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การชักน�ำให้ เกิดโพลีพลอยด์ ในครามฝักตรง (Indigofera tinctoria L.)
Polyploid Induction in ‘kram phak troung’ indigo (Indigofera tinctoria L.)
สุ นทรีย์ สุ รศร1*
Suntaree Surson1*
บทคัดย่ อ: ต้ นครามฝั กตรง เป็ นพืชท้ องถิ่นของชาวสกลนครที่ให้ สีครามจากใบ ด้ วยเหตุที่ครามฝั กตรงมีลกั ษณะ
ใบเล็ก และเป็ นพืชผสมตัวเอง และมีพนั ธุ์ที่ใช้ ปลูกอยูใ่ นปั จจุบนั เพียง 2 พันธุ์ จึงได้ มีความพยายามในการพัฒนา
ของต้ นครามฝั กตรง (Indigofera tinctoria L.) พันธุ์ใหม่ ด้ วยการเพิ่มจ�ำนวนโครโมโซมให้ เป็ นต้ นโพลีพลอยด์
โดยหวังว่าจะได้ ต้นครามที่มีใบ หรื อต้ นที่มีขนาดใหญ่ขึ ้น เพื่อการเพิ่มผลผลิต และเพิ่มปริ มาณสารส�ำคัญใบคราม
จากการชักน�ำให้ เกิดโพลีพลอยด์ในครามฝั กตรง โดยการแช่เมล็ดครามงอกในสารละลายโคลชิซนิ ความเข้ มข้ น 0.1,
0.2 และ0.4 เปอร์ เซ็นต์ เป็ นเวลา 6 และ 12 ชัว่ โมง พบว่า ความเข้ มข้ นของโคลชิซนิ มีอิทธิพลต่อเปอร์ เซ็นต์การอด
ตาย ความสูง และจ�ำนวนใบประกอบของต้ นกล้ าครามฝั กตรงอายุ 15 วัน อย่างมีนยั ส�ำคัญยิ่ง (P<0.01) โดยการ
เพิ่มความเข้ มข้ นของโคลชิซินท�ำให้ เปอร์ เซ็นต์การรอดตาย ความสูง และจ�ำนวนใบประกอบลดลง ส�ำหรับระยะ
เวลาการแช่เมล็ดไม่มีผลต่อเปอร์ เซ็นต์การรอดตาย ความสูง และจ�ำนวนใบประกอบ ต้ นกล้ าครามที่รอดตายหลัง
จากได้ รับสารโคลชิซนิ แสดงอาการผิดปกติทกุ ต้ น โดยแสดงอาการ ไฮโปคอทิลบวม ส่วนต้ นกล้ าที่เจริ ญจากเมล็ด
ที่ไม่แช่สารโคลชิซนิ สามารถเจริญเติบโตเป็ นต้ นกล้ าที่ปกติทงหมด
ั้
เมื่อน�ำต้ นกล้ าที่มีลกั ษณะผิดปกติไปตรวจสอบ
ด้ วยเทคนิคโฟลไซโตมิตริ (Flow cytometry) พบว่า โคลชิซนิ ที่ความเข้ มข้ น 0.2 เปอร์ เซ็นต์ ท�ำให้ เกิดต้ นกล้ าชนิด
เตตราพลอยด์มากที่สดุ 75 และ 66 เปอร์ เซ็นต์ เมื่อแช่เมล็ดเป็ นเวลา 6 และ 12 ชัว่ โมง ตามล�ำดับ ส่วนการแช่
เมล็ดด้ วยโคลชิซนิ ที่ความเข้ มข้ น 0.1 เปอร์ เซ็นต์ มีสดั ส่วนของต้ นดิพพลอยด์ และต้ นมิกโซพลอยด์จ�ำนวนมากกว่า
โคลชิซนิ ที่ระดับความเข้ มข้ น 0.2 เปอร์ เซ็นต์ ในทรี ตเมนต์ที่ได้ รับโคลชิซนิ เข้ มข้ น 0.4 เปอร์ เซ็นต์ ที่ 6 ชัว่ โมง เป็ น
โพลีพลอยด์ทงหมด
ั้
(ต้ นมิกโซพลอยด์ 33.33 เปอร์ เซ็นต์ และเตตราพลอยด์ 66.66 เปอร์ เซ็นต์) อย่างไรก็ตามพบว่า
ทรีตเมนต์ทไี่ ด้ รับโคลชิซนิ ทีร่ ะดับความเข้ มข้ น 0.4 เปอร์ เซ็นต์ 12 ชัว่ โมง ส่วนใหญ่จะมีอายุการรอดตายไม่ถงึ 1 เดือน
ซึง่ ตายก่อนที่จะได้ รับการตรวจสอบความเป็ นโพลีพลอยด์ ต้ นที่เหลือรอดมาได้ ทงหมดเป็
ั้
นต้ นดิพพลอยด์เท่านัน้
คำ�สำ�คัญ: คราม, เตตราพลอยด์, การปรับปรุงพันธุ์โดยโพลีพลอยด์, โคลชิซิน, โฟลไซโตมิตริ
ABSTRACT: Kram Phak Troung or Indigofera tinctoria L. is Sakon Nakhon’s indigenous plant.
It has small leaves and is categorized as a species of self-pollinated breeding plant. Two species of
Indigofera tinctoria L. have been grown at present. Thus, there is an attempt to develop the new
kind of Indigofera tinctoria L. which contains more chromosomes becoming polyploidy indigo
plant. This polyploidy indigo is expected to grow taller bearing bigger leaves than the indigenous
plant. With higher stem and wider leaves, the polyploidy indigo can produce higher amount of
its essence. Polyploid in Indigofera tinctoria L. is induced by immersing the germinated seed in
colchicines of different concentrations (0.1%, 0.2% and 0.4%) and for a period of 6 and 12 hours.
It was found that different concentrations of colchicines resulted differently and significantly in
the death, height and leaflet number of the fifteen-days old Indigofera tinctoria L. (P<0.01).
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That is the more colchicines was concentrated the more Indigofera tinctoria L. plants survived
while their height and leaflet number decreased. However, the immersion period of the Indigofera
tinctoria L. seedlings did not affect the survival percentage, height and leaflet number of these
Indigofera tinctoria L. plants. Furthermore, all plants that survived demonstrated abnormal trait
of swollen hypocotyls. In contrast, the seedlings which were not treated by colchicines immersion
could grow normally. When using flow cytometry to inspect the abnormal plants whose hypocotyls
swelled, it was revealed that 0.2% colchicine solution produced 75% tetraploid Indigofera
tinctoria L. seedlings when they were immersed for 6 hours; it produced 66% tetraploid Indigofera
tinctoria L. seedlings if immersed for 12 hours. The seeds immersed in 0.1% colchicine solution
obtained more diploids and mixoploids than immersed in 0.2% colchicine solution. With the
0.4% colchicine solution for 6 hours’ treatment, all polyploids were gained (33.33 mixoploids
and 66.66 tetraploids). Nevertheless, if the seeds were immersed in 0.4% colchicine solution for
a period of 12 hours, the seedlings could live less than a month and their polyploidy traits could
not be examined; only the diploids of these seedlings survived.
Keywords: indigo, tetraploid, polyploidy breeding, colchicine, Flow Cytrometry

