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บทคัดย่อ
การศึ กษาผลของความเป็ นกรด-ด่ างของดิ น ต่ อการเติ บโตและคุ ณภาพการให้ สี ครามของห้ อม
(Baphicacanthus cusia (Nees.) Bremek.) ในพื้นที่จงั หวัดเเพร่ มีวตั ถุประสงค์เพื่อทราบความเหมาะสมของความ
เป็ นกรด-ด่าง เริ่ มต้นของดินต่อการเติบโต และคุณภาพสี ของห้อม โดยทาการวัดการเติบโตของห้อมในดินที่ทาการ
ปรับความเป็ นกรด-ด่างที่แตกต่างกันครั้งแรก และครั้งสุ ดท้าย และคุณภาพสี ห้อมที่ได้ ผลการศึกษาพบว่า การปรับ
ความเป็ นกรด-ด่างเป็ น 4.5 มีความชื้นในดินเฉลี่ย (96.25 %) ค่าแสงเฉลี่ยในโรงเรื อนที่ทาการพรางแสงให้
70 เปอร์เซ็นต์ (101.87) ให้การเติบโตของต้นห้อมดีที่สุด โดยมีค่าความสู งเพิ่มขึ้น 10.66 เซนติเมตร ความยาวราก
เพิ่มขึ้น 5.16 เซนติเมตร จานวนกิ่งเพิ่มขึ้น 1.66 กิ่ง และจานวนใบเพิ่มขึ้น 15 ใบ ตามลาดับ ส่ วนการไม่ปรับความ
เป็ นกรด-ด่างในดินให้คุณภาพของสี ตามมาตรฐาน เนื่องจากมีค่า L* เท่ากับ 21.38 a* เท่ากับ -3.18 และ b* เท่ากับ
-5.93 โดยค่า L* บ่งบอกว่าเป็ นสี เข้ม เมื่อมีค่าเข้าใกล้ 0 ค่า -a* บ่งบอกว่าเป็ นสี เขียว และค่า -b* บ่งบอกว่าเป็ น
สี น้ าเงิ น และพบปริ มาณลิวโคอินดิโก เท่ากับ 88.53 ไมโครมิลลิลิตร ซึ่ งปริ มาณลิวโคอินดิโก แสดงให้เห็นถึง
ประสิ ทธิ ภาพการติ ดสี ของสี ย อ้ ม อย่างไรก็ ตามการปรั บความเป็ นกรด-ด่ างเป็ น 4.5 ยังให้คุณภาพของสี ตาม
มาตรฐานรองลงมาจากการไม่ปรับความเป็ นกรด-ด่าง มีค่า L* (28.34) a* (-4.83) และ b* (-3.09) และมีปริ มาณการ
เปลี่ยนเป็ นลิวโคอินดิโก เท่ากับ 77.20 ไมโครมิลลิลิตร แสดงให้เห็นว่า ห้อมสามารถใช้ในการแก้ไขปั ญหาดิน
เปรี้ ยวได้ ซึ่งสามารถให้ประโยชน์แก่ชุมชนที่มีการปลูกห้อมอันก่อให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจและพัฒนาเป็ น
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในอนาคตได้ต่อไป
คาสาคัญ: ความเป็ นกรด-ด่าง สี คราม Baphicacanthus cusia ลิวโคอินดิโก
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ABSTRACT
The study on effect of pH value on the indigo color quality of Hom (Baphicacanthus cusia (Nees.)
Bremek.) was done in Phrae province. The objective was to determine the initial pH of the soil to the growth
and color quality of the Hom. We have measured the initial and final growth of plants in different pH of
potting soils and the color quality. The results showed that suitability adjusted pH at 4.5 with average soil
moisture content (96.25 %) and exposure in the greenhouse was 70% (101.87) had high supported on
maximum growth. The increased growth was detected in most plant parts, stem height (10.66 cm), root
length (5.16 cm), number of branches (1.66 branches), and number of leaf (15 leaves). While, the treatment
without pH adjustment provided the standard color quality of Hom which express by values of L* (21.38),
a* (-3.18), and b* (-5.93). Value of L* indicating the color lightness with yield to dark color when closed
to 0, while, -a* and -b* expressed the green and blue color, respectively. The amount of leuco-indigo was
88.53 μml, High leuco-indico indicating the efficiency of the color absorption in the fabric. However, pH
adjustment to 4.5 also provided a standard color quality, even though, less than without pH adjustment
which varied values were found, L* (28.34), a* (-4.83), b* (-3.09), and leuco-indigo (77.20 μml).
Indicating Hom can be used to solve the acid soil problem. Then, the communities will get the benefit from
cultivating which contributes to economic development and development into community enterprise groups
in the future.
Keywords: pH, Indigo, Baphicacanthus cusia (Nees.) Bremek., Leuco-indigo
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พันธุ์บตั เตอร์ เฮดที่ปลูกด้วยวิธีการปลูกพืชในดิน
เปรี ยบเทียบกับวิธีการปลูกพืชในสารละลายธาตุ
อาหารมีปริ มาณคลอโรฟิ ลล์แตกต่างกันโดยการ
ป ลู ก ใ น ส า ร ล ะ ล า ย ธ า ตุ อ า ห า ร มี ป ริ ม า ณ
คลอโรฟิ ลล์นอ้ ยกว่า และพบว่า ค่าความเป็ นกรดด่ า ง มี ผ ลท าให้ ธ าตุ อ าหารที่ อ ยู่ ใ นดิ น สามารถ
เคลื่ อ นย้า ยเข้า สู่ พื ช ได้ ดี ข้ ึ น โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง
แมกนี เซี ยมและเหล็กซึ่ งเป็ นองค์ประกอบส าคัญ
ในการสั ง เคราะห์ ร งควั ต ถุ ที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บ
ก ร ะ บ ว น ก า ร สั ง เ ค ร า ะ ห์ ด้ ว ย แ ส ง ไ ด้ แ ก่
คลอโรฟิ ลล์ และแคโรทีนอยด์ ซึ่งเป็ นส่ วนสาคัญ
ต่ อ การเติ บ โตของพื ช เช่ น เดี ย วกับ Pinto et al.
(2014) ร า ย ง า น ว่ า ก า ร ล ด ล ง ข อ ง ป ริ ม า ณ
แมกนีเซียมส่ งผลทาให้ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ภายใน
ผักกาดหอมลดลง ซึ่งใบห้อมมีสารที่เป็ นสารอัลคา
ลอยด์ที่มีองค์ประกอบหลักเป็ นสารสี น้ าเงิ นและ
แดง สารสี น้ าเงิ น คือ อิ นดิ โก และ Teanglum et
al. (2012) พบว่า เมื่ อนาใบของห้อมที่ มาท าการ
ผลิตเป็ นตะกอนสี คราม หรื อ เนื้ อห้อม ทาให้เกิ ด
สารให้สีของสี ครามธรรมชาติเป็ นปฏิกิริยาที่ เกิ ด
แบบต่อเนื่อง ปฏิกิริยาแรกเป็ นการเปลี่ยนสารอินดิ
แคน (C14H17O6N) ในใบห้อมเป็ นสารอินดอกซิ ล
(C8H7ON) ปฏิกิริยาที่สองเป็ นการออกซิเดชันสาร
อิ น ดอกซิ ล ได้ส ารอิ น ดิ โ ก (C16H10O2N2) ที่ ไ ม่
ละลายน้ า โครงสร้างทางเคมีของสี ครามธรรมชาติ
และปฏิกิริยาการเกิ ดสารให้สี คราม (Vanprasert,
2009) นอกจากนี้ Boondum and Chulaka (2014)
รายงานว่า ค่าความเป็ นกรด-ด่ างของสารละลาย
ธาตุอาหารมีผลต่อการเติบโตและปริ มาณไนเตรท
ของผักกาดฮ่ องเต้ที่ ปลูกในระบบ Nutrient Film
Technique (NFT) ที่ระดับความเป็ นกรด-ด่ าง 5.5
ให้ผลค่าความสู งของลาต้น และปริ มาณไนเตรท
ของผักกาดฮ่องเต้มากที่สุด ค่าความเป็ นกรด-ด่าง
เป็ นปั จจัยหนึ่ งที่มีความสาคัญต่อการเจริ ญเติบโต
ของพืชในระบบการปลูกแบบต่าง ๆ

