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งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพเมล็ดพันธุ์งาขี้ม้อน 8 สายพันธุ์ วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์
(Completely Randomized Design, CRD) จำนวน 3 ซ้ำ โดยมี 8 กรรมวิธี โดยบันทึกข้อมูลหลังเพาะเมล็ดจนถึงอายุ 21
วันหลังเพาะเมล็ด ณ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ในเดือนสิงหาคม 2564 ผลการทดลอง พบว่า สายพันธุ์งาขี้ม้อนบ้านเหล่ากอหก
ตำบลเหล่ากอหก อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย มีเปอร์เซ็นต์การงอก และดัชนีการงอก สูงสุดเท่ากับ 97.33 เปอร์เซ็นต์ และ
23.59 เมล็ด ตามลำดับ ซึ่งมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญยิ่ง สายพันธุ์งาขี้ม้อนบ้านนาบอน ตำบลนาซ่าว อำเภอ
เชียงคาน จังหวัดเลย มีความเร็วในการเจริญเป็นต้นกล้าปกติเร็วที่สุด (14.85) และ สายพันธุ์งาขี้ม้อนบ้านร่องจิก ตำบลร่องจิก
อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย มีเปอร์เซ็นต์ต้นกล้าผิดปกติต่ำที่สุด (0.66 เปอร์เซ็นต์) และศึกษาการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของ
งาขี ้ ม ้ อ น 8 สายพั น ธุ ์ วางแผนการทดลองแบบสุ ่ม ในบล็อ กสมบูร ณ์ (Randomized Complete Block Design, RCBD)
จำนวน 4 บล็อก โดยบันทึกข้อมูลตั้งแต่วันย้ายปลูกจนถึงระยะพัฒนาเกิดเป็นช่อดอก ณ และศูนย์ฝึกเกษตร มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเลย ในเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน 2564 ผลการทดลอง พบว่า สายพันธุ์งาขี้ม้อนบ้านเลยตาดตำบลเลยวังไสย์ อำเภอ
ภูหลวง จังหวัดเลย มีแนวโน้มความสูงต้นมากที่สุด (158.72 เซนติเมตร) จำนวนใบมากที่สุด (158.22 ใบ) จำนวนกิ่งต่อต้น
มากที่สุด (20.80 กิ่ง) ซึ่งมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญยิ่ง สายพันธุ์งาขี้ม้อนบ้านเวียงชัย ตำบลนาด้วง อำเภอ
นาด้วง จังหวัดเลย มีอายุวันออกดอก 50 เปอร์เซ็นต์เร็วที่สุด (95 วันหลังย้ายปลูก) ดังนั้น งาขี้ ม้อนที่มีคุณภาพเมล็ดพันธุ์ที่
ดีที่สุด คือ สายพันธุ์งาขี้ม้อนบ้านเหล่ากอหก ตำบลเหล่ากอหก อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย และงาขี้ม้อนที่มีการเจริญเติบโต
ดีที่สุด คือ สายพันธุ์งาขี้ม้อนบ้านเลยตาด ตำบลเลยวังไสย์ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย
คำสำคัญ: งาขี้ม้อน เปอร์เซ็นต์การงอก ดัชนีการงอก การเจริญเติบโต
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ABSTRACT

