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ABSTRACT: The study aimed to characterize the induced tetraploid tangerine and diploids 
tangerine plant. Morphological characterization revealed that the values of internode length, 
leaf width, leaf weight/area and leaf length of the tetraploid tangerine were significantly greater 
than those of the diploid. In contrast, the leaf number, leaf index and stoma density of the 
tetraploid tangerines were significantly less than those of diploid.   
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 บทคัดย่อ

การศกึษาน้ี มวีตัถปุระสงค์เพือ่เปรยีบเทยีบส้ม
เขียวหวานที่ถูกชักน�าให้เป็นเตตราพลอยด์กับต้นส้ม
เขียวหวานที่เป็นดิพพลอยด์ ซึ่งจากการศึกษาเปรียบ
เทียบ พบว่า  ความยาวปล้อง ความกว้างใบ น�้าหนัก/
พืน้ท่ีใบ และความยาวของปากใบของต้นเตตราพลอยด์ 
มีค่ามากกว่าดิพพลอยด์อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ แต่  
จ�านวนใบ ดัชนีใบ และความหนาแน่นของปากใบของ
ต้นเตตราพลอยด์มีค่าน้อยกว่าต้นดิพพลอยด์ 

ค�าส�าคัญ: ส้มเขียวหวาน, เตตราพลอยด์, ดัชนีใบ, 
อัตราการเจริญเติบโต, ลักษณะปากใบ

บทน�า

ส้มในกลุ่มแมนดารนิเป็นส้มท่ีมคีวามส�าคญัทาง
เศรษฐกจิ นยิมปลกูเป็นการค้าในหลายประเทศทัว่โลก 
โดยจนี และบราซิลเป็นผูผ้ลติหลกั (Dutt et al., 2010) 
และส้มเขียวหวาน (Citrus reticulata Blanco) จัด
เป็นส้มในกลุ่มแมนดารินเช่นกัน  ในปัจจุบันตลาดทั่ว
โลกมคีวามต้องการส้มในกลุ่มนีท่ี้มลีกัษณะไร้เมลด็มาก
ข้ึน และได้มีความพยายามในการผลิตส้มพันธุ์ท่ีได้รับ
ความนิยมอยู่ในปัจจุบันให้เป็นส้มไร้เมล็ด  ใน ปัจจุบัน
นี้มีหลายแนวทางในการปรับปรุงให้ส้มมีลักษณะไร้
เมลด็ เช่น วธิกีารคดัเลอืกพนัธุส้์มทีม่ชีดุโครโมโซมเป็น
ทรพิพลอยด์ (triploid ; 3x) ทีเ่กดิข้ึนเองตามธรรมชาติ  
จากลูกหลานท่ี เ กิดจากการผสมข ้ ามระหว ่ าง 
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ส้มเขียวหวานที่มีชุดโครโมโซมเป็นดิพพลอยด์ วิธีการ
คัดเลือกเซลล์ที่มีความผันแปรในสภาพปลอดเชื้อ การ
รวมโปรโตพลาสต์ของเซลล์ร่างกายที่เป็นดิพพลอยด์ 
(diploid) กับแฮพพลอยด์ (haploid) การผสมข้ามชุด
โครโมโซมระหว่างต้นพ่อแม่ทีเ่ป็นดพิพลอยด์กบัเตตรา
พลอยด์ และการดดัแปลงพนัธกุรรม เป็นต้น (Wu and 
Moony, 2002) นอกจากนี้ยังพบว่า มีต้นส้มไร้เมล็ดที่
เกดิจากการชกัน�าให้เกดิการกลายพนัธุโ์ดยการฉายรงัสี
อีกด้วย

วิธีการผสมข้ามระหว่างต้นพ่อแม่ที่เป็นดิพ
พลอยด์กับเตตราพลอยด์เพื่อสร้างส้มลูกผสมทริพ
พลอยด์ (triploid) ไร้เมลด็นบัว่าเป็นวธิกีารได้รบัความ
นยิมมากเนือ่งจากเป็นวธิกีารทีม่ปีระสิทธภิาพมากทีส่ดุ 
(Zhang et al., 2007) และเคยมีรายงานว่า การผสม
ข้ามระหว่างดิพพลอยด์และเตตราพลอยด์ ควรให้ต้น
ดิพพลอยด์พันธุ์ที่มีลักษณะเป็นโมโนเอมบริโอ (elite 
monoembryonic diploid) เป็นต้นแม่ และใช้ละออง
เกสรจากต้นพ่อที่เป็นเตตราพลอยด์ (Dutt et al., 
2010) ซึ่งวิธีการนี้มีประสิทธิภาพในการคัดเลือกดีกว่า
การใช้พันธุ์แม่ที่เป็นโพลีเอมบริโอ (polyembryonic 
diploid)  ซึ่งต้องมีวิธีการอย่างอื่นเพิ่มเติมเพื่อช่วยใน
การคัดเลือก เช ่น อาศัยเครื่องหมายโมเลกุล 
(molecular marker) เข้าช่วยในการคัดเลือก

