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บทคัดยอ 

การผลิตงางอก คือ กรรมวิธีเพาะเมล็ดงาใหไดเปนตนกลา เพื่อนําไปบริโภคโดยตรง ใชในการประกอบ

อาหาร หรือนําไปแปรรูปเปนผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพ แตกรรมวิธีในการผลิตหรือวิธีการเพาะเมล็ดมีผลตอ

คุณภาพและปริมาณของงางอกที่ได จึงไดศึกษากรรมวิธีการผลิตงางอกเพื่อใหเหมาะสม สะดวก และงายตอการ

ปฏิบัติ ตลอดจนไดผลผลิตงางอกที่ดีและมีคุณภาพ วางแผนการทดลอง แบบ CRD มี 4 ซ้ํา กรรมวิธี คือ วัสดุที่ใช

ในการเพาะเมล็ด ม ี5 กรรมวิธี ไดแก 1. ทราย 2. แกลบเผา 3. แผนฟองน้ํา 4. ผาดายดิบ 5. ผาดายดิบและมีสอบ

ปานซอนดานลางอีกชั้น ในการทดลองไดใชเมล็ดงาแดงพันธุอุบลราชธานี 1 ที่มีความงอกของเมล็ดรอยละ 90 

จํานวน 2.5 กรัมตอวัตถุทดลอง (กลองพลาสติก) ขนาด 12x16 นิ้ว ผลการทดลอง พบวา การเพาะโดยใชฟองน้ํา

ไมเหมาะสมในการผลิตงางอก เพราะทําใหเมล็ดงาเนาไดงาย สวนการเพาะเมล็ดดวยทรายและแกลบเผาเปนวัสดุ

เพาะ (ระยะเวลาการเพาะ 4-5 วัน) งางอกมีความยาว 12.6-13.8 เซนติเมตร และได ผลผลิตน้ําหนักสด 51.9-

58.6 กรัม ขณะที่ผาดายดิบ และผาดายดิบแตมีกระสอบปานซอนดานลางอีกชั้น (ระยะเวลาการเพาะ 1-3 วัน 

หากนานกวานี้จะเนา) งางอกมีความยาว 4.7-5.3 เซนติเมตร และไดผลผลิตน้ําหนักสด 24.0-25.4 กรัม เมื่อนํางา

งอกไปวิเคราะหหาธาตุอาหาร พบวา การใชวัสดุเพาะตางกันไมพบความแตกตางทางสถิติในเรื่องของปริมาณ

โปรตีน (รอยละ 20.32-22.34) ฟอสฟอรัส (รอยละ 1.65-1.88) และแมกนีเซียม (รอยละ 0.43-0.44) แตพบความ

แตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ ในสวนของปริมาณโปแตสเซียม และแคลเซียม คือ การเพาะโดยใชแกลบเผาพบ

ปริมาณโปแตสเซียมสูงที่สุด (รอยละ1.50) รองลงมา คือ การเพาะโดยใชทราย (รอยละ 1.00) สวนการเพาะโดยใช

ผาดายดิบ และผาดายดิบแตมีกระสอบปานซอนดานลางอีกชั้น พบปริมาณโปแตสเซียมนอยที่สุด (รอยละ 0.58-

0.60) แตกลับพบปริมาณแคลเซียมสูงที่สุด คือ รอยละ 1.94-2.02 ขณะท่ีการเพาะโดยใชทรายและแกลบเผา พบ

ปริมาณแคลเซียมเพียงรอยละ 0.65-0.73 เทานั้น 

เมื่อทดลองผลิตงางอกโดยใชเมล็ดงาขาวพันธุอุบลราชธานี 2 และงาดําพันธุอุบลราชธานี 3 ตามกรรมวิธี

การเพาะทั้ง 4 วิธี พบวา ผลการทดลองเปนไปในทํานองเดีย่วกับการทดลองในงาแดงพันธุอุบลราชธานี 1 
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2 / สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000 



  

 

 

 

 

คํานํา 

การงอกของเมล็ดพืช เปนกระบวนการที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางเคมีภายในเมล็ดเพื่อเปนพลังงาน

หรือสรางสารอาหารในการเลี้ยงตนออนใหแข็งแรงและเติบโตอยางรวดเร็ว (สมุนไพร เครื่องเทศ, 2554) การ

รับประทานตนออนของพืชที่เพิ่งงอกหรือเรียกวาเมล็ดงอก จะไดรับสารพิเศษที่มีเฉพาะในชวงที่เกิดขึ้นระหวาง

