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บทความวิจัย

ผลของสีฝักและวัสดุปลูกต่อการงอก และการเจริญเติบโตของต้นกล้าครามฝักงอ
ครองใจ โสมรักษ์*
สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
บทคัดย่อ
ครามเป็นพืชตระกูลถั่วที่เมล็ดมีการสุกแก่ไม่พร้อมกัน และเป็นพืชเศรษฐกิจที่ถูกนามาใช้ประโยชน์ในการย้อมผ้า
งานวิจัยนี้จึงได้ดาเนินการทดลองประกอบด้วย 2 การทดลอง การทดลองที่ 1 ศึกษาผลของสีฝักต่อความงอก และความ
แข็งแรงของเมล็ดคราม วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ จานวน 3 กรรมวิธี ๆ ละ 4 ซ้า ได้แก่ กรรมวิธีที่ 1 คือ ฝักคราม
สีเขียวปนน้าตาล กรรมวิธีที่ 2 คือ ฝักครามสีน้าตาล และกรรมวิธีที่ 3 คือ ฝักครามสีดา ผลการทดลอง พบว่า เมล็ดคราม
จากฝักครามสีน้าตาล มีเปอร์เซ็นต์ความงอก และความแข็งแรงสูงที่สุด คือ 35.75 และ 7.66 ตามลาดับ ส่วนเมล็ดครามจาก
ฝักสีดา ให้เปอร์เซ็นต์ความงอกต่าที่สุด คือ 22.00 (P<0.05) จึงได้นาเมล็ดครามจากฝักสีน้าตาลไปศึกษาผลของวัสดุปลูกต่อ
การงอก และการเจริญเติบโตของต้นกล้าคราม (การทดลองที่ 2) วางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ จานวน 3
กรรมวิธี ๆ ละ 3 ซ้า ได้แก่ กรรมวิธีที่ 1 คือ พีทมอส (ควบคุม) กรรมวิธีที่ 2 คือ ดิน : แกลบเผา : ปุ๋ยคอก อัตรา 1:1:1(v/v)
และกรรมวิธีที่ 3 คือ ดิน : ขุยมะพร้าว : ปุ๋ยคอก อัตรา 1:1:1(v/v) ผลการทดลอง พบว่า การใช้พีทมอสเป็นวัสดุปลูก มี
เปอร์เซ็นต์ความงอกสูงสุด คือ 69.00 รวมทั้งการเจริญเติบโตของต้นกล้าคราม ทั้งด้านความสูง จานวนใบ ความยาวราก
และน้าหนักสดสูงที่สุด คือ ความสูงของต้น 9.55 เซนติเมตร จานวนใบ 6.30 ใบ ความยาวราก 9.99 เซนติเมตร และน้าหนัก
สดของต้นกล้า 0.76 กรัมต่อต้น (P<0.01)
คาสาคัญ: คราม วัสดุปลูก การงอก ต้นกล้า
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Effect of Color Pod and Growing Media on Germination and Growth of
Indigo (Indigofera tinctoria L.) Seeding
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Sakon Nakhon, 47000, Thailand
Abstract
Indigo (Indigofera tinctoria L.) is family of Leguminosae and economic importance as a source of
indigo dye. Indigo seed maturation is not simultaneously. These experiments were 2 experiments;
experiment 1 was testing for germination and vigor seed of indigo from 3 different colors pod.
Completed Randomized Design (CRD) was designed using 4 replications and 3 treatments as followed
green-brown pod, brown pod and black pod. The results indicated that seed form brown pod showed
highest germination and vigor seed were 35.75 % and 7.66 % and black pod with the lowest germination
of 22.00 % (P<0.05). Experiment 2 was investigated the various medias for germination and growth of
Indigo seedling. The experiment was set as Random Complete Block Design (RCBD) with 3 treatments
and 3 replications; treatment 1 peat-moss (control), treatment 2 soil : rice husk charcoal : manure (1:1:1,
v/v) and treatment 3 soil : coir dust : manure (1:1:1, v/v). The results showed that germination and
growth of indigo seedling with peat-moss gave significantly of germination, seedling height, leaves
