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หอมหัวใหญ
รศ.นิพนธ  ไชยมงคล

หอมหัวใหญ   (Onion)   อยูในวงศ  Alliaceae
(Amaryllidaceae)   เช่ือวามีถ่ินกํ าเนิดอยูแถบอัฟกานิสถาน อิหราน 
และปากีสถาน ไดมีการปลูกและบริโภคต้ังแตสมัยตนประวัติศาสตร    
Hippocrates   ชาวกรีก     ไดบันทึกเร่ืองราวเก่ียวกับหอมเม่ือ  430   ป 
กอนคริสศักราช ชาวอียิปต นิยมบริโภคหอม ซึ่งคนพบจากหลักฐาน ใน
หลุมฝงศพที่ฝงตั้งแต 3,200 - 2,780  ปกอนคริสศักราช ท่ีอินเดีย จากหลักฐานทางประวัติศาสตรพบ
วามีการเพาะปลูกหอมต้ังแตสมัยโบราณ

หอมอยูในตระกูล Allium ซึ่งมีมากกวา 300 ชนิด แตท่ีสํ าคัญทางเศรษฐกิจมี จํ านวน 7 ชนิด 
คือ กระเทียม (Allium sativum L.) หอมหัวใหญ (Allium cepa L.) หอมแดง (Allium ascalonicum
L.)  หอมตน (Allium fistulosum L.)  กระเทียมตน  (Allium ampeloprasum L. var. porrum) 
กุยชาย  (Allium schoenoprasum L.) กุยชายจีน (Allium tuberosum Rottl. Ex Spreng)  ชนิดอ่ืน 
ๆ จะเปนพันธุปา อาจจะนํ ามาประกอบอาหาร ใชเปนไมประดับหรือเปนวัชพืช

หอมหัวใหญท่ีปลูกเปนการคาในปจจุบันคือ Allium cepa L. มีโครโมโซม 2n = 16
เปนพืชใบเลี้ยงเดี่ยว จัดอยูในกลุมพืชขามฤดู (herbaceous biennial) คือฤดูแรกจะเจริญทางลํ าตน 
ใบ ในฤดูท่ีสองจะเจริญทางดอก เมล็ด แตปลูกเปนพืชฤดูเดียว

คุณคาทางอาหาร
หอมเปนพืชผักท่ีนิยมบริโภคกันท่ัวไป ใชปรุงอาหาร ซึ่งจะทํ าใหกลิ่นและรสชาติดีข้ึน

สามารถนํ ามาประกอบอาหารทุกระยะของการเจริญเติบโต ใชรับประทานสด เชน สลัด หรือแปรรูป 
เชน อบแหง ดอง ทํ าซอส ซุบ และท ําหอมผง เปนตน

หอมจะประกอบดวย dietary flavonols, quercetin และ quercetin glucocides ประมาณ 
200 –1,000 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม สารเหลาน้ีออกฤทธ์ิในการจํ ากัดเช้ือแบคทีเรียและเช้ือรา และเชื่อ
วาสามารถกํ าจัดการทํ างานของสารกอมะเร็ง และ anticoagulant. ปองกันหลอดเลือดอุดตัน

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รองศาสตราจารย ประจ ําสาขาพืชผัก ภาควิชาเทคโนโลยีทางพชื คณะผลิตกรรมการเกษตร 

มหาวิทยาลัยแมโจ เชียงใหม
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การแบงหอมตามปริมาณ pyruvic acid
very mild sweet onion    1-4 mmoles pyruvic acid/kg weight of bulbs
mild sweet onion   5-7 mmoles
intermediate pungency   8-10 mmoles
pungent  11-15
very pungent   >15

ตารางท่ี 1  คุณคาทางอาหาร จากสวนท่ีเปนอาหารได 100 กรัม
หอมแดง หอมหัวใหญ

  สวนท่ีใชเปนอาหาร (%)
น้ํ า (%)
พลังงาน             (แคลลอร่ี)
โปรตีน                (กรัม)
ไขมัน              (กรัม)
คารโบไฮเดรท     (กรัม)
เสนใย     (กรัม)
ซาก               (กรัม)
แคลเซ่ียม           (มิลลิกรัม)
ฟอสฟอรัส         (มิลลิกรัม)
โพแทสเซี่ยม      (มิลลิกรัม)
เหล็ก            (มิลลิกรัม)
โซเด่ียม             (มิลลิกรัม)
วิตามิน เอ         (ไอ.ยู)
ไทอะมีน            (มิลลิกรัม)
ไรโบฟลาวิน      (มิลลิกรัม)
ไนอะซิน            (มิลลิกรัม)
กรดแอสคอบิค  (มิลลิกรัม)

83.0
81.8
67.0
1.9
0.3
15.4
0.7
0.6
36.0
45.0
334.0
0.6
12.0
5.0
0.03
0.01
0.10
4.00

92.0
86.6
48.0
0.2
0.2
10.8
0.7
0.6
34.0
63.0
102.0
0.7
11.0

-
0.03
0.02
0.40
5.0

ที่มา ;  Food Composition Table  1964, Food and Nutrition Research Center. Handbook No.
1, Manila.
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      รสชาติของหอม เกิดจากสารประกอบ เชน ฟรักโตส กลูโคส และ ซูโครส โดยฟรักโตส
เปนสารท่ีทํ าใหเกิดความหวานในหอม สวนกล่ินจะเกิดจากกระบวนการยอยสะลายสารประกอบ
sulfur (S-alkyl crysteine sulfoxide) โดย alliinase enzyme ในขณะท่ีเน้ือเย่ือถูกทํ าลายกล่ินสวน
ใหญ จะเกิดจาก propyl disulfide และ methyl propyl disulfide สารกระตุนตอมน้ํ าตาหรือ
lachrymator คือ thiopropanal sulfoxide ซ่ึงเกิดจากการทํ างานของ alliinase enzyme

ความสํ าคัญทางเศรษฐกิจ

ตารางท่ี 2 พื้นที่เพาะปลูกหอมหัวใหญ
ปการเพาะปลูก 2537/38 ปการเพาะปลูก 2538/39 ปการเพาะปลูก 2539/40
พ้ืนท่ี (ไร) ผลผลิต(ตัน) พ้ืนท่ี (ไร) ผลผลิต(ตัน) พ้ืนท่ี (ไร) ผลผลิต(ตัน)

20,972 62,989 23,289 88,214 25,122 99,003
ที่มา; ฝายขอมูลสงเสริมการเกษตร กองแผนงาน กรมสงเสริมการเกษตร

ตารางท่ี 3 ปริมาณและมูลคาการสงออก(ปริมาณ: เมตริกตัน/ มูลคา: ลานบาท)
2538 2539 2540 2541

ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา
12,925 214.9 21,045 204.1 3,021 35.7 4,674 92.9
ที่มา: ขอมูลของกรมเศรษฐกิจการพาณิชย

การปลูกหอมในประเทศไทย
          แหลงปลูก       วันเพาะกลา - ปลูก      ระยะเวลาเก็บเกี่ยว
กาญจนบุรี
         ทามวง
         บอพลอย
         เมือง

      มิถุนายน - สิงหาคม  พฤศจิกายน – ธันวาคม

 เชียงใหม
         สันปาตอง        กันยายน - ธันวาคม   กุมภาพันธ – เมษายน
         ฝาง         ตุลาคม - ธันวาคม   เมษายน – พฤษภาคม
     ในปจจุบันถือวาหอมเปนพืชเศรษฐกิจ เปนพืชที่จ ํากัดปริมาณการนํ าเขาเมล็ดพันธุ โดยมีปริมาณ
การนํ าเขาเมล็ดพันธุ ประมาณ 10,800 ปอนดตอป ผูปลูกจะตองข้ึนทะเบียน และรวมเปนกลุมหรือส
หกรณผูปลูกหอม ซึ่งปจจุบันมี 2 จังหวัดคือ
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     กาญจนบุรี มีพื้นที่ปลูก ประมาณปละ 1,500 ไร และ
เชียงใหม มีพื้นที่ปลูก 8,000 – 10,000 ไร อํ าเภอสันปาตอง เน้ือท่ีปลูกปละประมาณ 2,000

- 3,000 ไร และอ ําเภอฝาง    เน้ือท่ีปลูกปละประมาณ 6,000 - 7,000 ไร
การเก็บเก่ียว จะเริ่มจากจังหวัดกาญจนบุรี ซ่ึงเร่ิมเก็บเก่ียวในเดือนธันวาคม ผลผลิตมีราคา

คอนขางสูงและใชบริโภคในประเทศ อํ าเภอสันปาตอง จะเก็บเก่ียว ในเดือนกุมภาพันธ ระยะนี้
สามารถสงออกไปตลาดตางประเทศ เชน ประเทศญ่ีปุน แตยังมีปญหา
ดานคุณภาพ ทํ าใหไมไดรับความสํ าเร็จเทาท่ีควร ผลผลิตจากอํ าเภอฝาง
จะออกชวงเดือนเมษายน สวนใหญ จะใชบริโภคในประเทศ โดยการ
จํ าหนายหลังเก็บเก่ียวหรือเก็บรักษา ในโรงเรือนโปรง หรือในหองเย็นเพ่ือ
ขายในระยะท่ีขาดแคลน

ในดานราคา
ราคาหอมหัวใหญ จะเคลื่อนไหวขึ้นลงไมแนนอน ข้ึนอยูกับปริมาณการผลิต ในแตละป สวน

ราคาจะต่ํ าในระยะที่เก็บเกี่ยวใหมและจะแพงขึ้นตามปริมาณผลิตผลในตลาด

ตลาด
ตลาดญ่ีปุนมีความตองการสูง ในเดือนธันวาคม ถึง เดือนกุมภาพันธ ปริมาณการนํ าเขา

120,000 - 130,000 ตันตอป จากสหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด  ฟลิปปนส จีน และเกาหลีใต

ความตองการภายในประเทศ
ปริมาณความตองการภายในประเทศ ในรูปหอมสดและหอมแหง กรมการคาภายใน

กระทรวงพาณิชย ไดแจงเปนปริมาณรวม 24,000 ตันตอป ซึ่งจ ําแนกเปนปริมาณความตองการ
บริโภคในชวงเดือนตาง ๆ คือ กุมภาพันธ - พฤษภาคม ปริมาณความตองการเฉล่ียตอเดือนประมาณ
2,000 ตัน ชวงเดือนมิถุนายน - มกราคม ปริมาณความตองการเฉล่ียตอเดือนประมาณ 1,000 ตัน



5

แหลงปลูกท่ีสํ าคัญของโลก ปการเพาะปลูก 2530

แหลงปลูก พื้นที่ปลูก
x 1,000 เฮกแตร

ผลผลิตเฉลี่ย
x 1,000 ตัน

ผลผลิตรวม
ตัน/เฮกแตร

รวม 2,693.3 46,059.8 17.1
สาธารณรัฐประชาชนจีน 600.8 12,438.0 20.7
อินเดีย 470.0 4,750.0 10.1
สหรัฐอเมริกา 63.7 3,247.9 51.0
ญ่ีปุน 26.7 1,000.0 37.5
เกาหลี 19.0 1,073.7 56.5
ไทย 16.7 225.3 13.5
ฟลิปปนส 9.6 85.0 8.9
ที่มา ;  FAOSTAT Database Results 2001, http://www.fao.org/

สรีระวิทยา
ลํ าตน (Stem)
ลํ าตนหอมหัวใหญแบงออกเปน 2 ชนิดคือ

1. ลํ าตนจริง (True stem or stem plate) อยูท่ีสวนฐาน
ระหวางใบและราก จะขยายใหญข้ึนตามอายุ สวนลาง
เปนสวนท่ีรากเจริญ และสวนบนเจริญเปนใบ
2. ลํ าตนเทียม (False stem or leaf sheaths) บางคร้ัง
เรียกกาบใบ ซึ่งจะเจริญเปนวงซอนกัน รอบ ๆ ลํ าตนจริง
ใบจะเจริญจากสวนโคนของกาบใบ (storage leaves)
กาบใบจะขยายตัวและเก็บสะสมอาหารสํ ารอง ทํ าใหมี
ขนาดใหญข้ึน เรียกวาหัว เปนสวนท่ีนมาประกอบอาหาร

       รูปท่ี 1 หอมหัวใหญผาตามยาว

ใบ (Leaf)
ใบ ประกอบดวย กาบใบ (leaf sheaths) และ ใบ (leaf blade)กาบใบจะเจริญจากล ําตน

จริงและใบจะเจริญจากกาบใบ โดยเจริญรอบ ๆเน้ือเย่ือเจริญ
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     ใบจะมีลักษณะเปนหลอดกลม  ปลายใบแหลม  ใบนอกสุดของหัวจะเจริญกอน ใบในท่ี
เจริญตอมาจะมีขนาดใหญกวาใบแรก จนกระทั้งลงหัว อัตราการเจริญจะลดลงและกาบใบจะไม
ขยายตัว
กาบใบแบงออกไดหลายชนิด  คือ

1. กาบใบช้ันนอก (outer most skin)  เปนผิวหรือเปลือกท่ีอยูดานนอกสุดของหัวไมมีใบ
จะหลุดออกไปเม่ือแกหรือเก็บเก่ียว

2. กาบใบท่ีทํ าหนาท่ีผิว หรือเปลือก (skin)  กาบใบน้ีมีลักษณะบาง  ไมมีใบอาจจะม ี 2-3
กาบ

3. กาบใบที่มีใบเจริญขึ้นมา (foliage scale)  กาบใบน้ี จะหนาและมีใบเจริญขึ้นมาเปน
กาบใบสวนท่ีอยูถัดจากกาบใบช้ันนอก  หรือเปลือกนอก

4. กาบใบท่ีไมมีใบ (Bladeless scale)  กาบใบน้ีจะอยูถัดจาก foliage scale  และมี
ลักษณะคลายกันแตไมมีใบเจริญขึ้นมา