กระบวนการงอกเทานั้น (weeblogger, 2554) (งา (Sesamum indicum L.) เปนพืชน้ํามันที่มีคุณคาทาง

โภชนาการสูง มีสารตานอนุมูลอิสระ (antioxidant) และมีแรธาตุอาหารหลายชนิด เชน ฟอสฟอรัส โปแตสเซียม 

และแคลเซียม เปนตน (ศูนยวิจัยพืชไรอุบลราชธานี, 2541) งาเปนพืชอาหารเพื่อสุขภาพที่รูจักกันทั่วไป มีการ

บริโภคเมล็ดงาในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการบริโภคเมล็ดงาโดยตรง การใชเปนสวนประกอบของอาหารทั้งคาว

หวาน การหีบน้ํามันเพื่อใชในการประกอบอาหาร ตลอดจนใชในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อสุขภาพและเวชภัณฑ เปน

ตน นอกจากนี้ยังพบวา การทําใหเมล็ดงาเกิดกระบวนการงอก โดยการแชเมล็ดงาในน้ํา (pH 4) นาน 2  ชั่วโมง 

รวมกับการบมอีก 22 ชั่วโมง พบปริมาณกรดแกมมาอะมิโนบิวทิริก (GABA) เพิ่มขึ้นถึง 8 เทา เมื่อเทียบกับเมลด็

งาที่ไมไดทําใหผานการงอก (สุนัน และจตุรงค, 2554) ดังนั้น การทํางางอกหรือการเพาะเมล็ดงาใหไดเปนตนกลา 

แลวจึงนําไปบริโภคหรือนําไปประกอบอาหาร หรืออาจนําไปแปรรูปเปนผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพตอไป นาจะ

เปนอีกแนวทางหนึ่งในการบริโภคงา และวิธีการเพาะเมล็ดที่แตกตางกันนาจะมีผลตอคุณภาพและปริมาณของ

งางอกที่ได ดังนั้น จึงศึกษากรรมวิธีการผลิตงางอกท่ีเหมาะสมมีประสิทธิภาพและงายตอการปฏิบัติ 

 

วิธีดําเนินการ 

อุปกรณ 

1. เมล็ดพันธุงาแดงพันธุอุบลราชธานี 1 งาขาวพันธุอุบลราชธานี 2 และงาดําพันธุอุบลราชธานี 3   

2. อุปกรณทดสอบความงอกของเมล็ดงา โดยวิธี Top paper (ISTA, 1991) 

3. วัสดุเพาะเมล็ด ไดแก ทราย และแกลบเผา (แกลบดํา)  

4. อุปกรณในการเพาะเมล็ด ไดแก กลองพรอมฝาปด ฟองน้ํา กระสอบปาน และผาดายดิบ 

5. อุปกรณในการลางทําความสะอาดงางอก  

5. ตูอบไฟฟาระบบลมรอน (hot air oven) 

6. เครื่องชั่งน้ําหนัก 

7. สารเคมี และอุปกรณในการวิเคราะหธาตุอาหารในพืช 



  

วิธีการ 

 แผนการทดลอง วางแผนการทดลองแบบ CRD มี 4 ซ้ํา กรรมวิธี คือ วิธีการเพาะเมล็ด โดยใชวัสดุเพาะ

แบบตางๆ ม ี5 กรรมวิธี ไดแก 

1. การเพาะเมล็ดโดยใชทรายเปนวัสดุเพาะ 

2. การเพาะเมล็ดโดยใชแกลบเผาเปนวัสดุเพาะ 

3. การเพาะเมล็ดโดยเรียงเมล็ดในแผนฟองน้ําที่ชุมน้ํา 

4. การเพาะเมล็ดโดยการหอเมล็ดดวยผาดายดิบที่ชุมน้ํา 

5. การเพาะเมล็ดโดยวางเมล็ดบนผาดายดิบที่ชุมน้ํา และมีสอบปานที่ชุมน้ําซอนดานลางอีกชั้นหนึ่ง 

 

 

วิธีปฏิบัติการทดลอง 

 ทําการทดลองเบื้องตน เพื่อหาปริมาณเมล็ดงาที่ใชในการผลิตใหเหมาะสมกับขนาดของวัตถุทดลอง 

(กลองพลาสติก ขนาด 12x16 นิ้ว) โดยทดลองผลิตงางอกโดยใชปริมาณเมล็ดตั้งแต 0.5  1.0  1.5  2.0  2.5  

