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บทคัดยอ
การศึกษาสัณฐานวิทยาเปรียบเทียบของกลอยและกลอยเขา จากตัวอยางของพืชท่ีเก็บจากภาคสนาม

และตัวอยางท่ีเก็บรักษาไวในพิพิธภัณฑพืชตางๆ พบวาโครงสรางของพืชท้ังโครงสรางท่ีไมเก่ียวของกับเพศและ
โครงสรางสืบพันธุ ไดแก หัวใตดิน ลําตน ใบ หัวตามซอกใบ ดอก ผล และเมล็ด ตลอดจนลักษณะทางสัณฐานของ
กลีบรวม ความหนาแนนของขนและหนาม มีขนาดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตผลการศึกษาดีเอ็นเอ
ของกลอยท้ังสองพันธุ พบวาไมสามารถแยกกลอยและกลอยเขาออกจากกันได เมื่อใชลําดับดีเอ็นเอบริเวณยีน
rbcL แตเพียงบริเวณเดียว ดังน้ันขอมูลทางดานสัณฐานวิทยาในการศึกษาครั้งน้ี จึงสนับสนุนและยืนยันสถานภาพ
ของกลอยและกลอยเขาใหมีความแตกตางกันในระดับพันธุ (variety) เทาน้ัน แตไมมีความแตกตางมากพอท่ีจะ
แยกกลอยเขาข้ึนใหเปนชนิด (species) ได

ABSTRACT
Comparative morphology of Dioscorea hispida var. hispida and D. hispida var.

neoscaphoides was studied by field and herbarium specimens investigation. The result showed
that mostly vegetative and reproductive parts such as tuber, stem, leaf, bulbil, flower, fruit and
seed, between two varieties were significant distinction. Moreover, shape of tepal, as well as hair
and spine density were also different. On the other hand, the result of DNA study was indicated
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that D. hispida var. hispida and D. hispida var. neoscaphoides were not distinguished from each
other based on only rbcL sequences. Therefore, only the information of morphological study
were highly supported their variety status but couldn’t state var. neoscaphoides up to the
specific rank.

คําสําคัญ: กลอย กลอยเขา สัณฐานวิทยา ดีเอ็นเอ
Keywords: Asiatic Bitter Yams, Dioscorea hispida, Morphology, DNA

บทนํา
กลอย (Dioscorea hispida Dennst.) เปน

พืชลมลุกขนาดกลางถึงขนาดใหญ ลําตนเลื้อยพันตนไม
อ่ืนข้ึนไปเพ่ือรับแสง อาจยาวไดถึง 20 เมตร หัวใตดิน
(tuber) มีอายุหลายป พบท่ัวไปในเขตรอนของทวีป
เอเชีย ตั้งแตอินเดีย จีนตอนกลางจนถึงไตหวัน ไทย
คาบสมุทรมาลายู อินโดนีเซีย ฟลิปปนส นิวกินี และ
ตอนเหนือของออสเตรเลีย (Wilkin & Thapyai, 2009)
ในประเทศไทยสามารถพบกลอยไดในบริเวณปาเบญจ
พรรณ ปาไผ ปาดิบช้ืนจนถึงปาดิบเขา หรือบริเวณชาย
ปาท่ีมีดินลึกรวนซุยและระบายนํ้าดีท่ัวทุกภูมิภาคของ
ประเทศไทย ทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต  ออกดอก
ระหวางเดือนมีนาคมถึงมิถุนายน ติดผลเดือนกรกฎาคม
ถึงเดือนพฤศจิกายน (Thapyai, 2004)

ในป ค.ศ. 1927 Prain and Burkill ได
จําแนกพันธุ (variety) ของกลอยเขา (D. hispida
Dennst. var. neoscaphoides Prain & Burkill)
แยกออกมาจากกลอย (D. hispida Dennst. var.
hispida) เน่ืองจากพบความแตกตางของลักษณะทาง
สัณฐานวิทยาโดยเฉพาะขนาดของลําตน ใบ ดอก และ
ผล ท่ีมีขนาดเล็กกวากลอยท่ัวไป ตอมาในป ค.ศ. 2009
Wilkin and Thapyai รายงานไวในหนังสือพรรณ
พฤกษชาติของประเทศไทย (Flora of Thailand) พบ
พืชสกุลกลอย (Genus Dioscorea L.) ในประเทศไทย

จํานวน 42 ชนิด แตไมไดแยกพันธุของกลอยเขา
ออกมาตางหาก เน่ืองจากมีขอมูลทางสัณฐานวิทยาและ
อนุกรมวิธานไมเพียงพอ ท่ีจะจําแนกพันธุของกลอย
และกลอยเขาออกจากกันได