The objective of this research was to study the seed quality of 8 varieties of Perilla frutescens L.
Britt. completely randomized design ( CRD including 8 treatments with 3 replications was used. The data
were recorded after sowing until 21 days after sowing at department of agriculture in August 2021. The
experimental results found that Ban Lao Kor Hok, Lao Kor Hok Sub- district, Na Haeo District, Loei Province
has a percentage of germination and the highest germination index 97. 33 percent and 23. 59 seeds
respectively which were significantly different statistically. Ban Na Bon, Na Sao Sub- district, Chiang Khan
district, Loei province had the fastest normal seedling growth speed was 12. 33 and Ban Rong Chik, Rong
Chik Sub- district, Phu Ruea district, Loei province had the lowest percentage of abnormal seedlings 0. 66
percent different. A comparison study of the growth of 8 species of Perilla frutescens L. Britt. a randomized
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complete block design ( RCBD) of 4 blocks. By the data were recorded from the planting untill to the
development of inflorescences. At agricultural training centers Loei Rajabhat University in June-September
2021. The experimental results found that Ban Loei Tat, Loei Wang Sai Sub-district, Phu Luang district, Loei
province had the highest tendency to plant height 158.72 cm, the highest number of leaves 158.22 leaves,
the highest number of branches per tree 20.80 branches which were significantly different statistically. Ban
Wiang Chai, Na Duang Sub- district, Na Duang district, Loei province, had the earliest 50 percent flowering
date 95 days after transplanting. Therefore, Perilla frutescens L. Britt. with the best seed quality is Ban Lao
Kor Hok, Lao Ko Hok Sub- district, Na Haeo district, Loei province, and the best growing was Ban Loei Tat,
Loei Wang Sai Sub-district, Phu Luang district, Loei province.
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งาขี้ม้อน (Perilla frutescens L. Britt.) จัดอยู่ในวงศ์กะเพรา (Lamiaceae) จากการสำรวจและรวบรวมพันธุ์งา
ขี้ม้อน จากเกษตรกร 13 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา ตาก แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน เพชรบูรณ์ เลย
สุโขทัย สามารถรวบรวมได้ทั้งหมด 53 ตัวอย่าง [1] งาขี้ม้อนเป็นพืชผสมตัวเองแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ ชนิด frutescens
เป็นชนิดที่ใช้เป็นพืชให้น้ำมัน อีกชนิดหนึ่งคือ ชนิด crispa เป็นชนิดที่ใช้เป็นยาจีน และรับประทานสด เป็นไม้ล้มลุก ลำต้นตั้ง
ตรง เป็นสี่เหลี่ยม มนๆ ใบงาขี้ม้อนจะมีขนยาวละเอียดสีขาวปกคลุมหนาแน่น จะมีรูปไข่ ปลายใบเรียวแหลม โคนใบกลม ขอบ
ใบจักแบบฟันเลื่อยสีเขียวอ่อน ดอกจะเป็นช่อกระจุก ตามง่ามใบเมื่อดอกเจริญไปเป็นเมล็ดแล้วกลีบเลี้ยงจะใหญ่ขึ้น กลีบดอก
สีขาวเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปากบนปลายเว้าเล็กน้อย เมล็ดจะมีรูปไข่ขนาดเล็ก แข็งมีสีน้ำตาลหรือสีเทา มีลายรูปตาข่าย มี