3.0  3.5 และ 4.0 กรัม กอนเริ ่มทําการทดลองในเมล ็ดงา 3 ช ุด ตามชนิดของงา ได แก งาแดงพันธุ

อุบลราชธานี 1 งาขาวพันธุอุบลราชธานี 2 และงาดําพันธุอุบลราชธานี 3  

ทําการทดสอบความงอกของเมล็ดพันธุงาที่จะใชผลิตงางอก โดยวิธีวางเมล็ดงาบนกระดาษเพาะเมล็ดที่

ชุมน้ํา (Top Paper) ตามคําแนะนําของ ISTA, 1993 เพื่อใหมั่นใจวาเมล็ดที่ใชทดลองเปนเมล็ดที่มีความงอกสูง 

จากนั้นเพาะเมล็ดตามกรรมวิธีตางๆ  ที่กําหนดไว โดยใชเมล็ดพันธุงาในการเพาะจํานวน 2.5 กรัมตอหนวยการ

ทดลอง กรรมวิธีที่ 1 และ 2 เพาะเมล็ดโดยใชทรายและแกลบเผาเปนวัสดุเพาะ โดยผสมน้ําพอหมาด ใสในภาชนะ

ที่ใชเพาะใหหนา ประมาณ 3 นิ้ว ปรับหนาใหเรียบ โรยเมล็ดพันธุงาแลวกลบเมล็ดบางๆ กรรมวิธีที่ 3 นําแผน

ฟองน้ําที่ใชทําการทดลองกรีดใหเปนรองแลวโรยเมล็ดพันธุงาในรองของแผนฟองน้ําที่ชุมน้ํา กรรมวิธีที่ 4 นําผา

ดายดิบที่แชในน้ําจนชุมไปหอเมล็ดงา แลววางในถาดหรือภาชนะรองรับ และกรรมวิธีที่ 5 นําผาดายดิบและ

กระสอบปานแชในน้ําจนชุมแลวจึงนําเมล็ดงาวางบนผาดายดิบ และมีสอบปานซอนดานลางอีกชั้นหนึ่ง 

ทุกกรรมวิธีสังเกตและบันทึกการเปลี่ยนแปลงของเมล็ดงาทุกวัน ตั้งแตเริ่มเพาะ มีรากเริ่มโผลพนจาก

เมล็ดไปจนเปนตนกลาที ่สมบูรณ (งางอก) คือ มีใบเลี ้ยงจํานวน 2 ใบ วัดความยาวของงางอกที่ได และชั่ง

น้ําหนักสด สําหรับการวิเคราะหธาตุอาหารที่สําคัญในงางอก เชน โปรตีน แมกนีเซียมแคลเซียม และฟอสฟอรัส ซึ่ง

มีคาใชจายสูง ดังนั้น จึงวิเคราะหเฉพาะงางอกที่ไดจากการเพาะในกรรมวิธีที่ดีที่สุดเทานั้น โดยสํานักวิจัยและ

พัฒนาการเกษตรเขตท่ี 4 

การบันทึกขอมูล 

-  วันที่ปฏิบัติการทดลอง และการเปลี่ยนแปลงของเมล็ดงาที่เริ่มเพาะจนเปนงางอก 

-  ความงอกของเมล็ดพันธุที่ใชทําการทดลอง 



  

-  ความยาวของงางอก 

-  น้ําหนักสด 

-  ธาตุอาหารในงางอก 

เวลาและสถานที่ 

ดําเนินการทดลองที่ศูนยวิจัยพืชไรอุบลราชธานี ตําบลทาชาง อําเภอสวางวีระวงศ จังหวัดอุบลราชธาน ี

ระหวางเดือนตุลาคม 2553 - กุมภาพันธ 2555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลและวิจารณผลการทดลอง 

 ผลการทดลองเบื้องตน เพื่อหาขนาดของวัตถุทดลองและจํานวนเมล็ดที่เหมาะสม ตลอดจนระยะเวลาใน

การเพาะที่เหมาะสมในแตละกรรมวิธี พบวา วัสดุทดลองที่เหมาะสมกับการทดลอง คือ กลองพลาสติกพรอม

ฝาปด ขนาด 12x16 นิ้ว ใชเมล็ดงา จํานวน 2.5 กรัม/กลอง ระยะเวลาในการเพาะโดยใชทรายหรือแกลบเผา