เชิดศักดิ์และณัฐพงศ (2555) รายงานพบ
ความแตกตางท่ีสําคัญระหวางกลอยและกลอยเขา
หลายประการ ท้ังในสวนของโครงสรางท่ีไมเก่ียวกับ
เพศและโครงสรางในการสืบพันธุ (ตารางท่ี 1) รวมถึง
การสรางหัวตามซอกใบ (bulbil) รูปทรงกระบอก ท่ีพบ
ในกลอยเขาเสมอ ตางจากกลอยท่ีมีรายงานพบหัว
อากาศไดจากตัวอยางท่ีเก็บจากอุทยานแหงชาติภูพาน
(Wilkin et al., 1016 เก็บรักษาไวท่ีหอพรรณไม กรม
อุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช) เพียงตัวอยาง
เดียวเทาน้ัน ซึ่งคาดวานาจะเกิดข้ึนในกรณีท่ีลําตนของ
กลอยทอดเลื้อยไปตามพ้ืนดินท่ีมีความช้ืนคอนขางสูง
(Thapyai, 2004) เมื่อพิจารณาถึงชวงเวลาออกดอกก็
พบวามีความแตกตางกันอยางชัดเจน กลาวคือ กลอย
เริ่มออกดอกตั้งแตชวงกลางฤดูรอนในเดือนมีนาคมถึง
ตนฤดูฝนในเดือนมิถุนายน ตางจากกลอยเขาท่ีเริ่มออก
ดอกในกลางฤดูฝนเดือนสิงหาคมไปจนถึงเดือนตุลาคม
สวนการติดผลน้ันมีความแตกตาง กันไมมากนัก
เน่ืองจากมีชวงซอนทับกันในชวงเดือนกันยายนถึงเดือน
พฤศจิกายน

การศึกษาความสัมพันธทางวิวัฒนาการของ
กลอยเพ่ือท่ีจะนํามาใชระบุชนิดน้ันทําไดยากเน่ืองจากมี
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ความผันแปรของลักษณะทางสัณฐานวิทยาเปนอยาง
มาก โดยเฉพาะสวนของหัวใตดิน ลําตน และใบ
(Wilkin et al., 2005) ดังน้ันขอมูลดีเอ็นเอในคลอโรพ
ลาสต จึงนิยมนํามาใชในการศึกษาความสัมพันธทาง
วิวัฒนาการของกลอยและมันปา โดย Wilkin and
Caddick (2000) ใชดีเอ็นเอบริเวณยีน rbcL และ
matK รวมกับลักษณะสัณฐานวิทยา พบวากลอยท่ีมีใบ
เ ป น ใ บ ป ร ะ ก อ บ จ ะ อ ยู ใ น ก ลุ ม เ ดี ย ว กั น เ ป น
monophyletic ถัดมา Wilkin et al. (2005)
ทําการศึกษาความสัมพันธทางวิวัฒนาการของกลอย
67 แท็กซาดวยดีเอ็นเอบริเวณยีน rbcL และ matK
พบวากลอยโลกเกาท่ีมีการเลื้อยพันของลําตนทางซาย
และขวามีความสัมพันธเปน monophyletic เชนกัน
แตก็ยังมีขอจํากัดในเรื่องของความสัมพันธของกลอยใน
แถบเอเชียท่ียังไมชัดเจน จนกระท่ัง Hsu et al. (2013)
ศึกษากลอยในแถบเอเชียจํานวน 72 ตัวอยาง โดยใชดี
เอ็นเอในคลอโรพลาสตจํานวน 4 บริเวณ ไดแก trnL-F,
matK, rbcL และ atpB-rbcL พบวาสามารถแยก
ออกเปนกลุม (section) ได และกลอยในแตละกลุมก็มี
ลักษณะสัณฐานท่ีแตกตางกันอยางชัดเจน

เมื่อพิจารณาจากขอมูลท่ีกลาวมาขางตนและ
ตารางท่ี 1 การท่ีจะแยกความแตกตางของกลอยท้ังสอง
พันธุน้ีออกจากกันไดหรือไมน้ันคณะผูวิจัยจึงจําเปนตอง
มีการศึกษาหาหลักฐานสนับสนุนทางสัณฐานวิทยาให
ละเอียดมากข้ึน รวมกับการศึกษาหาหลักฐานทางดาน
ดี เ อ็นเอ ท่ีจะสามารถนํามาเปนขอมูลสํ าคัญใน
การศึกษาทบทวนทางอนุกรมวิธาน (taxonomic
revision) ของกลอยท้ังสองพันธุน้ี เพ่ือเปนการพิสูจน
ยืนยันถึงสถานะภาพการเปนพันธุ ท่ีใกลชิดกันทาง
วิวัฒนาการ หรืออาจมีความแตกตางกันมากพอ
จนกระท่ังสามารถยกระดับพันธุ (variety rank) ของ

กลอยเขา ข้ึนเปนระดับชนิด (specific rank) อันจะ
เปนประโยชนตอการศึกษาทางดานความหลากหลาย
ทางชีวภาพ การอนุรักษและใชประโยชนของกลอยและ
กลอยเขาอยางยั่งยืนตอไป

