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รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  

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

1. ชุดโครงการวิจัย  :  วิจัยและพัฒนาพืชเศรษฐกิจเฉพาะพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน 

 

2. โครงการวิจัย  :  การเพ่ิมศักยภาพการผลิตห้อมในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน 

กิจกรรม  :  วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านพันธุ์ 

กิจกรรมย่อย  :  วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านพันธุ์ 

 

3. ชื่อการทดลอง  : เปรียบเทียบพันธุ์ห้อมที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโต 

  ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน 

              Varietal Comparion of  Hom [Strobilanthes cusia (Nees)]   

                                in the Upper Northern Region 

 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง  :  ประนอม  ใจอ้าย  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่  

ผู้ร่วมงาน            :  วิภาดา  แสงสร้อย  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ 

      มณทิรา  ภูติวรนาถ  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ 

      สุทธินี  เจริญคิด  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ 

      สากล  มีสุข   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ 

      ณัฐนัย ตั่งมั่นคงวรกูล    ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1   

5. บทคัดย่อ 

ต้นห้อม Strobilanthes cusia (Nees) .เป็นพืชล้มลุก  ชอบขึ้นในสภาพพ้ืนที่มีอากาศเย็น  มีความชื้น

สูง  และใกล้แหล่งน้ า จึงมีข้อจ ากัดด้านพ้ืนที่ที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต  ปัจจุบันเหลือต้นห้อมในธรรมชาติ

น้อย  แต่ความต้องการผ้าห้อมห้อมของผู้บริโภคได้เพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ   ท าให้ขาดวัตถุดิบจากต้นห้อมที่น ามาใช้

ย้อมผ้า  ดังนั้นจึงการศึกษาการเปรียบเทียบพันธุ์ห้อมที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน  มี

วัตถุประสงค์ เพ่ือเปรียบเทียบพันธุ์ห้อมที่ให้ผลผลิตสูงและเหมาะสมกับพ้ืนที่  โดยด าเนินการทดลองที่ศูนย์วิจัย

และพัฒนาการเกษตรแพร่  วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block  ประกอบด้วย 6 กรรมวิธี  
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4 ซ้ า  ได้แก่ สายพันธุ์แพร่   สายพันธุ์นาตอง   สายพันธุ์เชียงราย  สายพันธุ์เชียงใหม่  สายพันธุ์พะเยา  และสาย

พันธุ์เชียงค า  น าพันธุ์ห้อมในเขตภาคเหนือที่รวบรวมได้ จ านวน 6 สายพันธุ์  มาท าการขยายพันธุ์โดยการปักช า  

เตรียมแปลงย่อย  กว้าง 2 เมตร ยาว 3  เมตร  จ านวน 24 แปลงย่อย        และใส่ปุ๋ยคอกมูลวัวอัตรา 1 ตันต่อไร่  

 ปลูกต้นห้อมตามกรรมวิธี  ภายใต้โรงเรือนพรางแสง 70 เปอร์เซ็นต์  ระยะปลูก 60x50 เซนติเมตร   ปฏิบัติดูแล

รักษา  ให้น้ าด้วยระบบมินิสปริงเกลอร์  สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ๆ ละ 1 ชั่วโมง  และให้ปุ๋ยเคมีสูตร 25-7-7 อัตรา 50 

กิโลกรัมต่อไร่ ก าจัดวัชพืชโดยการถอน    บันทึกข้อมูลการเจริญเติบโต ได้แก่  ความสูงโดยวัดจากโคนต้นถึงปลาย

ยอด  ทรงพุ่มทิศเหนือ-ใต้  และทิศตะวันออก-ตะวันตก   จ านวนกิ่ง   และขนาดของใบ  ทุก  3 เดือน    เก็บเกี่ยว

ผลผลิตเมื่ออายุ 9 เดือน โดยวิธีการตัดทั้งกิ่งจากยอดลงมา 30-50 เซนติเมตร และบันทึกน้ าหนักต้นห้อมสด  

น้ าหนักเนื้อห้อมหรือห้อมเปียก  และส่งตัวอย่างไปวิเคราะห์สารอินดิโก้ที่ห้องปฏิบัติการส านักวิจัยและพัฒนาการ

