
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  

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

1. ชุดโครงการวิจัย  :วิจัยและพัฒนาพืชเศรษฐกิจเฉพาะพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน 

 

2. โครงการวิจัย   :การเพ่ิมศักยภาพการผลิตห้อมในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน 
 กิจกรรม            :วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านพันธุ์ 
 กิจกรรมย่อย        :วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านพันธุ์ 

3. ชื่อการทดลอง   :ประเมินสายพันธุ์ห้อมเพ่ืออนุรักษ์ไว้ในสภาพถิ่นเดิม 

                                Characterization and evaluation of Hom   

                                           (Strobilanthes sp.) In-situ Conservation 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง     :วิภาดา  แสงสร้อย     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ 

 ผู้ร่วมงาน                               

 

 

 

 

 

 

5. บทคัดย่อ    

   ส ารวจและเก็บรวบรวมต้นห้อมได้ 5 แหล่งปลูก  ได้แก่ บ้านนาตอง หมู่ 9 ต าบลช่อแฮ  อ าเภอเมือง 

จังหวัดแพร่, บ้านสองพ่ีน้อง หมู่ 5 ต าบลริมโขง  อ าเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย, อ าเภอเมือง จังหวัด

เชียงใหม่, บ้านธาตุสบแวน   หมู่ที่ 6   ต าบลหย่วน อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา และ บ้านช่างเคิ่ง ต าบลต่อ

เรือ อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่  น าต้นห้อมมาขยายพันธุ์  โดยวิธีการปักช า  ดูแลรกัษาในโรงเรือนที่คลุม

ด้วยตาข่ายพรางแสงระดับ 70 % ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ บันทึกลักษณะทางพฤษศาสตร์ ได้ 

 

 

                       :ประนอม ใจอ้าย 

                        มณทิรา ภูติวรนาถ 

                        สุทธินี  เจริญคิด 

                        พรรณพิมล  สุริยะพรหมชัย 

                        รณรงค์  คนชม 

                        สากล มีสขุ 

   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ 

   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ 

   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ 

   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ 

   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ 

   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ 



 

 

 จ าแนกชนิดของต้นห้อมตามลักษณะภายนอก แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ี 1 ห้อมชนิดใบใหญ่ ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Strobilanthes cusia (Nees) Kuntze  ได้แก่ สายพันธุ์แพร่  เชียงราย  เชียงใหม่  และพะเยา กลุ่มท่ี 2 ห้อม

ชนิดใบเล็ก ชื่อวิทยาศาสตร์ Strobilanthes sp. ได้แก่ สายพันธุ์นาตอง  และเชียงค า   

 

6. ค าน า          

ห้อม เป็นพืชล้มลุกอยู่ในวงศ์ Acanthaceae มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Strobilanthes cusia (Nees) มี

ลักษณะเป็นไม้พุ่ม เจริญเติบโตในสภาพพ้ืนที่ทีม่ีอากาศเย็น ความชื้นสูง ใกล้แหล่งน้ า  ปัจจุบันเหลือต้นห้อมใน

แหล่งธรรมชาติน้อยมาก ตลาดการซื้อขายเสื้อผ้าหม้อห้อมมีจ านวนมากขึ้น ต้นห้อมที่น ามาย้อมสีมีปริมาณไม่

เพียงพอ  จึงท าให้ขาดวัตถุดิบที่น ามาใช้ย้อมผ้า  จึงมีการน าสารเคมีมาใช้ย้อมผ้าทดแทนห้อม   จังหวัดแพร่

เป็นจังหวัดที่มี “ผ้าหม้อห้อม” เป็นสัญลักษณ์  กระบวนการย้อมหม้อห้อมธรรมชาติ เป็นสิ่งบ่งชี้ได้ว่าท้องถิ่นนี้

มีความหลากหลายของฐานทรัพยากรธรรมชาติดั้งเดิม  การหันมาใช้วิธีการย้อมหม้อห้อมแบบธรรมชาติ เป็น

การพยายามลดปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้สารเคมีในการฟอกย้อมผ้าทั่วไปที่มีผลต่อสภาพแวดล้อม   ทั้งดิน น้ า

ใต้ดินและฝุ่นละอองในอากาศ  หม้อห้อม เป็นค าพ้ืนเมืองมาจาก 2 ค า คือ หม้อและห้อม หม้อ เป็นภาชนะ

อย่างหนึ่งที่ใช้ในการบรรจุน้ าหรือของเหลว ส่วนห้อม เป็นพืชล้มลุกชนิดหนึ่งที่ชาวบ้านน าล าต้นและใบมาหมัก

ในน้ าตามกรรมวิธที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ จะท าให้เป็นสีกรมท่า และสีจะน าไปย้อมผ้าขาวให้เป็นสีกรมท่าที่

เรียก “ผ้าหม้อห้อม”  ผ้าหม้อห้อมได้รับความนิยม เนื่องจากเป็นผ้าฝ้ายที่มีความทน เนื้อผ้ามีน้ าหนักเบา ท า

ให้สวมใส่สบาย ไม่ร้อนเกินไป และสีย้อมเข้มท าให้ไม่เปื้อนง่าย รูปแบบของการตัดเย็บเป็นแบบเรียบง่าย 

สามารถใส่ได้ทุกวัยและใส่ได้หลายโอกาส ราคาไม่แพงเกินไป ปัจจุบันเสื้อหม้อห้อมได้รับการพัฒนารูปแบบให้

หลากหลายยิ่งกว่าเดิม  พ้ืนที่ปลูกห้อมที่ส าคัญของจังหวัดแพร่  ได้แก่ บ้านนาตอง  บ้านน้ าจ้อม บ้านน้ ากลาย  

บ้านนาคูหา  บ้านแม่ลัว  บ้านห้วยม้า อ าเภอเมือง  จังหวัดแพร่  ประมาณ 100  ไร่ ส่วนที่น ามาใช้ประโยชน์

ในการย้อมผ้า คือ  ใบ และยอด  ส่วนของใบและยอดห้อมสด ราคากิโลกรัมละ 8-10 บาท  น าหมักเป็นเนื้อ

ห้อมโดยท าตามขั้นตอนการท าเนื้อห้อม หรือห้อมเปียก โดยใช้ห้อมสด 10-12 กิโลกรัม  หมักได้เนื้อห้อม 2.5  

กิโลกรัม  ราคาเนื้อห้อมกิโลกรัมละ 80-100 บาท  ผู้ประกอบการมีความต้องการห้อมสดประมาณ 400-600 

กิโลกรัมต่อวัน และในรูปเนื้อห้อมปริมาณ 80-100 กิโลกรัมต่อวัน ซึ่งในแต่ละปีปริมาณความต้องการห้อมสด

ประมาณ 80-100 ตัน  นอกจากนี้ ห้อมยังใช้เป็นสมุนไพร  ได้แก่  ใช้เป็นแชมพูสระผม โดยน ามาผสมกับพืช

สมุนไพรชนิดอ่ืน เช่น มะกรูด   ใบหมี่  ฝักส้มป่อย  ฝักก้ามปู มะค าดีควาย  ต้นห้อมมีสรรพคุณทางยา ทาง



คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต้นห้อมในยาพ้ืนบ้านล้านนาใช้ ใบ ต้มน้ าดื่ม แก้ไข้ ยาพ้ืนบ้านใช้ราก

และใบ ต้มน้ าดื่ม แก้ไข้ ปวดศีรษะเนื่องจากหวัด เจ็บคอ หลอดลมอักเสบ ต่อมทอนซิลอักเสบ ตาอักเสบ  แต่

การผลิตห้อมยังประสบกับปัญหาหลาย ๆ อย่าง  ได้แก่ มีข้อจ ากัดด้านพ้ืนที่ปลูก มีอาการร้อนชื้น  มีสภาพแสง