วิธีการดําเนินการวิจัย
1. การสํารวจและเก็บตัวอยางพืช

1.1 ศึกษาเอกสาร งานวิจัย และตัวอยาง
พรรณไมแหงของกลอยและกลอยเขาท่ีพบในประเทศ
ไทย ท่ีเก็บรักษาไว ณ พิพิธภัณฑพืชตางๆ เพ่ือเปน
ขอมูลเบ้ืองตนในการสํารวจ เก็บตัวอยาง และระบุชนิด

1.2 สํารวจและเก็บตัวอยางของตัวอยาง
กลอยและกลอยเขาท่ีพบในพ้ืนท่ีปาธรรมชาติระหวาง
เดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนกันยายน 2557 ในทองท่ี
จังหวัดพิษณุโลก อุตรดิตถ พะเยา เชียงใหม และ
จังหวัดใกลเคียงตามลักษณะนิเวศวิทยาท่ีพบกลอยและ
กลอยเขาเจริญอยู อยางนอย 1 ครั้งตอเดือน (ความถ่ี
จะมากข้ึนเมื่อถึงชวงการออกดอกของพืช) โดยเก็บ
ตัวอยางของพืชท่ีมีท้ังใบ ดอก ผล และเมล็ด พรอมท้ัง
หัวใตดิน เพ่ือนํามาจัดทําตัวอยางพรรณไมแหง (dry
specimen) สําหรับศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา
และดีเอ็นเอ

1.3 ถายภาพและวาดภาพลายเสนแสดง
ลักษณะของหัวใตดิน ลําตน ใบ ดอก ผล และเมล็ด
ของกลอยท้ัง 2 พันธุ พรอมท้ังจดบันทึกลักษณะตางๆ
และวัดขนาดของโครงสรางตางๆ โดยละเอียด

1.4 นําตัวอยางใบสดของพืชจากขอ 3 มาทํา
ใหแหงโดยใชสารดูดความช้ืน (silica gel) ตัวอยางละ
3 – 5 ใบ เพ่ือเตรียมตัวอยางไวสําหรับการศึกษา
ทางดานดีเอ็นเอตอไป
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ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบลักษณะทางสัณฐานวิทยาและชีพลักษณบางประการระหวางกลอยและกลอยเขา

Variety
Tuber
size
(cm)

Terminal
leaflet width

(cm)

Tepal
length
(mm)

Ovary
length
(mm)

Fruit
size
(cm)

Flowering
time

Fruiting
time

hispida
9 – 25

x 6 – 20
8 – 25(–35) 0.3 – 1.2 2.5 – 4.4

4 – 5.2 x
2 – 3

March –
June

July –
Nov.

neoscaphoides
2 – 3

x 4 – 6
2 – 5 0.7 – 1.2 3 – 6

2 – 2.5 x
2.5 – 3

Aug. – Oct.
Sept. –
Nov.

ที่มา: เชิดศักดิ์ และ ณัฐพงศ, 2555

2. การศึกษาในหองปฏิบัติการ
2.1 ระบุชนิด หาช่ือวิทยาศาสตรท่ีถูกตอง

ของพืช โดยพิจารณาจากรูปวิธาน (key) จากเอกสาร
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ พรอมท้ังเปรียบเทียบกับตัวอยาง
พันธุไมแหงท่ีเก็บรักษาไวในพิพิธภัณฑพืชตางๆ

2.2 ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของพืช
อยางละเอียดท้ังรูปราง โครงสรางและวัดขนาดของ
สวนตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งดอกและผล เพ่ือใชเปน
หลักฐานเปรียบเทียบท้ังทางดานการบรรยายและทาง
สถิติของคาเฉลี่ยระหวางกลอยท้ังสองพันธุ

2.3 นําตัวอยางใบพืชท่ีทําใหแหงในสารดูด
ความช้ืน มาทําการสกัดดีเอ็นเอจํานวน 10 ตัวอยาง
โดยเปนตัวอยางกลอย 3 ตัวอยาง กลอยเขา 6 ตัวอยาง
และมันคันขาว 1 ตัวอยาง (D. pentaphylla) ดวยวิธี
ดัดแปลง CTAB Method ของ Agrawal et al.
(1992) จากน้ันทําการเพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอบริเวณยีน
rbcL บางสวนดวย universal primer โดยใช rbcL1F
(5’-ATG TCA CCA CAA ACA GAA ACT AAA GC-
3’) เปน forward primer และใช rbcL724R (5’-CAT
GTA CCT GCA GTA GC-3’) เปน reverse primer
(Fay et al., 1997) แลวตรวจสอบขนาดของแถบดีเอ็น
เอท่ีเกิดข้ึน โดยวิธีอะกาโรสเจลอิเล็กโทรโฟรีซิสท่ีความ
เขมขนเจล 1% กระแสไฟฟา 100 โวลตเมื่อไดขนาด
แถบดีเอ็นเอท่ีตองการแลว นํามาทําใหบริสุทธ์ิโดยใช