เกษตรเขตที่ 1 รวบรวมข้อมูล  และวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ทางสถิติ   เปรียบเทียบการเจริญเติบโต  ผลผลิต และ

สารอินดิโก้ ของห้อมแต่ละพันธุ์  

 

6. ค าน า 

ต้นห้อม Strobilanthes cusia (Nees) หรือ Baphicacanthus  cusia (Nees) Bremek. เป็นพืชล้มลุก  

มีลักษณะเป็นไม้พุ่ม ชอบขึ้นในสภาพพ้ืนที่มีอากาศเย็น  มีความชื้นสูง ใกล้แหล่งน้ า  ปัจจุบันเหลือต้นห้อมใน

ธรรมชาติน้อยมาก และการค้าขายเสื้อผ้าหม้อห้อมมีจ านวนมากขึ้น ต้นห้อมที่น ามาย้อมสีจนพืชโตไม่ทัน  ท าให้

ขาดวัตถุดิบที่น ามาใช้ย้อมผ้า  จึงมีการน าสารเคมีมาใช้ย้อมผ้าทดแทนต้นห้อม   จังหวดัแพร่เป็นจังหวัดที่มี “ผ้า

หม้อห้อม” เป็นสัญลักษณ์  กระบวนการย้อมหม้อห้อมธรรมชาติ เป็นสิ่งบ่งชี้ได้ว่าท้องถิ่นนี้มีความหลากหลายของ

ฐานทรัพยากรธรรมชาติดั้งเดิม  การหันมาใช้วิธีการย้อมหม้อห้อมแบบธรรมชาติ เป็นการพยายามลดปัญหาที่

เกิดข้ึนจากการใช้สารเคมีในการฟอกย้อมผ้าทั่วไปที่มีผลต่อสภาพแวดล้อม   ทั้งดิน น้ าใต้ดินและฝุ่นละอองใน

อากาศ  หม้อห้อม เป็นค าพ้ืนเมืองมาจาก 2 ค า คือ หม้อ  และห้อม หม้อ เป็นภาชนะอย่างหนึ่งที่ใช้ในการบรรจุ

น้ าหรือของเหลว ส่วนห้อม เป็นพืชล้มลุกชนิดหนึ่งที่ชาวบ้านน าล าต้น และใบมาหมักในน้ าตามกรรมวิธที่สืบทอด

กันมาแต่โบราณ จะท าให้เป็นสีกรมท่า และสีจะน าไปย้อมผ้าขาวให้เป็นสีกรมท่าที่เรียก “ผ้าหม้อห้อม”  ผ้าหม้อ

ห้อมได้รับความนิยม เนื่องจากเป็นผ้าฝ้ายที่มีความทน เนื้อผ้ามีน้ าหนักเบา ท าให้สวมใส่สบาย ไม่ร้อนเกินไป และ

สีย้อมเข้มท าให้ไม่เปื้อนง่าย รูปแบบของการตัดเย็บเป็นแบบเรียบง่าย สามารถใส่ได้ทุกวัยและใส่ได้หลายโอกาส 

ราคาไม่แพงเกินไป ปัจจุบันเสื้อหม้อห้อมได้รับการพัฒนารูปแบบให้หลากหลายยิ่งกว่าเดิม  พ้ืนที่ปลูกห้อมที่ส าคัญ

ของจังหวัดแพร่  ได้แก่ ต าบลนาตอง  น้ าจ้อม น้ าก๋าย  นาคูหา  แม่ลัว  ห้วยม้า อ าเภอเมือง  จังหวัดแพร่  
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ประมาณ 100  ไร่ ส่วนที่น ามาใช้ประโยชน์ในการย้อมผ้า   ใบ   ยอด  ส่วนของใบและยอดห้อมสด ราคากิโลกรัม

ละ 8-10 บาท  น าหมักเป็นเนื้อห้อมโดยท าตามขั้นตอนการท าเนื้อห้อม หรือห้อมเปียก โดยใช้ห้อมสด 10-12 

