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ชีววิทยาและนิเวศวิทยาของสาบม่วง (Praxelis clematidea R.M King & H. Rob.)
Biology and ecology of Praxelis (Praxelis clematidea R.M. King & H. Rob.)
ยุรวรรณ อนันตนมณี1/ จรรยา มณีโชติ2/ สิริชัยสาธุวิจารณ์1/
สุพัตรา ชาวกงจักร์3/
1/
กลุ่มบริหารศัตรูพืช สานักวิจัยพันนาการอารักขาพืช
2/
ผู้เชี่ยวชาญ สานักวิจัยพันนาการอารักขาพืช
3/
ศูนย์วิจัยและพันนาการเกษตรกาฬสินธุ์ สานักวิจัยและพันนาการเกษตรเขตที่ 3
บทคัดย่อ
ชีววิทยาและนิเวศวิทยาของสาบม่วง (Praxelis clematidea R.M King & H. Rob.) ดาเนิน
การที่ โ รงเรื อ นกลุ่ ม วิ จั ย วั ช พื ช ส านั ก วิ จั ย พั ฒ นาการอารั ก ขาพื ช และพื้ น ที่ เ กษตรกรรมในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ในปี 2554-56 พบว่า สาบม่วงเป็นพืช
ฤดูเดียวมีอายุตั้งแต่เริ่มงอกจนติดเมล็ดประมาณ 45-50 วัน ดอกสีม่วงมีประมาณ 35 ดอกต่อต้นและ
สามารถสร้างเมล็ดได้ถึง 30-40 เมล็ดต่อดอก ไม่พบระยะพักตัวของเมล็ดสามารถเจริญเติบโตได้เมื่อ
ได้รับความชื้นและแสง สาบม่ว งมีเปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ ดและเจริญเติบโตได้ ดี ในดินทราย
(31.2%) รองลงมา คือ ดินร่วน (28.6%) ดินเหนียว (20.8%) และ ดินลูกรัง (14%) ตามลาดับ
การแพร่กระจายของสาบม่วง พบการแพร่กระจายของสาบม่วงในแปลงปลูกมันสาปะหลัง
ยางพารา สับปะรด และไม้ผล ค่อนข้างหนาแน่น ซึ่งพบในพื้นที่ปลูกมันสาปะหลัง(65%) ยางพารา
(20%) สับปะรด(12%) และ ไม้ผล (3%)
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คานา
สาบม่วง มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Praxelis clematidea R.M.King & H.Rob. อยู่ในวงศ์
Asteraceae มีแหล่งกาเนิดอยู่ที่ ทางเหนือของประเทศอาเจนตินา ทางใต้ของประเทศบราซิล
ประเทศปารากวัย ประเทศโบลิเวีย และประเทศเปรู (Anonymous, 2003) เป็นพืชฤดูเดียว ความสูง
0.2-1.0 เมตร ลาต้นเป็นทรงกระบอกมีขน ใบมีรูปร่างคล้ายเพชร ขอบใบหยักเป็นซี่อยู่ระหว่าง 5-8 ซี่
ช่อ ดอกมี สี ม่ ว งประกอบด้ว ยดอกย่ อ ย 30-50 ดอกย่อ ย เมล็ ด มีสี ดามีข นฟู อยู่ รวมกั นเป็น กระจุ ก
(Anonymous, 2003) สาบม่วง, P. clematidea มีลักษณะคล้ายสาบแร้งสาบกา ในประเทศไทย พบ
ครั้งแรกในแปลงทุเรียน จังหวัดจันทบุรี ประมาณปี พศ.2546 เนื่องจากมีลักษณะดอกคล้ายสาบแร้ง
สาบกา แต่ใบคล้ายสาบเสือ จึงเข้าใจผิดว่าเป็นวัชพืชในตระกูลเดียวกับสาบเสือ ในขณะนั้นได้มีการตั้ง
ชื่อว่า หญ้าสาบ ใช้ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Chromolaena sp. (นิรนาม, 2547) ต่อมาจากการสืบค้น
พบว่าชื่อวิทยาศาสตร์ คือ P. clematidea (Anonymous, 2003) สาบม่วงเป็นวัชพืชที่ใช้เมล็ดในการ
ขยายพันธุ์และยังสามารถใช้ส่วนแขนงลาต้นที่ติดกับดินงอกรากเจริญเป็นต้นใหม่ได้ นอกจากนี้สาบ