5. ตาใบ (foliage leaf bud)  ตาใบ  เปนสวนท่ีอยูดานในสุดของหัวเปนสวนท่ีจะเจริญ
เปนกาบใบและใบในปตอไป

รูปท่ี 2 หอมหัวใหญผาตามขวาง

จากการศึกษาของ  Regmi  และคณะ (1982)  พบวาจํ านวนของกาบใบและใบจะแตกตาง
กันข้ึนอยูกับพันธุ
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พันธุ จ ํานวนใบตอหัว
กาบชั้นนอก ผิวหรือเปลือก กาบใบที่มีใบ กาบใบไมมีใบ

OX KI
OL KI
SHONAN RED
SHENDAI XI

2.6
2.1
2.0
2.9

1.3
1.4
2.5
1.9

4.4
4.5
5.6
6.1

6.3
4.5
5.3
6.1

ราก (Root)
รากหอม เปนรากพิเศษ (adventitious root) รากท่ี

เจริญในระยะเริ่มงอกเรียก primary root เปนระบบรากต้ืน มี
จํ านวนนอย คอนขางส้ัน แผกระจายในวงแคบและต้ืน แมวา
บางรากอาจจะหย่ังลึกกวา 50 เซนติเมตร แตสวนใหญจะเจริญ
หยั่งลึก 15-20 เซนติเมตร และเจริญในแนวนอนรัศมี 30-45
เซนติเมตร

รากจะเจริญจากสวนของล ําตน ในระยะแรกจะเจริญเร็ว มีจ ํานวนมาก รากจะมีอายุส้ันแต
จะมีรากใหมเจริญข้ึนมาทดแทนตลอดฤดูปลูก รากสวนใหญจะไมมีรากแขนงและรากขนออน ไม
พัฒนาดานขนาด เม่ือรากแกจะเส่ือมและตาย รากใหมจะเจริญขึ้นมาทดแทน 3-4 รากตออาทิตย ใน
ระยะท่ีหัวแก รากจะเสื่อมและตายเร็ว

หัว(bulb)
หัวมีรูปราง ขนาด สีแตกตางกันข้ึนอยู

กับสายพันธุ สภาพแวดลอมและวิธีการปลูก
สีอาจจะมีสีขาว เหลือง น้ํ าตาล แดง

หรือมวง
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ชอดอก (Inflorescence)
เจริญจากเน้ือเย่ือเจริญสวนยอด (apical meristem)  กานดอก (scapes) ยาว 30 -100

เซนติเมตร ชอดอกเปนแบบ spherical umbel ขนาดเสนผาศูนยกลาง  2-45 เซนติเมตร มีดอกรวม
จํ านวน 200-600 ดอกตอชอ ระยะดอกในชอบานเปนเวลา 4 อาทิตย แตดอกเด่ียวจะบานประมาณ
1 อาทิตย

ดอกเปนดอกสมบูรณเพศ ประกอบดวยกลีบดอก 6 กลีบ เกสรตัวผู 6 อัน รังไขประกอบดวย
ชองในรังไข 3 ชอง การผสมเกสรเปนแบบ potandy โดยเกสรตัวผูจะเปดกอนท่ีเกสรตัวเมียพรอมท่ี
ผสม ทํ าใหจ ําเปนตองอาศัยแมลงชวยในการผสมเกสร

การเจริญเติบโต
หลังจากยายปลูกเม่ือตนกลาต้ังตัวได ใบใหมและรากจะ

เริ่มเจริญ ลํ าตนขยายตัว ในระยะแรกใบที่เจริญขึ้นมาใหมจะมี
กาบใบใหญและมีใบยาวกวาใบแรก โดยใบและรากจะเจริญอยางตอเน่ือง จนกระทั้งระยะลงหัว ใบ
ใหมจะสั้น ขนาดเล็ก กาบใบไมขยายตัว

การลงหัว
ในระยะที่มีชวงแสงยาว พืชจะสรางอาหารมากและสงไปเก็บ

สะสมเปนอาหารสํ ารองท่ีกาบใบ ทํ าใหกาบใบขยายตัว หัวมีขนาดใหญ
ขึ้น การตอบสนองของชวงแสงแตละสายพันธุจะแตกตางกัน โดยการ
ตอบสนองตอชวงแสงจะเปนไปอยางตอเน่ืองและเปนชวงแสงสะสม ใน
กรณีท่ีมีชวงแสงยาวเปนคร้ังคราวหรือมีเฆฆหมอกบดบัง   พืชจะไม
สามารถลงหัวได

ชวงที่มีชวงแสงยาวในขณะที่ตนหอมมีขนาดเล็ก จะทํ าใหหอมลงหัวขนาดเล็ก  ขนาดของ
หัว จะข้ึนอยูกับปริมาณพ้ืนท่ีของใบ ที่เจริญกอนระยะลงหัว สวนอัตราการเจริญของหัว และการแก
ของหัวข้ึนอยูกับธาตุอาหารท่ีพืช ไดรับการแขงขันกับตนอ่ืน หรือวัชพืช ความเขมและคุณภาพของ
แสง

ในระยะที่ชวงแสงเหมาะสม พืชที่ขาดไนโตรเจนจะลงหัวเร็ว แตในกรณีท่ีไดรับไนโตรเจน
มากเกินไปจะลงหัวชา พืชท่ีขาดน้ํ าและมีการแขงขันกับวัชพืชสูง จะลงหัวเร็ว ในทํ านองเดียวกันเม่ือ
พืชไดรับแสงที่มีความเขมสูง จะลงหัวเร็ว ในดานคุณภาพของแสง Far red จะกระตุนใหลงหัว
สวน Red จะจํ ากัดการลงหัว
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     การใชหอมท่ีตองการชวงแสงส้ัน ปลูกในระยะที่มีชวงแสงยาวจะลงหัวเร็ว หัวมีขนาดเล็ก
เหมาะส ําหรับผลิตเปนหัวเล็กสํ าหรับปลูกในฤดูตอไป

อิทธิพลของสภาพแวดลอมตอการเจริญเติบโต
หอมเปนพชืท่ีตอบสนองตอสภาพแวดลอม เชน อุณหภูมิ ชวงแสง และคุณภาพของแสง

(red/far red) โดยจะลงหัวในชวงแสงยาว ในระยะที่มีความเขมของแสงสูง อาจจะชวยใหหอมลงหัว
ถึงแมจะมีชวงแสงสั้น ชวงที่มีเฆฆหมอกมาก หอมจะลงหัวชา

อุณหภูมิ มีอิทธิพลตอการเจริญเติบโต การสรางหัว อายุการเก็บเก่ียว และผลผลิต ตลอดจน
คุณภาพผลผลิต

ในระยะแรก ของการเจริญเติบโต จะเปนระยะท่ีเจริญเติบโตทางใบ การปลูกควรปลูกในชวง
ที่มีอากาศหนาวและชวงแสงสั้นเปนเวลานานพอ ที่จะสรางใบจ ํานวนมากเพ่ือใหสามารถสราง
อาหารจํ าพวกคาโบไฮเดรทไดมาก นอกจากน้ีขนาดของหัวจะข้ึนอยูกับจํ านวนและขนาดของใบ

ในระยะท่ีสอง จะเปนระยะลงหัวหรือเปนระยะเร่ิมสะสมอาหารและมีการขยายตัวของ  กาบ
ใบ โดยพืชจะปรุงอาหารที่ใบและสงไปเก็บสะสมที่กาบใบ ทํ าใหกาบใบขยายขนาด และขนาดของ
หัวจะเพิ่มขึ้น ระยะนี้ตองการอุณหภูมิสูงและชวงแสงยาว

ระยะเก็บเก่ียว จะตองการอุณหภูมิสูง ชวงแสงยาว และความชื้นสัมพัทธตํ่ าเพื่อใหสามารถ
เก็บรักษาไดนาน
ระยะเจริญเติบโต ระยะลงหัว ระยะเก็บเก่ียว
อุณหภูมิต่ํ า ชวงแสงสั้น อุณหภูมิสูง ชวงแสงยาว อุณหภูมิสูง ชวงแสงยาว

ความชื้นสัมพัทธตํ ่า

อุณหภูมิที่เหมาะส ําหรับการงอกอยูระหวาง21.1 - 26.7 o ซ ในดานอุณหภูมิที่เหมาะส ําหรับ
การเจริญของตนกลาอยูระหวาง 23-27 o ซ ในกรณีที่สูงกวา 30 o ซ จะจํ ากัดการเจริญ

อุณหภูมิที่เหมาะสมส ําหรับการเจริญเติบโตอยูระหวาง 13 - 24 o ซ หรืออุณหภูมิเฉล่ียอยู
ระหวาง 18.3 o ซ ในกรณีท่ีอุณหภูมิต่ํ า หรือสูงเกินไป มีฝนตกในระยะท่ีกํ าลังเจริญเติบโต จะทํ าให
เจริญเติบโตชาผลผลิตต่ํ า

อุณหภูมิสูง จะทํ าใหเกิดการลงหัว ในชวงแสงที่สั้นกวาอุณหภูมิตํ ่า และการปลูกในชวงที่มี
อุณหภูมิต่ํ า จะเก็บเก่ียวชากวาการปลูกในอุณหภูมิสูง

ชวงแสงมีอิทธิพลตอผลผลิตและคุณภาพ โดยการเจริญดานตน ใบ จะตองการชวงแสงสั้น
สวนการลงหัวจะตองการชวงแสงยาว การตอบสนองตอชวงแสงจะข้ึนอยูกับสายพันธุและอายุพืช
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      ชวงแสงที่เหมาะส ําหรับการเจริญเติบโต จะอยูระหวาง 8 - 16 ช่ัวโมงตอวัน ข้ึนอยูกับพันธุ
พันธุเบาหรือพันธุที่มีอายุสั้น เก็บเก่ียวเร็ว ซ่ึงนิยมปลูกในเขตรอน ตองการชวงแสง 8 - 10 ชั่วโมง
ตอวัน ชวงแสงจํ าเปนสํ าหรับ การสรางอาหาร และ การขยายตัวของกาบใบ Mc Clelland (1928)
กลาววา ชวงแสง จะมีอิทธิพลตอการเจริญของหัว และดอกหอมบางพันธุ จากการทดลองปลูกหอม
พันธุ SILVER SKIN ใหแสง 10 ช่ัวโมงตอวัน พบวาหอมเจริญเติบโตทางใบ เปน เวลา 1 ป แตไม  ลง
หัว และไมสามารถออกดอกได จากการทดลองปลูกหอมพันธุ PRIZETAKER, BERMUDA WHITE,
YELLOW GLOBE DANVERS และ SILVER KING และปลูกในชวงแสงท่ีแตกตางกัน     ท่ี Puerto
Rico พบวาพันธุ PRIZETAKER, YELLOW GLOBE DANVERS และ SILVER KING ซึ่งปลูกในชวง
แสง 11 และ 13.5 ชั่วโมง สามารถเจริญไดถึง 15 เดือน แตไมลงหัว สวนท่ีไดรับแสง    15 ชั่วโมง จะ
ลงหัวภายในเวลา 30 อาทิตย สํ าหรับพันธุ BURMUDA WHITE  ท่ีปลูกโดยไดรับแสง 13.5 ชั่วโมง
จะลงหัวและเก็บเกี่ยวไดภายในเวลา 22 อาทิตย

Heath (1943-45) กลาววา อุณหภูมิและชวงแสง  จะมีอิทธพิลตอการออกดอกของหอม    
ท่ีปลูกโดยใชหัวเล็ก อุณหภูมิสูงจะเหมาะส ําหรับการเจริญของหัว ชวงแสงยาวจะจํ ากัดการเจริญ
ของตาดอก  ชวงแสงยาวเหมาะส ําหรับการเจริญของกานดอก

จากการทดลองของ Manuel (1962) พบวาการปลูกหอมพันธุ GRANEX ซ่ึงมีอายุเก็บเก่ียว
75 วัน และใหแสง 9 ช่ัวโมงตอวัน จะใหหัวขนาดเล็ก จํ านวนใบมาก ถาหากปลูกในชวงแสง 12 และ
15 ชั่วโมง ตอวัน หัวจะมีขนาดใหญ และมีจ ํานวนใบนอย น้ํ าหนักแหงของหัวท่ีไดรับแสง 12 ชั่วโมง
จะสูงกวา หัวท่ีไดจากการปลูกในชวงแสง 9 ชั่วโมง เปนสองเทา และหัวที่ไดรับแสง 15 ชั่วโมง จะมี
น้ํ าหนักแหงสูงกวา หัวท่ีไดจากการปลูกในชวงแสง 9 ชั่วโมง เปนหาเทา Yamakuchi และคณะ
(1975) พบวา การปลูกหอมพันธุที่ใชส ําหรับการอบแหง 3 พันธุ และปลูกในดินท่ีมีอุณหภูมิตางกัน
คือ 13  ํซ, 18 ํ, 24  ํ และ 29 ํซ การปลูกในอุณหภูม ิ24  ํซ จะมีจ ํานวนใบมากท่ีสุด และ 13  ํซ ให
จํ านวนใบนอยท่ีสุด อุณหภูมิ 29  ํซ จะเก็บเก่ียวเร็วท่ีสุด และ อุณหภูมิ 18 และ 24 ํซ  ใหผลผลิตสูงที่
สุด

