
รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองสิ้นสุด 
 

ชุดโครงการวิจัย     ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาพืชท้องถิ่นในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
โครงการวิจัย    โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตครามในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร 
การทดลอง  ศึกษาระยะปลูกท่ีเหมาะสมต่อการเพ่ิมปริมาณผลผลิตในครามพันธุ์ฝักตรง  

Study on Appropriate Spacing for Increase Yield Production in 
Indigofera tinctoria L. 

คณะผู้ด าเนินงาน 
หัวหน้าการทดลอง     จุฑามาส  ศรีส าราญ        ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร 
ผู้ร่วมงาน      บุญเชิด  วิมลสุจริต          ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร 
       ญาณิน   สุปะมา             ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 3 
       ปริยานุช  สายสุพรรณ์      ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 3 
       วัชราพร  ศรีสว่างวงศ์       ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 3 
       ณัฐชยธร  ขัติยะพุฒิเมธ     ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 3 

 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาระยะปลูกที่เหมาะสมต่อการเพ่ิมปริมาณผลผลิตในครามพันธุ์ฝักตรงด าเนินการ ณ แปลง
ทดลองภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร เริ่มด าเนินการตั้งแต่ ปี  2557 – 2558  วางแผนการ
ทดลองแบบ RCB  จ านวน  4  ซ้ า  4  กรรมวิธี คือใช้ระยะปลูกระหว่างแถว  60  เซนติเมตร   และระยะปลูก
ระหว่างต้น  20  30  40  และ  50  เซนติเมตร ตามล าดับ  ผลการทดลอง ในปี 2557 พบว่า ระยะปลูกทุก
กรรมวิธี ให้ค่าเฉลี่ยความสูง ความเข้มสีคราม และเปอร์เซ็นต์เนื้อครามในใบคราม 100 กรัม  ไม่แตกต่างกัน
ทางสถิติ โดยให้ค่าเฉลี่ยความสูงต้นเท่ากับ  160 เซนติเมตร  ค่าความเข้มสีคราม  0.074  และเปอร์เซ็นต์เนื้อ
ครามในใบคราม  100  กรัม เฉลี่ยร้อยละ  50.81  ขณะที่ จ านวนกิ่งต่อต้น  น้ าหนักต้นครามสด  และน้ าหนัก
เนื้อครามเปียก มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %  โดยที่ระยะปลูก 60 x 20 
เซนติเมตร ให้ค่าเฉลี่ยน้ าหนักต้นครามสด สูงสุด  2,160  กิโลกรัมต่อไร่ ที่ระยะปลูก  60 x 50 เซนติเมตรให้
ค่าเฉลี่ยจ านวนกิ่งต่อต้น และน้ าหนักเนื้อครามเปียก สูงสุดคือ 55.7  กิ่งต่อต้น และ 220 กิโลกรัมต่อไร่ 
ตามล าดับ   ส าหรับการทดลองในปี 2558  พบว่า ระยะปลูกทุกกรรมวิธี ให้ค่าเฉลี่ยความสูง น้ าหนักต้นคราม
สด น้ าหนักเนื้อครามเปียก ความเข้มสีคราม และเปอร์เซ็นต์เนื้อครามในใบคราม  100 กรัม ไม่แตกต่างกัน
ทางสถิติ โดยให้ค่าเฉลี่ยความสูง เท่ากับ  171.5  เซนติเมตร  น้ าหนักต้นครามสด และน้ าหนักเนื้อครามเปียก 
เฉลี่ย  1,890  และ 188  กิโลกรัมต่อไร่ ความเข้มสีคราม  0.994  และเปอร์เซ็นต์เนื้อครามในใบคราม 100 
กรัม เฉลี่ยร้อยละ 50.83 ในขณะที่จ านวนกิ่งต่อต้นมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95 % โดยที่ระยะปลูก 60 x 50 เซนติเมตร ให้จ านวนกิ่งต่อต้นสูงสุด  25.98  กิ่งต่อต้น   
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ค าน า 

