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การเปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโต และสั ณฐานวิทยาของครามฝักตรง
(Indigofera tinctoria L.), ระหว่ างต้ นดิพพลอยด์ และเตตราพลอยด์
Comparative of growth rate and morphology of ‘kram phak troung’
(Indigofera tinctoria L.), between diploid and tetraploid plant
สุ นทรีย์ สุ รศร1*
Suntaree Surson1*
บทคัดย่ อ: : การศึกษานี ้เป็ นการศึกษาเปรียบเทียบลักษณะต้ นครามฝั กตรงดิพพลอยด์ และเตตราพลอยด์ ทีเ่ กิดจาก
การชักน�ำด้ วยโคลชิซนิ เพื่อเปรี ยบเทียบอัตราการเจริ ญเติบโต และลักษณะทางสัณฐานวิทยา เพื่อพิจารณาลักษณะ
เบื ้องต้ นของครามฝั กตรง ก่อนทีจ่ ะท�ำการศึกษา และประเมินผลผลิตในสภาพแปลงต่อไปในอนาคต จากการศึกษาอัตรา
การเจริญเติบโตของต้ นเตตราพลอยด์ และต้ นดิพพลอยด์ จากลักษณะต่าง ๆ พบว่า อัตราการเจริญเติบโตจากลักษณะ
จ�ำนวนใบประกอบ และจ�ำนวนกิง่ ของต้ นเตตราพลอยด์มคี า่ มากว่าต้ นดิพพลอยด์อย่างมีนยั ส�ำคัญยิง่ ทางสถิติ แต่พบว่า
อัตราการเจริญเติบโตจากความสูง เส้ นรอบวง จ�ำนวนข้ อของต้ นเตตราพลอยด์ และต้ นดิพพลอยด์มคี า่ ไม่แตกต่างกันทาง
สถิติ อย่างไรก็ตาม มีแนวโน้ มว่า อัตราการเจริญเติบโตของต้ นเตตราพลอยด์จะมีคา่ มากกว่าดิพพลอยด์ในทุกลักษณะ
เมือ่ ศึกษาลักษณะของต้ นครามฝั กตรงทีเ่ ป็ นต้ นดิพพลอยด์ กับต้ นเตตราพลอยด์เปรียบเทียบกันในสัปดาห์ที่ 17 พบว่า
ต้ นครามฝั กตรง ทีเ่ ป็ นต้ นดิพพลอยด์ กับต้ นเตตราพลอยด์มคี วามสูง เส้ นรอบวงต้ น จ�ำนวนข้ อ จ�ำนวนกิง่ จ�ำนวนใบย่อย
ต่อ 1 ใบประกอบ มีลกั ษณะไม่แตกต่างกันทางสถิติ แต่พบว่า มีจ�ำนวนใบประกอบแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญยิง่ ทาง
สถิติ โดยใบของต้ นดิพพลอยด์ มีจำ� นวนใบมากกว่าใบของต้ นเตตราพลอยด์ ต้ นเตตราพลอยด์มคี วามกว้ าง ใบย่อย และ
ดัชนีใบมากกว่าต้ นดิพพลอยด์อย่างมีนยั ส�ำคัญยิง่ ทางสถิติ ส่วนความยาวใบไม่แตกต่างกัน นอกจากนี ้ยังพบว่า น� ้ำหนักใบ
ประกอบ น� ้ำหนักใบย่อย พื ้นทีใ่ บย่อย น� ้ำหนักใบย่อย/พื ้นทีใ่ บย่อย ของต้ นเตตราพลอยด์มแี นวโน้ มมากกว่าต้ นดิพพลอยด์
ค�ำส�ำคัญ: คราม, Indigofera tinctoria L., เตตราพลอยด์, โพลีพลอยด์, อัตราการเจริญเติบโต
ABSTRACT: The study aimed to investigate the characteristics of the diploid and tetraploid
Indigofera tinctoria L. which were induced by colchicine. Their growth rates and morphological
traits were compared before the production from their planting plots would be evaluated in the future.
Regarding the growth rates of both the diploids and tetraploids investigated from many features,
it was found that the teraploids, on statistical basis, significantly had higher growth rates in terms
of having more leaflets and branches than those of the diploids. However, in terms of their height,
circumferences, and number of nodes, both the tetraploids and diploids did not have significant
different growth rates at statistical level. Nevertheless, there was a tendency that the growth rates
of the tetraploids were higher than those of the diploids in every aspect. When comparing the
seventeen-weeks old Indigofera tinctoria L. diploids with the tetraploid Indigofera tinctoria L.,
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it was found that their heights, circumferences, node numbers, branch numbers, leaflet numbers per
one compound leaf were not statistically different from each other. The numbers of their compound
leaves significantly differed from each other at the statistical level, though. That is the diploids had
more compound leaves than those of the tetraploids. In the meantime, the tetraploids’ leaflets were
wider and their leaflet index was significantly higher than those of the diploids at statistical level
although their leaf lengths were not statistically different. In addition, the tetraploids tended to have
more compound leaf weight, leaflet weight, leaflet area, and leaflet weight/leaflet area than those
of the diploids.
Keywords: Indigo, Indigofera tinctoria L., tetraploid, diploid, growth rate