บทน�ำ
ต้ นครามฝั กตรง เป็ นพื ชท้ องถิ่ นที่ ให้ สีคราม
ต้ นคราม (Indigo) มีชื่อวิทยาศาสตร์ วา่ Indigofera
tinctoria L. มีจ�ำนวนโครโมโซม เท่ากับ 16 โดยมี
โครโมโซม จากการท�ำ Meiotic analysis ในช่อดอก
อ่อน พบว่ามี n = 8 (Ghosh et al., 2016) เป็ นพืช
ในวงศ์ Leguminosae ต้ น เป็ นพุม่ กว้ าง 140 ซม.
สูง 170 ซม.ใบ เป็ นใบประกอบ ใบมน เรียงสลับแบบ
ขนนก ดอก ดอกช่อออกที่ซอกใบ สีชมพู ห่างกัน
ฝั ก สีเขียว ตรง ไม่มขี น (มองไม่เห็น) 1 ฝั ก มี 9-10 เมล็ด
เมล็ด สีเหลืองฟาง 100 กรัม มี 12,800 เมล็ด พบเจริญ
เติบโตได้ ดใี นเขตร้ อน ชอบแสงแดด ทนทานต่ออากาศ
ร้ อน ดินเค็ม และฝนหนักได้ ในประเทศไทยมักพบเป็ น
วัชพืชตามสวน และไหล่ทาง ซึง่ เป็ นดอน โล่ง กลางแจ้ ง
การใช้ ประโยชน์ ใช้ เป็ นสีย้อมผ้ า โดยใช้ ต้น และ
ใบหมัก และตกตะกอนด้ วยด่าง ได้ เนื ้อครามสีน� ้ำเงิน
เข้ ม ใช้ ย้อมสีผ้าฝ้าย ผ้ าย้ อมครามเป็ นผลิตภัณฑ์
ชุมชุน เป็ นเอกลักษณะของจังหวัดสกลนคร และเป็ น
สินค้ าทีม่ ชี อื่ เสียง ท�ำรายได้ แก่เกษตรกรผู้ผลิตผ้ าย้ อม
คราม ในอนาคตควรได้ มีการพัฒนาพันธุ์ครามที่มี
ศักยภาพในการให้ ผลผลิตเพิม่ ขึ ้น เพือ่ ส่งเสริมให้ การ

