผ่านมาประสบปัญหาราคาตกต่ า ด้านราคา 
คาดว่าปี 2555/56 จะไม่มีปัญหาตกต่ า เนื่องจากไม่มีหอมหัวใหญ่คงค้างในห้องเย็น โดยการส่งออกมีแนวโน้ม
ที่ดี เนื่องจากประเทศจีน และ ญี่ปุ่น ผลผลิตเสียหาย ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ขอความร่วมมือให้แต่ละสหกรณ์ดูแล 
รักษาคุณภาพผลผลิต และไม่ควรน าพันธุ์นอกระบบ (บราโว) มาปลูก เนื่องจากจะส่งผลกระทบให้ผลผลิตราคา
ตกต่ าได้ (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 1, 2555) 
การวิเคราะห์ประเด็นปัญหา 

ด้านกายภาพ : เกษตรกรใช้พ้ืนที่ท าการเกษตรโดยปลูกพืชเกือบตลอดปีอย่างน้อยปีละ2 ฤดูปลูกและ
ใช้ปุ๋ยเคมีเป็นหลักแม้เกษตรกรจะทราบว่าสภาพดินมีความส าคัญส าหรับการปลูกหอมหัวใหญ่ให้ได้ผลผลิตสูง
แต่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องดินเกษตรกรปรับปรุงดินและใช้ปุ๋ยโดยอาศัยประสบการณ์ของเกษตรกร
ส่วนมากไม่เคยตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติและปริมาณธาตุอาหารในดิน 

ด้านชีวภาพ : เกษตรกรประสบปัญหาการเข้าท าลายของโรคและแมลงโรคที่ส าคัญคือแอนแทรคโนส
และใบจุดสีม่วงส าหรับแมลงคือหนอนกะทู้หอมการป้องกันก าจัดมักใช้สารเคมีเป็นหลักและมีการใช้ที่ไม่
ถูกต้องทั้งปริมาณชนิดและอัตราส่วนรวมถึงวิธีการพ่นที่ผสมสารทุกชนิด เช่นสารป้องกันก าจัดโรคสารก าจัด
ศัตรูพืชและปุ๋ยทางใบแล้วพ่นในคราวเดียวกันเนื่องจากเกษตรกรขาดความรู้และความเข้าใจการใช้สารเคมีท า
ให้ขาดความตระหนักถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นทั้งต่อตนเองและสภาพแวดล้อม 

ด้านเศรษฐกิจและสังคม : การผลิตหอมหัวใหญ่มีต้นทุนการผลิตสูงนับตั้งแต่ค่าเมล็ดพันธุ์ค่าปัจจัย 
การผลิตอ่ืนๆเช่นปุ๋ยเคมีสารเคมีเป็นต้นค่าแรงงานการปลูกและเก็บเกี่ยวเกษตรกรผู้ผลิตหอมเกือบทั้งหมดเป็น
เกษตรกรรายย่อยประกอบกับหอมหัวใหญ่เป็นพืชที่เป็นรายได้หลักดังนั้นเกษตรกรบางรายจึงเช่าที่ดินเพ่ือผลิต
หอมหัวใหญ่เพ่ิมข้ึนท าให้มีต้นทุนการผลิตเพิ่มเป็นค่าเช่า 

2) การน าเข้า-ส่งออกหอมหัวใหญ่ 
จากตารางแสดงข้อมูลการน าเข้าหอมหัวใหญ่จากกลุ่มประเทศอาเซียน ได้แก่ประเทศเวียดนาม 

ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศพม่า โดยผ่านด่านตรวจพืชจากท่าเรือกรุงเทพ ท่าเรือแหลมฉบัง และแม่สอด 
ตามล าดับ โดยมีปริมาณการน าเข้าที่เพ่ิมมากขึ้นในปี 2557 แต่ไม่ได้มีการน าเข้าหอมหัวใหญ่จากประเทศพม่า
ในปี 2557 (ตาราง 8) 

 
ตาราง 8 ข้อมูลการน าเข้าหอมหัวใหญ่จากกลุ่มประเทศอาเซียน (A.E.C) ปี 2556-2557 

ชนิดพืช 
ด่านตรวจพืช 
(ประเทศไทย) 

ประเทศ 
2556 2557 

ปริมาณ 
(กก.) 