บทน�ำ
การชักน�ำให้ เกิดโพลีพลอยด์ (polyploidy) ในพืช
มีประโยชน์หลายอย่าง หากพิจารณาอย่างกว้ าง ๆ คือ
ในพืชบางชนิดมีลกั ษณะทางปริมาณดีขึ ้น บางชนิดมี
ลักษณะทางคุณภาพดีขึ ้น หรือ บางชนิดมีลกั ษณะทัง้
สองอย่างดีขึ ้น การเกิดโพลีพลอยด์ โดยทัว่ ไปหมายถึง
การที่พืชมีชุดโครโมโซมเพิ่มมากกว่าปกติมากกว่า
2 ชุดโครโมโซม โดยพืชปกติทเี่ ป็ นดิพพลอยด์ หากได้
รับสารชักน�ำให้ เกิดโพลีพลอยด์ มักจะมีชดุ โครโมโซม
เพิม่ เป็ น 2 เท่า เป็ นเตตราพลอยด์ (tetraploid) แต่ใน
หลายรายงานพบว่า การชักน�ำให้ เกิดโพลีพลอยด์ อาจ
พบว่ามี มิกโซพลอยด์ (mixoploid) (มีชดุ โครโมโซม
2 แบบ คือ ดิพพลอยด์ปนอยูก่ บั เตตราพลอยด์) และ
ออคตาพลอยด์ (octaploid) เกิดขึ ้นด้ วย การชักน�ำให้
เกิดโพลีพลอยด์สามารถท�ำได้ หลายวิธี หากพิจารณา
ถึงสภาพการชักน�ำแล้ วสามารถแบ่งวิธีการชักน�ำให้
เกิดโพลีพลอยด์ได้ 2 วิธีการหลัก คือ การชักน�ำให้ เกิด
โพลีพลอยด์ในห้ องปฏิบตั กิ ารในสภาพปลอดเชื ้อ และ
ไม่ปลอดเชื ้อมากนัก และอีกวิธีการหนึง่ คือ การชักน�ำ
ให้ เกิดโพลีพลอยด์ภายนอกห้ องปฏิบตั กิ าร ซึง่ ท�ำใน
เรื อนทดลอง หรื อท�ำในสภาพแปลง ส่วนใหญ่การ
ชักน�ำให้ เกิดโพลีพลอยด์มกั ท�ำได้ โดยการใช้ สารเคมี
ซึง่ สารทีใ่ ช้ ในการชักน�ำให้ เกิดโพลีพลอยด์มหี ลายชนิด
เช่น oryzalin, trifluralin, amiprophos-methyl, N2O
gas และcolchicine (Blakeslee and Avery, 1937 ;
Taylor et al., 1976; Tuyl et al., 1992; Bouvier et al.,
1994) ส� ำ หรั บ ประสิ ท ธิ ภ าพของสารเคมี ที่ ใ ช้ นัน้

แตกต่างกัน สารที่ได้ รับการยอมรับและใช้ กนั อย่าง
แพร่หลาย และได้ ผลมาก คือ โคลชิซนิ โคลชิซนิ เป็ น
สารอัลคาลอยด์ (alkaloid) ทีส่ กัดจากต้ 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 ้นส่วนพืช
ทีท่ ำ� การทรีต
ลักษณะของพืชที่เป็ นโพลีพลอยด์มีข้อดีหลาย
อย่าง เช่น มีผลผลิตมากขึ ้น มีชวี มวลมากขึ ้น มีองค์
ประกอบทางเคมี มากขึน้ เช่น มี น�ำ้ ตาลบางชนิ ด
เพิม่ ขึ ้น โปรตีนมากขึ ้น ในไม้ ยนื ต้ นหลายชนิดมีขนาด
ของต้ นขนาดใหญ่ขึ ้น มีคณ
ุ ภาพของชีวมวลดีกว่า
ดิพพลอยด์ เช่น ใน Centella asiatica (L.) Urban
พบว่า ต้ นทีเ่ ป็ นเตตราพลอยด์ และเป็ นมิกโซพลอยด์
มีแนวโน้มทีจ่ ะให้ชวี มวล (biomass) เพิม่ ขึ ้น (Thong-on
et al., 2014) จากการศึกษาการเจริ ญเติบโตของ
ส้ มเขี ยวหวานที่ เป็ นเตตราพลอยด์ จากความสูง
เส้ นรอบวง จ�ำนวนข้ อ และจ�ำนวนใบ พบว่า อัตราการ
เจริ ญ เติ บ โตของเตตราพลอยด์ มี แ นวโน้ ม ดี ก ว่า
ดิพพลอยด์ในเกือบทุกลักษณะ ยกเว้ น อัตราการเจริญ
เติบโตจากลักษณะเส้ นรอบวง ทีพ่ บว่า อัตราการเจริญ
ของดิพลอยด์มีค่ามากกว่าเตตราพลอยด์เล็กน้ อย
(สุนทรีย์, 2560)

561

KHON KAEN AGR. J. 46 (3) : 559-570 (2018).		

บางชนิดมีสารส�ำคัญมีฤทธิท์ างเภสัชกรรมมากขึ ้น
เช่น ใน Panax ginseng C.A..Meyer ทีเ่ ป็ นออคโตพลอยด์
ทีม่ ปี ริมาณสารส�ำคัญทุตภิ มู ิ (secondary metabolite)
เพิ่มขึ ้น (Kim et al., 2004) ใน Artemisia annua L.
(clone YUT16) พบว่า รากที่มีชุดโครโมโซมเป็ น
เตตราพลอยด์ อายุ 14 วัน มีปริมาณสาร artemisinin
(ยาสมุนไพรจีนมีฤทธิ์ต้านมาเลเรี ย) มากกว่าในราก
ที่ เ ป็ นดิ พ พลอยด์ (De Jesus-Gonzalez and
Weathers, 2003) ใน Centella asiatica (L.) Urban
พบว่า ต้ นที่เป็ นเตตราพลอยด์ และเป็ นมิกโซพลอย
ด์มีแนวโน้ มที่จะให้ ชีวมวล (biomass) และการผลิต
สาร triterpenoid (ช่วยในการสมานแผล และรักษา
ความผิดปกติทางความคิด และอารมณ์ของผู้สงู วัย)
เพิม่ ขึ ้น ใน Hyoscyamus muticus L. เตตราพลอยด์
มีสาร scopolamine มากกว่าดิพพลอยด์ ถึง 200
เปอร์ เซ็นต์ (Dehghan et al., 2012)
บางชนิ ด มี ลัก ษณะทางสรี ร วิ ท ยาดี ขึ น้ เช่ น
สังเคราะห์แสงได้ ดีขึ ้น ทนเค็ม ทนแล้ ง ทนหนาวเย็น
หรื อทนร้ อนได้ ดีขึ ้น จากการศึกษาของ Wang et al.
(2013) พบว่า ใน Robinia pseudoacacia L.ที่เป็ น
เตตราพลอยด์ มี ค วามทนทานต่อ เกลื อ ได้ ดี ก ว่ า
ดิพพลอยด์ จากการศึกษาใน Coccinia palmata
และ Lagenaria sphaerica พบว่า เตตราพลอยด์มี
ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ เ พิ่ ม ขึ น้ และทนทานต่ อ
ความเครี ย ดจากการขาดน� ำ้ ได้ ดี ก ว่า ดิ พ พลอยด์
(Ntuli and Zobolo, 2008) ทนทานต่อความเครี ยด
ทางสภาพแวดล้ อมโดยเฉพาะการขาดน� ้ำ ทนทานต่อ
ศัตรูพืช และมีผลต่ออัตราการเจริ ญเติบโต (growth
rate) อีกด้ วย (Otto and Whitton, 2000) Zhang
et al. (2015) พบว่า แอปเปิ ล้ ที่เป็ นเตตราพลอยด์ มี
ความทนทานต่อความแห้ งแล้ งมากกว่าดิพพลอยด์
สอดคล้ องกับการศึกษาของ Laere et al. (2011)
ทีพ่ บว่า Spathiphyllum wallisii ทีเ่ ป็ นเตตราพลอยด์
ทุกจีโนไทป์ทีศ่ กึ ษาทนทานต่อความแห้ งแล้ งมากกว่า
ต้ น ดิ พ พลอยด์ ข องมัน อี ก ทัง้ โพลี พ ลอยด์ ข องพื ช
บางชนิดยังทนทานต่อโรค และแมลงที่ส�ำคัญบาง
ชนิดอีกด้ วย

