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หอมตน

รศ.นิพนธ ไชยมงคล

หอมตน : Welsh, Japanese bunching Onion (Allium fistulosum 
L.) วงศ Alliaceae (Amaryllidaceae) มีถ่ินกํ าเนิดอยูในเอเชียกลาง และไดมี
การพัฒนาและปรับปรุงพันธุในประเทศจีนและญี่ปุน เปนพืชสองฤดูแตนํ ามา
ปลูกเปนพืชฤดูเดียว สวนท่ีนํ ามาบริโภคคือลํ าตนเทียมท่ีมีลักษณะกลมยาว 
สีขาว  ขยายพันธุโดยเมล็ด  และการแยกกอ อาจจะมาจากสายพันธุหอมหัว
ใหญสีขาวที่ไมลงหัว Allium cepa หรือ Allium fistulosum(Japanese 
bunching types) หรืออาจจะเกิดจากการผสมขามระหวาง Allium cepa X
Allium fistulosum เม่ือตัดลํ าตนเทียมตามขวาง เม่ือกาบใบมีลักษณะอักษร 
D จะมาจาก Allium cepa สวนที่มีลักษณะอักษร O หรือกลม มาจาก Allium 

fistulosum
Allium fistulosum มีชื่อเรียกโดยทั่วไปคือ Welsh onion มาจากภาษาเยอรมัน "Welsh" 

หมายถึงตางประเทศ
สารที่ใหกล่ินของพืชตระกูลหอม เกิดจากการท ํางานของ enzymes alliinase กับสาร

ประกอบ sulphur (s-alkyl cysteine sulfoxides) เม่ือเน้ือเย่ือแตก สารละเหยในพืชตระกูลหอม
สวนใหญคือ propyl disulfide และ methyl propyl disulfide สารกระตุนตอมน้ํ าตา(lachrymator 
inducing compound) คือ thiopropanal sulfoxide.

ประกอบดวย provitamin A และ C ในสภาพอุณหภูมิต่ํ า จะประกอบดวย น้ํ าตาลและ
โปรตีนสูง

ลักษณะโดยทั่ว ๆ ไป  คลายกับหอมหัวใหญประกอบดวย
ราก  ซ่ึงเปนระบบ fibrous root และ root hair
ตนจริง  จะมีลักษณะเปนแผน  อยูระหวางรากและใบ
ใบ  มีลักษณะเปนหลอดกลมยาว คลายใบหอม ขนาดใหญ  มีจ ํานวน  6-7  ใบตอตน  

โดยใบนอกจ ํานวน  4  ใบ  จะเปนใบแกสวน 2-3 ใบ จะเปนใบออนอยูดานใน  ใบแกซึ่งอยู
ดานนอกจะเหลืองและเห่ียวรวงไป



ลํ าตนเทียม  สวนของกาบใบ (scape) ซึ่งท ําหนาท่ีสะสมอาหารเปนสวนท่ีนํ ามา
บริโภคจะขยายตัวตามยาว  ซึ่งท ําใหมีลํ าตนเทียมสูง 25-75 ซม. เสนผาศูนยกลาง 3-7 ซม.

ปกติจะไมลงหัวแตในกรณีท่ีมีชวงแสงยาวกวา 12 ช่ัวโมงตอวัน และอุณหภูมิสูงกวา 
20oซ หัวจะเจริญแตจะมีขนาดเล็กมีขนาดไมเกิน 10 ซม.

ดอก  เม่ือผานอุณหภูมิ <13oซ  และชวงแสงสั้นพืชจะแทงชอดอกได ในเขตรอนดอกจะ        
ไมเจริญ

อาจจะผสมตัวเองหรือผสมขามกับ A. cepa หรือ fistulosum ท ําใหเกิดสายพันธุใหม
หลายสายพันธุ เชน Beltsville Bunching, Louisiana Evergreen, Wakegi และ Delta Giant ใน
ประเทศญี่ปุนมีมากกวา 100 สายพันธุ ซึ่งแตกตางกันในดานฤดูปลูก ความทนทานตอ
อุณหภูมิต่ํ า การแตกกอ จ ํานวนตนตอกอ สวนที่ใชบริโภค เชน ลํ าตน หรือ ใบ เปนตน

หอมตนม ี2 ชนิด คือ
1.! หอมตนเดี่ยว  (welsh onion or nebuka type : Allium fistulosum) สายพันธุกลุม

น้ีจะมีลํ าตนเด่ียว ขนาดใหญ กาบใบหรือลํ าตนเทียมจะมีความสูงถึง 60 เซนติเมตร เสนผา         
ศูนยกลาง 4 เซนติเมตร  เชน  พันธุ minisui, white Lisbon

2.! หอมญี่ปุน (bunching or Japanese onion : Allium fistulosum var. 
caespitosum)  จากจ ํานวนหลายตนตอกอ  ความสูงของตนเทียม 30-50 เซนติเมตร เสนผา
ศูนยกลาง 3.5 เซนติเมตร ความสูงของตนและใบอาจจะสูงถึง 100  เซนติเมตร

สายพันธุ
สายพันธุจะข้ึนอยูกับสวนของพืชท่ีนํ ามาใชประโยชน  เชน  ลํ าตนเทียม  หรือใบ  อายุ