ผลิ ต ผ้ าพื น้ เมื อ งที่ เ กิ ด จากการย้ อมครามเป็ น
อุตสาหกรรมทีส่ ร้ างชุมชนเข้ มแข็งในจังหวัดสกลนคร
และระดับประเทศต่อไป ปั จจุบนั ครามทีใ่ ช้ ย้อมผ้ าใน
ประเทศไทยมาจากต้ นคราม 2 ชนิด คือ ครามฝั กตรง
และครามฝั กงอ (Indigofera suffruticosa) เนื่องจาก
ครามเป็ นพืชเป็ นพืชผสมตัวเอง มีดอกขนาดเล็กมาก
เป็ นอุป สรรคที่ ส� ำ คัญ ในการผสมพัน ธุ์ เ พื่ อ สร้ าง
ความแปรปรวนทางพันธุกรรมให้ กบั พืชชนิดนี ้ ท�ำให้
การปรับปรุงพันธุ์ด้วยวิธีการมาตรฐานทัว่ ไปเป็ นสิง่ ที่
ท�ำได้ ยาก ในอนาคตเมือ่ สภาพแวดล้ อม และอุณหภูมิ
ของโลกเปลีย่ นแปลง โรค และแมลงชนิดใหม่เกิดขึ ้น
พันธุ์ทปี่ ลูกในปั จจุบนั มีน้อยอาจสร้ างปั ญหาให้ แก่พชื
ชนิดนี ้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แนวทางหนึ่งที่จะสร้ าง
ความแปรปรวนทางพันธุกรรม เพื่อพัฒนาพืชชนิดนี ้
คือ การสร้ างพืชโพลีพลอยด์ขึ ้นในต้ นคราม
จากการศึกษาในพืชหลายชนิดพบว่า การสร้ าง
พืชที่เป็ นโพลีพลอยด์มีข้อได้ เปรี ยบหลายประการ
ในพื ช ที่ เ ป็ นโพลี พ ลอยด์ มี ลั ก ษณะต้ นใหญ่ ขึ น้
มีชวี มวล มากขึ ้น เช่น เตตราพลอยด์ และทริพพลอยด์
ของลูกผสม Novel Shrub Willow (Salix) (Serapiglia
et al., 2015) ใน Centella asiatica (L.) Urban (Thongon et al., 2014) ในทริพพลอยด์ ลูกผสม shrub willow
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(Serapiglia et al., 2014) อย่างไรก็ตาม พบว่า
เตตราพลอยด์ มีขนาดใหญ่กว่าดิพพลอยด์ของมันเอง
บางจีโนไทป์ และเป็ นต้ นเตตราพลอยด์ทมี่ ขี นาดใหญ่
ทีส่ ดุ เช่น ใน Echinacea purpurea L. clone code 04
ที่เป็ นเตตราพลอยด์มีผลผลิตชีวมวลของส่วนใต้ ดิน
และส่ ว นที่ อ ยู่ เ หนื อ ดิ น สู ง กว่ า ดิ พ พลอยด์ และ
เตตราพลอยด์ใน clone code อืน่ ๆ (Chen et al.,
2016) ใน P28 เตตราพลอยด์ Pfaffia glomerata
(Spreng.) Pedersen มี ชีวมวลเพิ่มขึน้ มากกว่า
ดิพพลอยด์ทงั ้ ในสภาพปลอดเชือ้ และสภาพนอก
หลอดทดลอง ในพืชที่เป็ นโพลีพลอยด์หลายชนิด
พบว่า มีความต้ านทานความเครี ยดจากสิง่ ไม่มีชีวติ
(abiotic stress) เช่น สภาพความหนาวเย็น ความร้ อน
ความแห้ งแล้ ง ความเค็ม ความเป็ นพิษของธาตุอาหาร
พืชบางชนิด เช่น Tan et al. (2015) ได้ ชกั น�ำให้ เกิด
เตตราพลอย์ในต้ นส้ ม (Citrus junos cv. Ziyang
xiangcheng) เพื่ อ พัฒ นาเป็ นต้ น ตอส้ ม (citrus
rootstock) ทีม่ คี วามต้ านทานต่อสภาพเครียด (stress
resistance improvement) จากการศึกษาพบว่าต้ นส้ ม
เตตราพลอยด์ดงั กล่าวมีการสะสมสารปฐมภูมหิ ลาย
ชนิด เช่น น� ้ำตาลหลายชนิด (sugars) กรดอินทรี ย์
หลายชนิด (organic acids) กรดอะมิโนหลายชนิด
(amino acids) กรดไขมันหลายชนิด (fatty acids)
และสารในกลุ่มแอลกอฮอล์หลายชนิด (alcohols)
ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการต้ านทานต่อสภาพเครียดของต้ นส้ ม
ชนิดนี ้ Zhang et al. (2015) พบว่า แอปเปิ ล้ ที่เป็ น
เตตราพลอยด์ มี ค วามทนทานต่อ ความแห้ ง แล้ ง
มากกว่าดิพพลอย์ สอดคล้ องกับการศึกษาของ Laere
et al. (2011) ทีพ่ บว่า Spathiphyllum wallisii ทีเ่ ป็ น
เตตราพลอยด์ ทุ ก จี โ นไทป์ ที่ ศึ ก ษาทนทานต่ อ
ความแห้ งแล้ งมากกว่าต้ นดิพพลอยด์ของมัน เป็ นต้ น
นอกจากนี พ้ ื ชโพลีพลอยด์ ยังมี ความต้ านทานต่อ
ความเครี ยดที่เกิดจากสิง่ มีชีวติ (biotic stress) เช่น
โรค (Predieri, 2001) และแมลง ในไม้ ผลหลายชนิด
ทีเ่ ป็ นโพลีพลอยด์มขี นาดผลใหญ่ขึ ้น เช่น สตรอเบอรี่
หม่อน องุน่ ไม้ ผลที่มีชดุ โครโมโซมเป็ นทริ พพลอยด์
มีลกั ษณะไร้ เมล็ด (seedless) เช่น ในส้ ม แตงโม องุน่
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ข้ าวสาลีทเี่ ป็ นเฮกซาพลอยด์มลี กั ษณะเมล็ดใหญ่ขึ ้น
มีคณ
ุ ภาพในการท�ำขนมปั งได้ ดขี ึ ้น นอกจากนี ้ยังพบ
ว่า ในพืชบางชนิด ทีเ่ ป็ นเตตราพลอยด์ยงั มีการสะสม
สารทุติยภูมิเพิ่มขึ ้น เช่น Tanacetum parthenium
Schulz-Bip. (Majadi et al., 2010) และ Centella
asiatica (L.) Urban (Thong-on et al., 2014) เป็ นต้ น
การชักน�ำให้ เกิดเตตราพลอยด์สามารถท�ำได้
2 วิธีหลัก คือ การท�ำในสภาพปลอดเชื ้อ และท�ำใน
ห้ องปฏิบตั กิ ารหรื อเรื อนทดลอง ส่วนใหญ่การชักน�ำ
ให้ เกิดโพลีพลอยด์มกั ท�ำได้ โดยการใช้ สารเคมี ซึง่ สาร
ทีใ่ ช้ ในการชักน�ำให้ เกิดโพลีพลอยด์มหี ลายชนิด เช่น
oryzalin, trifluralin, amiprophos-methyl, N2O gas
และ colchicine (Bouvier et al., 1994; Tuyl et al.
1992; Taylor et al., 1976; Blakeslee and Avery,
1937) ส� ำ หรั บ ประสิท ธิ ภ าพของสารเคมี ที่ ใ ช้ นัน้
แตกต่างกัน สารที่ได้ รับการยอมรับและใช้ กนั อย่าง
แพร่หลายและได้ ผลมาก คือ โคลชิซนิ โคลชิซนิ เป็ น
สารอัลคาลอยด์ (alkaloid) ทีส่ กัดจาก ต้ น meadow
saffron (Colchicum autumnale L.) เป็ นสารยับยัง้
การแบ่งเซลล์ (antimitotic) ใช้ ในการชักน�ำให้ เกิด
โพลีพลอยด์ (polyploidy induction) (Planchiais et al.,
2000) ในช่วงปี 1930s ได้ มกี ารทดลองโดยใช้ โคลชิซนิ
อย่างแพร่ หลาย ส�ำหรับวิธีการในการทรี ตโคลชิซิน
ระดับความเข้ มข้ น และเวลาที่ใช้ โคลชิซินในพืชนัน้
แตกต่างกัน ขึ ้นอยูก่ บั วิธีการ ชนิด อายุ และชิ ้นส่วน
พืชที่ท�ำการทรี ต ส�ำหรับชิ ้นส่วนพืชที่ใช้ ในการทรี ต
โคลชิซนิ ได้แก่ เมล็ดทีย่ งั ไม่งอก (ungerminated seed)
(Blasco et al., 2015) เมล็ดทีก่ �ำลังงอก (germinated
seed) (Pleankong et al., 2010) ต้ นกล้ า (Majdi et al.,
2010) และตาของพืช (Chakraborti et al., 1998; Abdoli
et al., 2013) หลังจากการทรีตด้ วยโคลชิซนิ แล้ ว พืชจะ
ได้ รั บ การตรวจสอบระดับ ความเป็ นโพลี พ ลอยด์
โดยตัวบ่งชี ้ความเป็ นโพลีพลอยด์มหี ลายประการ เช่น
ลักษณะทางสัณฐานวิทยา ลักษณะปากใบ จ�ำนวน
โครโมโซม และการใช้เทคนิคโฟลไซโตมิตริ (Chakraborti
et al., 1998; Pleankong et al., 2010 ; Majdi et al.,
2010; Abdoli et al., 2013; Blasco et al., 2015)
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แก่นเกษตร 46 (3) : 439-448 (2561).