วิธีการสร้างต้นเตตราพลอยด์อาจกระท�าได้
หลายวิธีการ เช่น การรวมโปรโตพลาสต์ระหว่างเซลล์
ที่เป็นดิพพลอยด์ (Grosser et al., 1992 ; Ling and 
Iwamasa,1994) การชักน�าให้เกิดเตตราพลอยด์จาก
โอวูลที่ยังไม่พัฒนาเต็มที่ในสภาพปลอดเชื้อ (Gmitter 
and Ling, 1991) การชักน�าให้เกิดต้นเตตราพลอยด์
จากแคลลัสด้วยโคลชิซินในสภาพปลอดเชื้อ (Wu and 
Mooney, 2002) การคัดเลือกจากเซลล์แขวนลอย 
(Dutt et al., 2010) การใช้สารโคลชิซินกับปลายยอด
ส้มเขยีวหวานและเมลด็แก่ในสภาพปลอดเชือ้ (Surson, 
1999)  การชกัน�าให้เกดิเตตราพลอยด์ในเมลด็ทีส่กุแก่
ในสภาพธรรมชาติ (Surson et al., 2015)

การศึกษาในครั้งนี้เป็นการตรวจสอบลักษณะ

ทางสัณฐานของส้มเขียวหวานเตตราพลอยด์ท่ีเกิด
จากการชักน�าโดยใช้โคลชิซินที่ผ่านการตรวจสอบ
ปริมาณสารพันธุกรรมด้วยเทคนิคโฟลไซโตมิเตอร์มา
แล้ว โดยลักษณะที่ศึกษา ได้แก่ ความสูงต้น จ�านวน
ข้อ ความยาวปล้อง เส้นรอบวงของล�าต้น จ�านวนใบ 
ความยาวใบ ความกว้างใบ ดัชนีใบ น�้าหนักใบ พื้นที่ 
ใบ น�้าหนักใบ/พื้นที่ใบ ความหนาแน่นของปากใบ 
และความยาวปากใบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตรวจ
สอบลักษณะทางสัณฐานเบื้องต้นเมื่อมีการชักน�าให้
เกิดต้นเตตราพลอด์ในส้ม

อุปกรณ์และวิธีการ

ส้มเขยีวหวานทีใ่ช้ในการศกึษา
ต้นส้มเขียวหวานเตตราพลอยด์ อายุ 1 ปี 6 

สัปดาห์ ที่ได้จากการชักน�าด้วยสารโคลชิซินให้เกิด 
เตตราพลอยด์จากงานวจัิยของ Surson et al. (2015) 
และต้นส้มเขียวหวานดิพพลอยด์ได้จากต้นส้มที ่
ไม่ได้รบัโคลชซินิ โดยต้นส้มทัง้หมดได้ผ่านการตรวจสอบ
และยืนยันระดับพลอยดี (ploidy) ด ้วยเทคนิค 
โฟลไซโตมเิตอร์
คณุลกัษณะของส้มเขยีวหวานเตตราพลอยด์ ศกึษาดงันี้

1. ลักษณะใบส้มเขียวหวาน บันทึกค่าต่าง ๆ  
ของลักษณะใบทุก 2 สัปดาห์  เป็นเวลา 16  สัปดาห์ 
แล้วเปรียบเทียบระหว่างต้นส้มดิพพลอยด์ และส้ม 
เตตราพลอยด์ โดยนับจ�านวนใบทุกใบที่คลี่กางเต็มที่
แล้ว ส่วนค่าอื่น ๆ ของลักษณะใบนั้นบันทึกดังนี้

ศึกษาดัชนีใบ  โดยวัดความยาวใบจาก ก้านใบ
จนถึงปลายใบ และความกว้างใบวัดจากกึ่งกลาง  
ใบของใบล�าดบัที ่4 จากยอดของล�าต้นหลกั ค�านวณค่า
ดัชนีใบจากสูตรที่อ้างอิงโดย Liu et al. (2007) คือ

