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5. บทคัดย่อ 
งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรม และคุณสมบัติทางพฤกษเคมีของคราม 

เพ่ื อการใช้ประโยชน์ท างการเกษตร  ด าเนิ น งาน โดยส ารวจการกระจายตั วของครามใน พ้ืนที่ ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เก็บตัวอย่างต้นครามเพ่ือวิเคราะห์ DNA และเก็บตัวอย่างเนื้อครามเปียกเพ่ือ
วิเคราะห์ความเข้มสี รวมทั้งส ารวจข้อมูลการใช้ประโยชน์ครามในพ้ืนที่ ผลการทดลอง พบว่า ครามมีถิ่นอาศัยและ
แหล่งปลูกกระจายในพ้ืนที่ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสกลนคร มุกดาหาร นครพนม กาฬสินธุ์ และอุดรธานี จากการ
ส ารวจแหล่งปลูกจ านวน 43 แหล่ง พ้ืนที่ปลูกของเกษตรกรอยู่ระหว่าง 0.125-2 ไร่ ได้เก็บตัวอย่างต้นคราม 
จ านวน 21 ตัวอย่าง เพ่ือวิเคราะห์ DNA เป็นตัวอย่างครามฝักตรง 15 ตัวอย่าง ตัวอย่างครามฝักงอ 6 ตัวอย่าง ท า
การวิเคราะห์ขนาดโมเลกุลของแถบดีเอ็นเอจากไพรเมอร์ทั้ง 10 ไพรเมอร์ โดยใช้โปรแกรม Photocapt จากการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมโดยใช้โปรแกรม NTSYSSpc 2.1 และอาศัยหลักการการจัดกลุ่มด้วยวิธี 
UPGMA พบว่ามีค่าสัมประสิทธิ์ความเหมือนทางพันธุกรรมอยู่ในช่วง 0.31 ถึง 0.88 สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม 
ในการศึกษาครั้งนี้พบว่าสอดคล้องกับการจัดกลุ่มของต้นครามตามลักษณะทางสัณฐานวิทยาที่สามารถแยกออก



จากกันได้อย่างชัดเจนสองสายพันธุ์ คือ ครามพันธุ์ฝักงอ (Indigofera  suffruticosa Mill.) และครามพันธุ์ฝักตรง 
(Indigofera  tinctoria L.) จากการเก็บตัวอย่างเนื้อครามเปียกจ านวน 46 ตัวอย่าง เพ่ือวิเคราะห์ความเข้มสี เป็น
ตัวอย่างเนื้อครามฝักตรง 29 ตัวอย่าง ตัวอย่างเนื้อครามฝักงอ 17 ตัวอย่าง โดยการวัดค่าการการดูดกลืนแสงด้วย
เครื่อง Spectrophotometer ที่ความยาวคลื่น 656 นาโนเมตร พบว่า ครามฝักตรง มีค่าความเข้มสี 0.01235 -
3.3053 เฉลี่ย 1.4617 ความฝักงอ มีค่าความเข้มสี 0.1263 -3.2054 เฉลี่ย 1.5293 โดยครามฝักงอมีค่าเฉลี่ย
ความเข้มสีสูงกว่าครามฝักตรงเล็กน้อย แตค่รามฝักตรงมีการกระจายตัวมากที่สุด พบในแหล่งปลูกจังหวัดสกลนคร 
มุกดาหาร กาฬสินธุ์ และอุดรธานี ส่วนครามฝักงอมีการกระจายในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร และนครพนม ครามมีการ
น าไปใช้ประโยชน์ในการย้อมเส้นฝ้าย ผลิตภัณฑ์ผ้า สิ่งทอ รวมทั้งจ าหน่ายในรูปครามเปียก เศษซากครามน าไป
เป็นวัตถุดิบผลิตเห็ดคราม และปุ๋ยหมักเพ่ือการปรับปรุงบ ารุงดิน  

 
Abstract 

Study on Genetic morphology and phytochemicals of indigofera spp. The research aimed 
to genetic diversity morphology and the phytochemical properties of indigo for agricultural and 
utilization. Surveying in the upper northeastern for investigated distribution of indigo spp. sampling 
indigo plant to genetic analysis and sampling wet indigo for color concentration analysis, including 
data of indigo utilization. The results showed that the habitat and indigo plantings were distributed 
in 5 provinces, namely Sakon Nakhon, Mukdahan, Nakhon Phanom, Kalasin and Udon Thani.  
Habitat survey 43 farmland, each farmers planting between 0.125-2 rai. Sampling 21 samples of 
indigo plant, there are 15 samples of straight indigo pod and sampling 6 samples of curve indigo 
pod. Analysis of DNA molecular 10 primers with the Photocapt program based on genetic 
relationship analysis by using the NTSYSSpc 2.1 program. Genetics was in the range of 0.31 to 0.88 
there are 2 groups classified. In accordance with genetic analysis was clearly morphological 
characteristics separated two species were Indigofera suffruticosa Mill. and Indigofera tinctoria L. 
Sampling 46 samples of wet indigo for color concentration analysis,  29 samples of straight  indigo pod 
and 17 samples of curve indigo pod.  Colorimetric analysis was performed by extraction with base 
solution and UV/visible spectrophotometers at wavelength 656 nanometers. The result showed that 
indigo concentration 0.01235 -3.3053, average 1.4617 of straight indigo pod  and 0.1263-3.2054 , 
average 1.5293  of curve indigo pod respectively. The curve indigo pod were slightly higher than 
straight indigo pod.  Indigofera  tinctoria L. widely distributed were found in Sakon Nakhon, 
Mukdahan, Kalasin and Udon Thani while Indigofera suffruticosa Mill only in Sakon Nakhon and 
Nakhon Phanom provinces. Indigo utilization to dyeing of cotton, textile products in cloud and 
widely OTOP product. Indigo byproduct from indigo wet yield process capable material to growth 
indigo mushroom, and all byproduct completely for improve soil property. 



 

6. ค าน า 
คราม (Indigo) ปัจจุบันปลูกมากในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร พ้ืนที่ปลูกมากกว่า 1,000 ไร่ (ญาณิน และ