number, root height and fresh weight compared with other treatments (P<0.01). The germination were
69.00 %, seedling height were 9.55 cm, leave of number were 6.30 leave /plant, root height were 9.99
cm and fresh weight were 0.76 g/plant
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บทนา
ค ร า ม เ ป็ น พื ช ต ร ะ กู ล ถั่ ว ( Family
Leguminosae) ที่สามารถขึ้นได้ในสภาพทั่วไป และใช้
ประโยชน์ ไ ด้ ห ลายด้ า น โดยเฉพาะการน าครามมาใช้
ประโยชน์ในอุตสาหกรรมย้อมสีผ้า กระดาษ รวมทั้งใช้เป็น
ยารักษาโรค (Aobchey et al., 2007) และปุ๋ยพืชสด
จากส่วนของใบ กิ่งก้าน และลาต้น ซึ่งสีของครามที่นามา
ย้อมผ้าจะมีคุณสมบัติพิเศษ คือ ความคงทน สีไม่ฉูดฉาด
และช่ ว ยรั ก ษาสภาพแวดล้ อ มในธรรมชาติ ส าหรั บ
ประเทศไทยมีการปลูกคราม และผลิตเนื้อครามเพื่อการ
ส่ ง ออกมากในภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ โดยเฉพาะ
จังหวัดสกลนครมีการปลูกคราม และการย้อมผ้าครามมา
เป็ น ระยะเวลายาวนาน โดยจั งหวั ด สกลนครได้ มี ก าร
ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ แ ต่ ล ะต าบลมี ก ารพั ฒ นา
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต ามภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ที่ ส ร้ า งรายได้ ใ ห้ กั บ
เกษตรกร และสร้างชื่อเสียงให้กับจัง หวัดสกลนคร จาก
การเก็บข้อมูลของสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร
พบว่า ปี พ.ศ. 2558 ผลิตภัณฑ์จากผ้าย้อมครามสามารถ
สร้างรายได้ให้กับจังหวัดสกลนคร คิดเป็นมูลค่าไม่น้อย
กว่ า 48 ล้ า นบาทต่ อ ปี โดยช่ อ งทางการจ าหน่ า ย
ภายในประเทศ ร้อยละ 90 ส่วนร้อยละ 10 จาหน่ายออก
นอกประเทศ คื อ อั ง กฤษ และญี่ ปุ่ น เป็ น ตลาดหลั ก
(Srisamran et al., 2015) จากความต้องการผ้าย้อม
ครามมีมากยิ่งขึ้น ทั้งภายใน และภายนอกประเทศ ทาให้
กลุ่ม ผู้ย้ อมครามต้อ งมี การผลิ ตมากขึ้น ตามไปด้ วย แต่
ปัจจุบันพบว่าการผลิตเนื้อครามยังไม่เพียงพอกับความ
ต้องการของตลาด เนื่องจากต้ องใช้ครามสดเป็นจานวน
มากที่จ ะนามาท าเนื้ อ คราม โดยใบครามสดให้ สีค ราม
ประมาณร้อยละ 0.4 หรือ ทั้งต้นของคราม คือ กิ่ง ใบแก่
ใบอ่อน ประมาณ 8 กิโลกรัม จะได้เนื้อครามประมาณ
1 กิโลกรัม และสามารถนาไปย้อมผ้าฝ้ายได้ 200-300
กรัม (Saithong, 2000; Wiwacharn et al., 2015) การ
ปลูกครามเพื่อให้ได้ปริมาณเพิ่มขึ้น ระยะการเก็บเกี่ยว
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เมล็ ด คราม และการเพาะกล้ า ครามด้ ว ยวั ส ดุ ป ลู ก ที่
เหมาะสมจึงมีความสาคัญยิ่ง ซึ่งการปลูกครามเกษตรจะ
เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ไว้เองจากส่วนที่เหลือจากการปลูก
เพื่อทาเนื้อคราม และนาไปใช้ปลูกในรอบถัดไป ส่งผลให้
เมล็ดพันธุ์ ไม่เพียงพอสาหรับปลูก จึงต้องหาซื้อจากที่อื่น
ที่มีราคาค่อนข้างสูง ทาให้เกษตรกรผู้ปลูกครามมีต้นทุน
ในการผลิตที่สูงขึ้น ถ้าเกษตรกรสามารถทาให้เมล็ดคราม
ทุกเมล็ดงอกได้ และเจริญเติบโตเป็นต้นกล้าที่แข็งแรง จะ
ส่งผลให้ต้นครามมีการเจริ ญเติบโตที่ดีห ลังย้ายปลูก มี
ความสม่าเสมอของต้น ท าให้ผ ลิต เนื้อ ครามได้ มากขึ้ น
รวมทั้งยังช่วยลดต้นทุนค่าเมล็ดพันธุ์
การปลู ก พื ช เมล็ ด พั น ธุ์ ถื อ ได้ ว่ า เป็ น ปั จ จั ย ที่