Nes (1985) ทดสอบการเพาะกลาในประเทศนอรเว โดยเพาะหางกัน 10 วัน คือ วันท่ี 4, 14
และ 24 พฤษภาคม ใชเวลาเพาะกลา 6 อาทิตย และชวงสองอาทิตยสุดทาย จะแบงเปนสองกลุม
โดยกลุมที่หนึ่งใหแสงเพิ่มเปน 12 ชั่วโมง ตอวันและกลุมท่ีสองปลอยตามธรรมชาติ ผลการทดลอง
พบวา ผลผลิตและขนาดของหัวจะลดลง ในกลาที่เพาะหลังวันที ่ 4 นอกจากน้ีการเพาะกลาในชวง
แสงสั้น จะไมมีอิทธิพลตอผลผลิตและขนาดของหัว ของกลุมที่เพาะกอน แตจะเพิ่มผลผลิตและ
ขนาดหัวของกลุมที่เพาะชา
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      เชียงใหม จะมีชวงแสงที่ยาวที่สุด ในวันท่ี 21 มิถุนายน โดยมีชวงแสง 13 ช่ัวโมงตอวัน และ
ระยะที่มีชวงแสงสั้นที่สุดคือ วันท่ี 21 ธันวาคม โดยมีชวงแสง 8-9 ช่ัวโมงตอวัน
     ประเทศอังกฤษ จะมีชวงแสง 13 - 16  ช่ัวโมงตอวัน เปนเวลา 4 ½  เดือน คือต้ังแตกลาง
เดือนเมษายน จนถึงตนเดือน กันยายน ดังน้ันหอมท่ีนิยมปลูกในระเทศอังกฤษ เชน พันธุ ALISA
CRAIG ถาหากนํ าเขามาปลูกจะไมลงหัว รวมทั้งพันธุหนัก หรือพันธุท่ีตองการชวงแสงยาว จาก
สหรัฐอเมริกาและสเปน

พันธุและการคัดเลือกพันธุปลูก
พันธุ จะแตกตางกันในดาน สี รูปทรงของหัว รสชาติ กล่ิน การตอบสนองตอชวงแสง อายุ

การเก็บเก่ียว และคุณภาพในการเก็บรักษา
การเลือกพันธุปลูกควรคํ านึงถึงความตองการของตลาดและสภาพแวดลอมในแหลงปลูก

การแบงพันธุ ตามความตองการชวงแสง
พันธุเบา
ตองการชวงแสง

8-12 ชั่วโมงตอวัน

พันธุปานกลาง
ตองการชวงแสง

 13-14 ชั่วโมงตอวัน

พันธุหนัก
ตองการชวงแสงมากกวา
 14 ชั่วโมงตอวันขึ้นไป

Burmuda White, Bermuda
Yellow, Excel Burmuda (ปรับ
ปรุงพันธุมาจาก Bermuda Yellow
แตอายุเก็บเกี่ยวเร็วกวา 10 วัน)
Execel, Red Creole, Early
Grano, Granex F1, Granex

Express Globe, Yellow
Denver, Yellow Globe Denver,
California Early Red, Fresno
Red, Italian Red, และ Stocton
Yellow Globe

Yellow Sweet, Spanish,
Australian Brown, Crystal Wax,
และ Fiesta

ไตหวันปลูกพันธุ SAN JOQUIN, TEXAS  EARLY GRANO 502 และ EXCEL เพ่ือสงออก
ไปประเทศญ่ีปุน ใชพันธุ TROPICANA RED ซ่ึงเปนลูกผสมช่ัวแรกของ CREOL TYPE สํ าหรับสง
ขายประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร สวนพันธุที่ปลูกสํ าหรับตลาดภายในประเทศคือ GRANEX, RED
CREOL, EXCEL, DESSEX และ TAINAN #1, #2, #3 (Knott & Deanon 1969)

             ในอิสราเอล ไดมีการปรับปรุงพันธุเบา ใหสามารถเก็บรักษาไดนาน Peter และคณะ (1989)
ไดทดลองเก็บรักษาหอมหัวใหญ จํ านวน 9 สายพันธุ ต้ังแตวันท่ี 6 มิถุนายน ถึง วันท่ี 10 ตุลาคม
2532 โดยเก็บรักษา จํ านวน 100 หัวตอสายพันธุ ผลการทดลองมีดังน้ีคือ
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สายพันธุ แหลงท่ีมา ผลผลิต
กก./10 ตารางเมตร

ความสูญเสีย
(%)

Arad Israel 81 0
Senshyu Japan 66 44
Texas Grano 502 USA 83 14
Granex PRR USA 89 19
Babosa Spain 69 38
1015 Y USA 77 15
Baia do Cedo Brazil 59 10
Gladalan Brown Australia 82 35
Red Creol Type USA 55 12

การทดสอบเก็บรักษาหอมหัวใหญพันธุเบา  โดยเก็บรักษาในเดือนมิถุนายน ถึง  วันท่ี 21
ธันวาคม 2529    ปรากฎผลดังน้ีคือ

สายพันธุ แหลงที่มา ความสูญเสีย(%)

Arad Israel 7 a
Texas Grano 502 USA 46 c
Baia do Cedo Brazil 26 b
Henry’ s  Special USA 93 d
LSD 0.05 Level 18

การทดสอบผลผลิตและการเก็บรักษาหอมหัวใหญพันธุเบา  ท่ีอํ าเภอสันปาตอง  จังหวัด
เชียงใหม  โดยเก็บเก่ียววันท่ี 26 มีนาคม  และเก็บรักษาถึงวันท่ี 18 มิถุนายน 2531  ไดผลดังน้ีคือ

สายพันธุ แหลงท่ีมา ผลผลิต
กก./10 ตารางเมตร

ความสูญเสีย
(%)

Arad Israel 50 24 c
Granex 33 USA 77 51 b
Moab Israel 61 20 c
Hayate Japan 32 95 a
Baia do Cedo Brazil 45 53 b
Gladaian Brown Australia 82 35
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        Caraballo  และคณะ (1992) ทํ าการทดสอบหอมหัวใหญใน  Puerto Rico  โดยใชพันธุ
Granex  33, Granex   429,TG  502, TG  1025Y, TG  1105Y,TG  1030, FMX  225, Texas Early
Grano  502 และ  TG  1015Y  พบวาสายพันธุ Granex 33, Granex  429  ใหผลผลิตที่ขายไดสูงที่
สุดคือ   33,075     และ  32,194  กิโลกรัมตอเฮกแตรตามลํ าดับ  ซึ่งสูงกวาสายพันธุอื่น                
อยางมีนัยสํ าคัญนอกจากสายพันธุ  TG  502  นอกจากน้ี Granex  33  ใหหัวท่ีแนนท่ีสุดคือ   2.11
กรัมตอตารางเซ็นติเมตร   สวน  TG  1030Y  ให  total  solid   content สุดท่ีสุด คือ  8.67 %

วิธีการปลูก
การปลูกหอมหัว  ทํ าได 3 วิธ ีคือ

1.   หยอดเมล็ดในแปลงปลูกโดยตรง  (Direct seeded)
2.   เพาะกลา  และยายปลูก  (Green  set)
3.   ใชหัวเล็กปลูก  (Dry set)

สวนใหญจะปลูกโดยวิธี  เพาะกลาและยายปลูก  สํ าหรับการปลูกในฤดู    สวนการปลูก
นอกฤดูใชหัวเล็ก  เมล็ดหอมหนัก  10  กรัม  จะมีปริมาณ  3,200 - 3,500  เมล็ด  อายุการเก็บรักษา
ในอุณหภูมิปกติประมาณ  1 ป  เมล็ดหอมสามารถงอกไดในอุณหภูม ิ 00  ซ  แตตนกลาจะเจริญเติบ
โตชา  การเพาะในอุณหภูมิ  00  ซ  หยอดเมล็ดลึก  2  น้ิว  จะใชเวลา  135  วัน  ใบเลี้ยงจึงจะเจริญ
โผลข้ึนมาเหนือดิน  อุณหภูมิที่เหมาะส ําหรับการงอกของเมล็ดคือ  21-27 0ซ  ความช้ืนท่ีตองการ
สํ าหรับการงอกของเมล็ดคือ  สูงกวาจุดเห่ียวถาวร 25% ในระดับ 10-15 เซนติเมตร เมล็ดจะงอก
ภายในเวลา 6-8 วัน
           ความสมบูรณ ขนาด ความสม่ํ าเสมอ ของตนกลามีอิทธิพลตอผลผลิตและคุณภาพ

การปลูกโดยการหยอดเมล็ด
การงอกของหอมอาจจะแตกตางกับพืชอ่ืน ๆ โดยใบจะ

พัฒนากอนและสรางอาหารเพ่ือการเจริญของราก การหยอดหอม
ลึกเกินไป อาจจะทํ าใหใบสามารถ
สังเคราะหแสงหรือสรางอาหารได
ชา ทํ าใหรากไมสามารถเจริญได

ใชระยะปลูก  10 - 15 x  15  ซม.  หยอดเมล็ดลึก  1-2  ซม.
ถาหากมีความชื้นเพียงพอ  ใชเมล็ดพันธุ  480  กรัม  -  1.6  กิโลกรัม
ตอไร  ข้ึนอยูกับความงอก ชนิดของดิน  และความช้ืนในดิน
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การปลูกโดยใชหัวขนาดเล็ก (Dry Set)
การปลูกโดยใชหัวขนาดเล็ก  สามารถปลูกไดตลอดป และ

เก็บเก่ียวเร็วกวาการเพาะปลูกโดยการเพาะกลา นอกจากน้ี
สามารถใชพันธุที่ตองการชวงแสงปานกลางปลูกในที่มีชวงแสงสั้น

การผลิตหัวขนาดเล็กสามารถทํ าไดโดยการเตรียมแปลง
เชนเดียวกับแปลงเพาะ และเพาะเมล็ดเดือนกุมภาพันธ - มีนาคม หวานเม็ดใหแนนท่ัวแปลง
ใชเมล็ดประมาณ  8.0 - 14.5  กิโลกรัมตอไร  การเพาะในระยะนี ้ ซึ่งเปนระยะที่มีชวงแสงยาว  และ
อุณหภูมิสูงตนกลาจะเจริญชา  สรางหัวขนาดเล็ก  ใบจะเหลืองและแหงเร็ว   หลังจากที่ใบแหงให
ถอนตากแดดไวบนแปลง  3-5  วัน  หลังจากนั้นน ํามาตัดใบออก  และบรรจุใน  กระจาดลึก  10-15
เซ็นติเมตร  เกล่ียใหกระจายท่ัวกระจาด  และเก็บไวในท่ีรมท่ีมีอากาศถายเทไดสะดวกประมาณ     3
- 6  อาทิตย

Rubatzky & Yamaguchi (1997) รายงานวาการปลูกโดยใชหอมหัวเล็กควรเลือกสายพันธุ
ที่เหมาะสม ใชจํ านวนตนกลา 1000-3000 ตนตอตารางเมตร ใหไดหัวขนาดเสนผาศูนยกลาง 15-20
มิลลิเมตร หนัก 2-3 กรัม หลังการเก็บเก่ียวควรลดความช้ืน และเก็บรักษาในอุณหภูมิ 0-50ซ
ความชื้นสัมพัทธ 60 %RH หรือ 20-30 0ซ 60% RH ติดพดัลมระบายอากาศ การเก็บรักษาใน
อุณหภมูิ 28-30 0ซ เม่ือนํ าไปปลูกจะลงหัวเร็ว 5,20 0ซ 75% RH งอกหนอและรากในท่ีเก็บรักษา เนา
เสียงาย

Shalaby  และคณะ (1995)  ทํ าการทดลองใชหัวเล็กท่ีมีขนาดและจํ านวนตนตอพ้ืนท่ีแตก
ตางกันคือ  ใชหัวขนาดเสนผาศูนยกลาง   4 - 8,  8 - 16  และ  16 - 24  มิลลิเมตร  ใชจํ านวนหัว  40,
54, 80  และ  160  หัวตอตารางเมตร  พบวาขนาดของหัว  4 - 8  มม.  จํ านวน  160  หัว ตอ   ตาราง
เมตร  ใชหัวเดี่ยวและผลผลิตสูงที่สุด

   การปลูก ใชระยะระหวางตน  7-10  เซ็นติเมตร  และระยะระหวางแถว  20  เซนติเมตร

   การทดลองท่ีมหาวิทยาลัยแมโจ   ใชพันธุ   เรด  คลีโอล น้ํ าหนักของหัว   อยูระหวาง  3.7,
3.9, 4.7  และ 5.07  กรัม   เร่ิมปลูกในเดือนมิถุนายน  2526  พบวา  หัวขนาดใหญจะใหผลผลิต   สูง
ท่ีสุดแตจะมีเปอรเซ็นตการแยกของหัวสูง
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น้ํ าหนัก / หัว ผลผลิต
กก./5 ม2

หัวแยก เสนผาศูนยกลางของหัว (%)

(กรัม.) (%) > 4.5  ซม. 3.0- 4.4 ซม. < 3.0 ซม.
3.7
3.9
4.7
5.1

1.65
1.55
5.20
5.50

11.1
17.3
48.1
27.3

15.0
38.7
53.4
49.1

36.4
45.2
32.8
43.6

48.6
16.1
13.8
7.3

ที่มา : นิพนธ    ไชยมงคล  2526  “อิทธพิลของน้ํ าหนักหัวตอผลผลิตและคุณภาพหอมหัวใหญ”
สาขาพืชพัก  ภาควิชาพืชสวน  คณะผลิตกรรมการเกษตร  มหาวิทยาลัยแมโจ

Dumitrescu  และ  Radoi  (1984)  ทดสอบอิทธิพลของขนาด  จํ านวนตนตอเฮกแตร  และ
ระยะเวลาการปลูก  ท่ีมีตอผลผลิตของหอมพันธุ  Stuttgarter  Riesen  พบวาหอมหัวเล็กท่ีมีขนาด
เสนผาศูนยกลาง  14-21  มิลลิเมตร  จํ านวน  460,000  ตนตอเฮกแตรและปลูกในวันท่ี 10
กันยายน   จะใหผลผลิตและคุณภาพสูงที่สุด  (42  ตันตอเฮกแตร)

การเพาะกลาและการยายปลูก (Green  Set)
ควรเตรียมดินใหดี  หวานปุยคอก  1,500 - 3,000  กิโลกรัม