คราม (Indigo) เป็นพืชตระกูลถั่วชนิดหนึ่ง ที่มีความส าคัญต่อจังหวัดสกลนครเป็นอย่างมาก เนื่องจาก
ประชากรในจังหวัดสกลนคร ประกอบด้วยเผ่าต่าง ๆ ได้แก่  ไทญ้อ ไทโย้ย ภูไท ไทกะเลิง ไทโซ่ ไทข่า และไท
ลาว ซึ่งมีวัฒนธรรมการแต่งกาย โดยใช้สีด าหรือสีน้ าเงินเป็นสีพ้ืน และสีที่ใช้ย้อมนั้นส่วนใหญ่ได้มาจากคราม 
ซึ่งปลูกมากในพ้ืนที่อ าเภออากาศอ านวย และอ าเภอพรรณานิคม  โดยมีกลุ่มที่เป็นวิสาหกิจชุมชนการทอผ้า
คุณภาพขายทั้งในประเทศและส่งออกต่างประเทศ  ซึ่งผ้าย้อมคราม สามารถน ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 
ที่มีความหลากหลายมากขึ้น  เช่น ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอ ผ้าเช็ดหน้า กระเป๋า รวมทั้งมีการออกแบบเสื้อผ้าที่
ตัดเย็บด้วยผ้าครามให้มีความทันสมัยมากขึ้น จากการเก็บข้อมูลส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร พบว่า 
ผลิตภัณฑ์จากผ้าย้อมครามสามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัดสกลนคร คิดเป็นมูลค่ามากถึง 60 ล้านบาท ในปี 
2554 และเพ่ิมเป็น 277 ล้านบาทในปี 2555  อย่างไรก็ตามครามก็ยังมีประเด็นปัญหาการผลิตที่ส าคัญ คือ 
คุณภาพการให้สีของคราม ซึ่งต้นครามในแต่ละพ้ืนที่มักจะให้เฉดสีที่แตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องสภาพความอุดม
สมบูรณ์ของดิน  และปัญหาในเรื่องสายพันธุ์ที่ส่งผลต่อคุณภาพของสี รวมทั้งการจัดการเรื่องการปลูกดูแล
รกัษาล้วนมีความสัมพันธ์กับคุณภาพการให้สีของครามด้วยเช่นกัน ความไม่สม่ าเสมอของสีในลักษณะนี้ท าให้
ปริมาณการฟอกย้อมแต่ละครั้งไม่สามารถท าได้ในปริมาณมาก ท าให้คุณภาพผลิตภัณฑ์ไม่สม่ าเสมอ นอกจากนี้
ยังมีข้อจ ากัดด้านพื้นที่ปลูก ผลผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด  เพราะยังขาดเทคโนโลยีการผลิต
ครามท่ีเหมาะสมในพ้ืนที่ ดังนั้น การทดลองในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของระยะปลูกต่อการเพ่ิม
ปริมาณผลผลิตครามพันธุ์ฝักตรงในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร 

วิธีด าเนินการ 
อุปกรณ์ 

1. เมล็ดพันธุ์ครามสายพันธุ์ฝักตรง 
2. ปุ๋ยคอก  
3. ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15  
4. วัสดุและอุปกรณ์ในการหมักคราม เช่น ถังพลาสติก น้ า ไม้ตีหรือไม้กวน ขวดและกระปุกเก็บ
ตัวอย่าง 
5. วัสดุและอุปกรณ์ส าหรับการท าครามเปียกเช่นถังพลาสติก ผ้าขาวบาง เชือก วัสดุโจกคราม 
มะขามเปียก ปูน 
6. วัสดุและอุปกรณ์ส าหรับการย้อมเส้นฝ้าย เช่น  หม้อคราม  ถังพลาสติก  เส้นฝ้าย  
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แบบและวิธีการทดลอง 

- วิธีการทดลอง วางแผนการทดลองแบบ RCB  จ านวน  4 ซ้ า   4  กรรมวิธี  ดังนี้ 
กรรมวิธีที่ 1  ระยะระหว่างแถว  60  เซนติเมตร ระยะระหว่างต้น   20  เซนติเมตร 
กรรมวิธีที่ 2  ระยะระหว่างแถว  60  เซนติเมตร ระยะระหว่างต้น   30  เซนติเมตร  
กรรมวิธีที่ 3  ระยะระหว่างแถว  60  เซนติเมตร ระยะระหว่างต้น   40  เซนติเมตร 
กรรมวิธีที่ 4  ระยะระหว่างแถว  60  เซนติเมตร ระยะระหว่างต้น   50  เซนติเมตร 