สาคัญ หากเมล็ดพันธุ์ที่เลือกใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ดีเหมาะสม
กับท้องถิ่นและเป็นเมล็ดที่มีคุณภาพสูงแล้ว ย่อมทาให้
การดู แ ล และการจั ด การผลิ ต ในเวลาต่ อ มาง่ า ย และ
สะดวกขึ้ น ผลผลิต ย่อ มได้ รับ สูงขึ้น ตาม เมล็ ดพั นธุ์ ที่ มี
คุณภาพได้มาจากการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์พืชในระยะเวลา
ที่เหมาะสม (Chanprasert, 1999) นอกจากระยะเวลา
เก็บเกี่ยวที่เหมาะสมแล้ว วัสดุปลูก หรือ การเพาะกล้ า
ก่อนทาการย้ายปลูกลงแปลงมีความสาคัญเช่นกัน โดย
วัสดุเพาะที่นิยมใช้ คือ พีทมอส เป็นวัสดุที่นาเข้ามาจาก
ต่ า งประเทศ แต่ ป ระเทศไทยมี วั ส ดุ เ หลื อ ใช้ จ ากภาค
การเกษตร และอุ ต สาหกรรมเป็ น จ านวนมาก ซึ่ งเป็ น
อินทรียวัตถุที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับวัสดุเพาะกล้าที่ดี
คือ น้าหนักเบา โปร่ง มีการระบายน้าที่ดี ถ่ายเทอากาศ
ได้ดี ถ้าสามารถนาวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่น
มาใช้เป็นวัสดุเพาะกล้า จะเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างคุ้มค่า รวมทั้งลดการใช้เมล็ดได้ 4-5 เท่า ดังนั้น การ
เลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมจะช่วยให้ต้นกล้ามีการงอกที่ ดี
เป็นต้นกล้าที่สมบูรณ์ แข็งแรง พร้อมที่จะเจริญเติบโต
และได้ผลผลิตที่ดี จึงได้มีงานวิจัยเกี่ยวกับวัสดุเพาะกล้า
ดังงานวิจัยของ Naemsai (2003) พบว่าวัสดุเพาะกล้าที่
ให้ต้นกล้าแตงกวา ผักกาดขาวปลี และสลัด มีอัตราการ
เจริญเติบโตดีที่สุด คือ ขุยมะพร้าว : แกลบดิบ : ปุ๋ยหมัก
(1:1:0.5) และงานวิจัยของ Thowanna et al. (2008)
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พบว่า พีทมอส, พีทมอสผสมแกลบเผา และพีทมอส
ผสมขุ ย มะพร้ า ว ในอั ต รา 1:1 ให้ อั ต ราการงอก และ
เปอร์เซ็นต์ การงอกของมะเขือเทศสูงที่สุด คือ มากกว่า
90 เปอร์เซ็นต์ ส่วนการเจริญของต้นกล้าดีที่ คือ พีทมอส
ผสมแกลบดิบ , พี ทมอสผสมแกลบเผา ในอัตรา 1:1
และขุ ย มะพร้ า วผสมแกลบเผา แกลบเผา และ filter
cake (1:0.5:1:1) นอกจากนี้ วัสดุเพาะกล้าฟักข้าวที่
ทาให้ต้นกล้ามีการเจริญเติบโตด้านความสูง จานวนใบต่อ
ต้น จานวนรากต่อต้น และน้าหนักรากดีที่สุด คือ ดิน :
ใบไม้ ผุ : ขี้ เ ถ้ า แกลบ : ปุ๋ ยคอก อั ต รา 1:2:2: 1
(Kietnontapat and Aroonrungsikul, 2012) และ
งานวิจัยของ Tuyharn et al. (2013) พบว่า การใช้ใบไม้
หมัก: กาบมะพร้าวสับ: แกลบเผา: ปุ๋ยคอก อัตรา 2:1:1:1
ให้ ก ารเจริ ญ เติ บ โตของคะน้ า ดี ที่ สุ ด เช่ น เดี ย วกั น กั บ
Sukhvibul et al. (2013) ได้แนะนาให้ใช้ดินผสมกับ
ปุ๋ยคอก และแกลบเผา ในอัตรา 2:1:1 หรือ ขุยมะพร้าว
ผสมแกลบเผาและปุ๋ยคอก ในอัตรา 1:1:1 เพื่อใช้เป็นวัสดุ
เพาะกล้าพริก และงานวิจัยของ Chumpookam et al.
(2016) พบว่าการใช้ขุยมะพร้าว : ปุ๋ยหมัก (2:1) ส่งผลให้
ต้นกล้ามัลเบอรรีพันธุ์เวียดนาม GQ2 มีการเจริญเติบโตดี
ที่สุ ด ทั้งความกว้ า งของทรงพุ่ ม ความสู งของต้ น ความ
กว้าง และความยาวใบ จานวนใบ รวมทั้งน้าหนักสด และ
น้ าหนั ก แห้ ง ดั งนั้ น งานวิ จั ย นี้ จึ ง ได้ น าฝั ก ครามที่ มี สี
แตกต่างกันไปศึกษาการงอก และความแข็งแรงของเมล็ด
คราม และศึกษาหาวัสดุปลูกที่เหมาะสมสาหรับการเพาะ
กล้าครามเพื่อให้ได้ต้นครามที่มีคุณภาพสาหรับผลิตเนื้อ
ครามต่อไป