การชักน�ำให้ เกิดโพลีพลอยด์ในครามงอพืชที่มี
ลักษณะใกล้ เคียงกับครามฝั กตรงพบว่า ต้ นครามที่
เป็ นดิพพลอยด์ มิกโซพลอยด์ และเตเตราพลอยด์
พบว่า มีความแตกต่างกันในหลาย ๆ ลักษณะ ได้ แก่
ความสูง จ� ำนวนกิ่ ง จ� ำนวนใบประกอบ ดัชนี ใบ
จ�ำนวนใบย่อย/ใบ และพื ้นที่ใบ โดยลักษณะใบของ
ดิพพลอยด์ และเตตราพลอยด์มีความแตกต่างกัน
อย่างชัดเจน นอกจากนี ้ยังพบว่า ลักษณะของคราม
งอมีหลายลักษณะทีม่ คี วามสัมพันธ์กนั ทางบวก และ
หลายลักษณะที่มีความสัมพันธ์กนั ทางลบ (สุนทรี ย์
และคณะ, 2559)
สุนทรี ย์ (2560ข) ได้ ชกั น�ำให้ เกิดโพลีพลอยด์ใน
ครามฝั กตรง พบว่า ทรี ตเมนต์ที่เหมาะสมต่อการ
ชักน�ำให้ เกิดโพลีพลอยด์โดยเฉพาะเตตราพลอยด์ใน
ครามฝั กตรง คือ ทรี ตเมนต์ที่ได้ รับโคลชิซินความ
เข้ มข้ น 0.2 เปอร์ เซ็นต์ เป็ นเวลา เป็ นเวลา 6 ชัว่ โมง
ดังนันการศึ
้
กษาในครัง้ นี ้จึงเกิดขึ ้นเพื่อเปรี ยบเทียบ
อัตราการเจริญเติบโต และลักษณะทางสัณฐานวิทยา
เพื่อพิจารณาลักษณะเบื ้องต้ นของครามฝั กตรงเพื่อ
พิจารณาศักยภาพผลผลิตของครามฝั กตรงที่เป็ น
เตตราพลอยด์ ก่อนที่จะท�ำการศึกษา และตรวจสอบ
เพื่อประเมินผลผลิตในสภาพแปลงต่อไปในอนาคต
วิธีการการศึกษา
ต้ นครามฝั กตรงที่น�ำมาศึกษา
ต้ นครามฝั กตรงทีน่ ำ� มาศึกษาเกิดจากการชักน�ำ
ให้ เกิดเตตราพลอยด์ในครามฝั กตรง โดยใช้ โคลชิซนิ
ที่ระดับความเข้ มข้ น 0.1, 0.2 และ 0.4 เปอร์ เซ็นต์
เป็ นเวลา 6 และ 12 ชัว่ โมง (สุนทรี ย์, 2560ข)
การเปรี ยบเทียบลักษณะของต้ นครามฝั กตรง
ดิพพลอยด์ และเตตราพลอยด์
ต้ นกล้ าครามฝั กตรงที่ได้ รับการจ�ำแนกให้ เป็ น
ดิพพลอยด์ 20 ต้ น และเตตราพลอยด์ 20 ต้ น ถูกปลูก
ในกระถางพลาสติ ก ขนาดเส้ นผ่ า ศู น ย์ ก ลาง
30 เซนติเมตร สูง 23.5 เซนติเมตร ที่บรรจุวสั ดุปลูก
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เป็ นดิน 1 ส่วน พีทมอส 2 ส่วน และปุ๋ยคอก 1 ส่วน
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เริ่มท�ำการเก็บข้ อมูล
ในลักษณะความสูง จ�ำนวนข้ อ เส้ นรอบวงต้ น จ�ำนวน
ใบประกอบ/ต้ น และจ�ำนวนกิง่ /ต้ น เมือ่ อายุ 5 สัปดาห์
และเก็บข้ อมูลอย่างต่อเนือ่ งทุก ๆ 2 สัปดาห์ จนต้ นกล้า
ครามฝั กตรงอายุ 17 สัปดาห์ และส่วนการศึกษาอัตรา
การเจริญเติบโต ศึกษาจากลักษณะความสูง จ�ำนวน
ข้ อ เส้ นรอบวงต้ น จ�ำนวนใบประกอบ/ต้ น และจ�ำนวน
กิง่ /ต้ น ในสัปดาห์ที่ 5-13 เป็ นเวลา 60 วัน เปรียบเทียบ
ค่าเฉลีย่ ะลักษณะต่าง ๆ ของต้ นครามดิพพลอยด์ และ
เตตราพลอยด์โดยวิธี t-test ดังนี ้
1. ลักษณะล�ำต้ น การศึกษาลักษณะล�ำต้ น
ท�ำได้ โดยการวัดจาก ความสูงต้ น เส้ นรอบวงต้ น
จ�ำนวนข้ อ/ต้ น และจ�ำนวนกิง่ /ต้ น
1) ความสูงต้ น ความสูงต้ นวัดจากเหนือวัสดุ
ปลูก 1 เซนติเมตรจนถึงยอด
