ประกาศกรมวิชาการเกษตร
เรื่อง โฆษณาคาขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘
----------------------------ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อ ง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการออกหนังสือ
รับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้กาหนดขั้นตอนการออก
หนั งสื อรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนฯ โดยให้ กรมวิชาการเกษตร ดาเนินการตรวจสอบลักษณะประจาพันธุ์
เบื้องต้นของพืชที่ยื่นคาขอ นาปิดประกาศที่กรมวิชาการเกษตร และในเว็บไซต์ของกรมวิชาการเกษตร เพื่อให้
บุคคลทั่วไปได้มีโอกาสทักท้วงภายใน ๓๐ วันนับแต่วันปิดประกาศ นั้น
บัดนี้ ได้มีผู้มายื่นคาขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชของหอมแดงพันธุ์บ้านโฮ่ง ให้เป็นพันธุ์พืชขึ้น
ทะเบียนฯ ซึ่งกรมวิชาการเกษตรได้ตรวจสอบลักษณะประจาพันธุ์เบื้องต้นของพืชดังกล่าวเสร็จ เรียบร้อยแล้ว
จึ งขอประกาศลั ก ษณะประจ าพั น ธุ์ เบื้ อ งต้ น ของหอมแดงพั น ธุ์ บ้ านโฮ่ ง ให้ ท ราบโดยทั่ ว กั น ปรากฏตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้ และหากมีผู้ใดประสงค์จะทักท้วงหรือมีข้อพิสูจน์ ว่าการยื่นคาขอให้ออกหนังสือ
รับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนฯ ดังกล่าวเป็นไปโดยมิชอบ ให้แจ้งที่กลุ่มวิจัยการคุ้มครองพันธุ์พืช สานักคุ้มครอง
พันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร จตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ โทรศัพท์ ๐-๒๙๔๐-๗๒๑๔ ภายใน ๓๐ วัน
นับตั้งแต่วันปิดประกาศเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
(นายดิเรก ตนพยอม)
รองอธิบดี รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
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หอมแดงพันธุ์บ้านโฮ่ง
ผู้ยื่นคาขอขึ้นทะเบียน
ชื่อ-สกุล นายณรงค์วิทย์ รัตนพรหม
ที่อยู่
เลขที่ 2 หมู่ที่ 12 ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลาพูน 51130
โทรศัพท์ 086 117 0781
แหล่งที่มาและประวัติ
หอมแดงพันธุ์บ้านโฮ่ง เป็นหอมแดงที่ได้จากการเก็บรักษาและคัดเลือกพันธุ์มาเป็นระยะมากกว่า
20 ปี โดยเมื่อประมาณ พ.ศ.2536-2538 ได้มีเกษตรกรบ้านป่าดา ตาบลบ้านโฮ่ง อาเภอบ้านโฮ่ง จังหวัด
ลาพูน ได้นาหัวพันธุ์หอมแดงมาจาก อาเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ มาเพาะปลูกในพื้นที่บ้านห้วยน้าดิบ ตาบล
บ้านโฮ่ง ในระหว่างนั้น ครอบครัวของนางสาวศรีลา มูลจักร ซึ่งเป็นเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดง ในพื้นที่หมู่ที่ 5
บ้านห้วยน้าดิบ ตาบลบ้านโฮ่ง มีความสนใจและนาหอมแดงดังกล่าวมาเพาะปลูกเพื่อคัดเป็นหัวพันธุ์ไว้ใช้เอง
โดยคัดเลือกหัวพันธุ์ให้คงลักษณะเป็นหัวเดี่ยว กลม เปลือกนอกมีสีแดงเข้ม มีความแข็งแรงสมบูรณ์ และมี
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2.5-3.0 เซนติเมตร และได้ขยายพันธุ์แบ่งให้กับเกษตรกรเพื่อนบ้านในพื้นที่
ใกล้เคียง นอกจากนี้ ยังได้นาหัวพันธุ์ที่เหลือแบ่งจาหน่ายให้กับเกษตรกรต่างหมู่บ้าน ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่