กิโลกรัม  หมักได้เนื้อห้อม 2.5  กิโลกรัม  ราคาเนื้อห้อมกิโลกรัมละ 80-100 บาท  ผู้ประกอบการมีความต้องการ

ห้อมสดประมาณ 400-600 กิโลกรัมต่อวัน และในรูปเนื้อห้อมปริมาณ 80-100 กิโลกรัมต่อวัน ซึ่งในแต่ละปี

ปริมาณความต้องการห้อมสดประมาณ 80-100 ตัน  แต่การผลิตห้อมยังประสบกับปัญหาหลาย ๆ อย่าง  ได้แก่ มี

ข้อจ ากัดด้านพ้ืนที่ปลูก มีอาการร้อนชื้น  มีสภาพแสงร าไร วัตถุดิบต้นห้อม ไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้ผลิต   

ดังนั้นจึงควรท าการวิจัย เปรียบเทียบพันธุ์ห้อมที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน  

เพ่ือให้ผลผลิตสูงและเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่   

 

7.วิธีด าเนินการ   
- อุปกรณ์   โรงเรือนพรางแสง  ต้นพันธุ์ห้อม 6 สายพันธุ์ ได้แก่ สายพันธุ์แพร่   สายพันธุ์นาตอง   สาย

พันธุ์เชียงราย  สายพันธุ์เชียงใหม่  สายพันธุ์พะเยา  และสายพันธุ์เชียงค า   ระบบน้ า ได้แก่  ท่อ PE  หัว
จ่ายน้ าแบบมินิสปริงเกลอร์  ปุ๋ยคอก (มูลวัว)  และปุ๋ยเคมีสูตร 25-7-7  แกลบด า ทราย และหน้าดิน  
อุปกรณ์ในการหมักห้อม  และเครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์  

- วิธีการ  
 น าพันธุ์ห้อมในเขตภาคเหนือที่รวบรวมได้ จ านวน 6 สายพันธุ์  มาท าการขยายพันธุ์โดยการปักช า 

เพ่ือใช้เป็นต้นพันธุ์ในการทดสอบ วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design โดยมีพันธุ์

ห้อม 6 สายพันธุ์  4 ซ้ า ได้แก่   สายพันธุ์แพร่   สายพันธุ์นาตอง   สายพันธุ์เชียงราย  สายพันธุ์เชียงใหม่  สาย

พันธุ์พะเยา  และสายพันธุ์เชียงค า  ไถเตรียมดิน 2 ครั้ง  ครั้งแรกตากดินไว้ 2 สัปดาห์  ครั้งที่ 2 ไถและเตรียม

แปลงย่อย  กว้าง 2 เมตร ยาว 3  เมตร  จ านวน 24 แปลงย่อย  และใส่ปุ๋ยคอกมูลวัวอัตรา 1 ตันต่อไร่  แล้วสร้าง

โรงเรือนคลุมด้วยตาข่ายพลาสติกพรางแสง 70 เปอร์เซ็นต์ คุมแปลงย่อยที่เตรียมไว้ ปลูกต้นห้อมตามกรรมวิธี โดย

ใช้ระยะปลูกระหว่างแถว 75 เซนติเมตร  ระยะระหว่างต้น 50 เซนติเมตร  ปฏิบัติดูแลรักษา  โดยให้น้ าสัปดาห์ละ 

2 ครั้ง ๆ ละ 1 ชั่วโมง โดยใช้ระบบมินิสปริงเกลอร์  บันทึกข้อมูลการเจริญเติบโต ได้แก่  ความสูงโดยวัดจากโคน

ต้นถึงปลายยอด    ทรงพุ่มทิศเหนือ-ใต้  และทิศตะวันออก-ตะวันตก   จ านวนกิ่ง   และขนาดของใบ  ทุก  2 

เดือน   เก็บเกี่ยวผลผลิตเมื่ออายุ 6-8 เดือน  และบันทึกน้ าผลผลิตต้นห้อมสด  และน าห้อมสด ท าเนื้อห้อมหรือ

ห้อมเปียก โดยใช้ห้อมสด 1 กิโลกรัม แช่ในน้ า 10 ลิตร น าวัสดุกดใบห้อมให้จมน้ า  ทิ้งไว้นาน 2-3 คืน  น าเอาเศษ