เปนวัสดุเพาะ คือ 5-6 วัน ขณะที่การเพาะโดยการหอเมล็ดดวยผาดายดิบที่ชุมน้ํา และการวางเมล็ดบนผาดายดิบ

ที่ชุมน้ําและมีสอบปานทีชุ่มน้ําซอนดานลาง ใชระยะเวลาในการเพาะเพียง 1-3 เทานั้น (ข้ึนกับสภาพอากาศขณะที่

เพาะ) สวนการเพาะโดยใชฟองน้ําไมความเหมาะสมในการผลิตงางอกเพราะทําใหเมล็ดงาเนาไดงาย และไม

สะดวกในการเก็บผลิต จึงไดตัดกรรมวิธีนี้ออก ทําใหกรรมวิธีที่ใชในการทดลองเหลือเพียง 4 กรรมวิธีเทานั้น และ

ไดผลการทดลอง ดังนี้ 

ความยาวและน้ําหนักสดของงางอก 

1. งาแดงพันธุอุบลราชธานี 1 

การผลิตงางอกจากเมล็ดงาแดงพันธุอุบลราชธานี 1 โดยใชทรายหรือแกลบเผาเปนวัสดุเพาะ ทํา

ใหงางอกมีความยาวและน้ําหนักสดมากกวาการเพาะโดยการหอเมล็ดดวยผาดายดิบที่ชุมน้ํา และการวางเมล็ด

บนผาดายดิบที่ชุมน้ําและมีสอบปานที่ชุมน้ําซอนดานลาง โดยการใชทรายหรือแกลบเผาเปนวัสดุเพาะ งางอกมี

ความยาว 13.8 และ 12.6 เซนติเมตร มีน้ําหนักสด 51.9 และ 58.6 กรัม ตามลําดับ ขณะที่การหอเมล็ดดวยผา



  

ดายดิบที่ชุมน้าํ และการวางเมล็ดบนผาดายดิบที่ชุมน้ําและมีสอบปานที่ชุมน้ําซอนดานลาง มีความยาว 4.7 

และ 5.3 เซนติเมตร และมีน้ําหนักสด 24.0 และ 25.4 กรัม ตามลําดับ (ตารางที่ 1) 

2. งาขาวพันธุอุบลราชธานี 2 

การผลิตงางอกจากเมล็ดงาขาวพันธุอุบลราชธานี 2 โดยใชทรายหรือแกลบเผาเปนวัสดุเพาะ ทํา

ใหงางอกมีความยาวและน้ําหนักสดมากกวาการเพาะโดยการหอเมล็ดดวยผาดายดิบที่ชุมน้ํา และการวางเมล็ด

บนผาดายดิบที่ชุมน้ําและมีสอบปานที่ชุมน้ําซอนดานลาง โดยการใชทรายหรือแกลบเผาเปนวัสดุเพาะ งางอกมี

ความยาว 11.9 และ 12.6 เซนติเมตร มีน้ําหนักสด 47.6 และ 49.8 กรมั ตามลําดับ ขณะที่การหอเมล็ดดวยผา

ดายดิบที่ชุมน้ํา และการวางเมล็ดบนผาดายดิบที่ชุมน้ําและมีสอบปานที่ชุมน้ําซอนดานลาง มีความยาว 4.1 

และ 3.9 เซนติเมตร และมีน้ําหนักสด 15.3 และ 19.7 กรัม ตามลําดับ (ตารางที่ 2) 

3. งาดําพันธุอุบลราชธานี 3 

การผลิตงางอกจากเมล็ดงาดําพันธุอุบลราชธานี 3 โดยใชทรายหรือแกลบเผาเปนวัสดุเพาะ ทํา

ใหงางอกมีความยาวและน้ําหนักสดมากกวาการเพาะโดยการหอเมล็ดดวยผาดายดิบที่ชุมน้ํา และการวางเมล็ด

บนผาดายดิบที่ชุมน้ําและมีสอบปานที่ชุมน้ําซอนดานลาง โดยการใชทรายหรือแกลบเผาเปนวัสดุเพาะ งางอกมี

ความยาว 11.9 และ 12.9 เซนติเมตร มีน้ําหนักสด 40.5 และ 41.6 กรัมตามลําดับ ขณะที่การหอเมล็ดดวยผา

ดายดิบที่ชุมน้ํา และการวางเมล็ดบนผาดายดิบที่ชุมน้าํและมีสอบปานที่ชุมน้าํซอนดานลาง มีความยาว 3.8 