ร าไร วัตถุดิบต้นห้อม ไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้ผลิต   

 ดังนั้น จึงควรท าการวิจัยการเพ่ิมศักยภาพการผลิตห้อมให้เพียงพอกับความต้องการในพ้ืนที่

ภาคเหนือตอนบน เพ่ือส ารวจ รวบรวม และอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมห้อม ใช้เป็นฐานพันธุกรรมส าหรับ

ปรับปรุงพันธุ์  เพ่ือให้ผลผลิตสูงและเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่                   

7. วิธีด าเนินการ                           

- อุปกรณ์   กล้าพันธุ์ห้อม  ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15 และ 46-0-0 

  - วิธีการ  ส ารวจต้นห้อมจากแหล่งปลูกต่างๆ เก็บตัวอย่างน ามาขยายพันธุ์   

โดยวิธีปักช า ปลูก ดูแลรักษาในโรงเรือน ศึกษาลักษณะทาง  

พฤกษศาสตร์ ลักษณะประจ าพันธุ์ และจัดจ าแนก 

- เวลาและสถานที่  เริ่มต้น ตุลาคม 2554  สิ้นสุด กันยายน 2556 

                                          ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ ต าบลวังหงส์  อ าเภอเมือง       

                                          จังหวัดแพร่ 

 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

  ส ารวจและเก็บรวบรวมต้นห้อมได้ 5 แหล่งปลูก  ได้แก่ แหล่งที่ 1 บ้านนาตอง หมู่ 9 ต าบลช่อแฮ  

อ าเภอเมือง จังหวัดแพร่  แหล่งที่ 2 บ้านสองพ่ีน้อง หมู่ 5 ต าบลริมโขง  อ าเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย    

แหล่งที่ 3 อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่    แหล่งที่ 4 บ้านธาตุสบแวน   หมู่ที่ 6   ต าบลหย่วน อ าเภอเชียงค า 

จังหวัดพะเยา  แหล่งที่ 5  บ้านช่างเคิ่ง ต าบลต่อเรือ อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่   

1) ลักษณะทางพฤษศาสตร์ 
  ห้อม เป็นพืชในวงศ์ ACANTHACEAE (ไม้วงศ์ต้อยติ่ง) อยู่ในสกุล Strobilanthes   เป็นไม้พุ่มขนาด

เล็ก สูงประมาณ 1 เมตร ล าต้นตั้งตรง ค่อนไปทางเป็นสันเป็นเหลี่ยมตามยาว ผิวเกลี้ยง 

  ได้บันทึกลักษณะของห้อมชนิดใบใหญ่ พบว่า ใบเป็นใบเดี่ยว (simple leaf)การจัดระเบียบของใบที่

ติดอยู่บนล าต้น เป็นแบบตรงกันข้ามตั้งฉากกัน (decussate) โดยแต่ละคู่ของใบในข้อหนึ่งอยู่ในแนวตั้งฉากกับ

คู่ของใบในอีกข้อหนึ่ง ก้านใบยาว 0.5-1.5 ซม. แผ่นใบรูปไข่กลับถึงรูปไข่หรือรูปไข่แกมขอบขนาน ขนาดใบ

กว้าง 6.2-8.3 ซม. ยาว 18.2-24 ซม.การจัดระเบียบเส้นใบเป็นแบบร่างแหรูปขนนก (pinnately netted 

venation) รูปร่างของใบเป็นแบบใบหอกกลับ (olanceolate) ปลายใบแหลม (acute) โคนใบเรียวแหลม 



(acuminate) ขอบใบแบบหยักฟันเลื่อยละเอียด (serrulate)    ส าหรับห้อมชนิดใบเล็ก มีลักษณะของใบ

คล้ายกับชนิดใบใหญ่แต่ขนาดเล็กกว่า ขนาดใบกว้าง 3.2- 3.9 ซม. และยาว 12-15 ซม. 