Wizard SV Gel and PCR Clean-Up System
(USA) และนําไปหาลําดับดีเอ็นเอดวย forward และ
reverse primers ท่ีบริษัท Macrogen ประเทศเกาหลี
ใตตอไป

2.4 เมื่อไดลําดับดีเอ็นเอแลวนํามาตรวจสอบ
ดวยการเทียบกับลําดับดี เ อ็นเอท่ีมี ในฐานขอมูล
Genbank (NCBI) ของ NCBI (Basic Local
Alignment Search Tool : BLAST) และเมื่อไดลําดับ
ดีเอ็นเอท่ีสมบูรณและถูกตองท้ัง 10 ตัวอยางแลว
นํามาจัดเรียงทุกตัวอยางในแตละบริเวณ (alignment)
โดยใชโปรแกรม GeneDoc version 2.6.002
(Nicholas and Nicholas, 1997) และ ClustalX
(Thompson et al., 1997) แลววิเคราะห
ความสัมพันธทางวิ วัฒนาการโดยการ วิเคราะห
Maximum Likelihood ใช Tamura-Nei model
และวิเคราะหคา Bootstrap ท่ี 1,000 ซ้ําดวย
โปรแกรม MEGA 5.2 (Tamura et al., 2011) เพ่ือ
ประเมินความ สัมพันธทางวิวัฒนาการท่ีเกิดข้ึนจาก
phylogenetic tree ท่ีได โดยใชขอมูลลําดับดีเอ็นเอ
จากพืชชนิด อ่ืนในส กุล เดี ยว กันจากฐานขอมู ล
Genbank (NCBI) เพ่ือใชเปน outgroups และขอมูล
ลําดับดีเอ็นเอเปรียบเทียบจํานวน 6 ตัวอยาง คือ
D. pentaphylla (AF307470.1), D. antaly
(gbAY66710), D. arachidna (AF307468.1),
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D. bulbifera (D28327), D. dumentorum
(gbAF3074 64) และ D. hispida (AF307463.1)

ผลและวิจารณ
1. การศึกษาสัณฐานวิทยาเปรียบเทียบ

กา รศึ กษาลั กษณะทา งสัณฐา น วิทย า
เปรียบเทียบระหวางกลอยและกลอยเขา พบวามี
ลักษณะแตกตางกันหลายประการ ท้ังสวนของหัวใตดิน
ลําตน ใบ ดอก ชอดอก ผล และเมล็ด โดยมี
รายละเอียดดังน้ี

1.1 หัวใตดิน (tuber) กลอยมีการเจริญใน
ลักษณะเปนกลุม (cluster) ประมาณ 3–5 หัวตอตน
โดยขนาดของหัวผันแปรไปตามอายุและความสมบูรณ
ของพืช รูปรางของหัวโดยท่ัวไปเปนรูปไข ทรงกลม
หรือพองออกตอนปลายคลายกระบอง (รูปท่ี 1A)
ขนาดเสนผานศูนยกลางโดยเฉลี่ย 6–20 เซนติเมตร
ยาว 9–25 เซนติเมตร ตางจากหัวใตดินของกลอยเขาท่ี
จะเกิดเพียงหัวเดี่ยวๆ รูปทรงกระบอกปลายมน หรือ
รูปไข (รูป ท่ี 1B) เสนผ านศูนยกลางเฉลี่ ย 2–3
เซนติเมตร ยาว 4–6 เซนติเมตร นอกจากน้ียังพบวาหัว
ของกลอยจะสะสมอาหารเพ่ิมเติมทุกป (perennially
replacement) ทําใหมีขนาดใหญข้ึนเรื่อยๆ ตางจาก
หัวของกลอยเขาท่ีจะเกิดหัวใหมแทนหัวเกาในทุกๆ ป
(annually replacement) โดยหัวเกาจะยอยสลายไป
เมื่อลําตนของฤดูกาลใหมแตกหนอข้ึนมาแลว ไม
สามารถมีอายุของหัวขามปได นอกจากน้ีเมื่อพิจารณา
ขนาดของหัวใตดินเปรียบเทียบระหวางกลอยและ
กลอยเขา พบวามีขนาดเสนผานศูนยกลางหัวท่ีแตกตาง
กันอยางมนัียสําคัญทางสถิติ (ตารางท่ี 2)