และ 2.9 เซนติเมตร และมีน้ําหนักสด 17.9 และ 15.0 กรัม ตามลําดับ (ตารางที่ 3) 

ปริมาณธาตุอาหารในงางอก 

1.  งาแดงพันธุอุบลราชธานี 1 

การวิเคราะหธาตุอาหารในงางอกที่ผลิตจากงาแดงพันธุอุบลราชธานี 1 พบวา มีปริมาณโปรตีน  

ฟอสฟอรัส และแมกนีเซียม ที่เพาะในแตละกรรมวิธี มีปริมาณไมแตกตางกันทางสถิติ คือ พบโปรตีน รอยละ 

20.94-22.34 ฟอสฟอรัส รอยละ 1.65-1.88 และแมกนีเซียม รอยละ 0.43-0.44 สวนปริมาณโปแตสเซียม 

และแคลเซียม มีความแตกตางกันทางสถิติในแตละกรรมวิธีที่ผลิต คือ การเพาะโดยใชแกลบเผาเปนวัสดุเพาะมี

ปริมาณโปแตสเซียมสูงที่สุด คือ รอยละ 1.50 รองลงมาคือ การเพาะโดยใชทรายเปนวัสดุเพาะ (รอยละ 1.00) 

สวนการเพาะโดยการหอเมล็ดดวยผาดายดิบที่ชุมน้ํา และการวางเมล็ดบนผาดายดิบที่ชุมน้ําและมีสอบปานที่ชุม

น้ําซอนดานลาง มีปริมาณโปแตสเซียมไมแตกตางกัน คือ รอยละ 0.58 และ 0.60 ตามลําดับ แตการหอเมล็ดดวย

ผาดายดิบที่ชุมน้ํา และการวางเมล็ดบนผาดายดิบที่ชุมน้าํและมีสอบปานที่ชุมน้ําซอนดานลาง พบวา มีปริมาณ

แคลเซียมไมแตกตางกัน คือ รอยละ 1.94 และ 2.02 และสูงกวาการเพาะโดยใชทรายและแกลบเผาเปนวัสดุ

เพาะ คือ มีปริมาณแคลเซียม รอยละ 0.73 และ 0.65 ตามลําดับ (ตารางที่ 4) 

2.  งาขาวพันธุอุบลราชธานี 2 

การวิเคราะหธาตุอาหารในงางอกที่ผลิตจากงาขาวพันธุอุบลราชธานี 2 พบวา มีปริมาณโปรตีน  

ฟอสฟอรัส และแมกนีเซียม ที่เพาะในแตละกรรมวิธี มีปริมาณไมแตกตางกันทางสถิติ คือ พบโปรตีน รอยละ 



  

18.97-21.13 ฟอสฟอรัส รอยละ 1.63-1.75 และแมกนีเซียม รอยละ 0.42-0.44 สวนปริมาณโปแตสเซียม และ

แคลเซียม มีความแตกตางกันทางสถิติในแตละกรรมวิธีที่ผลิต คือ การเพาะโดยใชแกลบเผาเปนวัสดุเพาะมีปริมาณ

โปแตสเซียมสูงที่สุด คือ รอยละ 2.06 รองลงมาคือ การเพาะโดยใชทรายเปนวัสดุเพาะ (รอยละ 1.13) สวนการ

เพาะโดยการหอเมล็ดดวยผาดายดิบที่ชุมน้ํา และการวางเมล็ดบนผาดายดิบที่ชุมน้ําและมีสอบปานที่ชุมน้ําซอน

ดานลาง มีปริมาณโปแตสเซียมไมแตกตางกัน คือ รอยละ 0.55 และ 0.60 ตามลําดับ สําหรับปริมาณแคลเซียม 

พบวา การวางเมล็ดบนผาดายดิบที่ชุมน้ําและมีสอบปานที่ชุมน้ําซอนดานลาง มีปริมาณสูงที่สุด คือ รอยละ 2.26 

รองลงมา คือ การหอเมล็ดดวยผาดายดิบที่ชุมน้ํา (รอยละ 1.70) และการใชแกลบเผาเปนวัสดุเพาะ มีปริมาณ

แคลเซียมรอยละ 1.30 สวนการเพาะโดยใชทรายเปนวัสดุเพาะมีปริมาณแคลเซียมต่ําที่สุด คือ รอยละ 0.74 

(ตารางที่ 5 ) 