ม่วงยังมีการเจริญเติบโตและสร้างเมล็ดได้เร็ว แพร่กระจายโดย ลม วัสดุทางการเกษตร เครื่องจักรกล
การเกษตร หรือแม้แต่กระทั่งมนุษย์เอง และยังสามารถปรับตัวให้อยู่รอดในสภาพอากาศและถิ่นที่อยู่
ได้อย่างกว้างขวาง
การเจริญเติบโต การพัฒนา และการขยายพันธุ์ของวัชพืช ต้องอาศัยทั้งปัจจัยภายในและ
ภายนอก ซึ่งปั จจั ยภายใน ได้แก่ ช่ว งการพักตัวของเมล็ ดวัชพืช การงอกของเมล็ ด การเจริญและ
พัฒนาการของต้นอ่อน การเจริญเติบโต การออกดอก การติดเมล็ด ระยะสุขแก่ของเมล็ด และตายของ
วัชพืช ปัจจัยภายนอก เช่น น้า ภูมิอากาศ แสง อุณหภูมิ ชนิดดิน พันธุกรรมพืช ฮอร์โมน และธาตุ
อาหารพืช เหล่านี้เป็นต้น ส่งผลต่อการเจริญเติบโต และการดารงพันธุ์ของพืชทั้งทางตรง และทางอ้อม
วงจรชีวิตของวัชพืช การขยายพันธุ์ และการพักตัวของเมล็ดในดินจึงมีความสาคัญมาก ต่อการอยู่รอด
ของวัชพืชในสภาพสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม (Radosevich และ Holt, 1984)
เนื่ องจากเมล็ ดสาบม่วงสามารถปลิ วลมได้จึงพบการระบาดไปได้ทั่ว ทุกพื้นที่ ทั้งในแปลง
สั บ ปะรด ยางพารา มั น ส าปะหลั ง รวมถึ ง ในแปลงหญ้ า อาหารสั ต ว์ โดยเฉพาะในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ แต่ยังไม่ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของสาบม่วง วัชพืชที่พบในแต่
ละพื้นที่มีลักษณะที่มีการเจริญเติบโตแตกต่างกันไปขึ้นกับสภาพพื้นที่ และภูมิอากาศที่แตกต่างกั น
ดังนั้นการศึกษาพื้นฐานทางด้านชีววิทยา และนิเวศวิทยาของวัชพืชจะช่วยให้สามารถวางแผนในการ
จัดการวัชพืชได้อย่างเหมาะสม และตรงประเด็นปัญหาของวัชพืช ทาให้สามารถลดการใช้สารกาจัด
วัช พืช ที่เกิน ความจ าเป็น ซึ่งอาจมีผ ลกระทบต่อสิ่ งแวดล้ อม และระบบนิเวศเกษตร ความสั มพันธ์
ระหว่างวัชพืช และสิ่งแวดล้อม ระบบการปลูกพืช และการจัดการพื้นที่เพาะปลูก(ดวงพร, 2544)
ดังนั้นการจัดการสาบม่วงที่มีประสิทธิภาพ จาเป็นต้องศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประชากรของเมล็ด
วัชพืช รวมทั้งชีววิทยาของวัชพืชที่สาคัญเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนการจัดการต่อไป
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วิธีดาเนินการ
อุปกรณ์
1. เครื่องวัดพิกัด GPS
2. กระถางพลาสติกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว
3. ดินปลูก ได้แก่ ดินร่วน ดินทราย ดินเหนียว และดินลูกรัง
4. กล้องถ่ายรูป
5. อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
วิธีการ
1. ศึกษาชีววิทยาของสาบม่วงในห้องปฏิบัติการและปลูกในดินชนิดต่างๆ
1.1 ทาการเพาะเมล็ดสาบม่วงในห้องปฏิบัติการโดยเพาะเมล็ดในจานเพาะเพื่อ
ทดสอบเปอร์เซนต์ความงอก จานวน 5 ซ้า ซ้าละ 50 เมล็ด
1.2 นาเมล็ดสาบม่วงที่ได้จากการสารวจมาทาการปลูกทดสอบเพื่อดูการ
เจริญเติบโต ในดิน 4 ชนิด ได้แก่ ดินร่วน ดินทราย ดินเหนียว และดินลูกรัง ในกระถาง
พลาสติกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว จานวน ชนิดละ 15 กระถาง กระถางละ 50 เมล็ด ไว้
ในโรงเรือน เก็บข้อมูลการเจริญเติบโตทุกๆ 3 วัน
2. ศึกษานิเวศวิทยาและการแพร่กระจายของสาบม่วง
ทาการสารวจการแพร่กระจายของสาบม่วงในพื้นที่เกษตรกรรม โดยใช้ทาการสารวจชนิด
และปริมาณของวัชพืช โดยใช้ Sampling plot ขนาด 0.5x0.5 เมตร โดยวิธี Unrestricted
sampling method (Anonymous., 1982) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคกลาง และ
ภาคตะวันออก จานวน 100 แปลง เพื่อเก็บข้อมูลการแพร่กระจาย และจดบันทึกข้อมูลพิกัดภูมิศาสตร์
(GPS) ชนิดดิน และชนิดพืชปลูกที่พบสาบม่วงแพร่กระจาย
เวลาและสถานที่
ดาเนินการที่โรงเรือนกลุ่มวิจัยวัชพืช สานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช และพื้นที่เกษตรกรรมใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ระหว่างปี 2554-2556
ผลการทดลองและวิจารณ์
ชีววิทยาของสาบม่วง
ลักษณะทางสัณฐานวิทยา
สาบม่วงจัดอยู่ในวงศ์ Asteraceae มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Praxelis clematidea R.M. King
& H. Rob. จัดเป็นพืชฤดูเดียว (annul) มีลาต้นตั้งตรงแตกกิ่งตามข้อ ดอกสีม่วง พบแพร่กระจาย
เกือบทั่วทุกพื้นที่ในประเทศไทยทั้งในพื้นที่เกษตรกรรม และไม่ได้ทาการเกษตร โดยมีลักษณะทั่วไป
ดังนี้
ลาต้น มีลักษณะลาต้นตั้งตรง ที่ลาต้นจะมีขนเส้นเล็กปกคลุมอยู่ทั่วทั้งลาต้นและกิ่ง มีความ
สูงลาต้นประมาณ 40-80 เซนติเมตร
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ใบ
เป็นพืชใบเลี้ยงคู่ ใบจะมีขนปกคลุมทั่วทั้งใบ ปลายใบเหลมใบมีลักษณะคล้ายหอก
ขอบใบหยักคล้ายฟันเลื่อยมีประมาณ 6-8 หยัก ใบจะออกเรียงเป็นใบเดี่ยวอยู่ตรงข้ามกันเป็นคู่ๆ มี
ขนาดใบยาวประมาณ 2-7 เซนติเมตร กว้างประมาณ 2-3 เซนติเมตร
ดอก ลั กษณะดอกเป็ น สี ม่ว ง ออกดอกเป็นช่ออยู่ส่ ว นยอดของต้น มีข นาดช่อดอกยาว
ประมาณ 5 มิลิลิเมตร ถึง 1 เซนติเมตร ใน 1 ช่อดอกประกอบด้วยดอกย่อยประมาณ 30-40 ดอกย่อย
ใน 1 ต้น มีจานวนดอกเฉลี่ยประมาณ 35 ดอกต่อต้น
เมล็ด ลักษณะเมล็ดจะมีสีน้าตาลเข้มจนถึงดา มีลักษณะคล้ายหอกเมล็ ดเรียวเล็กปลาย
แหลม มีขนาดเมล็ดประมาณ 3 มิลลิเมตร ที่ปลายเมล็ดด้านหนึ่งจะมีเส้นขนขนาดเล็กกระจุกอยู่มี
ความยาวประมาณ 3-4 มิลลิเมตร มีสีน้าตาลอ่อน ช่วยให้สามารถปลิวแพร่กระจายไปกับลม ใน 1
ดอกสามารถผลิตเมล็ดได้ประมาณ 30-40 เมล็ด
วงจรชีวิตสาบม่วง
จากการศึกษาวงจรชีวิตของสาบม่วงโดยทาการเพาะเมล็ดในกระถางพลาสติก ขนาด 10 นิ้ว
รดน้าวันละ 2 ครั้ง เช้า เย็น ปล่อยให้มีการเจริญเติบโตตามธรรมชาติ ตั้งแต่เริ่มเพาะเมล็ดจนถึงติด
เมล็ด พบว่า สาบม่วงจะมีใบเลี้ยงคู่แรกโผล่พ้นดินเมื่อ อายุได้ประมาณ 9-12 วัน และเมื่อต้นสาบม่วง
เจริญเติบโตได้ประมาณ 2-3 สัปดาห์ จะเริ่มมีใบจริงคู่แรก และมีการพัฒนาทางด้านลาต้นและจานวน