1.2 ลําตน (stem) ขนาดลําตนของกลอยท้ัง
สองพันธุพบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ (ตารางท่ี 2) ชวงเวลาท่ีลําตนของกลอยแตกหนอ
ข้ึนมาน้ัน พบตั้งแตปลายเดือนกุมภาพันธหรือมีนาคม
แลวมีการเจริญของชอดอกตามมาทันทีกอนท่ีใบจะ
เจริญเต็มท่ี โดยชอดอกท่ีเกิดในระยะแรกน้ีท้ังหมดจะ
เปนดอกเพศผูท้ังสิ้น สวนลําตนท่ีเกิดดอกเพศเมียจะ
เริ่มพบไดประมาณเดือนเมษายนเปนตนไปถึงประมาณ
เดือนกรกฎาคม ตรงกันขามกับกลอยเขาท่ีพบวาเริ่มมี
การแตกหนอเกิดลําตนใหมออกมา ในชวงตนฤดูฝน
ประมาณเดือนพฤษภาคม โดยมีการเจริญของท้ังลําตน
และ ใบ ไปพรอมๆ กัน  เมื่ อลํ าต นและใบมี การ
เจริญเติบโตเต็มท่ีแลวกลอยเขาจึงจะมีการออกดอก
ในชวงเดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคม

การท่ีระยะเวลาในการออกดอกของกลอยท้ัง
สองพันธุแตกตางกันเชนน้ี สืบเน่ืองมาจากกลอยมีหัวใต
ดินขนาดใหญ มีอาหารสะสมอยูมาก ทําใหสามารถ
สรางดอกไดในทันทีท่ีลําตนเจริญข้ึนมา ไมตองรอใบชุด
ใหมท่ีจะเจริญมาภายหลัง นอกจากน้ีในชวงระยะเวลา
ดังกลาว ไมตนในปาท่ีกลอยเจริญอยูสวนใหญยังอยู
ในชวงผลัดใบ สภาพปาโดยท่ัวไปคอนขางเปดโลง ทํา
ใหสื่อผสมเกสรตางๆ สามารถเขาถึงดอกกลอยท่ีมี
ขนาดเล็กไดงายข้ึน ตางจากกลอยเขาท่ีมีขนาดของลํา
ตนขนาดเล็ก จึงตองรอใหพรรณไมอ่ืนๆ เจริญข้ึนมา
เสียกอน เพ่ือท่ีจะไดอาศัยเลื้อยพันข้ึนไปไดงาย อีก
ประการหน่ึงท่ีสําคัญก็คือ หัวของกลอยเขามีขนาด
คอนขางเล็กและเกิดเปนหัวเดี่ยว จึงไมมีอาหารสะสมไว
มากพอท่ีจะออกดอกไดทันทีหลังจากแตกหนอข้ึนมา
ใหม ตองรอใหใบชุดใหมทําการสังเคราะหดวยแสง
สรางอาหารใหเพียงพอกอน พรอมๆ กับการสรางหัว
ใหมข้ึนแทนหัวเกาท่ีจะสลายไป จากน้ันจึงจะมีการออก
ดอกตอไป
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รูปท่ี 1 หัวใตดินของกลอยท้ังสองพันธุ: A กลอย และ B กลอยเขา

1.3 หัวตามซอกใบ (bulbil) พบเปนปกติใน
กลอยเขา (รูปท่ี 4A) รูปทรงกระบอก หรือรูปกระบอง
เสนผานศูนยกลาง 5–10 มิลลิ เมตร ยาว 15–25
มิลลิเมตร เปลือกนอกสีนํ้าตาลแกมเทา ผิวขรุขระ
เพราะวามีรากสั้นๆ แทงโผลออกมา เปลือกในสีเขียว
เน้ือในสีขาว นอกจากน้ียังพบวาในหัวตามซอกใบท่ีอายุ
มากมักจะพบหนอออนและใบเกิดข้ึนอยูดวย แมวาหัว
น้ันยังคงติดอยูภายในซอกใบก็ตาม สวนหัวตามซอกใบ
ของกลอยน้ันไมพบในตัวอยางท่ีเก็บมาศึกษา

1.4 ใบ (leaf) พบวาใบของกลอยท้ังสองพันธุ
น้ัน มีขนาดท่ีแตกตางกันอยางมาก ใบของกลอยเขา
เมื่อเจริญเติบโตเต็มท่ีแลว กวางไมเกิน 5 เซนติเมตร
ต า งจากกลอย ท่ี ใบกว า ง ได ถึ ง 15 เซนติ เ มตร

เชนเดียวกับความยาวของกานใบ (ตารางท่ี 2) ท่ีมี
ความยาวแตกตางกันมาก โดยกลอยเขามีกานใบยาว
3–5 เซนติเมตร ในขณะท่ีกลอยมีกานใบยาวตั้งแต
6 เซนติเมตรข้ึนไป และมักมีหนามขนาดเล็กเกิดข้ึน
ตามกานใบอีกดวย ตางจากกานใบของกลอยเขาท่ีจะไม
พบหนาม สอดคลองกับการวิเคราะหทางสถิติ ท่ีพบวา
มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญในเรื่องความยาว
ของกานใบและความยาวของใบยอยใบกลาง แตไมมี
ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญในเรื่องความยาวของ
ปลายใบ (ตารางท่ี 2) ลักษณะของเน้ือใบพบวาเน้ือใบ
ของกลอยเขาคอนขางอวบหนา มีขนนุมปกคลุมบางๆ
สวนเน้ือใบของกลอย คอนขางเหนียวและมีขนแข็งข้ึน
ปกคลุมหนาแนน

ตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยโครงสรางท่ีไมเก่ียวกับเพศระหวางกลอยและกลอยเขา (ท่ี∝= 0.05)
variety Vegetative Characters

TP1(tuber) TD1(mm) SD2(mm) PL2(cm) TLL1(cm) LTL1(mm)
S.D. S.D. S.D. S.D. S.D. S.D.

hispida 4.2 1.8 16.1 6.0 6.1 1.9 17.6 5.2 15.4 5.7 13.4 5.2
neoscaphoides 1 0 3.3 1.2 2.3 0.71 6.7 2.4 7.40 1.5 14.8 4.3

t-score 8.2* 6.6* 11.7* 12.2* 8.6* 1.4
หมายเหตุ: TP = number of tuber per plant; TD = tuber diameter; SD = stem diameter; PL = petiole length; TLL = terminal
leaflet length; LTL = length of terminal leaflet tip;1 n = 20; 2 n = 40

1 cm
1 cm

A B

X X X X XX
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รูปท่ี 2 ลําตน ใบ และชอดอกเพศผู (A–B กลอย (D. hispida Dennst. var. hispida), A ลําตน ใบ
และชอดอก, B ชอดอกยอย; C–D กลอยเขา (D. hispida Dennst. var. neoscaphoides), C ลําตน
ใบ และชอดอก, D ชอดอกยอย)

1.5 ดอกและชอดอกเพศผู (male flower
and inflorescence) พบเกิดเปนชอแยกแขนง
(panicle) ขนาดใหญในกลอย (รูปท่ี 2A) มีความยาว
ท้ังหมด 4–17 เซนติเมตร ชอยอยแบบชอเชิงลด
(spike) ยาว 2–8 เซนติเมตร ตางจากชอดอกของ
กลอยเขาพบท่ีวา สวนมากเกิดเปนชอสั้นๆ (รูปท่ี 2C)
พบบางท่ีมีการแตกแขนง มีความยาวท้ังหมดเพียง 2–7
เซนติ เมตร ชอดอกยอยยาว 0.5–1 เซนติ เมตร
สวนขนาดของดอกเพศผูในกลอยท้ังสองพันธุน้ัน พบวา
มีขนาดใกลเคียงกันมาก แตรูปรางของแกนชอดอกยอย
(axis) มีลักษณะท่ีคอนขางแตกตางกันอยางเห็นไดชัด
กลาวคือ แกนชอดอกยอยของกลอยรูปทรงกระบอก มี
ดอกยอยเรียงหนาแนนตลอดความยาว (รูปท่ี 2B)

ตางจากกลอยเขาท่ีแกนชอดอกยอยรูปคลายกระบอง
และมีดอกยอยเรียงหางๆ กัน (รูปท่ี 2D) เมื่อพิจารณา
ขนาดพบวา ท้ังความยาวของกานชอดอกยอยเสนผาน
ศูนยกลางดอกบาน ตลอดจนความยาวของกลีบรวม
ช้ันนอก กลีบรวมช้ันใน ใบประดับ (bract) และใบ
ประดับยอย (bracteole) มีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคญัทางสถิติ (ตารางท่ี 3)

1.6 ดอกและชอดอกเพศเมีย ( female
flower and inflorescence) พบเกิดเปนชอเชิงลด
(spike) ไมแยกแขนงท้ังสองสายพันธุ แตดอกยอยของ
กลอยจะเกิดรวมกันอยูเฉพาะตอนปลายชอเทาน้ัน ตาง
จากดอกยอยของกลอยเขาท่ีคอนขางกระจายอยูตลอด
ความยาวของกานชอ ความแตกตางทางสถิติท่ีพบ
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B
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เกิดข้ึนในขนาดของดอกบานและความยาวของกลีบ
รวมช้ันนอกเทาน้ัน สวนลักษณะอ่ืนๆ มีคาไมแตกตาง
กัน (ตารางท่ี 4) สวนความแตกตางทางสัณฐานวิทยา
พบวากลีบรวมของกลอยมีลักษณะอวบหนา ปลายกลีบ

โคงมนและงองุมเขาหาใจกลางดอกอยางชัดเจน
(รูปท่ี 3H, 3I) ตางจากกลีบรวมของกลอยเขาท่ีคอนขาง
บาง ปลายกลีบแหลมตรงหรือโคงงุมเพียงเล็กนอย
(รูปท่ี 4G, 4H)

