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ค าปรารภ  (Foreword Preface) 
จังหวัดแพร่เป็นจังหวัดที่มี “ผ้าหม้อห้อม” เป็นสัญลักษณ์  กระบวนการย้อมหม้อห้อมธรรมชาติ เป็นการ

สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นกันมาแต่โบราณ  และได้รับความนิยมอย่างก้าวขวาง เนื่องจากเป็นผ้าฝ้ายที่มีความทน เนื้อผ้า
มีน้้าหนักเบา ที่ส้าคัญผ้าหม้อห้อมมีลักษณะเด่นคือ สามารถดูดซับแสงยูวีได้ ท้าให้สวมใส่สบาย รูปแบบของการตัดเย็บ
เป็นแบบเรียบง่าย สามารถใส่ได้ทุกวัย ปัจจุบันเสื้อหม้อห้อมได้รับการพัฒนารูปแบบให้หลากหลายยิ่งกว่าเดิม และปี 
2562 จังหวัดแพร่ได้ขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อมเป็นสินค้า GI  ท้าให้ผู้ประกอบการต้องใช้วัตถุดิบจากห้อมใน
ปริมาณมาก  แต่การผลิตห้อมของเกษตรกรยังไม่เพียงพอ เนื่องจากยังประสบกับปัญหาหลาย ๆ อย่าง  ได้แก่ มี
ข้อจ้ากัดด้านพ้ืนที่ปลูก ต้องมีสภาพอากาศชุ่มชื้น ใกล้แหล่งน้้า มีแสงร้าไร  ดังนั้นจึงได้ท้าทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยี
การผลิตห้อมในพ้ืนที่ที่เหมาะสมในพื้นท่ีภาคเหนือตอบบน  เพ่ือให้ได้เทคโนโลยีการผลิตห้อมที่เหมาะสมกับเกษตรกรใน
พ้ืนที่  และขยายผลสู่เกษตรกรกรรายใหม่ต่อไป  
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กิตติกรรมประกาศ 
โครงการวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของ ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาพืชเศรษฐกิจเฉพาะพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน   

ขอขอบคุณเกษตรกรผู้ปลูกห้อม และผู้ประกอบการผลิตผ้าหม้อห้อม  จังหวัดแพร่ และจังหวัดพะเยา  ขอขอบคุณ
เจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ทุกท่าน ที่ให้ความช่วยเหลือ ตลอดการด้าเนินการวิจัยในครั้งนี้ 
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ผู้วิจัย 
ประนอม  ใจอ้าย  นักวิชาการเกษตรช้านาญการพิเศษ  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ 
วิภาดา  แสงสร้อย  นักวิชาการเกษตรช้านาญการพิเศษ  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ 
มณทิรา  ภูติวรนาถ  นักวิชาการเกษตรช้านาญการ  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ 
สุทธินี  เจริญคิด นักวิชาการเกษตรช้านาญการพิเศษ  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ 
พรรณพิมล  สุริยะพรหมชัย นักวิชาการเกษตรช้านาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ 
รณรงค์  คนชม นักวิชาการเกษตรช้านาญการ   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ 
กัมปนาท  บุญสิงห์ ผู้อ้านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ 
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บทน า 
 ต้นห้อมเป็นพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการย้อมผ้าหม้อห้อม  จังหวัดแพร่ได้พัฒนาส่งเสริมผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อ
ห้อมอย่างต่อเนื่อง  จนท้าให้มีการขยายตัวทั้งปริมาณและคุณภาพ  ไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค  การสกัด
อินดิโก้จากใบห้อม คือ การตัดวัตถุดิบที่สดเป็นชิ้นเล็ก ๆ  แล้วใส่ถุงผ้า  หมักด้วยน้้าในถุงที่มีฝาปิดมิดชิด  เป็น
ระยะเวลา 1 วัน  ได้ตะกอนสีประมาณ 0.005  มก. ต่อน้้าหนักใบสด 1 กรัม  วิธีนี้ยังสามารถก้าจัดกากวัตถุดิบที่เหลือ
จากการหมักได้ง่าย  ลดกลิ่นเหม็นที่เกิดจากการหมักได้  สารสีที่สกัดได้จากใบครามและใบฮ่อมเป็นสารอัลคาลอยด์ที่มี
องค์ประกอบหลักเป็นสารสีน้้าเงินและแดง  สารสีน้้าเงินคืออินดิโก้และสารสีแดงคืออินดิรูบิน ซึ่งมีปริมาณเป็น 6.8 เท่า
ของอินดิโก้และมีความคงทนในบรรยากาศมากกว่า (นิตยา, 2544) ใบของต้นห้อมและต้นครามมีสารที่เรียกว่า อินดิ
แคน (Indican) ซึ่งสามารถละลายน้้าได้แต่ไม่มีสีอินดิแคน  เมื่อท้าปฏิกิริยากับไฮโดเจนจะเกิดเป็นกลูโคส  และสารอิน
โดซิล (Indoxy)  เมื่ออินโดซิลรวมตัวกับก๊าซออกซิเจนในอากาศจะเกิดเป็นสารคราม (Indigo)  หรือเรียกว่า ห้อมเปียก 
หรือครามเปียก  สารครามมีคุณสมบัติไม่ละลายน้้า  แต่ละลายได้ดีในด่าง  ดังนั้นการก่อหม้อส้าหรับย้อมครามจึงต้องมี
การปรับสภาวะในหม้อให้สมดุล  เช่น ความเป็นกรดเป็นด่าง  อุณหภูมิและปริมาณสารคราม  ในสภาวะที่เหมาะสมสาร
ครามจะถูกรีดิวส์ให้เป็น ลิวโคดินดิโก้ (Leucoindigo หรือ White indigo) ซึ่งมีสีเหลืองและละลายน้้าได้  โดยลิวโค
อินดิโก้ จะถูกดูดซับและติดที่เส้นใยผ้า  และเมื่อลิวโคอินดิโก้ที่ถูกดูดซับติดกับเส้นใยผ้านั้นสัมผัสกับอากาศก็จะรวมตัว
กับออกซิเจนในอากาศ  กลายเป็นสีน้้าเงินติดที่เส้นใยผ้า  (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 
2548) เป็นการท้าผ้าหม้อห้อมด้วยกรรมวิธีแบบดั่งเดิมของชาวไทยพวนด้วยการทอผ้าฝ้ายโดยใช้กี่มือพ้ืนบ้านหรื อเย็บ
ด้วยมือทั้งตัวหรือเย็บด้วยจักร แล้วย้อมด้วยน้้าครามจากต้นห้อม  การท้าเสื้อหม้อห้อมแบบดั้งเดิมมีความยุ่งยากที่
ขั้นตอนการจัดท้าสีย้อมจากต้นห้อม  แต่หลังจากที่มีการจัดเตรียมสีย้อมที่ได้จากต้นห้อม  ไว้ในโอ่งเรียบร้อยแล้วมี
ขั้นตอนการย้อมท้าได้ง่าย (อุดม, 2548) ข้อดีของสีธรรมชาติ คือ ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ย้อม  ผู้บริโภค และน้้า
สีที่เหลือไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม  เป็นวัตถุดิบที่หาได้ในท้องถิ่น  ข้อจ้ากัดของสีธรรมชาติ  ได้แก่  ไม่สามารถผลิต
ได้ในปริมาณมากและไม่สามารถผลิตสีตามที่ตลาดต้องการได้  สีซีดจางและมีความคงทนต่อแสงน้อย  (โครงการฝ้าย
แกมไหม, 2546) การย้อมฝ้ายด้วยครามและห้อมนั้นใช้วิธีย้อมเย็น  การเตรียมสีจากครามและห้อมในทุกแห่งใช้วิธีหมัก
ในน้้าด่าง  ตีเป็นฟองเพ่ือให้อากาศ  จนได้ตะกอนสีน้้าเงินด้า  แยกเก็บไว้ใช้ย้อมต่อไป  หรือจะเริ่มจากตะกอนคราม
หรือห้อมที่หมักแล้วผสมน้้าด่างขี้เถ้า  ปูนขาว  และใบส้มป่อยบด  น้าฝ้ายมาทุบแช่น้้าและชุบน้้าแป้ง ขย้ากับน้้าย้อม  
บิดตาก  และย้อมหลาย ๆ ครั้ง  แล้วตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์  การสกัดสีจากห้อมนั้น  ห้อมสดจะให้อินดิโก้มาก  
แต่ถ้าเป็นห้อมไม่สดจะมีอินดิโก้น้อย  อาจอยู่ในรูปอินดิแคนและสารอ่ืนปนออกมามาก (สุรีย์และคณะ, 2543)   

ผลงานวิจัยตั้งแต่ปี 2554-2558  ได้สายพันธุ์ห้อมจากแหล่งต่าง ๆ  พันธุ์ห้อมที่เหมาะสมและเจริญเติบโต
ดีในพ้ืนที่จังหวัดแพร่   และเทคโนโลยีด้านการผลิต ได้แก่  การปลูก  ระยะปลูกที่เหมาะสม   เทคนิคการตัดแต่งกิ่ง  
การพรางแสง  อายุการเก็บเกี่ยว  และช่วงเวลาการกับใบห้อมเพ่ือให้ได้เนื้อห้อมสูงสุด รวมทั้งได้เครื่องทุ่นแรงใน
กระบวนการท้าเนื้อห้อมแล้ว  แต่ยังขาดการน้าไปทดสอบในสภาพแปลงของเกษตรกร ดังนั้น  จึงจ้าเป็นต้องท้าการ
ทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตห้อมที่เหมาะสมในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน  เพ่ือให้ได้องค์ความรู้  ด้านการเพ่ิม
ศักยภาพการผลิตห้อมให้ได้ผลผลิตเพียงพอกับปริมาณต้องการใช้เป็นวัตถุดิบในการย้อมผ้าต่อไป 
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บทคัดย่อ 
การทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตห้อมที่เหมาะสมในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน  มีวัตถุประสงค์

เพ่ือให้เกษตรกรได้เทคโนโลยีการผลิตห้อมที่ถูกต้อง ทดสอบเทคโนโลยีการผลิตห้อมในพื้นที่จังหวัดแพร่   ด้าเนินการใน
แปลงของเกษตรกร  โดยเกษตรกรเป็นผู้ด้าเนินการจ้านวน 10 ราย ๆ ละ 1 ไร่ แต่ละรายมี 2 กรรมวิธี 2 ซ้้า ได้แก่ 1) 
วิธีทดสอบ ปลูกห้อมพันธุ์ใบใหญ่  ระดับการพรางแสง 70 เปอร์เซ็นต์  ระยะปลูก 50x60 เซนติเมตร เก็บเกี่ยวห้อมอายุ 
9 เดือน ช่วงเวลาการเก็บเกี่ยว 07.00-11.00 นาฬิกา  และใช้เครื่องกวนน้้าห้อมผลิตเนื้อห้อม  2) วิธีเกษตรกร ปลูก
ห้อมพันธุ์ใบใหญ่ ภายใต้ร่มต้นไม้  อยู่ใกล้แหล่งน้้า  ปฏิบัติดูแลรักษาตามวิธีของเกษตรกร  และผลิตเนื้อห้อมโดยใช้แรง
คน  เปรียบเทียบผลต่างระหว่างวิธีทดสอบและวิธีเกษตรกร พบว่า การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตห้อมในพ้ืนที่จังหวัด
แพร่  กรรมวิธีทดสอบให้ผลผลิตห้อมสดมากกว่ากรรมวิธีเกษตรกร  ท้าให้สามารถเก็บเกี่ยวได้ 4 ครั้ง คิดเป็นผลผลิต
ห้อมสดต่อไร่ 3,844 กิโลกรัม  ผลผลิตเนื้อห้อม 769 กิโลกรัม  มีต้นทุนการผลิต 7,063 บาท มีรายได้ 38,436 บาท  
และให้ผลตอบแทนสุทธิ 31,373 บาท  ซึ่งให้ผลตอบแทนคุ้มค่าต่อการลงทุน  ส่วนวิธีเกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวได้ 2 
ครั้ง คิดเป็นผลผลิตห้อมสดต่อไร่ 1,773 กิโลกรัม  ผลผลิตเนื้อห้อม 355 กิโลกรัม มีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 4,909 บาท มี
รายได้เฉลี่ย 17,728 บาท และมีผลตอบแทนสุทธิ 12,819 บาท  ให้ผลตอบแทนคุ้มค่าต่อการลงทุนเช่นกัน ส้าหรับการ
เพ่ิมประสิทธิการผลิตห้อมของเกษตรกรแปลงต้นแบบในจังหวัดแพร่และจังหวัดพะเยา คิดเป็นผลผลิตห้อมสดเฉลี่ย 
3,023 กิโลกรัมต่อไร่  ผลผลิตเนื้อห้อมเฉลี่ย 605 กิโลกรัมต่อไร่  ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 11,233 บาทต่อไร่ รายได้เฉลี่ย 
60,467 บาทต่อไร่  และให้ผลตอบแทนสุทธิ 49,233 บาทต่อไร่  ท้าให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากเดิม 20-50 
เปอร์เซ็นต์   
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Abstract 
Testing and development of appropriate Strobelanthes cusia (Nees) Kuntze  production 

technology in the upper northern region. The objective is to obtain the production technology in 
Phrae province. 10 farmers, 1 rai per plant, each with 2 methods 1) Doa method using large leaf 
varieties 70 percent shade level, planting spacing 50x60 cm, harvesting at 9 months, harvesting time 
07.00-11.00 am. and using a machine for producing indigo paste 2) farmer method is using large leaf 
varieties grow under the shade of the tree and near the water source, produce indigo paste by using 
human. The differences between the Doa methods and the farmer methods was found that the Doa 
method gave more fresh yields than the farmer method. It can be harvested 4 times, fresh yield of 
3,844 kilograms per rai, 769 kilograms of indigo paste with a production cost of 7,063 baht, an 
income of 38,436 baht, and a net return of 31,373 baht. As for the method, farmers can harvest 2 
times, fresh yield of 1,773 kilograms per rai, 355 kilograms of fresh produce with production cost of 
4,909 baht, an income of 17,728 baht, and a net return of 12,819 baht. As well Increasing S. cusia 
production technology of master plot in Phrae and Phayao Provinces Representing of fresh yield 
3,023 kilograms per rai. The indigo paste of 605 kilograms per rai. The production cost is 11,233 baht 
per rai,  income of 60,467 baht per rai and a net return of 49,233 baht per rai, resulting in increased 
incomes for farmers. to have income of 20-50 percent 
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การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตห้อมในพื้นที่จังหวัดแพร่  
Testing technology of Strobelanthes cusia (Nees) Kuntze Production In Phrae Province 