พบว่า เมื่อนาหัวพันธุ์นี้ไปเพาะปลูก ทาให้ได้ต้นหอมแดงที่มีความแข็งแรง ใบตั้งตรง สีเขียวเข้ม สามารถทนต่อ
โรคหัวเน่าในสภาพแปลงได้ดี ให้ผลผลิตสูง ทาให้หัวพันธุ์ดังกล่าวเริ่มเป็นที่นิยมแพร่หลายในตาบลใกล้เคียง
ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2552-2553 นายทองคา เจริญสุข ชาวบ้านหมู่ 5 บ้านห้วยน้าดิบ ตาบลบ้านโฮ่ง ซึ่ งมีอาชีพ
เป็นพ่อค้าคนกลางค้าขายหอมแดง ได้แนะนาให้กลุ่มเกษตรกรในอาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ทดลองซื้อหัว
พันธุ์ดังกล่าวไปทดลองเพาะปลูกทดแทนหัวพันธุ์เดิมที่ใช้อยู่ ซึ่งให้ต้นหอมแดงที่ไม่แข็งแรง โดยกล่าวว่า หาก
นาไปเพาะปลูกแล้ วจะทาให้ “ปลดหนี้” ได้ และเมื่อเกษตรกรกลุ่มดังกล่าวนาหัวพันธุ์ไปเพาะปลูก พบว่า
สามารถผลิตหอมแดงได้ดีทั้งคุณภาพและปริมาณ มีรายได้มาก จนสามารถนาเงินไปชาระหนี้สินที่มีอยู่จนหมด
ได้จริง จึงเป็นที่มาของชื่อ “หอมแดงพันธุ์ปลดหนี้” ซึ่งเป็นชื่อเดิมของ “หอมแดงพันธุ์บ้านโฮ่ง” และปัจจุบัน
เกษตรกรสมาชิก “วิสาหกิจผู้ผลิตหัวพันธุ์หอมแดงและกระเทียมบ้านโฮ่ง ” เป็นผู้ดูแล และเก็บรักษาหัวพันธุ์
หอมแดงดังกล่าวไว้จนถึงปัจจุบัน
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ชนิด
หอมแดง Allium ascalonicum L.
ประเภท
พืชผัก
ราก
เป็นระบบรากฝอย อยู่ใต้ดิน
ลาต้น
ข้อและปล้องหดสั้นอัดกันแน่นจนเป็นแผ่นแข็ง มีกาบใบห่อหุ้ม ด้านบนมีจุดเจริญของใบ
และตาดอก ด้านล่างเป็นจุดเจริญของราก
ใบ
ใบเป็นใบเดี่ยว มีลักษณะเป็นรูปหอกทรงกระบอกกลวง สีเขียวเข้ม มีนวลจับ ตั้งตรง ผิว
ใบเรี ย บไม่ มี ข น มี ป ระมาณ 3-8 ใบต่ อ ต้น ปลายใบมี ค วามสู งจากผิ ว ดิ น ประมาณ 3
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เซนติเมตร บริเวณโคนใบหรือกาบใบมีการสะสมอาหารพองออกห่อหุ้มส่วนของลาต้น
ส่วนบนเรียกว่าหัว (bulb) กาบใบนอกมีสีแดงเข้ม ส่วนกาบใบถัดไปด้านในมีสีม่วง-ขาว
ช่อดอก/ดอก
ช่อดอกเป็นช่อดอกแบบช่อซี่ร่ม รูปทรงกลม ก้านช่อดอกยาวสูงเหนือใบบริเวณโคนป่อง
ออกเล็ ก น้ อย ดอกย่ อยมีข นาดเส้ น ผ่ านศูน ย์กลางประมาณ 0.5 เซนติ เมตร เป็น ดอก
สมบูรณ์เพศ กลีบดอกมีจานวน 6 กลีบ แยกออกจากกันชัดเจน กลีบมีสีขาวเส้นกลางกลีบ
ดอกมีสีเขียว มีเกสรเพศผู้จานวน 6 อัน โดยก้านชูเกสรเพศผู้งอกจากระหว่างโคนของกลีบ
ดอกกับรังไข่ ก้านชูเกสรเพศผู้มีสีขาว มีอับสปอร์สีเขียวจานวน 2 พู มีเกสรเพศเมีย 1 อัน
ประกอบด้วย 3 carpel แต่ละ carpel มี 2 ovule
ผล
ผลมีสีเขียว เมื่อแก่มีสีเขียวปนขาว มีลักษณะเป็น 3 พู และเมื่อแห้งจะเกิดรอยแตกเป็น
ร่องกลางพู แต่ละพูมีเมล็ด 1-2 เมล็ด
เมล็ด
มีสีดาสนิท เป็นรอยย่น สามารถใช้ในการขยายพันธุ์ได้ 1 ผล มีเมล็ด 3-6 เมล็ด
ลักษณะเด่นพิเศษ มีกลิ่นฉุนจัด หัวมีลักษณะกลมโต เปลือกนอกสีแดงเข้ม กาบใบนอกมีสีม่วง ลักษณะต้น
และใบใหญ่ตั้งตรง แตกกอได้ 5-10 หัวต่อกอ ทนต่อโรคเน่าในแปลงได้ดี

หอมแดงพันธุ์บ้านโฮ่ง
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ระยะการพัฒนาของดอกตั้งแต่ดอกตูมจนกระทั่งติดเมล็ด

ดอกหอมแดงขณะบานเต็มที่

อับสปอร์ที่แก่จัดใกล้ปล่อยเรณู

หอมแดงพันธุ์บ้านโฮ่ง

ภาพของผลอ่อน ผลแก่ และเมล็ด