กิ่งก้านใบห้อมออกทิ้ง  กรองด้วยผ้าขาวบาง แล้วเติมปูนขาว 120 กรัม ลงในน้ าที่ได้ ตีน้ าห้อมให้เกิดฟองด้วย

ชะลอม จนเกิดฟองสีน้ าเงิน ท าจนกระทั่งฟองยุบตัวลงจึงหยุด   ตั้งทิ้งไว้ให้ห้อมตกตะกอน ใช้เวลาประมาณ 1 คืน  
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เทน้ าชั้นบนที่มีลักษณะใสทิ้ง  เหลือเฉพาะส่วนของตะกอน น าไปกรองด้วยผ้าฝ้ายอีกครั้งหนึ่ง  จึงได้เนื้อห้อม  

รวบรวมข้อมูล  และวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ทางสถิติ    

 

- เวลาและสถานที่ 

ระยะเวลา   เริ่ม ตุลาคม 2554 – สิ้นสุดกันยายน 2556  

สถานที่ด าเนินการทดลอง  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่   

 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

8.1. การเจริญเติบโต   

การเจริญเติบโตของต้นห้อมเมื่ออายุ 3 เดือน มีเส้นผ่าศูนย์กลางล าต้นเฉลี่ย 0.50-1.00 เซนติเมตร  ความ

สูงวัดจากโคนต้นเหนือผิวดินถึงยอดเฉลี่ย 38.73-57.73 เซนติเมตร  ทรงพุ่มเฉลี่ย 33.32-51.78 เซนติเมตร มี

จ านวนกิ่งเฉลี่ย 6.95-8.43 กิ่ง  ขนาดใบกว้างเฉลี่ย 4.08-8.80 เซนติเมตร มีความยาวเฉลี่ย 11.64-18.41 

เซนติเมตร  (ตารางท่ี 1) การเจริญเติบโตของต้นห้อมเมื่ออายุ 6 เดือน มีเส้นผ่าศูนย์กลางล าต้นเฉลี่ย 0.63-1.00 

เซนติเมตร  ความสูงวัดจากโคนต้นเหนือผิวดินถึงยอดเฉลี่ย 38.73-57.73 เซนติเมตร  ทรงพุ่มเฉลี่ย 33.32-51.78 

เซนติเมตร มีจ านวนกิ่งเฉลี่ย 6.95-8.43 กิ่ง  ขนาดใบกว้างเฉลี่ย 4.08-8.80 เซนติเมตร มีความยาวเฉลี่ย 11.64-

18.41 เซนติเมตร  (ตารางที่ 2) 

8.2. ขนาดใบ  จากการสังเกตลักษณะใบห้อมมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน  และมีความ

แตกต่างกันทางอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ตั้งแต่อายุ 1 เดือน ขึ้นไป   จึงแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มใบใหญ่  

ได้แก่  สายพันธุ์แพร่1  พะเยา1  เชียงราย และเชียงใหม่  ขนาดของใบกว้างเฉลี่ย 4.95-6.73 เซนติเมตร 

และใบมีความยาวเฉลี่ย 10.99-15.12 เซนติเมตร   ส่งอีกกลุ่มหนึ่งใบมีขนาดเล็ก   ได้แก่ พันธุ์แพร่2 (นา

ตอง) และพะเยา2 (เชียงค า) ขนาดของใบกว้างเฉลี่ย 3.51-4.31 เซนติเมตร และใบมีความยาวเฉลี่ย 10.99-

11.26 เซนติเมตร  
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ตารางที่ 1 ข้อมูลค่าเฉลี่ยของขนาดล าต้น  ทรงพุ่ม จ านวนกิ่งต่อต้น ขนาดใบ ของต้นห้อม 6 สายพันธุ์  เมื่ออายุ 3 
เดือนหลังปลูก เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2555 ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ 

สายพันธ์ุ เส้นผา่ศูนย ์

กลางล าต้น(ซม.) 

ความสูง 

(ซม.)  

ทรงพุ่ม 

(ซม.)  