 
ประนอม  ใจอ้าย/1  วิภาดา  แสงสร้อย/1  มณทิรา  ภูติวรนาถ/1 

สุทธินี  เจริญคิด/1 พรรณพิมล  สุริยะพรหมชัย/1   รณรงค์  คนชม/1 กัมปนาท  บุญสิงห์/1 
 

ค าส าคัญ (Keywords)  ห้อม Strobilanthes cusia (Nees) Kuntze,   Strobilanthes sp. 
   สารอินดิโก้ (indigo)  เนื้อห้อม (indigo paste) 
 

บทคัดย่อ  
ห้อม เป็นพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบย้อมผ้าหม้อห้อมจนเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดแพร่  ผ้าหม้อห้อมจะไม่ท้าให้ผู้

ที่เป็นโรคภูมิแพ้เกิดอาการแพ้สีย้อมเคมี จึงเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ ท้าให้วัตถุดิบไม่เพียงพอ
ส้าหรับย้อมสีผ้าหม้อห้อม ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ได้วิจัยพัฒนาและทดสอบเทคโนโลยีการผลิตห้อม 1) วิธี
ทดสอบ และกรรมวิธีที่ 2 วิธีเกษตรกร  ด้าเนินการในแปลงของเกษตรกร  โดยเกษตรกรเป็นผู้ด้าเนินการจ้านวน 10 
ราย ๆ ละ 1 ไร่ แต่ละรายมี 2 กรรมวิธี 2 ซ้้า ได้แก่  วิธีทดสอบ ใช้พันธุ์ห้อมใบใหญ่  ระดับการพรางแสง 70 %  ระยะ
ปลูกท่ีเหมาะสม 50x60 เซนติเมตร เก็บเก่ียวห้อมอายุ 8 เดือน  ช่วงเวลาการเก็บเกี่ยวตั้งแต่เวลา 07.00-11.00 นาฬิกา   
และใช้เครื่องกวนน้้าห้อมเพ่ือผลิตเนื้อห้อม  ส่วนกรรมวิธีที่ 2  วิธีเกษตรกร ปลูกห้อมพันธุ์ใบใหญ่   ภายใต้ต้นไม้  และ
ใกล้แหล่งน้้า  ปฏิบัติดูแลรักษาตามวิธีของเกษตรกร  และผลิตเนื้อห้อมโดยใช้แรงคน  บันทึกข้อมูลผลผลิตน้้าหนักสด 
น้้าหนักเนื้อห้อม  ต้นทุนการผลิต และรายได้ และเปรียบเทียบผลต่างระหว่างวิธีแนะน้าและวิธีเกษตรกร  โดยวิเคราะห์ 
Yield Gap Analysis และเปรียบเทียบกรรมวิธีโดยใช้ Pair t-test   ผลการทดลองพบว่า กรรมวิธีทดสอบให้ผลผลิต
ห้อมสดมากกว่ากรรมวิธีเกษตรกรอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ กรรมวิธีทดสอบท้าให้สามารถเก็บเกี่ยวได้ 4 ครั้ง คิดเป็น
ผลผลิตห้อมสดเฉลี่ย 3,844 กิโลกรัมต่อไร ่ ผลผลิตเนื้อห้อมเฉลี่ย กิโลกรัมต่อไร ่ มีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 7,063 บาท/ไร่  
มีรายได้เฉลี่ย 38,436 บาทต่อไร่  และให้ผลตอบแทนสุทธิ 31,373 บาทต่อไร่  และให้ผลตอบแทนคุ้มค่าต่อการลงทุน 
เนื่องจากกรรมวิธีทดสอบมีอัตราส่วนของรายได้ต่อการลงทุน (BCR)  5.15  กรรมวิธีเกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวได้เพียง 
2 ครั้ง คิดเป็นผลผลิตห้อมสดเฉลี่ย 1,773 กิโลกรัมต่อไร่  ผลผลิตเนื้อห้อมเฉลี่ย 355 กิโลกรัมต่อไร่  มีต้นทุนการผลิต
เฉลี่ย 4,909 บาทต่อไร่  มีรายได้เฉลี่ย 17,728 บาทต่อไร่  และมีผลตอบแทนสุทธิ 12,819 บาทต่อไร่  ให้ผลตอบแทน
คุ้มค่าต่อการลงทุนเช่นกัน โดยมีอัตราส่วนของรายได้ต่อการลงทุน เท่ากับ 3.58 ดังนั้นจึงถือว่างานวิจัยนี้ได้พัฒนาห้อม
จากพืชป่ามาเป็นพืชปลูก สร้างรายได้แก่เกษตรกรและชุมชน  ตลอดจนช่วยสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการย้อมผ้า
ห้อมไม่ให้สูญหายและสิบทอดต่อลูกหลานต่อไป 
 

                                                 
/1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่    ส้านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 
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Abstract 
Strobilanthes cusia (Nees) (Kuntze) is a naturally shrub in the Northern Region of 

Thailand. Farmers usually take stems and leaves to produce the natural indigo for dying cotton 
cloths which are very famous cloths in Phrae Province.  Phrae Agricultural Research and 
Development Center has studied and developed appropriate technologies during 2016-2017. The 
experiments were DOA Technologies and Farmer Technologies. The DOA Technologies were shading, 
spacing, harvesting index, optimal time to harvest and indigo paste. The other technology were 
maintained by the farmers. The result that DOA Technologies were higher yields 4 time/year, indigo 
paste, 3,844 kg/rai and 769 kg/rai. DOA Technologies gave cast 7,063 bath/rai, 38,436 bath/rai of 
income and 31,373 bath/rai of return profit, 5.15 of BCR. Whereas, Farmer Technologies gave 1,773 
kg/rai of fresh weight with 2 time/year, 355 kg/rai of indigo paste that cost 4,909 bath/rai, 17,728 
bath/rai of income and 12,819 bath/rai of return profit, 3.58 of BCR. The conclusion that DOA 
Technologies can increase income of farmer and communities. They also keep the local wisdom to 
remain in the future. 
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บทน า  
ต้นห้อม Strobilanthes cusia (Nees) เป็นพืชล้มลุก  มีลักษณะเป็นไม้พุ่ม ชอบขึ้นในสภาพพ้ืนที่มี

อากาศเย็น  มีความชื้นสูง ใกล้แหล่งน้้า  ปัจจุบันเหลือต้นห้อมในธรรมชาติน้อยมาก และการค้าขายเสื้อผ้าหม้อห้อมมี
จ้านวนมากขึ้น ต้นห้อมที่น้ามาย้อมสีโตไม่ทัน  ท้าให้ขาดวัตถุดิบที่น้ามาใช้ย้อมผ้า  จึงมีการน้าสารเคมีมาใช้ย้อมผ้า
ทดแทนต้นห้อม   ห้อม เป็นพืชล้มลุกชนิดหนึ่งที่ชาวบ้านน้าล้าต้น และใบมาหมักในน้้าตามกรรมวิธที่สืบทอดกันมาแต่
โบราณ จะท้าให้เป็นสีกรมท่า และสีจะน้าไปย้อมผ้าขาวให้เป็นสีกรมท่าที่เรียก ผ้าหม้อห้อม ซึ่งได้รับความนิยม 
เนื่องจากเป็นผ้าฝ้ายที่มีความทน เนื้อผ้ามีน้้าหนักเบา ท้าให้สวมใส่สบาย ไม่ร้อนเกินไป และสีย้อมเข้มท้าให้ไม่เปื้อนง่าย 
รูปแบบของการตัดเย็บเป็นแบบเรียบง่าย สามารถใส่ได้ทุกวัยและใส่ได้หลายโอกาส ราคาไม่แพงเกินไป  ส่วนของต้น
ห้อมที่น้ามาใช้ประโยชน์ในการย้อมผ้า ได้แก่ ส่วนใบและยอด โดยน้าใบและยอดของห้อมสด ไปหมักตามขั้นตอนการ
ท้าเนื้อห้อม  ปริมาณใบและยอดห้อมจ้านวน 12 กิโลกรัมน้าไปท้าเนื้อห้อม  หรือห้อมเปียกได้จ้านวน 2.5 กิโลกรัม  ใบ
ห้อมสดราคากิโลกรัมละ 5-7 บาท  เนื้อห้อมหรือห้อมเปียกซ่ึงได้มาจากการน้า ราคากิโลกรัมละ 80-100 บาท   แต่การ
ผลิตห้อมยังประสบกับปัญหาหลาย ๆ อย่าง  ได้แก่ มีข้อจ้ากัดด้านพ้ืนที่ปลูก มีอากาศร้อนชื้น  มีสภาพแสงร้าไร 
วัตถุดิบต้นห้อม ไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้ผลิต  จนท้าให้มีการขยายตัวทั้งปริมาณและคุณภาพ  ไม่เพียงพอกับ
ความต้องการของผู้บริโภค  ผู้ประกอบการมีความต้องการห้อมสดประมาณ 400 -600 กิโลกรัมต่อวัน และในรูปเนื้อ
ห้อมปริมาณ 80-100 กิโลกรัมต่อวัน ซึ่งในแต่ละปีปริมาณความต้องการห้อมสดประมาณ 80-100 ตัน ซึ่งในปี 2556 ได้
มีการขยายพ้ืนที่ปลูกเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือน้ามาท้าเป็นเนื้อห้อมหรือห้อมเปียก โดยการน้าใบห้อมไปผ่านกระบวนการหมัก
จนเหลือแต่ตะกอนคล้ายโคลน แต่ปริมาณห้อมสดภายในจังหวัดแพร่ก็ยังมีไม่เพียงพอ จึงได้น้าเข้าเนื้อห้อมและคราม
จากจังหวัดสกลนครและประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาว ซึ่งก้าลังจะขาดแคลนเช่นเดียวกัน   

ดังนั้น จึงจ้าเป็นต้องท้าการทดสอบเทคโนโลยีการผลิตห้อมในพ้ืนที่ของเกษตรกร  เพ่ือให้เกษตรกรน้า
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในพื้นท่ี โดยมีการปรับใช้ตามสภาพพ้ืนที่ของเกษตรกร    

 
การทบทวนวรรณกรรม 

ต้นห้อม มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า  Strobilanthes cusia (Nees) Kuntze  อยู่ในวงศ์  Acanthaceae   มีชื่อ
เรียกแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น ได้แก่ ห้อม  ห้อมเมือง (เหนือ) แม่ฮ่องสอนเรียกครามดอย น่านเรียกห้อมเมือง  ห้อม
หลวง และท่ีเชียงใหม่ เชียงราย แพร่ ล้าปาง เรียกห้อมน้อย   ส่วนที่ให้สี คือส่วนใบ  ได้สีน้้าเงิน  ลักษณะทาง
พฤกษศาสตร์  เป็นไม้พุ่ม     ล้าต้นตั้งตรงสูงถึง 1 เมตร  ล้าต้นและเหง้ารูปทรงกระบอก  บริเวณข้อโป่งพอง  ใบ เป็น
ใบเดี่ยว  เรียงตรงข้าม  รูปวงรีกว้าง 2.5-6 เซนติเมตร  ยาว 5-16 เซนติเมตร  ขอบใบหยัก  ฟันเลื่อนละเอียด  ดอก 
เป็นช่อออกตามซอกใบและก่ิง  รูปทรงคล้ายระฆัง  ดอกสีม่วง  กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด  โค้งงอเล็กน้อย  ผล 
เวลาแห้งแตกได้เมล็ดแบนสีน้้าตาล  การขยายพันธุ์  ใช้กิ่งช้า  แยกหน่อ  หรือใช้เมล็ดปลูกในที่ชื้นแฉะ  และจะเติบโต
ได้ดีในที่มีแสงร้าไรมีความชื้นสูง (กองบรรณาธิการ, 2544)    