ว า ง แ ผ น ก า ร ท ด ล อ ง แ บ บ สุ่ ม ส ม บู ร ณ์
(Completely Randomized Design; CRD) จานวน 3
กรรมวิธี ๆ ละ 4 ซ้า โดยนาฝักครามที่มีสีต่างกันจากต้น
ครามฝักงอ อายุ 170 วัน แล้วนามาแกะเมล็ดไปทดสอบ
หาเปอร์เซ็นต์ความงอก และความแข็งแรงตามกรรมวิธี
ดังนี้ กรรมวิธีที่ 1 เมล็ดครามจากฝักสีเขียวปนน้าตาล
กรรมวิธีที่ 2 เมล็ดครามจากฝักสีน้าตาล และกรรมวิธีที่ 3
เมล็ดครามจากฝักสีดา
1.2 การตรวจสอบความงอกของเมล็ด
โดยการสุ่มเมล็ดมาจากฝักของครามแต่ละสี แล้ว
น ามาเพาะบนกระดาษเพาะ ด้ ว ยวิ ธี ก ารเพาะแบบ
between paper (BP) 100 เมล็ดต่อซ้า จานวน 4 ซ้า
แล้วนาไปวางไว้ที่อุณหภูมิห้อง ตรวจนับความงอกที่ 4
และ 7 วั น ภายหลั ง เพาะ โดยนั บ จ านวนต้ น กล้ า ปกติ
ต้ น กล้ า ผิ ด ปกติ เมล็ ด สด เมล็ ด แข็ ง และเมล็ ด ตาย
ตามหลั ก การประเมิ น ของ ISTA (1993) แล้ ว น าไป
คานวณหาเปอร์เซ็นต์ความงอก ซึ่งเปอร์เซ็นต์ความงอก
จะเท่ากับเปอร์เซ็นต์ต้นกล้าปกติ
1.3 การตรวจสอบความแข็งแรงของเมล็ด
ใช้วิธีการเพาะเมล็ดแบบ between paper (BP)
จ านวน 100 เมล็ ด ต่ อ ซ้ า 4 ซ้ า วางไว้ ที่ อุ ณ หภู มิ ห้ อ ง
ตรวจนับจานวนต้นกล้าปกติในแต่ละวัน นาน 7 วัน แล้ว
นาไปคานวณหาความแข็งแรงของเมล็ดเป็นค่าดัชนีการ
งอกของเมล็ด (germination index: GI) ดังนี้