ดัชนีใบ =  ความยาวใบ/ความกว้างใบ
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ศกึษาอัตราส่วนน�า้หนกัใบ/พืน้ท่ีใบ โดยชัง่น�า้
หนักสดของใบ และหาพื้นที่ใบโดยวิธี Gravimetric 
method (Daughtry, 1990) ค�านวณอัตราส่วน 
ระหว่างน�า้หนกัใบ (กรมั) ต่อพ้ืนทีใ่บ (ตารางเซนติเมตร)

2. ลักษณะปากใบ  ศึกษาความหนาแน่นปาก
ใบ และความยาวของปากใบ โดยดัดแปลงจากวิธีการ
ของ Feungchun (1975) โดยใช้บริเวณกึ่งกลางใบ 

ของใบล�าดับที่ 4 จากยอดของล�าต้นหลัก
3. อตัราการเจรญิเตบิโต  วดัความสูง เส้นรอบ

วงของล�าต้น จ�านวนข้อ ความยาวปล้อง และจ�านวน
ใบ ของส้มเขียวหวานทุก 2 สัปดาห์ เป็นเวลา 16 
สัปดาห์ จากล�าต้นหลัก น�ามาวิเคราะห์อัตราการเจริญ
เติบโตจากสูตรที่ดัดแปลงจาก He et al. (2012)

อัตราการเจริญเติบโต (%)   = ค่าที่วัดวันสุดท้าย – ค่าที่วัดวันเริ่มต้น   x 100
                  จ�านวนวันที่วัด x ค่าที่วัดวันเริ่มต้น

การวิเคราะห์ผลการทดลอง

การทดลองประกอบด้วย 2 ทรีตเมนต์ (ต้น
ดิพพลอยด์ และต้นเตตราพลอยด์) ทรีตเมนต์ละ  
4 ซ�้า ซ�้าละ 6 ต้น  โดยวางแผนการทดลองแบบ 
Randomized Complete Block Design (RCBD) 
วิเคราะห์ข ้อมูลโดยใช้โปรแกรม SAS (version 
9.1)
 

ผลการทดลองและวิจารณ์

ลักษณะล�าต้นของส้มเขียวหวาน
 จากการศึกษาลักษณะของต้นเปรียบเทียบ
ระหว่างต้นส้มเตตราพลอยด์ และต้นดพิพลอยด์ พบว่า 
ความสงู จ�านวนข้อต่อต้น เส้นรอบวงต้น ของส้มเตตรา
พลอยด์ และดพิพลอยด์ ไม่มคีวามแตกต่างกนัทางสถิติ  
ส่วน ลักษณะความยาวปล้อง พบว่า ต้นเตตราพลอยด์ 
มีความยาวปล้องมากกว่าต้นดิพพลอยด์อย่างมีนัย
ส�าคัญทางสถิติ (P < 0.01)  (Table 1)
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Characteristic of tangerine 
Ploidy level 

F-test 
c.v.  

(%) Diploid Tetraploid 

Plant height (cm) 49.58 54.67 ns 20.97 

Number of node 49.70 41.06 ns 14.74 

Internode length (cm) 0.98 1.36 ** 8.04 

Plant circumference (cm) 2.38 2.60 ns 6.07 

Leaf number 90.73 65.40 ** 4.17 

Leaf length (cm) 6.66 7.72 ns 7.15 

Leaf width (cm) 2.67 3.51 ** 6.18 

Leaf index 2.51 2.21 ** 2.13 

Leaf weight (g) 0.253 0.320 ns 23.71 

Leaf area (cm2) 11.19           11.16 ns 30.68 

Leaf weight/leaf area (g/cm2) 0.023  0.029 *   8.90 

Growth rate of plant height 1.032 1.311 - - 

Growth rate of plant 

circumference 

0.835 0.777 - - 

Growth rate of node number 0.761 0.941 - - 

Growth rate of leaf number 1.951 1.983 - - 

Stomata density  

(No. of stomata/mm2) 

136.24 87.56 ** 1.57 

Length of guard cells (µm) 18.28 27.21 ** 6.88 

 
** Represents significant at the P = 0.01  level 
*  Represents significant at the P = 0.05  level and ns not significant 

Table 1 Characteristic of the diploid and tetraploid tangerine plant at the age of 1 year and 20 weeks