ส้ารวจและเก็บรวบรวมต้นห้อมได้ 5 แหล่งปลูก  ได้แก่ บ้านนาตอง หมู่ 9 ต้าบลช่อแฮ  อ้าเภอเมือง 
จังหวัดแพร่, บ้านสองพ่ีน้อง หมู่ 5 ต้าบลริมโขง  อ้าเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย, อ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, บ้าน
ธาตุสบแวน   หมู่ที่ 6   ต้าบลหย่วน อ้าเภอเชียงค้า จังหวัดพะเยา และ บ้านช่างเคิ่ง ต้าบลต่อเรือ อ้าเภอแม่แจ่ม 
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จังหวัดเชียงใหม่  น้าต้นห้อมมาขยายพันธุ์  โดยวธิีการปักช้า  ดูแลรักษาในโรงเรือนที่คลุมด้วยตาข่ายพรางแสงระดับ 
70 % ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ บันทึกลักษณะทางพฤษศาสตร์ ได้จ้าแนกชนิดของต้นห้อมตามลักษณะ
ภายนอก แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ห้อมชนิดใบใหญ่ ชื่อวิทยาศาสตร์ Strobilanthes cusia (Nees) Kuntze  
ได้แก่ สายพันธุ์แพร่  เชียงราย  เชียงใหม่  และพะเยา กลุ่มที่ 2 ห้อมชนิดใบเล็ก ชื่อวิทยาศาสตร์ Strobilanthes sp. 
ได้แก่ สายพันธุ์นาตอง  และเชียงค้า  (วิภาดา และคณะ, 2556) 

จากการวิเคราะห์การเจริญเติบโตของต้นห้อมที่เก็บมาจาก 6 แหล่งปลูก  พบว่ามีการเจริญเติบโตที่
แตกต่างกันอย่างชัดเจนระหว่างต้นห้อมชนิดใบใบใหญ่และชนิดใบเล็ก  จึงได้ส่งตัวอย่างต้นห้อมทั้ง 6 ตัวอย่าง ตรวจ
วิเคราะห์ลายพิมพ์ดีเอ็นเอที่ห้องปฏิบัติการ ห้อม 6 ตัวอย่างโดยใช้เทคนิค ISSR ด้วยไพร์เมอร์ 14 ชนิดพบว่าห้อมท้ัง 6 
ตัวอย่างสามารถจัดกลุ่มได้สองกลุ่มและห้อมทั้งสองกลุ่มเป็นห้อมต่างสายพันธุ์กัน โดยกลุ่มที่ 1 ประกอบด้วยห้อม 4 
ตัวอย่างได้แก่ ห้อมจากเชียงใหม่  เชียงราย พะเยา1 และ  แพร่1 กลุ่มท่ีสองได้แก่ ห้อม 2 ตัวอย่างคือ ห้อมจากพะเยา2 
(เชียงค้า) และแพร่2 (นาตอง) ส้าหรับห้อมกลุ่มที่ 1 ที่ค่าสัมประสิทธิ์ความคล้ายคลึงกันทางพันธุกรรมเท่ากับ 0.88  ท้า
ให้ห้อมจากเชียงใหม่ มีความแตกต่างทางพันธุกรรมไม่มากนักกับ ห้อมเชียงราย ห้อมแพร่1 และ ห้อม พะเยา1 โดย
ห้อมสามตัวอย่างหลังมีค่าสัมประสิทธิ์ความคล้ายคลึงกันทางพันธุกรรมสูงมาก จึงเป็นไปได้ว่าห้อมทั้งสามตัวอย่างได้มา
จากสายต้นเดียวกัน ส่วน หอ้มเชียงใหม่ อาจมีการพัฒนามาจากสายต้นหรือบรรพบุรุษเดียวกันกับห้อมอีกสามตัวอย่าง  
ในส่วนของห้อมกลุ่มที่ 2 พบว่า ห้อมพะเยา2 (เชียงค้า) และห้อมแพร่2 (นาตอง) มีค่าสัมประสิทธิ์ความคล้ายคลึงกัน
ทางพันธุกรรมเท่ากับ 0.87 แสดงถึงการมีความแตกต่างกันทางพันธุกรรมไม่มากนัก จึงเป็นไปได้ว่าห้อมสองตัวอย่างนี้มี
การพัฒนามาจากสายต้นหรือบรรพบุรุษเดียวกัน (ภาพท่ี 1) (ประนอมและคณะ 2556) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 Dendrogram ของห้อมจาก 6 แหล่งปลูก 6 ตัวอย่าง จากการวิเคราะห์ลายพิมพ์ดีเอ็นเอของห้อม         

ห้องปฏิบัติการชีวโมเลกลุของหน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   เมื่อเดือนมกราคม 2556 
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มีการศึกษาลักษณะประจ้าพันธุ์และรวบรวมพันธุ์ห้อม ได้ 6 พันธุ์  ได้แก่  พันธุ์ป่าซางล้าพูน  พันธุ์แม่ริม  
พันธุ์เชียงดาว พันธุ์แพร่  พันธุ์ภูซาง  และพันธุ์สะเมิง  การตัดช้าห้อมเพ่ือการขยายพันธุ์   โดยใช้ส่วนยอดและส่วนกลาง
ของล้าต้น ปักช้าในวัสดุเพาะได้แก่ ดินร่วน  ดินร่วนผสมแกลบด้า 1:1  ดินร่วนผสมแกลบด้าผสมทราย 1:1:1  และดิน
ทรายผสมแกลบด้า 1:1 แล้วเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของต้นห้อม  พบว่าความสูงของต้นห้อมอายุ 75 วัน  ส่วนยอด
ของล้าต้นห้อมที่ปักช้าในดินร่วนมีอัตราการเจริญเติบโตด้านความสูงมากที่สุด 8.21 เซนติเมตร ด้านจ้านวนกิ่งพบว่า  
ส่วนกลางของล้าต้นห้อมปักช้าในดินร่วนผสมแกลบด้าผสมทรายมีจ้านวนกิ่งเฉลี่ยต่อตนสูงที่สุด 8.8 กิ่ง  ชนิดของล้าต้น
ที่ใช้ในการปักช้ามีอัตราการเจริญเติบโตมากกว่า  ส่วนน้้าหนักแห้งพบว่าส่วนยอดของต้นห้อมที่ปักช้าในดินร่วนมี
น้้าหนักแห้งมากท่ีสุด 1.04 กรัม  ระดับการพรางแสงที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของห้อม  โดยน้าต้นห้อมมาปลูกใน
โรงเรือนที่มีการพรางแสงในระดับที่แตกต่างกัน ได้แก่  ไม่มีการพรางแสง   ซาแลนพรางแสง 50%  1 ชั้น  ซาแลนพราง
แสง 50%  2 ชั้น  และซาแลนพรางแสง 50% 3 ชั้น พบว่า  ซาแลนพรางแสง 50%  1 ชั้น  ดีที่สุด  ในช่วงระยะเวลา
หลังการทดลอง 120 วัน  ต้นห้อมเจริญเติบโตมากกว่าวิธีการอื่น ๆ มีความสูง เฉลี่ย 52.51 เซนติเมตร  จ้านวนกิ่งหรือ
ตาข้าง 946.52 กิ่งต่อต้น  ระดับแสงที่เหมาะสม คือ 19.58 กิโลลักซ์  น้้าหนักแห้งต่อต้น 72.20 กรัมต่อต้น  น้้าหนัก
แห้งใบ 60.83 กรัมต่อต้น  ปริมาณสีที่สกัดได้ 106.4 กรัมต่อต้น  และการไม่พรางแสงต้นห้อมมีการเจริญเติบโตดีกว่า
พรางแสง 2 ชั้น และ 3 ชั้น  การเจริญเติบโตและระยะการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมของต้นห้อมพันธุ์แม่ริม เก็บเกี่ยวที่อายุ 
2, 3, 4 และ 5  เดือน  พบว่า ต้นห้อมเจริญเติบโตได้ดีที่สุด ช่วงระยะเวลา 5 เดือน  รองลงมา ได้แก่ ช่วงระยะเวลา 4, 
3 และ 2 เดือน ตามล้าดับ (อนันต์ และคณะ, 2551) 

การศึกษาผลของระยะปลูกที่มีต่อการเจริญเติบโตและปริมาณผลผลิตห้อม ระยะปลูก 50x40, 50x60, 
50x80x 70x40, 70x60, 70x80, 90x40, 90x60, และ 90x80 เซนติเมตร พบว่า การเจริญเติบโตของต้นห้อมไม่
แตกต่างกัน ระยะ 50x60 เซนติเมตร ให้ผลผลิตห้อมสดเฉลี่ยต่อไร่มากท่ีสุด คือ 1,266 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมาได้แก่ 
ระยะ 50x40, 50x80, 70x40, 70x60, 70x80, 90x40, 90x60 และ 90x80 เซนติเมตร โดยให้ผลผลิตห้อมสด 750, 
657, 598, 459, 404, 351, 338, และ 272 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล้าดับ ระยะที่ให้ผลผลิตน้อยที่สุด คือ 90x80 
เซนติเมตร จ้านวน 272 กิโลกรมั/ไร่  ผลผลิตเนื้อห้อม ระยะ50x60, 50x80 เซนติเมตร ให้เนื้อห้อมมากท่ีสุด คือ 
238.98 และ 228.58 กิโลกรัมต่อไร่ (ประนอมและคณะ 2558) 

ผลของการตัดแต่งกิ่งที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและปริมาณผลผลิตห้อม  โดยวิธีเปิดกลางทรงพุ่มที่ระดับ
ความสูง 15 ซม.  วิธีเปิดกลางพุ่มที่ระดับความสูง 30 ซม.  วิธีตัดปลายยอดทั่วทรงพุ่มที่ระดับความสูง 50 ซม.และตัด
ปลายยอด 3 คู่ใบ  วิธีเปิดกลางพุ่มที่ระดับความสูง 30 ซม.และตัดปลายยอดทั่วทรงพุ่ม และวิธีการไม่ตัดแต่งกิ่ง พบว่า 
ปริมาณผลผลิตต่อไร่หลังการตัดแต่งกิ่ง ที่อายุ 12 เดือน วิธีเปิดกลางทรงพุ่มที่ระดับความสูง 15 ซม.  วิธีเปิดกลางทรง
พุ่มที่ระดับความสูง 30 ซม.  วิธีตัดปลายยอดทั่วทรงพุ่มที่ระดับความสูง 50 ซม.และตัดปลายยอด 3 คู่ใบ ให้ผลผลิตสด
เฉลี่ย 1,773.18- 2,034.49 กิโลกรัมต่อไร่  ส่วนด้านผลผลิตเนื้อห้อม การตัดแต่งด้วยวิธีเปิดกลางทรงพุ่มที่ระดับความ
สูง 15 ซม.  วิธีตัดปลายยอดทั่วทรงพุ่มที่ระดับความสูง 50 ซม.และตัดปลายยอด 3 คู่ใบ  วิธีเปิดกลางพุ่มที่ระดับความ
สูง 30 ซม.และตัดปลายยอดทั่วทรงพุ่ม และวิธีการไม่ตัดแต่งก่ิง มีผลผลิตเนื้อห้อมเฉลี่ย 220.25-251.98  กิโลกรัมต่อไร่  
ด้านปริมาณสารอินดิโก้ การตัดแต่งก่ิงด้วยวิธีเปิดกลางทรงพุ่มที่ระดับความสูง 15 ซม. วิธีเปิดกลางทรงพุ่มที่ระดับความ
สูง 30 ซม.  เปิดกลางพุ่มที่ระดับความสูง 30 ซม. และตัดปลายยอดทั่วทรงพุ่ม และวิธีการไม่ตัดแต่งกิ่ง มีปริมาณสาร
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อินดิโก้เฉลี่ย 1.99-2.40 % ดังนั้น หากเกษตรกรผู้ปลูกต้องการให้ห้อมมีผลผลิตสูง การไม่ตัดแต่งกิ่งเป็นวิธีที่ปฏิบัติได้
ง่ายที่สุด ประหยัดทั้งเวลาและแรงงาน ท้าให้ได้ปริมาณเนื้อห้อมและสารอินดิโก้สูง (วิภาดาและคณะ 2558) 

การศึกษาระดับความเข้มแสงที่เหมาะสมส้าหรับการเจริญเติบโตของห้อม โดยปลูกในโรงเรือนพรางแสง 
50, 60 และ 70 เปอร์เซ็นต์ ใช้ระยะปลูกระหว่างต้น 50 เซนติเมตร ระยะระหว่างแถว 60 เซนติเมตร ปฏิบัติดูแลรักษา 
ให้น้้า ให้ปุ๋ย ก้าจัดวัชพืช  บันทึกข้อมูลการเจริญเติบโตระยะ 3, 6 และ 9 เดือน  เก็บเกี่ยวผลผลิตเมื่อห้อมอายุ 10 
เดือน พบว่า ทุกระยะการเจริญเติบโต ห้อมที่ปลูกในโรงเรือนพรางแสง 70 เปอร์เซ็นต์ มีการเจริญเติบโตสูงที่สุดทุกด้าน 
ได้แก่ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางล้าต้น ความสูงและขนาดทรงพุ่ม และยังพบว่าผลผลิตห้อมสด เนี้อห้อม และปริมาณสาร
อินดิโก้ สูงที่สุดด้วยเช่นกัน  ดังนั้นหากเกษตรกรต้องการปลูกห้อมเพ่ือให้มีการเจริญเติบโตและผลผลิตสูง ควรปลูกห้อม
ในโรงเรือนพรางแสง 70 เปอร์เซ็นต์  (มณทิราและคณะ 2558) 

ศึกษาอายุการเก็บเกี่ยวห้อมที่เหมาะสมในการผลิตเนื้อห้อมให้มีคุณภาพ เก็บเกี่ยวอายุ 5, 6, 7, 8, 9, 10 
และ 11  พบว่า ห้อมที่เก็บเกี่ยวตั้งแต่อายุ 5 เดือน ถึง 11 เดือนให้ผลผลิตสดต่อไร่ 2,058.8 -4,592.2 กิโลกรัม  โดย
อายุการเก็บเกี่ยวที่ให้ผลผลิตสูง คือ 9 เดือน  รองลงมาได้แก่ 10 และ 11 เดือน ซึ่งได้ผลผลิตมากกว่าอายุการเก็บเกี่ยว 
5- 8 เดือน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ  ให้ผลผลิตเนื้อห้อมมากที่สุด 9 เดือนรองลงมา ได้แก่ 10 และ11 เดือน   พบ
ปริมาณสารอินดิโก้ในเนื้อห้อมสูง  เมื่ออายุตั้งแต่ 8-11 เดือน (ประนอมและคณะ 2558) 