   ลักษณะดอกห้อม เป็นช่อดอก (Inflorescence) แบบ Raceme คือ ช่อดอกที่มีแกนกลางยาว ดอก

ย่อยมีก้านดอกย่อยยาว ดอกที่บานก่อนอยู่โคนช่อ เป็นดอกสมบูรณ์เพศ (bisexual flower) irregular มีการ

จัดเรียงส่วนต่างๆ ของดอกแบบไม่ได้สัดส่วน (Zygomorphic) ดอกเป็นช่อ มีใบประดับ (bract) กลีบดอกสี

ม่วงอ่อนถึงม่วงเข้ม มีจ านวน 5 กลีบ เชื่อมติดกันเป็นรูปกระดิ่ง ตรงโคนเป็นหลอด โค้งเล็กน้อย ปลายบาน

ออกคล้ายแตร ขณะดอกตูมปลายกลีบเชื่อมติดกัน ลักษณะดอกบาน แบ่งเป็น 2 ปาก ( lipped) เกสรตัวผู้ 

(stamen) มี 4 อัน แบ่งเป็น 2 คู่ แต่ละคู่มี ก้านเกสร (filament) ยาวไม่เท่ากัน (didynamouse) เกสรตัวเมีย 

มีรังไข่นูน เหนือฐานวงกลีบรวม  (superior ovule numerous) ภายในมี  2 ช่อง แบบ free central 

placentation การติดของไข่ เป็นแบบ loculicidal capsule (ออกดอกครั้งแรกในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 

2556) ผลเป็นฝักรีรูปกระสวย ยาวประมาณ 25 มม. มีขนละเอียดคลุม แตกเองได้ ภายในมีเมล็ด 2-4 เมล็ด 

  ส่งตัวอย่างใบห้อมน าไปอัดแห้ง ท า Harbarium  ที่กลุ่มวิจัยพฤกษศาสตร์และพิพิธภัณฑ์พืช ส านัก

คุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร เพ่ือศึกษารายละเอียดลักษณะประจ าพันธุ์เพ่ิมเติม 

2) การจ าแนกต้นห้อม 

 การจ าแนกชนิดของต้นห้อมตามลักษณะภายนอก แบ่งเป็น 2 กลุม่ คือ  

กลุ่มที่ 1 ห้อมชนิดใบใหญ่ ชื่อวิทยาศาสตร์ Strobilanthes cusia (Nees) Kuntze  ได้แก่ สายพันธุ์     

            แพร่  เชียงราย  เชียงใหม่  และพะเยา (ภาพท่ี 1 ก-ข) 

กลุ่มที่ 2 ห้อมชนิดใบเล็ก ชื่อวิทยาศาสตร์ Strobilanthes sp. ได้แก่ สายพันธุ์นาตอง  และเชียงค า     

            (ภาพท่ี 1 ค-ง) 

 เก็บตัวอย่างต้นห้อมมาขยายพันธุ์  โดยวิธีการปักช า  ดูแลรักษาในโรงเรือนที่คลุมด้วยตาข่าย

พรางแสงระดับ 70 % ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ จัดสร้างโรงหมักห้อม ส าหรับเป็นสถานที่

ทดสอบหาปริมาณและคุณภาพของเนื้อห้อมจากแหล่งต่างๆ   



 
 

(ก) ต้นห้อมชนิดใบใหญ่     
 
                          

(ข) ดอกห้อมชนิดใบใหญ่ 

 

 

(ค) ต้นห้อมชนิดใบเล็ก        (ง) ดอกห้อมชนิดใบเล็ก 
 

ภาพที่ 1 ลักษณะใบและดอก ของห้อมชนิดใบใหญ่ และห้อมชนิดใบเล็ก  เมื่อเดือนมีนาคม 2556  

            ในแปลงทดลองศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่   

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  

 ได้ส ารวจและเก็บรวบรวมต้นห้อม จ านวน 5 แหล่งปลูก  ได้แก่ บ้านนาตอง หมู่ 9 ต าบลช่อ