จ านวนกิ่ง 

(ซม.)  

ขนาดใบ (ซม.)  

กว้าง  ยาว  

1.  แพร่1   0.97 ab* 52.15  44.22 6.95 8.80 a 18.41 a 

2. พะเยา1   0.95 ab 45.15 43.48 7.08 6.93 abc 15.86 ab 

3. เชียงราย 0.98 ab 57.73 51.78 7.70 7.56 ab 17.96 ab 

4. เชียงใหม่  1.00 a 48.58 45.10 7.21 7.67 a 16.18 ab 

5. แพร่2 (นาตอง)  0.50 b 38.73 33.32 8.10 4.08 bc 11.64 b 

6. พะเยา2 (เชียงค า)  0.65 ab 51.53 44.80 8.43 4.54 bc 14.93 ab 

CV(%) 11.62 19.62  20.64  28.50  17.10 15.01 

*ตัวอกัษรที่เหมือนกันในคอลัมน์เดียวกนัไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95เปอร์เซ็นต์ โดยวธิี DMRT 
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ตารางที่ 2 ข้อมูลค่าเฉลี่ยของขนาดล าต้น  ทรงพุ่ม จ านวนกิ่งต่อต้น ขนาดใบ ของต้นห้อม 6 สายพันธุ์ อายุ 6 
เดือนหลังปลูก เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2555 ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ 

สายพันธ์ุ เส้นผา่ศูนย ์

กลางล าต้น (ซม.) 

ความสูง 

(ซม.)  

ทรงพุ่ม 

(ซม.)  

จ านวนกิ่ง 

(ซม.)  

ขนาดใบ (ซม.)  

กว้าง  ยาว  

1.  แพร่1  1.00 a 71.05 a 68.41 a 9.65 b 8.83 a 16.56 a 

2. พะเยา1  0.86 a 58.98 ab 59.03 ab 8.91 b 7.02 b 14.98 ab 

3. เชียงราย  0.88 a 70.15 ab 67.39 a 9.05 b 7.94 ab 15.34 ab 

4. เชียงใหม่  0.97 a 79.97 a 67.36 a 8.85 b 8.46 a 16.69 a 

5. แพร่2 (นาตอง)  0.55 b 47.18 b 45.76 b 10.88 ab 4.60 c 11.28 c 

6. พะเยา2 (เชียงค า)  0.69 b 61.43 ab 56.65 ab 13.48 a 4.73 c 12.15 bc 

CV(%) 9.57 17.31 13.91 17.37 8.97 10.63 

**ตัวอักษรที่เหมือนกันในคอลัมน์เดียวกันไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95เปอร์เซ็นต์ โดยวธิี DMRT 

 

8.3. ผลวิเคราะห์ลายพิมพ์ดีเอ็นของห้อม (DNA)  

จากการวิเคราะห์การเจริญเติบโตของต้นห้อมที่เก็บมาจาก 6 แหล่งปลูก  พบว่ามีการเจริญเติบโตที่

แตกต่างกันอย่างชัดเจนระหว่างต้นห้อมชนิดใบใบใหญ่และชนิดใบเล็ก  จึงได้ส่งตัวอย่างต้นห้อมทั้ง 6 ตัวอย่าง 

ตรวจวิเคราะห์ลายพิมพ์ดีเอ็นเอที่ห้องปฏิบัติการ ห้อม 6 ตัวอย่างโดยใช้เทคนิค ISSR ด้วยไพร์เมอร์ 14 ชนิดพบว่า

ห้อมทั้ง 6 ตัวอย่างสามารถจัดกลุ่มได้สองกลุ่มและห้อมทั้งสองกลุ่มเป็นห้อมต่างสายพันธุ์กัน โดยกลุ่มที่ 1 

ประกอบด้วยห้อม 4 ตัวอย่างได้แก่ ห้อมจากเชียงใหม่  เชียงราย พะเยา1 และ  แพร่1 กลุ่มท่ีสองได้แก่ ห้อม 2 

ตัวอย่างคือ ห้อมจากพะเยา2 (เชียงค า) และแพร่2 (นาตอง) ส าหรับห้อมกลุ่มที่ 1 ที่ค่าสัมประสิทธิ์ความคล้ายคลึง