ใบเพิ่มขึ้น และเมื่ออายุได้ประมาณ 30- 35 วัน จะเริ่มมีตุ่มดอกชัดเจน และดอกมีพัฒนาการไปเรื่อยๆ
จนแก่และติดเมล็ด รวมเป็นระยะเวลาทั้งสิ้นประมาณ 45-50 วัน (ตารางที่ 3)
ความงอกของเมล็ดสาบม่วงในห้องปฏิบัติการและในดินชนิดต่างๆ
ทดสอบความงอกของเมล็ ด สาบม่ ว งในสภาพมี แ สงและไม่ มี แ สงจากการทดลองพบว่ า
เมล็ดสาบม่วงที่เพาะภายใต้สภาพที่มีแสง มีเปอร์เซ็นต์ความงอกสูง 47.7% ส่วนภายใต้สภาพไม่มีแสง
เมล็ดมีเปอร์เซ็นต์ความงอกเพียง 3.2% แต่ลักษณะของเมล็ดที่งอกจะมีเพียงรากสี ขาวไม่มีใบ ซึ่ง
สอดคล้องกับการทดลองในปี 2554 ที่ได้ทาการทดสอบความงอกของเมล็ดสาบม่วงในห้องปฏิ บัติการ
ซึ่งพบว่าเปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ดสาบม่วงภายใต้สภาพมีแสงจะสูงกว่าภายใต้สภาพไม่มีแสง
26% และ0% ตามล าดั บ จากการเพาะทดสอบเปอร์ เ ซ็ น ต์ ค วามงอกของเมล็ ด สาบม่ ว งใน
ห้องปฏิบัติการพบว่า หลังจากเพาะเมล็ดได้ประมาณ 3-5 วัน เมล็ดจะแทงรากสีขาวออกมา มีความ
ยาวรากประมาณ 0.5-1 เซนติเมตร มีใบเลี้ยงคู่แรกเมื่ออายุได้ประมาณ 7-10 วันและมีความยาวราก
เฉลี่ ย อยู่ ที่ ป ระมาณ 3-5 เซนติ เ มตร มี ข นาดความสู ง ต้ น อยู่ ที่ ป ระมาณ 1-1.5 เซนติ เ มตร เมื่ อ
เปรียบเทียบกับการเพาะเมล็ดวัชพืชในสภาพดินปลูกพบว่า เมล็ดจะมีใบเลี้ยงคู่แรกโผล่พ้นดินเมื่อ อายุ
ได้ประมาณ 9-12 วัน และเมื่อต้นสาบม่วงเจริญได้ประมาณ 2-3 สัปดาห์ จะเริ่มมีใบจริงคู่แรก
ทาการปลูกทดสอบความงอกของเมล็ดสาบม่วงในดินชนิดต่างๆ ได้แก่ ดินร่วน ดินทราย ดิน
เหนียวดินลูกรัง หลังจากเพาะเมล็ดได้ 2 สัปดาห์ พบว่า เปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ดมีความแตกต่ าง
กัน โดยในดินทราย (31.2%) มีเปอร์เซ็นต์ความงอกสูงกว่า ดินร่วน (28.6%) ดินเหนียว (20.8%)
และ ดินลูกรัง (14%) ตามลาดับ (ตารางที่ 2)
ศึกษาการเจริญเติบโตของสาบม่วงในดิน 4 ชนิด ทาการศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโต
ของสาบม่วงในดิน 4 ชนิด ได้แก่ ดินร่วน ดินทราย ดินเหนียวและดินลูกรัง พบว่า สาบม่วงที่ปลูกใน
ดินทรายจะมีการเจริญเติบโตดีและมีความสูงต้น จานวนใบ ความยาวราก มากกว่า สาบม่วงที่ปลูกใน
ดินร่วน ดินเหนียว และ ดินลูกรัง โดยสาบม่วงที่ปลูกในดินทรายมีความสูงของลาต้นมากกว่าและ
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แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ กับดินชนิ ดอื่นๆ โดยความสูงต้นสาบม่วงที่ปลูกในดินทรายจะมี
ความสูงอยู่ที่ 50 เซนติเมตร รองลงมาเป็นดินร่วนมีความสูงต้น 44.8 เซนติเมตร ส่วนในดินเหนียว
และดินลูกรังมีความสูงต้นอยู่ที่ 33 และ 30.2 เซนติเมตร ตามลาดับ จานวนใบของสาบม่วงที่ปลูก
ทดสอบในดิน 4 ชนิ ด พบว่า ดิน ทราย ดิ นร่ว น ดินเหนียว มีจานวนใบไม่แตกต่างกันทางสถิติแต่