วิธีดาเนินการวิจัย

การทดลองที่ 2 ผลของวัสดุปลูกต่อความงอก และการ
เจริญเติบโตของต้นกล้าคราม
2.1 การวางแผนการทดลอง
วางแผนการทดลองแบบสุ่ ม ในบล๊ อ กสมบู ร ณ์
(Randomized Completed Block Design; RCBD)
จานวน 3 กรรมวิธี ๆ ละ 3 ซ้า โดยนาเมล็ดครามจากฝัก
ที่ มี ค วามงอก และความแข็ งแรงดี ที่ สุ ด (ฝั ก สี น้ าตาล)

การทดลองที่ 1 ผลของสีฝักครามต่อความงอก และ
ความแข็งแรงของเมล็ดคราม
1.1 การวางแผนการทดลอง
378
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ดัชนีการงอก = ผลรวมของ จานวนต้นกล้าปกติที่งอกในแต่ละวัน
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นามาเพาะทดสอบในวัสดุปลูก ดังนี้ กรรมวิธีที่ 1 พีทมอส
(ควบคุม) กรรมวิธีที่ 2 ดิน : แกลบเผา : ปุ๋ยคอก (1:1:1)
โดยปริมาตร และกรรมวิธีที่ 3 ดิน: ขุยมะพร้าว : ปุ๋ยคอก
(1:1:1) โดยปริมาตร
2.2 การเตรียมวัสดุปลูก และการเพาะต้นกล้าคราม
การเตรี ย มวั ส ดุ ป ลู ก ส าหรั บ เพาะต้ น กล้ า คราม
โดยการน าวั ส ดุ ม าผ่ า นการร่ อ นด้ ว ยตะกร้ า พลาสติ ก
เพื่อให้วัสดุเพาะกล้ามีขนาดเล็กลง แล้วนาไปผสมกันตาม
อัตราส่วนที่กาหนดไว้ หลังจากนั้นนาเมล็ดครามจากฝักสี
น้าตาลที่ ผ่านการแช่ น้า 1 คืน นามาเพาะในถาดเพาะ
จานวน 1 เมล็ ด ต่ อ หลุ ม วางไว้ ใ นที่ ร่ ม ร าไร พร้ อ มกั บ
รดน้ าทุ ก วั น เช้ า - เย็ น บั น ทึ ก ผลการงอก และการ
เจริญเติบโตของต้นกล้า โดยวัดความสูงของต้น และนับ
จานวนใบของต้นกล้าคราม ทุก ๆ 7 วัน จนอายุครบ 28
วัน แล้วนาต้นกล้าครามไปชั่งน้าหนักสด
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
น าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ทั้ ง หมดมาหาค่ า เฉลี่ ย แล้ ว น าไป
วิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนของข้ อ มู ล (analysis of
variance, ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Duncan’s multiple range test
(DMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (P<0.05)
ผลการวิจัย
การทดลองที่ 1 ผลของสีฝักครามต่อความงอก และ
ความแข็งแรงของเมล็ดคราม
ฝักครามที่มีสีต่างกัน ได้แก่ ฝักสีเขียวปนน้าตาล
ฝักสีน้าตาล และฝักสีดา นามาแกะเมล็ด พบว่า เมล็ดมี
ลักษณะเหลี่ยม โดยสีของเมล็ดครามจากฝักสีเขียวปน
น้าตาลจะมีสีเขียวมากกว่าสีน้าตาล ส่วนฝักสีน้าตาล และ
ฝักสีดา เมล็ดจะมีสีน้าตาล และสีดามากกว่าสีเขียว โดยสี
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ของเมล็ ดจะแปรผัน ตามสีของฝัก คราม (Fig.1) เมื่ อได้
เมล็ดครามจึงนาไปเพาะทดสอบความงอก พบว่า เมล็ด
ครามที่ได้จากฝักสีน้าตาลมีเปอร์เซ็นต์ความงอกมากที่สุด
รองลงมา คือ เมล็ดครามจากฝักสีดา และฝักสีเขียวปน
น้าตาล พบเปอร์เซ็นต์ความงอก 35.75, 22.00 และ
20.00 ตามล าดั บ และเมื่ อ น ามาวิ เ คราะห์ ค่ า ความ
แปรปรวนทางสถิ ติ พบว่ า เมล็ ด ครามที่ ไ ด้ จ ากฝั ก สี
น้ าตาลจะมี เ ปอร์ เ ซ็ น ต์ ค วามงอกแตกต่ า งกั น อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติกับเมล็ดครามที่ได้จากฝักสีดา และฝักสี
เขียวปนน้าตาล (P<0.05) (Table 1) ส่วนความแข็งแรง
ของเมล็ด คราม พบว่า ฝัก ครามที่มี สีน้าตาลจะมีความ
แข็งแรงมากที่สุด รองลงมาคือ เมล็ ดครามจากฝักสีดา
และ เมล็ดจากฝักครามสีเขียวปนน้าตาล มีเปอร์เซ็นต์
ความแข็งแรงของเมล็ด 7.66, 5.26 และ 4.01 ตามลาดับ
และเมื่อนามาวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางสถิติ พบว่า
เมล็ ด ครามที่ ไ ด้ จ ากฝั ก สี น้ าตาลจะมี เ ปอร์ เ ซ็ น ต์ ค วาม
แข็ งแรงแตกต่ างกัน อย่ างมี นัย สาคัญ ทางสถิติ กับ เมล็ ด
ครามที่ได้จากฝักสีดา และฝักสีเขียวปนน้าตาล (P<0.05)
(Table 1)
นอกจากนี้ พบว่า เมล็ดครามที่ได้จากฝักสีเขียว
ปนน้าตาลมีเปอร์เซ็นต์เมล็ดแข็ง 8.25 เมล็ดสดพร้อม
งอก 39.50 และเมล็ดเสีย 27.25 สาหรับเมล็ดที่ได้จาก
ฝักสีน้าตาล พบเปอร์เซ็นต์เมล็ดแข็ง 36.25 เมล็ดสด
พร้อมงอก13.50 และเมล็ดเสีย 8.75 ส่วนเมล็ดที่ได้จาก
ฝักสีน้าตาล พบเปอร์เซ็นต์เมล็ดแข็งมากที่สุด คือ 67.25
เปอร์เซ็นต์เมล็ดเมล็ดสด พร้อมงอก และเมล็ดเสียพบ
น้อยที่สุด คือ 7.25 และ 3.25 เมื่อนามาวิเคราะห์ค่า
ความแปรปรวนทางสถิติ พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) (Table 1)
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Fig.1 Green-brown pod of indigo (A) and seed (B), Brown pod (C) and seed (D), Black pod (E) and seed (F)
Table 1 Seed germination, germination index, hard seed, fresh seed and dead seed from different colors pod
Treatments
Germination
Germination Index
Hard seed Fresh seed Dead seed
(%)
(GI)
(%)
(%)
(%)
b/1
b
c
a
Green-brown pod
20.00
4.01
8.25
39.50
27.25a
Brow pod
35.75a
7.66a
36.25b
13.50b
8.75b
Black pod
22.00b
5.26b
67.25a
7.25b
3.25c
F-test
*
*
**
**
**
C.V. (%)
24.29
25.97
17.90
20.37
24.73
1/

Means within a columns followed by the same letter do not different significantly to DMRT

* = significant at P<0.05 ** = significant at P<0.01
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การทดลองที่ 2 ผลของวัสดุปลูกต่อความงอก และการ
เจริญเติบโตของต้นกล้าคราม
2.1 การเพาะเมล็ดครามบนวัสดุปลูก
การงอกของต้ น กล้ า ครามในวั ส ดุ ป ลู ก พี ท มอส
(ควบคุม) มีเปอร์เซ็นต์การงอกมากที่สุด คือ 69.00 %
รองลงมาได้แก่ เมล็ดครามที่เพาะในดิน : แกลบเผา : ปุ๋ย
คอก อัตรา 1:1:1 (v/v) และ ดิน : ขุยมะพร้าว : ปุ๋ยคอก
อัตรา 1:1:1 (v/v) มีเปอร์เซ็นต์การงอกของต้นกล้าคราม
56.00 และ 44.00 ตามลาดับ และเมื่อนามาวิเคราะห์ค่า
ความแปรปรวนทางสถิติ พบว่าไม่มีความแตกต่างกันทาง
สถิต (Table 2)
2.2 การเจริญเติบโตของต้นกล้าคราม
การเจริญเติบโตของต้นกล้าครามในด้านความสูง
จ านวนใบ ความยาวราก และน้ าหนั ก สดของต้ น กล้ า
ครามที่ อ ายุ 14 วั น 21 วั น และ 28 วั น พบว่ า การ