2) เส้ นรอบวง วัดบริเวณโคนต้ นเหนือวัสดุปลูก
พีทมอส 1 เซนติเมตร
3) จ�ำนวนข้ อต่อต้ น นับจ�ำนวนข้ อของล�ำต้ น
จากส่วนของ main stem จากโคนถึงยอด
4) จ�ำนวนกิง่ นับจ�ำนวนกิง่ ทีแ่ ตกกิง่ จากส่วน
ของ main stem จากโคนถึงยอด
2. ลักษณะใบ ลักษณะใบท�ำการศึกษา จ�ำนวน
ใบ/ต้ น, น� ้ำหนักสดของใบประกอบ, จ�ำนวนใบย่อย/ใบ
ประกอบ 1 ใบ, ความยาวใบย่อย, ความกว้ างใบย่อย,
ดัชนีใบ, น� ้ำหนักสดใบย่อย, พื ้นทีใ่ บย่อย และน� ้ำหนัก
สดใบย่อย/พื ้นทีใ่ บย่อย
1) จ�ำนวนใบต่อต้ น หาได้ จากการนับทุกใบบน
ต้ น
2) จ�ำนวนใบย่อย/ใบประกอบ1ใบ นับใบย่อย
จากใบประกอบล�ำดับใบที่ 4 จากยอด
3) ความยาวใบย่อย วัดจากใบย่อยของใบ
ประกอบล�ำดับใบที่ 4 หาค่าเฉลีย่ จากทุกใบ โดยวัด
จากโคนใบย่อยถึงปลายใบย่อย
4) ความกว้ างใบย่อย วัดจากใบย่อยของใบ
ประกอบล�ำดับใบที่ 4 หาค่าเฉลีย่ จากทุกใบ โดยวัด
จากกึง่ กลางของใบย่อย
5) ดัชนีใบ ค�ำนวณจากสูตร (Liu et al., 2007)
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คือ ดัชนีใบ = ความยาวใบ/ความกว้ างใบ โดยวัดจาก
ใบย่อยของใบประกอบล�ำดับที่ 4 จากยอด
6) น� ้ำหนักสดใบย่อย วัดจากการชัง่ น� ้ำหนักสด
ใบย่อยจากใบประกอบล�ำดับที่ 4 จากยอด
7) พื ้นทีใ่ บย่อย วัดโดยใช้วธิ กี ารของ Gravimetric
method (Daughtry, 1990) จากใบย่อยจากใบประกอบ
ล�ำดับที่ 4 จากยอด
8) น� ้ำหนักสดใบย่อย/พื ้นที่ใบย่อย (g/cm2)
ค�ำนวณจากน� ้ำหนักสดใบย่อยของล�ำดับใบประกอบ
ที่ 4 จากยอดหารด้ วยพื ้นที่ใบย่อยจากประกอบที่ 4
จากยอด
3. อัตราการเจริญเติบโต จากความสูง เส้นรอบ
วงของล�ำต้ น จ�ำนวนข้ อ จ�ำนวนข้ อ จ�ำนวนกิ่ง และ
จ�ำนวนใบประกอบ ของต้ นครามตรงจากสัปดาห์ที่
5-13 เป็ นเวลา 60 วัน น�ำมาวิเคราะห์อตั ราการเจริญ
เติบโตจากสูตรทีด่ ดั แปลงจาก He et al. (2012)
อัตราการเจริญเติบโต (%)
=
ค่าทีว่ ดั วันสุดท้ าย – ค่าทีว่ ดั วันเริ่มต้ น x 100
จ�ำนวนวันทีว่ ดั x ค่าทีว่ ดั วันเริ่มต้ น
การวิเคราะห์ ผลการทดลอง
การเปรี ยบเทียบลักษณะต้ นครามฝั กตรงที่เป็ น
ดิพพลอยด์ และเตตราพลอยด์ ท�ำการเปรี ยบเทียบ
ลักษณะต่าง ๆ ของต้ นครามตรงทีเ่ ป็ นต้ นดิพพลอยด์
และต้ นเตราพลอยด์ 2 กลุม่ ประชากร กลุม่ ละ 20 ต้ น
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ โปรแกรม SAS version 9.1
(1998) โดยเปรี ยบเทียบลักษณะต่าง ๆ ของแต่ละ
ทรีตเมนต์ ใช้ วธิ ีการเปรียบเทียบแบบ t-test
ผลการศึกษา และวิจารณ์
หลังจากการตรวจสอบความเป็ นโพลีพลอยด์
ของต้ นกล้ าครามฝั กตรง ท�ำการศึกษาเปรี ยบเทียบ
ลักษณะความสูง จ�ำนวนข้ อ เส้ นรอบวงต้ น จ�ำนวนใบ
ประกอบ/ต้ น และจ�ำนวนกิง่ /ต้ น อัตราการเจริญเติบโต
ของต้ นครามฝั กตรงดิพพลอยด์ และเตตราพลอยด์ได้
ผลการศึกษาดังต่อไปนี ้