รูปท่ี 3 โครงสรางสวนสืบพันธุของกลอย (Dioscorea hispida Dennst. var. hispida) (A ดอกเพศผู, B ดอก
เพศผูตัดตามยาว, C กลีบรวมเพศผูช้ันนอก, D กลีบรวมเพศผูช้ันใน, E ดอกเพศเมีย, F ดอกเพศเมียตัด
ตามยาว, G ยอดเกสรเพศเมีย, H กลีบรวมเพศเมียช้ันนอก, I กลีบรวมเพศเมียช้ันใน, J ผล, K. เมล็ด)
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รูปท่ี 4 โครงสรางสวนสืบพันธุของกลอยเขา (Dioscorea hispida var. neoscaphoides) (A หัวตามซอกใบ, B
ดอกเพศผูตัดตามยาว, C กลีบรวมเพศผูช้ันนอก, D กลีบรวมเพศผูช้ันใน, E ยอดเกสรเพศเมีย, F ดอก
เพศเมียตัดตามยาว, G กลีบรวมเพศเมียช้ันนอก, H กลีบรวมเพศเมียช้ันใน, I ผล, J เมล็ด)

ตารางท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยโครงสรางสืบพันธุเพศผู (male reproductive parts) ระหวางกลอยและ
กลอยเขา (ท่ี∝= 0.05)

Variety
Male floral characters

PMA (mm) FLD (mm) OTL (mm) ITL (mm) FBL (mm) BTL (mm)
S.D. S.D. S.D. S.D. S.D. S.D.

hispida 14.6 3.6 1.7 0.4 0.7 0.10 1.1 0.2 1.03 0.19 0.7 0.12
neoscaphoides 7.2 2.6 1.2 0.1 1.0 0.1 1.2 0.11 1.4 0.2 0.8 0.1

t-score 10.6* 8.9* 10.3* 2.8* 7.2* 4.0*
หมายเหตุ: PMA = partial male inflorescence axis length; FLD = floral diameter; OTL = outer tepal length; ITL = inner tepal
length; FBL = floral bract length; BTL = bracteole length; n = 40
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1.7 ผลและเมล็ด (capsule and seed)
ผลของกลอยท้ังสองพันธุเมื่อแกจะแตกตามตะเข็บท้ัง
สามดานแบบ loculicidal capsule (รูปท่ี 3J, 4I)
มีจํานวนเมล็ดตั้งแต 1–6 เมล็ด ความกวางของผลมี
ขนาดใกลเคียงกันระหวาง 20–30 มิลลิเมตร แตขนาด
ความยาวผลของกลอยจะมากกวาอยางชัดเจนท่ีขนาด
40–52 มิลลิเมตร สวนกลอยเขามีความยาวของผล

เพียง 25–30 มิลลิเมตรเทาน้ัน สอดคลองกับการ
วิเคราะหทางสถิติ ท่ีพบวามีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญ (ตารางท่ี 4) นอกจากน้ียังพบวาเน้ือผลสด
ของกลอยเขามีลักษณะคอนขางบางและโปรงแสง
สามารถมองเห็นเมล็ดท่ีอยูภายในไดชัดเจน ตางจาก
เน้ือผลของกลอยท่ีหนาแข็งและทึบแสง

ตารางท่ี 4 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของโครงสรางทางดานการสืบพันธุเพศเมีย (female reproductive
parts) ระหวางกลอยและกลอยเขา(ท่ี∝= 0.05)

Variety
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n =14
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(mm)
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CPW
(mm)
n = 20

S.D. S.D. S.D. S.D. S.D. S.D. S.D.
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t-score 10.7* 2.4* 1.7 0.1 0.1 5.1* 4.0*
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รูปท่ี 5 สายสัมพันธทางวิวัฒนาการท่ีไดจากการวิเคราะห Maximum Likelihood ของลําดับดีเอ็นเอ บริเวณยีน
rbcL ในพืชสกุลกลอย (ตัวเลขหลังช่ือวิทยาศาสตรหมายถึงหมายเลขตัวอยาง (specimen number))

ขณะท่ีกลุม 2 น้ัน D. hispida และ
D. dumetorum จะรวมอยูในกลุมเดียวกัน แสดงให
เห็นวา D. hispida และ D. dumetorum มี
บรรพบุรุษรวมกัน สอดคลองกับการศึกษาพืชสกุล
กลอยโดยใชลําดับดีเอ็นเอในคลอโรพลาสต 2 บริเวณ
คือ rbcL และ matK พบวาพืชท้ังสองชนิดน้ีมี
ความสัมพันธใกลชิดกันมาก (Wilkin et al., 2005)
ดังน้ันจึงอาจกลาวไดวา D. hispida ไมไดเปน
monophyletic และเมื่อพิจารณาภายในชนิดเดียวกัน
แตตางสายพันธุ พบวา D. hispida var. hispida กับ
var. neoscaphoides ไมสามารถแยกเปนกลุมได
ชัดเจน แตสามารถแยกสายวิวัฒนาการไดเปน 2 กลุมท่ี
มีคา bootstrap support ท่ีสูงถึง 96 และ 71
ตามลําดับ โดยกลุมท่ี 1 น้ัน D. hispida var.
neoscaphoides ตัวอยาง ท่ี 1.4 และ 2.2 มีสาย
สัมพันธ ท่ีใกลชิดกันมากและแยกออกมาเปนสาย
วิวัฒนาการแรก (basal lineage) ของกลอยท้ังหมด
ขณะท่ีภายในกลุมใหญน้ัน D. hispida var. hispida