มูลค่า (บาท) 
ปริมาณ 
(กก.) 

มูลค่า (บาท) 

หอมหัวใหญ่ ท่าเรือกรุงเทพ เวียดนาม 4,005 137,500.61 22,000 386,841.16 
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ท่าเรือแหลมฉบัง อินโดนีเซีย 55,000 864,710.67 145,000 580,000.57 
แม่สอด พม่า 259,000 2,117,849.0 - - 

ที่มา : ส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร, 2557 
 
 การส่งออกหอมหัวใหญ่จากไทยไปกลุ่มประเทศอาเซียน ได้แก่ประเทศมาเลเซียและประเทศ
อินโดนีเซีย ในปี 2556 มีการส่งออกจ านวน 84,339 กิโลกรัม เป็นเงิน 1,349,410 บาท แต่ในปี 2557 มีการ
ส่งออกเพ่ิมมากขึ้นเป็น 112,003 กิโลกรัม ซึ่งมีมูลค่าเพียง 319,290 บาท แสดงให้เห็นถึงราคาหัวหอมใหญ่ที่
ลดลงจากปี 2556 อย่างเห็นได้ชัด (ตาราง 9) 
 
 
 
 
 
ตาราง 9 ข้อมูลการส่งออกหอมหัวใหญ่ผ่านด่านตรวจพืชไป กลุ่มประเทศอาเซียน (A.E.C) ปี 2556-2557  

(ม.ค.-ก.ย.) 

ชนิดพืช ด่านตรวจพืช (ประเทศไทย) 
ประเทศ

ปลายทาง 

2556 2557 
ปริมาณ 
(กก.) 

มูลค่า 
(บาท) 

ปริมาณ 
(กก.) 

มูลค่า 
(บาท) 

หอมหัวใหญ่ ด่านตรวจพืชท่าเรือกรุงเทพ  - - 112,000 319,200 
 มาเลเซีย - - 112,000 319,200 
ด่านตรวจพืชท่าเรือแหลม
ฉบัง 

 84,339 
1,349,41

0 
- - 

 มาเลเซีย 56,162 898,584 - - 
 อินโดนีเซีย 28,177 450,826 - - 
ด่านตรวจพืชท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ 

 - - 3 90 

 มาเลเซีย - - 3 90 
ที่มา : ส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร, 2557 
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บทที่ 4 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