KHON KAEN AGR. J. 46 (3) : 559-570 (2018).		

ความสูงของต้ นครามฝั กตรง
การศึกษาเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ะความสูงโดยวิธี
t-test ของต้ นครามฝั กตรงดิพพลอยด์ และต้ นกล้ า
ครามฝั กตรงเตตราพลอยด์ ในระยะเวลา 12 สัปดาห์
ตังแต่
้ สปั ดาห์ที่ 5-15 พบว่า มีความสูงเฉลีย่ ไม่แตกต่าง
กันทางสถิติ (Table 1) สอดคล้ องกับการศึกษาใน
ส้ มเขียวหวานทีพ่ บว่า ความสูงของต้ นเตตราพลอยด์
ไม่แตกต่างจากดิพพลอยด์ (สุนทรีย,์ 2560ก) แตกต่าง
จากพืชหลาย ๆ ชนิด ที่พบว่า ต้ นเตตราพลอยด์มี
ลัก ษณะต้ น เตี ย้ กว่า ต้ น พื ช ที่ เ ป็ นดิ พ พลอยด์ เช่น
Platanus acerifolia (Liu et al., 2007) Echinacea
purpurea L. (Chen et al., 2016)
เส้ นรอบวงต้ น
การศึ ก ษาลั ก ษณะเส้ นรอบวงเป็ นเวลา
12 สัปดาห์ ตังแต่
้ สปั ดาห์ที่ 5-15 โดยเริ่มเก็บข้ อมูลใน
สัป ดาห์ ที่ 5 และเก็ บ ข้ อมู ล อย่ า งต่ อ เนื่ อ งทุ ก ๆ
2 สัปดาห์ พบว่า ในสัปดาห์แรกทีท่ ำ� การเก็บข้ อมูล (ต้ น
ครามฝั กตรงอายุ 5-7 สัปดาห์) ขนาดของต้ นครามฝั ก
ตรงดิพพลอยด์ และเตตราพลอยด์มขี นาดของเส้ นรอบ
วงต้ น ไม่แ ตกต่า งกัน อย่า งไรก็ ต ามมี แ นวโน้ ม ว่า
ต้ น เตตราพลอยด์ จ ะมี ข นาดเส้ น รอบวงใหญ่ ก ว่า
ดิพพลอยด์ ในช่วงสัปดาห์ที่ 9-11 พบว่า ขนาดของเส้ น
รอบวงของต้ นดิพพลอยด์ และเตตราพลอยด์มขี นาด
แตกต่ า งกั น ทางสถิ ติ โดยพบว่ า ขนาดของต้ น
เตตราพลอยด์มขี นาดเส้ นรอบวงใหญ่กว่าดิพพลอยด์
ทัง้ 2 ช่วง ต่อมาในสัปดาห์ที่ 13 และ 15 พบว่า ขนาด
ของเส้ นรอบวงของต้ นเตตราพลอยด์ และดิพพลอยด์
ไม่แตกต่างกันทางสถิติ อย่างไรก็ตามมีแนวโน้ มว่า
ค่าเฉลี่ยเส้ นรอบวงของต้ นเตตราพลอยด์จะมีขนาด
ใหญ่กว่าต้ นดิพพลอยด์ (Table 2) สอดคล้ องกับการ
ศึกษาของ สุนทรีย์ (2560ก) ในส้ มเขียวหวานทีพ่ บว่า
เส้ นรอบวงของต้ นดิพพลอยด์ และเตตราพลอยด์ไม่
แตกต่างกันทางสถิติ แต่มแี นวโน้ มว่า ต้นเตตราพลอยด์
มีแนวโน้ มทีจ่ ะมีขนาดเส้นรอบ วงใหญ่กว่าดิพพลอยด์
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จ�ำนวนกิ่ง
การศึกษาลักษณะจ�ำนวนกิ่ง/ต้ น ของต้ นคราม
ฝั กตรงทีเ่ ป็ นต้ นดิพพลอยด์เปรียบเทียบกันในสัปดาห์
ที่ 5-15 พบว่า ในสัปดาห์ ที่ 5 จ� ำนวนกิ่ งของต้ น
ดิพพลอยด์มจี ำ� นวนมากกว่าต้ นเตตราพลอยด์อย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ ต่อมาในสัปดาห์ท่ี 7-9 จ�ำนวนกิง่
ของต้ นดิพพลอยด์ยงั คงมากกว่าต้ นเตตราพลอยด์ แต่
ในสัปดาห์ท้าย ๆ ของการเก็บข้ อมูล จากสัปดาห์ที่ 11,
13 และ 15 กลับพบว่าจ�ำนวนกิง่ ของต้ นเตตราพลอยด์
กลับ เพิ่ ม จ� ำ นวนมากกว่ า ต้ น ดิ พ พลอยด์ อ ย่ า งมี
นัยส�ำคัญยิง่ ทางสถิติ (Table 3) ตรงข้ ามกับการศึกษา
ของ Liu et al. (2007) ทีพ่ บว่า ใน Platanus acerifolia
ที่เป็ นเตตราพลอยด์มีจ�ำนวนกิ่งน้ อยกว่าดิพพลอยด์
อย่างไรก็ตาม สัปดาห์ที่ 17 กลับพบว่า ครามตรงทีเ่ ป็ น
ดิพพลอยด์กบั เตตราพลอยด์มจี ำ� นวนกิง่ ไม่แตกต่างกัน
จ�ำนวนใบประกอบ/ต้ น
การศึ ก ษาลัก ษณะจ� ำ นวนใบประกอบของ
ต้ นครามฝั กตรงดิพพลอยด์ และเตตราพลอยด์ พบว่า
ในสัปดาห์ที่ 5, 7 และ 9 มีแนวโน้ มว่า ต้ นครามฝั กตรง
เตตราพลอยด์มจี ำ� นวนใบน้ อยกว่าดิพพลอยด์ แม้ วา่
ในสัปดาห์ที่ 7 จะมีจำ� นวนใบประกอบไม่แตกต่างกัน
ทางสถิตกิ ต็ าม (Table 4) ในสัปดาห์ที่ 11 และ 13
พบว่า ต้ นครามเตตราพลอยด์มีจ�ำนวนใบประกอบ
มากกว่าต้นครามดิพพลอยด์อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
(Table 4) อย่างไรก็ตาม ในสัปดาห์ที่ 15 กลับพบว่า
ต้ นครามฝั กตรงดิพพลอยด์ และเตตราพลอยด์ มี
จ�ำนวนใบประกอบ/ต้ นไม่แตกต่างกันทางสถิติ อย่างไร
ก็ตาม พบว่า จ�ำนวนใบของเตตราพลอยด์ของคราม
ฝั ก ตรงมี แ นวโน้ มว่ า จะมี จ� ำ นวนใบน้ อยกว่ า ต้ น
ดิพพลอยด์ สอดคล้ องกับ Kaensaksiri et al. (2011)
ทีพ่ บว่า ใบของ Centella asiatica (L.) Urban ทีเ่ ป็ นต้ น
เตตราพลอยด์มจี ำ� นวนใบน้ อยกว่าต้ นดิพพลอยด์ เช่น
เดียวกับในส้ มเขียวหวาน (สุนทรีย์, 2560ก) ซึง่ พบว่า
ต้ นเตตราพลอยด์มจี �ำนวนใบน้ อยกว่าต้ นดิพพลอยด์
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Table 1 Plant height (mean±SE) between Indigofera tinctoria L. diploid and tetraploid plant at 5-15 weeks
Age of plant
(wk)
5
7
9
11
13
15