เจริญเติบโตของต้นกล้าครามที่เพาะในพีทมอสมีความสูง
จ านวนใบ ความยาวราก และน้ าหนั ก สดมากที่ สุ ด
โดยต้นกล้าที่อายุ 28 วัน มีความสูง 9.55 ซม. มีจานวน
ใบ 6.30 ใบ ความยาวราก 9.99 ซม. และน้าหนั กสด
22.75 ก. ส่วนวัสดุปลูกที่ประกอบไปด้วยดิน : แกลบเผา
: ปุ๋ยคอก อัตรา 1:1:1 (v/v) พบว่า การเจริญเติบโตของ
ต้นกล้าครามดีกว่าการใช้วัสดุปลูกที่ประกอบไปด้วยดิน :
ขุยมะพร้าว : ปุ๋ยคอก อัตรา 1:1:1 (v/v) (Fig. 2 และ
Fig. 3) และเมื่อนามาวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทาง
สถิติ พบว่า การใช้พีทมอสเป็นวัสดุ ปลูกมีความแตกต่าง
อย่างมีนัยสาคัญยิ่ง (p<0.01) เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้
วัสดุปลูกจากดิน : แกลบเผา : ปุ๋ยคอก อัตรา 1:1:1 (v/v)
และดิ น : ขุ ย มะพร้ า ว : ปุ๋ ย คอก อั ต รา 1:1:1 (v/v)
(Table 3, Table 4 และ Table 5)

Table 2 Seeding germination on different growing media
Treatments
Peat-moss (control)
Soil: rice husk charcoal: manure (1:1:1)
Soil: coir dust: manure (1:1:1)
F-test
CV (%)

Seeding germination (%)
69.00
56.00
44.00
ns
17.55

Means within a columns followed by the same letter do not different significantly to DMRT.
ns = non- significant
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A

B

C

Fig. 2 Indigo seeding at 28 day on peat-moss (A), soil: rice husk charcoal: manure (B) and soil: coir dust: manure (C)

A

B

C

Fig. 3 Indigo seeding at 28 day on soil : rice husk charcoal : manure (A), peat-moss (B) and soil: coir dust:
manure (C)
Table 3 Seeding height of indigo at 14-28 day
Treatments

1/

Peat-moss (control)
Soil : rice husk charcoal : manure (1:1:1)
Soil : coir dust : manure (1:1:1)
F-test
CV (%)

Seeding height (cm)
14 days
21 days
a/1
3.99
6.94a
1.92b
2.85b
1.76b
2.89b
**
**
9.59
9.99

28 days
9.55a
3.91b
3.74b
**
11.66

Means within a columns followed by the same letter do not different significantly to DMRT.

** = significant at P<0.01
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Table 4 Number of leaves of indigo at 14-28 day
Treatments
Peat-moss (control)
Soil : rice husk charcoal : manure (1:1:1)
Soil : coir dust : manure (1:1:1)
F-test
CV (%)
1/

Number of leaves per plant
14 days
21 days
28 days
a/1
a
3.84
5.62
6.30a
b
b
3.39
4.10
4.85b
3.41ab
4.11b
4.78b
ns
**
**
5.51
4.43
4.76

Means within a columns followed by the same letter do not different significantly to DMRT
ns = non- significant, ** = significant at P<0.01

Table 5 Root length and fresh weight of indigo seeding at 28 day
Treatments
Root length (cm)
Peat-moss (control)
9.99
Soil : rice husk charcoal : manure (1:1:1)
8.57
Soil : coir dust : manure (1:1:1)
8.11
F-test
ns
CV (%)
14.59
1/

Fresh weight (g/plant)
0.76a/1
0.15b
0.17b
**
17.93

Means within a columns followed by the same letter do not different significantly to DMRT
ns = non- significant, ** = significant at P<0.01