กันทางพันธุกรรมเท่ากับ 0.88  ท าให้ห้อมจากเชียงใหม่ มีความแตกต่างทางพันธุกรรมไม่มากนักกับ ห้อมเชียงราย 

ห้อมแพร่1 และ ห้อม พะเยา1 โดยห้อมสามตัวอย่างหลังมีค่าสัมประสิทธิ์ความคล้ายคลึงกันทางพันธุกรรมสูงมาก 

จึงเป็นไปได้ว่าห้อมทั้งสามตัวอย่างได้มาจากสายต้นเดียวกัน ส่วน ห้อมเชียงใหม่ อาจมีการพัฒนามาจากสายต้น

หรือบรรพบุรุษเดียวกันกับห้อมอีกสามตัวอย่าง  ในส่วนของห้อมกลุ่มท่ี 2 พบว่า ห้อมพะเยา2 (เชียงค า) และห้อม
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แพร่2 (นาตอง) มีค่าสัมประสิทธิ์ความคล้ายคลึงกันทางพันธุกรรมเท่ากับ 0.87 แสดงถึงการมีความแตกต่างกันทาง

พันธุกรรมไม่มากนัก จึงเป็นไปได้ว่าห้อมสองตัวอย่างนี้มีการพัฒนามาจากสายต้นหรือบรรพบุรุษเดียวกัน (ภาพท่ี 

1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1  Dendrogram ของห้อมจาก 6 แหล่งปลูก 6 ตวัอย่าง จากการวิเคราะห์ลายพิมพ์ดีเอ็นเอของห้อม        

ห้องปฏิบัติการชีวโมเลกลุของหน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่  เมื่อเดือนมกราคม 2556 

 

8.4. ผลผลิตห้อมสด เก็บเกี่ยวห้อมเมื่ออายุ 10 เดือน  โดยตัดกิ่ง ก้าน ใบ และยอด  โดยยาว

ประมาณ 30-50 เซนติเมตร จากยอดลงไป  เพ่ือน าไปท าห้อมเปียกหรือเนื้อห้อมในขั้นตอนต่อไป  พบว่า

ผลผลิตห้อมสดทั้ง 6 พันธุ์ ไม่มีความแตกต่างกัน  โดยมีน้ าหนักเฉลี่ย 1254.4 กิโลกรัมต่อไร่  

8.5. ปริมาณสารอินดิโก้  ในส่วนกิ่ง ก้าน และใบของห้อมสด  จะมีสารที่เรียกว่า อินดิแคน 

(Indican) ซึ่งสามารถละลายน้ าได้แต่ไม่มีสีอินดิแคน  เมื่อท าปฏิกิริยากับไฮโดเจนจะเกิดเป็นกลูโคส  และ

สารอินโดซิล (Indoxy)  เมื่ออินโดซิลรวมตัวกับก๊าซออกซิเจนในอากาศจะเกิดเป็นสารอินดิโก้ (Indigo)  

หรือเรียกว่า ห้อมเปียก  พบว่าปริมาณสารอินดิโก้ ของห้อมสายพันธุ์แพร่ให้เนื้อห้อมมากที่สุดเฉลี่ย 9.56 

เปอร์เซ็นต์ รองลงมาได้แก่ ห้อมสายพันธุ์พะเยา  เชียงราย  เชียงใหม่  ส่วนห้อมที่มีใบเล็กมีปริมาณาสาร

อินดิโก้น้อยกว่า  สายพันธุ์แพร่2 มีสารอินดิโก้ 5.03 เปอร์เซ็นต์ และห้อมสายพันธุ์พะเยา2  มีสารอินดิโก้

เฉลี่ย 3.46 เปอร์เซนต์  (ตารางที่ 4) 

Coefficient 
0.63 0.71 0.79 0.87 0.94 

No.1MW 

 เชียงใหม่  

 เชียงราย  

 แพร่1 

 พะเยา1 

พะเยา2 (เชียงค า)  

 แพร่2 (นาตอง)  
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8.6. ผลผลิตเนื้อห้อมหรือห้อมเปียก 