การศึกษาช่วงเวลาที่เหมาะสมส้าหรับการเก็บใบห้อมเพ่ือผลิตเนื้อห้อม พบว่า ระยะออกดอก หรือต้นห้อม
อายุ 10 เดือนหลังปลูก ให้ผลผลิตห้อมสด เนื้อห้อม และปริมาณสารอินดิโก้ สูงกว่าห้อมที่เก็บเกี่ยวในระยะก่อนออก
ดอก (อายุ 6 เดือนหลังปลูก) และระยะหลังออกดอก (อายุ 12 เดือนหลังปลูก) และช่วงเวลาเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมควร
เป็นช่วงเวลาตั้งแต่ 07.00-11.00 นาฬิกา ซึ่งห้อมที่เก็บในช่วงเวลาดังกล่าวจะมีผลผลิตห้อมสด เนื้อห้อม สูงกว่า
ช่วงเวลาอ่ืนๆ ส่วนปริมาณสารอินดิโก้ท่ีได้ก็ไม่แตกต่างกับห้อมที่เก็บเกี่ยวในช่วงเวลา 13.00-14.00 นาฬิกา และ17.00-
18.00 นาฬิกา (มณทิราและคณะ 2558) 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิจัยและพัฒนาเครื่องมือกวนน้้าห้อม เพ่ือลดกระบวนการท้าห้อมเปียกแบบ
ใช้แรงงานจากคน ซึ่งใช้เวลาประมาณ 30 – 45 นาที ท้าให้เกิดการเมื่อยล้า และการตีไม่สม่้าเสมอ ส่งผลต่อห้อมเปียกที่
ได้ งานวิจัยนี้มีการศึกษาทดสอบและพัฒนาเครื่องมือกวนน้้าห้อม โดยมีหลักการแบบตีขึ้น-ลง ความเร็วในการตีคงที่ 
200 ครั้ง/นาที ประกอบด้วย 4 ส่วนหลักคือ 1) ชุดหัวตี เป็นรูปทรงกรวยคว่้า หน้ากว้าง 100 มิลลิเมตร ยาว 300 
มิลลิเมตร ท้าจาก ท่อ PVC ขนาด 25 มิลลิเมตรยาว 600 มิลลิเมตร มาผ่าเป็น 7 ซี่ แล้วน้าเส้นหวายมาถัก 2) ชุดเครื่อง
ตี ขึ้น-ลง มีช่วงชัก 5 ระดับ คือ 100,125,150,175 และ 200 มิลลิเมตร โดยมีจานหมุนขนาด 200 มิลลิเมตร และแกน
ตี ขนาด 12.5 มิลลิเมตร 3) ชุดปรับระดับ ใช้แกนตีเลื่อนปรับ ขึ้น – ลง ได้  300 มิลลิเมตร และ 4) ชุดถ่ายทอดก้าลัง
โดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 1 แรงม้า เป็นต้นก้าลัง ท้างานที่ความเร็วรอบ 200 รอบต่อนาที จากผลการทดสอบพบว่าใช้
เวลาตีน้้าห้อม 10 นาที ได้ปริมาณเนื้อห้อม 17.73 กรัม มีปริมาณสารอินดิโก 4.54 ในขณะที่ใช้แรงงานคนใช้เวลา 
37.08 นาที ได้ปริมาณเนื้อห้อม 7.30 กรัม มีปริมาณสารอินดิโก 1.53 นั้นหมายถึงเครื่องต้นแบบดั งกล่าว สามารถ
ท้างานได้เร็วกว่าคน 3.7 เท่า ได้ปริมาณเนื้อห้อมมากว่า 2.43 เท่า  และได้ปริมาณสารอินดิโก 2.97 เท่า โดยเครื่อง
ดังกล่าวมีราคาประมาณ 20,000 บาท โดยมีจุดคุ้มทุนอยู่ที่การท้างาน 325.6 กิโลกรัม(ห้อมสด)ต่อปี  (สนองและคณะ, 
2556) 
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ระเบียบวิธีการวิจัย  
อุปกรณ์  ได้แก่  โรงเรือนพรางแสง  ต้นห้อม  ระบบน้้า   วัสดุอุปกรณ์ปักช้า   ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยเคมี สูตร 

25-7-7  และอุปกรณ์ในการท้าห้อมเปียก ได้แก่ ถังพลาสติก ปูนขาว  ผ้าดิบ และเครื่องตีน้้าห้อม 
วิธีการ 

วางแผนการทดลองแบบ RCB  ประกอบด้วย  2 กรรมวิธี 2 ซ้้า คือ กรรมวิธีที่ 1 วิธีแนะน้า และกรรมวิธี
ที่ 2 วิธีเกษตรกร  ด้าเนินการในแปลงของเกษตรกร  โดยเกษตรกรเป็นผู้ด้าเนินการจ้านวน 10 ราย ๆ ละ 1 ไร่ แต่ละ
รายมี 2 กรรมวิธี 2 ซ้้า ได้แก่    กรรมวิธีที่ 1  วิธีแนะน้า โดยเตรียมแปลงทดลอง  โดยใช้เทคโนโลยีจากงานวิจัย 2558   
ได้แก่ พันธุ์ห้อมใบใหญ่  ระดับการพรางแสง 70 % (อนันต์ และคณะ, 2551)   ระยะปลูกท่ีเหมาะสม 50x60 
เซนติเมตร   เก็บเก่ียวห้อมเมื่ออายุ 8 เดือน  ช่วงเวลาการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม คือ เวลา 07.00-11.00 นาฬิกา   และ
ใช้เครื่องกวนน้้าห้อมเพ่ือผลิตเนื้อห้อม (ประนอม และคณะ, 2558) และ กรรมวิธีที่ 2  วิธีเกษตรกร เตรียมแปลง
ทดลอง   ปลูกห้อมพันธุ์ที่เกษตรกรใช้   ภายใต้ต้นไม้  และใกล้แหล่งน้้า  ปฏิบัติดูแลรักษาตามวิธีของเกษตรกร  ก้าจัด
วัชพืช อย่างสม่้าเสมอ และผลิตเนื้อห้อมโดยใช้แรงคน  บันทึกข้อมูล การปฏิบัติงานภายในแปลง  ผลผลิตน้้าหนักสด 
และน้้าหนักเนื้อห้อม   ต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการผลิต   รายได้ที่ได้จากการ
ผลผลิตห้อมสด และเนื้อห้อม  และปัญหาอุปสรรคอ่ืนๆ  ประเมินความพึงพอใจของเกษตรกร   

การบันทึกข้อมูล การปฏิบัติงานภายในแปลง  ผลผลติน้้าหนักสด และน้้าหนักเนื้อห้อม  ข้อมูล
อุตุนิยมวิทยา  ได้แก่ อุณหภูมิ  ความชื้นสัมพัทธ์  และปริมาณน้้าฝน ต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 
ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการผลิต   รายได้ท่ีได้จากการผลผลิตห้อมสด และเนื้อห้อม  และปัญหาอุปสรรคอื่นๆ  

การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ Yield Gap Ananalysis และหาความแตกต่างค่าเฉลี่ยของ 2 
ประชากรโดยใช้ Paired t-test  ต้นทุนการผลิต ต้นทุนผันแปร รายได้สุทธิ (Cost and Return Analysis) และสัดส่วน
รายได้ต่อการลงทุน (Benefit Cost Ratio : B/C ratio) 

เวลาและสถานที่  ปีเริ่มต้น 2559 – ปีที่สิ้นสุด 2560  สถานที่ แปลงเกษตรกร ในจังหวัดแพร่ 
 

ผลการวิจัย  
การเจริญเติบโต 

การเจริญเติบโตของต้นห้อมด้านความสูง และความกว้างของทรงพุ่ม ของต้นห้อมในแปลงเกษตรกร เมื่อ
ต้นห้อมอายุ 3 เดือน  เมื่อเดือนสิงหาคม 2559  พบว่า วิธีแนะน้าต้นห้อมมีความสูงเฉลี่ย 34.93 เซนติเมตร ความกว้าง
ของทรงพุ่มเฉลี่ย 39.54 เซนติเมตร ส่วนวิธีของเกษตรกรต้นห้อมมีความสูงเฉลี่ย 25.58 เซนติเมตร ความกว้างของทรง
พุ่มเฉลี่ย 33.18 เซนติเมตร (ตารางที่ 1)  

การเจริญเติบโตของต้นห้อมเมื่อต้นห้อมอายุ 6 เดือน  เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2559 วิธีแนะน้าต้นห้อมมี
ความสูงเฉลี่ย 61.00 เซนติเมตร ความกว้างของทรงพุ่มเฉลี่ย 60.46 เซนติเมตร ส่วนวิธีของเกษตรกรต้นห้อมมีความสูง
เฉลี่ย 48.09 เซนติเมตร ความกว้างของทรงพุ่มเฉลี่ย 46.54 เซนติเมตร   (ตารางที่ 2) 
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ตารางที่ 1  ความสูง ทรงพุ่มของต้นห้อมในแปลงเกษตรกร เมื่อต้นห้อมอายุ 3 เดือน เมื่อเดือนสิงหาคม 2559 
เกษตรกร ความสูง (ซม.) ทรงพุ่มเฉลี่ย(ซม.) 

วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร 
1. นางศิวนันท์   จิรกุลธนินโชตน์ 34.40 25.00 40.60 38.60 
2. นางสาวณิชกุล    อ่อนน้อม 36.60 25.50 39.00 30.50 
3. นางยุพิน  สายส้าเภา  36.30 24.50 38.60 34.10 
4. นางสาวสุวิมล  หงส์สาม 38.50 26.00 36.60 34.20 
5. นายสว่าง  สีตื้อ 40.25 25.20 40.50 33.40 
6. นายชัย  ถิ่นจันทร์ 36.20 25.00 40.25 30.60 
7. นายวิค   หมายดี 30.50 25.00 40.00 38.50 
8. นางอรุณ  สีตื้อ  38.25 28.50 45.20 36.20 
9. นางเตือน   หมายดี 30.00 30.20 38.40 30.20 
10. นางธนพร ภักดี 28.25 20.90 36.25 25.50 

ค่าเฉลี่ย 34.93 25.58 39.54 33.18 
 
ตารางที่ 2  ความสูง ทรงพุ่มของต้นห้อมในแปลงเกษตรกร เมื่อต้นห้อมอายุ 6 เดือน เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2559 

เกษตรกร ความสูง (ซม.) ทรงพุ่มเฉลี่ย(ซม.) 
วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร 

1. นางศิวนันท์   จิรกุลธนินโชตน์ 56.40 40.08 50.25 36.65 
2. นางสาวณิชกุล    อ่อนน้อม 72.60 45.50 60.02 42.40 
3. นางยุพิน  สายส้าเภา 65.32 54.50 58.60 50.40 
4. นางสาวสุวิมล หงส์สาม 58.50 46.20 56.08 44.20 
5.นายสว่าง  สีตื้อ 74.25 55.20 69.50 48.40 
6. นายชัย  ถิ่นจันทร์ 62.24 45.00 64.25 48.06 
7. นายวิค   หมายดี 50.20 48.00 56.00 50.50 
8. นางอรุณ  สีตื้อ 68.20 42.51 65.20 46.02 
9. นางเตือน   หมายดี 54.08 53.02 68.42 53.26 
10. นางธนพร ภักดี 48.25 50.90 56.25 45.50 

ค่าเฉลี่ย 61.00 48.09 60.46 46.54 
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ผลผลิตต่อไร่ 
การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตห้อมในแปลงเกษตรกรจ้านวน 10 ราย  พบว่า กรรมวิธีทดสอบให้ผลผลิต

ห้อมสดมากกว่ากรรมวิธีเกษตรกรอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ กรรมวิธีทดสอบท้าให้สามารถเก็บเกี่ยวได้ 4 ครั้ง เมื่ออายุ 
8, 11, 14 และ 17 เดือน คิดเป็นผลผลิตห้อมสดเฉลี่ย 3,844 กก./ไร่  กรรมวิธีเกษตรกรสามารถเก็บเก่ียวได้เพียง 2 
ครั้ง อายุ 8 และ 14 เดือน คิดเป็นผลผลิตห้อมสดเฉลี่ย 1,773 กก./ไร่ นอกจากนี้กรรมวิธีทดสอบยังให้ผลผลิตเนื้อห้อม
มากกว่ากรรมวิธีเกษตรกรอย่างมีนัยส้าคัญอีกด้วย  โดยกรรมวิธีทดสอบได้ผลผลิตเนื้อห้อมเฉลี่ย 769 กก./ไร่ (ตารางที่ 
3)  
ตารางที่ 3 ผลผลิตต่อไร่ของห้อมสด  ผลิตเนื้อห้อม ส่วนต่างระหว่างการผลิตห้อมตามวิธีทดสอบและวิธีของเกษตรกรใน
พ้ืนที่จังหวัดแพร่  ตั้งแต่ปี 2559–2560  