คณะ, 2557) ต้นตอของสีครามเป็นสารกลูโคไซด์ในใบครามชื่อ กลูโคไซด์อินดิแคน (glucoside indican) ซึ่งไม่มีสี
และไม่ละลายน้ า ถูกไฮโดรไลส์ด้วยเอนไซด์ในใบครามสดแยกน้ าตาลกลูโคสออก เหลือส่วนที่ชื่ออินดอกซิล 
(indoxyl) ซึ่งเป็นสารที่ไม่มีสีเช่นกันแต่ละลายน้ าได้อินดอกซิลในสารละลายด่างถูกออกซิไดส์ได้ง่ายโดยออกซิเจน
ในอากาศ เกิดเป็นสีคราม แต่เนื่องจากสีครามน้ าเงินไม่ละลายน้ า จึงเป็นสีย้อมไม่ได้ ในภาวะเช่นนี้ ต้องรีดิวส์สี
ครามในสารละลายด่างเปลี่ยนเป็นสารพวกลิวโค (leuco indigo) ซึ่งไม่มีสี ละลายน้ าได้ เรียกว่า indigo white 
หรืออาจอยู่ในรูปเกลือแอลคาไลของสีครามซึ่งไม่มีสี ละลายน้ าได้เช่นกัน สารไม่มีสีละลายน้ าได้นี้สามารถแทรกเข้า
ไปในเนื้อผ้าฝ้ายขณะย้อม แต่เมื่อสารนี้สัมผัสกับอากาศจะถูกออกซิไดส์กลับไปเป็นครามสีน้ าเงินไม่ละลายน้ า
ดังเดิม (อนุรัตน์, 2545) จากการเก็บข้อมูลส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร  พบว่าผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมคราม
สามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัดสกลนครมากถึง 277 ล้านบาท ในปี 2555 ประเด็นปัญหาการผลิตครามที่ส าคัญ 
คือ คุณภาพการให้สีของคราม ต้นครามแต่ละพ้ืนที่มักจะให้สีที่แตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องจาก พันธุ์ สภาพพ้ืนที่ปลูก 
คุณสมบัติของดิน อายุที่เก็บเกี่ยว รวมทั้งการดูแลรักษา ดังนั้นการส ารวจแหล่งพันธุ์ครามจะสามารถบ่งชี้ถึงสาย
พันธุ์ที่เกษตรกรปลูกและใช้ประโยชน์ รวมทั้งลักษณะพิเศษของแต่ละพันธุ์ที่ส่งผลให้ครามเป็นพืชทางเลือกที่ยัง
สามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรจนถึงปัจจุบัน ครามมีข้อจ ากัดหลายด้าน ทั้งด้านพ้ืนที่ปลูกเพราะส่วนใหญ่ปลูก
ตามพ้ืนที่หัวไร่ปลายนา สวนในหมู่บ้าน ท าให้ผลผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้ผลิต กระบวนการผลิตมี
หลายขั้นตอน และมีความยุ่งยาก รสนิยมและรูปแบบการแต่งกายตามแฟชั่นสมัยใหม่ ท าให้ผ้าทอส าเร็จรูป ได้รับ
ความนิยม ส่งผลกระทบต่อการเชื่อมโยงสืบสานผลงานภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสร้างอัตลักษณ์ของท้องถิ่น ดังนั้น
การวิจัยและพัฒนาการผลิตครามจึงไม่เป็นเพียงการพัฒนามิติการผลิตพืชเพียงอย่างเดียว ยังเป็นการสืบทอด
เอกลักษณ์ของชนเผ่า และความหลากหลายของชาติพันธุ์ในท้องถิ่น และคงความภูมิใจของคนรุ่นหลังที่สืบสาน
ผลงานและความรู้เดิมเผยแพร่สู่สากล เสริมสร้างรายได้กลับสู่ประเทศและชุมชน ด้วยการปลูกฝังการอนุรักษ์ผ้า
ไทย และเชื่อมโยงให้ถึงแฟชั่นสมัยใหม่ ให้การใช้ผ้าครามกับความทันสมัยสามารถรวมกันได้อย่างลงตัวและ
กลมกลืน การด าเนินงานวิจัยครามซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจเฉพาะถิ่นจึงเป็นพ้ืนฐานเพ่ือการพัฒนาต่อยอดในอนาคต 
โดยครั้งนี้ด าเนินการทดลองเพ่ือศึกษาสายพันธุ์ครามที่มีการปลูกและน าไปใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ จ าแนกลั กษณะ
เด่นประจ าพันธุ์ เพ่ือสนับสนุนการผลิตของเกษตรกรในพ้ืนที่และผู้ประกอบการที่  เพ่ือศึกษาและจ าแนกความ
หลากหลายทางพันธุกรรม คุณสมบัติ  และการใช้ประโยชน์ของครามเพ่ือการใช้ประโยชน์ พ้ืนที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนาเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญในท้องถิ่นและในระดับประเทศต่อไป 

 

7. วิธีด าเนินการ 
- อุปกรณ์ 

1. วัสดุและอุปกรณ์ในการส ารวจ เช่น สมุด ปากกา กล้องถ่ายภาพ GPS ตลับเมตร ไม้บรรทัดแบบ
ดิจิตอล  



2. วัสดุและอุปกรณ์ส าหรับการเก็บตัวอย่าง เช่น ถุงพลาสติก ถุงกระดาษ ถุงผ้า กรรไกร หนังยาง ปากกา
เคมี กล่องใส่ตัวอย่าง ลังหรือถังน้ าแข็ง 

3. แบบสอบถามเพ่ือสัมภาษณ์เกษตรกร  
4. เครื่องชั่ งละเอียด (Analytical balance) ทศนิ ยม  3 ต าแหน่ ง  ตู้ อบ  (Oven) ตู้ ดู ดความชื้ น 

(Desiccator) เครื่องดูดกรองสุญญากาศ (Vacuum pump) กระดาษกรอง (Filter paper) เครื่องแก้วและวัสดุอ่ืน 
ๆ ที่จ าเป็นในการวิเคราะห์ 

5. เครื่อง UV/Visible spectrophotometer เครื่องชั่ง 2 ต าแหน่ง เตาอบลมร้อน (Oven)  เตาระเหย
ความร้อน (Hot plate) อ่างควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่า (Shaking water bath)  Beaker ขนาด 50, 100 ml  
Erlenmeyer flask ขนาด 100, 250 ml  Micro pipette ขนาด 5 ml  แท่งแก้ว ช้อนตักสาร กรวยกรอง 
กระดาษกรองเบอร์ 1 กระป๋องอบตัวอย่าง (can) 

6. สารเคมี ได้แก่ เอทานอล (C2H5OH) 2 M โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) โซเดียมไดไธโอไนต์ (Na2S2O4) 
ครามสังเคราะห์ (C16H10N2O2) ครามตัวอย่าง และน้ ากลั่น 

 
 
 
 
 

- วิธีการ 
1. ศึกษา ส ารวจ วิเคราะห์ รวบรวม บันทึกลักษณะพืชเบื้องต้นและสัมภาษณ์ข้อมูลการผลิต  และการใช้

ประโยชน์ 
1.1 จดบันทึก ชนิดครามที่ปลูกและน าไปใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ บันทึกลักษณะทางพฤกษศาสตร์เบื้องต้น

ของคราม และรวบรวมข้อมูลจากการส ารวจ บันทึกข้อมูลแหล่งปลูกครามแต่ละพ้ืนที่ ลักษณะประจ าพันธุ์ 
ลักษณะใบ ลักษณะดอกและฝัก ทรงพุ่ม ล าต้น การแตกกิ่ง บันทึกภาพถ่าย  

1.2 สัมภาษณ์ข้อมูลทางด้านเกษตรศาสตร์ เช่น ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การเจริญเติบโต การระบาด
ของโรค แมลงศัตรูพืช การออกดอก ผลผลิตเนื้อครามเปียก  

1.3 สุ่มเก็บตัวอย่างครามเปียกจากแปลงเกษตรกรในแหล่งปลูกพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร เพ่ือวิเคราะห์ความ
เข้มสีจาการสกัดด้วยสารละลายเบส วัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครื่อง Spectrophotometer ด าเนินการโดย
ห้องปฏิบัติการของส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 

2. เก็บตัวอย่างต้นคราม โดยน าต้นที่ปลูกในแต่ละแหล่งปลูก หรือต้นครามที่เกษตรกรเพาะเพ่ือน าลงแปลงปลูก 
น ามาดูแลรักษาในระยะที่ เจริญเติบโตอายุคราม 1-2 เดือน ส่งต้นครามตัวอย่างวิเคราะห์ DNA ด าเนินการโดย 
ห้องปฏิบัติการของศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น 

3. แบบวิเคราะห์ DNA ด าเนินการสกัด DNA และด าเนินการวิเคราะห์โดยใช้เทคนิค Agarose gel electro 
photolysis การตรวจลายพิมพ์ DNA ด้วยเครื่องหมายโมเลกุล ISSR จ านวน 10 ชนิด  



4. แบบและวิธีการวิเคราะห์เนื้อครามเปียก วัดปริมาณความเข้มสีของครามจากการสกัดด้วยสารละลายเบส   
ด้วยการวัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครื่อง Spectrophotometer โดยวิธีปฏิบัติการวิเคราะห์ (ชลธิชา, 2550) ดังนี้ 

4.1 ชั่งครามสังเคราะห์ (indigo) และครามหมักจากธรรมชาติมา 0.50 กรัม เติม เอทานอล 1 มิลลิลิตร 
คนให้เข้ากัน 