คานา
ห้อมถือเป็ นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดแพร่
เนื่ องจากเป็ นพืชกลุ่มให้สียอ้ มซึ่ งนามาใช้ในการ
ย้อมผ้า เรี ยกกระบวนการย้อมว่า การก่อหม้อย้อม
ผ้าที่ยอ้ มออกมาจึงถูกเรี ยกว่า “ผ้าหม้อห้อม” โดย
ในจังหวัดแพร่ พบห้อมที่นามาก่อหม้อย้อม
3 ชนิ ด ได้แก่ Strobilanthes cusia (Nees) Kuntze,
Strobilanthes auriculata (Nees) แ ล ะ
Baphicacanthus cusia (Nees) Bremek. (Chanchay,
2019) ซึ่งตลาดเสื้ อผ้าหม้อห้อมนับได้ว่าเป็ นแหล่ง
รายได้หลักของประชากรในตาบลทุ่งโฮ้ง อาเภอ
เมื อ ง จัง หวัด แพร่ นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2562
จั ง หวั ด แพร่ ได้ ข้ ึ นทะเบี ย นสิ นค้ า บ่ ง ชี้ ทาง
ภูมิศาสตร์ (Geographical Indications: GI) ในเรื่ อง
“ผ้า หม้อ ห้ อ มแพร่ ” จึ ง ต้อ งจัด ให้ มี ร ะบบการ
ควบคุมคุณภาพ กระบวนการผลิตและแหล่งที่มา
ของสิ นค้า เพื่อให้ผูผ้ ลิตสามารถรักษามาตรฐาน
ตามที่ ข้ ึ นทะเบี ยนไว้ ปั จจุ บ ันมี การส่ งเสริ มและ
สนับสนุนให้มีการสวมใส่ ผา้ หม้อห้อมทาให้การ
ผลิต และค้าขายเสื้ อผ้าหม้อห้อมมีจานวนเพิ่มมาก
ขึ้ น ส่ งผลให้ต้นห้อมชนิ ดที่ เป็ นวัตถุดิบส าหรั บ
การท าสี ย อ้ ม ไม่ เพี ย งพอต่ อความต้องการของ
ตลาด เนื่ องจากเจริ ญเติ บ โตไม่ ท ัน ต่ อการน ามา
ผลิตเป็ นเนื้ อห้อมที่มีคุณภาพสี เพื่อการนาไปทาสี
ย้อ ม ซึ่ งปั ญ หาอาจส่ ง ผลมาจากคุ ณ ภาพ และ
สภาวะของดิน เช่น ความเหมาะสมของความเป็ น
กรด-ด่าง (pH) ของดินที่ใช้ในการเพาะปลูก ห้อม
ด้วย
ความเป็ นกรดด่ างของดิ นมี ผลต่ อความ
เป็ นประโยชน์ของธาตุอาหารพืชในดิน เนื่ องจาก
ถ้าดิ นเป็ นด่ างหรื อกรดมากเกิ นไปจะท าให้ธ าตุ
อาหารพืชในดิ นนั้นมี ประโยชน์ น้อยลง สาหรั บ
พืชทัว่ ไป ค่าความเป็ นกรด-ด่างที่เหมาะสมควรอยู่
ในช่ ว ง 6.0-7.5 (Everhart, 1994) Siomos et al.
(2001) รายงานว่ า จากการศึ ก ษาผัก กาดหอม
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การศึ กษาในครั้ งนี้ ได้นาห้อม หรื อฮ่ อม
(Baphicacanthus cusia) ที่พบในพื้นที่จงั หวัดแพร่
มาทดสอบปลูกในดินที่ทาการปรับความเป็ นกรดด่ า งเริ่ ม ต้น ที่ ระดับ 4.0-8.0 เปรี ย บเที ย บกับ ชุ ด
ควบคุ ม คื อ ดิ นไม่ ปรั บ ความเป็ นกรด-ด่ าง เพื่ อ
ทราบความเหมาะสมของความเป็ นกรด-ด่ า ง
เริ่ มต้นของดิ นต่อการเติ บโต และคุ ณภาพสี ของ
ห้อมเพื่อให้ประโยชน์แก่ชุมชนที่มีการปลูกห้อม
อันก่ อให้เกิ ดการพัฒนาทางเศรษฐกิ จและพัฒนา
เป็ นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในอนาคตได้ต่อไป

โดยทุ ก ชุ ด การทดลองมี ป ริ ม าณของดิ น เท่ ากัน
ดังนี้ ชุดการทดลอง A) คือ ดินที่ทาการปรับระดับ
ความเข้มข้นความเป็ นกรด-ด่างเริ่ มต้น เท่ากับ 4.0
ชุดการทดลอง B) คือ ดินที่ทาการปรับระดับความ
เข้มข้นความเป็ นกรด-ด่ างเริ่ มต้น เท่ากับ 4.5 ชุด
การทดลอง C) คือ ดิ นที่ ทาการปรั บ ระดับความ
เข้มข้นความเป็ นกรด-ด่ างเริ่ มต้น เท่ากับ 5.0 ชุด
การทดลอง D) คือ ดิ นที่ ทาการปรั บ ระดับความ
เข้มข้นความเป็ นกรด-ด่ างเริ่ มต้น เท่ากับ 5.5 ชุด
การทดลอง E) คือ ดิ นที่ ทาการปรั บ ระดับ ความ
เข้มข้นความเป็ นกรด-ด่ างเริ่ มต้น เท่ ากับ 6.0ชุ ด
การทดลองF คื อ ดิ น ที่ ท าการปรั บ ระดับ ความ
เข้มข้นความเป็ นกรด-ด่ างเริ่ มต้น เท่ากับ 6.5 ชุด
การทดลอง G) คือ ดิ นที่ ทาการปรั บ ระดับความ
เข้มข้นความเป็ นกรด-ด่ างเริ่ มต้น เท่ากับ 7.0 ชุด
การทดลอง H) คือ ดิ นที่ ทาการปรั บ ระดับความ
เข้มข้นความเป็ นกรด-ด่ างเริ่ มต้น เท่ากับ 7.5 ชุด
การทดลอง I) คื อ ดิ นที่ ท าการปรั บ ระดับ ความ
เข้มข้นความเป็ นกรด-ด่ างเริ่ มต้น เท่ากับ 8.0 ชุด
การทดลอง J) คือ ดินที่ไม่ทาการปรับระดับความ
เข้มข้นความเป็ นกรด-ด่าง จากนั้นทาการปลูกกล้า
ห้อมชนิ ด Baphicacanthus cusia (Nees.) Bremek.
อายุ 1 เดือน โดยขนาดเริ่ มต้นไม่เท่ากัน จึงต้องทา
การวัดขนาดเริ่ มต้นของทุกต้น โดยทาการวางชุด
การทดลองแบบสุ่ มใต้โรงเรื อนที่มีการพรางแสง
70% ด้วยสแลน โดยค่าความเป็ นกรด-ด่างของดิน
มีการตรวจสอบทุกเดือน
1.2) การติดตามการเติบโตของห้ อม ทาการ
เก็บข้อมูลเชิ งปริ มาณเดื อนละ 1 ครั้ง หลังทาการ
ย้ายปลูกห้อม เป็ นระยะเวลา 8 เดือน ใน 2 ด้านที่