ตอไร  ใสปุยสูตร  12-24-12  จํ านวน  50-75  กิโลกรัมตอไร  หวาน
ปุยคอกใหท่ัวแปลงกอนไถ  และใสปุยเคมีกอนพรวนดิน  และขึ้น
แปลง  ถาหากกลาไมสมบูรณ  เพิ่มปุย  ยูเรีย  10-15  กิโลกรัมตอไร

เมล็ดหนัก  10  กรัม  มีจ ํานวนเมล็ดประมาณ  2,800  เมล็ด  การเพาะเพื่อปลูก 1 ไร  ใช
เมล็ด 1 ปอนด  หรือ  400 - 500  กรัม

การหวานเมล็ด   จะทํ ารองตามขวางของแปลง  ลึก 1
เซนติเมตร    และหางกัน 15 - 20  เซ็นติเมตร  ไมควรหยอดลึกเกิน
ไป  เน่ืองจากใบจะเจริญเติบโตกอนท่ีรากจะเจริญ  ดังน้ันถาหากใบ
สามารถสรางอาหารไดเร็ว  รากก็จะเจริญเติบโตไดเร็ว  ถาหากใบ

เจริญชาและใชอาหารส ํารองในเมล็ดไปหมด ก็จะทํ าใหรากไม     สามารถเจริญได  เมล็ดจะตายไป
การหยอดเมล็ดต้ืนและมี  ความชื้นไมพอเพียง  จะทํ าใหอาหารสํ ารองในเมล็ดแหง   ทํ าใหไม
สามารถงอกได  หรือเปนสาเหตุทํ าใหตนกลาออนแอ
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     หลังจากหวานเมล็ด  กลบดิน  ควรฉีดสารเคมี  ปองกันและกํ าจัดวัชพืช  เชน    อะลาคลอร
หรือ  โกล  2 อี  เปนตน  หลังจากนั้นจะรดนํ้ าและใชวัสดุคลุมแปลง  เพ่ือรักษาความช้ืน   และฉีด
ดวยสารเคมีปองกันและกํ าจัดแมลง  เชน  เซฟวิน

การยายกลาปลูก
โดยท่ัวไปจะยายกลาปลูก  หลังจากเพาะกลา  45 - 55  วัน  อายุและขนาดของกลามี   อิทธิ

พลตอการเจริญเติบโตและผลผลิต การทดสอบท่ีประเทศไนจีเรีย Oladiran & Sangodele (1996)
โดยใชพันธุ Ex-Gayanawa, Ex-Dala, D77 และ Composite 4 เพาะกลาเดือนสิงหาคม 1972  ยาย
กลาเม่ืออายุ 4, 6 และ 8 อาทิตย พบวา พันธุ Ex-Gayanawa, Ex-Dala และ D77        ซ่ึงยายปลูก
เม่ือกลาอายุ 6 อาทิตย ใหขนาดใหญและผลผลิตสูงที่สุด สวนพันธุ Composite 4 จะใหผลผลิตสูงที่
สุดเม่ือกลามีอายุ 4 อาทิตย Rumpel & Felczynski (2001)ทํ าการทดลองสองคร้ัง    โดยคร้ังแรกใน
ป 1991-1993 ใชหอมสามสายพันธุ ปลูกโดยการหยอดเมล็ก ใชจํ านวนตน 20, 40, 60, 80, 100
และ 140 ตนตอตารางเมตร และคร้ังท่ีสองในป 1996 ใชหกสายพันธุ และใชจ ํานวนกลา 40, 60 และ
80 ตน ตอตารางเมตร พบวาการปลูกถ่ีจะใหผลผลิตสูง โดยในป 1991-1993     ผลผลิตเพิ่มจาก
20.5 ตัน/เฮกแตร (20 ตน/ตารางเมตร) เปน 32.8 ตัน/เฮกแตร (80 ตน/ตารางเมตร) สวนในป 1996
ผลผลิตเพิ่มจาก 48.9 ตัน/เฮกแตร (40 ตน/ตารางเมตร) เปน 59.08 ตัน/เฮกแตร  (80 ตน/ตาราง
เมตร) ในดานขนาดของหัว จํ านวน 20 และ 40 ตนตอตารางเมตรจะใหหัวท่ีมีขนาดใหญท่ีสุด
Vachhani และ  Patel (1991)  ทดสอบอายุกลาหอมหัวใหญพันธุ  Pusa  Red  โดยใชอายุกลา
4,5,6,7,8,  และ 10  อาทิตย   พบวาผลผลิตจะเพ่ิมข้ึนตามอายุของกลาต้ังแต  4 - 7 อาทิตย  หลัง
จากน้ันจะลดลงและตนกลาอายุ  10  อาทิตยใหผลผลิตต่ํ าท่ีสุด

Quadir & Boulton (2001) ทดสอบระยะปลูกหอมหัวใหญท่ีปลูกโดยการหยอดเมล็ด ท่ี
ออสเตรเลีย โดยใชพันธุ Houston หยอดเมล็ดในวันท่ี 19 พฤษภาคม 1998 และถอนแยกระยะหาง
6, 8, หรือ 10 เซนติเมตร เก็บเก่ียววันท่ี 22 ธันวาคม 1998 พบวา การปลูกหางจะใหหอมท่ีมีขนาด
เสนผาศูนยกลาง > 75 มิลลิเมตรสูงที่สุด สวนหอมท่ีปลูกถ่ีจะใหหอมท่ีมีขนาดเสนผาศูนยกลาง
50 – 75  และ < 50 มิลลิเมตรมากที่สุด

ระยะปลูกหรือจํ านวนตนตอพ้ืนท่ีมีอิทธิพลตอผลผลิตและคุณภาพ การปลูกถ่ีปกติจะใหผล
ผลิตสูง ลงหัวเร็ว ขนาดเล็กและเก็บเก่ียวเร็ว หัวมีลักษณะทรงกลมยาว การปลูกหางหอมจะลงหัว
และเก็บเก่ียวชา หัวขนาดใหญ ลักษณะทรงกลม
    ระยะปลูก  ใชระยะระหวางตน  10 - 15  เซ็นติเมตร  ระยะระหวางแถว  15 - 20  เซนติเมตรหรือ
ประมาณ 40 – 80 ตนตอตารางเมตร
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    การปลูกลึกจะทํ าใหมีหัวทรงกลมยาว สวนการปลูกต้ืนจะมีหัวทรงกลม

การใชสารเคมีชวยเพิ่มผลผลิต
Singh (1984)  กลาววา  จากการทดลอง  แชตนกลาท่ีมีอายุ  5 อาทิตย  ใน IAA,  NAA,

และ  GA  เขมขน  20,  30,  และ 40  สวนในลานสวน  เปนเวลา 24 ชั่วโมง  พบวา  การแชตนกลา
ใน GA 40   สวนในลานสวน  ใหพืชท่ีเจริญเติบโตดี  ผลผลิตและคุณภาพ  ผลผลิต  สูงที่สุด  รองลง
มาคือ  NAA  40  สวนในลานสวน

ดินและการเตรียมดิน
หอมเจริญไดในดินแทบทุกชนิด  แตเน่ืองจากมีระบบรากต้ืน  การปลูกในดินเหนียวจะมี

ปญหาในการเจริญเติบโต  กรณีท่ีมีฝนตกในฤดูปลูก   ซึ่งจะทํ าใหดินจับกันเปนแผนแข็ง  ทํ าใหตน
และหัวมีขนาดเล็ก  ไมสมํ่ าเสมอ

หอมเจริญไดดีในดินรวน  ท่ีมีอินทรียวัตถุสูง  และระบายน้ํ าไดดี  pH 5.8 - 6.5  จะใหผล
ผลิตสูงที่สุด  pH  ต่ํ ากวา  5.8  หอมจะไมสมบูรณ  และ สูงกวา  6.5  จะทํ าใหผลผลิตลดลง ในดินท่ี
มี pH สูงพืชไมสามารถน ําธาตุทองแดง (cu) แมกนีเซี่ยม (mg) และ สังกะส ี(Zn) ขึ้นไป ใชประโยชน
ได

การเตรียมดินควรเตรียมใหดี  ดังท่ีไดกลาวมาแลว  หอมเปนพืชที่มีระบบรากตื้นไมสามารถ
แขงขันกับวัชพืชได   การข้ึนแปลงไมควรข้ึนแปลงขนาดใหญหรือกวางเกินไป  เนื่องจากจะทํ าใหหนา
แปลงมีระดับไมสมํ่ าเสมอ   ซ่ึงเปนสาเหตุใหตนทีอยูในท่ีลุมมีน้ํ าขัง  รากชะงักการเจริญหรือเนา  ใน
ที่ตอนจะมีความชื้นไมพอเพียง  ทํ าใหผลผลิตต่ํ า
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การจัดการปุย
หอมจะตองการธาตุอาหาร  สูงกวาพืชผักชนิดอ่ืน ๆ  เปนสองเทา  การปลูกหอมในดินท่ีมี

อินทรียวัตถุสูง  มีธาตุอาหารพอเพียง   จะทํ าใหมีการเจริญเติบโตดี  หัวขนาดใหญเก็บรักษาไดนาน
ควรวิเคราะหดินและพืช เพ่ือการจัดการปุยอยางมีประสิทธิภาพ และลดตนทุนการผลิตแปลงปลูกจะ
ตองอุดมสมบูรณ  มีธาตุอาหารเพียงพอในบริเวณราก  หรือในระดับความลึก  30 เซ็นติเมตร
           การใสปุยคอก จะชวยเพ่ิมความอุดมสมบูรณของดิน
ปุยคอก จะเปนแหลงไนโตรเจน  ที่ส ําคัญตอการเจริญเติบโต
ทํ าใหดินรวนซุย  เพื่อชวยในการเจริญของรากและคุณภาพสูง
โดยท่ัวไป  จะใสปุยคอกที่ผุพังแลว 1,500  -  3,000  กิโลกรัม
ตอไร

จากการวิเคราะหธาตุอาหารในหอม  พบวาจะมีอัตรา
สวนระหวาง  ไนโตรเจน  ฟอสฟอรัส  :  โปรแตสเซ่ียม  คือ  3 :  1 :  4

หอมตองการไนโตรเจนสํ าหรับการเจริญเติบโตของใบและหัว แตการใสปุยไนโตรเจนมาก
เกินไป ทํ าใหอัตราหอมแยกสูง หอมแกชา เนาเสียไดงาย  ไมสามารถเก็บรักษาไดนาน  และท ําใหคอ
ใบสวนท่ีอยูติดกับหัวมีขนาดใหญ  (thick  neck)  ทํ าใหแหงไดยาก

หอมสามารถดูดไนโตรเจนไปใชไดดี ในกรณีท่ีรากเจริญปกติ การใสหลายคร้ังจะใหผลดีกวา
ใสคร้ังเดียว การใหน้ํ ามากเกินไปหรือฝนตกอาจจะทํ าใหปุยละลายไหลออกไปจากระบบราก ทํ าให
พืชไมสามารถดูดธาตุอาหารไมได

การเพิ่มไนโตรเจน  ระยะที่ลงหัว  จะชวยใหผลผลิตสูง  หอมจะตองการ  ไนโตรเจน
ประมาณ  2/3  ของจํ านวนท่ีตองการท้ังหมด   ในระยะที่เริ่มลงหัว

หอมหัวใหญตองการไนโตรเจน 3.6-7.2 กิโลกรัมตอไร ใสกอนปลูก โดยอาจจะใชปุยในรูป
แอมโมเนียมซัลเฟต หรือ 16-20-0 ซัลเฟอรเปนสารประกอบของกล่ินหอม

หลังยายปลูกควรใสปุยไนโตรเจน 18-22 กิโลกรัมตอไร
การใสปุยไนโตรเจน

ผลการวิเคราะหดิน (ppm)
ความลึก 12 น้ิว

อัตรา N
กก/ไร

0
10
20
30

>30

50.9
43.6
36.4
29.1
27.3
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ฟอสฟอรัส  
หอมหัวใหญตองการฟอสฟอรัสสูง   จํ าเปนสํ าหรับการเจริญในชวงแรก   ซึ่งเปนระยะที่มี

การเจริญของราก ใบมาก  จํ าเปนสํ าหรับการเจริญของตนกลา ควรใสกอนปลูกหรือใสกอนหยอด
เมล็ด การใสฟอสฟอรัส  หลังระยะหลังจากการเจริญเติบโตของใบ    จะไมเพิ่มผลผลิต

การใสปุยฟอสฟอรัส
ผลการวิเคราะหดิน (ppm) อัตรา (P2O5) กก/ไร

0-40
40-100
สูงกวา 100

30.1-36.4
25.5-30.1
18.2-25.5

El-Rehim(2001) ทดสอบอิทธิพลของปุยฟอสฟอรัสตอผลผลิตและคุณภาพหอมหัวใหญ ใน
ป 1997-1998 และ1998-1999 พบวา การใช ฟอสฟอรัส อัตราฟอสฟอรัสที่สูงจะชวยเพิ่มผลผลิต
และคุณภาพ โดยขนาดหัวจะเพ่ิมข้ึน ปริมาณหัวแยกและการแทงชอดอกจะลดลง ตามอัตราของ
ฟอสฟอรัสที่เพิ่มขึ้น

โพแทสเซ่ึยม
หอมตองการโพแทสเซ่ียมในระดับปานกลาง และควรใสกอนปลูก

การใสปุยโพแทสเซ่ียม
ผลการวิเคราะหดิน (ppm) อัตรา (K2O) กก/ไร

0-100
100-200
200-350
สูงกวา 350

27.3-36.4
18.2-27.3
9.1-18.2

0-9.1
           แมกนีเซียม ในกรณีท่ีผลการวิเคราะหดินมี Mg ต่ํ ากวา 1.0 meq Mg/100 gram ควรเพ่ิมโดย
การหวาน แมกนีเซียม 3.6-9.1 กิโลกรัมตอไร  ในดินท่ีเปนกรดจะขาด Mg อาจใสโดโลไมท 400
กิโลกรัมตอไร