4.2 เติมน้ ากลั่น 1 มิลลิลิตร และโซเดียมไฮดรอกไซด์ 2 M ปริมาตร 3 มิลลิลิตร คนให้ละลาย 
4.3 ละลายสารโซเดียมไดไธโอไนต์ 0.5 กรัมในน้ า 20 มิลลิลิตร แล้วเติมสารละลายนี้ลงในสารละลายในข้อ 2 
4.4 ปรับปริมาตรสารละลายให้ครบ 100 มิลลิลิตรด้วยน้ ากลั่น 
4.5 น าสารละลายที่ได้ไปอุ่นที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส จนสารละลายเปลี่ยนจากสีน้ าเงินเป็นสีเหลือง

อ่อนใส แล้วน าไปเขย่าด้วยเครื่องเขย่าที่อุณหภูมิห้องประมาณ 30 นาท ีน ามากรองด้วยกระดาษกรองเบอร์ 1 
4.6 น าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครื่อง Spectrophotometer ที่ความยาวคลื่น 656 นาโนเมตร 

5. วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลการศึกษาวิจัย 
เวลาและสถานที่ 

ระยะเวลา เริ่มต้น  เดือนตุลาคม 2559 สิ้นสุด เดือนกันยายน 2561 
สถานที ่ พ้ืนที่ส ารวจคราม 11 จังหวัด ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน วิเคราะห์ DNA 

โดยห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น และวิเคราะห์ความเข้มสีคราม      โดย
ห้องปฏิบัติการของส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 3 

 
8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

1. ผลการส ารวจถิ่นอาศัยและแหล่งปลูกของเกษตรกร 
ผลการด าเนินงานส ารวจในครั้งนี้ พบว่า ถิ่นอาศัยและแหล่งปลูกครามในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบน พบได้ในพ้ืนที่ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสกลนคร มุกดาหาร นครพนม กาฬสินธุ์ และอุดรธานี โดยสามารถ
พบคราม 2 ลักษณะ คือ ครามพันธุ์ฝักตรง และครามพันธุ์ฝักงอ และพบว่าถิ่นอาศัยและแหล่งแปลงปลูกของ
เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นครามฝักตรง โดยพบกระจายในแหล่งปลูกพ้ืนที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสกลนคร มุกดาหาร 
กาฬสินธุ์ และอุดรธานี ส่วนครามฝักงอพบในแหล่งปลูก 2 จังหวัด เฉพาะจังหวัดสกลนครและนครพนม ผลการ
ส ารวจแหล่งปลูกในพ้ืนที่ รวม 43 แหล่ง พ้ืนที่ปลูกของเกษตรกรระหว่าง 0.125-2 ไร่ พ้ืนที่ปลูกรวม 29.82 ไร่ 
เก็บต้นตัวอย่างจ านวน 22 ตัวอย่าง เพ่ือวิเคราะห์ DNA เป็นตัวอย่างครามตรง 15 ตัวอย่าง ต้นตัวอย่างครามฝักงอ 
7 ตัวอย่าง เก็บตัวอย่างเนื้อครามเปียกจ านวน 46 ตัวอย่าง เพ่ือวิเคราะห์ความเข้มสี เป็นตัวอย่างเนื้อครามฝักตรง 
38 ตัวอย่าง และตัวอย่างเนื้อครามฝักงอ 8 ตัวอย่าง (ตารางท่ี 1)  

 
ตารางท่ี 1 แหล่งผลิตและถิ่นอาศัยครามจากจังหวัดสกลนคร มุกดาหาร นครพนม และกาฬสินธุ์ ปี 2559-2561 
  

เกษตรกร พิกัด ที่อยู่ 
พ้ืนที่ 
(ไร่) 

ชนิด
คราม 

จ านวน
ตัวอย่างพืช 

ตัวอย่าง
เนื้อคราม 



1. นางนรินทร์ทิพย์ สิงหะตา  48Q 0431000 
UTM 1823947 

196 m 

203 ม. 6 บ.หนองสูง อ.หนองสูง 
จ.มุกดาหาร 

1.5 ฝักตรง 3 4 

2. นางประถม ซาเสน 48Q 0479167 
UTM 1806227 

150 m 

92 ม.2 บ.เหล่าหมี ต.เหลา่หมี  
อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 

2 ฝักตรง 1 1 

3. นางเริ่ม ซาเสน 48Q 0479287 
UTM 1806916 

142 m 

74 ม.2 บ.เหล่าหมี ต.เหลา่หม ี
 อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 

1 ฝักตรง 1 - 

4. นางประทุม ซาเสน - บ.เหล่าหมี ต.เหล่าหม ี
 อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 

0.5 ฝักตรง 1 1 

5. นางหน ูชาเสน  
- 
 

ม. 2 บ.เหล่าหมี ต.เหล่าหมี  
อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 

0.125 ฝักตรง - 1 

6. นางแสนสุข อุปพงศ์ 48Q 0408004 
UTM 1823947 

158 m 

107/1 หมู่ 12 บ.โนนสะอาด 
ต.นางัง อ.นาหว้า จ.นครพนม 

2 ผักงอ 3 1 

7. นางศิริพร นาโควงษ ์ - 
 

บ.โนนสะอาด ต.นางัว อ.นาหว้า 
จ.นครพนม 

0.25 ฝักงอ - 1 

8. นางอุดม นาโควงษ ์ - บ.โนนสะอาด ต.นางัง อ.นาหว้า 
จ.นครพนม 

0.25 ฝักงอ - 1 

9. นางมน ยะพลหา 48Q 0361939 
UTM 1875424 

208 m 

95  ม.5 บ.โพนแพง ต.ดินจี่ อ.ค า
ม่วง จ.กาฬสินธุ ์

0.5 ฝักตรง 1 1 

10. นางซิด  บุตรตาแก้ว 48Q 0364257 
UTM 1873952 

215 m 

63 ม.3 บ.โคกสนาม ต.ดินจี่ อ.
ค าม่วง จ.กาฬสินธุ ์

0.5 ฝักตรง - - 

 

ตารางท่ี 1 แหล่งผลิตและถิ่นอาศัยครามจากจังหวัดสกลนคร มุกดาหาร นครพนม และกาฬสินธุ์ ปี 2559-2561 (ต่อ) 

 

เกษตรกร พิกัด ที่อยู่ 
พ้ืนที่ 
(ไร่) 