ลักษณะทางสัณฐานของส้มเขียวหวาน>>

104 Agricultural Sci. J. 2017 Vol. 48 (1) 

ทั้งนี้จากการศึกษาของ Surson et al. (2015) 
ซึง่ศกึษากบัส้มชดุเดยีวกนันีแ้ต่เป็นระยะต้นกล้า พบว่า 
ต้นที่ได ้รับโคลชิซินมีความสูงน้อยกว่าคอนโทรล 
(control) ซ่ึงอาจเป็นไปได้ว่า โคลชิซนิมผีลต่อความสงู
ของต้นกล้าส้มเขียวหวานในระยะแรก  แต่ในระยะต่อ
มาต้นส้มเขียวหวานเตตราพลอยด์มีการเจริญเติบโตดี
กว่าดิพพลอยด์ สอดคล้องกับการศึกษาของ Gmitter 
and Ling (1991) ทีพ่บว่าส้มเขียวหวานบางพนัธุท่ี์เป็น
เตตราพลอยด์มลีกัษณะแขง็แรงดีกว่าหรือเท่ากบัต้นส้ม
เขยีวหวานทีเ่ป็นดพิพลอยด์ และจากการศึกษาของ Lu 
and  Bridgen (1997) ใน Alstroemeria aurea x A. 
caryophyllaea พบว่า ต้นเตตราพลอยด์มีความสูง 
มากกว่าดิพพลอยด์

นอกจากน้ีในงานวิจัยนี้ พบว่า ล�าต้นเตตรา
พลอยด์มีความยาวปล้องมากกว่าต้นดิพพลอยด์ 
(Table 1) ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของ Liu et al. 
(2007) ที่ศึกษาความสูงของ Platanus acerifolia ที่
เป็นเตตราพลอยด์ และดพิพลอยด์ พบว่า ต้นดพิพลอย
ด์มีความสูงมากกว่าเตตราพลอยด์แต่ความยาวปล้อง
ของเตตราพลอยด์ก็มากกว่าดิพพลอยด์

ลักษณะใบของส้มเขียวหวาน
จากการศึกษาลักษณะจ�านวนใบของส้มเขียว

หวาน พบว่า ต้นส้มเขียวหวานเตตราพลอยด์ มจี�านวน
ใบน้อยกว่าต้นดิพพลอยด์อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ  
(P < 0.01)  (Table 1)

จากการศึกษาความยาวใบ พบว่า ต้นส้มเขียว
หวานเตตราพลอยด์ และดิพพลอยด์ ความยาวใบไม่
แตกต่างกันทางสถิติ  สอดคล้องกับการศึกษาใน 
Platanus acerifolia ที่พบว่า ความยาวใบของต้น 
เตตราพลอยด์ และดิพพลอยด์ไม่แตกต่างกัน (Liu et 
al., 2007) อย่างไรก็ตาม ในพืชชนิดอื่น ๆ มีรายงาน
ว่า ต้นเตตราพลอยด์ มีความยาวใบมากกว่าต้นดิพ
พลอยด์ เช่น Echinacea purpurea (Abdoli et al., 
2011) Salvia hains (Grouh et al., 2011) Morus 
alba L. (Chaleraborti et al., 1998) Morus 

multicaulis Poir. (Xi-Ling et al., 2011) Passiflora 
edulis Sims. (Rego et al., 2011)  และ Vaccinium 
darrowii (Chavez and Lyrene, 2009) ซึ่งจากการ
ศกึษาความยาวใบในรายงานนีแ้ม้ว่าค่าเฉลีย่ความยาว
ใบของต้นเตตราพลอยด์ และดพิพลอยด์ไม่แตกต่างกนั
ทางสถิติแต่มีแนวโน้มว่าต้นเตตราพลอยด์ มีความยาว
ใบมากกว่าดิพพลอยด์ เช่นกัน (Table 1)

ส�าหรับความกว้างใบ พบว่า ความกว้างใบของ
ต้นส้มเขยีวหวานเตตราพลอยด์ และดพิพลอยด์มคีวาม
แตกต่างกนัทางสถติอิย่างมนียัส�าคญัยิง่  โดยต้นเตตรา
พลอยด์มีความกว้างใบมากกว่าดิพพลอยด์ (Table 1) 
ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาในพืชหลายชนิด เช่น ใน 
Echianacea purpurea (Abdoli et al., 2011) 
Salvia hians (Grouh et al., 2011) Morus 
multicaulis Poir. (Xi-Ling et al., 2011) Vaccinium 
darrowii (Chavez and Lyrene, 2009) และ 
Passiflora edulis Sims. (Rego et al., 2011)