สุนทรีย์ และคณะ (2559) ได้ มคี วามพยายามใน
การพัฒนาโพลีพลอยด์ทเ่ี ป็ นในครามงอ (Indigofera
suffruticosa) พืชทีม่ ลี กั ษณะใกล้ เคียงกับครามฝั กตรง
โดยการชักน�ำด้ วยการใช้ สารโคลชิซิน เช่นเดียวกัน
พบว่า ความเข้ มข้ นทีพ่ บเป็ นเตตราพลอยด์มากทีส่ ดุ
คือ ทรีตเมนต์ทไี่ ด้ รบั โคลชิซนิ 0.1 เปอร์เซ็นต์ เป็ นเวลา
12 ชัว่ โมง (48.46 เปอร์เซ็นต์) ต้ นครามงอโพลีพลอยด์
มีความสูงลดลง แต่มนี � ้ำหนักใบประกอบ และพื ้นทีใ่ บ
ย่อยเพิม่ ขึ ้น อย่างไรก็ตาม ต้ นครามงอโพลีพลอยด์ยงั
ไม่ได้ มกี ารทดสอบผลผลิตในสภาพแปลงทดลอง หรือ
ทดสอบคุณภาพในการย้ อมผ้ า
เนือ่ งจากครามงอมีขนาด และน� ้ำหนักใบใหญ่ขึ ้น
ดังนันจึ
้ งเกิดแนวคิดในการชักน�ำให้ เกิดครามที่เป็ น
โพลีลอยด์ด้วยโคลชิซนิ โดยใช้ เทคนิค และความเข้ มข้ น
ในระดับต่าง ๆ เพือ่ ให้ เกิดต้ นครามฝั กตรง (Indigofera
tinctoria L.) ที่ เป็ นโพลีพลอยด์ โดยเฉพาะเป็ น
เตตราพลอยด์ด้วย เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาต้ น
ครามให้ มีผลผลิตใบคราม และคุณภาพการย้ อมที่
ดีขึ ้น ต้ นครามฝั กตรงโพลีพลอยด์สามารถขยายพันธุ์
ได้ ด้วยเมล็ดต่อไป

วางบน petri dish โดยใช้ เวลาเพาะ 48 ชัว่ โมง หลัง
จากนันน�
้ ำเมล็ดครามฝั กตรงงอกมาแช่ในสารละลาย
โคลชิซิน (colchicine) วางแผนการทดลองแบบ
Factorial in Completely Randomized Design
(Factorial in CRD) โดยมีปัจจัย A เป็ นความเข้ มข้ น
ของโคลชิซิน มี 4 ระดับ 0.0, 0.1, 0.2 และ 0.4
เปอร์ เซ็นต์ แลปั จจัย B คือ ระยะเวลาทีแ่ ช่ มี 2 ระดับ
คือ 6 และ 12 ชัว่ โมง โดยการทดลองประกอบด้ วย
8 ทรีตเมนต์ ทรีตเมนต์ละ 4 ซ� ้ำ เมือ่ ครบเวลาการแช่
น�ำเมล็ดครามฝั กตรงงอก ลงเพาะในถาดเพาะขนาด
60 หลุม ที่บรรจุวสั ดุปลูกคือพีทมอส (peat moss)
จนเต็มถาดแต่ละถาด คือ 1 ซ� ้ำ (60 เมล็ด) เมือ่ ต้ นกล้ า
ครามฝั กตรงอายุ 15 วัน ท�ำการบันทึกเปอร์ เซ็นต์
การรอดตาย ความสูง และจ�ำนวนใบประกอบของ
ต้ นกล้ าจากแต่ละทรี ตเมนต์ทุกซ� ้ำ (ทุกถาดเพาะ)
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ โปรแกรม SAS (version 9.1) และ
วิเคราะห์ข้อมูลด้ วยโปรแกรม SPSS version 16
การเปรียบเทียบลักษณะต่าง ๆ ของแต่ละทรีตเมนต์
ใช้ วธิ กี ารเปรียบเทียบแบบ DMRT (Duncan’s Multiple
Range Test)

วิธกี ารศึกษา
พันธุ์คราม
พันธุ์ครามที่ใช้ เป็ นครามฝั กตรง (Indigofera
tinctoria L.) จากศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาภูพาน อันเนือ่ ง
มาจากพระราชด�ำริ

การตรวจสอบลักษณะทางสัณฐานวิทยาของต้นกล้า
หลังจากเพาะเมล็ดครามฝั กตรงงอกเป็ น เวลา
15 วัน ต้ นกล้ าโผล่ขึ ้นมาจากพีทมอสในถาดเพาะ
สังเกต และจัดจ�ำแนกต้ นกล้ าครามฝั กตรง เป็ นต้ น
กล้ าปกติ (จาก control ทีไ่ ม่ได้ รบั โคลชิซนิ ) กับต้ นกล้ า
ผิดปกติ (สุนทรีย์ และคณะ, 2559)