ซัลเฟอร หอมหัวใหญตองการซัลเฟอรสูง ปริมาณท่ีตองการข้ึนอยูกับชนิดของดิน ความสูญ
เสียจากการพัดพาของน้ํ า ปริมาณซัลเฟอรในดิน พืชน ําซัลเฟอรไปใชในรูปของซัลเฟต ควรใสซัล
เฟอร 7.3 – 10.9 กิโลกรัมตอไร
     สังกะส ี การเพิ่มสังกะสีในดินที่ขาดจะชวยเพิ่มผลผลิต ในกรณีท่ีผลการวิเคราะหดินมีคา Zn ต่ํ า
กวา 2 ppm ควรใส Zn 1.8 กิโลกรัมตอไร กอนปลูก
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     การทดลองท่ีอินเดีย Mukesh (1999) ใชสายพันธุ N-53 ปลูกในชวงฤดูหนาว 1994-96 โดย
ใชปุย Zn EDTA ปริมาณ 0, 10 และ 20 กิโลกรัม Zn ตอเฮกแตร และ 0, 30 และ 60 กิโลกรัม ตอ
เฮกแตร โดยใสท้ังหมดกอนปลูก จากการเก็บรักษาในถุงโปรงท่ีถายเทอากาศไดเปนเวลา 9 วัน พบ
วาการใสปุย Zn EDTA ปริมาณ 10 กิโลกรัม Zn ตอเฮกแตร ใหผลผลิตสูงที่สุด เก็บรักษาไดนานท่ีสุด
โดยใหหอมท่ีงอก 1.9 % หอมเนาเสีย 12.2 % น้ํ าหนักสูญหาย 5.6 % นอกจากน้ี Zn จะใหหอมที่มี
คอเล็ก ความช้ืนในหัวต่ํ า แต S จะใหผลตรงขาม

ดินท่ีขาดทองแดง  (copper)  จะทํ าใหหอมน่ิม  และสีของเปลือกซีด  ในดินท่ีมีผลการ
วิเคราะหปริมาณในใบต่ํ ากวา 4 ppm ควรใส  copper  sulfate  จํ านวน  2.7 – 4.5  กิโลกรัม  ตอไร

Duque และคณะ (1992)  รายงานวาหอมหัวใหญ จะตองการไนโตรเจนและโปรแตสเซ่ียม
สูงในระยะแรกของการเจริญเติบโต  สวนฟอสฟอรัสพืชจะตองการตลอดระยะการเจริญ  ในหอมท่ีให
ผลผลิต  2.5  ตันตอเฮกแตรจะดูดธาตุอาหารไปใชดังน้ีคือ  N  =  38.8, P2O5  =  38.6  และ  K2O  =
71.3     กิโลกรัม

การเพ่ิมปุยเคมีสูตร  13-13-21   หรือ  15-15-15  จํ านวน  500 กรัมตอแถวยาว  10  เมตร
ในระยะ  40-60  วันหลังยายปลูก  จะสามารถเพิ่มผลผลิตได

Suojala และคณะ(1999) ทดสอบการปลูกหอมหัวใหญพันธุ Sturon ท่ีประเทศฟนแลนด
โดยใชอัตราปุยNPK สามระดับคือ 50, 100, 125/150 กิโลกรัม / เฮกแตร ใหน้ํ า และไมใหนํ้ า    ปลูก
โดยใชหอมหัวเล็ก พบวาการใสปุยในอัตราสูงจะชวยใหเก็บเก่ียวเร็วข้ึน แตวิธีการใหน้ํ าไมมีผลตอ
อายุการเก็บเก่ียว การใหปุยในอัตราสูงสามารถเพ่ิมผลผลิตได 5-7 % ในป 1996 แตการใหน้ํ า
สามารถเพิ่มผลผลิตทั้งในป 1995 (33.5 %) และ 1996(8.5%)

การทดลองท่ีอินเดีย Singh & Chaure (1999) ระหวางป 1989-1992 ในหอมพันธุ Pusa
Red โดยใชกลาท่ีมีอายุแตกตางกันคือ 5, 6 และ 7 อาทิตย ใหปุยแตกตางกันคือ 50, 100, 150
กิโลกรัม / เฮกแตร ในป 1989-1990 และใหปุย 50, 100, 150/200 กิโลกรัม / เฮกแตร ในป 1990-
1992 ผลการทดลองปรากฎวา ตนกลาอายุ 6 อาทิตย ใหผลผลิตสูงที่สุด สวนอัตราปุยพบวา การให
ปุยในอัตรา 150 กิโลกรัม/เฮกแตรใหผลสูงที่สุด สวนการใสปุย 200 กิโลกรัม/เฮกแตรผลผลิตที่เพิ่มไม
คุมกับการลงทุน

ปุยเคมีท่ีใชอยูในปจจุบัน สูตร  12-24-12   จํ านวน  100 - 150  กิโลกรัมตอไร และปุย     
21-0-0 จํ านวน  50  กิโลกรัมตอไร
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วิธีการใสปุย
ควรใสปุยคอกคร้ังเดียวกอนปลูก
ปุย  12-24-12  ใสกอนปลูก  60%  ที่เหลือใสหลังปลูก
ปุย 13-13-21  ใสระยะเริ่มลงหัว
ปุย  21-0-0  ใสหลังปลูก 7-10 วัน

และใสระยะที่เริ่มลงหัวหรือหลังปลูก 30 วัน
ควรฉีดพนดวยปุยน้ํ า  หรือปุยเกล็ดท่ีมีธาตุรอง  ทุก 1- 2 อาทิตย

การใหน้ํ า
หอมเปนพืชท่ีมีระบบรากต้ืน ตองการน้ํ าพอเพียงและสมํ ่าเสมอ  โดยเฉพาะ  10 - 20  น้ิว

จากผิวหนาดินซึ่งจ ําเปนสํ าหรับการเจริญเติบโตของหอม หอมท่ีขาดน้ํ าจะชะงักการเจริญ ลงหัวเร็ว
ขนาดเล็ก ปกติการใหน้ํ าหอม ท่ีปลูกในดินทราย    จะใหนํ้ าบอย ๆ  และสมํ่ าเสมอ  เนื่องจากใน
ดินทราย  น้ํ าจะซึมลงไปสูดินชั้นลางและระเหยไดงายท ําใหหนาดินแหง หอมท่ีขาดน้ํ า จะลงหัวเร็ว
หัวขนาดเล็กผลผลิตต่ํ า

ปริมาณและจ ํานวนคร้ังในการใหน้ํ า ข้ึนอยูกับชนิดของดิน
สภาพอากาศ  ชนิดและระยะการเจริญเติบโตของพืช

ในระยะแรกของการเจริญเติบโต  หอมจะมีรากเล็ก ๆ
จํ านวนมาก   เจริญลึกลงไปในดิน  หลังจากนั้น  รากขนาดใหญจะ
เจริญในแนวนอน  และตอจากน้ันจะเจริญในแนวด่ิง รากจะไม
สามารถเจริญได  ถาหากดินขาดความช้ืน

เมื่อเริ่มเจริญไมตองการนํ ้ามาก เนื่องจากจะทํ าใหสูญเสียปุยไนโตรเจนโดยการละลายไป
กับน้ํ า เม่ือตนและรากมีขนาดใหญข้ึนควรเพ่ิมปริมาณน้ํ า

ความตองการน้ํ าของพืชข้ึนอยูกับสภาพอากาศ

ปริมาณความตองการนํ้ าของพืช = ปริมาณการคายนํ้ าของพืช +การระเหยของน้ํ าในดิน
เมื่อพืชเจริญจนกระทั่ง คอใบเร่ิมโนมลงควรจะลดปริมาณน้ํ าลง  และหยุดใหน้ํ า  เม่ือคอ

โนมลง  50%  ของจํ านวนพืชที่ปลูก  เพ่ือใหหอมแหงสามารถเก็บรักษาไดนาน
ระยะที่เริ่มลงหัว (60 - 100 วัน) เปนระยะที่ส ําคัญ   เน่ืองจากเปนระยะท่ีมีการแบงตัว

และขยายตัวของเซลลสูง ในกรณีท่ีขาดน้ํ าหัวจะมีขนาดเล็ก ผลผลิตต่ํ า
Achar และคณะ (1986) รายงานวาเม่ือปริมาณความช้ืนในดินอยูในระดับ 60-75 %

ควรใหน้ํ า
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     หอมหัวใหญตองการน้ํ า 700-750 มิลลิเมตร ตลอดฤดูปลูก หรือใหน้ํ าประมาณ 14-15 คร้ัง
แตละคร้ังใหน้ํ า 50 มิลลิเมตร

สรุปจากการทดลองในแหลงปลูกตาง ๆ พบวาการใหน้ํ าควรใหในปริมาณที่พอเพียงและ
สมํ่ าเสมอ  โดยรักษาใหมีความช้ืนอยูท่ีระดับ  35-59  เซ็นติเมตร  จากหนาดิน การใหน้ํ านอยเกินไป
จะทํ าใหชะงักการเจริญเติบโต  และใหมากเกินไป  จะทํ าใหหอมเนาตาย

การพรวนดินและการก ําจัดวัชพืช
วัชพืชจะแยงนํ ้า ธาตุอาหารและแสงแดด  ซึ่งจ ําเปนสํ าหรับการเจริญเติบโต เน่ืองจากหอม

มีระบบรากต้ืน  และเจริญชากวา  จึงท ําใหไมสามารถแขงขันกับวัชพืชได  ดังน้ันในแปลงปลูกจึง
จํ าเปนอยางย่ิงท่ีจะตองกํ าจัด  และควบคุมวัชพืช  เพ่ือลดการแขงขันและใหพืชเจริญเติบโตไดเต็มท่ี

การกํ าจัดวัชพืชดวยมือ   ควรทํ าเม่ือมีขนาดเล็ก  ถาหาก
ปลอยท้ิงเปนตนใหเม่ือถอนจะกระทบกระเทือนถึงรากหอม  ทํ าให
ชะงักการเจริญเติบโต

การคลุมแปลงดวยวัสดุเชน ฟาง พลาสติก จะชวยควบคุม
ความชื้นและวัชพืชได ฟางและพลาสติกสีเงินจะชวยลดอุณหภูมิดิน

สวนพลาสติกสีดํ าจะชวยเพิ่มอุณหภูมิ

การใชสารเคมีปองกันและกํ าจัดวัชพืช
การใชสารเคมีเพ่ือควบคุม  ปองกัน  และก ําจัดวัชพืช  จะชวยลดตนทุนการผลิตในดาน   คา

แรงงาน  และประหยัดเวลา
ในปจจุบันนิยมใช  ALARCHLOR  (LASSO)  และ  GOLD 2 E  สวนในตางประเทศนิยมใช

POTASSIUM  CYANATE  ใชฉีดกอนปลูก  ในอัตรา 1%  หรือฉีดหลังปลูกเม่ือหอม  และวัชพืชมี
ขนาดเล็ก  ถาหากฉีดในระยะที่หอมมีใบจริง  3 ใบขึ้นไป  ใชอัตรา  2%  การฉีดควรระหวางแถว
ระวังอยาใหถูกยอดออน

SODIUM  CHLORIDE  อัตรา  20% ฉีดกอนยายปลูก  จํ านวน  100 แกลอนตอเอเคอร
CHLORO  IPC  อัตรา  20%  ฉีดกอนยายปลูก  จํ านวน  100  แกลอนตอเอเคอรสามารถ

ควบคุมวัชพืชได  8  อาทิตย
DACTHAL  อัตรา  6-10  ปอนด  สารออกฤทธ์ิตอเอเคอร  ฉีดหลังจากหวานเมล็ดหรือกอน

ยายปลูก
          RANDOT  อัตรา  2-6  ปอนด  สารออกฤทธ์ิตอเอเคอร  ฉีดกอนท่ีเมล็ดงอก
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     TOK  E 25  อัตรา  3-4  ปอนด  สารออกฤทธ์ิตอเอเคอร  ใชกํ าจัดวัชพืชใบกวาง ใชคลุกลง
ไปในดินกอนปลูก

CHLOROXURON  อัตรา 4 ปอนด  สาออกฤทธ์ิตอเอเคอร    ใชกํ าจัดวัชพืชใบกวางระยะที่
หอมมีใบจริงเกินกวา 3  ใบขึ้นไป  และวัชพืชสูงกวา 1 น้ิว  ใชกอนเก็บเก่ียวอยางนอย  30  วัน

FURLOR   อัตรา  3-4  ปอนด  สารออกฤทธ์ิตอเอเคอร  ใชกํ าจัดวัชพืชใบกวาง ที่มีใบจริง
3-4  ใบ

การใชฮอรโมนเพื่อเพิ่มผลผลิต
Levy &  Kedar  (1970)  พบวามีการฉีดหอมหัวใหญ  ดวย  ethephon  เขมขน  5,000 -

10,000 ppm  ในระยะที่เริ่มลงหัว  หรือระยะท่ีมีใบจริง 5 ใบ  จะสามารถเพิ่มผลผลิตไดโดยขนาด
ของหัวจะเพ่ิมข้ึนและเก็บเก่ียวไดเร็วกวาปกติ

จิบเบอเรลลิน จะเพิ่มจ ํานวนใบและชักนํ าใหดอกเจริญ
เร็ว การฉีด  จิบเบอเรลลิน  เขมขน  100 สวนในลานสวน  และ
เก็บรักษาในอุณหภูมิ 9  องศาเซลเซียส  ในหอมท่ีมีขนาดใบ
กวาง  10  เซ็นติเมตร  จะออกดอกในเวลา  20  วัน  ขนาดของ
ใบกวาง 7 เซ็นติเมตร  จะออกดอกในเวลา  40 - 45  วัน

การเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษา
การแกของหอม

หลังจากท่ีใบสรางอาหารและสงไปเก็บสะสมท่ีกาบใบ 
ทํ าใหกาบใบขยายตัวและหัวหอมเพ่ิมขนาด หลังจากนั้นใบจะ
เส่ือม แก แหงตาย ซึ่งจะใชเวลา 80 -120 วัน หลังยายปลูก

กอนเก็บเก่ียวควรงดใหน้ํ า 2-3 อาทิตย การเก็บเก่ียว
ควรเก็บเก่ียวเม่ือคอโนมลง 50-80 % แตในชวงที่มีอุณหภูมิและ
ความช้ืนสูง การเก็บเก่ียวเม่ือคอโนมลง 80% อาจจะทํ าใหเช้ือรา Aspergillis เขาทํ าลายไดงาย

ดังน้ันควรทํ าการศึกษาระยะเวลาเก็บเก่ียวท่ีเหมาะสม เน่ืองจากการเก็บเก่ียวกอนท่ีใบจะ
โนมลงท ําใหผลผลิตต่ํ า ในกรณีที่ใบยังไมโนมลง ระยะนี้ใบยังสามารถสรางอาหารไปเก็บสะสมที่
กาบใบได การเก็บเก่ียวชาจะทํ าใหอายุการเก็บรักษาส้ัน

ความสม่ํ าเสมอของหัว คุณภาพหลังการเก็บเกี่ยว จะข้ึนอยูกับความสม่ํ าเสมอของพืช ใน
ระยะเก็บเก่ียว สายพันธุท่ีมีคุณภาพสูงการโนมของคอคอนขางรวดเร็วอาจจะใชเวลา 1-2 วัน สาย
พันธุที่มีคุณภาพตํ่ าจะใชเวลา 1-2 อาทิตย



24

     ในระยะท่ีเก็บรักษาการเคลื่อนยายคารโบไฮเดรทจากกาบใบนอกผานลํ าตนไปยังกาบใบใน   
ทํ าใหกาบใบนอกสุด แหง ชวยปองกันการคายน้ํ า

 หรือ  100%   ข้ึนอยูกับสภาพอากาศ  ในระยะเก็บเก่ียว  และการตลาดสวนการเก็บเก่ียว
เมื่อใบแหงหมด  จะสามารถเก็บรักษาไดนาน  แตบางแหลงปลูก อาจจะมีฝนตกในระหวางเก็บเก่ียว
หรือเพ่ือขายในตลาดทองถ่ิน  หรือเพื่อใชพื้นที่ปลูกพืชอื่น  จํ าเปนท่ีจะตองเก็บเก่ียวกอน

ผลผลิตเฉลี่ย  ท่ีจังหวัดกาญจนบุรี และ  อํ าเภอสันปาตอง  จังหวัดเชียงใหม  ประมาณ
3,000  กิโลกรัม  ตอไร  ผลผลิตเฉลี่ย  ท่ีอํ าเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม  ประมาณ  4,000  กิโลกรัม
ตอไร

การเก็บรักษา
การเก็บเก่ียวหอมหัวใหญจะเร่ิมในเดือนธันวาคมถึงเดือนพฤษภาคม  ดังน้ันชวงท่ีหอมขาด

ตลาดจะเร่ิมจากเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนพฤศจิกายน   ซึ่งราคาจะสูงขึ้นจนกระทั้งถึงฤดูกาลเก็บ
เก่ียวใหม หรือมีการนํ าเขาจากตางประเทศ  ดังน้ันจึงตองเก็บรักษาหอมไวใหนานท่ีสุด   เพื่อนํ าออก
ขายในชวงท่ีขาดแคลน   การเก็บรักษาหอมจะพบปญหาดังน้ีคือ

•  สูญเสียนํ ้า เปนสาเหตุใหหอมเห่ียว น้ํ าหนักลด ประมาณ  34.4%
•   การเนา การเขาทํ าลายของเช้ือรา และแบคทีเรีย ทํ าใหเนาเสียหาย  22.6%
•  การงอกของหนอและราก ประมาณ 15.8 %
หอมท่ีเห่ียวมีสาเหตุมาจากอัตราการหายใจสูง ปกติหอมจะมีอัตราการหายใจต่ํ า แตจะเพิ่ม

ขึ้น เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น การระบายอากาศในหองเก็บรักษา และควบคุมความชื้นสัมพัทธ     จะชวย
ยืดอายุการเก็บรักษา

การปองกันการสูญเสียนํ ้า
การเก็บรักษาไมสามารถเพิ่มคุณภาพของหอมหัวใหญได นอกจากจะรักษาใหคงสภาพเดิม

ไดนานท่ีสุด  ควรคัดเลือกหอมท่ีมีคุณภาพดีเพ่ือเก็บรักษา  หอมที่ไมแกเต็มที ่ หัวน่ิมหรือฟาม      คอ
ใหญ  ควรคัดออกขายกอน

สายพันธุ จะมีความสามารถในการเก็บรักษาแตกตางกัน   โดยท่ัวไปพันธุหนักจะสามารถ
เก็บรักษาไดนานกวาพันธุเบา  พันธุบางพันธุ เชน  RED  CLEOL  ซึ่งมีสีแดง  กลิ่นแรงนิยมบริโภค
ทางประเทศตะวันออกกลาง  จะสามารถเก็บรักษาไดนาน Rajapakse  และคณะ (1992)  ทํ าการ
ทดลองสอบหัวใหญจํ านวน  10  สายพันธุและเก็บรักษาเปนเวลา 100 วัน  พบวาพันธุ  Texas
Grano (TG)  1025Y  สูญเสียนํ ้าหนักนอยท่ีสุดคือ  30%   รองลงมาคือ  Selection  91438  และ
Burgundy  สูญเสียนํ ้าหนักต่ํ ากวา 35%  สาเหตุของการสูญเสียเกิดจากการสูญเสียน้ํ าในหัว    และ



25

โรคเขาทํ าลายโดย  Burgundy  สูญเสียนํ ้ามากท่ีสุด  สวน  TG  1105Y,
TG  1015Y  เสียหายจากโรคมากท่ีสุด  สายพันธุ  TG 502  และ  TG
1015Y  จะงอกมากที่สุด   การเขาทํ าลายของเชื้อ  Aspergillus  niger
จะระบาดรุนแรงมากข้ึนตามระยะเวลาท่ีเก็บรักษา  การสูญเสียนํ ้าจะเกิด
ข้ึนทางคอและลํ าตนจริง  ดังน้ันควรคัดเลือกหอมท่ีมีคอขนาดเล็กสํ าหรับ
เก็บรักษา

ควรเก็บเก่ียวเม่ือแกเต็มท่ีหรือใบแหง 100% กอนเก็บเก่ียวควรงด
การใหน้ํ าโดยเฉพาะอยางยิ่งประมาณ  1  เดือนกอนการเก็บเก่ียว

หลังจากเก็บเก่ียวควรตากไวในแปลงระยะหน่ึง  เพ่ือลดความช้ืน  ซ่ึงเปนสาเหตุใหเกิดแผล
ในการขนสง  หรือเนาเสียไดงาย  หลังจากนั้นจะนํ ามามัดรวมกันแขวนไวในท่ีรมหรือตัดใบออกให
หมดและบรรจุในลัง  เพ่ือเก็บรักษาในหองเย็นตอไป

การปองกันการงอก
โดยทั่วไปหอมจะมีระยะฝกตัวประมาณ 3 เดือน  แตในเขตรอนชื้นซึ่งมีอุณหภูม ิ  และ

ความชื้นสัมพัทธสูงจะทํ าใหงอกเร็วข้ึน  หอมจะมีการงอกสูงที่สุดอุณหภูมิ  29-31  องศาเซลเซียส
และความชื้นสัมพัทธ  79.4-83.2%   การปองกันสามารถทํ าไดหลายวิธีคือ

การใชสารเคมี
การทดลองท่ี  Philippiness (1945) พบวาการฉีด  MH กอนเก็บเก่ียวจะสามารถปองกัน

การงอกของหอมได  เม่ือเก็บรักษาถึง  40 เดือน  หอมท่ีฉีด  MH 2,000 ppm.  จะคงเหลือหอมท่ีมี
คุณภาพดี  26.82  เปอรเซ็นต  2,500   ppm.  36.33 เปอรเซ็นต  3,000  ppm.  30.20  เปอรเซ็นต
และ  7.83  เปอรเซ็นต  สํ าหรับหอมที่ไมไดฉีด
พันธุ  Granex  และ  Excel  เม่ือฉีดดวย  MH  กอนเก็บเก่ียวจะลดเปอรเซ็นตการงอกของหอมถึง
50 เปอรเซนต  แตเปอรเซ็นตการเหี่ยวและเนาจะเพิ่มขึ้น  ถาหากเก็บไวในโรงเก็บท่ีไม  ควบคุม
อุณหภูมิ Ray และคณะ (1992) ทดสอบโดยใชหอมพันธุ Sanchai ฉีดพนสารเคมีกอนเก็บเก่ียว 20
วัน ลดความช้ืน 20 วัน เก็บรักษาในอุณหภูมิ 20.0-30.0 องศา ความชื้นสัมพัทธ 76.0 -81.3 % หลัง
การเก็บรักษา 4 เดือน พบวาการใช Maleic hydrazide (MH) 3000 มิลลิกรัมตอน้ํ า     1 ลิตร และ
Ehtrel 2.5 มิลลิลิตร ตอน้ํ า 1 ลิตร ใหปริมาณหอมเนาเสียต่ํ าท่ีสุดคือ 0.9% และ 3.0% ตามลํ าดับ
และหลังเก็บรักษา 8 เดือน 2.1 และ 5.5 % ตามลํ าดับ เม่ือเปรียบเทียบกับหอมท่ีไมไดรับสารเคมี
ใหปริมาณหอมท่ีเนาเสียหลังเก็บรักษา 4 และ 8 เดือนคือ 17.0 และ 21.3% ตามลํ าดับ สวน Maleic
hydrazide (MH) 2000 มิลลิกรัมตอน้ํ า 1 ลิตร สามาถลดปริมาณการงอกของหอมได
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การปองกันหอมเนาเสีย
หลังการเก็บเก่ียวจะมีเช้ือราและแบคทีเรีย 5 ชนิด

เขามาทํ าลายทํ าใหเกิดการเนาเสียคือ  Aspergillus niger,
Aspergillus  fumigatus, Penicillium rubrum
[purpuroqenum], Penicillium sp.  and  Bacterium
[Erwinia] caratovora.  (Chavan 1987) Padule และ
คณะ 1996 รายงานวามีเช้ือสาเหตุท่ีทํ าใหเกิดการเนาของ
หอมในท่ีเก็บรักษาท่ี เมือง ราฮูริ ประเทศอินเดีย คือ
Aspergillus niger, Aspergillus  fumigatus และ              
Fusarium moniliformae.

การใชลมรอนลดการเนาของคอหอม
การลดความช้ืนในหอมเพ่ือใหกาบใบนอกและคอแหง เปลือกแข็ง ชวยใหทนทานตอการ ขน

สง ปองกันการเขาทํ าลายของเช้ือราและแบคทีเรีย โดยใชอุณหภูมิ 30 องศา เปนเวลา 12-24   ชั่ว
โมง ลดความช้ืนในหอม 2-5% หรือเม่ือกาบใบนอกแหงเปนสีเขม การใชอุณหภูมิสูง ใชระยะเวลาอบ
นาน อาจจะทํ าใหเปลือกนอกแตก

การลดความช้ืนอาจลดในแปลงปลูก โดยผึ่งหอมไวในแปลงซึ่งมีอุณหภูม ิ 24 o–27 o ซ
ความชื้นสัมพัทธ 60 % เปนเวลา 2-3 อาทิตย หรือใชลมรอนเปาผาน โดยใชอุณหภูมิ 29 o–30 o ซ
ความชื้นสัมพัทธ 60 % เปนเวลา 4-5 วัน หรือใชอุณหภูม ิ35 o ซ ความชื้นสัมพัทธ 60 % เปนเวลา
48 ชั่วโมง หรือ ใชอุณหภูม ิ45 o ซ ความชื้นสัมพัทธ 60 % เปนเวลา 12ชั่วโมง  โดยใชความเร็วของ
ลมท่ีเปาผานช้ันของหอม 2 cf/m/f3

ในสภาพที่มีอุณหภูมิตํ ่า ความชื้นสัมพัทธสูง ควรใชลมรอนอุณหภูม ิ 23.9-29.4 o ซ
ความชื้นสัมพัทธ 60-70 % หรือในกรณีท่ีหอมเปยก ควรใชอุณหภูมิ 29.4 o ซ ความชื้นสัมพัทธ 25-
35 % เปาผานช้ันของหอมในอัตรา 1-2 คิวบิคฟุต ตอนาที ตอปริมาณของหอม 1 คิวบิคฟุต         จน
กระท้ังคอ และเปลือกนอกแหง
           Thamizharasi  และคณะ (1994)  ทดสอบการใชความรอนลดความช้ืนในหัวโดยใชอุณหภูมิ
80 o ซ เปนเวลา 30 นาที  60 o ซ เปนเวลา 1 ชั่วโมงและ  47-50 o ซ เปนเวลา 2-4 ชั่วโมง            
     พบวาการใชอุณหภูมิ 47-50 o ซ เปนเวลา  2-4  ชั่วโมงและเก็บรักษาในอุณหภูม ิ 21+/-1  องศา
เซลเซียส  จะสามารถเก็บรักษาไดนานท่ีสุด
     ในสภาพอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธตํ่ า  มีการระบายอากาศดี  จะเหมาะส ําหรับการเก็บ
รักษา
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การเก็บรักษา
หอมจะมีอัตราการหายใจ 3-4 ml/kg/hr. ในอุณหภูม ิ  0