4.1 สรุป          
 1) สถานการณ์การผลิต การตลาด และราคาหอมหัวใหญ่    
 สถานการณ์การผลิต ในปี 2557 เนื้อที่เพาะปลูกหอมหัวใหญ่ลดลง เนื่องจากระหว่างปลายเดือน
ตุลาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน 2556 ซึ่งเป็นช่วงเพาะกล้าของอ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มีฝนตกหนัก ท า
ให้ต้นกล้าหอมหัวใหญ่เสียหาย ส่งผลให้เกษตรกรมีต้นกล้าไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก และในช่วงเวลา
เดียวกันเกิดฝนตกหนัก ในจังหวัดกาญจนบุรี และอ าเภอผาตั้ง จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นช่วงกาลังจะเก็บ
เกี่ยวผลผลิต ส่งผลให้ผลผลิตที่ก าลังออกสู่ตลาดเสียหาย ส าหรับผลผลิตต่อไร่ คาดว่าเพ่ิมขึ้น หากสภาพ
ภูมิอากาศเอ้ืออ านวยต่อการผลิต มีอากาศหนาวเย็น และไม่มีฝนตกหนักแต่ภาพรวมผลผลิตทั้งประเทศ
ยังลดลงตามการลดลงของเนื้อที่เพาะปลูกราคาหอมหัวใหญ่ที่เกษตรกรขายได้ปี 2557 ยังอยู่ในเกณฑ์ดี
เนื่องจากผลผลิตหอมหัวใหญ่ลดลง ในช่วงเดือนธันวาคมเป็นช่วงต้นฤดูการผลิตหอมหัวใหญ่ปี 2557 
ผลผลิตหอมหัวใหญ่จังหวัดเชียงรายก าลังทยอยออกสู่ตลาด ราคาที่เกษตรกรขายได้กิโลกรัมละ 11-12 
บาท สูงขึ้นจากปีที่ผ่านมาซึ่งมีราคากิโลกรัมละ 9-10 บาท ส าหรับการส่งออกปี 2557 มีปริมาณการ
ส่งออกสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากส านักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศจากกรุงโตเกียวเปิดเผย
ว่า ตลาดญี่ปุ่นซึ่งเป็นตลาดส่งออกหลักของไทย ปีนี้ผลผลิตหอมหัวใหญ่ลดลง ส่งผลให้ความต้องการ
น าเข้าหอมหัวใหญ่จากต่างประเทศ ได้แก่ จีน สหรัฐอเมริกา และไทย เพ่ิมข้ึน   
 2) การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่ออุปสงค์และอุปทานหอมหัวใหญ่   
 (1) ปัจจัยที่มีผลต่อผลผลิตหอมหัวใหญ่แบ่งปัจจัยได้ 2 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยทางด้านกายภาพ และ
ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ สังคม มีรายละเอียด ดังนี้ปัจจัยทางด้านกายภาพ ถือเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพล
โดยตรงกับการผลิตสินค้าเกษตรเนื่องจากปัจจัยทางด้านกายภาพมีผลโดยตรงต่อการเจริญเติบโตของ
สินค้าเกษตรต่างๆ ตลอดจนปริมาณ การผลิตสินค้าเกษตร ได้แก่ ปริมาณน้ าฝน อุณหภูมิ การชลประทาน 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น  ในปีที่ผ่านมาฝนตกติดต่อกันตลอดทั้งเดือน ท าให้ต้นกล้าหัว
หอมได้รับความเสียหายปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ สังคมมีความส าคัญต่อการก าหนดทิศทางการพัฒนาการ
เกษตรเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเงินทุนในการเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช ราคา สินค้าเกษตรที่มีความผัน
ผวน ตลอดจนนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลซึ่งในปีที่ผ่านมานโยบายของรัฐส่งเสริมให้มีการลดพ้ืนที่ 
เพาะปลูกหอมหัวใหญ่เนื่องจากปัญหาด้านความผันผวนของราคา 