อุปกรณ์ และวิธีการ
การเก็บข้ อมูล
1. การศึกษาผลของความเป็ นกรด-ด่างของดิน
ปลูกห้ อมเริ่มต้ นที่เหมาะสม
1.1) เตรียมดินสาหรั บปลูก นาดินเหนี ยวที่มี
ลั ก ษณะเป็ นสี แดงออกสี น้ าตาล จากพื้ นที่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ที่ ความ
ลึกระดับ 11-20 เซนติเมตร ไปฆ่าเชื้อโดยใช้เครื่ อง
Autoclave หรื อ หม้อ นึ่ งฆ่ า เชื้ อ ชนิ ด ไม่ ใ ช้ ไ ฟฟ้ า
ยี่ ห้ อ All-American รุ่ น 1941X (41 qt/39 L) ของ
บริ ษทั ยูเนียน ซายน์ ที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส
เป็ นเวลา 15 นาที ที่ความดัน 1 บาร์ เพื่อกาจัดปัจจัย
ที่อาจมีผลต่อการเติบโตของพืชนอกเนื่องจากการ
ปรับความเป็ นกรด-ด่างในดิน เช่น จุลินทรี ยใ์ นดิน
ที่ มี ผลต่อการเติ บ โต จากนั้นจึ ง รอให้ดิ นเย็น ลง
และท าการปรั บ ความเป็ นกรด-ด่ าง ของดิ นด้วย
สารละลายกรดไฮโดรคลอริ ก ความเข้มข้น 35%
ผสมลงในดิ น และท าการตรวจสอบความเป็ น
กรด-ด่างที่ตอ้ งการด้วยเครื่ องวัดกรด-ด่างสาหรับ
ใช้ในดินโดยตรง มีชุดการทดลองทั้งหมด 10 ชุด
การทดลองจานวน 5 ซ้ า เป็ นจานวนทั้งสิ้ น 50 ถุง
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เกี่ยวข้องกับการเติบโต ประกอบด้วย 1) ด้านการ
เติบโตของห้อม ได้แก่ ความสู งต้น ความยาวราก
จานวนกิ่ง จานวนใบ และอัตราการรอดชี วิต โดย
ทาการวัดความสูงต้น และความยาวราก หน่วยเป็ น
เซนติเมตร ด้วยตลับเมตร ทาการวัดจานวนกิ่ง และ
จานวนใบ ด้วยการนับหน่ วยเป็ นใบ และกิ่ง และ
น าจ านวนต้นห้ อ มที่ ร อดชี วิ ตในแต่ ล ะเดื อ นมา
คานวณผลอัตราการรอดชีวิต (%) คือ (จานวนพืช
ที่ รอดชี วิต/จานวนพืชเริ่ มต้น)x100 2) ด้านปั จจัย
สิ่ งแวดล้อม ได้แก่ ค่าความเป็ นกรด-ด่างของดิน
ค่ า ความชื้ น ค่ า แสง ท าการวัดผลด้วยเครื่ อ งวัด
ความเป็ นกรด-ด่าง แสง และความชื้ นดิน ที่ความ
ลึก 5 เซนติเมตร เวลา 9.00-12.00 น. ในทุกวันที่ 15
ของเดื อ น โดยเปรี ย บเที ย บกับ การเก็ บ ผลของ
ข้อมูลเริ่ มต้นก่อนย้ายปลูก
1.3) การศึ ก ษาคุ ณภาพของสี ห้ อ ม เมื่ อ ครบ
ระยะเวลาการทดลอง 8 เดือน ทาการเก็บใบ และ
กิ่งสดมาชัง่ น้ าหนัก จดบันทึก จากนั้นนามาเข้าสู่
กระบวนการสกัดเนื้ อห้อม โดยทาการแช่ใบห้อม
ติ ดกิ่ ง 1 ส่ วนต่อ น้ าเปล่า 5 ส่ วน นาน 3 วัน (72
ชั่วโมง) เมื่ อได้น้ า สี ค ราม (Figure 1) แล้ว ท าให้
ครามตกตะกอนโดยเติ ม ปู น ขาว 10 กรั ม ต่ อ น้ า
คราม 1 ลิ ตร ตี น้ าครามด้วยไม้ตีจนน้ าเป็ นฟองสี
น้ าเงิ นเข้มทิ้ งไว้ข ้ามคื นให้ เนื้ อครามตกตะกอน
แล้วกรองน้ าสี โดยผ่านถุงผ้าด้ายดิบ แล้วบิดน้ าให้
สี แห้งเหลือเฉพาะตะกอนสี หรื อเนื้ อห้อม แล้วนา
เนื้ อห้อมที่ได้ไปผ่านการชัง่ น้ าหนัก บันทึกผลค่า
น้ าหนัก (Kongdee, 2008) เพื่อให้ทราบว่าชุดการ
ทดลองที่ให้น้ าหนักเนื้ อห้อมที่มากสุ ด จากนั้นนา
เนื้อห้อมมาทาการก่อหม้อ โดยการผสมเนื้อห้อม 1
ส่ วน ต่อ น้ าด่างจากขี้เถ้า 3 ส่ วน ต่อ กรดหรื อน้ า
มะขาม ½ ส่ วน ให้เข้าด้วยกัน และตี จนเกิ ดเป็ น