เมื่อน ามาท าเนื้อห้อมพบว่า ห้อมที่มีใบใหญ่ให้ปริมาณเนื้อห้อมมากกว่า โดยห้อมสายพันธุ์แพร่ให้

ห้อมห้อมมากที่สุดเฉลี่ย 180 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมาได้แก่  สายพันธุ์พะเยา  เชียงราย  เชียงใหม่  ส่วน

ห้อมที่มีใบเล็กสายพันธุ์แพร่2 (นาตอง) ให้เนื้อห้อมเฉลี่ย 169.33 กิ โลกรัมต่อไร่ และสายพันธุ์พะเยา2 

(เชียงค า)   มีน้ าหนักเฉลี่ย 122.00 กิโลกรัมต่อไร่  (ตารางที่ 4) 

 

ตารางที่ 4 ผลผลิตเฉลี่ยของห้อมสด ห้อมเปียก และปริมาณสารอินดิโก้ ของห้อมเก็บเกี่ยวอายุ 10 เดือน เมื่อ

เดือน ตุลาคม 2555 ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ 

สายพันธ์ุ ห้อมสด 

(กก./ไร่) 

ห้อมเปียก 

(กก./ไร่) 

ปริมาณสารอินดิโก ้

(%) น้ าหนักแห้ง 

1.แพร่1  1406.7  180.00 a* 9.56 a 

2.พะเยา1 1933.3 172.00 a 7.53 ab 

3.เชียงราย 1746.7 145.33 ab 7.06 abc 

4.เชียงใหม ่ 1786.7 110.67 b 9.41 a 

5.แพร่2 (นาตอง) 1686.7 169.33 a 5.03 bc 

6.พะเยา2 (เชียงค า) 2093.3 122.00 b 3.46 c 

CV (%) 22.76 20.93 36.26 

*ตัวเลขที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันทางด้านสดมภ์ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ใช้ DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 

 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ :  

ต้นห้อมท้ัง 6 สายพันธุ์ แบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่  ได้แก่ ชนิดใบใหญ่  และชนิดใบเล็ก พบว่าที่เจริญเติบโตได้

ดีทั้ง 2 ชนิด   ห้อมที่มีใบใหญ่ให้ปริมาณเนื้อห้อมมากกว่า โดยห้อมสายพันธุ์แพร่ให้ผลผลิตห้อมสดมากท่ีสุดเฉลี่ย 

180 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมาได้แก่  สายพันธุ์พะเยา  เชียงราย  เชียงใหม่  ส่วนห้อมท่ีมีใบเล็กสายพันธุ์แพร่2 (นา
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ตอง) ให้เนื้อห้อมเฉลี่ย 169.33 กิโลกรัมต่อไร่ และสายพันธุ์พะเยา2 (เชียงค า)   มีน้ าหนักเฉลี่ย 122.00 กิโลกรัม

ต่อไร่   เกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดแพร่สามารถปลูกต้นห้อมเพ่ือใช้ย้อมผ้าหม้อได้ทั้ง 2 ชนิด 

 

10.การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ : ให้ระบุผลงานที่สิ้นสุด ได้น าไปใช้ประโยชน์อย่างไร พัฒนา

ต่อหรือถ่ายทอด หรือเผยแพร่ หรือน าไปใช้ประโยชน์กับกลุ่มเป้าหมาย (ระบุเป็นข้อๆ)  

 10.1 น าไปพัฒนาต่อในด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตห้อมในพ้ืนที่จังหวัดแพร่ ในปี 

2557-2558 

 10.2 การเผยแพร่  จัดนิทรรศการ  และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป 

 10.3 จัดพิมพ์ลงวารสาร  วิจัยและพัฒนาการเกษตร  ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตท่ี 1   

      ปีที่  10 ฉบับ ที่  3 กันยายน-ธันวาคม 2552  เรื่อง ห้อม มหัศจรรย์แห่งพืชสีคราม  

 10.4 สนับสนุนต้นพันธุ์ห้อมให้แก่เกษตรกร ในอ าเภอเมือง จังหวัดแพร่ จ านวน 500 ต้น ส าหรับ