(2) การพยากรณ์แบบจ าลองหอมหัวใหญ่ เนื้อที่เพาะปลูกหอมหัวใหญ่ในปี 2558 คาดว่าเพ่ิมขึ้น 
เนื่องจากในปีที่ 2557 แหล่งผลิตจังหวัดเชียงใหม่ ประสบปัญหาฝนตกหนักในช่วงเพาะกล้าท าให้ต้นกล้า
เสียหายเป็นจ านวนมาก แต่ปีนี้คาดว่ามีจะต้นกล้าเพียงพอส าหรับการขยายพ้ืนที่เพาะปลูก ส่วนผลผลิต
ต่อไร่คาดว่าเพ่ิมข้ึนจากปีท่ีแล้ว หากสภาพภูมิอากาศเอื้ออ านวย คือมีสภาพอากาศหนาวเย็น ไม่มีโรคและ
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แมลงรบกวน จะส่งผลให้ภาพรวมผลผลิตทั้งประเทศเพ่ิมขึ้น แหล่งผลิต 4 อันดับแรก ได้แก่ 1. จ.
เชียงใหม่ 2.จ.เชียงราย 3.จ.นครสวรรค์ 4.จ.กาญจนบุรี 
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4.2 ข้อเสนอแนะ         
 หอมหัวใหญ่ที่ปลูกภายนอกประเทศมีต้นทุนการผลิตต่ า จึงเข้ามาตีตลาดหอมหัวใหญ่ในประเทศ 
ประกอบกับมีการลักลอบน าเมล็ดพันธุ์จากต่างประเทศมาปลูก ส่งผลให้ปริมาณหอมหัวใหญ่ล้นตลาดเกิด
ภาวะราคาตกต่ าสร้างความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรเป็นจ านวนมาก อีกทั้งการที่เกษตรกรจะผลิต
หอมหัวใหญ่ให้ได้ปริมาณและคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดเป็นไปได้ยาก จะต้องขึ้นอยู่กับ
สภาพภูมิอากาศ ดิน และน้ าที่เหมาะสม ต้องมีการควบคุมการผลิตอย่างเป็นระบบจึงจะท าให้ผลผลิตแข่ง
กับคู่แข่งจากต่างประเทศได้        
 การผลิตหอมหัวใหญ่ให้ผลผลิตมีศักยภาพในการแข่งขันกับต่างชาตินั้น จะต้องเน้นการผลิต
หอมหัวใหญ่ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานการส่งออกของประเทศคู่ค้า ประกอบกับรัฐบาลควรส่งเสริม และ
สนับสนุนองค์กรต่างๆ เพ่ือการวิจัย การพัฒนาศักยภาพการผลิตและการลดต้นทุนการผลิต ซึ่งจะท าให้
เกษตรกรมีความรู้ และผลิตผลผลิตออกมาได้เต็มศักยภาพ นอกจากนี้ทางภาครัฐควรมีการสร้างความ
ร่วมมือกับผู้ประกอบการ และเกษตรกรอย่างจริงจังเพื่อท าให้การผลิตตรงตามความต้องการของตลาด ทั้ง
ด้านคุณภาพและปริมาณ มีการสกัดกั้นการลักลอบการน าเข้าหอมหัวใหญ่สดและเมล็ดพันธุ์นอกโควต้า 
จากต่างประเทศอย่างเคร่งครัด ควรปรับปรุงระบบการขนส่ง และเพ่ิมแหล่งจ าหน่ายผลผลิตเพ่ือให้มีการ
กระจายผลผลิตเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตหอมหัวใหญ่โดยการก าหนดพ้ืนที่เหมาะสมในการปลูก
หอมหัวใหญ่ จัดหาแหล่งน้ าหรือจัดระบบชลประทาน ควรมีการปฏิบัติที่ดีในการเก็บเกี่ยว ก่อนเก็บเกี่ยว
ต้องรอให้ต้นหอมหัวใหญ่เหลืองก่อนแล้วค่อยเก็บเกี่ยว จะท าให้เก็บผลผลิตของหอมหัวใหญ่ได้นานและ
ควรระมัดระวังอย่าให้เกิดบาดแผลอาจท าให้ผลผลิตเสียหายได้เพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บรักษาเพ่ือยืดอายุ
สินค้าให้ยาวขึ้น ควรมีการปฏิบัติที่ดีในการเก็บรักษาหอมหัวใหญ่ ไม่ควรเก็บในที่อับชื้น เพราะจะท าให้รา
ด าระบาด ท าให้เกิดความเสียหาย 
 

การน าผลงานไปใช้ประโยชน์ 

 เพ่ือเป็นข้อมูลแนวทางการผลิต การประกอบการตัดสินใจของเกษตรกร รวมทั้งการตลาดของ
หอมหัวใหญ่ เพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปิดตลาดภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน  กลุ่มเป้าหมายคือ
เกษตรกร, นักเศรษฐศาสตร์, นักส่งเสริม, นักเรียน, นักศึกษา และผู้สนใจ 

 

ค าขอบคุณ 

การวิเคราะห์ศักยภาพการแข่งขันของหอมหัวใหญ่ ส าเร็จได้ด้วยความช่วยเหลือของทีมงานวิจัย
และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องของ ศกล.ชม และ ศวพ.ชม ที่ช่วยปฏิบัติงานวิจัยดังกล่าวจนส าเร็จลงได้ด้วยดี 
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