ฟองอากาศ ทิ้งไว้ 1 คืน (24 ชัว่ โมง) หลังจากนั้น
ให้ทาการโจก (การโจก คือ การตักน้ าและเทใส่ ใน
หม้อ เดิ ม ซ้ า ไปมา) เช้า -เย็น เป็ นเวลา 3 วัน (72
ชัว่ โมง) จนได้สีน้ าย้อมเป็ นสี เหลือง จากนั้นนาไป
วิเคราะห์คุณภาพสี และปริ มาณลิวโคอินดิโกที่ได้
1.3.1) วิ เคราะห์ คุ ณภาพสี โดยน าน้ า ก่ อ
หม้อมาระบายสี ลงบนกระดาษที่ มีน้ าหนักความ
หนา 80 แกรม ขนาด 20x20 เซนติเมตร รอจนแห้ง
และระบายสี ซ้ าอี กรอบ (Figure 1) จากนั้นนาน้ า
ก่ อหม้อไปทดสอบคุณภาพการย้อมสี โดยการวัด
ปริ มาณสี อิ น ดิ โ ก ด้ ว ยวิ ธี Spectrophotometric
determination โดยใช้ ด้วยวิธี Ethyl acetate method
และศึกษาประสิ ทธิ ภาพการให้สีโดยวิเคราะห์ค่า
L* a* b* ด้วยเครื่ อง Hunter lab (บอกยีห่ อ้ เครื่ องมือ
กากับ, ประเทศผูผ้ ลิต) จากนั้นนาไปวิเคราะห์ค่า
L* a* b* ด้ว ยเครื่ อ ง Hunter Lab ยี่ ห้ อ ColorFlex
EZ (Kongdee, 2008) ค่า L* a* b* เป็ นหน่ วยการ
วัดสี ใ ห้เป็ นมาตรฐาน ก าหนดโดยองค์ก ร CIE
(Commission International de l’Eclairage โดยค่ า
L* บ่งบอกถึง ความสว่าง มีค่าตั้งแต่ 0-100 โดย 0
คื อ สี ด า และ 100 คื อ สี ขาว ค่ า a* บ่ งบอกถึ งสี
เขียว เป็ นค่าติดลบ (-a*) จนถึงสี แดง เป็ นค่าที่เป็ น
บวก (+a*) และค่า b* บ่งบอกค่าสี น้ าเงิ น เป็ นค่า
ติดลบ (-b*) จนถึงสี เหลือง เป็ นค่าที่เป็ นบวก (+
b*) ดังนั้น สาหรับสี ของผ้าที่ยอ้ มด้วยห้อม ควรมี
ค่า L* มีแนวโน้มไปทาง 0 ที่สุด เนื่องจากต้องการ
ให้มีสีเข้ม หรื อทึบ ค่า a* และ b* ควรมีแนวโน้ม
ไปทางลบมากที่ สุ ด (-a* ,-b*) เนื่ องจากต้องการ
ชิ้นตัวอย่างที่เป็ นสี เขียว และสี น้ าเงิน
1.3.2 การตรวจวิเคราะห์หาปริ มาณลิวโค
อินดิโก โดยวิเคราะห์จากค่าดูดกลืนแสงที่ ความ
ยาวคลื่ น 420 นาโนเมตร โดยนาตัวอย่างหรื อน้ า
95

วารสารวิจยั นิเวศวิทยาป่ าไม้เมืองไทย 5 (1): 91˗104 (2564)

ก่อหม้อมาอย่างละ 1 มิลลิลิตร แล้วเติมสารละลาย
อิ่ ม ตัวของโซเดี ย มไดไทโอไนท์ใ นสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ความเข้มข้น 2 นอร์ มอล
ลงไป 1 มิลลิลิตร จากนั้นจึงนามาเปรี ยบเทียบกับ
กราฟมาตรฐานเพื่อหาปริ มาณความเข้มข้นของลิว
โคอินดิโก ซึ่งเป็ นสารไม่มีสี แต่ในหม้อย้อมห้อม
มีสีเหลือง และละลายน้ าได้ จึงสามารถเข้าไปยึด
ติ ดในเส้นใยได้ และเมื่อรวมตัวกับออกซิ เจนใน
อากาศจะกลายเป็ นสี น้ าเงิ น ติ ด ที่ เ ส้ น ใยผ้ า

(กระทรวงวิทย์, 2549) โดยปกติในห้อมมีสารอินดิ
แคน (Indican) ซึ่ งจะถู ก รี ดิ ว ซ์ ไ ปเป็ นอิ น ดิ โ ก
(Indigo) ซึ่งไม่สามารถละลายน้ าได้ ส่ งผลให้เม็ดสี
ไม่ แตกตัว และเส้ นใยไม่ ส ามารถดู ดซึ บได้ แต่
สามารถรี ดิ วซ์ ใ ห้เป็ นลิ ว โคอิ น ดิ โ กซึ่ งสามารถ
ละลายน้ าได้ ส่ งผลให้เม็ดสี แตกตัวและเข้าไปยึด
ติดในเส้นใยได้ ดังนั้น ปริ มาณลิวโคอินดิโกจึงบ่ง
บอกถึงคุณภาพการติดสี

A
B
Figure 1. The fresh leaf maceration in 4 days (A) and the color of Assam Indigo (B) were shown.
จากการทาการทดลอง 5 ซ้ า (Table 1) พบว่าที่ชุด
การทดลอง B คือ ดินที่ทาการปรับ ความเป็ นกรดด่าง เป็ น 4.5 ชุดการทดลอง D คือ ดินที่ทาการปรับ
ความเป็ นกรด-ด่างเป็ น 5.5 และชุดการทดลอง J
คือ ดินที่ทาการไม่ปรับความเป็ นกรด-ด่าง มีอตั รา
การรอดชี วิ ต สู งที่ สุ ด เท่ า กั บ 60 เปอร์ เ ซ็ น ต์
รองลงมา คือ ชุ ดการทดลอง E คือ ดิ นที่ ท าการ
ปรั บ ความเป็ นกรด-ด่ า งเป็ น 6.0 และชุ ด การ
ทดลอง I คือ ดินที่ทาการปรับความเป็ นกรด-ด่าง
เป็ น 8.0 มีอตั ราการรอดชีวิต เท่ากับ 40 เปอร์เซ็นต์

1.4 การวิ เ คราะห์ ท างสถิ ต วิ เ คราะห์ ค วาม
แปรปรวน (ANOVA) และเปรี ยบเที ย บความ
แตกต่ า งของค่ า เฉลี่ ยด้ ว ยวิ ธี Duncan's new
multiple range test (MRT) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95
เปอร์เซ็นต์ โดยโปรแกรม SPSS เวอร์ชนั 16.0
ผลและวิจารณ์
1. อัตราการรอดชีวิตของห้ อม
อัต ราการรอดชี วิ ต ของห้ อ มภายหลัง การ
ทดลองปลูกในดินที่มีการปรับความเป็ นกรด-ด่าง
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สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของ Everhart (1994)
รายงานว่าเมื่อความเป็ นกรด-ด่างของดินเป็ นกรด
หรื อด่างมากเกินไปส่งผลให้ธาตุอาหารต่าง ๆ นั้น

มีประโยชน์ต่อพืชลดลงโดยทัว่ ไปต้นไม้สามารถ
เติ บโตได้ดีในดิ นที่ มี คุณสมบัติ เป็ นกรดอ่ อนถึ ง
เป็ นกลาง (pH 6-7.5)

Table 1 The percentage of plant survival rate (%.month-1) after treatment with different pH values during 8
months after transplanting. The value showed mean (x̅ )  standard deviation (S.D.)
Survival rate
5
0c±0
60b±55
40b±49
60b±55
40b±49
0c±0
0c±0
0c±0
60b±55
80a±40
*
0.000