Diploid
10.34 ± 1.20
28.11 ± 2.11
46.30 ± 1.60
59.66 ± 1.62
66.82 ± 2.02
80.01 ± 1.84

Plant height
(cm)

t-test
Tetraploid
8.02 ± 0.74
29.43 ± 2.04
48.18 ± 2.37
58.65 ± 2.65
68.20 ± 2.93
76.18 ± 2.42

ns
ns
ns
ns
ns
ns

* , ** Represents significant at the P = 0.05 level and P = 0.01 level, respectively
ns not significant df = 19

Table 2 Plant circumference (mean±SE) between Indigofera tinctoria L. diploid and tetraploid plant
at 5-15 weeks
Age of plant
(wk)
5
7
9
11
13

15

Plant circumference
(cm)
Diploid
Tetraploid
0.69 ± 0.04
0.62 ± 0.04
1.42 ± 0.07
1.50 ± 0.05
1.84 ± 0.07
2.19 ± 0.06
2.25 ± 0.05
2.57 ± 0.07
2.77 ± 0.05
2.88 ± 0.07

3.07 ± 0.06

3.11 ± 0.09

* , ** Represents significant at the P = 0.05 level and P = 0.01 level, respectively
ns not significant df = 19

t-test
ns
ns
**
**
ns

ns

Table 3 Numbers of branching/plant (mean±SE) between Indigofera tinctoria L. diploid and tetraploid
plant at 5-15 weeks
Age of plant
(wk)
5
7
9
11
13
15

Numbers of branching/plant
(branches)
Diploid
Tetraploid
2.75 ± 0.29
1.75 ± 0.27
5.55 ± 0.64
3.55 ± 0.51
5.65 ± 0.52
3.65 ± 0.55
2.90 ± 0.24
5.90 ± 0.62
3.25 ± 0.35
6.70 ± 0.58
4.10 ± 0.38
7.50 ± 0.71

* , ** Represents significant at the P = 0.05 level and P = 0.01 level, respectively
ns not significant df = 19

t-test
*
*
*
**
**
**
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Table 4 Number of compound leaf/plant (mean±SE) between Indigofera tinctoria L. diploid and
tetraploid plant at 5-15 weeks
Age of plant
(wk)
5
7
9
11
13
15

Number of compound leaf/plant
Diploid
Tetraploid
37.50 ± 5.36
17.95 ± 2.16
79.60 ± 12.18
55.35 ± 5.73
148.00 ± 10.88
112.40 ± 9.90
84.00 ± 7.19
185.00 ± 10.58
157.35 ± 14.01
259.55 ± 20.55
450.90 ± 23.53
410.05 ± 16.95

* , ** Represents significant at the P = 0.05 level and P = 0.01 level, respectively
ns not significant df = 19

อัตราการเจริญเติบโตของต้ นครามฝั กตรง
การศึ ก ษาอั ต ราการเจริ ญเติ บ โตของต้ น
ครามดิพพลอยด์ และเตตราพลอยด์ในลักษณะต่าง ๆ
(ความสูง เส้ นรอบวงต้ น จ�ำนวนข้ อ จ�ำนวนใบ และ
จ�ำนวนกิ่ง) พบว่า อัตราการเจริ ญเติบโตในลักษณะ
ความสูง เส้ นรอบวง และจ�ำนวนข้ อ ของต้ นคราม
ดิพพลอยด์ และเตตราพลอยด์มีค่าไม่แตกต่างกัน
ทางสถิติ แต่อตั ราการเจริญเติบโตจากจ�ำนวนใบ/ต้ น
และจ�ำนวนกิง่ /ต้ น ของต้ นครามฝั กตรงเตตราพลอยด์
มีคา่ มากกว่าดิพพลอยด์อย่างมีนยั ส�ำคัญยิง่ ทางสถิติ
(Table 5) เมื่อพิจารณาอัตราการเจริ ญเติบโตโดย

t-test
**
ns
*
**
**
ns

รวมจากทุกลักษณะ พบว่า อัตราการเจริญเติบโตของ
ต้ น เตตราพลอยด์ มี แ นวโน้ มว่ า จะมี ค่ า มากกว่ า
ดิพพลอยด์ในทุกลักษณะ (Table 5) สอดคล้ องกับ
การศึกษาในส้ มเขียวหวานที่พบว่า อัตราการเจริ ญ
เติบโตของเตตราพลอยด์ดีกว่าดิพพลอยด์เกือบทุก
ลักษณะ (สุนทรี ย์, 2560ก) นอกจากนี ้ยังสอดคล้ อง
กับการศึกษาของ Kaensaksiri et al. (2011) ทีพ่ บว่า
น� ้ำหนักสด/ต้ น และน� ้ำหนักแห้ ง/ต้ น ของ Centella
asiatica (L.) Urban ทีเ่ ป็ นต้ นเตตราพลอยด์ มีน� ้ำหนัก
มากกว่าดิพพลอยด์ ส่งผลให้ สารส�ำคัญบางอย่างใน
ต้ นเตตราพลอยด์มากกว่าต้ นดิพพลอยด์