ขนาดแปลงทดลองย่อย 3 x 6  เก็บผลผลิตเมื่ออายุ  4 เดือน ในพ้ืนที่เก็บเกี่ยว  8  ตารางเมตร   
วิธีปฏิบัติการทดลอง 

1. เก็บตัวอย่างดินแปลงทดลอง ส่งวิเคราะห์ความอุดมสมบูรณ์ดิน 
2. ปลูกครามในช่วงเดือน เมษายน-มิถุนายน ซึ่งเป็นช่วงที่เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกและใช้ระยะปลูก 

ตามกรรมวิธีทดลอง  
3. เก็บผลผลิต ชั่งน้ าหนักสด และบันทึกข้อมูล น าครามสดไปสกัดสีด้วยน้ าตามวิธีของเกษตรกร ซึ่ง

จะได้เนื้อครามเปียก ชั่งน้ าหนักครามเปียก และบันทึกข้อมูล (เก็บตัวอย่างครามเปียกวิเคราะห์ใน
ห้องปฏิบัติการเพ่ือหาความเข้มสีโดยการสกัดด้วยสารละลายเบส)  

การบันทึกข้อมูล 
1. วันเพาะกล้า วันงอก วันย้ายปลูก วันออกดอก วันเก็บเก่ียว 
2. บันทึกข้อมูลทางด้านเกษตรศาสตร์ เช่น การเจริญเติบโต ความสูง จ านวนกิ่งต่อต้น และน้ าหนักสด
ผลผลิต   
3. ข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยา เช่น อุณหภูมิ ปริมาณน้ าฝน ความชื้นสัมพัทธ์ 
4. ข้อมูลการผลิตน้ าคราม ผลผลิตครามเปียก  
5.เก็บตัวอย่างน้ าคราม และเนื้อครามเปียกส่งวิเคราะห์วัดและหาปริมาณเนื้อและความเข้มสีครามที่
ห้องปฏิบัติการ กลุ่มงานตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต สวพ. 3 บันทึกข้อมูลผลวิเคราะห์เนื้อคราม
และความเข้มสีครามที่ได้จากห้องปฏิบัติการ 

 
ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 

  ระยะเวลา  เริ่มต้น  กันยายน  2556   สิ้นสุด  กันยายน  2558 
  สถานที่ด าเนินการ แปลงทดลองภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 
การทดลองปี  2557  ท าการปลูกครามเมื่อเดือนเมษายน และ เก็บเก่ียวในเดือนสิงหาคม  2557 ผล

การทดลอง พบว่า  ระยะปลูกทุกกรรมวิธี ให้ค่าเฉลี่ยความสูง ความเข้มสีคราม และเปอร์เซ็นต์เนื้อครามในใบ
คราม 100 กรัม  ไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดยให้ค่าเฉลี่ยความสูงต้นเท่ากัน  160 เซนติเมตร  ค่าความเข้มสี
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คราม  0.074  และเปอร์เซ็นต์เนื้อครามในใบคราม  100  กรัม เฉลี่ยร้อยละ  50.81  ในขณะที่ จ านวนกิ่งต่อ
ต้น  น้ าหนักต้นครามสด  และน้ าหนักเนื้อครามเปียก มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95 %  ดังนี้ 
 จ านวนกิ่งต่อต้น พบว่า ที่ระยะปลูก  60 x 50  เซนติเมตร  ให้ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ  55.7  กิ่งต่อต้น 
รองลงมาคือที่ระยะปลูก  60 x 40  และ 60 x 30  เซนติเมตร ให้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  52.5  และ  46.4  กิ่งต่อ
ต้น  ตามล าดับ 
 น้ าหนักต้นครามสด  พบว่า ที่ระยะปลูก  60 x 20  เซนติเมตร  ให้ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ  2,160  กิโลกรัม
ต่อไร่ รองลงมาได้แก่ระยะปลูกท่ี 60 x 50 และ 60 x 30 เซนติเมตร ให้ค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ   2,080  กิโลกรัม
ต่อไร่ 
 น้ าหนักเนื้อครามเปียก พบว่า ที่ระยะปลูก 60 x 50  เซนติเมตร  ให้ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ  220 กิโลกรัม
ต่อไร่ รองลงมาคือที่ระยะปลูก 60 x 40  เซนติเมตร  ให้ค่าเฉลี่ย 184  กิโลกรัมต่อไร่  ที่ระยะปลูก 60 x 30  
และ 60 x 20  เซนติเมตร  ให้ค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 176 กิโลกรัมต่อไร่  (ตารางที่ 1) 
 