Treatment

1
2
3
4
6
100±0 100±0 80±40
80±40
0d±0
A (pH 4.0)
100±0 100±0 100±0
100±0
60b±55
B (pH 4.5)
100±0 100±0 80±40
80±40
0d±0
C (pH 5.0)
100±0 100±0 60±55
60±55
60b±55
D (pH 5.5)
100±0 100±0 80±40
80±40
40c±49
E (pH 6.0)
100±0 100±0 100±0
100±0
0d±0
F (pH 6.5)
100±0 100±0 100±0
100±0
0d±0
G (pH 7.0)
100±0 100±0 80±40
80±40
0d±0
H (pH 7.5)
100±0 100±0 100±0
100±0
60b±55
I (pH 8.0)
100±0 100±0 100±0
100±0
80a±40
J (Not adjust pH)
ns
ns
ns
ns
*
F-test
0.271
0.271
0.000
P-values
Note: ns = mean was not significant differences at p < 0.05
* = mean was significant differences at p < 0.05
a-c
= mean values with the same letter were not significantly different at p < 0.05

7
0c±0
60a±55
0c±0
60a±55
40b±49
0c±0
0c±0
0c±0
40b±49
60a±55
*
0.016

8
0c±0
60a±55
0c±0
60a±55
40b±49
0c±0
0c±0
0c±0
40b±49
60a±55
*
0.016

บางส่ วนอาจมาจากสภาพอากาศมาเกี่ยวข้อง เนื่องจาก
เดื อนที่ 1-4 ได้ทาการศึ กษาต้นห้อมในช่วงฤดู ร้อน
และเดือนที่ 5-8 เป็ นฤดูฝน โรงเรื อนที่ทาการวางชุ ด
ทดลองนั้นเราได้ทาการพรางแสงด้วยสแลนพรางแสง
ที่ 70 % ซึ่ งไม่ สามารถกั นน้ าฝนได้ ส่ งผลให้ ไม่
สามารถควบคุ มปริ มาณน้ าในโรงเรื อนนได้ ซึ่ ง
ความชื้นที่มากเกินไปอาจส่ งผลต่อการเติบโตของเชื้อ
ก่ อโรค ซึ่ งเป็ นบ่ อเกิ ดของโรครากเน่ าในห้อม เป็ น
สาเหตุต่อการเสี ยชีวิตของพืช และมีผลต่อการเติบโต
ของพื ช การเจริ ญของราก การตายของพื ชมี การ
เปลี่ ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่ งการเปลี่ ยนแปลงนั้ น

2. การเปลี่ยนแปลงปัจจัยสิ่ งแวดล้อม
2.1 การเปลี่ ยนแปลงความชื้ นดิ น (soil
moisture content) โดยทาการวัดเปอร์เซ็นต์ความชื้นทุก
เดือนเป็ นระยะเวลา 8 เดือน (Table 2) พบว่า เดือนที่
1-4 ชุ ดการทดลองทั้ ง 10 ชุ ด มี ค วามชื้ นในดิ น
แตกต่า งกันอย่า งมี นัยสาคัญ ทางสถิติ (p < 0.05)
ในขณะที่เดือนที่ 5-8 ทุกชุดการทดลองมีความชื้น
ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) และพบว่า ทุก
ชุ ดการทดลองมี ป ริ ม าณความชื้ น เฉลี่ ย ตลอด 8
เดือนไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดยในช่วง 4 เดือน
แรก ความชื้นในดินมีแนวโน้มต่ากว่า 4 เดือนหลัง ซึ่ง
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สอดคล้องกับการเปลี่ ยนแปลงความชื้ นในดิ น ที่ มี
รายงานว่า เมื่อความชื้นเพิ่มขึ้นรากเจริ ญเติบโตได้ดี มี
การแตกแขนงดีข้ ึน แต่เมื่อความชื้ นลดลงเล็กน้อยจะ
ส่ งผลให้ รากไม่ เจริ ญ (Hendrick and Pregitzer, 1996;
Sadoodee and Chiso, 2008; Wiriya-Alongkorn et al.,

2012) นอกจากนั้น Zeng et al. (2010) รายงานว่า ราก
เจริ ญได้ดีที่สุ ดในความชื้ นประมาณ 30 เปอร์ เซ็ นต์
ดังนั้น จึงสรุ ปได้ว่าเมื่อความชื้ นสู งเกินไปอาจส่ งผล
ให้เกิดการตายของพืชได้ง่ายขึ้น

Table 2 Percentage of average soil moisture content in each soil treatment which collected in every month. The value
showed mean (x̅ )  standard deviation (S.D.).
Soil moisture content (%.month-1)
1
2
3
4
5
6
100a±0 85a±30 98a±4 74b±15 95±10 100±0
A (pH 4.0)
94a±12 100a±0 100a±0 94b±8 100±0 100±0
B (pH 4.5)
85b±30 100a±0 100a±0 82b±12 97±4 99±2
C (pH 5.0)
100a±0 100a±0 100a±0 89b±15 100±0 100±0
D (pH 5.5)
87b±24 92a±16 100a±0 70c±23 98±4 100±0
E (pH 6.0)
96a±5 100a±0 100a±0 100a±0 100±0 100±0
F (pH 6.5)
89b±14 97a±6 100a±0 100a±0 100±0 100±0
G (pH 7.0)
100a±0 100a±0 100a±0 100a±0 100±0 100±0
H (pH 7.5)
65b±25 86a±15 97a±4 100a±0 100±0 100±0
I (pH 8.0)
25c±13 32b±16 88b±9 78b±25 92±9 98±4
J (Not adjust pH)
*
*
*
*
ns
ns
F-test
0.000
0.000 0.000 0.000 0.106 0.262
P-values
Note: ns = mean was not significant differences at p < 0.05
* = mean was significant differences at p < 0.05
a-c
= mean values with the same letter were not significantly different at p < 0.05
Treatment

2.2 การเปลี่ ยนแปลงความเข้มแสง (light
intensity) โดยตรวจวัดทุกเดือนเป็ นระยะเวลา 8 เดือน
(Table 3) พบว่าเดือนที่ 1-6 ชุ ดการทดลองทั้ง 10 ชุ ด
ได้รับแสงในโรงเรื อนที่ความเข้มแสงไม่แตกต่างกัน
(p> 0.05) แต่ในเดือนที่ 7-8 ทุกชุดการทดลองได้รับ
ความเข้มแสงแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ (p<0.0 5)
ตลอด 8 เดื อ นชุ ดการทดลอง B ได้ รั บแสงใน
โรงเรื อนสู งที่สุดเฉลี่ย 116.87 LUX ในโรงเรื อนมีค่า
ของแสงอยู่ระหว่าง 20-125 LUX ซึ่งโรงเรื อนเป็ นการ