เมื่อน�าความยาว และความกว้างใบมาค�านวณ
เป็นค่าดชันใีบ พบว่าใบของต้นส้มเตตราพลอยด์มดีชันี
ใบน้อยกว่าดิพพลอยด์อย่างมีนัยส�าคัญยิ่ง (Table 1) 
บ่งช้ีว ่า ใบของต้นส้มเขียวหวานเตตราพลอยด์มี
ลักษณะค่อนข้างกลมมากกว่าดิพพลอยด์  นอกจากยัง 
พบว่า ต้นเตตราพลอยด์มีลักษณะใบค่อนข้างแผ่กาง
มากกว่า ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาในส้มลูกผสมข้าม
ชนิด ระหว่าง Citrus reticulata Blanco x Citrus x 
paradisi Macf. ที่พบว่า ต้นส้มที่เป็นเตตราพลอยด์มี
ลกัษณะใบกลมมากว่าดพิพลอยด์ (Gmitter and Ling, 
1991) และสอดคล้องกับการศึกษาในพืชชนิดอื่น เช่น 
ใน Platannus acerifolia  (Liu et al., 2007) ใน 
Echinacea purpurea (Abdoli et al., 2011) และ
ใน Citrullus lanatus (Thumb.)  (Sheikh et al., 
2013)

จากการศึกษาลักษณะพื้นที่ใบ พบว่า พื้นที่ใบ
ของส้มเขียวหวานเตตราพลอยด์ไม่แตกต่างจากต้น 
ดิพพลอยด์ (Table 1) อย่างไรก็ตาม ในพืชบางชนิด 
มีรายงานว่า ต้นเตตราพลอยด์มีพื้นที่ใบมากกว่า 
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ดิพพลอยด์ เช่น ใน Alstroemeria aurea x A. 
caryophyllaea (Lu and Bridgen, 1997) และ Vicia 
villosa Roth (Tulay and Unal, 2010) 

เมื่อเปรียบเทียบน�้าหนักใบ พบว่า น�้าหนักใบ
ของต้นส้มเขียวหวานเตตราพลอยด์ และดิพพลอยด์
ไม่มคีวามแตกต่างกนัทางสถติิ  แต่มแีนวโน้มว่าน�า้หนกั
ใบของส้มเขียวหวานเตตราพลอยด์มากกว่าน�้าหนักใบ
ของต้นส้มเขียวหวานดิพพลอยด์ (Table 1)

เมื่ อวิ เคราะห ์ค ่ าน�้ าหนัก/ พ้ืนที่ ใบพบว ่า
อัตราส่วนน�้าหนักใบ/พื้นที่ใบของต้นส้มเขียวหวาน 
เตตราพลอยด ์มีค ่ามากกว ่าดิพพลอยด ์อย ่างม ี
นัยส�าคัญทางสถิติ (Table 1) ซึ่งบ่งชี้ว่า ใบของต้นส้ม 
เตตราพลอยด์มีความหนามากกว่า ต้นดิพพลอยด์  
สอดคล้องกบัการศกึษาของ Gmitter and Ling (1991) 
ในส้มพันธุ์ Valencia (Citrus sinensis L.) พันธุ์ 
Orlando และพันธุ์  Minnecola (Citrus reticulata 
Blanco x Citrus x paradisi Macf.) ที่พบว่า ส้ม 
เตตราพลอยด์มีใบหนาขึ้นนอกจากน้ีในพืชชนิดอื่นๆ  
ยังพบว่า ใบของต้นเตตราพลอยด์มีความหนามากกว่า
ต้นดิพพลอยด์เช่นกัน อาทิ  ใน Murus multicaulis 
Poir. (Xi-Ling et al., 2011) Echinacea purpurea 
(L.) (Abdoli et al., 2011) และ Platanus acerifolia 
(Liu et al., 2007) เป็นต้น และการศึกษาใน 
Alstroemeria aurea x A. caryophyllaea พบว่า 
leaf specific weight (มิลลิกรัม/ตารางเซนติเมตร) 
ของต้นเตตราพลอยด์มีค่ามากกว่าต้นดิพพลอยด์   
ซึ่งแสดงว่า ต้นเตตราพลอยด์มีความหนาใบมากกว่า 
ดิพพลอยด์