ชนิด
คราม 

จ านวน
ตัวอย่างพืช 

ตัวอย่างเนื้อ
คราม 

11. นายค าปัน ค าอ่อน - 82 ม.3 บ้านโคกสนาม  
ต.ดินจี่ อ.ค าม่วง จ.กาฬสินธุ ์

0.13 ฝักตรง - - 



12. นางกันยา ค าพิทูล 48Q0381578 
UTM 1907681 

203 m 

225 ม.14 บ.ค าเจรญิ ต.ไร ่ 
อ.พรรณานคิม จ.สกลนคร 

0.281 ฝักตรง - 1 

13. นางเกยูร ไชยะวงค ์ 48Q 0373619 
UTM 1886515  

204 m 

212 ม.7 บ้านกุดแฮด  
ต.กุดบาก อ.กุดบาก 
 จ.สกลนคร 

0.5 ฝักตรง 1 1 

14. นางสมคิด พรมจักร 48Q 0392355 
UTM 1955886 

142 m 

164 ม.1 บ.สามัคคีพัฒนา  
ต.สามคัคีพัฒนา  
อ.อากาศอ านวย จ.สกลนคร 

2 ฝักตรง 
,งอ 

1 2 

15. นางธนัชชา วันไธสงค ์ 48Q 0392449 
UTM 1955742 

138 m 

72 ม.1 บ.สามัคคีพัฒนา 
ต.สามคัคีพัฒนา  
อ.อากาศอ านวย จ.สกลนคร 

1 ฝักตรง
,งอ 

1 2 

16. นางสาวพัชรินทร์ แกว้ฝ่าย 48Q 0392459 
UTM 1955659 

128 m 

3 ม.9 บ.สามัคคีพัฒนา  
ต.สามคัคีพัฒนา 
 อ.อากาศอ านวย จ.สกลนคร 

1 ฝักงอ 1 2 

17. นางแสงจันทร์ วงศ์พรหม 48Q0381376 
UTM 1907625 

230 m 

56 ม.14 บ.ค าเจรญิ ต.ไร ่ 
อ.พรรณานคิม จ.สกลนคร 

0.175 ฝักงอ - 1 

18. นางถวิล  อุปะล ี 48Q 0395931 
UTM 1918741 

171 m 

284 ม.2 บ.ดอนกลอย ต.
สว่าง อ.พรรณานิคม  
จ.สกลนคร 

1.5 ฝักตรง 
และงอ 

1/1 1 

19. นางภักดี ไวยาประโคน 48Q0382052 
UTM 1908280 

198 m 

16 ม.14 บ.ค าเจรญิ ต.ไร่  
อ.พรรณานคิม จ.สกลนคร 

0.150 ฝักงอ - 1 

20. นางโสพสิ เรืองสวสัดิ ์ 48Q0382447 
UTM 1909272 

183 m 

206 ม.4 บ.ค าข่า ต.ไร่  
อ.พรรณานคิม  
จ.สกลนคร 

0.225 ฝักงอ 1 1 

21. นางจันทร์เพชร จิกจักร 48Q0381957 
UTM 1906935 

200 m 

148 ม.14 บ.ค าเจรญิ ต.ไร่ 
อ.พรรณานคิม  
จ.สกลนคร 

0.188 ฝักงอ - 1 

 
ตารางท่ี 1 แหล่งผลิตและถิ่นอาศัยครามจากจังหวัดสกลนคร มุกดาหาร นครพนม และกาฬสินธุ์ ปี 2559-2561  (ต่อ) 
 



เกษตรกร พิกัด ที่อยู่ 
พ้ืนที่ 
(ไร่) 

ชนิดคราม 
จ านวน

ตัวอย่างพืช 
ตัวอย่าง
เนื้อคราม 

22. นางบัวพา ค าพิทูล 48Q0382398 
UTM 1908973 

185 m 

137 ม.14 บ.ค าเจรญิ 
ต.ไร ่อ.พรรณานิคม 
จ.สกลนคร 

0.394 ฝกังอ - 1 

23. นางประไพพร ออ่นพทุรา 48Q0381376 
UTM 1907625  

203 m 

64 ม.14 บ.ค าเจรญิ  
ต.ไร ่อ.พรรณานิคม  
จ.สกลนคร 

0.394 ฝักงอ - 1 

24. นางยวนตา สุวรรณ 48Q0381054 
UTM 1907750  

205 m 

137 ม.3 บ.ขมิ้น  
ต.วังยาง 
อ.พรรณานคิม  
จ.สกลนคร 

0.225 ฝักงอ - 1 

25. นางกันยา ค าพิทูล 48Q0381578 
UTM 1907681  

203 m 

225 ม.14 บ.ค าเจรญิ  
ต.ไร ่อ.พรรณานิคม  
จ.สกลนคร 

0.281 ฝักตรง - 1 

26. กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนผ้าย้อมคราม 
กุดแฮด 

48a 0373755 
UTM.1886239 

196 m 

บ.กุดแอด ม.7 
 ต.กุดบาก อ.กุดบาก 
จ.สกลนคร 

. 1 ฝักตรง - 1 

27. กลุ่มทอผา้บ้าน
ดอนกลอย 
 

- 
 

บ.ดอนกลอย ต.สว่าง  
อ.พรรณานคิม  
จ.สกลนคร 

0.5 ฝักตรง,งอ - 1 

28. ร้านตุม้ทอง 
 
 

- 
 

ม 1 ต.สามัคคีพัฒนา  
อ.อากาศอ านวย  
จ.สกลนคร 

0.5 ฝักตรง - 1 

29. นายวิมาร ไชยตามาตย ์

 

48Q 0388262 
UTM 1910436 

275 m. 

107 ม.3 บ.โนนเรือ  
ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณา
นิคม จ.สกลนคร 

1 ฝักตรง ,งอ - 1 

30. นางวารี ไชยตะมาตย ์ 48Q 0388262 
UTM 1910436 

275 m 

107 ม.3 บ.โนนเรือ ต.
นาหัวบ่อ อ.พรรณา
นิคม จ.สกลนคร 

3 ฝักตรง ,งอ 1/1 2 

31. นางแก้วไทย พิศ
สุวรรณ 
 

- 30/2 ม.13 ต.นาหัวบ่อ 
อ.พรรณานคิม  
จ.สกลนคร 

0.5 ฝักตรง - 1 



32. นางนิยม โคตรโยธ ี
 
 

- 288 ม.13 ต.นาหัวบ่อ  
อ.พรรณานคิม  
จ.สกลนคร 

0.5 ฝักตรง - 1 

ตารางท่ี 1 แหล่งผลิตและถิ่นอาศัยครามจากจังหวัดสกลนคร มุกดาหาร นครพนม และกาฬสินธุ์ ปี 2559-2561  (ต่อ) 

เกษตรกร พิกัด ที่อยู่ พ้ืนที่ 
(ไร่) 

ชนิดคราม ตัวอย่าง
พืช 

ตัวอย่างเนื้อ
คราม 

33. นางสาวร าเพ็ญ ขันทะชา 
 

- 176 ม.3 ต.นาหัวบ่อ  
อ.พรรณานคิม  
จ.สกลนคร 

0.5 ฝักตรง - 1 

34. นางสาวดวงจันทร์ พิศสุวรรณ 

 
- 293 ม.3 บ.โนนเรือ  

ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณา
นิคม จ.สกลนคร 

0.5 ฝักตรง - 1 

35. นายเริงพระจันทร ์พิศสุวรรณ 

 
- 304 ม.3 บ.โนนเรือ  

ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณา
นิคม จ.สกลนคร 

0.5 ฝักตรง - 1 

36. นางสะใบแพ วิมลธรรม - 34 ม.5 บ.โนนเรือ 
ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณา
นิคม จ.สกลนคร 

0.5 ฝักตรง - 1 

37. นางจอมศร ีไชยตะมาตย ์
 
 

- 50 ม.3 บ.โนนเรือ  
ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณา
นิคม จ.สกลนคร 

0.5 ฝักตรง - 1 

38. นางจันทจร ไชยตะมาตย ์
 
 

- 209 ม.13 บ.โนนเรือ 
ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณา
นิคม จ.สกลนคร 

0.5 ฝักตรง - 1 

39. นางด ารงค ์สีแพง 
 
 

- 106 ม.3 บ.โนนเรือ  
ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณา
นิคม จ.สกลนคร 

0.5 ฝักตรง - 1 

40. นายเวทย์ ค าวิเศษ 48Q0289442 
UTM 

1938617 
184 m 

82 ม.15 บ.ดงยาง  
ต.พรพิบูลย์ อ.พิบลูย์
รักษ์ จ.อุดรธาน ี

0.25 ฝักตรง - 1 

41. นางนิตยา  เพ็งเหลา 48Q0281257 
UTM 

79 ม.15 บ.ดงยาง 
ต.พรพิบูลย์ อ.พิบลูย์

2 ฝักตรง 1 1 



1938494 
181 m 

รักษ์ จ.อุดรธาน ี

42. นางค าจันทร์  บุญคง 48Q0291067 
UTM 

19384848  
178 m 

ม.15 บ.ดงยาง ต.พร
พิบูลย์ อ.พิบูลยร์ักษ์  
จ.อุดรธาน ี

0.5 ฝักตรง - - 

 

 

ตารางท่ี 1 แหล่งผลิตและถิ่นอาศัยครามจากจังหวัดสกลนคร มุกดาหาร นครพนม และกาฬสินธุ์ ปี 2559-2561  (ต่อ) 
 