3. งาดําพันธุอุบลราชธานี 3 

การวิเคราะหธาตุอาหารในงางอกที่ผลิตจากงาดําพันธุอุบลราชธานี 3 พบวา มีปริมาณโปรตีน  

ฟอสฟอรัส และแมกนีเซียม ที่เพาะในแตละกรรมวิธี มีปริมาณไมแตกตางกันทางสถิติ คือ พบโปรตีน รอยละ 

23.60-27.19 ฟอสฟอรัส รอยละ 1.18-1.38 และแมกนีเซียม รอยละ 0.40-0.42 สวนปริมาณโปแตสเซียม และ

แคลเซียม มีความแตกตางกันทางสถิติในแตละกรรมวิธีที่ผลิต คือ การเพาะโดยใชแกลบเผาเปนวัสดุเพาะมีปริมาณ

โปแตสเซียมสูงที่สุด คือ รอยละ 1.75 รองลงมาคือ การเพาะโดยใชทรายเปนวัสดุเพาะ (รอยละ 0.75) สวนการ

เพาะโดยการหอเมล็ดดวยผาดายดิบที่ชุมน้ํา และการวางเมล็ดบนผาดายดิบที่ชุมน้ําและมีสอบปานที่ชุมน้ําซอน

ดานลาง มีปริมาณโปแตสเซียมไมแตกตางกัน คือ รอยละ 0.35 เทานั้น แตการหอเมล็ดดวยผาดายดิบที่ชุมน้ํา และ

การวางเมล็ดบนผาดายดิบที่ชุมน้ําและมีสอบปานที่ชุมน้ําซอนดานลาง พบวา มีปริมาณแคลเซียมไมแตกตางกัน 

คือ รอยละ 1.51 และ 1.84 และสูงกวาการเพาะโดยใชทรายและแกลบเผาเปนวัสดุเพาะ คือ มีปริมาณแคลเซียม 

รอยละ 0.97 และ 0.73 ตามลําดับ (ตารางที่ 6 ) 

จากผลการทดลองการผลิตงางอกในงาทั้ง 3 พันธุ เห็นวามีแนวโนมไปในทิศทางเดียวกัน คือ การใชทราย

หรือแกลบเผาเปนวัสดุเพาะ ทําใหงางอกมีความยาวและน้ําหนักสดมากกวาการเพาะโดยการหอเมล็ดดวยผา

ดายดิบที่ชุมน้ํา และการวางเมล็ดบนผาดายดิบที่ชุมน้ําและมีสอบปานที่ชุมน้ําซอนดานลาง และผลการวิเคราะห

ธาตุอาหาร พบวา การผลิตงางอกในทุกกรรมวิธีพบปริมาณโปรตีน ฟอสฟอรัส และแมกนีเซียม ไมแตกตางกัน แต

จะพบปริมาณของโปแตสเซียมสูงในการผลิตงางอกโดยใชแกลบเผาเปนวัสดุเพาะ เนื่องจากในสวนของแกลบหรือ

เปลือกหุมเมล็ดขาว เปนสวนที่มีโปแตสเซียมสูงถึงรอยละ 0.70 และเมื่อนํามาเผาเปนเถาแกลบจะพบโปแตสเซียม

เพิ่มเปนรอยละ 0.81 (กองปฐพีวิทยา, 2543) ขณะที่การผลิตงางอกโดยการหอเมล็ดดวยผาดายดิบที่ชุมน้ํา และ

การวางเมล็ดบนผาดายดิบที่ชุมน้ําและมีสอบปานที่ชุมน้ําซอนดานลาง จะพบปริมาณแคลเซียมสูง ซึ่งอาจจะ

เนื่องมาจากการเพาะดวย 2 กรรมวิธี นี้ ยังคงเหลือสวนของเปลือกหุมเมล็ดอยูมาก ซึ่งเปนสวนที่มีแคลเซียมสูง 

(พเยาว และอรอนงค, 2539) 

สําหรับการลางและทําความสะอาดงางอกที่ไดจากการผลิตในและกรรมวิธ ี มีความยากงายแตกตางกัน 

โดยการเพาะเมล็ดในแกลบเผาจะลางทําความสะอาดยากท่ีสุด รองลงมาคือ การใชทราย สวนการใชผาชุมน้ําใน

การเพาะเมล็ดทําใหสะดวกในการลางทําความสะอาดงางอก แตปริมาณงางอกที่ไดจะนอยกวา และพบวาเกิด



  