การชักน�ำให้ เกิดโพลีพลอยด์
การชัก น� ำ ให้ เ กิ ด โพลี พ ลอยด์ ใ นเมล็ ด คราม
ฝั กตรง ท�ำได้ โดยล้ างเมล็ดครามฝั กตรงในน� ้ำประปา
ไหลผ่านเป็ นเวลา 5 นาที หลังจากนันฟอกล้
้
างเมล็ด
ครามฝั กตรงในน� ้ำยาล้ างจานซันไลท์ เป็ นเวลา 1 นาที
ล้ างเมล็ดด้ วยน� ้ำประปาไหลผ่านเป็ นเวลา 5 นาที และ
ฟอกฆ่าเชื ้อใน Clorox ความเข้ มข้ น 10 เปอร์เซ็นต์เป็ น
เวลา 10 นาที เท Clorox ทิ ้งล้ างด้ วยน� ้ำกรอง 3 ครัง้
ครัง้ ละ 5 นาที เทน� ้ำทิ ้ง น�ำเมล็ดครามฝั กตรงทีฟ่ อก
ล้ างแล้ ว มาเพาะในกระดาษเพาะ (towel paper) ที่

การตรวจสอบเฉพาะต้ นกล้ าผิดปกติด้วย Flow
cytometry analysis
ต้ นกล้ าทีไ่ ด้ รบั การจ�ำแนกว่าเป็ นต้ นกล้ าผิดปกติ
ซึง่ มีลกั ษณะต้ นกล้ างอกช้ า ต้ นเตี ้ย ส่วนใหญ่มเี ฉพาะ
ส่วนของใบเลี ้ยง และใบจริงคูแ่ รก มีไฮโปคอทิลบวม
อ้ วนสัน้ ส่วนของเอพิคอทิลไม่ยดื ตัว หรือมีลกั ษณะการ
ยืดตัวช้ า ใบจริงคูแ่ รกมีลกั ษณะหยักไม่กลมมน และ
มีขนาดเล็กไม่แผ่กาง ซึง่ ถูกจัดจ�ำแนกไว้ แล้ วข้ างต้ น
เมือ่ อายุครบ 1 เดือน ต้ นกล้ าผิดปกติทกุ ต้ นจากแต่ละ
ทรี ตเมนต์จะถูกน�ำไปวิเคราะห์ ลกั ษณะความเป็ น
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โพลีพลอยด์ด้วย Flow cytometry analysis (Surson
et al., 2015
ผลการศึกษาและวิจารณ์
การศึกษาการชักน�ำให้ เกิดโพลีพลอยด์ในเมล็ด
ครามฝั กตรง โดยการเพาะในกระดาษเพาะเป็ นเวลา
48 ชัว่ โมง ให้ เมล็ดครามงอกหลังจากนันจึ
้ งน�ำเมล็ด
งอกมาทรีตด้ วยโคลชิซนิ ในความเข้ มข้ น 0.0, 0.1, 0.2
และ0.4 เปอร์ เซ็นต์ และระยะเวลา 6 และ 12 ชัว่ โมง
จ�ำนวน 8 ทรีตเมนต์ มีผลการศึกษาดังต่อไปนี ้
1. เปอร์ เซ็นต์ การรอดตาย
การศึกษาเปอร์ เซ็นต์การรอดตายของต้ นกล้ าที่
อายุ 15 วัน หลังจาการได้ รับโคลชิซนิ ที่ 3 ระดับความ
เข้ มข้ น (0.1, 0.2 และ0.4 เปอร์ เซ็นต์) เป็ นเวลา 6 และ
12 ชัว่ โมง พบว่า ระดับความเข้ มข้ นของโคลชิซนิ มีผล
ต่อเปอร์ เซ็นต์การรอดตาย อย่างมีนยั ส�ำคัญยิ่งทาง
สถิติ (Table 1) ส่วนระดับเวลาการได้ รับโคลชิซนิ ไม่มี
ผลต่ อ เปอร์ เ ซ็ น ต์ ก ารรอดตาย อี ก ทัง้ ยัง พบว่ า มี
ปฏิ ก ริ ย าสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งระดับ ความเข้ ม ข้ น ของ
โคลชิ ซิ น และระดับ เวลาที่ ไ ด้ รั บ โคลชิ ซิ น ที่ มี ต่ อ
เปอร์เซ็นต์การรอดตาย โดยพบว่า ทรีตเมนต์ทไี่ ม่ได้ รบั
โคลชิซนิ ทีร่ ะดับเวลา 6 และ 12 ชัว่ โมง มีเปอร์ เซ็นต์
ความงอกสูง ที่ สุด ในทรี ต เมนต์ ที่ ไ ด้ รั บ โคลชิ ซิ น
มี เ ปอร์ เ ซ็ น ต์ ค วามงอกลดลงอย่ า งมากต�่ ำ กว่ า
10 เปอร์ เซ็นต์ในทุกทรีตเมนต์ เนือ่ งจากโคลชิซนิ เป็ น
สารอัลคาลอยด์ ทีข่ ดั ขวางกระบวนการไมโตซิส ใช้ ใน
การชักน�ำให้ เกิดโพลีพลอยด์ในพืช (Planchais et al.,
2000) โคลชิซนิ จะขัดขวางการท�ำงานของไมโครทูบลู
(microtubule) ระหว่างการแบ่งเซลล์ ขัดขวางการ
เคลื่ อ นย้ ายของโครโมโซมในระยะแอนาเฟส
(anaphase) และระงับกระบวนการไซโตไคเนซิส
(cytokinesis) เป็ นผลให้ เซลล์มจี ำ� นวนโครโมโซมเพิม่
เป็ นสองเท่า (Dhooghe et al., 2011)
2. ความสูง และจ�ำนวนใบของต้ นกล้ า
การศึกษาความสูง และจ�ำนวนใบประกอบของ
ต้ นกล้ าที่อายุ 15 วัน หลังจาการได้ รับโคลชิซินที่ 4
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ระดับความเข้ มข้ น (0.0, 0.1, 0.2 และ0.4 เปอร์ เซ็นต์)
เป็ นเวลา 6 และ 12 ชัว่ โมง พบว่า ระดับความเข้ มข้ น