ใช้เป็นแม่พันธุ์ขยายในแปลงเกษตรกร  

 10.5 สนับสนุนต้นพันธุ์ห้อมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการการผลิตต้นห้อม ให้นักศึกษา

มหาวิทยาลัยแม่โจ้เฉลิมพระเกียรติจังหวัดแพร่  เพ่ือการศึกษาค้นคว้าด้านการใช้ประโยชน์จากพืชท้องถิ่น

ที่เก่ียวข้องกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนเมืองแพร่ 

 10.6 สนับสนุนต้นพันธุ์ห้อมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการการผลิตต้นห้อม ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชนหม้อห้อมทุ่งเจริญย้อมสีธรรมชาติ ต าบลทุ่งโฮ้ง  อ าเภอเมือง จังหวัดแพร่ 

 10.7 สนับสนุนต้นพันธุ์ห้อมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการการผลิตต้นห้อมให้แก่นักวิจัยกลุ่มวิจัย

มาตรฐานสมุนไพร  สถาบันวิจัยและพัฒนา  องค์การเภสัชกรรม  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  กรุงเทพฯ  

เพ่ือใช้ในงานวิจัยการใช้สารธรรมชาติเพ่ือการย้อมสีผม 

 10.8 สนับสนุนต้นพันธุ์ห้อมให้สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 

เพ่ือเผยแพร่เทคนิคการย้อมผ้าหม้อห้อมให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 

 10.9  สนับสนุนต้นพันธุ์ห้อมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการการผลิตต้นห้อมให้แก่นักศึกษาวิทยาลัย

ชุมชนแพร่  

10.10ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตห้อม เรื่อง ห้อม...มหัศจรรย์แห่งพืช  เสน่ห์แห่งอาภรณ์ 
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11. ค าขอบคุณ  

 งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของ โครงการวิจัยการเพิ่มศักยภาพการผลิตห้อมในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน 

ขอขอบคุณประทุมพร ยิ่งธงชัย ห้องปฏิบัติการชีวโมเลกุลของหน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร    

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ ที่ช่วยวิเคราะห์ลายพิมพ์ดีเอ็นของห้อม (DNA)  

ขอขอบคุณเกษตรกรผู้ปลูกห้อมและผู้ประกอบการผลิตผ้าหม้อห้อมต าบลทุ่งโฮ้ง อ าเภอเมือง จังหวัดแพร่ และ

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ทุกท่าน ที่ให้ความช่วยเหลือตลอดการด าเนินการวิจัย

ในครั้งนี้ 
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13.ภาคผนวก :  

ต้นห้อมอายุ 1 เดือน     (ข) ต้นห้อมอายุ 4 เดือน 

(ค) ต้นห้อมอายุ 8 เดือน     (ง) เก็บเกี่ยวต้นห้อมเมื่ออายุ 10 เดือน 

 

ภาพที่ 2  สภาพแปลงทดลอง  ต้นห้อมมีอายุตั้งแต่ 1เดือน ถึงเก็บเกี่ยวเมื่ออายุ 10 เดือน  ตั้งแต่เดือนมกราคม 

2555 ถึงตุลาคม 2555 ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ 
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(ก)  ล้างห้อมสดให้สะอาด (ข) แช่ห้อมสดในน้ าเปล่าอัตราส่วน 1 กิโลกรัมต่อน้ า 
10 ลิตร 

 

 

(ค) กรองเอาเศษห้อมออก น าไปตีด้วยเครื่อง 12 
นาที เติมปูนขาว 120 กรัมต่อห้อม 1 กิโลกรัม  

(ง) หลังจากตั้งทิ้งไว้ 1 คืน น าไปไปกรองด้วยผ้าฝ้าย  
และทิ้งไว้ อีก 1 คืน  จะได้เนื้อห้อม  

 

ภาพที ่3  ขั้นตอนหลังการเก็บเก่ียวห้อม  เป็นการท าเนื้อห้อม  ก่อนน าไปก่อหม้อย้อม 

           เพ่ือใช้ย้อมผ้าหม้อห้อมต่อไป 

 

 

 

 