การปนเปอนของเชื้อราไดงายหากผลิตในชวงที่สภาพอากาศชื้น (ฤดูฝน) แตอยางไรก็ตาม ในการเลือกกรรมวิธี

ในการผลิตงางอกควรคํานึงถึงวัตถุประสงคในการนํางางอกไปใชประโยชนดวย เชน หากตองการนํางางอกไปใชใน

รูปแบบของผักสด ก็ควรผลิตโดยการใชทรายหรือแกลบเผา เพราะทําใหไดงางอกที่ยาวและปริมาณมากกวา 

แตหากตองการนําไปปนเพื่อเพิ่มคุณคาในเครื่องดื่มก็ควรที่จะผลิตจากการหอดวยผาที่ชุมน้ําเพราะสะดวกในการ

ลางทําความสะอาดและมีปริมาณของแคลเซียมที่สูง  

 

สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา 

 

 การผลิตงางอกสามารถทําไดหลายวิธี โดยแตละวิธีมีขอจํากัด และความเหมาะสมกับการนําไปใชประโยชน

แตกตางกัน ไมวาจะเปนการเพาะเมล็ดโดยใชทรายหรือแกลบเผา ซึ่งทําใหไดปริมาณสูง (ประมาณ 17-20 เทา

ของเมล็ดที่ใชเพาะ) และงางอกมีลักษณะยาวเหมาะที่จะใชในรูปของผักสด ขณะที่การหอเมล็ดงาดวยผาที่ชุมน้าํ 

แมจะไดปริมาณงางอกนอยกวา (ประมาณ 8-10 เทาของเมล็ดที่ใชเพาะ) แตสะดวกในการการทําความสะอาด 

และปริมาณแคลเซียมสูง เหมาะที่จะนําไปปนรวมกับเครื่องดื่ม เชน นมถั่วเหลืองเพิ่มคุณคาทางโภชนาการ หรอื

ผลิตเปนน้ํางางอก เปนตน 
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ตารางที่ 1 ความยาว และน้าํหนักสดของงางอกที่เพาะจากเมล็ดงาแดง (อุบลราชธานี 1) ที่ศูนยวิจัยพืชไร    

อุบลราชธานี ป 2554  

กรรมวิธีในการเพาะงางอก ความยาวของงางอก (ซม.) น้ําหนักสด (กรัม) 

1. ใชทรายเปนวัสดุเพาะ 13.8 a 51.9 a 

2. ใชแกลบเผาเปนวัสดุเพาะ 12.6 a 58.6 a 

3. การหอเมล็ดดวยผาดายดิบที่ชุมน้ํา 4.7 b 24.0 b 

4. วางเมล็ดบนผาดายดิบที่ชุมน้ํา และม ี  

    สอบปานที่ชุมน้ําซอนดานลาง 

5.3 b 25.4 b 

CV (%) 9.5 12.2 

ในสดมภเดียวกันคาเฉลี่ยที่ตามดวยอักษรเหมือนกันไมแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี DMRT 

 

 

ตารางที่ 2 ความยาว และน้าํหนักสดของงางอกที่เพาะจากเมล็ดงาขาว (อุบลราชธานี 2) ที่ศูนยวิจัยพืชไร

อุบลราชธานี ป 2554 

กรรมวิธีในการเพาะงางอก ความยาวของงางอก (ซม.) น้ําหนักสด (กรัม) 

1. ใชทรายเปนวัสดุเพาะ 11.9 a 47.6 a 

2. ใชแกลบเผาเปนวัสดุเพาะ 12.6 a 49.8 a 

3. การหอเมล็ดดวยผาดายดิบที่ชุมน้ํา 4.1 b 15.3 b 

4. วางเมล็ดบนผาดายดิบที่ชุมน้ํา และม ี  

    สอบปานที่ชุมน้ําซอนดานลาง 

3.9 b 19.7 b 

CV (%) 8.7 15.1 

ในสดมภเดียวกันคาเฉลี่ยที่ตามดวยอักษรเหมือนกันไมแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี DMRT 

 

 

ตารางที่ 3 ความยาว และน้ําหนักสดของงางอกที่เพาะจากเมล็ดงาดาํ (อุบลราชธานี 3) ที่ศูนยวิจัยพืชไร

อุบลราชธานี ป 2554 

กรรมวิธีในการเพาะงางอก ความยาวของงางอก (ซม.) น้ําหนักสด (กรัม) 