 การทดลองในปี  2558  ท าการปลูกครามเมื่อเดือนพฤษภาคม และ เก็บเก่ียวในเดือนกันยายน  
2558 ผลการทดลอง พบว่า  ระยะปลูกทุกกรรมวิธี ให้ค่าเฉลี่ยความสูง น้ าหนักต้นครามสด น้ าหนักเนื้อคราม
เปียก ความเข้มสีคราม และเปอร์เซ็นต์เนื้อครามในใบคราม  100 กรัม ไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดยให้ค่าเฉลี่ย
ความสูง เท่ากับ  171.5  เซนติเมตร  น้ าหนักต้นครามสด และน้ าหนักเนื้อครามเปียก เฉลี่ย  1,890  และ 
188  กิโลกรัมต่อไร่ ความเข้มสีคราม  0.994  และเปอร์เซ็นต์เนื้อครามในใบคราม 100 กรัม เฉลี่ยร้อยละ 
50.83 ในขณะที่จ านวนกิ่งต่อต้นมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % โดยที่
ระยะปลูก 60 x 50 เซนติเมตร ให้จ านวนกิ่งต่อต้นสูงสุด  25.98  กิ่ง  รองลงมาคือที่ระยะปลูก   60 x 40 
และ 60 x 30  เซนติเมตร ให้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  23.83  และ  20.25 กิ่ง ตามล าดับ (ตารางที่ 2) 

จากการทดลองทั้ง 2 ปี พบว่าที่ระยะปลูก  60 x 50 เซนติเมตร จะให้จ านวนกิ่งต่อต้นมากที่สุด   
และต้นครามมีการเจริญเติบโตดีสามารถแผ่กิ่งก้านเพ่ือรับแสงแดดได้อย่างเต็ม ที่ท าให้ได้ผลผลิตต่อต้นสูงกว่า
ที่ระยะปลูกอ่ืน  ท าให้ได้ผลผลิตต้นครามสดต่อไร่ไม่แตกต่างไปจากการปลูกท่ีระยะ 60 x 20 เซนติเมตร 
ในขณะที่ใช้จ านวนต้นต่อพ้ืนน้อยกว่า ท าให้ประหยัดเมล็ดพันธุ์ซึ่งค่อนข้างมีไม่เพียงพอกับความต้องการใน
ปัจจุบัน  อีกท้ังที่ระยะปลูกดังกล่าวยังมีความสะดวกต่อผู้ปฏิบัติงานในการเข้าไปเก็บเก่ียวต้นครามอีกด้วย 
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ตารางที่   1   ผลของระยะปลูกที่เหมาะสมต่อการเพ่ิมปริมาณผลผลิตในครามพันธุ์ฝักตรง ปี 2557 
 
ระยะปลูก 

(ซ.ม.) 
จ านวน
ต้น/ไร ่

ความสูง 
(ซม.) 