กลิ่นหอมเฉพาะตัว [2] เกษตรกรส่วนใหญ่ จะเริ่มเพาะปลูกงาขี้ม้ อนในช่วงต้นฤดูฝน (พฤษภาคม ถึง มิถุนายน) ในพื้นที่ว่าง
หลังบ้านโดยมีระยะปลูกที่ไม่แน่นอน และมีวิธีการปลูกแบบหว่านเมล็ดโดยตรง หรือย้ายต้นกล้าไปปลูกสามารถแบ่งการปลูก
ของเกษตรกรออกเป็น 2 แบบ คือ การปลูกในสวนหลังบ้าน ได้แก่ เกษตรกรที่อาศัยอยู่บนพื้นสูงไม่มาก เช่น คนเมืองไทยใหญ่
และลั๊วะ และการปลูกร่วมกับการปลูกข้าวไร่ในระบบไร่หมุนเวียน ได้แก่ เกษตรกรที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูง เช่น กะเหรี่ยง และ
มูเซอ โดยทั่วไปเกษตรกรจะทำการปลูกงาขี้ม้อนปีละ 1 ครั้งเรียกว่างาปี มีอายุการเก็บเกี่ยว 160 วัน งาขี้ม้อน ที่ปลูกใน
ประเทศไทยจะเริ่มออกดอกในช่วงต้นฤดูหนาว พื้นที่ที่ปลูกในจังหวัดเลยจะอยู่ในพื้นที่เชิงเขา เช่น อำเภอภูเรือ อำเภอด่าน
ซ้าย อำเภอนาแห้ว และอำเภอภูหลวง ผลผลิตเฉลี่ยของจังหวัดเลย ประมาณ 40 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งได้ผลผลิตน้อย แต่ราคาเมือ่
เทียบกับ งาขาว และงาดำ ซึ่งงาขี้ม้อนมี ราคาที่สูง ราคาที่ขายได้ประมาณ กิโลกรัมละ 90-120 บาท ต่อกิโลกรัม การ
พัฒนาการเจริญเติบโต และคุณภาพเมล็ดพันธุ์ของงาขี้ม้อนมักจะประสบปัญหาการเข้าทำลายของ ศัตรูพืช ตั้งแต่การหยอด
เมล็ด จนถึงระยะการเจริญเติบโต เช่น เพลี้ยอ่อนซึ่งจะเข้าทำลายต้นของงาขี้ม้อน โดยพบที่ บริเวณด่านล่างใบของยอดอ่อน
ทำให้ใบหยิกงอความเสียหายมากในระยะ 1-2 เดือนแรกหลังการปลูก จะทำให้ต้นแคระแกร็น
การตรวจสอบคุณภาพและการเจริญเติบโต ของเมล็ดพันธุ์งาขี้ม้อน เป็นการวัดศักยภาพสูงสุดของเมล็ดพันธุ์นั้นๆ ที่
จะสามารถงอกเป็นต้นกล้าที่สมบูรณ์ได้ นำไปใช้ประโยชน์ในการเปรียบเทียบคุณภาพเมล็ดพันธุ์จากพื้นที่ต่าง ๆ (Seed Lot)
และใช้คาดคะเนความงอกเมื่อนำไปปลูกเพื่อกำหนดปริมาณเมล็ดพันธุ์ที่ใช้และยังใช้เป็นข้อมูลเพื่อควบคุมคุณภาพมาตรฐาน
ของเมล็ดพันธุ์อีกด้วย อีกทั้งยั งเป็นการลดความเสี่ยงในการผลิตพืช ซึ่งมีประโยชน์ต่อเกษตรกรผู้ผลิต ผู้จำหน่าย และผู้ทำ
หน้าที่เกี่ยวกับการปรับปรุง ผู้เก็บรักษา โดยจะช่วยในการวางแผนการปลูก การกำหนดราคา และการควบคุมคุณภาพเมล็ด
พันธุ์ นอกจากนี้ยังใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจในการปฏิบัติต่อเมล็ดพัน ธุ์ [3] ดังนั้นการศึกษางาขี้ม้อนในพื้นที่จังหวัดเลย มา
ทดสอบความงอกของเมล็ดพันธุ์ และนำมาปลูกทดสอบลักษณะการเจริญเติบโตครัง้ นี้ เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลให้แก่เกษตรกร ผู้
ปลูกงาขี้ม้อน และผู้สนใจนำไปใช้ประโยชน์หรือเป็นแนวทางในการศึกษาต่อไป
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วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
1. เพื่อตรวจสอบคุณภาพเมล็ดของพันธุ์งาขี้ม้อน
2. เพื่อศึกษาลักษณะการเจริญเติบโตของงาขี้ม้อนในจังหวัดเลย
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การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์และการเจริญเติบโตของงาขี้ม้อน ทั้งหมด 8 สายพันธุ์ คือ สายพันธุ์บ้านหลวง
ตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน สายพันธุ์บ้านร่องจิก ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ สายพันธุ์บ้านหมากแข้ง ตำบล
กกสะทอน อำเภอด่านซ้าย สายพันธุ์บ้านห้วยม่วง ตำบลนาดินดำ อำเภอเมือง สายพันธุ์บ้านเหล่ากอหก ตำบลเหล่ากอหก
อำเภอนาแห้ว สายพันธุ์บ้านนาบอน ตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน สายพันธุ์บ้านเลยตาด ตำบลเลยวังไสย์ อำเภอภูหลวง