1. ใชทรายเปนวัสดุเพาะ 11.9 a 40.5 a 

2. ใชแกลบเผาเปนวัสดุเพาะ 12.9 a 41.6 a 

3. การหอเมล็ดดวยผาดายดิบที่ชุมน้ํา 3.8 b 17.9 b 

4. วางเมล็ดบนผาดายดิบที่ชุมน้ํา และม ี  2.9 b 15.0 b 



  

    สอบปานที่ชุมน้ําซอนดานลาง 

CV (%) 15.2 8.2 

ในสดมภเดียวกันคาเฉลี่ยที่ตามดวยอักษรเหมือนกันไมแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี DMRT 

 

 

ตารางที่ 4 ธาตุอาหารในงางอกที่เพาะจากเมล็ดงาแดง (อุบลราชธานี 1) ที่ศูนยวิจัยพืชไรอุบลราชธานี ป 2554 

กรรมวิธีในการเพาะงางอก โปรตีน 

(%) 

ฟอสฟอรัส 

(%) 

โปแตสเซียม 

(%) 

แคลเซียม 

(%) 

แมกนีเซียม 

(%) 

1. ใชทรายเปนวัสดุเพาะ 22.34 1.65 1.00 b 0.73 b 0.43 

2. ใชแกลบเผาเปนวัสดุเพาะ 20.32 1.88 1.50 a 0.65 b 0.44 

3. การหอเมล็ดดวยผาดายดิบที่ชุมน้ํา 20.94 1.80 0.58 c 1.94 a 0.43 

4. วางเมล็ดบนผาดายดิบที่ชุมน้ํา และ 

   มีกระสอบปานที่ชุมน้ําซอนดานลาง 

21.88 1.76 0.60 c 2.02 a 0.44 

CV (%) 5.5 4.7 14.3 9.1 2.7 

ในสดมภเดียวกันคาเฉลี่ยที่ตามดวยอักษรเหมือนกันไมแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี DMRT 

 

 

ตารางที่ 5 ธาตุอาหารในงางอกที่เพาะจากเมล็ดงาขาว (อุบลราชธานี 2) ที่ศูนยวิจัยพืชไรอุบลราชธานี ป 2554 

กรรมวิธีในการเพาะงางอก โปรตีน 

(%) 

ฟอสฟอรัส 

(%) 

โปแตสเซียม 

(%) 

แคลเซียม 

(%) 

แมกนีเซียม 

(%) 

1. ใชทรายเปนวัสดุเพาะ 21.13 1.65 1.13 b 0.74 d 0.44 

2. ใชแกลบเผาเปนวัสดุเพาะ 18.97 1.73 2.60 a 1.30 c 0.43 

3. การหอเมล็ดดวยผาดายดิบที่ชุมน้ํา 20.78 1.63 0.60 c 1.70 b 0.42 

4. วางเมล็ดบนผาดายดิบที่ชุมน้ํา และ 

   มีกระสอบปานที่ชุมน้ําซอนดานลาง 

19.22 1.75 0.55 c 2.26 a 0.42 

CV (%) 11.8 9.3 15.7 8.9 2.4 

ในสดมภเดียวกันคาเฉลี่ยที่ตามดวยอักษรเหมือนกันไมแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี DMRT 

 

 

ตารางที่ 6 ธาตุอาหารในงางอกที่เพาะจากเมล็ดงาดํา (อุบลราชธานี 3) ที่ศูนยวิจัยพืชไรอุบลราชธานี ป 2554 

กรรมวิธีในการเพาะงางอก โปรตีน ฟอสฟอรัส โปแตสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม 



  

(%) (%) (%) (%) (%) 

1. ใชทรายเปนวัสดุเพาะ 27.19 1.38 0.75 b 0.97 b 0.42  

2. ใชแกลบเผาเปนวัสดุเพาะ 25.16 1.35 1.75 a 0.73 b 0.41 

3. การหอเมล็ดดวยผาดายดิบที่ชุมน้ํา 24.85 1.38 0.35 c 1.51 a 0.40 

4. วางเมล็ดบนผาดายดิบที่ชุมน้ํา และ 

   มีกระสอบปานที่ชุมน้ําซอนดานลาง 

23.60 1.18 0.35 c 1.84 a 0.42 

CV (%) 8.8 16.9 17.7 24.8 2.9 

ในสดมภเดียวกันคาเฉลี่ยที่ตามดวยอักษรเหมือนกันไมแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี DMRT 