- 5 o ซ และ 27-29 ml/kg/hr. ในอุณหภูม ิ 25-27 o ซ อัตราการ
สรางเอทธีลีน <0.1 ไมโครโมล / กิโลกรัม / ชั่วโมง (ในอุณหภูมิ
0 - 5 o ซ ) เม่ือหอมไดรับความเขมขนเอทธีลีนสูง จะงอกรากและ
กระตุนในจุลินทรียท่ีทํ าใหเกิดการเนาทํ างาน

อุณหภูมิ 5-20 o ซ ความชื้นสัมพัทธสูงกวา 70 %
เหมาะส ําหรับการงอกของหนอและราก นอกจากน้ี จะทํ าใหหอมเนา เช้ือราเขาทํ าลาย ความช้ืน
สัมพัทธที่เหมาะสมอยูระหวาง 50-70 % และมีการหมุนเวียนอากาศดี

ควรเก็บรักษาหอมทันทีหลังจากลดความช้ืนและรักษาความช้ืนสัมพัทธ 60-70 % กรณีท่ี สูง
กวา จะเหมาะส ําหรับการเจริญของเช้ือรา ถาหากต่ํ ากวาจะทํ าให
เปลือกนอกแตก

ภาชนะบรรจุอาจจะบรรจุในลัง ตระกรา หรือถุงตาขาย
อุณหภูมิท่ีเหมาะสํ าหรับการเก็บรักษาหอมหัวใหญและ

หอมหัวเล็ก  คือ 2-5 oซ  ความชื้นสัมพัทธ  70-75% เน่ืองจากน้ํ าใน
เซลลหอมจะแข็งตัวในอุณหภูม ิ 1 oซ    ถาหากอุณหภูมิในหองเก็บรักษาเปล่ียนแปลง  จะทํ าให   หัว
หอมมีอาการแผลซํ้ าได  ควรควบคุมอุณหภูมิใหสม่ํ าเสมอ

Tanaka  (1993)  รายงานวา   จากการทดลองเก็บรักษา
หอมหัวใหญพันธุ   Sapporo - Ki  ในอุณหภูม ิ 0, 5, 15  และ 25
o ซ ความชื้นสัมพัทธ   67 - 75  %  พบวาความชื้นสัมพัทธไมมี
สวนเก่ียวพันกับการงอกของหอม  แตอุณหภูมิในที่เก็บรักษาจะมี
อิทธิพลตอการงอก  โดยอุณหภูมิ  2 oซ  และ     สูงกวา 30 o ซ
จะจํ ากัดการงอกของหอม  การเก็บรักษาใน

     อุณหภูมิ  0 o ซ สามารถยืดอายุหลังการเก็บเก่ียวไดเปนเวลานานถึง  8 เดือนและมีอัตราการสูญ
เสียนอยมากอัตราการสูญเสียของหอมจะเพ่ิมข้ึนตามอุณหภูมิ โดยการเก็บรักษาในความช้ืนสัมพันธ
95%  จะเสียหายมากกวาใน  65-75%
     Santos  และคณะ (1995)  ทดลองการเก็บรักษาหอมหัวใหญพันธุ Sao Pualo ซึ่งเก็บเกี่ยว
ในวันท่ี  15 สิงหาคม  และเก็บรักษาในอุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธแตกตางกันคือ  0-3 o ซ และ
85% RH  และ  25-28 o ซ 60%RH โดยบรรจุในลังพลาสติกจํ านวน  100  หัวตอ 1 ลัง  เก็บขอมูลทุก
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15 วัน  ต้ังแตวันท่ี  19  ตุลาคมถึงวันท่ี  18  กุมภาพันธ  พบวาการเก็บรักษาใน 25-28 o ซ
60%RH  สูญเสียถึง  80 %  ในขณะท่ีเก็บรักษาใน  0-3 o ซ  และ  85 %RH  สูญเสียเพียง  8.8 %
นอกจากน้ีการเก็บรักษาใน  25-28 o ซ 60%RH  หอมจะงอกถึง  15%  ในเวลา  105 วัน

อิทธิพลของอุณหภูมิตอระยะเวลาในการเก็บรักษา
อายุการเก็บรักษา อัตราการสูญเสีย(%)

(อาทิตย) 21.1 o ซ 4.4 o ซ 1.1 o ซ
2 8.9 5.2 5.3
4 10.2 7.0 6.1
12 25.2 15.9 10.6
24 61.8 32.7 14.0

ที่มา; Hust,W.C., et al.(1985) Shelf life and quality changes in summer storage onions.
Journal of Food Science 50(3):213-220.

การเก็บรักษาในอุณหภูมิสูง Ramin(1999) ทดลองเก็บรักษาหอมสายพันธุ Texas Early
Grano และ Dorcheh ในอุณหภูม ิ25 o ซ 30 o ซ และ 2 o ซ ความชื้นสัมพัทธ 65-70 % เปนเวลา 270
วัน พบวาการเก็บรักษาในอุณหภูมิสูงจะจํ ากัดการงอกของหัว พันธุ Texas Early Grano ท่ี  เก็บ
รักษาในอุณหภูมิ 25 o ซ 30 o ซ สามารถเก็บรักษาได 3 และ 2 เดือนตามลํ าดับ แตหลังจากน้ันอัตรา
การเนาและสูญเสียนํ ้าหนักจะเพิ่มขึ้น พันธุ Texas Early Grano มีอัตราการสูญเสียน้ํ าหนักและเนา
สูงกวา Dorcheh

หลังจากนํ าออกจากหองเก็บรักษา หอมจะคายนํ ้าสูง ซึ่งจะเนาเสียงาย ควรเปาลมท่ีมี
อุณหภูมิ 10 o ซ 24-36 ชั่วโมง

การบรรจุในภาชนะหรือหองท่ีควบคุมบรรยากาศ (controlled atmosphere storage: CA)
อาจจะชวยใหเก็บรักษาไดนาน โดยใชปริมาณ คารบอนไดออกไซด 5 % และ ออกซิเจน 3 % หรือ
บรรจุในระบบสูญญากาศ
การขนสง

การขนสงโดยรถหองเย็น ควรเพิ่มอุณหภูม ิ10 o ซ เปนเวลา 48 ชั่วโมง หรือ21.1 o ซ    เปน
เวลา 24 ชั่วโมง กอนถึงตลาดหรือนํ าออกจํ าหนาย
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แมลง  โรคท่ีสํ าคัญและการปองกันจ ํากัด
แมลงและการปองกันกํ าจัด

ในพื้นที ่ๆ ปลูกกันมาก  จะมีปญหาเก่ียวกับแมลงศัตรูท่ีสํ าคัญ คือ

เพลี้ยไฟ  (Onion  Thrips  :  Thrips  tabaci  Lind)
ลํ าตัวขนาดยาว  1-12  มม.  ตัวออนสีน้ํ าตาลออนถึงเขียวตัวแกสีเหลืองซีดถึงน้ํ าตาลออน

ทํ าลายกระเทียมท้ังตัวแกและตัวออนจะอาศัยตามซอกกาบใบดูดกินน้ํ าเลี้ยงที่ใบ    ทํ าใหเปนจุดสี
ขาวซีด  บางคร้ังเปนจุดลึกลงไปทํ าใหซีดขาว  และเหี่ยวแหง   หากระบาดมากจะทํ าใหสวนท่ีถูก
ทํ าลายเปนรอยเห่ียวแหงและอาจถึงตาย
การปองกันก ําจัด

เพลี้ยไฟจะระบาดมากในสภาพอากาศแหง  การปองกันและการกํ าจัดทํ าไดโดย การใชสาร
ประเภทดูดซึม  เชน  Malathion, Kelthane,  Methasystox,  Azodrin, Nuvacron,  โซลอน, ฟอรส,
เมซูโรล   cypermethrin  0.005%  60g  ai /ha. เปนตน

หนอนกระทูหอม  (Spodoptera  exiqua  Habn)  ช่ืออ่ืน  หนอนหลอดหอม,  หนอนหอม,
หนอนหนังเหนียว

หนอนมีขนาดลํ าตัวเล็กมาก  ประมาณเทาเสนดายและส้ันสามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา
มักพบตามหลังใบกระเทียม  โดยจะเขากินใบดานหลังจนมองเห็นแผนใบบางใสถาเปนมาก ๆ      จะ
กระทบกระเทือนตอการเจริญเติบโต  และผลผลิตของกระเทียมได
   หนอนจะทํ าลายโดยการกัดกินใบ  หนอนจะหลบเขาไปทํ าลายในใบหอมต้ังแตเล็ก ๆ หนอนน้ีจะ
ทํ าลายกะหล่ํ า ถ่ัว  และพืชผักอื่น ๆ หนอนน้ีจะระบาดเปนประจํ าตลอดป  จังหวัดราชบุรีและใกล
เคียง  ความรุนแรงจะพบมากกวาปกติในระยะหลังฤดูฝน
การปองกันก ําจัด

Diple Thuricide, Sumicidins, Ambush 100  และเชื้อไวรัส  NPV

ไรขาวหรือไรหอมกระเทียม  (Mite)
ลักษณะอาการ  เปนแมลงตัวเล็ก ๆ  มองไมเห็นดวยตาเปลา  ดูดกินน้ํ าเล้ียงตามใบท้ังออน

และแก สามารถเจริญเติบโต และแพรขยายอยางรวดเร็วในสภาพอากาศท่ีคอนขางแหงแลง
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     ในชวงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ ทํ าใหใบและยอดออนของกระเทียมมีอาการหงิกงอมวน
ตัวแนนไมคล่ียาวเหยียดไป  และจะระบาดรวดเร็วมากในไมชาใบก็จะเริ่มมีใบสีเขียวออนและขาวจน
ในที่สุดเปนสีเหลืองฟางขาวและใบแหงเหี่ยวคลายใบไหม ถาเปนในระยะตนยังเล็กกระเทียมจะ
แคระแกรนไมสามารถเจริญเติบโตตามปกติ   และมีผลตอผลผลิตในบ้ันปลาย
การปองกันก ําจัด

- หม่ันตรวจดูแปลงกระเทียมถาพบวากระเทียมแสดงอาการดังกลาวใหรีบถอนท้ิง
             - ใชสารเคม ีเชน  ฟอรส  หรือ  โตกุไธออน  ทุก 3  วัน  ตอคร้ัง    ประมาณ 4-5 คร้ัง  จนแน
ใจวาหยุดลุกลาม   จึงฉีดยาใหมีระยะหางได

ไสเดือนฝอย (Nematode  :  Meloidogyne sp.)
ขนาดเล็กมองดวยตาเปลาไมคอยเห็น  อาศัยอยูในดินชอบทํ าลายหัวและล ําตนกระเทียม

จนแคระแกรน  ถาระบาดรุนแรงจะทํ าใหขนาดของหัวและลํ าตนขาดจากกัน  สามารถตรวจสอบโดย
การถอนตนท่ีผิดปกติและนํ ามาตรวจท่ีโคนตนหัว  หรือรากจะมีลักษณะไมเรียบ  จับดูมีตุมหรือกอน
เล็ก ๆ ขรุขระอยูทั่วไป
การปองกันก ําจัด

 ปลูกพืชหมุนเวียน  เชน  ดอกดาวเรือง
  กอนปลูก  ใชยา  Namagon,  Vydate L.Nemacure  ฆาหรือทํ าลายใสเดือนฝอยกอน

โรคท่ีสํ าคัญและการปองกันก ําจัด
ในประเทศอังกฤษ  ไดมีการคนพบโรคท่ีติดมากับเมล็ดหอมหัวใหญ  โดย  Maude (1989)

ดังน้ีคือ

โรค เชื้อสาเหตุ อุณหภูมิที่เหมาะสํ าหรับการ
เจริญและเขาทํ าลายพืช ( ๐ ซ)

Purple blotch Alternaria porri 25
Smudge Colletotrichum circinans 24-29
Black mould Aspergillus niger 32.5
Neck rot Botrytis allii 21
Brown stain Botrytis  cinerea 20-24
Leaf blotch Cladosporium allii-cepae 15-20
Downy midew Peronospora destructor 13
Rust Puccinia allii 10-15
Stalk mould Pleospora herbarum 20
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     การทดลองท่ี อินเดีย   Data & Muleker (1989) พบวาเช้ือสาเหตุท่ีทํ าใหเกิดการเนาในหอม
หัวใหญหลังการเก็บเก่ียว คือ

อุณหภูมิที่เหมาะสํ าหรับการเจริญและเขาทํ าลายพืช
( ๐ ซ )เชื้อสาเหตุ

ตํ่ าสุด ปานกลาง สูงสุด
Aspregillus niger 15 30 35
Fusarium  oxysporum 20 25 35

ไมพบการทํ าลายของโรค  ในหอมท่ีเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิต่ํ ากวา 10 องศา และ  สูงกวา  40
องศาเซลเซียส

โรคใบจุดสีมวง  (Purple  blotch)
เกิดจากเช้ือรา  Alternaria  Porri  ใบหอมท่ีถูกทํ าลายจะเร่ิมมีจุดสีขาวคลายกับถูกแดดเผา

จุดจะกลายเปนสีน้ํ าตาล  ตอไปจะกลายเปนสีน้ํ าตาล  สีมวง  สีเทา  สีชมภ ู เปนวงซอน ๆ กัน
ปรากฏข้ึนตามใบ  วงกลมสีตาง ๆ น้ีจะขยายวงกวางลูกลามออกไปไดอยางรวดเร็ว  ในท่ีสุดก็จะทํ า
ใหหอมเนาตรงบริเวณคอ จะมีลักษณะฉํ่ าน้ํ าคอออนน่ิม มีสีเหลืองและจะเปนสีดํ า  เม่ืออากาศช้ืน
โรคน้ีจะระบาดแพรไปไดงาย  โรคน้ีพบระบาดมากทุกป  ในจังหวัดเชียงใหม
การปองกันและการจ ํากัด

ฉีดยาจํ าพวก  Dithand M45, Granosan,  Dithan Z 78  Trpsin M  Trimiltox  Forte  พน 7
วัน  ตอคร้ัง