7
100±0
100±0
100±0
100±0
100±0
100±0
100±0
100±0
100±0
99±2
ns
0.228

8
100±0
100±0
99±2
100±0
100±0
100±0
100±0
100±0
100±0
98±4
ns
0.262

x̅
94a±9
98a±3
95a±7
99a±4
93a±10
99a±1
98a±4
100a±0
93a±12
76a±28
ns
0.230

พรางแสง 70 เปอร์ เซ็ น ต์ โดยการศึ ก ษาของ
Putiworanart et al. (2014) กล่ าวว่ า ห้ อมที่ ปลู กใน
โรงเรื อนพรางแสง 70 เปอร์ เซ็ นต์ ส่ งเสริ มให้การ
เติบโตของห้อมดีที่สุด โดยมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ลาต้น ความสู ง ขนาดทรงพุ่ม และขนาดใบเพิ่มขึ้นสู ง
ที่ สุ ดเมื่ อเที ยบกับการพรางแสงที่ เปอร์ เซ็ นต์อื่ น ๆ
ความเข้มแสงมีปัจจัยโดยตรงต่อการสังเคราะห์แสง
ของพืช เช่น ในช่วงที่ฟ้าหลัวหรื อในฤดูฝนที่มีกลุ่ม
เมฆหรื อไอน้ าในอากาศมาบดบังแสง จากดวงอาทิตย์
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กระบวนการทางเคมี และทางกายภาพจะปลดปล่อย
เกลือต่าง ๆ เกลือเหล่านี้ อาจสะสมอยูก่ บั ที่หรื อเคลื่อน
ตัวไปเมื่ อมี น้ าไหลผ่าน ภายหลังจากที่ น้ าระเหยไป
แล้วทาให้มีเกลือเหลือสะสมในดินจนเป็ นอันตราย
ต่อพืช เนื่ องจากพืชไม่สามารถดูดน้ าเข้าสู่ ระบบราก
ได้ ส่ งผลให้ พื ชไม่ สามารถเจริ ญเติ บโต และเป็ น
ต้นเหตุที่ทาให้ตน้ ห้อมมีอตั ราการรอดชีวิตน้อยมาก
และปั จจัยต่ อการเจริ ญเติ บโตของห้อมอาจมาจาก
ปัจจัยอื่นร่ วมด้วย ดังนั้น การประยุกต์ใช้ตน้ ห้อม เพื่อ
น าไปแก้ ไ ขดิ นที่ เป็ นกรดจั ด สามารถเห็ น
ประสิ ทธิ ภาพได้ดี เนื่ องจากเมื่อเริ่ มปลูกค่อนข้างเป็ น
กรด (pH 4.5) ยังท าให้ดินเป็ นด่ างเพิ่ มมาถึ ง 7.8 ได้
แสดงให้เห็นประโยชน์ของห้อมอีกแนวทางหนึ่ ง คือ
การใช้เพื่อปรับปรุ งดินกรดให้เป็ นด่าง โดยไม่ตอ้ งเสี ย
ค่าใช้จ่ายในการซื้อสารเคมีใด ๆ ทั้งสิ้ น

พืชอาจแสดงอาการเครี ยดชะงักการเจริ ญเติบโต ผลฝ่ อ
หรื อหลุดร่ วงจากต้น
2.3 การเปลี่ยนแปลงความเป็ นกรด-ด่าง เมื่อ
ทาการติดตามในทุกเดือน (Table 4) พบว่า ทุกชุดการ
ทดลองในเดือนที่ 1-6 มีความเป็ นกรด-ด่างแตกต่างกัน
ทางสถิ ติ (p < 0.05) และเดื อนที่ 7-8 ไม่ มี ความ
แตกต่างกัน (p > 0.05) โดยมีความเป็ นด่างเพิ่มขึ้นใน
ทุกเดือน ความเป็ นกรด-ด่ างเริ่ มต้นไม่ว่าจะเป็ นกรด
แก่ หรื อ ด่ างปานกลาง เมื่ อเดื อนสุ ดท้ายของการ
ทดลองดินจะมีความเป็ นด่างปานกลาง คือ 7.4-7.8 จาก
รายงานของ Booaree (2001) กล่าวว่า ดินที่มีความเป็ น
ด่างนั้นเป็ นดินที่มีปริ มาณเกลือชนิ ดต่าง ๆ ที่ละลาย
น้ าได้ปะปนในเนื้ อดินสู ง โดยเกลือเหล่านี้ อาจมาจาก
หิ นหรื อแร่ ที่อมเกลืออยู่เมื่อสลายตัวหรื อผุพงั ไปโดย

Table 3 The average of light intensity in each month which related to growth of plants. The value showed
mean (x̅ )  standard deviation (S.D.).
Treatment

Light intensity (Lux.month-1)
4
5
6
7
8
30±29 30±36 30±36 50b±40 40d±34
120±98 120±98 100±89 110a±59 120a±68
30±37 20±18 30±37 30c±40 20d±5
55±40 25±22 45±33 25c±37 45d±5
35±37 35±37 30±37 40b±34 30d±29
35±37 55±40 55±40 40b±38 60c±38
80±74 80±97 85±70 100a±60 95c±63
85±70 85±70 85±70 75b±32 75c±24
105±56 105±84 100±89 110a±59 110b±80
55±29 85±70 80±98 50b±58 90c±66
ns
ns
ns
*
*
0.110 0.150 0.307 0.033
0.014

1
2
3
30±37 70±40 65±37
A (pH 4.0)
120±98 120±98 125±92
B (pH 4.5)
20±19 20±19 25±16
C (pH 5.0)
25±22 45±33 45±33
D (pH 5.5)
35±37 40±34 55±40
E (pH 6.0)
55±40 55±40 35±37
F (pH 6.5)
80±98 100±90 80±75
G (pH 7.0)
85±41 85±70 75±71
H (pH 7.5)
105±84 125±67 95±60
I (pH 8.0)
85±70 90±64 80±66
J (Not adjust pH)
F-test
ns
ns
ns
P-values
0.150
0.126 0.199
Note: ns = mean was not significant differences at p < 0.05
* = mean was significant differences at p < 0.05
a-c
= mean values with the same letter were not significantly different at p < 0.05
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x̅
43d±16
117a±7
24e±5
39d±11
37d±7
49d±10
87c±9
81c±6
107b±9
77c±15
*
0.00
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Table 4 The average of soil pH after transplanting in each month. The value showed mean (x̅ )  standard deviation (S.D.).
Soil pH
1
2
3
4
5
6
4.0a±0.0 6.5d±1.4 6.8c±1.0 7.3b±0.3 7.3b±0.3 7.3c±0.3
A (pH 4.0)
4.5b±0.0 6.7d±0.3 6.9c±0.4 6.9b±0.4 7.1b±0.2 7.1c±0.2
B (pH 4.5)
5.0c±0.0 6.9c±0.4 7.1c±0.4 7.1b±0.4 7.1b±0.4 7.2c±0.3
C (pH 5.0)
5.5d±0.0 6.7d±0.6 7.0c±0.3 7.0b±0.3 7.1b±0.2 7.1c±0.2
D (pH 5.5)
6.0e±0.0 6.7d±0.3 7.0c±0.0 7.0b±0.0 7.2b±0.2 7.2c±0.3
E (pH 6.0)
6.5f±0.0
6.4e±0.2 6.5d±0.3 6.9b±0.4 7.2b±0.3 7.5b±0.5
F (pH 6.5)
7.0g±0.0 7.0c±0.0 7.2b±0.3 7.3b±0.3 7.3b±0.3 7.2c±0.3
G (pH 7.0)
7.5h±0.0 7.3b±0.3 7.3b±0.3 7.2b±0.3 7.2b±0.3 7.2c±0.3
H (pH 7.5)
8.0j±0.0
7.0c±0.6 7.1c±0.4 7.3b±0.4 7.3b±0.3 7.3c±0.3
I (pH 8.0)
7.7a±0.4 7.7a±0.4 8.0a±0.4 7.8a±0.4 7.8a±0.4
J (Not adjust pH) 7.7i±0.4
F-test
*
*
*
*
*
*
P-values
0.000
0.019
0.019
0.017
0.009
0.018
Note: ns = mean was not significant differences at p < 0.05
* = mean was significant differences at p < 0.05
a-c
= mean values with the same letter were not significantly different at p < 0.05
Treatment