แฮ  อ าเภอเมือง จังหวัดแพร่, บ้านสองพ่ีน้อง หมู่ 5 ต าบลริมโขง  อ าเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย , 

อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, บ้านธาตุสบแวน   หมู่ที่ 6   ต าบลหย่วน อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา 

และ บ้านช่างเคิ่ง ต าบลต่อเรือ อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่  บันทึกลักษณะทางพฤษศาสตร์ ได้



จ าแนกชนิดของต้นห้อมตามลักษณะภายนอก แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ห้อมชนิดใบใหญ่ ชื่อ

วิทยาศาสตร์ Strobilanthes cusia (Nees) Kuntze  ได้แก่ สายพันธุ์แพร่  เชียงราย  เชียงใหม่  

และพะเยา กลุ่มที่ 2 ห้อมชนิดใบเล็ก ชื่อวิทยาศาสตร์ Strobilanthes sp. ได้แก่ สายพันธุ์นาตอง  

และเชียงค า  เก็บตัวอย่างต้นห้อมมาขยายพันธุ์  โดยวิธีการปักช า  ดูแลรักษาในโรงเรือนที่คลุมด้วยตา

ข่ายพรางแสงระดับ 70 % ต้นพันธุ์ห้อมต่างๆที่ส ารวจได้ สามารถใช้เป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุกรรมห้อม 

ส าหรับเป็นแหล่งศึกษาชนิดพืชที่ให้สีจากธรรมชาติ ซึ่งนับวันจะลดจ านวนลงเรื่อยๆ ห้อมเป็นพืชให้สี

ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมการแต่งกายประจ าท้องถิ่นของชุมชนหลายจังหวัดในภาคเหนือ 

ปัจจุบันการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติได้รับความนิยมเพ่ิมขึ้น เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพและกระจาย

รายได้ในชุมชนและจังหวัด ท าให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ จนมีการพัฒนาและส่งออกผลิตภัณฑ์ผ้า

หม้อห้อมไปต่างประเทศ ดังเช่น ตลาดประเทศญี่ปุ่น ผ้าหม้อห้อมช่วยป้องกันอันตรายจากแสงยูวี 

ผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อมจึงได้รับความสนใจมาก 

 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

1) ได้ขยายพันธุ์ห้อมทั้งชนิดใบใหญ่และใบเล็ก สนับสนุนแก่กลุ่มเกษตรกรบ้านทุ่งโฮ้ง ต าบลทุ่งโฮ้ง 

อ าเภอเมือง จังหวัดแพร่ ส าหรับใช้เป็นแม่พันธุ์ขยายปลูกต่อไป 

2) ได้เผยแพร่ความรู้ด้านการใช้ประโยชน์จากต้นห้อมพืชที่ให้สี ครามจากธรรมชาติ โดยจัดท า

โปสเตอร์แสดงในงานนิทรรศการของกรมวิชาการเกษตรและงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ให้ความรู้

แก่เยาวชนและประชาชน ซึ่งบางส่วนจะไม่เคยเห็นพืชชนิดนี้ แต่มักคุ้นเคยกับค าว่าผ้าหม้อห้อม

เป็นอย่างด ี

11. ค าขอบคุณ ขอขอบคุณ คุณวุฒิไกร ผาทอง ร้านแก้ววรรณา ต าบลนาจักร อ าเภอเมือง จังหวัดแพร่ 

ผู้ให้ข้อมูลด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และวิถีการตลาดของผ้าหม้อห้อม แนวทางการอนุรักษ์ต้นห้อม

เพ่ือให้เยาวชนรุ่นหลังทราบถึงคุณประโยชน์ของทรัพยากรพืชในท้องถิ่นและสืบทอดภูมิปัญญาการ

ย้อมผ้าหม้อห้อมแบบโบราณซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

12. เอกสารอ้างอิง  
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