จังหวัดเลย และ สายพันธุ์บ้านเวียงชัย ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย โดยแบ่งออกเป็น 2 การทดลองคือ
การทดลองที่ 1 ศึกษาคุณภาพเมล็ดพันธุ์ 8 สายพันธุ์ โดยการทดสอบความงอกของเมล็ด ด้วยวิธี Top of Paper (TP)
[4] ในเดือนสิงหาคม 2564 ณ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely
Randomized Design, CRD) จำนวน 3 ซ้ำ ซ้ำละ 50 เมล็ด นำจานเพาะเชื้อใส่ไว้ในตู้เพาะเมล็ดพันธุ์ โดยอุณหภูมิช่วงกลางวัน
จะอยู่ที่ 20 องศาเซลเซียส ใช้เวลา 16 ชั่วโมง และอุณหภูมิช่วงกลางคืนจะอยู่ที่ 30 องศาเซลเซียส ใช้เวลา 8 ชั่วโมง การนับ
ครั้งแรกนับเฉพาะต้นกล้าที่งอกสมบูรณ์เท่านั้น เมื่อนับแล้วให้คัดออกจากวัสดุเพาะเพื่อลดความหนาแน่น บางครั้งการนับครั้ง
แรกอาจจำเป็ น ต้ อ งคั ด เมล็ ด ที ่ เ น่ า ทิ ้ งเพื ่ อ ป้ อ งกั น เชื ้ อ โชคที ่ จ ะแพร่ ไ ปยั งเมล็ ด อื ่ น บั น ทึ ก ข้ อ มู ล เปอร์ เ ซ็ น ต์ ก ารงอก
(Germination Percentage) เมื่อเวลาผ่านไป 21 วันหลังเพาะเมล็ด ความเร็วในการเจริญเป็นต้นกล้าปกติ ตรวจนับความ
งอกของต้นกล้าทุกวันเป็นเวลา 21 วัน จากนั้นมาคำนวณตามสูตร [5] เปอร์เซ็นต์ต้นกล้าผิดปกติ ตรวจนับต้นกล้าซึ่ งมี
ส่วนประกอบที่สำคัญบางส่วนหรือทั้งหมดถูกทำลายเสียหาย ไม่สามารถเจริญเติบโตเป็นต้นพืชที่สมบูรณ์ได้ และดัชนีการงอก
(Germination Index) ตรวจนับจำนวนต้นกล้าปกติทุกวัน จนครบ 8 วัน
การทดลองที2่ เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของงาขี้ม้อน 8 สายพันธุ์ วางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์
(Randomized Complete Block Design, RCBD) จำนวน 4 บล็อก ในเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน 2564 ณ ศูนย์ ฝึก
เกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย การเตรียมดินด้วยการไถ 2 ครั้ง ครั้งแรกไถดะประมาณ 10-15 วันก่อนปลูก ตากดินทิ้งไว้
เพื่อให้แดดเผาทำลายรากวัชพืช ไข่แมลง และเชื้อโรคที่อยู่ในดิน ครัง้ ที่ 2 ใส่ปุ๋ยคอกประมาณ 1 ตันต่อไร่ แล้วจึงไถพรวนดินให้
ร่วน เพื่อกำจัดต้นอ่อนวัชพืชที่ขึ้นมาหลังจากการไถครั้งแรก ยกร่องสูง 15-20 เซนติเมตร ปลูกโดยการใช้ต้นกล้าที่มีอายุ 23 วัน
หลังจากนั้นให้น้ำทันที จะให้น้ำโดยพิจารณาจากความชุ่มชื้นของดินในแปลงปลูก ให้น้ำปล่อยตามร่องจะให้น้ำเพียง 3 ใน 4
ของความสูงของแปลงปลูก กำจัดวัชพืชหลังปลูก ในช่วงแรกหรือหลังปลูกงาขี้ม้อน 15-30 วัน เพื่อให้งาขี้ม้อนมีการเจริญเติบโต
ได้ดีและเต็มที่ ใส่ปุ๋ยมูลวัว เมื่องาขี้ม้อนมีอายุ 60 วันหลังย้ายปลูก บันทึกข้อมูล ความสูงต้น จำนวนใบ จำนวนกิ่งต่อต้น เมื่องา
ขี้ม้อนมีอายุ 15, 30, 45, 60 และ 75 วันหลังย้ายปลูก อายุวันออกดอก 50 เปอร์เซ็นต์ โดยนับตั้งแต่วนั ปลูกถึงระยะการพัฒนา
เกิดเป็นช่อดอกที่ส่วนยอด ดอกเริ่มบานจากด่านล่างของช่อดอก (R0) 50 เปอร์เซ็นต์ ของแปลงย่อย
การทดลองที่ 1 วิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูลตามแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ และการทดลองที่2 วิเคราะห์ข้อมูล
ตามแผนการทดลองแบบสุ่ม ในบล็อ กสมบูรณ์ และเปรียบเทียบความแตกต่า งระหว่ างค่า เฉลี ่ยแบบ Duncan’s News
Multiple Range Test ที่ p ≤0.05 ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS (Statistics Package for Social Sciences)