วิจารณ์ผลการวิจัย
การปลู ก พื ช เมล็ ด พั น ธุ์ ถื อ ได้ ว่ า เป็ น ปั จ จั ย ที่
สาคัญ หากเมล็ดพันธุ์ที่เลือกใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ดี และเป็น
เมล็ดที่มีคุณภาพสูงแล้ว ย่อมทาให้การดูแล การจัดการ
ผลิตง่าย และสะดวกขึ้น ส่งผลให้ผลผลิตย่อมได้รับสูงขึ้น
ตาม ซึ่งเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพได้มาจากการเก็บเกี่ยวเมล็ด
พั น ธุ์ พื ชในระยะเวลาที่ เ หมาะสม คื อ เป็ น จุ ด สมบู ร ณ์
สู ง สุ ด ของเมล็ ด พื ช ที่ อ ยู่ ใ นระยะที่ เ มล็ ด ยั ง อยู่ บ นต้ น
เรียกว่า ระยะสุกแก่ทางสรีรวิทยา ระยะนี้เมล็ดจะมีความ
งอก และความแข็ ง แรงสู ง สุ ด (Chanprasert, 1999)
สาหรับครามเป็นพืชที่มีการสุกแก่ของเมล็ดแบบไม่พร้อม
กัน โดยฝักบริเวณส่วนโคนต้นจะแก่ก่อน ขณะที่ฝักบนยัง
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เขี ย วอยู่ ลั ก ษณะของฝั ก อ่ อ นจะมี สี เ ขี ย ว เมื่ อ แก่ จ ะ
เปลี่ยนเป็นสีเขียวเข้ม สีเขียวปนน้าตาล สีน้าตาล และสี
ดา ตามลาดับ (Teanglum, 2012) การเก็บเกี่ยวเมล็ด
ครามที่มีคุณภาพ เพื่อนาไปใช้สาหรับปลูกในฤดูต่อไปจึง
เป็นเรื่องที่สาคัญยิ่ง จากผลการทดลองนาเมล็ดครามจาก
ฝั ก ที่ มี สี แ ตกต่ า งกั น ได้ แ ก่ ฝั ก สี เ ขี ย วปนน้ าตาล ฝั ก สี
น้ าตาล และฝั ก สี ด า พบว่ า เมล็ ด ที่ ไ ด้ จ ากฝั ก ครามสี
น้าตาล มีเปอร์เซ็นต์ ความงอก และความแข็ งแรงมาก
ที่สุด แสดงว่าเมล็ดครามมีความสามารถในการงอกได้เร็ว
และเก็บ รักษาได้นานมากกว่าเมล็ดที่ไ ด้จากฝั กครามสี
เขี ย วปนน้ าตาล และเมล็ ด จากฝั ก ครามสี ด า (Jaihan,
2008) ดังนั้น การเก็บเกี่ยวเมล็ดครามที่เหมาะสม ควร
เก็บในระยะที่ฝักเปลี่ยนเป็นสีน้าตาล เนื่องจากลักษณะ
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โครงสร้างของเมล็ดครามมีเปลือกหนา เมล็ดแข็ง ไม่ยอม
ให้น้าซึมผ่านเยื่อหุ้มเมล็ด จึงส่งผลให้เมล็ดมีเปอร์เซ็นต์
ความงอก และความแข็งแรงต่า เรียกว่า เมล็ดมีการพัก
ตัว ซึ่งการพักตัวของเมล็ด หมายถึง เมล็ดพันธุ์มีชีวิตแต่
ไม่สามารถงอกได้ในสภาพแวดล้อม และปัจจัยต่าง ๆ ที่
เหมาะสมต่ อ การงอกของเมล็ ด พั น ธุ์ ช นิ ด นั้ น จึ ง
จาเป็นต้องทาลายการพักตัว ดังนั้น การทดลองที่ 2 จึงได้
นาเมล็ดครามจากฝักสีน้าตาลมาผ่านการแช่น้า 1 คืน
เพื่อให้น้าสามารถซึมผ่านเข้าไปในเมล็ด (Duangpatra,
1986) และทาลายการพักตัวของเมล็ดก่อน จึงนาเมล็ดไป
เพาะทดสอบการงอก และการเจริญเติบโตของต้นกล้า
ครามในวัสดุเพาะต่างชนิด ผลการทดลองพบว่าวัสดุเพาะ
ที่ ท าให้ เ มล็ ด ครามมี เ ปอร์ เ ซ็ น ต์ ก ารงอก และการ
เจริ ญ เติ บ โตของต้ น กล้ า ครามดี ที่ สุ ด คื อ พี ท มอส
เนื่องจากพีทมอสมีคุณสมบัติที่ดีทั้งทางกายภาพ และเคมี
ที่เหมาะสมต่อการเป็นวัสดุเพาะกล้าที่ดี คือ มีน้าหนักเบา
สะอาด อุ้มน้า และระบายน้าได้ดี มีปริมาณธาตุอาหาร
เพียงพอสาหรับการเจริญเติบโต และสะดวกสาหรับการ
นาไปใช้ รองลงมาคือ ดิน : แกลบเผา : ปุ๋ยคอก อัตรา
1:1:1 (v/v) และดิน : ขุยมะพร้าว: ปุ๋ยคอก อัตรา 1:1:1
(v/v) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Thowanna et al.
(2008) พบว่าการใช้พีทมอสเป็นวัสดุเพาะ ทาให้มะเขือ
เทศมีการงอกดีที่สุด คือ มีเปอร์เซ็นต์ความงอกเท่ากับ
99.46 รองลงมา คือ การผสมระหว่างพีทมอสกับขุย