ช่ือเกษตรกร 
ห้อมสด  (กก./ไร)่ 

Yield Gap1/ 
เนื้อห้อม (กก./ไร)่ 

Yield Gap1 
วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร 

นางศิวนันท์ จิรกุลธนินโชตน ์ 4,476 2,369 2,107 895 474 421 
นางสาวณิชกุล อ่อนน้อม 6,506 2,933 3,573 1301 587 714 
นางยุพิน  สายส้าเภา 3,136 1,333 1,803 627 267 360 
นางสาวสุวิมล หงสส์าม 3,360 1,333 2,027 672 267 405 
นายสว่าง  สีตื้อ 5,706 2,720 2,986 1141 544 597 

นายชัย  ถิ่นจันทร์ 3,253 1,440 1,813 651 288 363 

นายวิค   หมายด ี 4,000 2,027 1,973 800 405 395 

นางอรุณ  สีตื้อ 2,507 1,387 1,120 501 277 224 

นางเตือน   หมายด ี 3,093 853 2,240 619 171 448 

นางธนพร ภักด ี 2,400 1,333 1,067 480 267 213 
ค่าเฉลี่ย 3,844 1,773 2,071 769 355 414 

SD 1,354 695 759 271 139 152 

t-test 
  

8.63** 
  

8.63** 
1/ส่วนต่าง  = วิธีทดสอบ – วิธีเกษตรกร   ** เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของผลผลิตโดยวิธี  Paired t-test  

 
ต้นทุน  รายได้  ผลตอบแทนสุทธิ และอัตราส่วนของรายได้ต่อการลงทุน (BCR)   

กรรมวิธีทดสอบมีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 7,063 บาท/ไร่  ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าโรงเรือนชั่วคราว ส่วน
กรรมวิธีเกษตรกรมีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 4,909 บาท ซึ่งเป็นค่าระบบให้น้้า  หากราคาจ้าหน่ายห้อมสด 10 บาท /กก. 
กรรมวิธีทดสอบท้าให้เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ย 38,436 บาท/ไร่และให้ผลตอบแทนสุทธิ 31,373 บาท/ไร่   ส่วนกรรมวิธี
เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ย 17,728 บาท/ไร่และมีผลตอบแทนสุทธิ 12,819 บาท/ไร่   กรรมวิธีทดสอบและกรรมวิธีของ
เกษตรกรให้ผลตอบแทนคุ้มค่าต่อการลงทุน เนื่องจากกรรมวิธีทดสอบมีอัตราส่วนของรายได้ต่อการลงทุน (BCR)  5.15 
ซึ่งมากกว่ากรรมวิธีเกษตรกรซึ่งมีค่า BCR เท่ากับ 3.58  (ตารางที่ 4) 
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ตารางที่ 4  ต้นทุน  รายได้  ผลตอบแทนสุทธิ  (บาท/ไร่) และอัตราส่วนของรายได้ต่อการลงทุน (BCR) ของการผลิต
ห้อมระหว่างวิธีทดสอบและวิธีของเกษตรกร  ตั้งแต่ ปี 2559-2560 

ช่ือเกษตรกร 
วิธีทดสอบ Farmers Technology 

ต้นทุน รายได ้ ผลตอบแทนสุทธิ BCR ต้นทุน รายได*้ ผลตอบแทนสุทธิ BCR 

นางศิวนันท์ จิรกุลธนินโชตน ์ 8,500 44,759 36,259 5.27 5,800 23,689 17,889 4.08 
นางสาวณิชกุล อ่อนน้อม 7,500 65,063 57,563 8.68 4,800 29,332 24,532 6.11 
นางยุพิน  สายส้าเภา 8,600 31,358 22,758 3.65 5,100 13,333 8,233 2.61 
นางสาวสุวิมล หงสส์าม 7,100 33,598 26,498 4.73 4,800 13,333 8,533 2.78 
นายสว่าง  สีตื้อ 7,550 57,063 49,513 7.56 5,100 27,198 22,098 5.33 
นายชัย  ถิ่นจันทร์ 7,200 32,531 25,331 4.52 4,800 14,399 9,599 3.00 
นายวิค   หมายด ี 7,650 39,998 32,348 5.23 5,050 20,265 15,215 4.01 
นางอรุณ  สีตื้อ 6,500 25,065 18,565 3.86 4,500 13,866 9,366 3.08 
นางเตือน   หมายด ี 7,220 30,931 23,711 4.28 4,540 8,533 3,993 1.88 
นางธนพร ภักด ี 6,400 23,999 17,599 3.75 4,600 13,333 8,733 2.90 

ค่าเฉลี่ย 7,063 38,436 31,373 5.15 4,909 17,728 12,819 3.58 
SD 724 13,541 13,273 1.68 384 6,951 6,758 1.31 

*ราคาห้อมสดกิโลกรัมละ 10 บาท 

 
สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

การผลิตห้อมของเกษตรกรที่ท้าตามค้าแนะน้าที่ได้ทดสอบให้ผลผลิตห้อมสดมากกว่าวิธีเกษตรกร 
เนื่องจากสามารถเก็บเกี่ยวได้ 4 ครั้งต่อปี  ได้ผลผลิตห้อมสด 3,844 กิโลกรัมต่อไร่  หรือผลผลิตเนื้อห้อม 769 กิโลกรัม
ต่อไร่  ต้นทุนการผลิต 7,063 บาทต่อไร่  รายได้ 38,436 บาทต่อไร่  และให้ผลตอบแทนสุทธิ 31,373 บาทต่อไร่   และ
ให้ผลตอบแทนคุ้มค่าต่อการลงทุน มีอัตราส่วนของรายได้ต่อการลงทุน (BCR)  5.15 ส่วนวิธีเกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยว
ได้ 2 ครั้งต่อปี คิดเป็นผลผลิตห้อมสด 1,773 กิโลกรัมต่อไร่   ผลผลิตเนื้อห้อม 355 กิโลกรัมต่อไร่  ต้นทุนการผลิต 
4,909 บาท รายได้ 17,728 บาท/ไร่ และมีผลตอบแทนสุทธิ 12,819 บาทต่อไร่   ให้ผลตอบแทนคุ้มค่าต่อการลงทุน
เช่นกัน อัตราส่วนของรายได้ต่อการลงทุน  เท่ากับ 3.58    

ดังนั้นหากเกษตรกรปลูกห้อมเพ่ือจ้าหน่ายเป็นห้อมสดราคากิโลกรัมละ 20 บาท จะได้ก้าไรน้อยกว่า
จ้าหน่ายในรูปเนื้อห้อม ราคากิโลกรัมละ 300-500 บาท ซึ่งในปัจจุบันตลาดต้องการในรูปเนื้อห้อมเพ่ือน้าไปย้อมผ้าหม้อ
ห้อมและย้อมเส้นด้ายเพื่อผลิตผ้าพื้นเมืองของภาคเหนือตอนบน  
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การจัดท าแปลงต้นแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตห้อมที่เหมาะสม 
Increase Production Efficiency of Strobilanthes cusia (Nees) Kuntze by  

Appropriate Master Plot 
 

ประนอม  ใจอ้าย  พรรณพิมล  สุริยะพรหมชัย   วิภาดา  แสงสร้อย   มณทิรา  ภูติวรนาถ 
สุทธินี  เจริญคิด   รณรงค์  คนชม   กัมปนาท  บุญสิงห์ 

 
ค าส าคัญ (Keywords)  ห้อม Strobilanthes cusia (Nees) Kuntze,   Strobilanthes sp. 

   สารอินดิโก้ (indigo)   
บทคัดย่อ  

การจัดท้าแปลงต้นแบบเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตห้อมที่เหมาะสม    โดยคัดเลือกเกษตรกรและพ้ืนที่
เป้าหมายในแหล่งปลูกห้อมที่ส้าคัญในภาคเหนือตอนบน จ้านวน 6 แปลง  ที่แปลงเกษตรกร อ้าเภอเมือง  และ อ้าเภอ
วังชิ้น จังหวัดแพร่ จ้านวน 5 แปลง และท่ีจังหวัดพะเยา จ้านวน 1 แปลง ที่ต้าบลหย่วน  อ้าเภอเชียงค้า จังหวัดพะเยา 
เมื่อปี 2561-2562  วางแผนการด้าเนินงานร่วมกับเกษตรกรในพ้ืนที่เป้าหมาย จัดท้าแปลงต้นแบบการใช้เทคโนโลยีการ
ผลิตห้อม ได้แก่ พันธุ์ห้อมใบใหญ่  การใช้โรงเรือนพรางแสง 70 %  ระยะปลูกท่ีเหมาะสม 50x60 เซนติเมตร   อายุการ
เก็บเก่ียวห้อมที่เหมาะสมตั้งแต่ 9 เดือน  ช่วงเวลาการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม คือ เวลา 07.00-11.00 นาฬิกา   และใช้
เครื่องกวนน้้าห้อมเพ่ือผลิตเนื้อห้อม   จัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความรู้เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี และ
ประเมินการยอมรับของเกษตรกร  และการน้าไปใช้ประโยชน์ ผลการทดลองพบว่า แปลงต้นแบบในจังหวัดแพร่และ
จังหวัดพะเยา สามารถเก็บเก่ียวได้ 4 ครั้งต่อปี  คิดเป็นผลผลิตห้อมสดเฉลี่ย 3,844 กก./ไร่  ผลผลิตเนื้อห้อมเฉลี่ย 769 
กก./ไร่  มีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 7,063 บาท/ไร่  มีรายได้เฉลี่ย 38,436 บาท/ไร่  และให้ผลตอบแทนสุทธิ 31,373 บาท/
ไร่  ท้าให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึน ท้าให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึนจากเดิม 20-50 เปอร์เซ็นต์   

 
Abstract 

Establishing master plot to increase efficiency of Strobilanthes cusia (Nees) Kuntze the 
production by selecting the farmers and target areas in the upper north, 6 plot Mueang District and 
Wang Chin District, Phrae Province and 1 plot in Phayao Province at  Chiang Kham District, Phayao 
Province, between 2018 to 2019. Planing with farmers make a master plot by the production 
technology, including large leaf varieties, 70% shading house, 50x60 cm planting, suitable harvesting 
period from 9 months, harvesting time is 07.00-11.00 o'clock and using a stirrer to produce indigo 
paste. Organize a forum to exchange ideas and knowledge to transfer technology, evaluate of 
farmer acceptance and and utilization The results showed that master plot in Phrae and Phayao 
provinces can harvest 4 times/year. Average fresh produce 3,844 kg/rai, an average of indigo paste 
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769 kg/rai with an average production cost 7,063 baht/rai, average income 38,436 baht/rai, and a net 
return 31,373 Baht/rai. Farmers have more income and an aditional income 20-50 percent. 
 

บทน า 
ผลงานวิจัยตั้งแต่ปี 2554-2558  ได้สายพันธุ์ห้อมจากแหล่งต่าง ๆ  พันธุ์ห้อมที่เหมาะสมและเจริญเติบโต

ดีในพ้ืนที่จังหวัดแพร่   รวมทั้งได้เครื่องทุ่นแรงในกระบวนการท้าเนื้อห้อม  และเทคโนโลยีด้านการผลิต ได้แก่  การปลูก  
ระยะปลูกที่เหมาะสม  เทคนิคการตัดแต่งก่ิง  การพรางแสง  อายุการเก็บเกี่ยว  และช่วงเวลาการกับใบห้อมเพ่ือให้ได้
เนื้อห้อมสูงสุด แต่ยังขาดการทดสอบเทคโนโลยี และการจัดท้าแปลงต้นแบบเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร  ดังนั้น 
จึงจ้าเป็นต้องท้างานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตห้อมในพ้ืนที่จังหวัดแพร่  เพ่ือให้ได้องค์ความรู้  และมีแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชนต่อไป 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
ต้นห้อม มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า  Strobilanthes cusia (Nees) Kuntze อยู่ในวงศ์  Acanthaceae   มีชื่อ

เรียกแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น ได้แก่ ห้อม  ห้อมเมือง (เหนือ) แม่ฮ่องสอนเรียกครามดอย น่านเรียกห้อมเมือง  ห้อม
หลวง และท่ีเชียงใหม่ เชียงราย แพร่ ล้าปาง เรียกห้อมน้อย   ส่วนที่ให้สี คือส่วนใบ  ได้สีน้้าเงิน  ลักษณะทาง
พฤกษศาสตร์  เป็นไม้พุ่ม  ล้าต้นตั้งตรงสูงถึง 1 เมตร  ล้าต้นและเหง้ารูปทรงกระบอก  บริเวณข้อโป่งพอง  ใบ เป็นใบ
เดี่ยว  เรียงตรงข้าม  รูปวงรีกว้าง 2.5-6 เซนติเมตร  ยาว 5-16 เซนติเมตร  ขอบใบหยัก  ฟันเลื่อนละเอียด  ดอก เป็น
ช่อออกตามซอกใบและกิ่ง  รูปทรงคล้ายระฆัง  ดอกสีม่วง  กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด  โค้งงอเล็กน้อย  ผล เวลา
แห้งแตกได้เมล็ดแบนสีน้้าตาล  การขยายพันธุ์  ใช้กิ่งช้า  แยกหน่อ  หรือใช้เมล็ดปลูกในที่ชื้นแฉะ  และจะเติบโตได้ดีใน
ที่มีแสงร้าไรมีความชื้นสูง (กองบรรณาธิการ, 2544)    