ผลการวิจัย และวิจารณ์ผลการวิจัย
ผลการวิจัย
ผลการศึกษาคุณภาพเมล็ดพันธุ์ 8 สายพันธุ์ โดยการทดสอบความงอกของเมล็ด ด้วยวิธี Top of paper (TP)
เปอร์เซ็นต์การงอก ความเร็วในการเจริญเป็นต้นกล้าปกติ และเปอร์เซ็นต์ต้นกล้าผิดปกติ เมื่อเมล็ดงาขี้ม้อน มีอายุ 21 วันหลัง
เพาะเมล็ด พบว่า เปอร์เซ็นต์การงอกมีความแตกต่างอย่ างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ สายพันธุ์บ้านเหล่ากอหก ตำบลเหล่ากอหก
อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย มีเปอร์เซ็นต์การงอกเฉลี่ยสูงสุด 97.33 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือสายพันธุ์บ้านเลยตาด ตำบลเลยวัง
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565
"วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อชุมชน"
8 เมษายน 2565 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
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th

ไสย์ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย และสายพันธุ์บ้านหมากแข้ง ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย มีเปอร์เซ็นต์การงอก
เฉลี่ย 96.66 และ 93.33 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ มีความเร็วในการเจริญเป็นต้นกล้าปกติ มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติ สายพันธุ์บ้านหลวง ตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีความเร็วในการเจริญเป็นต้นกล้าปกติเฉลี่ยเร็วที่สุด
12.33 วัน รองลงมาคือสายพันธุ์บ้านร่องจิก ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย และสายพันธุ์บ้านหมากแข้ง ตำบลกกสะทอน
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย มีความเร็วในการเจริญเป็นต้นกล้าปกติเฉลีย่ 12.43 และ 12.96 วัน ตามลำดับ เปอร์เซ็นต์ ต้นกล้า
ผิดปกติมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติ สายพันธุ์บ้านร่องจิก ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย มีเปอร์เซ็นต์ต้น
กล้าผิดปกติต่ำที่สุดเฉลี่ย 0.66 เปอร์เซ็นต์ และดัชนีการงอกเมื่อเมล็ดงาขี้ม้อนมีอายุ 8 วันหลังเพาะเมล็ด มีความแตกต่างอย่าง
มีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ สายพันธุบ์ ้านเหล่ากอหก ตำบลเหล่ากอหก อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย มีดัชนีการงอกเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ
23.59 เมล็ด รองลงมาคือสายพันธุ์ บ้านนาบอน ตำบล นาซ่าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย และสายพันธุ์บ้านหมากแข้ง
ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย มีดัชนีการงอกเฉลี่ย 23.10 และ 19.42 เมล็ด ตามลำดับ ตารางที่ 1