มีรายงานการสังเกตการใชปุยวิทยาศาสตรมาก  จะทํ าใหหอมมีความทนตอโรคนอยกวา
การใชปุยคอก

โรคราน้ํ าคาง  (Downy Mildew)
จะเขาทํ าลายต้ังแตระยะตนกลา  อาการในระยะแรกจะเห็นเปนจุดสีขาว ๆ อยูตามใบ  ใน

สภาพอากาศช้ืนจะเห็นเปนราสีขาว หรือสีมวงติดอยูตามรอยแผล  โดยเฉพาะตอนปลายใบ  ระยะ
ตอมาใบจะเปลี่ยนเปนสีเหลืองและแหงไปในที่สุด

การปองกันกํ าจัดทํ าไดโดยการใชสารเคมี  เชน  Propioneb (0.2%)  Methalxy (0.2%) ฉีด7
วันตอคร้ัง

โรคใบเนา  (Antracnose)
โรคน้ีจะทํ าใหเกิดแผลเปนจุดสีเขียวปนเทา  ซึ่งจะขยายกวางเปนแผลใหญรูปไขเนื้อใบเปน

แองต่ํ ากวาระดับเดิมเล็กนอย    บนแผลมักมีสปอรของเช้ือสาเหตุอยู  มีลักษณะเปนหยดของเหลว
ขนสีสมปนชมภู   เมื่อแหงแลวจะเปนสะเก็ดแข็งอยูบนแผล  สีจะคลํ้ าลง
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     ทํ าใหมองเห็นเปนจุดสีน้ํ าตาลหรือดํ า เรียงเปนวงกลมซอนกันหลายชิ้นกวางออกไปตาม
ขนาดของแผลใบท่ีกํ าลังเนา จะหักพับลงไปตามจุดท่ีมีรอยแผลขนาดใหญ หรือตรงจุดท่ีมีแผล
หลาย ๆ แผล ใบท่ีมีแผลขนาดใหญปลายใบและใบจะแหง หรือเนายุบหายไปหมด บางตนจะไมมีใบ
ท่ีดีอยูเลย

เช้ือโรคน้ีเม่ือถูกชะลางลงไปในดิน จะทํ าใหหัวเกิดอาการเนา ทํ าใหไมสามารถจะเก็บได
เน่ืองจากโรคน้ีจะแพรหลายในโรงเก็บรักษา

โรคน้ีจะเกิดในระยะท่ีมีความช้ืนสูง  เชน  ในระยะท่ีมีฝนตกติดตอกันหลาย ๆ วันหรือหมอก
ลงจัดติดตอกันหลายวัน  ดังน้ันควรกระทํ าการฉีดยาปองกันโรคน้ีในระยะน้ี การแพรระบาดของโรคน้ี
จะเกิดไดอยางกวางขวางและรวดเร็วทํ าความเสียหายแกหอมมาก ในจังหวัดกาญจนบุรี  ที่เชียงใหม
พบระบาดมากในบางป
การปองกันและการก ําจัด

ฉีด ดวยยาจํ าพวกไดโพลาเทน  หรือมาเน็ป  พนในระยะ 7 วันตอคร้ัง หรือในระยะท่ีระบาด
มากอาจจะพนระยะเวลาเปน  3 วันหรือ 5 วัน  ตอคร้ัง  สารเคมีปองกันกํ าจัดโรคราสวนใหญ จะปอง
กันโรคน้ีไดนอกจากกํ ามะถันผง  และบอรโดมิกสเจอร

โรคหัวและรากเนา  (Sclerotium rot)
เกิดจาดเช้ือรา Sclerotium sp.  หรือเช้ือราเมล็ดผักกาด  เม่ือเกิดโรคน้ีใบแกจะเห่ียวแหงไป

กาบหัวหอมจะมีลักษณะซํ้ าน้ํ า  และมีเสนใยราสีขาวเปนเสนหยาบ  มองเห็นชัดดวยตาเปลาข้ึนอยู
บนแผล  และตามรากซึ่งเนาเปนสีนํ ้าตาล  ในดินจะพบเสนใยของราเจริญอยูตามโคนหรือสวนท่ี  ติด
กับดิน  ตอไปจะพบเม็ดราขนาดเล็ก  และจะโตข้ึนจนมีเม็ดโตเทากับเม็ดผักกาด  สีจะเปลี่ยนเปนสี
น้ํ าตาล  ข้ึนปะปนอยูกับเสนใยรา  เม่ือเก็บเก่ียวราจะติดไปดวย  จะทํ าใหเกิดการเนาในโรงเก็บรักษา
การปองกันและการก ําจัด

ทํ าไดโดยการขุดตนท่ีเปนโรคไปเผาทํ าลายหรือปรับ pH  ของดินใหสูงข้ึนโดยใชปูนขาว
และปลูกพืชอ่ืนหมุนเวียนอยางนอย 5 ป

โรคคอเนา  (NECK  ROT)
เกิดจากเช้ือรา Botruyis allii เช้ือราน้ีจะติดไปกับเมล็ดพันธุ  และเขาไปในตนกลา  ซึ่งจะ

สรางสปอรและแพรกระจายไปทั่วทั้งแปลง  แตจะไมแสดงอาการในระยะท่ีอยูในแปลงปลูก  โรคน้ีจะ
แสดงอาการหรือทํ าใหเกิดการเนาในคอหอมหลังจากเก็บเก่ียว  8 -10  อาทิตย
การปองกันและการก ําจัด

คลุมเมล็ดดวย  benomyl  (Benlate  50% WP) จํ านวน 2 กรัมตอเมล็ด1 กิโลกรัม
หลังจากเก็บเก่ียวควรอบดวยอุณหภูมิ  30 องศเซลเซียส  กอนเก็บรักษา
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ราเขมาสีด ํา (BLACK  MOULD)
เช้ือสาเหตุ คือ Aspergillus  niger  ระบาดมากในท่ีเก็บรักษาท่ีมีอุณหภูมิสูงเกิน  30  องศา

เซลเซียส  และความชื้นสัมพัทธสูงเกิน  80%
การปองกันและการก ําจัด

เก็บรักษาในท่ี ๆ มีอากาศถายเทดี  ควบคุมอุณหภูม ิใหต่ํ ากวา  30  องศาเซลเซียส  และ
ควบคุมความชื้นสัมพัทธไมใหสูงเกิน  80%



34

เอกสารอางอิง

Achar,H.P., V.S. Patil, M.R. Reddy and M.R. Ansari (1984) Effect of moisture regimes
and fertilizer level on the yield of onion. Current Res., 13(4-6):29-30.

Caraballo,E., Fornaris,G.J., Guadalupe, R. and Recio de Hernandez., E. 1992.
Performance, sizing and total solids of nine onion (Allium cepa L.) cultivars. Hort.
Abst. 1992,62(5) 457.

Chavan,V.B. 1987. Studies on storage diseases of onion (Allium cepa) with reference to
pathogens associated and their control.

Datar, V.V. and Mulekar, 1989.  Investigations on post harvest decay of onion
(Allium cepa L) in india. Onion.Newsletter for the Tropics, No. 1, December
1989, 27-30.

Dry Bulb Onions- East Oregon.Commercial Vegetable Production Guides,
http://www.orsst.edu/Dept/NWREC/onionb-e.html

Dry Bulb Onions- Westt Oregon.Commercial Vegetable Production Guides,
http://www.orsst.edu/Dept/NWREC/onionb-w.html

Dumitrescu,M. and Radoi,V. 1985. The influence of planting date, set quality and
planting density  of onion  yield quality and quantity. Hort. Abst. 1985,55(12) 969.

Duque M. C.M., Perdomo,G.C.E. and Jeramillo, V.J. 1992. Studies on the growth and
nitrogen, phosphorus and potassium up take of onion, Allium cepa L. cultivar
Ocanera. Hort. Abst. 1992,62(10) 960.

El-Rehim,G.H.A. 2001. Effect of phosphorus fertilization on yield and quality of onion
bulb under upper Egypt condition. Horticultural Abstracts, 2001,71(3) 311.

Harvesting and Storing Onion and Garlic. Colorado State University, Cooperative
Extension Tri River Area. http://www.colostate.edu/ Depts/CooExt/ TRA/PLANTS/
onstore.html

Heath,O.V.S. 1945. Formative effects of environmental factors as exemplified in the
development of the onion plant. Nature. 155:623-631.

Knott,E.J. and Deanon, R.J. 1967. The bulb crops. Vegetable Production in Southeast
Asia. University of the Philippines Press.183-210.

http://www.orsst.edu/Dept/NWREC/onionb-e.html
http://www.orsst.edu/Dept/NWREC/onionb-e.html


35

    Levy,D., J. Ventura, and N. Keda. 1972. The effect of ethephon on seed stalk
growth

and seed yield of onion. Hort.Sci.7(5)470-471.
Manuel,F.C. and J.R. Velasco. 1962. The effect of photoperiod on the growth and bulb

development of onions. Phil.Agric.46(6):477-480
Mc. Clelland,T.B. 1928. Studies of photoperiodism of some economic plants.
     Journal of Agricultural Research. 37:603-628.
Maude, B.R. 1989. Seed borne diseases of onions and their control. Onion

Newsletter for the Tropics, No. 1, December 1989, 16-18.
Mukesh K., Munsi,P.S., Das,D.K., and Chattopadhyay,T.K. 1999. Effect of zinc and

sulphur application on the yield and post harvest quality of onion (Allium cepa
L.). Horticultural Abstracts, 1999,69(7) 782.

Nes, A., 1985. Effects of sowing date and day length before translpanting of onion
(Allium cepa L.) Hort. Abst. 1995,55(12) 969.

Oladiran A.J. and Sangodele, E.S. 1996. Effect of cultivar and age of transplant on the
bulb yield of onion (Allium cepa L.). Onion Newsletter for the Tropics, No7,
June, 1996,41-44.

Padule,N.D. Kotecha,M.P. and Lohate .R.S. 1996. Fungal Pathogens Associated with
spoilage of onion bulbs during storage. Onion Newsletter for the Tropics, No7,

      November, 1996,33-36.
Peters,J.R., Robinowich,D.H.,  Kowithayakorn,T. and Kuruppuruachchi. P.S.D.1989.

Selecting for Productivity and Good storage in Short-Day Onions. Onion
Newsletter for the Tropics, No. 1, December 1989, 12-15.

Postharvest Cooling and Handling of Onions. http://www. Bae.ncsu.edu/ programs/extension/
publicat/postharv/ag-413-61index.html

Quadia,M.A., and Boulton,A. 2001. Plant spacing effect on bulb yield of mild onion.
Horticultural Abstracts, 2001,71(3) 313.

Rajapakse,N.C. Andersen,C.R. and Pike,L.M., 1992. Storage potential of short-day
onion bulb cultivars; contribution of waterloss, diseases and sprouting. Hort. Abst.
1992,62(12)1180.

http://www/


36

    Ramin,A.A., 1999. Storage potential of bulb onions(Allium cepa L.) under high
temperatures. Horticultural Abstracts, 1999,69(7) 782.

Ray,S.K.D., Kabir,J., Chatterjee,R. and Mitra, S.K. 1992. Effect of preharvest foliar spray
of some chemicals on storage behavior of onion. Hort. Abst. 1992,62(12)133.

Rubatzky,E.V., and Yamaguchi,M. 1997. Alliums, Principles, Production, and Nutritive
values, World Vegetable,Second Edition. Chapman&Hall,NewYork.279-303.
Rumpel, J. and  Felczynski.K., 2001. Effect of plant density on yield and bulb size of

direct sown seed of onions. Horticultural Abstracts, 2001, 71(3) 549.
Sander,D.C. 1997. Bulb Onion Production In Eastern North Carolina. http://www.ces.

ncsu.edu/ depts/hort/hil/hil-18-a.html
Santos,R. de F.A. and Aranjo, M. de T. 1995. Storage of Sao Paulo onions. Hort. Abst.

1995,65(4) 379.
Singh, J.  and Chaure,N.K. 1999. Effect of age of seedling and nitrogen levels on

Growth and yield of onion (Allium cepa L.). Horticultural Abstracts, 1999,69(10)
141.

Suojala,T., Salo<t> and Pessala, R. 1999. Effects of fertilisation and irrigation practices
on yield, maturity and storability of onion. Horticultural Abstracts, 1999,69(7)
781.

Suslow,T. 2001. Onion Dry. Recommendations for maintaining post harvest quality,
Department of Vegetable Crops, University of California, Davis, CA 95616

Thamizharasi,V., and  Narasimham,P. 1994. Effect of heat treatment on the quality of
onions during long term tropical storage. Hort. Abst. 1993,63(1)34.

Tanaka, M. 1993. Studies on the storage of onion bulbs harvested in autumn. Hort.
Abst. 1985,55(12) 969

Yamaguchi,M., Paulson, N.K., Kinsella,N.M. and Bernhard,A.R. 1975. Effect of soil
temperature on growth and quality of onion bulbs (Allium cepa L.) use for
dehydration. J. Amer.Soc.Hort.Sci.100:415 - 419.



37

สารบัญ

เร่ือง หนา
คุณคาทางอาหาร    1
การแบงหอมตามปริมาณ pyruvic acid    2
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ความตองการภายในประเทศ    4
สรีระวิทยา    5
การเจริญเติบโต    8
การลงหัว    8
อิทธิพลของสภาพแวดลอมตอการเจริญเติบโต    9
พันธุและการคัดเลือกพันธุ  11
วิธีการปลูก  13
การปลูกโดยใชหัวขนาดเล็ก (Dry Set)  14
การเพาะกลาและการยายปลูก (Green Set)  15
การใชสารเคมีชวยเพิ่มผลผลิต  17
ดินและการเตรียมดิน  17
การจัดการปุย  18
การใหน้ํ า  21
การพรวนดินและการกํ าจัดวัชพืช  22
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