มีการศึกษาลักษณะประจ้าพันธุ์และรวบรวมพันธุ์ห้อม ได้ 6 พันธุ์  ได้แก่  พันธุ์ป่าซางล้าพูน  พันธุ์แม่ริม  
พันธุ์เชียงดาว พันธุ์แพร่  พันธุ์ภูซาง  และพันธุ์สะเมิง  การตัดช้าห้อมเพ่ือการขยายพันธุ์   โดยใช้ส่วนยอดและส่วนกลาง
ของล้าต้น ปักช้าในวัสดุเพาะได้แก่ ดินร่วน  ดินร่วนผสมแกลบด้า 1:1  ดินร่วนผสมแกลบด้าผสมทราย 1:1:1  และดิน
ทรายผสมแกลบด้า 1:1 แล้วเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของต้นห้อม  พบว่าความสูงของต้นห้อมอายุ 75 วัน  ส่วนยอด
ของล้าต้นห้อมที่ปักช้าในดินร่วนมีอัตราการเจริญเติบโตด้านความสูงมากที่สุด 8.21 เซนติเมตร ด้านจ้านวนกิ่งพบว่า  
ส่วนกลางของล้าต้นห้อมปักช้าในดินร่วนผสมแกลบด้าผสมทรายมีจ้านวนกิ่งเฉลี่ยต่อตนสูงที่สุด 8.8 กิ่ง  ชนิดของล้าต้น
ที่ใช้ในการปักช้ามีอัตราการเจริญเติบโตมากกว่า  ส่วนน้้าหนักแห้งพบว่าส่วนยอดของต้นห้อมที่ปักช้าในดินร่วนมี
น้้าหนักแห้งมากท่ีสุด 1.04 กรัม  ระดับการพรางแสงที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของห้อม  โดยน้าต้นห้อมมาปลูกใน
โรงเรือนที่มีการพรางแสงในระดับที่แตกต่างกัน ได้แก่  ไม่มีการพรางแสง   ซาแลนพรางแสง 50%  1 ชั้น  ซาแลนพราง
แสง 50%  2 ชั้น  และซาแลนพรางแสง 50% 3 ชั้น พบว่า  ซาแลนพรางแสง 50%  1 ชั้น  ดีที่สุด  ในช่วงระยะเวลา
หลังการทดลอง 120 วัน  ต้นห้อมเจริญเติบโตมากกว่าวิธีการอื่น ๆ มีความสูง เฉลี่ย 52.51 เซนติเมตร  จ้านวนกิ่งหรือ
ตาข้าง 946.52 กิ่งต่อต้น  ระดับแสงที่เหมาะสม คือ 19.58 กิโลลักซ์  น้้าหนักแห้งต่อต้น 72.20 กรัมต่อต้น  น้้าหนัก
แห้งใบ 60.83 กรัมต่อต้น  ปริมาณสีที่สกัดได้ 106.4 กรัมต่อต้น  และการไม่พรางแสงต้นห้อมมีการเจริญเติบโตดีกว่า
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พรางแสง 2 ชั้น และ 3 ชั้น  การเจริญเติบโตและระยะการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมของต้นห้อมพันธุ์แม่ริม เก็บเกี่ยวที่อายุ 
2, 3, 4 และ 5  เดือน  พบว่า ต้นห้อมเจริญเติบโตได้ดีที่สุด ช่วงระยะเวลา 5 เดือน  รองลงมา ได้แก่ ช่วงระยะเวลา 4, 
3 และ 2 เดือน ตามล้าดับ (อนันต์ และคณะ, 2551) 

การศึกษาผลของระยะปลูกที่มีต่อการเจริญเติบโตและปริมาณผลผลิตห้อม ระยะปลูก 50x40, 50x60, 
50x80x 70x40, 70x60, 70x80, 90x40, 90x60, และ 90x80 เซนติเมตร พบว่า การเจริญเติบโตของต้นห้อมไม่
แตกต่างกัน ระยะ 50x60 เซนติเมตร ให้ผลผลิตห้อมสดเฉลี่ยต่อไร่มากท่ีสุด คือ 1,266 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมาได้แก่ 
ระยะ 50x40, 50x80, 70x40, 70x60, 70x80, 90x40, 90x60 และ 90x80 เซนติเมตร โดยให้ผลผลิตห้อมสด 750, 
657, 598, 459, 404, 351, 338, และ 272 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล้าดับ ระยะที่ให้ผลผลิตน้อยที่สุด คือ 90x80 
เซนติเมตร จ้านวน 272 กิโลกรัม/ไร่  ผลผลิตเนื้อห้อม ระยะ50x60, 50x80 เซนติเมตร ให้เนื้อห้อมมากท่ีสุด คือ 
238.98 และ 228.58 กิโลกรัมต่อไร่ (ประนอมและคณะ 2558) 

ผลของการตัดแต่งกิ่งที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและปริมาณผลผลิตห้อม  โดยวิธีเปิดกลางทรงพุ่มที่ระดับ
ความสูง 15 ซม.  วิธีเปิดกลางพุ่มที่ระดับความสูง 30 ซม.  วิธีตัดปลายยอดทั่วทรงพุ่มที่ระดับความสูง 50 ซม.และตัด
ปลายยอด 3 คู่ใบ  วิธีเปิดกลางพุ่มที่ระดับความสูง 30 ซม.และตัดปลายยอดทั่วทรงพุ่ม และวิธีการไม่ตัดแต่งกิ่ง พบว่า 
ปริมาณผลผลิตต่อไร่หลังการตัดแต่งกิ่ง ที่อายุ 12 เดือน วิธีเปิดกลางทรงพุ่มที่ระดับความสูง 15 ซม.  วิธีเปิดกลางทรง
พุ่มที่ระดับความสูง 30 ซม.  วิธีตัดปลายยอดทั่วทรงพุ่มที่ระดับความสูง 50 ซม.และตัดปลายยอด 3 คู่ใบ ให้ผลผลิตสด
เฉลี่ย 1,773.18- 2,034.49 กิโลกรัมต่อไร่  ส่วนด้านผลผลิตเนื้อห้อม การตัดแต่งด้วยวิธีเปิดกลางทรงพุ่มที่ระดับความ
สูง 15 ซม.  วิธีตัดปลายยอดทั่วทรงพุ่มที่ระดับความสูง 50 ซม.และตัดปลายยอด 3 คู่ใบ  วิธีเปิดกลางพุ่มที่ระดับความ
สูง 30 ซม.และตัดปลายยอดทั่วทรงพุ่ม และวิธีการไม่ตัดแต่งก่ิง มีผลผลิตเนื้อห้อมเฉลี่ย 220.25-251.98  กิโลกรัมต่อไร่  
ด้านปริมาณสารอินดิโก้ การตัดแต่งก่ิงด้วยวิธีเปิดกลางทรงพุ่มที่ระดับความสูง 15 ซม. วิธีเปิดกลางทรงพุ่มที่ระดับความ
สูง 30 ซม.  เปิดกลางพุ่มที่ระดับความสูง 30 ซม. และตัดปลายยอดทั่วทรงพุ่ม และวิธีการไม่ตัดแต่งกิ่ง มีปริมาณสาร
อินดิโก้เฉลี่ย 1.99-2.40 % ดังนั้น หากเกษตรกรผู้ปลูกต้องการให้ห้อมมีผลผลิตสูง การไม่ตัดแต่งกิ่งเป็นวิธีที่ปฏิบัติได้
ง่ายที่สุด ประหยัดทั้งเวลาและแรงงาน ท้าให้ได้ปริมาณเนื้อห้อมและสารอินดิโก้สูง (วิภาดาและคณะ 2558) 

การศึกษาระดับความเข้มแสงที่เหมาะสมส้าหรับการเจริญเติบโตของห้อม โดยปลูกในโรงเรือนพรางแสง 
50, 60 และ 70 เปอร์เซ็นต์ ใช้ระยะปลูกระหว่างต้น 50 เซนติเมตร ระยะระหว่างแถว 60 เซนติเมตร ปฏิบัติดูแลรักษา 
ให้น้้า ให้ปุ๋ย ก้าจัดวัชพืช  บันทึกข้อมูลการเจริญเติบโตระยะ 3, 6 และ 9 เดือน  เก็บเกี่ยวผลผลิตเมื่อห้อมอายุ 10 
เดือน พบว่า ทุกระยะการเจริญเติบโต ห้อมที่ปลูกในโรงเรือนพรางแสง 70 เปอร์เซ็นต์ มีการเจริญเติบโตสูงที่สุดทุกด้าน 
ได้แก่ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางล้าต้น ความสูงและขนาดทรงพุ่ม และยังพบว่าผลผลิตห้อมสด เนี้อห้อม และปริมาณสาร
อินดิโก้ สูงที่สุดด้วยเช่นกัน  ดังนั้นหากเกษตรกรต้องการปลูกห้อมเพ่ือให้มีการเจริญเติบโตและผลผลิตสูง ควรปลูกห้อม
ในโรงเรือนพรางแสง 70 เปอร์เซ็นต์  (มณทิราและคณะ 2558) 

ศึกษาอายุการเก็บเกี่ยวห้อมที่เหมาะสมในการผลิตเนื้อห้อมให้มีคุณภาพ เก็บเกี่ยวอายุ 5, 6, 7, 8, 9, 10 
และ 11  พบว่า ห้อมที่เก็บเกี่ยวตั้งแต่อายุ 5 เดือน ถึง 11 เดือนให้ผลผลิตสดต่อไร่ 2,058.8 -4,592.2 กิโลกรัม  โดย
อายุการเก็บเกี่ยวที่ให้ผลผลิตสูง คือ 9 เดือน  รองลงมาได้แก่ 10 และ 11 เดือน ซึ่งได้ผลผลิตมากกว่าอายุการเก็บเกี่ยว 
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5- 8 เดือน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ  ให้ผลผลิตเนื้อห้อมมากที่สุด 9 เดือนรองลงมา ได้แก่ 10 และ11 เดือน   พบ
ปริมาณสารอินดิโก้ในเนื้อห้อมสูง  เมื่ออายุตั้งแต่ 8-11 เดือน (ประนอมและคณะ 2558) 

การศึกษาช่วงเวลาที่เหมาะสมส้าหรับการเก็บใบห้อมเพ่ือผลิตเนื้อห้อม พบว่า ระยะออกดอก หรือต้นห้อม
อายุ 10 เดือนหลังปลูก ให้ผลผลิตห้อมสด เนื้อห้อม และปริมาณสารอินดิโก้ สูงกว่าห้อมที่เก็บเกี่ยวในระยะก่อนออก
ดอก (อายุ 6 เดือนหลังปลูก) และระยะหลังออกดอก (อายุ 12 เดือนหลังปลูก) และช่วงเวลาเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมควร
เป็นช่วงเวลาตั้งแต่ 07.00-11.00 นาฬิกา ซึ่งห้อมที่เก็บในช่วงเวลาดังกล่าวจะมีผลผลิตห้อมสด เนื้อห้อม สูงกว่า
ช่วงเวลาอ่ืนๆ ส่วนปริมาณสารอินดิโก้ท่ีได้ก็ไม่แตกต่างกับห้อมที่เก็บเกี่ยวในช่วงเวลา 13.00-14.00 นาฬิกา และ17.00-
18.00 นาฬิกา (มณทิราและคณะ 2558) 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิจัยและพัฒนาเครื่องมือกวนน้้าห้อม เพ่ือลดกระบวนการท้าห้อมเปียกแบบ
ใช้แรงงานจากคน ซึ่งใช้เวลาประมาณ 30 – 45 นาที ท้าให้เกิดการเมื่อยล้า และการตีไม่สม่้าเสมอ ส่งผลต่อห้อมเปียกที่
ได้ งานวิจัยนี้มีการศึกษาทดสอบและพัฒนาเครื่องมือกวนน้้าห้อม โดยมีหลักการแบบตีขึ้น-ลง ความเร็วในการตีคงที่ 
200 ครั้ง/นาที ประกอบด้วย 4 ส่วนหลักคือ 1) ชุดหัวตี เป็นรูปทรงกรวยคว่้า หน้ากว้าง 100 มิลลิเมตร ยาว 300 
มิลลิเมตร ท้าจาก ท่อ PVC ขนาด 25 มิลลิเมตรยาว 600 มิลลิเมตร มาผ่าเป็น 7 ซี่ แล้วน้าเส้นหวายมาถัก 2) ชุดเครื่อง
ตี ขึ้น-ลง มีช่วงชัก 5 ระดับ คือ 100,125,150,175 และ 200 มิลลิเมตร โดยมีจานหมุนขนาด 200 มิลลิเมตร และแกน
ตี ขนาด 12.5 มิลลิเมตร 3) ชุดปรับระดับ ใช้แกนตีเลื่อนปรับ ขึ้น – ลง ได้  300 มิลลิเมตร และ 4) ชุดถ่ายทอดก้าลัง
โดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 1 แรงม้า เป็นต้นก้าลัง ท้างานที่ความเร็วรอบ 200 รอบต่อนาที จากผลการทดสอบพบว่าใช้
เวลาตีน้้าห้อม 10 นาที ได้ปริมาณเนื้อห้อม 17.73 กรัม มีปริมาณสารอินดิโก 4.54 ในขณะที่ใช้แรงงานคนใช้เวลา 
37.08 นาที ได้ปริมาณเนื้อห้อม 7.30 กรัม มีปริมาณสารอินดิโก 1.53 นั้นหมายถึงเครื่องต้นแบบดังกล่าว สามารถ
ท้างานได้เร็วกว่าคน 3.7 เท่า ได้ปริมาณเนื้อห้อมมากว่า 2.43 เท่า  และได้ปริมาณสารอินดิโก 2.97 เท่า โดยเครื่อง
ดังกล่าวมีราคาประมาณ 20,000 บาท โดยมีจุดคุ้มทุนอยู่ที่การท้างาน 325.6 กิโลกรัม(ห้อมสด) ต่อปี  (สนองและคณะ, 
2556) 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