c.

ตารางที่ 1 คุณภาพเมล็ดพันธุ์ของงาขี้ม้อน ในด้านเปอร์เซ็นต์การงอก ความเร็วในการเจริญเป็นต้นกล้าปกติ เปอร์เซ็นต์
ต้นกล้าผิดปก ติดัชนีการงอก ของสายพันธุ์งาขี้ม้อน 8 สายพันธุ์
ดัชนีการ
งอก
13.62d
14.32cd
19.42ab
18.94abc
23.60a
23.10a
18.82abc
16.55bcd
18.54
**
22.06

w

w
w

.n

cs

t.l

ru

.a

เปอร์เซ็ ความเร็วใน
เปอร์เซ็นต์
สายพันธุ์งาขี้ม้อน
นต์
การเจริญเป็น
ต้นกล้าผิดปกติ
การงอก ต้นกล้าปกติ
บ้านหลวง ตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
90.00bc
12.33a
3.33ab
บ้านร่องจิก ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
86.66c
12.43a
0.66a
บ้านหมากแข้ง ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 93.33ab
12.96ab
2.66ab
บ้านห้วยม่วง ตำบลนาดินดำ อำเภอเมือง จังหวัดเลย
88.00bc
13.18ab
6.66abc
บ้านเหล่ากอหก ตำบลเหล่ากอหก อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย
97.33a
13.03ab
2.66ab
บ้านนาบอน ตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
96.00a
14.85c
11.33c
บ้านเลยตาด ตำบลเลยวังไสย์ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย
96.66a
13.34ab
4.66ab
บ้านเวียงชัย ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย
85.33c
14.05bc
7.33bc
Mean
91.66
13.26
4.91
F-test
**
*
*
C.V. %
5.81
7.69
85.64
หมายเหตุ
* = มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์
** = มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99 เปอร์เซ็นต์

เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของงาขี้ม้อน 8 สายพันธุ์ ด้านการเจริญเติบโต ความสูงต้น จำนวนใบต่อต้น จำนวนกิ่งต่อ
ต้นเมื่ออายุ 75 วันหลังย้ายปลูก และอายุวันออกดอก 50 เปอร์เซ็นต์ พบว่า ความสูงต้นมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทาง
สถิติ สายพันธุ์บ้านเลยตาดตำบลเลยวังไสย์ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย มีความสูงต้นเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 158.72 เซนติเมตร
รองลงมาคือสายพันธุ์บ้านหมากแข้ง ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย และสายพันธุ์บ้านร่องจิก ตำบลร่องจิก
อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย มีความสูงต้นเฉลี่ย 149.85 และ 133.00 เซนติเมตร ตามลำดับ จำนวนใบต่อต้น มีความแตกต่าง
อย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ สายพันธุ์บ้านเลยตาด ตำบลเลยวังไสย์ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย มีจำนวนใบต่อต้นเฉลี่ยสูงสุด
เท่ากับ 158.22 ใบ รองลงมาคือสายพันธุ์บ้านหมากแข้ง ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย และสายพันธุ์บ้านร่อง
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565
"วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อชุมชน"
8 เมษายน 2565 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
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จิก ตำบลร่องจิก อำเภอ ภูเรือ จังหวัดเลย มีจำนวนใบต่ อต้นเฉลี่ย 139.48 และ 127.55 ใบ ตามลำดับ จำนวนกิ่งต่อต้นมี
ความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ เฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 20.80 กิ่ง รองลงมาคือสายพันธุ์บ้านหมากแข้ง ตำบลกกสะทอน
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย และสายพันธุ์บ้านร่องจิก ตำบลร่องจิก อำเภอ ภูเรือ จังหวัดเลย มีจำนวนใบต่อต้นเฉลี่ย 20.10
และ 18.27 กิ่ง ตามลำดับ และอายุวัน ออกดอก 50 เปอร์เซ็นต์ มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติที่ สายพันธุ์บ้าน
เวียงชัย ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย มีอายุวันดอก 50 เปอร์เซ็นต์เฉลี่ยเร็วที่สุด 95.00 วันหลังย้ายปลูก รองลงมา
คือบ้านห้วยม่วง ตำบลนาดินดำ อำเภอเมือง จังหวัดเลยมีอายุวันดอก 50 เปอร์เซ็นต์เฉลี่ย 96.00 เปอร์เซ็นต์ ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของการเจริญเติบโต ความสูงต้น จำนวนใบ จำนวนกิ่งต่อต้นเมื่ออายุ 75 วันหลังย้าย
ปลูกและอายุวันออกดอก 50 เปอร์เซ็นต์ ของงาขี้ม้อน 8 สายพันธุ์

.a

ru

t.l

cs

จำนวน อายุวันออกดอก
กิ่งต่อต้น 50 เปอร์เซ็นต์
13.15e
118.00b
18.27bc
119.50c
20.10ab
119.00bc
16.05d
96.00a
18.12bc
118.00b
16.95cd
118.00b
20.80a
119.00bc
15.55d
95.00a
17.37
112.81
**
**
29.82
9.03

c.

จำนวนใบ
ต่อต้น
80.23e
127.55bc
139.48b
117.88c
121.60c
117.95c
158.23a
97.78d
120.08
**
36.99

th

ความสูงต้น
(เซนติเมตร)
บ้านหลวง ตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
76.05c
บ้านร่องจิก ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
133.00b
บ้านหมากแข้ง ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
149.85a
บ้านห้วยม่วง ตำบลนาดินดำ อำเภอเมือง จังหวัดเลย
124.67b
บ้านเหล่ากอหก ตำบลเหล่ากอหก อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย 124.87b
บ้านนาบอน ตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
123.90b
บ้านเลยตาด ตำบลเลยวังไสย์ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย
158.72a
บ้านเวียงชัย ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย
123.55b
Mean
126.82
F-test
**
C.V. %
29.85
สายพันธุ์งาขี้ม้อน