อัตราการเจริญเติบโต
 จากการศึกษาอัตราการเจริญเติบโต โดย

พิจารณาจากความสูง เส้นรอบวง จ�านวนข้อ และ
จ�านวนใบ พบว ่า  อัตราการเจริญเติบโตของ 
เตตราพลอยด์มีแนวโน้มดีกว่าดิพพลอยด์ในเกือบทุก
ลกัษณะ ยกเว้น ลักษณะเส้นรอบวงที ่พบว่า อัตราการ
เจริญเส ้นรอบวงของดิพพลอยด ์มีค ่ ามากกว ่า 

เตตราพลอยด์  (Table 1) 
 จากการศึกษาความสงูลกัษณะเส้นรอบวงต้น 

จ�านวนข้อ พบว่า ลักษณะท้ังสามของส้มเขียวหวาน 
ดิพพลอยด์ และเตตราพลอยด์ไม่มีความแตกต่าง 
กันทางสถิติ (Table 1) เมื่อพิจารณาอัตราการเจริญ
เติบโต พบว่า อัตราการเจริญเติบโตของความสูง เส้น
รอบวงต้น และจ�านวนข้อของต้นเตตราพลอยด์ดีกว่า
ดิพพลอยด์

 จากการศึกษาลักษณะจ�านวนใบ พบว่า 
จ�านวนใบของต้นดพิพลอยด์มากกว่าต้นเตตราพลอยด์ 
(Table 1) แต่เมื่อพิจารณาอัตราการเจริญเติบโตด้าน
จ�านวนใบ พบว่า ต้นเตตราพลอยด์มีอัตราการเจริญ
เติบโตในลักษณะจ�านวนใบสูงกว่าดิพพลอยด์เล็กน้อย

ลักษณะปากใบ
 จากการศึกษาความหนาแน่นของปากใบ  

พบว่า ต้นเตตราพลอยด์มีความหนาแน่นของปากใบน้อย
กว่าต้นดพิพลอยด์ (136.24) (Table 1) สอดคล้องกับ
การศึกษาของ Lu and  Bridgen (1997) ท่ีพบว่า ปาก
ใบของต้น Alstroemeria aurea x A. caryophyllaea 
ท่ีเป็นต้นเตตราพลอยด์มีความหนาแน่นน้อยกว่าต้น 
ดิพพลอยด์ นอกจากนี้ ใน Vicia villosa Roth ก็มี
รายงานว่าความหนาแน่นปากใบของต้นเตตราพลอยด์
น้อยกว่าต้นดพิพลอยด์ (Tulay and Unal, 2010) รวม
ท้ังมีรายงานในท�านองเดียวกันในพืชชนิดอื่น เช่น ใน 
Platanus acerifolia (Liu et al., 2007) 

 จากการศึกษาความยาวของปากใบ พบว่า 
ความยาวปากใบของต้นเตตราพลอยด์ มค่ีามากกว่าต้น
ดพิพลอยด์ (Table 1) สอดคล้องกบัการศกึษาของ Lu 
and Bridgen (1997) ใน Alstroemeria aurea x A. 
caryophyllaea ท่ีพบว่า ความยาวปากใบของต้น 
เตตราพลอยด์ มีค่ามากกว่าดิพพลอยด์การศึกษา 
ของ Tulay and Unal (2010) ใน Vicia villosa และ
การศึกษาของ Abdoli et al. (2011) ใน Echinacea 
purpurea (L.)
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                          สรุป
 จากการศึกษาลักษณะทางสัณฐาน ของส้ม
เขยีวหวานทีเ่ป็นเตตราพลอยด์ และดพิพลอยด์  พบว่า 
ความยาวปล้อง ความกว้างใบ ดัชนใีบ น�า้หนกัใบ/พืน้ที่
ใบ และความยาวปากใบของต้นเตตราพลอยด์มค่ีามาก

กว่าต้นดิพพลอยด์ นอกจากนีย้งั พบว่า อตัราการเจรญิ
เติบโตด้านความสูง จ�านวนข้อ และจ�านวนใบ ของต้น
เตตราพลอยด์มีค่ามากกว่าต้นดิพพลอยด์ และต้น 
เตตราพลอยด์ยังมีใบแผ่กาง ใบมีขนาดกว้าง  และเนื้อ
ใบหนารวมทั้งมีสีใบเขียวเข้มกว่าดิพพลอยด์ 
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