ของโคลชิซนิ มีผลต่อ ความสูง และจ�ำนวนใบประกอบ
อย่างมีนยั ส�ำคัญยิง่ ทางสถิติ ในลักษณะความสูง พบว่า
ทรีตเมนต์ทไี่ ม่ได้ รบั โคลชิซนิ (T1 และ T2) มีความสูง
เฉลีย่ อยูร่ ะหว่าง 3.79-5.27 ซม. ส่วนทรีตเมนต์ทไี่ ด้ รบั
โคลชิซนิ (T3 -T8) มีความสูงเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 1.08–
1.45 ซม. ในลักษณะจ�ำนวนใบประกอบ พบว่า ทรีตเมนต์
ทีไ่ ม่ได้ รับโคลชิซนิ (T1 และ T2) มีจำ� นวนใบประกอบ
เฉลีย่ อยูร่ ะหว่าง 3.93 - 4.73 ใบ ส่วนทรีตเมนต์ทไี่ ด้ รับ
โคลชิซิน (T3 -T8) มีจ�ำนวนใบประกอบเฉลี่ยอยู่
ระหว่าง 0.75 – 1.66 ใบ (Table 1)
การศึกษาในครังนี
้ ้พบว่า ความเข้ มข้ น และระยะ
เวลาในการทรีตโคลชิซนิ ให้ กบั เมล็ดครามงอกมีผลต่อ
ความงอก ความสูง และจ�ำนวนใบประกอบของต้ นกล้า
โดยทรีตเมนต์ทไี่ ด้ รับโคลชิซนิ ทีม่ คี วามเข้ มข้ นเพิม่ ขึ ้น
ความงอก ความสูง และจ�ำนวนใบลดลงอย่างมีนยั
ส�ำคัญทางสถิติ จากการศึกษาในหลายรายงาน พบว่า
การได้ รบั โคลชิซนิ ท�ำให้ ความงอกลดลง เช่นการศึกษา
ของ Surson et al. (2015) พบว่า ระดับความเข้ มข้ น
ของโคลชิซนิ ทีเ่ พิม่ ขึ ้นท�ำให้ความงอกของส้มเขียวหวาน
(Citrus reticulate Blanco) ลดลง ความสูง และจ�ำนวน
ใบของต้นกล้าอายุ 1 เดือนลดลง เช่นเดียวกับการศึกษา
ในรายงานอืน่ ๆ เช่น ในเมล็ดฝ้าย (Wongpiyasatid
et al., 2003) ในต้ นกล้ า Hyoscyamus reticulate L.
อายุ 2 สัปดาห์ (Madani et al., 2015) ในเมล็ดของ
Salvia hains (Grouh et al., 2011) ในเมล็ด Capsicum
frutescens L. (Pleankong et al., 2010) เป็ นต้ น
3. ความผิดปกติของต้ นกล้ า
การศึกษาลักษณะของต้ นกล้ าที่อายุ 15 วัน
หลังจากการได้ รบั โคลชิซนิ ที่ 4 ระดับความเข้ มข้ น (0.0,
0.1, 0.2 และ 0.4 เปอร์เซ็นต์) เป็ นเวลา 6 และ 12 ชัว่ โมง
พบว่า สามารถจ�ำแนกลักษณะของต้ นกล้ าครามงอก
ได้ เป็ น 2 ลักษณะ คือ ต้ นกล้ าทีม่ ลี กั ษณะเป็ นต้ นกล้ า
ปกติ และต้ นกล้ าผิดปกติ โดยต้ นกล้ าปกติมสี ว่ นของ
ไฮโปคอทิล และเอพิคอทิล ปกติ ทัง้ 2 ส่วนมีการยืด
ขยายยาว ลักษณะต้ นสูงยาวผอม มีใบเลี ้ยง 1 คู่ ใบจริง
1 - 2 คู่ คือใบจริงคูท่ ี่ 1 ทีเ่ ป็ นใบเดีย่ ว และใบจริงคูท่ ี่ 2
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ที่เป็ นใบประกอบ สีใบเขียว ส่วนต้ นกล้ าผิดปกติมี
ลักษณะต้นกล้างอกช้า ต้นเตี ้ย ส่วนใหญ่มเี ฉพาะใบเลี ้ยง
และใบจริ งคูแ่ รก ส่วนของไฮโปคอทิล บวม อ้ วนสัน้
ส่วนของเอพิคอทิลไม่ยดื ยาว ส่วนทีเ่ ป็ นเอพิคอทิลยืด
ได้ ช้าใช้ เวลานาน ใบจริงคูแ่ รกมีลกั ษณะบิดไม่แผ่กาง
ขยายเหมือนพวกต้ นปกติ ส่วนของใบเขียวเข้ ม ใบจริง
คูแ่ รกยังมีขนาดเล็ก และยังไม่คอ่ ยแผ่กาง โดยจากการ
ศึกษา พบว่า ในทรีตเมนต์ทไี่ ม่ได้ รับโคลชิซนิ (T1 และ
T2) มีลกั ษณะเป็ นต้ นกล้าปกติทงหมด
ั ้ แต่ในทรีตเมนต์
ทีไ่ ด้ รบั โคลชิซนิ (T3-T8) มีลกั ษณะเป็ นต้ นกล้าผิดปกติ
ทังหมด
้
(Table 2) โดยมีลำ� ต้ นอวบอ้ วน ส่วนที่เป็ น
เอพิคอทิลยืดได้ ช้า ส่วนทีเ่ ป็ นไฮโปคอทิลบวม บางต้ น
ใบจริงคูแ่ รกผิดรูป และมีขนาดเล็ก (Figure 1) และเมือ่
น�ำต้ นกล้ าจากทุกทรี ตเมนต์ไปตรวจสอบด้ วย Flow
cytometry technique (Figure 2) พบว่า T1 และ T2
ซึ่งไม่ได้ รับโคลชิซิน เป็ นต้ นกล้ าที่เป็ นดิพพลอยด์
ทังหมด
้
และต้ นกล้ าที่ได้ รับโคลชิซิน (T3-T8) ซึง่ มี
ลักษณะเป็ นต้ นกล้ าผิดปกติสามารถจ�ำแนกได้ เป็ น