Table 5 Growth rate (mean±SE) of plant characteristics between Indigofera tinctoria L. diploid and
tetraploid plant at 12 weeks
Growth rate
Growth rate of height plant
Growth rate of circumference
Growth rate of node
Growth rate of leaf number
Growth rate of branch number

Growth rate of plant characteristics
(%)
Diploid
Tetraploid
13.45 ± 2.31
15.11 ± 1.76
5.57 ± 0.61
6.71 ± 0.56
1.61 ± 0.41
2.91 ± 0.56
12.81 ± 3.65
29.27 ± 4.59
0.85 ± 0.38
6.46 ± 0.95

* , ** Represents significant at the P = 0.05 level and P = 0.01 level, respectively
ns not significant df = 19

t-test
ns
ns
ns
**
**
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ต้ นครามฝั กตรงที่เป็ นดิพพลอยด์ เปรี ยบเทียบกับ
ต้ นเตตราพลอยด์ พบว่า อัตราการเจริ ญเติบโตของ
ต้ นครามฝั กตรงที่เป็ นเตตราพลอยด์มีแนวโน้ มที่จะ
เจริญเติบได้ ดกี ว่าดิพพลอยด์ในเกือบทุกลักษณะ ส่วน
การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของต้ นครามฝั ก
ตรงดิพพลอยด์ และเตตราพลอยด์เปรี ยบเทียบกัน
เมื่อพิจารณาด้ วยสายตา พบว่า สามารถจ�ำแนก
ต้ นครามทังสองออกจากกั
้
นได้ อย่างชัดเจน โดยเฉพาะ
เมื่อพิจารณาจากลักษณะล�ำต้ น และใบ ใบของต้ น
เตตราพลอยด์จะมีขนาดใหญ่ มีความกว้ างใบมากเมือ่
จับดูร้ ู สกึ ได้ ว่าใบของต้ นเตตราพลอยด์มีความหนา
กว่าใบของดิพพลอยด์ เมื่อชั่งน�ำ้ หนักใบประกอบ
พบว่า น�ำ้ หนักใบประกอบของเตตราพลอยด์มีค่า
มากกว่ า ใบประกอบของต้ นดิ พ พลอยด์ อ ย่ า งมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ อย่างไรก็ตามในสัปดาห์ท้าย ๆ ของ
การวัดค่า พบว่า จ�ำนวนใบของต้ นดิพพลอยด์มจี ำ� นวน
มากกว่า แต่เป็ นทีน่ า่ เสียดายว่า ไม่ได้ ชงั่ น� ้ำหนักทังต้
้ น
ของต้ นครามเตตราพลอยด์ และต้ นครามดิพพลอยด์
เปรี ยบเทียบกัน ซึ่งอาจพบว่า น� ้ำหนักโดยรวมทัง้
ต้ นของดิพพลอยด์หรื อต้ นดิพพลอยด์มีคา่ มากว่ากัน
จากประเด็ น นี เ้ อง น่ า จะได้ ท� ำ การศึ ก ษาวิ จั ย
เพือ่ เปรียบเทียบผลผลิตอย่างละเอียดในสภาพไร่ และ
ในสภาพกระถางในอนาคต หากผลผลิตหรือคุณภาพ
ในการย้ อมผ้ าดีขึน้ สามารถน� ำครามพันธุ์นีไ้ ปใช้
แนะน�ำให้ เกษตรกรทดลองปลูกเพื่อใช้ ในการย้ อม
ผ้ าต่อไป
ลักษณะของต้ นครามฝั กตรงดิพพลอยด์ และ
เตตราพลอยด์
สัป ดาห์ ที่ 17 ได้ ท� ำ การศึก ษาเปรี ย บเที ย บ
ต้ นครามฝั กตรงดิพพลอยด์ และต้ นครามฝั กตรง
เตตราพลอยด์ พบว่า ต้ นครามฝั กตรงดิพพลอยด์มี
ความสูง เส้ นรอบวง จ�ำนวนข้ อ จ�ำนวนกิง่ ไม่แตกต่าง
จากต้ นเตตราพลอยด์ (Figure 1) ส่วนในลักษณะใบ
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พบว่า จ�ำนวนใบย่อย/1 ใบประกอบ ความยาวใบย่อย
ของต้ นดิพพลอยด์ไม่แตกต่างจากต้ นเตตราพลอยด์
ส่วนความกว้ างใบย่อย และดัชนีใบของดิพพลอยด์
และเตตราพลอยด์มคี วามแตกต่างกันทางสถิตอิ ย่างมี
นัยส�ำคัญยิง่ (Figure 2) โดย ดิพพลอยด์มคี วามกว้ าง
ใบย่ อ ยน้ อ ยกว่ า เตตราพลอยด์ และดัช นี ใ บของ
ดิพพลอยด์มีคา่ มากกว่าเตตราพลอยด์ ท�ำให้ ใบของ
เตตราพลอยด์มีลกั ษณะกลม และแผ่กางมากกว่า
ดิพพลอยด์ (Table 6) จากการศึกษาลักษณะใบของ
แพสชันฟรุ ตพบว่า ต้ นเตตราพลอยด์มีรูปร่ างใบใน
ลักษณะดัชนีใบไม่แตกต่างจากดิพพลอยด์ ต่างจาก
การศึกษาในครามฝั กตรง แต่อย่างไรก็ตามพบว่า
ต้ นแพสชันฟรุตทีเ่ ป็ นเตตราพลอยด์มขี นาดความกว้ าง
และความยาวใบมากกว่าในต้ นดิพพลอยด์อย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ (Rego et al., 2011) สอดคล้ องกับ
การศึก ษาในครั ง้ นี ้ จากการศึก ษาใน Platanus
acerifolia (Liu et al., 2007) พบว่า ความกว้ าง และ
ความยาวใบของต้ นดิพพลอยด์ และเตตราพลอยด์ไม่
แตกต่างทางสถิติ แต่อย่างไรก็ตาม พบว่า ความยาวใบ
ของดิพลอยด์ มีแนวโน้ มยาวกว่าใบของเตตราพลอยด์
ต่างจากการทดลองในครามฝั กตรง ส่วนความยาวใบ
ของดิพลอยด์มแี นวโน้ มสันกว่
้ าเตตราพลอยด์ และพบ
ว่าใบของเตตราพลอยด์มีความหนากว่าดิพพลอยด์
สอดคล้ อ งกับ การศึก ษาในครามฝั ก ตรงในครั ง้ นี ้
สุนทรี ย์ (2560ก) ได้ ท�ำการเปรี ยบเทียบลักษณะใบ
ส้ มเขียวหวานทีเ่ ป็ นต้นดิพพลอยด์กบั ต้นเตตราพลอยด์
พบว่า ส้มเขียวหวานทีเ่ ป็ นเตตราพลอยด์มใี บกว้ างกว่า
ดิพพลอยด์อย่างมีนยั ส�ำคัญยิ่ง ต้ นเตตราพลอยด์มี
ความยาวใบมากกว่าดิพพลอยด์แต่พบว่า ไม่แตกต่าง
ทางสถิติ ส่วนค่าดัชนีใบของต้ นเตตราพลอยด์มีค่า
น้ อยกว่าดิพพลอยด์อย่างมีนยั ส�ำคัญยิง่ ทางสถิติ ใบมี
ลั ก ษณะแผ่ ก างค่ อ นข้ างกลมกว่ า ดิ พ พลอยด์
สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาในครั ง้ นี ้ นอกจากนี ใ้ น
การศึกษาในใบส้ มเขียวหวานยังพบว่าเตตราพลอยด์
มีใบหนาอีกด้ วย
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Table 6 Morphological characteristic of Indigofera tinctoria L. between diploid and tetraploid plant
at 17 weeks
Characteristic of
Indigofera tinctoria L.
Plant heights (cm)
Plant circumference (cm)
Number of node/plant
Numbers of branching/plant
Numbers of compound leaves/plant
Numbers of leaflets/a compound leaf
Width of a leaflet(cm)
Length of a leaflet(cm)
Leaf index
Fresh weight of a compound leaf (g)
Fresh weight of a leaflet (g)