ตัวอยางท่ี 1.1 และ 1.2 มีลําดับดีเอ็นเอท่ีคลายกับ
D. hispida ท่ีไดมาจาก Genbak (NCBI) มากท่ีสุด
ขณะท่ี D. hispida var. neoscaphoides ตัวอยางท่ี
1.1, 1.2, 1.3 และ 2.1 มีความสัมพันธใกลชิดกับ
D. hispida var. hispida ตัวอยางท่ี 2.1 ถึงแมจะมีคา
bootstrap ท่ีต่ํา แตอยางไรก็ตามความสัมพันธทาง
วิวัฒนาการระหวาง D. hispida var. hispida กับ var.
neoscaphoides ยังไมแนชัดและแยกกลุมไมไดชัดเจน
ถึงแมวาจะมีลักษณะทางสัณฐานวิทยาท่ีแตกตางกัน
เน่ืองจากบริเวณยีน rbcL น้ัน แมวาจะชวยในการจัด
กลุมและศึกษาสายวิวัฒนาการของกลอยได แตยีน
ดังกลาวน้ีในพืชอ่ืนๆ ถือวามีประสิทธิภาพในการ
นํามาใชแยกและระบุชนิดต่ํา แตถาใชรวมกับบริเวณอ่ืน
เชน ยีน matK หรือดีเอ็นเอในนิวเคลียส เชน ITS ก็จะ
ทําใหผลการแยกและระบุชนิดพืชดีข้ึน (Hilu and
Liang, 1997)
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สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาสัณฐานวิทยาเปรียบเทียบของ

โ ค ร ง ส ร า ง พื ช ท้ั ง ห ม ด  ร ว ม กั บ ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห
ความสัมพันธเชิงวิวัฒนาการจากดีเอ็นเอ พบวากลอย
และกลอยเขามีความสัมพันธใกลเคียงกันมากเมื่อเทียบ
กับกลอยหรือมันปาในกลุมใบประกอบ (compound
leaves) ดวยกัน ผลการศึกษาในครั้งน้ีจึงยืนยันไดวา
กลอยและกลอยเขามีความสัมพันธทางวิวัฒนาการท่ี
ใกลชิดกันถึงแมวาจะมี มันปาชนิดอ่ืนถูกจัดอยูในกลุม
เดียว กันดวย ก็ตาม ดั ง น้ันขอมูลของดี เ อ็นเอใน
การศึกษาครั้งน้ีจึงไมสามารถแยกสถานภาพของกลอย
เขาจากระดับพันธุข้ึนเปนระดับชนิดตางหากได มีเพียง
ขอมูลทางสัณฐานวิทยาท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิตเิทาน้ัน ท่ีสนับสนุนใหการจัดจําแนกกลอยและ
กลอยเขาออกจากกันในระดับสายพันธุ (variety)
ตามท่ีไดรายงานไวโดย Prain and Burkill (1927) น้ัน
ถือวาเหมาะสมถูกตองแลว

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาวิจัยในครั้งน้ี ไดรับทุนอุดหนุน
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869, 876 987, 1008, 1016

Dioscorea hispida Dennst. var. neoscaphoides
Prain & Burkill

Chayamarit et al. 2093; C. Thapyai
538, 619, 654, 655, 656, 657, 658, 660;
Hansen 4509; Larsen & Hansen 4509;
Larsen et al. 482, 2218, 2286, 2682;
Maxwell 87-896, 88-831, 88-1158, 92-
531, 95-1293, 96-1147, 05-422; Pooma
et al. 4552; Tagawa et al. T-9175; T.
Shimizu T-8055

2. รายชื่อตัวอยางท่ีศึกษาดีเอ็นเอ [BKF]
Dioscorea hispida Dennst. var. hispida

D his hispida 1.1 (C. Thapyai 617)
Sequence Number KU865501
D his hispida 1.2 (C. Thapyai 653)
Sequence Number KU865503
D his hispida 2.1 (C. Thapyai 659)
Sequence Number KU865509

Dioscorea hispida Dennst. var. neoscaphoides
Prain & Burkill

D his neoscaphoides 1.1 (C. Thapyai
654) Sequence Number KU865504
D his neoscaphoides 1.2 (C. Thapyai
655) Sequence Number KU865505
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D his neoscaphoides 1.3 (C. Thapyai
656) Sequence Number KU865506
D his neoscaphoides 1.4 (C. Thapyai
657) Sequence Number KU865507
D his neoscaphoides 2.1 (C. Thapyai
658) Sequence Number KU865508
D his neoscaphoides 2.2 (C. Thapyai
660) Sequence Number KU865510

Dioscorea pentaphylla L.
D pentaphylla 1.1 (C. Thapyai 629)
Sequence Number KU865502
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