7
7.6±0.4
7.4±0.5
7.2±0.3
7.1±0.3
7.4±0.4
7.5±0.5
7.3±0.3
7.2±0.3
7.6±0.2
7.5±0.4
ns
0.064

8
7.8±0.3
7.6±0.5
7.7±0.4
7.4±0.4
7.6±0.4
7.9±0.2
7.5±0.3
7.9±0.2
7.6±0.4
7.5±0.4
ns
0.358

x̅
6.8e±0.3
6.8e±0.3
6.9e±0.3
6.9e±0.2
7.0e±0.1
7.0e±0.2
7.2d±0.1
7.3c±0.2
7.4b±0.2
7.7a±0.3
*
0.000

พบว่ามีจานวน เท่ากับ 3.33 กิ่ง ซึ่งเพิม่ ขึ้น 1.66 กิ่ง
และมีจานวนใบเริ่ มต้น เท่ากับ 5.67 ใบ เมื่อสิ้ นสุ ด
การทดลอง พบว่า มีจานวน เท่ากับ 20.67 ใบ ซึ่ง
เพิ่ ม ขึ้ น 15 ใบ สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของ
Kanthiya and Aumtong (2014) กล่าวว่า เมื่อความ
เป็ นกรด-ด่างในดินลดลง พบว่า ปริ มาณ Fe-P, PRed, Ca-P สู ง ขึ้ น ส่ งผลต่อการเจริ ญ เติ บโตของ
ต้นไม้ จึงกล่าวได้ว่า ความเป็ นกรด-ด่างมี ผลต่ อ
การเติ บ โตและอัต ราการรอดชี วิ ต ของต้น ห้อม
Everhart (1994) กล่าวว่า สาหรับพืชทัว่ ไปความ
เป็ นกรด-ด่างในดินที่เหมาะสมต่อการเติบโต อยู่
ในช่วง 6-7 อย่างไรก็ตามจากการศึกษาการเติบโต
ของห้อมที่ทาการปรับความเป็ นกรด-ด่างเริ่ มต้น
ในดิ นที่ ความเข้มข้น 4.5 ให้การเจริ ญเติ บโตแก่
ห้อม และมีอตั ราการรอดชีวิตสูงที่สุด

3. การเติบโตของห้ อม
ผลการศึกษาการเติบโตของห้อม ได้แก่
ความยาวราก ความสู ง ล าต้น จ านวนกิ่ ง และ
จานวนใบ ของค่ า เฉลี่ ย ในแต่ล ะชุ ดการทดลอง
(Table 5) พบว่าชุดการทดลอง B มีการเติบโตของ
รากดีที่สุด เนื่ องจากความยาวรากเริ่ มต้น เท่ากับ
15.67 เซนติเมตร เมื่อสิ้ นสุ ดการทดลอง อาจเกิด
จากปั จจั ย สภาพแวดล้ อ มในการปลู ก เช่ น
ความชื้ น และแสงร่ วมด้วย โดยชุ ดการทดลอง
ดังกล่าวมีการเติบโต คือ มีความยาว เท่ากับ 20.83
เซนติเมตร ซึ่งยาวเพิ่มขึ้น 5.16 เซนติเมตร มีความ
สู ง ล าต้น เริ่ ม ต้น เท่ า กับ 18.17 เซนติ เ มตร เมื่ อ
สิ้ นสุ ดการทดลอง พบว่า มีความสู ง เท่ากับ 28.83
เซนติเมตร ซึ่ งเพิ่มขึ้น 10.66 เซนติเมตร มีจานวน
กิ่งเริ่ มต้น เท่ากับ 1.67 กิ่ง เมื่อสิ้ นสุ ดการทดลอง
100
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จาก Figure 2 แสดงให้เห็นต้นห้อมที่เหลื อ
รอดชีวิตหลังการทดลองปลูกในดินที่ทาการปรับ
ความเป็ นกรด-ด่างต่างกันเป็ นระยะเวลา 8 เดือน
ได้แก่ ชุดการทดลอง B, D, E, I และ J โดยชุดการ
ทดลอง B คือ ดินที่ปรับความเป็ นกรด-ด่าง 4.5 มี
การเติบโตที่ที่สุด เนื่องจากความสูงของลาต้น และ
จานวนใบสู งที่สุด เมื่อเปรี ยบเทียบกับทุกชุ ดการ
ทดลองที่เหลือรอดชี วิต และชุดการทดลอง I คือ
ดินที่ปรับความเป็ นกรด-ด่าง 8 เป็ นชุดการทดลอง
ที่ มี ก ารเติ บ โตต่ า ที่ สุ ด ซึ่ ง มี ค วามสู ง ล าต้น และ
จานวนใบต่าที่สุด

คลุมอยู่บริ เวณผิวน้ า สอดคล้องกับการศึกษาของ
Chanayat (2001) พบว่าการหมักใบห้อมสดในน้ า
ระยะเวลา 1 วัน ได้ค่าตะกอนสี 0.005 มิลลิกรัม
ต่อน้ าหนักใบสด 1 กรัม โดยสารสี ที่สกัดได้จาก
ใบห้อ ม เป็ นสารอัล คาลอยด์ ที่ มี อ งค์ป ระกอบ
หลัก เป็ นสารสี น้ า เงิ นและแดง สารสี น้ า เงิ น คื อ
อินดิโก และ Teanglum et al. (2012) สกัดสี จาก
ห้อมโดยการนาใบของห้อมที่เก็บได้ มาแช่ในน้ า
ทิ้ ง ไว้ 24 ชั่ว โมง จากนั้ น แยกใบห้ อ มออกจาก
สารละลายที่ มี สี คราม ซึ่ งสารละลายสี ครามจะ
ตกตะกอนด้านล่างแล้วนาสารละลายสี ครามมา
กวน เป็ นเวลา 2 ชัว่ โมง จนสารละลายสี ครามมีสี
น้ าเงินคงที่อย่างสม่าเสมอ ซึ่งจากชุดการทดลอง J
(ไม่ปรับความเป็ นกรด-ด่าง) เป็ นชุดการทดลองที่
เหมาะสมที่สุดในการก่ อหม้อห้อม เนื่ องจากให้
คุณภาพสี ทึบ และสี น้ าเงิ นดี ที่สุด และตัวอย่างที่
ให้คุณภาพที่ให้สีอินดิโกสูงสุด คือ ชุดการทดลอง
J (ไม่ปรับความเป็ นกรด-ด่าง) และ B (ความเป็ น
กรด-ด่าง 4.5) ที่ให้ค่าสารเคมีลิวโคอินดิโก เท่ากับ
88.53 และ 77.20 ไมโครมิลลิลิตร สอดคล้องกับ
การศึ ก ษาของ Takengkul and Chanchay (2018)
พบว่า ห้อมในพื้นที่บา้ นแม่ลวั ให้คุณภาพสี ห้อม
ได้ดีกว่าเมื่อเทียบกับพื้นที่อื่น ๆ ในทุก ๆ ฤดู จาก
การวิเคราะห์ค่าสี L*, a* และ b* พบว่า ค่า a* และ
b* ติดลบมาก แสดงว่าความเข้มของสี เขีย วมาก
และความเข้มสี ฟ้ามาก ในขณะที่ค่า L* บ่งบอกว่า
เป็ นสี ที่มีการทะลุผา่ นของแสงได้มาก พื้นที่แม่ลวั
มีค่า L* ต่ากว่าพื้นที่อื่น ๆ และทุก ๆ ฤดู