เกษตรกร พิกัด ที่อยู่ พ้ืนที่ 
(ไร่) 

ชนิดคราม ตัวอย่าง
พืช 

ตัวอย่างเนื้อ
คราม 

43. นางไพบูลย์  เชี่ยวชาญ 48Q0289112 
UTM 

1938573 
159 m 

103 ม.15 บ.ดงยาง  
ต.พรพิบูลย์ อ.พิบลูย์
รักษ์ จ.อุดรธาน ี

0.5 ฝักตรง 1 1 

43 แหล่ง  43 แหล่ง 29.82 ฝักตรง, งอ 21 46 
 

2. ผลการวิเคราะห์ DNA  
ต้นครามที่ใช้ในการศึกษาลายพิมพ์ดีเอ็นเอมีทั้ง 22 ต้น สามารถแบ่งออกได้ 2 สายพันธุ์ ตามลักษณะ

สัณฐานวิทยา คือ พันธุ์ฝักงอ และ พันธุ์ฝักตรง การหาลายพิมพ์ดีเอ็นเอของครามในครั้งนี้ใช้เครื่องหมายโมเลกุล
ชนิด Inter Simple Sequence Repeat (ISSR) โดยใช้ไพรเมอร์ทั้งหมด 93 ไพรเมอร์ เพ่ือท าการคัดเลือกไพร
เมอร์ที่สามารถจับกับดีเอ็นเอของต้นครามได้ ด้วยเทคนิค touchdown-PCR จากผลการคัดเลือกไพรเมอร์พบว่า
จาก 93 ไพรเมอร์ มีทั้งหมด 78 ไพรเมอร์ ที่สามารถสร้างลายพิมพ์ดีเอ็นเอของต้นครามได้ จากนั้นท าการคัดเลือก
ไพรเมอร์ที่ให้ลายพิมพ์ดีเอ็นเอที่สามารถแยกความแตกต่างของต้นครามออกจากกันได้ชัดเจนที่สุด พบว่ามีจ านวน 
10 ไพรเมอร์ 

2.1 การคัดเลือกไพรเมอร์ที่สามารถจับกับดีเอ็นเอของต้นครามได้ 



 
2.2 ไพรเมอร์ที่สามารถแยกความแตกต่างของครามได้ชัดเจนที่สุด จ านวน 10 ไพรเมอร์ ไพรเมอร์ที่

สามารถน ามาแยกแยะความแตกต่างระหว่างต้นครามได้พบว่ามีทั้งหมด 10 ไพรเมอร์ ได้แก่ ไพรเมอร์ที่ 11, 16, 
17, 25, 26, 36, 41, 42, 72 และ 90 จากนั้นท าการทดลองโดยน าไพรเมอร์ทั้ง 10 ไพรเมอร์ มาท า PCR โดยใช้
เทคนิค touchdown-PCR เช่นเดียวกันกับวิธีการคัดเลือกไพรเมอร์ โดยแต่ละไพรเมอร์จะมีการท าสองซ้ าในแต่ละ
ตัวอย่างของแต่ละไพรเมอร์ 

 

 



 

 

2.3 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของกลุ่มตัวอย่าง ท าการวิเคราะห์ขนาดโมเลกุลของแถบ 
DNA จากไพรเมอร์ทั้ง 10 ไพรเมอร์ โดยใช้โปรแกรม Photocapt จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาเปลี่ยนเป็นข้อมูลที่อยู่ใน
รูป binary data 0/1 โดยแถบ DNA ขึ้นจะแทนค่าด้วย “1” และถ้าไม่มีแถบ DNA ขึ้นจะแทนค่าเท่ากับ “0” 
หลังจากนั้นน าข้อมูลที่ ได้ไปสร้าง phylogenetic tree โดยใช้โปรแกรม NTSYSSpc 2.1 จากการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมโดยใช้โปรแกรม NTSYSSpc 2.1 โดยอาศัยหลักการจัดกลุ่มด้วยวิธี UPGMA พบว่ามี
ค่าสัมประสิทธิ์ความเหมือนทางพันธุกรรมอยู่ในช่วง 0.31 ถึง 0.88 สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่  1 
ประกอบด้วยตัวอย่างที่ 1 และ 2 ในขณะที่กลุ่มที่ 2 ประกอบด้วยตัวอย่างที่ 3, 4, 5 และ 6 จากผลของการจัด
กลุ่มโดยอาศัยข้อมูลทางพันธุกรรมในการศึกษาครั้งนี้พบว่าสอดคล้องกับการจัดกลุ่มของต้นครามตามลักษณะทาง
สัณฐานวิทยาที่สามารถแยกออกจากกันได้อย่างชัดเจนสองสายพันธุ์คือครามฟักงอและครามฟักตรง  



 
3. ข้อมูลทั่วไปด้านการผลิต เกษตรกรส่วนใหญ่จะปลูกครามในฤดูฝน เก็บเกี่ยวช่วงปลายฝนต้นหนาว ช่วง

เดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคม ส าหรับการปลูกในฤดูแล้งหลังเก็บเกี่ยวข้าว จะเก็บผลผลิตช่วงต้นฤดูฝน วิธีการ
ปลูกทั้งแบบหว่าน และหยอด อัตราเมล็ดพันธุ์ 2-4 กิโลกรัมต่อไร่ โดยช่วงเตรียมดินก่อนปลูกใส่ปุ๋ยคอกปรับปรุง
บ ารุงดิน อัตรา 100-300 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับการใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 หรือ 15-15-15 อัตรา 2-50 กิโลกรัมต่อไร่ 
หลังงอก 1 เดือน หรือบางรายไม่มีการใส่ปุ๋ยเคมีเลย หรือไม่ใส่ทั้งปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมี ผลผลิตครามเปียกระหว่าง 
80-400 กิโลกรัมต่อไร่ ครามที่น าไปใช้ประโยชน์ในการสกัดสีและย้อมผ้าในพ้ืนที่มี 2 พันธุ์  คือ ครามพันธุ์ฝักงอ 
(Indigofera  suffruticosa Mill.) และคราม พั น ธุ์ ฝั กต รง ( Indigofera  tinctoria L.) ซึ่ งมี ลั กษ ณ ะท าง
พฤกษศาสตร์แตกต่างกัน ทั้งต้น ใบ ดอก ฝักและเมล็ด โดยครามฝักตรงจะมีลักษณะทรงพุ่มแผ่กว้างกว่าพันธุ์ฝักงอ 
แต่คราฝักงอต้นสูงกว่า ใบเรียงสลับแบบขนนก พันธุ์ฝักตรงใบมน พันธุ์ฝักงอใบรี ดอกช่อออกท่ีซอกใบสีชมพู พันธุ์
ฝักตรงดอกห่างกัน พันธุ์ฝักงอดอกเป็นพวง พันธุ์ฝักตรงฝักสีเขียว ตรง มองไม่เห็นขน 1 ฝัก มี 9-10 เมล็ด พันธุ์ฝัก
งอฝักสีเขียว โค้งงอ มีขน 1 ฝัก มี 4-5 เมล็ด พันธุ์ฝักงอขนาดเมล็ดโตกว่าเล็กน้อย โดยเมล็ดพันธุ์ฝักตรงมีสีเหลือง
ฟาง 100 กรัม มี 16,800 เมล็ด พันธุ์ฝักงอเมล็ดมีสีน้ าตาลเข้มเกือบด า 100 กรัม มี 15,900 เมล็ด (ตารางที่ 2) 
พบว่าอายุที่เกษตรกรเก็บเกี่ยว 3-4 เดือน โดยครามพันธุ์ฝักตรงจะตัดทั้งต้น แล้วปล่อยให้มีการเจริญเติบโตและอาจ
เก็บผลผลิตได้อีกหลังการตัดครั้งแรก 1-2 ครั้ง ครามพันธุ์ฝักงอก็ปฏิบัติเช่นเดียวกัน แต่เกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัด
นครพนมนิยมปลูกครามพันธุ์ฝักงอและมีการเก็บเช่นเดียวกับการเก็บใบหม่อน อายุครามอาจนานถึง 1-3 ปี ขึ้นกับ
การดูแลรักษาของเกษตรกร และสภาพพ้ืนที่ปลูก ส าหรับพ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธุ์ อุดรธานี และมุกดาหาร เกษตรกรจะ
ปลูกครามพันธุ์ฝักตรงเป็นหลัก ส่วนครามในฤดูแล้งมีการปลูกบ้างในจังหวัดสกลนคร จังหวัดอ่ืนปลูกเฉพาะในฤดูฝน 

 
ตารางท่ี 2 ลักษณะประจ าพันธุ์ครามพันธุ์ฝักตรงและพันธุ์ฝักงอ 
 

ลักษณะ ครามฝักตรง  
Indigofera tinctoria L. 