Morphological characteristic
Diploid
Tetraploid
93.53 ± 1.93
88.19 ± 2.14
3.44 ± 0.06
3.58 ± 0.08
20.50 ± 0.77
20.00 ± 0.77
12.55 ± 0.37
13.50 ± 0.47
696.45 ± 27.86
488.75 ± 21.25
11.25 ± 0.29
10.80 ± 0.17
1.11 ± 0.03
1.36 ± 0.03
1.95 ± 0.05
2.06 ± 0.04
1.76 ± 0.03
1.52 ± 0.04
0.34 ± 0.02
0.51 ± 0.02
0.030 ± 0.002
0.048 ± 0.002

t-test
ns
ns
ns
ns
**
ns
**
ns
**
**
**

* , ** Represents significant at the P = 0.05 level and P = 0.01 level, respectively
ns not significant df = 19

Figure 1 Plant characteristic of Indigofera tinctoria L. between diploid plant (left) and tetraploid plant
(right) at 12 weeks

Figure 2 The 4th compound leaf characteristic of Indigofera tinctoria L. from apex of plant between
diploid plant (left) and tetraploid plant (right)
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สรุ ป
เมื่อเปรี ยบเทียบลักษณะต้ นครามฝั กตรงที่เป็ น
ต้นดิพพลอยด์ และเตตราพลอยด์ พบว่าต้นเตตราพลอยด์
มีอตั ราการเจริญเติบโตจากเกือบทุกลักษณะดีกว่าต้ น
ดิพพลอยด์ และจากการศึกษาลักษณะทางสัณฐาน
ของต้ นครามฝั กตรง ในสัปดาห์ที่ 17 พบว่า ต้ นคราม
ฝั กตรงเตตราพลอยด์และต้ นดิพพลอยด์ มีลกั ษณะ
ความสูง เส้ นรอบวงต้ น จ�ำนวนข้ อ จ�ำนวนกิง่ จ�ำนวน
ใบย่อย/1ใบประกอบ และความยาวใบย่อยไม่แตกต่าง
กันทางสถิติ ต้ นเตตราพลอยด์มีจ�ำนวนใบประกอบ
น้ อยกว่าต้ นดิพพลอยด์ แต่พบว่า ต้ นเตตราพลอยด์มี
ความกว้ างใบ ดัชนีใบ น� ้ำหนักใบประกอบ และน� ้ำหนัก
ใบย่อยมากกว่าต้ นครามฝั กตรงดิพพลอยด์ หากได้
เปรียบเทียบผลผลิตในสภาพการปลูกจริงแล้ ว พบว่า
ครามฝั กตรงทีเ่ ป็ นเตตราพลอยด์มศี กั ยภาพในการให้
ผลผลิ ต และมี คุ ณ ภาพการย้ อมผ้ าที่ เ หมาะสม
ครามฝั กตรงที่เป็ นเตตราพลอยด์น่าจะเป็ นอีกทาง
เลือกหนึง่ ให้ เกษตรกรใช้ ปลูกต่อไป
ค�ำขอบคุณ
ขอขอบคุณคณะเทคโนโลยี การเกษตร และ
สถาบันวิจยั มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครที่ให้ การ
สนับสนุน และให้ ความอนุเคราะห์วสั ดุอปุ กรณ์ และ
สถานที่ เพือ่ การวิจยั ในครัง้ นี ้
เอกสารอ้ างอิง
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