จ านวน
กิ่ง/ต้น1/ 

น้ าหนัก
ผลผลิต/
ต้น (กรัม) 

น้ าหนักต้น
ครามสด 
(ก.ก./ไร่) 

น้ าหนักเนื้อ 
ครามเปียก 
(ก.ก./ไร่) 

ความ
เข้มสี
คราม 

%เนื้อคราม
ในใบคราม 
100 กรัม 

60 x 20   13,200 162.6 41.6c  163.6 2,160a 176b 0.080 50.82 

60 x 30   8,778 161.8 46.4bc 236.9 2,080ab 176b 0.064 50.81 

60 x 40   6,600 156.8 52.5ab 284.8 1,880b 184b 0.067 50.81 

60 x 50   5,280 161.1 55.7a 393.9 2,080ab 220a 0.085 50.81 

ค่าเฉลี่ย - 160.0 49.0 - 2,050 189 0.074 50.812 

c.v. (%) - 4.7 11.3 - 6.1 11.9 42.2 0 

1/  ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์ที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95 %  
เมื่อเปรียบเทียบโดยวิธี DMRT 
 
 
 
 
 
ตารางที่   2   ผลของระยะปลูกที่เหมาะสมต่อการเพ่ิมปริมาณผลผลิตในครามพันธุ์ฝักตรง ปี 2558 
 
ระยะปลูก 

(ซ.ม.) 
จ านวน
ต้น/ไร ่

ความ
สูง 

(ซม.) 

จ านวน
กิ่ง/ต้น1/ 

น้ าหนัก
ผลผลิต/
ต้น (กรัม) 

น้ าหนักต้น
ครามสด  
(กก./ไร่) 

น้ าหนักเนื้อ 
ครามเปียก 
(ก.ก/ไร่.) 

ความ
เข้มสี
คราม 

%เนื้อคราม
ในใบคราม 
100 กรัม 

60 x 20   13,200 173.8 19.30b 154.5 2,040 192 1.105 50.84 

60 x 30   8,778 172.1 20.25b 223.2 1,960 200 1.029 50.81 

60 x 40   6,600 172.4 23.83a 260.6 1,720 180 0.968 50.84 

60 x 50   5,280 167.9 25.98a 348.0 1,840 180 0.875 50.83 

เฉลี่ย - 171.5 22.34 - 1,890 188 0.994 50.83 

c.v. (%) - 2.1 9.6 - 10.2 11.2 15.5 0 
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1/  ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์ที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95 %  
เมื่อเปรียบเทียบโดยวิธี DMRT 
 

 

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

 การทดลองในปีแรก ระยะปลูกทุกกรรมวิธี ให้ค่าเฉลี่ยความสูง ความเข้มสีคราม และเปอร์เซ็นต์เนื้อ
ครามในใบคราม 100 กรัม  ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ในขณะที่ จ านวนกิ่งต่อต้น  น้ าหนักต้นครามสด  และ
น้ าหนักเนื้อครามเปียก มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยที่ระยะปลูก  60 x 20 เซนติเมตร ให้
ค่าเฉลี่ยน้ าหนักต้นครามสดสูงสุด รองลงมาคือที่ระยะปลูก 60 x 50 และ 60 x 30 เซนติเมตร  ขณะเดียวกัน
ที่ระยะปลูก 60 x 50 เซนติเมตร  ให้ค่าเฉลี่ยจ านวนกิ่งต่อต้น และปริมาณเนื้อครามเปียกสูงกว่าทุกระยะปลูก
ส าหรับการทดลองในปีที่ 2  ระยะปลูกทุกกรรมวิธี ให้ค่าเฉลี่ยความสูง น้ าหนักต้นครามสด น้ าหนักเนื้อคราม
เปียก ความเข้มสีคราม และเปอร์เซ็นต์เนื้อครามในใบคราม  100 กรัม ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ยกเว้นจ านวน
กิ่งต่อต้น ที่ระยะปลูก 60 x 50 เซนติเมตร  ให้จ านวนกิ่งต่อต้นมากท่ีสุด 

จากการทดลองท้ัง 2 ปี สรุปเป็นค าแนะน าระยะปลูกที่เหมาะสมต่อการปลูกครามฝักตรงไดท้ี่ระยะ 
60 x 50 เซนติเมตร เนื่องจากตน้ครามมีการเจริญเติบโตได้ดี ประหยัดเมล็ดพันธุ์ และมีความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานมากกว่าที่ระยะปลูกอ่ืน 
 
การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  
 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เกษตรกรผู้ปลูกครามและกลุ่มทอผ้าย้อมครามในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร 
 
 
 
 
 
 

 
 