ครามฝักงอ 
Indigofera suffruticosa Mill. 

ต้น เป็นพุ่มกว้าง 140 ซม. สูง 170 ซม. เป็นพุ่มกว้าง 200 ซม. สูง 220 ซม. 
ใบ มน เรียงสลับแบบขนนก รี เรียงสลับแบบขนนก 
ดอก ดอกช่อออกที่ซอกใบสีชมพู ห่างกัน ดอกช่อออกท่ีซอกใบสีชมพู เป็นพวง 



ฝัก สีเขียว ตรง ไม่มีขน (มองไมเ่ห็น) 9-10 เมล็ด/ฝัก สีเขียว โค้งงอ มีขน  4-5 เมลด็/ฝกั 
เมลด็ สีเหลืองฟาง 100 กรัม มี 16,800 เมล็ด สีน้ าตาลเข้มเกือบด า 100 กรัม มี 15,900 เมล็ด 

 
4. ความเข้มสีคราม  

ด าเนินการเก็บตัวอย่างเนื้อครามเปียกจ านวน 46 ตัวอย่าง เพ่ือวิเคราะห์ความเข้มสี เป็นตัวอย่างเนื้อ
ครามฝักตรง 29 ตัวอย่าง และตัวอย่างเนื้อครามฝักงอ 17 ตัวอย่าง ผลการวิเคราะห์ค่าความเข้มสีครามฝักตรง 
จากการวัดค่าการการดูดกลืนแสงด้วยเครื่อง Spectrophotometer ที่ความยาวคลื่น 656 นาโนเมตร พบว่า มีค่า 
0.01235 ถึง 3.3053 ค่าเฉลี่ย 1.4617 (ตารางที่ 3) โดยพบว่าครามในพ้ืนที่จังหวัดมุกดาหารมีแนวโน้มการให้สี
ค่อนข้างสูงและสม่ าเสมอ ส่วนในพื้นที่จังหวัดสกลนครค่อนข้างแปรปรวนทั้งนี้เนื่องจากแหล่งปลูกมีการกระจายตัว
ในพ้ืนที่แตกต่างกันและปลูกกระจายทั้งจังหวัด ซึ่งพบว่า ในบางตัวอย่างที่มีค่าต่ านั้นมีความเข้มสีน้อยจากการมอง
ด้วยตาเปล่าด้วยเช่นกัน  ส าหรับครามฝักตรงมีการปลูกและน าไปใช้ประโยชน์มากกว่าครามฝักงอ ส่วนใหญ่ปลูก
ในฤดูฝน ปลูกแบบหว่าน ซึ่งเกษตรกรที่ปลูกครามฝักตรงส่วนใหญ่จะปลูกและคัดเลือกชนิดที่เหมาะสมกับสภาพ
พ้ืนทีต่นเองทั้งดิน แหล่งน้ า วิธีการเก็บเก่ียว ตลอดจนการน าไปผลิตเนื้อครามเปียก ความช านาญที่สืบทอดต่อๆกัน
จากรุ่นสู่รุ่นท าให้เกษตรกรมักจะไม่นิยมเปลี่ยนชนิดที่ปลูก และจากการสบถามพบว่า ครามฝักตรงจะทนต่อสภาพ
การผลิตในฤดูฝน ไม่ต้องการน้ ามากในการผลิต เก็บเกี่ยวง่าย โดยการตัดทั้งต้น โรคแมลงน้อย เกษตรกรบางราย
ให้เหตุผลว่าไม่คันเมื่อเก็บเก่ียว ซึ่งต่างจากครามฝักงอ 

การวิเคราะห์ค่าความเข้มสีของครามฝักงอ พบว่า มีค่า 0.1263 ถึง 3.2054  มีค่าเฉลี่ย 1.5293 (ตาราง
ที่ 4) ความเข้มสีค่อนข้างสูงและสม่ าเสมอ ซึ่งอาจเนื่องจากครามงอมีการกระจายการปลูกน้อยกว่าครามฝักตรง 
พบเฉพาะในพ้ืนที่จังหวัดสกลนครและนครพนม บริเวณแถบเขตติดต่ออ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร และ
อ าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม เกษตรกรที่ผลิตครามงอมักจะมีการปลูกแบบประณีต โดยปลูกเป็นแถวเป็นแนว 
เก็บผลผลิตคล้ายการเก็บใบหม่อน เกษตรกรที่ผลิตทั้งครามตรงและครามงอในจังหวัดสกลนครให้เหตุผลว่าคราม
งอจะให้ความเข้มสีสูงกว่าครามฝักตรง  

 
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความเข้มสีครามฝักตรง ของเกษตรกรจากแหล่งปลูกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2559-2561 
 

เกษตรกร ที่อยู่ ค่าความเข้มส ี
1. นางธนัชชา  วันไธสงค ์ 72 ม.1 บ.สามคัคีพัฒนา ต.สามัคคีพัฒนา อ.อากาศอ านวย  

จ.สกลนคร 
1.6997 

2. นางสาวพัชรินทร์  แก้วฝ่าย 3 ม.9 บ.สามัคคีพัฒนา ต.สามัคคพีัฒนา อ.อากาศอ านวย 
 จ.สกลนคร 

1.0012 

3. ร้านตุ้มทอง บ.ถ้ าเต่า หมู่ 1 ต.สามัคคีพัฒนา อ.อากาศอ านวย จ.สกลนคร 3.3053 
4. นางเกยูร ไชยวงศ์ 212 ม.7 บ.กุดแฮด ต.กุดบาก อ.กุดบาก จ.สกลนคร 1.9485 
5 นางถวิลย์  อุปลี 284 ม.2 บ.ดอนกลอย ต.สว่าง อ.พรรณานคิม จ.สกลนคร 1.8767 
6. นางวารี ไชยตามาตย ์ 107 ม.3 บ.โนนเรือ ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 1.1326 
7. นายวิมาร ไชยตามาตย ์ 107 ม.3 บ.โนนเรือ ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 2.4658 



8. นางสมคิด  พรมจักร 164 ม.1 บ.สามัคคีพัฒนา ต.สามคัคีพัฒนา อ.อากาศอ านวย  
จ.สกลนคร 