ดิพพลอยด์ คือ เป็ นต้ นที่มีชดุ โครโมโซมปกติ เป็ น
มิกโซพลอยด์ คือ เป็ นพวกที่มีชดุ โครโมโซม ที่เป็ น
ดิพพลอยด์ปนอยู่กบั เตตราพลอยด์ เป็ นพวกที่เพิ่ม
โครโมโซมไม่สมบูรณ์ ทัง้ ต้ น และพวกสุดท้ ายเป็ น
เตตราพลอยด์ คือ พวกที่มีชดุ โครโมโซมเพิ่มขึ ้นเป็ น
2 เท่าอย่างสมบูรณ์ (Table 2) ซึง่ โดยปกติการชักน�ำ
ให้ เกิดโพลีพลอยด์ในต้ นดิพพลอยด์มีโอกาสเกิดต้ น
ทีม่ ชี ดุ โครโมโซมได้ ทงั ้ 3 แบบข้ างต้ น ขึ ้นอยูก่ บั ความ
เหมาะสมของชิ ้นส่วนที่น�ำมาทรี ตด้ วยโคลชิซนิ อายุ
ของชิ ้นส่วนทีน่ ำ� มาทรีต วิธีการทีน่ ำ� มาทรีต ชนิดของ
สารเคมี ความเข้ มข้ น และระยะเวลา จากกการศึกษา
วิธีการทรี ตโคลชิซินในครามฝั กงอ ซึ่งเป็ น พืชที่มี
ลักษณะใกล้ เคียงกับครามฝั กตรงมากทีส่ ดุ พบว่า ชิ ้น
ส่วนทีเ่ หมาะสมในการทรีต คือ เมล็ดครามงองอกอายุ
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1 วัน ความเข้ มข้ นของโคลชิซนิ ที่เหมาะสม คือ 0.1
เปอร์ เซ็นต์ เป็ นเวลา 12 ชัว่ โมง (สุนทรีย์ และคณะ,
2559) ดังนันในการชั
้
กในให้ เกิดโพลีพลอยด์ ในพืช
แต่ละชนิด ควรศึกษาถึง ชิ ้นส่วนพืช อายุ ตลอดจนวิธี
การทรีต ชนิดของสารเคมี ความเข้ มข้ น และระยะเวลา
ทีเ่ หมาะสม เพือ่ ให้ เกิดต้ นพืชทีเ่ ป็ นโพลีพลอยด์ได้ ตาม
ต้ องการ
ในการชักน�ำให้ เกิดการเพิม่ ชุดโครโมโซมในคราม
ฝั กตรงในครังนี
้ ้พบว่า ทุกทรีตเมนต์ทไี่ ด้ รบั โคลชิซนิ เกิด
ต้ นกล้ าผิดปกติขึ ้นทังหมด
้
คือ มีลกั ษณะไฮโปคอทิล
บวม และสามารถงอกเจริ ญ เติบโตได้ ไ ม่เ กิ น 10
เปอร์ เซ็นต์ ในทรีตเมนต์ทไี่ ด้ รับโคลชิซนิ ในทรีตเมนต์
ทีไ่ ด้ รับโคลชิซนิ สูง 0.4 เปอร์ เซ็นต์ มีต้นทีร่ อดไม่ถงึ 5
เปอร์ เซ็นต์ และเมื่อตรวจสอบ พบว่า เป็ นต้ นที่เป็ น
ดิ พ พลอยด์ อาจเป็ นไปได้ ว่า เมล็ด ครามตรงงอก
ไม่สามารถทนทานต่อโคลชิซนิ ระดับความเข้ มข้ น 0.4
เปอร์ เซ็นต์ได้ ส่วนต้ นที่เหลือรอดมาได้ อาจเป็ นต้ น
ครามฝั กตรงเพียงบางต้ น ซึง่ มีน้อยมากทีท่ นทานต่อ
ผลของโคลชิซินและไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงจ�ำนวน
โครโมโซม ดังนันหากต้
้
องการชักน�ำให้ เกิดโพลีพลอยด์
ขึน้ ในครามฝั กตรงไม่ควรใช้ โคลชิซินที่ระดับความ
เข้ ม ข้ น 0.4 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ขึ น้ ไป ควรชัก น� ำ ให้ เ กิ ด
โพลีพลอยด์ในครามฝั กตรงด้ วยระดับความเข้ มข้ น
ระหว่าง 0.1-0.2 เปอร์ เซ็นต์ แต่หากต้ องการให้ คราม
ฝักตรงมีชดุ โครโมโซมเป็ นเตตราพลอยด์ ควรใช้โคลชิซนิ
ทีร่ ะดับความเข้ มข้ นที่ 0.2 เปอร์ เซ็นต์ เพราะมีต้นทีม่ ี
ชุดโครโมโซมเป็ นเตตราพลอยด์อยูใ่ นสัดส่วนทีส่ งู ส่วน
ทีเ่ ป็ นต้ นมิกโซพลอยด์มอี ยูน่ ้ อย ส่วนเวลาทีใ่ ช้ ในการ
ทรี ตในเมล็ดครามฝั กตรงงอกควรใช้ เวลา 6 ชัว่ โมง
ถือว่าเพียงพอต่อการชักน�ำให้ เกิดเตตราพลอยด์ได้ ใน
สัดส่วนทีส่ งู
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Table 1 Percentage of survival, height of seedlings and number of leaflets of Indigofera tinctoria
L. seedlings treated colchicine concentration at 0.0, 0.1, 0.2 and 0.4 percent for 0, 6 and
12 hours
Treatments
Colchicine concentration (%)
0.0
0.1
0.2
0.4
P-value
Treatment duration (hr)
6
12
Colchicine concentration x
Treatment duration
T1 (0.0,6)
T2 (0.0,12)
T3 (0.1,6)
T4 (0.1,12)
T5 (0.2,6)
T6 (0.2,12)
T7 (0.4,6)
T8 (0.4,12)
P-value
cv (%)