คัดเลือกพ้ืนที่เป้าหมายในแหล่งปลูกห้อมที่ส้าคัญในภาคเหนือตอนบน จ้านวน 2 แหล่ง คือ จังหวัดแพร่ 
และจังหวัดพะเยา   วางแผนการด้าเนินงานร่วมกับเกษตรกรในพ้ืนที่เป้าหมาย  ศึกษาข้อมูลภูมิประเทศ ข้อมูลดิน 
ข้อมูลภูมิอากาศและการใช้ประโยชน์ที่ดิน   จัดท้าแปลงต้นแบบการใช้เทคโนโลยีที่ได้มาจากการทดสอบเทคโนโลยีใน
แหล่งผลิตห้อมที่ส้าคัญและเกษตรกรมีส่วนร่วม  โดยน้าเทคโนโลยีที่ผ่านการทดสอบในปี 2560 มาท้าในแปลงต้นแบบที่
จังหวัดแพร่ จ้านวน 5 แปลง และท่ีจังหวัดพะเยา จ้านวน 1 แปลง เตรียมแปลงทดลอง โดยไถดินและยกร่องแปลงตาม
สภาพพ้ืนที่ ปลูกห้อมพันธุ์ห้อมใบใหญ่  ใช้โรงเรือนพรางแสง 70 %  ใช้ระยะปลูกท่ีเหมาะสม 50x60 เซนติเมตร   อายุ
การเก็บเกี่ยวห้อมที่เหมาะสมตั้งแต่ 9 เดือน  ช่วงเวลาการเก็บเก่ียวที่เหมาะสม คือ เวลา 07.00-11.00 นาฬิกา   และ
ใช้เครื่องกวนน้้าห้อมเพ่ือผลิตเนื้อห้อม  (ประนอม คณะ, 2561)    จัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความรู้
เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี   ประเมินการยอมรับของเกษตรกร  และการน้าไปใช้ประโยชน์   
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บันทึกข้อมูล   
การปฏิบัติงานภายในแปลง  ผลผลิตน้้าหนักสด และน้้าหนักเนื้อห้อม  ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา  ต้นทุนการ

ผลิตและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการผลิต รายได้ที่ได้จากการผลผลิตห้อมสด และเนื้อห้อม และ
ปัญหาอุปสรรคอ่ืนๆ รวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล  ผลผลิตต่อไร่  ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์  คะแนน
ประเมินการยอมรับเทคโนโลยี       
 
สถานที่ท าการทดลอง/เก็บข้อมูล 

แปลงเกษตรกร ต้าบลสวนเขื่อน ต้าบลริมยม อ้าเภอเมือง  และ ต้าบลแม่พุง อ้าเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่.แพร่ 
และ  แปลงเกษตรกร ต้าบลหย่วน  อ้าเภอเชียงค้า จังหวัดพะเยา ระยะเวลาด้าเนินงาน ปี 2561-2562  
 

ผลการวิจัย  
ได้ด้าเนินการคัดเลือกพ้ืนที่ เพ่ือจัดท้าแปลงต้นแบบการใช้เทคโนโลยีผลิตห้อมในพ้ืนที่ของเกษตรกร  

จ้านวน 6 ราย ๆ ละ 0.5 ไร่  อยู่ในพ้ืนที่จังหวัดแพร่จ้านวน 5 แปลง และที่จังหวัดพะเยา จ้านวน 1 แปลง ได้ประชุม
ชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ  ได้ไถเตรียมพ้ืนที่  และสร้างโรงเรือนชั่วคราวพรางแสงด้วยตาข่ายพรางแสง 70 
เปอร์เซ็นต์  (ตารางที่ 5)   
 
ตารางที่ 5 รายชื่อเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการการจัดท้าแปลงต้นแบบการใช้เทคโนโลยีการผลิตห้อมในจังหวัดแพร่ 
              และพะเยา  เมื่อเดือนธันวาคม 2560 ม.5 ต.สวนเขื่อน อ.เมือง จ.แพร่  

 
ชื่อเกษตรกร ที่อยู่ 

1 นายสว่าง  สีตื้อ 25/1 หมู่ 5 ต.สวนเขื่อน อ.เมือง จ.แพร่ 

2 นายรันจวน  วันต ิ 64/2 หมู่ 5 ต.สวนเขื่อน อ.เมือง จ.แพร่ 

3 นางสาวณิชกุล  อ่อนน้อม 225 หมู่ 5 ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมือง จ.แพร่ 

4 นางศิวนันท์  จิรกุลธนินโชตน์ 124 หมู่16 ต.แม่พุง  อ.วังชิ้น จ.แพร่ 

5 นายด้ารง  ทองค้าโฮ้ง 177  หมู่ 4 ต.แม่ยม  อ.เมือง จ.แพร่ 

6 นางมาลี  วงศ์ใหญ่ 36 ม.2 ต.หย่วน อ.เชียงค้า จ.พะเยา 

 
ต้นทุนการผลิตห้อมของเกษตรกร 

ต้นทุนการผลิตห้อม ได้แก่  ค่าไถเตรียมแปลง ค่าโรงเรือนพรางแสง  ค่าแรงงานปลูก  ค่าน้้ามันสูบน้้า ค่า
ปุ๋ยเคมี  ค่าสารป้องกันก้าจัดศัตรูพืช  ค่าแรงงานเก็บเกี่ยว  และค่าปูนขาวท้าเนื้อห้อม เป็นต้น โดยการผลิตห้อมตาม
วิธีการของแปลงต้นแบบมีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 12,750 บาท/ไร่  ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าโรงเรือนชั่วคราว  ส่วนการ
ผลิตห้อมตามวิธีเกษตรกรมีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 5,600 บาท (ตารางที่ 6) 
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ตารางที่ 6 ต้นทุนการผลิตห้อมของเกษตรกร 6 ราย ในพ้ืนที่จังหวัดแพร่ และจังหวัดพะเยา ตั้งแต่ 
              เดือนมกราคม  2561 ถึงมิถุนายน 2562 

รายการ ต้นทุนการผลิต (บาท/ไร่) 
 วิธีแนะน้า วิธีเกษตรกร 

1. ค่าไถเตรียมแปลง 600 600 
2. ค่าโรงเรือนพรางแสง 8,200 0 
3. ค่าแรงงานปลูก 400 400 
4. ค่าน้้ามันสูบน้้า 800 800 
5. ค่าปุ๋ยเคมี 750 1,000 
6. ค่าสารป้องกันก้าจัดศัตรูพืช 300 300 
6. ค่าแรงงาน 1,200 2,000 
7. ค่าปูนขาวท้าเนื้อห้อม 500 500 

รวม 12,750 5,600 
 
ผลผลิตต่อไร่ 

การผลิตห้อมในแปลงต้นแบบของเกษตรกรจ้านวน 5 ราย  พบว่า วิธีแนะน้าในแปลงต้นแบบให้ผลผลิต
ห้อมสดมากกว่าวิธีเกษตรกร เก็บเก่ียวได้ 1 ครั้ง เมื่ออายุ 9 เดือน คิดเป็นผลผลิตห้อมสดเฉลี่ย 3,023 กก./ไร่  เมื่อคิด
เป็นผลผลิตเนื้อห้อมซึ่งได้จากห้อมสด 5 กิโลกรัม ได้เนื้อห้อม 1 กิโลกรัม จะได้เนื้อห้อมเฉลี่ย 605 กก./ไร่  ส่วนวิธี
เกษตรกรได้ผลผลิตห้อมสดเฉลี่ย 1,910 กก./ไร่  ได้ผลผลิตเนื้อห้อมเฉลี่ย 389 กก./ไร่ (ตารางที่ 7)  
 
ตารางที่ 7 ผลผลิตต่อไร่ของห้อมสด  ผลิตเนื้อห้อม ส่วนต่างระหว่างการผลิตห้อมวิธีทดสอบ และวิธีเกษตรกรในพ้ืนที่
จังหวัดแพร่  เมื่อปี 2561-2562  

ชื่อเกษตรกร 
ห้อมสด  (กก./ไร่) เนื้อห้อม* (กก./ไร่) 

วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร 
นายสว่าง  สีตื้อ 3,500 1,600 700 482 
นายรัญจวน  วันต ิ 3,120 1200 624 440 
นางสาวณิชกุล อ่อนน้อม 3,600 950 720 410 
นางศิวนันท์ จิรกุลธนินโชตน์ 3,040 1600 608 402 

นายด้ารง  ทองค้าโฮ้ง 2,200 980 440 284 

นางมาลี  วงศ์ใหญ่ 2,680 850 536 254 
ค่าเฉลี่ย 3,023 1,197 605 379 

*เนื้อห้อม 1 กิโลกรัม ได้จากห้อมสดเฉลี่ย 5 กิโลกรัม 
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ต้นทุน  รายได้  ผลตอบแทนสุทธิ  
วิธีแนะน้ามีต้นทุนการผลิตห้อมของเกษตรกรแต่ละรายไม่เท่ากันอยู่ระหว่าง 6,500 -7,500 บาท เฉลี่ย 

7,150 บาท/ไร่  มีรายได้ 22,000-36,000 บาท/ไร่  มีผลตอบแทนสุทธิ 22,000-36,000 บาท/ไร่ เฉลี่ย 30,233 บาท/
ไร่ ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าโรงเรือนชั่วคราว  หากราคาจ้าหน่ายห้อมสด 10 บาท/กก. กรรมวิธีทดสอบท้าให้เกษตรกร
มีรายได้เฉลี่ย 38,436 บาท/ไร่และให้ผลตอบแทนสุทธิ 31,373 บาท/ไร่  (ตารางที ่8) 

ส่วนกรรมวิธีเกษตรกรมีต้นทุนการผลิตห้อม 4,500-5,600 บาท เฉลี่ย 4,933 บาท/ไร่  มีรายได้ 12,700-
24,100 บาท/ไร่  มีผลตอบแทนสุทธิ 8,200-19,000 บาท/ไร่ เฉลี่ย 14,500 บาท/ไร่ ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าแรงงาน
แต่เกษตรกรจะใช้แรงงานในครอบครัว  (ตารางที่ 9) 
 
ตารางที่ 8  ต้นทุน  รายได้  ผลตอบแทนสุทธิ  (บาท/ไร่/ป)ี ของการผลิตห้อมระหว่างวิธีทดสอบและวิธีของเกษตรกร  
เมื่อปี 2561-2562 

ช่ือเกษตรกร 
วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร 

ต้นทุน รายได้* ผลตอบแทนสุทธิ ต้นทุน รายได ้ ผลตอบแทนสุทธิ 

 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
นายสว่าง  สีตื้อ 13,000 70,000 57,000 5,800 48,200 42,400 
นายรัญจวน  วันต ิ 12,000 62,400 50,400 5,000 44,000 39,000 
นางสาวณิชกุล อ่อนน้อม 11,000 72,000 61,000 5,100 41,000 35,900 
นางศิวนันท์ จิรกุลธนินโชตน ์ 12,000 60,800 48,800 5,600 40,200 34,600 
นายด้ารง  ทองค้าโฮ้ง 9,800 44,000 34,200 5,100 28,400 23,300 
นางมาลี  วงศ์ใหญ ่ 9,600 53,600 44,000 4,800 25,400 20,600 

ค่าเฉลี่ย 11,233 60,467 49,233 5,233 37,867 32,633 
*รายไดจ้ากห้อมสดกิโลกรมัละ 20 บาท 

 
ผลการด าเนินงานของเกษตรกรต้นแบบแต่ละราย มีดังนี้ 
1.นายสว่าง สีตื้อ  ที่อยู่ 25/1 หมู่ 5 ต.สวนเขื่อน อ.เมือง จ.แพร่ 

เกษตรกรได้ปฏิบัติดูแลรักษาโดยการให้น้้าในช่วงที่มีอากาศแห้งแล้ง ระหว่างเดือนธันวาคม ถึงเดือนเมษายน  
สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง ๆ ละ 30 นาที  ใส่ปุ๋ยคอก อัตรา 2,000 กิโลกรัมต่อไร่ และก้าจัดวัชพืชโดยวิธีการถอนรอบๆ ต้น
ห้อม   ให้ปุ๋ยเคมีสูตร 25-7-7 อัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่  และได้ซ่อมแซมต้นห้อมที่ตายบางต้น  และเกษตรกรได้เก็บ
เกี่ยวผลผลิตเมื่ออายุ 9 เดือน  และหลังจากนั้นเก็บเกี่ยวผลผลิตทุก ๆ 3 เดือน    นอกจากนี้แปลงนี้ยังเป็นที่ศึกษาดูงาน
ให้แก่เกษตรกรรายอ่ืน ๆ ได้เป็นอย่างดี  จึงท้าให้มีการขยายพื้นที่ปลูกไปสู่เกษตรกรรายอ่ืน จ้านวน 150 ราย      
2. นายรันจวน  วันติ  ที่อยู่  64/2 หมู่ 5 ต.สวนเขื่อน อ.เมือง จ.แพร่ 