มะพร้าว อัตรา 1:1 ทาให้ต้นกล้ามะเขือเทศมีเปอร์เซ็นต์
ความงอกของเท่ากับ 98.92 และการใช้ขุยมะพร้าว :
แกลบดา : filter cake (1:1:1) ทาให้มะเขือเทศมี
เปอร์เซ็นต์ความงอกเท่ากับ 93.48 ตามลาดับ ส่วนการใช้
ดิน : แกลบเผา : ปุ๋ยคอก และดิน : ขุยมะพร้าว : ปุ๋ยคอก
เป็ น ส่ว นผสมในวั ส ดุป ลู กในอั ตรา 1:1:1 (v/v) จาก
งานวิจัยนี้ พบว่าการเจริญเติบโตของต้นกล้าครามจาก
การใช้ วั ส ดุ ดั งกล่ า วมี ค วามสู ง ของต้ น จ านวนใบ และ
น้าหนักสดของต้นกล้าต่ากว่าการใช้พีทมอส เนื่องจากขุย
มะพร้าว และแกลบเผาเป็นวัสดุที่มีการอุ้มน้าที่ดี อาจทา
ให้วัสดุดังกล่าวมีการอุ้มน้าที่มากเกินไป และการอัดตัว
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กั น แน่ น จนเกิ น ไป ท าให้ มี ช่อ งว่ า งส าหรั บ แลกเปลี่ ย น
อากาศระหว่างรากพืชมีน้อย (Nuntagit, 1996) ซึ่งวัสดุ
ปลูกที่ดี เมื่อนามาใช้ควรมีอัตราส่วนของน้า และอากาศ
ประมาณ 50:50 ไม่มีการอัดตัว ไม่มีการยุบตั วเมื่อเปียก
น้า และเมื่อใช้ไปนานๆ รากพืชสามารถแพร่กระจายได้
สะดวกทั่วทุกส่วนของวัสดุปลูก (Kietnontapat and
Aroonrungsikul, 2012) ดังนั้น จึงอาจน าไปปรั บใช้
สาหรับการผสมเป็นวัสดุปลูกสาหรับเพาะกล้าครามต่อไป
ดังงานวิจัยของ Tuyharn et al. (2013) พบว่าการใช้
ใบไม้หมัก: กาบมะพร้าวสับ: แกลบเผา: ปุ๋ยคอก อัตรา
2:1:1:1 โดยปริมาตร ทาให้คะน้ามีการเจริญเติบโต และ
ผลผลิตดีที่สุด และงานวิจัยของ Kietnontapat and
Aroonrungsikul (2012) พบว่าการใช้ใ บไม้ ผุมาเป็ น
ส่วนผสมในวัสดุปลูกต้นกล้าฟักข้าว คือ ดิน : ใบไม้ผุ :
ขี้เถ้าแกลบ : ปุ๋ยคอก อัตรา 1:2:2:1 ทาให้ต้นกล้าฟักข้าว
มีความสูงของต้น จานวนใบ น้าหนักรากสดมากที่สุด เมื่อ
เปรี ย บเที ย บกั บ วั สดุ ป ลู ก ที่ ไ ม่ มี ใ บไม้ ผุ คื อ ดิ น : ขี้ เ ถ้ า
แกลบ : ปุ๋ยคอก อัตรา 2:3:1 และ ดิน : ขี้เถ้าแกลบ : ปุ๋ย
คอก อัตรา 2:2:1และงานวิจัยของ Nooprom (2016)
พบว่ า การใช้ ท รายหยาบ : ขุ ย มะพร้ า ว : ขี้ เ ถ้ า แกลบ
(1:1:1) ส่งผลให้ต้ นกล้า คะน้ามี การเจริ ญเติ บโตดี ที่สุ ด
รวมทั้งงานวิจัยของ Chumpookam et al. (2016)
พบว่ า การใช้ ขุ ย มะพร้ า ว : ปุ๋ ย หมั ก (2:1) ส่ งผลให้ ต้ น
กล้ามัลเบอรรี่พันธุ์เวียดนาม GQ2 มีการเจริญเติบโตดี
ที่สุ ด ทั้งความกว้ า งของทรงพุ่ ม ความสู งของต้ น ความ
กว้าง และความยาวใบ จานวนใบ รวมทั้งน้าหนักสด และ
น้าหนักแห้งดีที่สุด
สรุปผลการวิจัย
เมล็ ด จากฝั ก ครามสี น้ าตาลเป็ น เมล็ ด พั น ธุ์ ที่ มี
เปอร์ เ ซ็ น ต์ ค วามงอก และความแข็ งแรงดี ที่ สุ ด คื อ มี
เปอร์ เ ซ็ น ต์ ค วามงอก 35.75 และเมล็ ด พั น ธุ์ มี ค วาม
แข็ ง แรงเท่ า กั บ 7.66 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ส่ ว นวั ส ดุ ปลู ก ที่
เหมาะสมสาหรับการเพาะกล้าคราม คือ พีทมอส ซึ่งทา
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ให้ ต้ น กล้ า ครามมี ก ารงอกเท่ า กั บ 69.00 เปอร์ เ ซ็ น ต์
รวมทั้ งความสู ง จ านวนใบและน้ าหนั ก ทั้ งต้ น ของกล้ า
ครามที่อ ายุ 28 วัน เท่า กับ 9.55 เซนติ เมตร 6.30 ใบ
และ 0.76 กรัมต่อต้น ตามลาดับ ดังนั้น เมล็ดครามที่มี
ความเหมาะสมที่สุดในการเก็บเป็นเมล็ดพันธุ์ คือ คราม
ฝักแห้งที่มีฝักสีน้าตาล และวัสดุ ปลูกที่เหมาะสมสาหรับ
การเพาะกล้าคราม คือ พีทมอส
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