4. คุณภาพของสีห้อม
น้ าหนักใบสดหลังการทดลองปลูกในดิน
ที่ปรับความเป็ นกรด-ด่าง เป็ นระยะเวลา 8 เดือน
(Table 6) พบว่าชุดการทดลอง B (ดินที่ปรับความ
เป็ นกรด-ด่ า งเป็ น 4.5) มี น้ าหนั ก ใบสดเฉลี่ ย
เท่ากับ 16.67 กรัม หลังจากสสกัดเป็ นเนื้ อห้อม
ปริ มาณเท่ากับ 9.21 กรัม เป็ นน้ าหนักที่มากที่สุด
รองลงมา คือชุดการทดลอง J (ไม่ปรับความเป็ น
กรด-ด่าง) มีน้ าหนักใบสดเฉลี่ย เท่ากับ 13.33 กรัม
หลัง จากสกัดเป็ นเนื้ อห้ อม มี ป ริ ม าณ 2.61 กรั ม
แสดงว่า น้ าหนักใบสดไม่ได้มีผลต่อเนื้อห้อมที่ได้
แต่ข้ ึนอยู่กบั ปริ มาณสี ที่มีอยู่ในใบห้อม แสดงให้
เห็นว่าเนื้ อห้อมนั้นเกิดจากการตกตะกอนของเม็ด
สี ที่ ไ ด้ จ ากการแช่ น้ าของใบห้ อ ม โดยปกติ
กระบวนการนี้ เมื่อทาการแช่น้ าเป็ นเวลา 3 คืน น้ า
จะเปลี่ยนเป็ นสี เขียว คราม หรื อมีเมือกสี ม่วงปก
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Table 5 Comparative growth quantity of plants includes root length (cm), stem height (cm), branches number and
leaf number. The value showed mean (x̅ )  standard deviation (S.D.).
Root length
Treatment

0
Month
15.67c±2.62
16.67b±6.51
15.00c±2.50
9.67d±3.00

8
Month
20.83a±3.57
18.33b±5.44
16.50c±11.25
13.50d±6.75

Stem height
0
Month
18.17b±1.03
16.67c±6.51
15.00d±2.50
12.33e±2.00

8
Month
28.83a±3.01
25.67b±5.95
12.33d±7.00
17.00c±2.50

Branches number
0
8
Month
Month
c
1.67 ±0.94 3.33a±1.25
3.33a±1.70 2.33ab±0.94
1.00c±0.51 1.33ac±1.00
2.00b±2.00 0.67c±0.00

Leaf number
0
8
Month
Month
c
5.67 ±2.36 20.67a±1.25
11.33a±5.25 17.67b±7.72
5.33c±0.00 11.00d±6.50
6.67b±4.00 10.50e±0.50

B (pH 4.5)
D (pH 5.5)
E (pH 6.0)
I (pH 8.0)
J (Not adjust
20.50a±3.12 16.25c±4.87 21.00a±0.71 26.50a±3.09 3.50a±0.47 3.00ab±0.94 12.00a±2.82 19.50c±5.31
pH)
*
F-test
0.000
P-values
Note: * = mean was significant differences at p < 0.05
a-c
= mean values with the same letter were not significantly different at p < 0.05

Figure 2 The treatments of survivor after treatment with different pH values during 8 months after
transplanting: treatment B pH 4.5, treatment D pH 5.5, treatment E 6.0, treatment I pH 8.0 และ
treatment J Control (not adjust pH)
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Table 6 The average of fresh coloring yields and indigo dyeing value. The value showed
mean (x̅ )  standard deviation (S.D.).
Weight (gm)
Hunter Lab
Fresh leaf Indigo press
L*
a*
b*
16.67a±11.55 9.21a±9.22 28.34b±4.70 -4.83c±2.04 -3.09b±0.77
B (pH 4.5)
11.67c±7.64 4.21b±3.98 39.98d±3.74 -4.71c±2.36 -0.12c±1.12
D (pH 5.5)
10.00c±0.00 1.96d±2.77 36.80c±0.00 -7.80a±0.00 -0.88c±0.00
E (pH 6.0)
5.00d±0.00
3.25b±3.29 28.74b±13.06 -5.57b±0.85 -5.57a±0.77
I (pH 8.0)
J (Not adjust pH) 13.33b±5.77 2.61c±2.26 21.38a±6.61 -3.18d±0.42 -5.93a±0.23
*
F-test
0.000
P-values
Note: * = mean was significant differences at p < 0.05
a-c
= mean values with the same letter were not significantly different at p < 0.05
Treatment

สรุป

Leuco-indigo (µml)
77.20a±7.08
64.23b±6.93
52.13c±0.00
48.44d±3.91
88.53a±10.37

เอกสารอ้างอิง

การปรับความเป็ นกรด-ด่า งเริ่ มต้นของดิ น
ปลูกห้อมเป็ น 4.5 มีค่าความชื้นในดินเฉลี่ย 96.25
เปอร์ เซ็นต์ ค่าแสงในโรงเรื อนเฉลี่ย 101.87 Lux
ให้การเติบโตของต้นห้อมดีที่สุด ขณะที่ดินที่ไม่มี
การปรับความเป็ นกรด-ด่างเริ่ มต้น ให้ค่าคุณภาพ
สี ของเนื้ อห้อมที่ดีที่สุด เนื่ องจากมีค่า L* a* และ
b* เหมาะสม และให้ค่าลิวโคอินดิโกสู งที่สุด เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับชุดการทดลองอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม
ดินที่มีการปรับค่าความเป็ นกรด-ด่างนับว่ายังให้
คุ ณ ภาพสี ห้ อ มที่ ไ ด้อ ยู่ ใ นระดับ มาตรฐาน ผล
การศึกษาแสดงให้เห็นว่า ความเป็ นกรด-ด่างมีผล
ต่อการเติบโต และให้ผลผลิตของเนื้ อห้อมที่มาก
พอในการผลิตสี ยอ้ มธรรมชาตติในอุตสาหกรรม
ผ้าพื้นเมือง ดังนั้น การปรับค่าความเป็ นกรด-ด่าง
ของดิ น เริ่ ม ต้น นั บ ว่ า มี ส่ ว นช่ ว ยแก้ ปั ญ หาดิ น
เปรี้ ยวและนามาซึ่ ง ประโยชน์ ใ นการพัฒนาเชิ ง
เศรษฐกิจชุมชนด้านการอนุ รักษ์การใช้สียอ้ มผ้า
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