การเก็บเกี่ยว ตลอดจนจ ํานวนตนตอกอ
Kaga และ Kujou สามารถปลูกไดในเขตหนาวและเขตรอน ปลูกเพื่อเก็บเกี่ยวล ําตน

เทียม
Sunju  ปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมไดปานกลาง  ปลูกเพ่ือใชใบ
Nebuka  มีขนาดลํ าตนเทียมยาว
Hanegi  แตกกอมาก ปลูกเพ่ือใชใบ
Allium cepa types  เชน  White Lisbon,
A.! cepa x A.fistulosum types  เชน  Belsville Bunching
A.fistulosum types ทนทานตอโรครากสีชมพู  (pink root)  ใบไหม Botrytis, ทนทาน

ตออุณหภูมิต่ํ า  เชน  พันธุ Hishiko, Ishikura, Kincho, Tokyo Bunching, Tokyo Long White.
Red bunching onion สายพันธุที่ตนสีแดง  เชน  พันธุ Santa Ckaus, Ishikura



สภาพดินและการเตรียมดิน
หอมตนเปนพืชที่ตองการดินที่รวมซุยมีหนาดินลึกระบายน้ํ าไดดีและมีอินทรียวัตถุสูง           

ไมสามารถเจริญไดดีในดินท่ีเปนกรดจัด  pH 6.0-6.8  ในดินท่ีมี pH ต่ํ าควรใสปูนขาว
ตองการปุยหมักหรือปุยคอก  ในอัตราท่ีสูง 1.0-1.5 กิโลกรัมตอตารางเมตร
ตองการไนโตรเจน 9 -13  N กิโลกรัมตอไร  ใสกอนปลูก  เพ่ือการเจริญของตนใบ  

และใสหลังปลูก 14-18 N กิโลกรัมตอไร
ฟอสฟอรัส 26-28 กิโลกรัม(P2O5) ตอไร โพแทสเซียม 27-31 กิโลกรัม(K2O) ตอไร
นอกจากน้ีจะตองการธาตุรอง  เชน โบรอนและแมกนีเซียมสูง

การเพาะเมล็ด
หอมตนปลูกโดยการแยกกอหรือการเพาะเมล็ด เมล็ดน้ํ าหนัก 10 กรัม  มีจ ํานวน  

3500  เมล็ด งอกไดดี   ในอุณหภูมิ 15-25oซ อายุกลา 45-60 วัน อุณหภูมิสูงกวา 27oซ จะ
จํ ากัดการงอกของเมล็ด

เน่ืองจากเมล็ดงอกชา ควรแชเมล็ดกอนเพาะในโพแทสเซียมไนเตรทเขมขน 0.1% เปน
เวลา 1 ชั่วโมง  ใชผาเปยกหมาด ๆ หุมเก็บรักษาในอุณหภูมิ  5oซ  เปนเวลา 3-5 วัน นํ าออก
มาผึ่งใหแหงและนํ าไปเพาะ

การปลูก
เจาะรองปลูก กวาง 30 เซนติเมตร ลึก 20-25 เซนติเมตร ใสปุยคอก ปุยเคมี คลุกให

เขากับดินและปลูกในรอง  ปลูกลึก 15 เซนติเมตร เน่ืองจากตลาดตองการตนท่ีมีโคนตนเทียม
สีขาว  ดังน้ันจะทํ าการใสปุย  กํ าจัดวัชพืช  กลบโคนหลายคร้ังเม่ือตนเจริญ
การใหน้ํ า

การใหน้ํ า  เน่ืองจากมีระบบรากต้ืน ควรใหน้ํ าพอเพียงและสม่ํ าเสมอ รักษาความชื้น
ของดินประมาณ 65-70% ของความสามารถในการอุมน้ํ าของดิน  หรือใหน้ํ าปริมาณ 12-15 
น้ิวตลอดฤดูปลูก

การเก็บเก่ียว
เก็บเกี่ยว 2-3 เดือนหลังยายปลูก หรือในชวงระหวางท่ีเจริญทางดานตนใบ  และกอน

ที่ดอกจะเจริญ ใบนอกจะทยอยแกเหลืองและรวง  ลํ าตนสวนกลางจะพัฒนายาวข้ึนมา  ทํ าใหลํ า
ตนเทียมหลวม  ดังน้ันควรทํ าการเก็บเก่ียวกอนท่ีชอดอกพัฒนา

สํ าหรับหอมใบอุณหภูมิที่เหมาะส ําหรับการเก็บรักษา 0oซ ความชื้นสัมพัทธ 95% 
สามารถเก็บรักษาได 3-4 อาทิตย  อุณหภูมิสูงจะท ําใหใบเหลืองและเนาเร็วในอุณหภูมิ 10oซ 
จะเก็บรักษาได 1 อาทิตย



ควรปองกันการสูญเสียน้ํ า โดยการใชนํ ้าแข็งใสในภาชนะบรรจุ เนื่องจากจะท ําใหผลิต
ผลเหี่ยว
ภาชนะบรรจุ

การบรรจุในภาชนะประกอบดวยออกซิเจน 1%  และคารบอนไดออกไซด 5% เก็บ
รักษาในอุณหภูมิ  0oซ  จะเก็บรักษาได 6-8 อาทิตย  จุดเหยือกแข็ง -1.1oซ
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