1.9656 

9. กลุ่มทอผ้าบ้านดอนกลอย บ.ดอนกลอย ต.สว่าง อ.พรรณานคิม จ.สกลนคร 2.1441 
10. กลุ่มวสิาหกิจชุมชนผา้ย้อมคราม บ.กุดแฮด ม.7 ต.กุดบาก อ.กุดบาก จ.สกลนคร 1.9452 
11. นางแสงจันทร ์ วงศ์พรม 56 ม.14 บ.ค าเจริญ ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 0.53725 
12. นางภัคด ี  ไวยาประโคน 16 ม.14 บ.ค าเจริญ ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 1.3004 
13. นางโสพิศ  เรือสวัสดิ ์ 206 ม.4 บ.ค าข่า ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 0.01235 
14. นางจันทร์เพรช  จิกจักร 148 ม.14 บ.ค าเจริญ ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 0.2186 
15. นางบัวพา  ค าพิทูล 137 ม.14 บ.ค าเจริญ ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 0.0337 
16. นางกันยา ค าพิทูล 225 ม.14 บ.ค าเจริญ ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 0.1917 
17. นางประไพพร  อ่อนพุทธา 64 ม.14 บ.ค าเจริญ ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 0.3334 
18. นางยวนตา  สุวรรณ 137 ม.3 บ.ขมิ้น ต.วังยาง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 0.2512 
19.  นางมล ยาพลหา  95 ม. 5 บ.โนนแพง ต.กุดดินจี่ อ.ด าม่วง จ.กาฬสินธุ ์ 0.3539 
20. นางทุม ชาเสน บ.เหล่าหม ีต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 1.9784 
21. นางหน ูชาเสน บ.เหล่าหมี ม. 2 ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 3.2072 
22. นางประถม ชาเสน บ.เหล่าหมี ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร  2.6665 
23. นายเวทธ์ ค าวิเศษ          82 ม. 15 บ.พรพิบูลย์ ต.บา้นแดง อ.พิบูลย์รักษ ์  

จ.อุดรธาน ี    
1.8496 

24. นางนิตยา เพ็งเหลา            ม. 15 บ.พรพิบูลย์ ต.บ้านแดง อ.พิบูลย์รักษ ์  
จ.อุดรธาน ี    

0.1535 

25. นางไพบูลธ ์เชี่ยวชาญ         178 ม. 15 บ.พรพิบูลย์ ต.บ้านแดง อ.พิบูลยร์ักษ์  
จ.อุดรธาน ี

0.1860 

26. นางนรินทร์ทิพย์  สิงหะตา 203 ม. 6 บ.หนองสูง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 1.9784 
27. นางนรินทร์ทิพย์  สิงหะตา 203 ม. 6 บ.หนองสูง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 1.7789 
28. นางนรินทร์ทิพย์  สิงหะตา 203 ม. 6 บ.หนองสูง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 2.6665 
29. นางนรินทร์ทิพย์  สิงหะตา 203 ม. 6 บ.หนองสูง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 3.2072 

เฉลี่ย 1.4617 

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความเข้มสีครามฝักงอ ของเกษตรกรจากแหล่งปลูกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ           
ปี 2559-2561 

เกษตรกร ที่อยู่ ค่าความเข้มสี 
1. นางแสนสุข อุปพงษ์  107/1 ม.12 บ.โนนสะอาด ต.นางัง อ.อาหว้า  

จ.นครพนม 
1.1265 

2. นางอุดม นาโควงษ์  บ.โนนสะอาด ต.นางัว อ.นาหว้า จ.นครพนม 1.4485 
3. นางศิริพร นาโควงษ์  บ.โนนสะอาด ต.นางัว อ.นาหว้า จ.นครพนม 1.7789 
4. นางธนัชชา  วันไธสงค์ 72 ม.1 บ.สามัคคีพัฒนา ต.สามัคคีพัฒนา อ.อากาศ

อ านวย จ.สกลนคร 
3.2054 



5. นางสาวพัชรินทร์  แก้วฝ่าย 3 ม.9 บ.สามัคคีพัฒนา ต.สามัคคีพัฒนา อ.อากาศ
อ านวย จ.สกลนคร 

1.0014 

6. นางวารี ไชยตามาตย์ 107 ม.3 บ.โนนเรือ ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม  
จ.สกลนคร 

1.1326 

7. กลุ่มทอผ้าบ้านดอนกลอย บ.ดอนกลอย ต.สว่าง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 2.2124 
8. นางสมคิด  พรมจักร 164 ม.1 บ.สามัคคีพัฒนา ต.สามัคคีพัฒนา อ.อากาศ

อ านวย จ.สกลนคร 
1.9776 

9. นางแก้วไทย  พิศสุวรรณ   30/2 ม.13 บ.โนนเรือ ต.หัวบอ่ อ.พรรณานิคม  
จ.สกลนคร 

1.6679 

10. นางนิยม  โคตรโยธี 288 ม.13 บ.โนนเรือ ต.หัวบอ่ อ.พรรณานิคม  
จ.สกลนคร 

2.2258 

11. นางสาวร าเพ็ญ  ขันทะชา 176 ม.3 บ.โนนเรือ ต.หัวบ่อ อ.พรรณานิคม  
จ.สกลนคร 

0.1263 

12. นางสาวดวงจันทร์  พิศสุวรรณ   293 ม.3 บ.โนนเรือ ต.หัวบ่อ อ.พรรณานิคม  
จ.สกลนคร 

0.9121 

13. นายเริงพระจันทร์  พิศสุวรรณ   304 ม.3 บ.โนนเรือ ต.หัวบ่อ อ.พรรณานิคม 
จ.สกลนคร 

0.7218 

14. นางสะใบแพ  วิมลธรรม 34 ม.5 บ.โนนเรือ ต.หัวบ่อ อ.พรรณานิคม  
จ.สกลนคร 

2.3624 

15. นางจอมศรี  ไชยตะมาตย์ 50 ม.3 บ.โนนเรือ ต.หัวบ่อ อ.พรรณานิคม  
จ.สกลนคร 

1.0819 

16. นางจันทจร  ไชยตะมาตย์ 209 ม.13 บ.โนนเรือ ต.หัวบอ่ อ.พรรณานิคม  
จ.สกลนคร 

0.1665 

17. นางด ารงค์  สีแพง 106 ม.3 บ.โนนเรือ ต.หัวบ่อ อ.พรรณานิคม  
จ.สกลนคร 

2.8498 

เฉลี่ย 1.5293 

 
 
 

5. ข้อมูลการน าไปใช้ประโยชน์ 
ครามมีการน าไปใช้ประโยชน์ในการย้อมสี ส่วนที่น าไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ ล าต้น กิ่ง ใบ โดยครามฝักตรง

ตัดทั้งต้น สูงจากพ้ืนดินราว 30-50 เซนติเมตร ครามฝักงอจะเก็บเหมือนเก็บใบหม่อน น าไปแช่น้ า เติมปูน เติมด่าง 
ตีกวน ปล่อยให้ตกตะกอนจะได้เนื้อครามเปียก เนื้อครามเปียกสามารถเก็บไว้ได้ 2-3 ปี น าไปใช้ในการย้อมผ้า โดย



สามารถติดเส้นไยเซลลูโลสได้ดี โดยเฉพาะในการย้อมเส้นฝ้าย  เศษซากของต้นครามสามารถน าไปปลูกเห็ดคราม 
หรือท าปุ๋ยหมักเพ่ือการปรับปรุงบ ารุงดินได้ (ตารางท่ี 5)  

6. การตลาดและการจ าหน่ายผลผลิตจากคราม 
การสกัดหรือการผลิตเนื้อครามเปียก โดยการเก็บเกี่ยวผลผลิตแบบตัดทั้งต้นสูงจากพ้ืนดินราว 30 -50 

เซนติเมตร น าครามไปแช่น้ าในโอ่งหรือถังแช่ 18-20 ชั่วโมง น าต้นครามออกจากถัง หลังจากนั้น เติมปูน ตีกวนเพ่ิม
ออกซิเจนจนได้น้ าครามสีเขียวอมเหลือง  เติมด่าง ตีกวนแล้วปล่อยให้ตกตะกอน กรองน้ าทิ้งไป จะได้เนื้อครามเปียก 
น าไปเก็บไว้ส าหรับน าไปใช้ในการย้อมผ้า โดยสามารถติดเส้นไยเซลลูโลสได้ดี โดยเฉพาะในการย้อมเส้นฝ้าย เนื้อคราม
เปียกจะมีพ่อค้ารวบรวมในท้องถิ่น และพ่อค้าจากนอกชุมชนเข้ามารับซื้อ ราคาขาย 150-200 บาทต่อกิโลกรัม บาง
พ้ืนที่มีการรวมกลุ่มผลิต ครามนับว่าเป็นพืชเศรษฐกิจในท้องถิ่นที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร 
และชุมชนในท้องถิ่น ให้มีรายได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพ้ืนที่อ าเภออากาศอ านวย อ าเภอพรรณานิคม อ าเภอกุด
บาก จังหวัดสกลนคร อ าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม อ าเภอค าม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ อ าเภอหนองสูง อ าเภอดอนตาล 
จังหวัดมุกดาหาร และอ าเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี ผ้าครามนับเป็นสินค้าเฉพาะถิ่นที่สร้างรายได้ในครัวเรือน โดย
มีพ่อค้าแม่ค้าคนกลางเข้าไปหาซื้อผลิตภัณฑ์ในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี 

 
ตารางท่ี 5 สภาพถิ่นที่อยู่ สภาพพ้ืนที่ และการน าไปใช้ประโยชน์ของครามในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  
 

แหล่งที่พบ 
ประเภท

ป่า 

ความสูงจาก
ระดับน้ าทะเล 

(ม.) 