เกษตรกรได้ปฏิบัติดูแลรักษาโดยการให้น้้าในช่วงที่มีอากาศแห้งแล้ง ระหว่างเดือนธันวาคม ถึงเดือนเมษายน  
สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง ๆ ละ 30 นาที  ใส่ปุ๋ยคอก อัตรา 2,000 กิโลกรัมต่อไร่ และก้าจัดวัชพืชโดยวิธีการถอนรอบๆ ต้น
ห้อม   ให้ปุ๋ยเคมีสูตร 25-7-7 อัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่  เกษตรกรได้ขยายแปลงปลูกห้อมเพ่ือผลิตต้นพันธุ์ห้อมเพ่ือ
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จ้าหน่าย      นอกจากนี้แปลงนี้ยังเป็นที่ศึกษาดูงานให้แก่เกษตรกรรายอ่ืน ๆ ได้เป็นอย่างดี  จึงท้าให้มีการขยายพ้ืนที่
ปลูกไปสู่เกษตรกรรายอ่ืน จ้านวน 26 ราย      
3. นางสาวณิชกุล  อ่อนน้อม  ที่อยู่  225 หมู่ 5 ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมือง จ.แพร่ 

เกษตรกรได้ปฏิบัติดูแลรักษาโดยการให้น้้าในช่วงที่มีอากาศแห้งแล้ง ระหว่างเดือนธันวาคม ถึงเดือนเมษายน  
สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง ๆ ละ 30 นาที  ใส่ปุ๋ยคอก อัตรา 2,000 กิโลกรัมต่อไร่ และก้าจัดวัชพืชโดยวิธีการถอนรอบๆ ต้น
ห้อม   ให้ปุ๋ยเคมีสูตร 25-7-7 อัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่  และได้ซ่อมแซมต้นห้อมที่ตายบางต้น  และเกษตรกรได้เก็บ
เกี่ยวผลผลิตเมื่ออายุ 9 เดือน  และหลังจากนั้นเก็บเกี่ยวผลผลิตทุก ๆ 3 เดือน  และได้ผลิตเนื้อห้อม และได้น้ามาใช้ใน
การย้อมผ้าหม้อห้อม  นอกจากนี้แปลงนี้ยังเป็นที่ศึกษาดูงานให้แก่เกษตรกรรายอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี  จึงท้าให้มีการ
ขยายพ้ืนที่ปลูกไปสู่เกษตรกรรายอื่นอีก 120 ราย      
4. นางศิวนันท์  จิรกุลธนินโชตน์  ที่อยู่  124  หมู่16 ต.แม่พุง  อ.วังชิ้น จ.แพร่ 

เกษตรกรได้ปฏิบัติดูแลรักษาโดยการให้น้้าในช่วงที่มีอากาศแห้งแล้ง ระหว่างเดือนธันวาคม ถึงเดือนเมษายน  
สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง ๆ ละ 30 นาที  ใส่ปุ๋ยคอก อัตรา 2,000 กิโลกรัมต่อไร่ และก้าจัดวัชพืชโดยวิธีการถอนรอบๆ ต้น
ห้อม   ให้ปุ๋ยเคมีสูตร 25-7-7 อัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่  และเกษตรกรได้เก็บเกี่ยวผลผลิตเมื่ออายุ 9 เดือน  และ
หลังจากนั้นเก็บเกี่ยวผลผลิตทุก ๆ 3 เดือน    และได้ผลิตเนื้อห้อม และได้น้ามาใช้ในการย้อมผ้าหม้อห้อม  นอกจากนี้
แปลงนี้ยังเป็นที่ศึกษาดูงานให้แก่เกษตรกรรายอ่ืน ๆ ได้เป็นอย่างดี  จึงท้าให้มีการขยายพื้นที่ปลูกไปสู่เกษตรกรรายอ่ืน 
จ้านวน 50 ราย      
5. นายด้ารง  ทองค้าโฮ้ง  ที่อยู่  177 หมู่ 4 ต.ริมยม  อ.เมือง จ.แพร่ 

เกษตรกรปลูกต้นห้อมแซมระหว่างแปลงกล้วยหอมทอง  ได้ปฏิบัติดูแลรักษาโดยการให้น้้าในช่วงที่มีอากาศ
แห้งแล้ง ระหว่างเดือนธันวาคม ถึงเดือนเมษายน  สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง ๆ ละ 30 นาที  ใส่ปุ๋ยคอก อัตรา 2,000 
กิโลกรัมต่อไร่ และก้าจัดวัชพืชโดยวิธีการถอนรอบๆ ต้นห้อม   ให้ปุ๋ยเคมีสูตร 25-7-7 อัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่  และได้
ซ่อมแซมต้นห้อมที่ตายบางต้น   และเกษตรกรได้เก็บเกี่ยวผลผลิตเมื่ออายุ 9 เดือน    ได้จ้าหน่ายผลผลิตใบสด ราคา
กิโลกรัมละ 80 บาท  
6. นางมาลี วงศ์ใหญ่  ที่อยู่  36  ม.2 ต.หย่วน อ.เชียงค้า จ.พะเยา 

เกษตรกรได้ปฏิบัติดูแลรักษาโดยการให้น้้าในช่วงที่มีอากาศแห้งแล้ง ระหว่างเดือนธันวาคม ถึงเดือนเมษายน  
สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง ๆ ละ 30 นาที  ใส่ปุ๋ยคอก อัตรา 2,000 กิโลกรัมต่อไร่ และก้าจัดวัชพืชโดยวิธีการถอนรอบๆ ต้น
ห้อม  ให้ปุ๋ยเคมีสูตร 25-7-7 อัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่  และได้ซ่อมแซมต้นห้อมที่ตายบางต้น  และเกษตรกรได้เก็บเกี่ยว
ผลผลิตเมื่ออายุ 9 เดือน  และหลังจากนั้นเก็บเก่ียวผลผลิตทุก ๆ 3 เดือน   ได้ผลิตเนื้อห้อม และได้น้ามาใช้ในการย้อม
ผ้าพื้นเมืองไทลื้อ  แปลงนี้ยังเป็นที่ศึกษาดูงานให้แก่เกษตรกรรายอื่น ๆ  จ้านวน 20 ราย 
 
การขยายผลเทคโนโลยีสู่เกษตรกรรายอ่ืน ๆ  

แปลงต้นแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตห้อมที่เหมาะสมกับแหล่งปลูกที่ส้าคัญ ในพื้นที่จังหวัดแพร่ ทั้ง 
5 แปลง และที่จังหวัดพะเยา 1 แปลง ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกร โดยมีเกษตรกรต้นแบบเป็นผู้ถ่ายทอด
เทคโนโลยีให้แก่เกษตรกรที่สนใจ จ้านวนทั้งหมด 446 ราย เกษตรกรน้าไปปลูกในพ้ืนที่ 150 ไร่  (ตารางที่ 9)  และได้
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ถ่ายทอดให้เกษตรกรในจังหวัดใกล้เคียง  ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ น่าน และล้าพูน เพ่ือน้าห้อมไปใช้ประโยชน์
ในการย้อมผ้าพ้ืนเมืองของแต่ละท้องถิ่น  เพื่อเพ่ิมมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ในชุมชน 

นอกจากนี้แปลงต้นแบบการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตห้อมยังมีการเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูก
ห้อม  และผู้สนใจอ่ืน ๆ และใช้เป็นจุดท่องเที่ยวโดยใช้แปลงต้นแบบห้อมเป็นแหล่งเรียนด้านการผลิตผ้าหม้อห้อมตาม
วิถีชุมชน  ตั้งแต่การปลูกในแปลง  การน้ามาใช้ประโยชน์ในการย้อมผ้า จึงท้าให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้นทั้งทางตรง
และทางอ้อม  ท้าให้มีการเชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่มเกษตรกร  กลุ่มผลิตผ้าพ้ืนเมืองและผู้ประกอบการ นอกจากนี้ยังได้
ร่วมกับจังหวัดแพร่เพ่ือขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดแพร่ปี 2561-2564  ซึ่งมีแผนการด้าเนินงานสนับสนุนให้เกษตรกร
ผลิตห้อมเชิงการพาณิชย์ในปี 2561-62  จ้านวน 150 ราย พ้ืนที่ 75 ไร่ และเกษตรกรน้าเทคโนโลยีในแปลงต้นแบบไป
ใช้ภายใต้โครงการ 9101 จังหวัดแพร่อีก 52 ราย   

 
ตารางที่ 9  การขยายผลเทคโนโลยีการผลิตห้อมสู่เกษตรกรรายอ่ืน ๆ ในพื้นที่จังหวัดแพร่และจังหวัดพะเยา 
ปี 2562   

ชื่อเกษตรกร 
การขยายเทคโนโลยี 
สู่เกษตรกรข้างเคียง 

(ราย) 

พ้ืนที่ 
(ไร่) 

นายสว่าง  สีตื้อ 150  60 
นายรัญจวน  วันต ิ 26 25 
นางสาวณิชกุล อ่อนน้อม 120 30 
นางศิวนันท์ จิรกุลธนินโชตน์ 50 20 

นายด้ารง  ทองค้าโฮ้ง 80 10 

นางมาลี  วงศ์ใหญ่ 20 5 

รวม 446 150 
 

สรุปผลการ  และข้อเสนอแนะ   
การเพ่ิมประสิทธิการผลิตห้อมของเกษตรกรแปลงต้นแบบในจังหวัดแพร่และจังหวัดพะเยา สามารถเก็บ

เกี่ยวได้ 4 ครั้งต่อปี  คิดเป็นผลผลิตห้อมสดเฉลี่ย 3,023 กิโลกรัมต่อไร่  ผลผลิตเนื้อห้อมเฉลี่ย 605 กิโลกรัมต่อไร่  มี
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 11,233 บาทต่อไร่  มีรายได้เฉลี่ย 60,467 บาทต่อไร่  และให้ผลตอบแทนสุทธิ 49,233 บาทต่อไร่  
ท้าให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึน ท้าให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึนจากเดิม 20-50 เปอร์เซ็นต์   
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บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตห้อมในพ้ืนที่จังหวัดแพร่   กรรมวิธีทดสอบให้ผลผลิตห้อมสดมากกว่า

กรรมวิธีเกษตรกร  ท้าให้สามารถเก็บเกี่ยวได้ 4 ครั้ง คิดเป็นผลผลิตห้อมสดเฉลี่ย 3,844 กิโลกรัมต่อไร่  ผลผลิตเนื้อ
ห้อมเฉลี่ย 769 กิโลกรัมต่อไร่    มีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 7,063 บาทต่อไร่  มีรายได้เฉลี่ย 38,436 บาทต่อ  และให้
ผลตอบแทนสุทธิ 31,373 บาทต่อไร่  และให้ผลตอบแทนคุ้มค่าต่อการลงทุน การเพ่ิมประสิทธิการผลิตห้อมของ
เกษตรกรแปลงต้นแบบในจังหวัดแพร่และจังหวัดพะเยา คิดเป็นผลผลิตห้อมสดเฉลี่ย 3,023 กิโลกรัมต่อไร่  ผลผลิตเนื้อ
ห้อมเฉลี่ย 605 กิโลกรัมต่อไร่  มีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 11,233 บาทต่อไร่  มีรายได้เฉลี่ย 60,467 บาทต่อไร่  และให้
ผลตอบแทนสุทธิ 49,233 บาทต่อไร่  ท้าให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึนจากเดิม 20-50 เปอร์เซ็นต์   

 
การน าผลงานวิจัยโครงการดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ ดังนี้ 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 - เกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดแพร่และจังหวัดใกล้เคียงมีเทคโนโลยีการผลิตห้อมที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ 
  - เกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดแพร่และจังหวัดใกล้เคียงมีแหล่งเรียนรู้การผลิตห้อมอย่างครบวงจร 
  - มีการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตห้อมและผู้ประกอบการผลิตผ้าหม้อห้อม เพื่อจ้าหน่ายผลผลิต
ห้อมได้ตามความต้องการ 
- เผยแพร่องค์ความรู้ด้านพืชท้องถิ่นในหนังสือพิมพ์กสิกร วารสารวิชาการเกษตร วารสารส้านักและพัฒนาการ
เกษตรเขตที่ 1  ให้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจ 

กลุ่มเป้าหมายที่น าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
- เกษตรกรผู้ปลูกห้อมในจังหวัดแพร่มีความรู้การผลิตห้อมที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ 
- ผู้ประกอบการได้เนื้อห้อมเพียงพอต่อการใช้ผลิตผ้าหม้อห้อม   
- กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตผ้าหม้อห้อมในจังหวัดแพร่  ได้น้าเทคโนโลยีไปใช้เพ่ือผลิตวัตถุดิบในการย้อมผ้าใน
กลุ่มสมาชิก 
- กลุม่เกษตรกรผู้ทอผ้า   ได้น้าเทคโนโลยีไปใช้เพื่อผลิตวัตถุดิบในการย้อมผ้าในกลุ่มสมาชิก 
- ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้น้าความรู้ไปเผยแพร่ให้กับกลุ่มเกษตรกรสมาชิก

ของธนาคาร 
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้เฉลิมพระเกียรติจังหวัดแพร่  ได้น้าเทคโนโลยีไปต่อยอดงานวิจัยเพิ่มเติม 
- มหาวิทยาลัยแพร่ ได้น้าเทคโนโลยีไปต่อยอดงานวิจัยเพิ่มเติม 
- วิทยาลัยชุมชนแพร่  ได้น้าความรู้เผยแพร่ให้กับนักศึกษาและประชาชนที่สนใจในหลักสูตรเสริมรายได้ระยะ

สั้น 
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ภาพภาคผนวกที่ 1  สภาพแปลงต้นแบบห้อมของเกษตร  และการแลกเปลี่ยนความรู้ของเกษตร 
ของเกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดแพร่ เมื่อปี 2562 
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