Percentage of survival
(%)

Height of seedlings
(cm)

Number of compound
leaf/plant

60.83a
7.71b
7.92b
3.54b
**

4.53a
1.23b
1.34b
1.11b
**

4.33a
1.58b
1.02b
0.81b
**

18.75
21.25
ns

2.24
1.86
ns

2.00
1.87
ns

52.08 ± 10.401/
69.58 ± 7.25
9.17 ± 7.99
6.25 ± 4.98
8.75 ± 8.86
7.08 ± 2.85
5.00 ± 2.72
2.09 ± 2.10
**
24.55

5.27 ± 0.74
3.79 ± 0.26
1.13 ± 0.75
1.34 ± 0.92
1.45 ± 0.52
1.23 ± 0.57
1.13 ± 0.56
1.08 ± 0.72
ns
30.89

4.73 ± 0.25
3.93 ± 0.05
1.50 ± 1.00
1.66 ± 1.27
0.91 ± 0.67
1.14 ± 0.59
0.88 ± 0.83
0.75 ± 1.50
ns
47.23

a, b Mean values in the same column followed by different superscripts are statistically different when compared using
Duncan’s Multiple Range Test
** Statistically significant difference at 99% confidence level.
ns No statistically significant difference 1/ standard error (SE)

Table 2 Abnormal seedling of Indigofera tinctoria L. at 15 days after treated with colchicine
concentration at 0.0, 0.1, 0.2 and 0.4 percent for 0, 6 and 12 hours
Treatments
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8

Colchicine concentration
(%)
0.0
0.0
0.1
0.1
0.2
0.2
0.4
0.4

Treatment duration
(hr)
6
12
6
12
6
12
6
12

Abnormal seedling
(%)
0.00
0.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

446		

แก่นเกษตร 46 (3) : 439-448 (2561).

Table 3 Verification of polyploidy level of abnormal Indigofera tinctoria L. seedling at 1 month after
treated with colchicine concentration at 0.0, 0.1, 0.2 and 0.4 percent for 0, 6 and 12 hours
Treatments
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8

Colchicine
concentration (%)
0.0
0.0
0.1
0.1
0.2
0.2
0.4
0.4

Treatment
duration (hr)
6
12
6
12
6
12
6
12

Diploid plant
(%)
100.00
100.00
33.33
16.66
18.75
33.33
0.00
100

Mixoploid plant
(%)
0.00
0.00
16.66
50.00
6.25
0.00
33.33
0.00

Tetraploid plant
(%)
0.00
0.00
50.00
33.33
75.00
66.66
66.66
0.00

Figure 1 Characteristic of Indigofera tinctoria L. at 15 days, normal seedling (left) and abnormal
seedling (right)

Figure 2 Flow cytometric analysis on DNA contents of “kram phak troung” (Indigofera tinctoria L.)
diploid (a), mixoploid (b) and tetraploid (c)
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สรุ ป
การศึ ก ษาเพื่ อ กรรมวิ ธี ที่ เ หมาะสมที่ ใ ช้ ใน
การชักน�ำให้ เกิดต้ นครามฝั กตรงที่เป็ นโพลีพลอยด์
โดยการแช่เมล็ดครามฝั กตรงงอกในโคลชิซนิ ที่ระดับ
ความเข้ มข้ น 0.0, 0.1, 0.2 และ 0.4 เปอร์ เซ็นต์
เป็ นเวลา 6 และ 12 ชัว่ โมง พบว่า ทุกทรีตเมนต์ทไี่ ด้ รับ
โคลชิซนิ มีเปอร์เซ็นต์การรอดตายไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต์
และต้ นกล้ าที่งอกเป็ นต้ นกล้ าผิดปกติเกิดขึน้ 100
เปอร์ เซ็นต์ เมื่ อตรวจสอบต้ นกล้ าผิดปกติ พบว่า
เป็ นต้ นดิพพลอยด์เป็ นส่วนน้ อย โดยส่วนใหญ่เป็ นต้ น
มิกโซพลอยด์และต้ นเตตราพลอยด์ เมื่อพิจารณาใน
แต่ละทรีตเมนต์ พบว่า ทรีตเมนต์ทใี่ ห้ ต้นเตตราพลอยด์
สูงสุด (75 เปอร์เซ็นต์) มีมกิ โซพลอยด์ (6.25 เปอร์เซ็นต์)
และดิพพลอยด์ (18.75 เปอร์ เซ็นต์) อยู่น้อย คือ
ทรีตเมนต์ ทีไ่ ด้ รบั โคลชิซนิ ความเข้ มข้ น 0.2 เปอร์เซ็นต์
เป็ นเวลา 6 ชัว่ โมง
ค�ำขอบคุณ
ขอขอบคุณคณะเทคโนโลยี การเกษตร และ
สถาบัน วิ จัย มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ สกลนครที่ ใ ห้
การสนับสนุน และให้ ความอนุเคราะห์วสั ดุอปุ กรณ์
และสถานที่ เพือ่ การวิจยั ในครัง้ นี ้
เอกสารอ้ างอิง
สุนทรี ย์ สุรศร, ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช และณัฐพงษ์ วงษ์ มา.
2559. รายงานการวิจยั การเพิม่ จ�ำนวนโครโมโซม “คราม
งอ” (Indigofera suffruticosa) โดยใช้ การใช้ โคลชิซนิ
เพื่ อ การสนับ สนุน ภู มิ ปั ญ ญาของจัง หวัด สกลนคร
สกลนคร: คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฎสกลนคร.
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