สภาพ
พ้ืนที่ 

ถิ่นที่
อยู ่

ลักษณะ การใช้ประโยชน ์

จ.กาฬสินธุ ์ แปลง
เกษตรกร 

215-208 ที่ดอน 
สภาพไร ่

บนดิน พืชล้มลุก ล าต้น กิ่ง ใบ น าไปน าไปแช่น้ า เตมิปูน เติม
ด่าง ตีกวน ปล่อยให้ตกตะกอนจะได้เนื้อคราม
เปียก น าไปใช้ในการย้อมผ้า เศษซากน าไป
ปลูกเห็ดคราม หรือท าปุ๋ยหมัก 

จ.นครพนม แปลง

เกษตรกร 

158 ที่ดอน 
สภาพไร ่

บนดิน พืชล้มลุก ล าต้น กิ่ง ใบ น าไปน าไปแช่น้ า เตมิปูน เติม
ด่าง ตีกวน ปล่อยให้ตกตะกอนจะได้เนื้อคราม
เปียก น าไปใช้ในการย้อมผ้า เศษซากน าไป
ปลูกเห็ดคราม หรือท าปุ๋ยหมัก 

จ.สกลนคร แปลง

เกษตรกร 

128-275 ที่ดอน 
สภาพ
ไร่/ 
หลังนา 

บนดิน พืชล้มลุก ล าต้น กิ่ง ใบ น าไปน าไปแช่น้ า เตมิปูน เติม
ด่าง ตีกวน ปล่อยให้ตกตะกอนจะได้เนื้อคราม
เปียก น าไปใช้ในการย้อมผ้า เศษซากน าไป
ปลูกเห็ดคราม หรือท าปุ๋ยหมัก 



ตารางท่ี 5 สภาพถิ่นที่อยู่ สภาพพ้ืนที่ และการน าไปใช้ประโยชน์ของครามในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ต่อ) 
 

แหล่งที่พบ 
ประเภท

ป่า 

ความสูงจาก
ระดับน้ าทะเล 

(ม.) 

สภาพ
พ้ืนที่ 

ถิ่นที่
อยู ่

ลักษณะ การใช้ประโยชน ์

จ.มุกดาหาร แปลง
เกษตรกร 

142-169 ที่ดอน 
สภาพไร ่

บนดิน พืชล้มลุก ล าต้น กิ่ง ใบ น าไปน าไปแช่น้ า เตมิปูน เติม
ด่าง ตีกวน ปล่อยให้ตกตะกอนจะได้เนื้อคราม
เปียก น าไปใช้ในการย้อมผ้า เศษซากน าไป
ปลูกเห็ดคราม หรือท าปุ๋ยหมัก 

จ.อุดรธาน ี แปลง
เกษตรกร 

159-184 ที่ดอน 
สภาพไร ่

บนดิน พืชล้มลุก ล าต้น กิ่ง ใบ น าไปน าไปแช่น้ า เตมิปูน เติม
ด่าง ตีกวน ปล่อยให้ตกตะกอนจะได้เนื้อคราม
เปียก น าไปใช้ในการย้อมผ้า เศษซากน าไป
ปลูกเห็ดคราม หรือท าปุ๋ยหมัก 

 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
 ครามในถิ่นที่อยู่เพ่ือใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จากการ

ส ารวจ พบว่า ครามที่มีการปลูกและน าไปใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่มากที่สุด คือ ครามฝักตรง โดยปลูกมากในจังหวัด
สกลนคร มุกดาหาร กาฬสินธุ์ และอุดรธานี โดยครามฝักตรงมีการแหล่งปลูกและกระจายตัวมากที่สุดในพ้ืนที่
จังหวัดสกลนคร ส่วนครามฝักงอมีการปลูกมากในพ้ืนที่จังหวัดสกลนครและนครพนม จากการวิเคราะห์ ลักษณะ
ทางพันธุกรรม สามารถจ าแนกความแตกต่างของครามออกเป็น 2 ชนิด อย่างชัดเจน คือ  ครามฝักตรง และครา
ฝักงอ และเมื่อน าเนื้อครามเปียกเพ่ือวิเคราะห์ความเข้มสีพบว่า ครามฝักตรงมีค่าเฉลี่ย 1.4617 ครามฝักงอมี
ค่าเฉลี่ย 1.5293 โดยครามฝักงอมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าครามฝักตรงเล็กน้อย  

 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ได้ข้อมูลแนวทางการผลิตครามเพ่ือน าไปพัฒนาต่อยอดการผลิต

ส าหรับเกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป ในพ้ืนที่ได้ โดยได้ด าเนินการจัดท าสื่อช่องทางการผลิตครามผ่าน YouTube 
Chanel ช่อง Jeto Y. Sarah ไม่น้อยกว่า 17 คลิป และ Playlist 2 Playlist และมีการเข้าชมรวมแล้วไม่น้อยกว่า 
18,000 ครั้ง และเผยแพร่ข้อมูลการผลิตและแหล่งครามผ่าน Facebook Fan Page ชื่อ “ครามอัตลักษณ์บนแอ่ง
สกลนคร” มีจ านวนผู้ติดตามเพจ 14 คน  

กลุ่มเป้าหมาย คือ เกษตรกรปลูกครามในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดาหาร กาฬสินธุ์ อุดรธานี 
และกลุ่มเกษตรกรที่สนใจรับเทคโนโลยีไปปรับใช้ในพื้นที่ตนเอง  

ผลผลิต Out Put จากงานวิจัย ได้ข้อมูลผลการส ารวจคราม วิธีการผลิตแต่ละแหล่งปลูก ได้ข้อมูลผล
วิเคราะห์ DNA แต่ละแหล่งปลูก และข้อมูลคุณภาพความเข้มสีครามแต่ละแหล่ง 



ผลลัพธ์ Out Come ที่ได้จากผลวิจัย เป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ หรือพัฒนางานวิจัยในพ้ืนที่ ได้
แหล่งที่จะสามารถพัฒนาต่อยอดผลงานทางวิชาการ และส่งเสริมการผลิต การเพ่ิมมูลค่าและการพัฒนาสิ้นค้ า
เฉพาะถิ่น  

ผลกระทบ Impact จากการด าเนินโครงการ เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการสร้างและเชื่อมโยงตลาด แนะน า
แหล่งครามคุณภาพ สร้างรายได้ให้กลุ่มเกษตรกรและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจในชุมชน 

 
 

 

11. ค าขอบคุณ 
ขอขอบคุณนักวิจัยและเจ้าหน้าที่ที่ร่วมโครงการและเกษตรกรทุกท่านที่ร่วมด าเนินงานวิจัยจนส าเร็จ 

ขอขอบคุณหัวหน้าโครงการฯ ผอ.แผนฯ ผู้เชี่ยวชาญฯ กองคุ้มครองพันธุ์พืช ส าหรับค าแนะน าในการด าเนินงาน
วิจัยจนส าเร็จ 
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