w
w

.n

หมายเหตุ
** = มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99 เปอร์เซ็นต์

w

วิจารณ์ผลการวิจัย
การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดของพันธุ์ งาขี้ม้อนทั้ง 8 สายพันธุ์ ทำการทดลองด้วยวิธี TP ที่อุณหภูมิสลับ 20 - 30
องศาเซลเซียส มีเปอร์เซ็นต์การงอกที่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99 เปอร์เซ็นต์ โดยมี
เปอร์เซ็นต์การงอก อยู่ในช่วง 85.33 - 97.33 เปอร์เซ็นต์ ความเร็วในการเจริญเป็นต้นกล้าปกติ อยูใ่ นช่วง 12.33 – 14.85 วัน
เปอร์เซ็นต์ต้นกล้าผิดปกติ อยู่ในช่วง 0.66 - 11.33 เปอร์เซ็นต์ และดัชนีการงอกของงาขี้ม้อนเมื่ออายุ 8 วัน หลังเพาะเมล็ด
อยู่ในช่วง 13.61-23.59 ต้น เนื่องจากเมล็ดพันธุ์งาขี้ม้อนมีการพักตัวของเมล็ด แหล่งที่มาของเมล็ด และมีการจัดการหลังการ
เก็บเกี่ยวที่แตกต่างกัน [6] ลักษณะที่เมล็ดสดไม่งอกหรือการที่เมล็ดมีการดูดน้ำแต่ไม่เกิดการงอกของต้นอ่อนเกิดขึ้นโดยเมล็ด
พันธุ์ไม่ถูกทำลายด้วยเชื้อ ซึ่งการพักตัวของเมล็ดพันธุ์เกิดขึ้นได้หลายสาเหตุ เช่น เกิดจาการพักตัวทางกายภาพหรือสรีรวิทยา
ของเมล็ดเอง หรืออาจเกิดจากสภาพแวดล้อม ได้แก่ ความชื้น อุณหภูมิ และปริมาณออกซิเจนที่ไม่เหมาะสม เป็นต้น โรค ซึ่ง
สาเหตุเกิดจากการพักตัวของเมล็ดได้อาจสามารถเพิ่มความงอกของเมล็ดพันธุ์ของงาขี้ม้อนได้ จากการทดลอง พบว่า มีความ
ผิดปกติของต้นกล้า อาจเกิดจากการจำลองสภาพอากาศจึงทำให้ต้นพืชผิดปกติเพราะพืชไม่ได้รับแสงที่เพียงพอ และเกิดจาก
การใช้อุณภูมิสูงในช่วงกลางคืน และอุณภูมิต่ำในช่วงกลางวัน จึงทำให้ต้นพืชที่ทำการเพาะนั้นเกิดการผิดปกติและเกิดการ
ชะงักการเจริญเติบโต
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การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของงาขี้ ม้อน 8 สายพันธุ์ มีความสูงต้น จำนวนใบ จำนวนกิ่ง และอายุวันออกดอก
50 เปอร์เซ็นต์ มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99 เปอร์เซ็นต์ โดยมีความสูงต้นอยู่ในช่วง
76.05 - 158.72 เซนติเมตร จำนวนใบอยู่ในช่วง 80.22 - 158.22 ใบ จำนวนกิ่งอยู่ในช่วง 13.15 - 20.80 กิ่ง และอายุวันออก
ดอก 50 เปอร์เซ็นต์ อยู่ในช่วง 95.00 - 119.50 วันหลังย้ายปลูก เนื่องจากปัจจัยของสภาพแวดล้อม เช่น ช่วงแสง ปริมาณ
น้ำฝน อุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของงาแตกต่างกัน งาขี้ม้อนเป็นไม้พุ่มหรือไม้ล้มลุกมีความสูงของต้นประมาณ
112 – 256 เซนติเมตร จำนวนกิ่งประมาณ 8 – 37 กิ่งต่อต้น [7] มีอายุวันออกดอกอยู่ที่ 144 – 193 วัน หลังย้ายปลูก
สายพันธุ์งาขี้ม้อน มีความแตกต่างระหว่างประชากรในลักษณะปริมาณขนใบ และความแตกต่างระหว่าง และภายในประชากร
ในลักษณะสีเมล็ด อีกทั้งงาขี้ม้อนยังมีความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างประชากรของลักษณะสรีรวิทยาทางปริมาณอีกด้วย
จากการทดลองนี้จะเห็นได้ว่า ประชากร งาขี้ม้อน ทั้ง 8 สายพันธุ์ พบว่า มีลักษณะทางสัณฐานวิทยาที่ใกล้เคียงกันมาก มี
เพียงสองลักษณะเท่านั้นที่แตกต่างกัน คือ ลักษณะปริมาณขนใบซึ่งพบความแตกต่างระหว่างประชากร และลักษณะสีเมล็ดซึ่ง
พบความแตกต่างทั้งระหว่างภายในประชากร [8] สำหรับในส่วนของลักษณะสรีรวิทยา พบว่า มีความแตกต่างกันทั้ ง ใน
ลักษณะความสูง จำนวนกิ่ง จำนวนใบ อายุวันออกดอก 80 เปอร์เซ็นต์ โดยพบความแตกต่างทั้งภายในประชากร งาขี้ม้อนที่มี
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาที่เหมือนกัน แต่เมื่อพิจารณาลักษณะทางสรีรวิทยาแล้วความแตกต่างที่เกิดขึ้นในลักษณะดังกล่าว
อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น ปริมาณน้ำฝน ช่วงแสง นั่นคือความแตกต่างที่เกิดขึ้นเกิดจากการตอบสนองต่อ
สิ่งแวดล้อม เมื่อพิจารณาจากสีดอกของสายพันธุ์งาขี้ม้อนทั้ง 8 สายพันธุ์ ทุกสายพันธุ์งาขี้ม้อน ดอกเป็นสีขาวเหมือนกันทั้งหมด
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จากการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์และการเจริญเติบโตของงาขี้ม้อน ทั้งหมด 8 สายพันธุ์ ด้านคุณภาพเมล็ดพันธุ์
สายพันธุ์บ้านเหล่ากอหก ตำบลเหล่ากอหก อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย มีเปอร์เซ็นต์การงอก และดัชนีการงอกดีที่สุด ในขณะที่
สายพันธุ์บ้านหลวง ตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีความเร็วในการเจริญเป็น ต้นกล้าปกติเร็วที่สุด
ส่วนเปอร์เซ็นต์ต้นกล้าผิดปกติ และสายพันธุ์บ้านร่องจิก ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย มีเปอร์เซ็นต์ความผิดปกติของ
ต้นกล้าน้อยที่สุด ด้านการเจริญเติบโต สายพันธ์บ้านเลยตาด ตำบลเลยวังไสย์ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย มีความสูงต้น จำนวนใบ
และจำนวนกิ่งต่อต้นมากที่สุด ในขณะที่ สายพันธุ์บ้านเวียงชัย ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย มีอายุวันออกดอก 50
เปอร์เซ็นต์เร็วที่สุด และด้านความสัมพันธ์ของคุณภาพเมล็ดพันธุ์กับการเจริญเติบโตของงาขี้ม้อน สายพันธุ์ที่นำมาจากพื้นที่สูง
มีคุณภาพเมล็ดพันธุ์ ดีที่สุด ด้านการเจริญเติบโตเมื่อนำมาศึกษาในพื้นที่ราบลุ่ม สายพันธุ์ที่มาจกที่สูงมีการเจริญเติบโตล่าช้า
เนื่องจากมีความไวต่อ ช่วงแสงจึงทำให้ยืดอายุการเจริญเติบโต ดังนั้นงานวิจัยนีส้ ามารถนําไปใช้ในการตัดสินใจเลือกใช้พันธุ์
ที่เหมาะสมกับพื้นที่ของเกษตรกร เพื่อป้องกันการสูญหายพืชท้องถิ่นต่อไป

ข้อเสนอแนะ

w

ควรมีการทดสอบคุณภาพของเมล็ด ขั้นตอนการทำลายการพักตัวของเมล็ด ลักษณะทางสัณฐานวิทยา และวิธีการ
ปลูก เพราะจะทำให้ไม่เกิดผลกระทบต่อจัดการแปลง การดูแลรักษา และการเก็บเกี่ยว สำหรับผู้ที่สนใจศึกษา
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