แตกต่างกันกับจานวนใบของสาบม่วงที่ปลูกในดินลูกรังที่มีจานวนใบน้อยกว่าสาบม่วงที่ปลูกในดินชนิด
อื่นๆโดย ดินทรายมีจานวนใบเฉลี่ย 48.6 ใบ รองลองมาเป็นดินร่วนมีจานวนใบ 45.5 ใบ ดินเหนียวมี
จานวนใบ 42.7 ใบ และดินลูกรั งมีจานวนใบ 34.8 ใบ ความยาวรากของสาบม่วงที่ปลูกในดินทั้ง 4
ชนิด พบว่า สาบม่วงที่ปลูกในดินทรายมีความยาวราก 11.3 เซนติเมตร มากกว่าและแตกต่างทางสถิติ
กับดินชนิดอื่นๆ ส่วนจานวนดอกและจานวนข้อของสาบม่วงในดินทั้ง 4 ชนิด ไม่มีความแตกต่างกัน
ทางสถิติ (ตารางที่ 3)
นิเวศวิทยาและการแพร่กระจายของสาบม่วง
ส ารวจการแพร่ ก ระจายของสาบม่ว ง ในภาคตะวั นออกเฉี ย งเหนื อ จัง หวั ดนครราชสี ม า
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด เลย นครพนม และหนองคาย ภาคกลาง จังหวัดลพบุรี
ราชบุรีภาคตะวันออก จังหวัดระยอง ฉะเชิงเทรา และภาคเหนือ จังหวัดนครสวรรค์ กาแพงเพชร
เชียงราย เชียงใหม่ จานวน 170 แปลง พบว่ามีวัชพืชที่พบทั้งหมด 23 ชนิด และพบสาบม่ว ง
แพร่กระจายในทุกพื้นที่ที่ทาการสารวจ สามารถแบ่งประเภทวัชพืชที่พบออกเป็น 3 ประเภทคือ วัชพืช
ใบกว้าง วัชพืชใบแคบและ กก โดยพบวัชพืชใบกว้าง 15 ชนิด ได้แก่ สาบม่วง น้านมราชสีห์ กระเพรา
ผี ตีนตุ๊กแก หญ้าท่าพระ กระดุมใบเล็ก ผักปลาบ ผักเสี้ยน ลูกใต้ใบ ไมยราบ หญ้าละออง หญ้ายาง
ถั่วผี ผักโขม ปอวัชพืช วัชพืชใบแคบมี 7 ชนิด หญ้าขจรจบดอกเล็ก หญ้าตีนนก หญ้านกสีชมพู หญ้า
ปากควาย หญ้าตีนติด หญ้าแพรก หญ้ารังนก และกก 1 ชนิด คือ แห้วหมู ทาการสารวจในแปลงปลูก
มันสาปะหลังและยางพารา พบการแพร่กระจายค่อนข้างหนาแน่น ในแปลงปลูกพืชของเกษตรกร
รวมทั้งในพื้นที่ไม่ได้ทาการเกษตรและริมถนน ในการสารวจพบว่าในแปลงจะมีต้นสาบม่วงเจริญเติบโต
ครบทุ ก ระยะ ตั้ ง แต่ ต้ น อ่ อ นที่ ใ บเลี้ ย งก าลั ง โผล่ พ้ น ดิ น จนถึ ง ต้ น ที่ ติ ด เมล็ ด ใ นแปลงที่ ส ารวจ
(ตารางที่ 4)
เนื่องจากมันสาปะหลังเป็นพืชที่มีพื้นที่ปลูกค่อนข้างมากจึงพบการแพร่กระจายของสาบม่วง
มากกว่า พืช อื่ น คิด เป็ น 65% ของจ านวนแปลงที่ท าการส ารวจ รองลงมาได้แ ก่ ยางพารา (20%)
สับปะรด (12%) และไม้ผล (3%) ตามลาดับ และจากการสารวจทาให้ทราบว่าสาบม่วงมีการ
แพร่กระจายครอบคลุมพื้นที่หลายจังหวัดและสามารถเจริญเติบโตได้ทุกสภาพพื้นที่ เมื่อนาข้อมูลการ
สารวจมาสร้างเป็นแผนที่ (ภาพที่ 3) จะเห็นว่า พื้นที่ที่ทาการสารวจค่อนข้างกระจายตัว และพบสาบ
ม่วงกระจายอยู่ทั่วไป แสดงให้เห็นว่า สาบม่วงมีความสารมารถในการแพร่กระจายและเจริญเติบโตได้
เกือบทุกพื้นที่ ซึ่งจากการสารวจพื้นที่ต่างๆส่วนใหญ่จะมีลักษณะดินเป็นดินทราย และดินร่วนปนทราย
สอดคล้องกับการทดลองศึกษาการเจริญเติบโตของสาบม่วงในดิน 4 ชนิด ที่ผลการทดลองทาให้ทราบ
ว่าสาบม่วงเจริญเติบโตได้ดีในสภาพของดินทราย
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สรุปผลการทดลองและคาแนะนา
1. สาบม่ ว งเป็ น พื ช ฤดู เ ดี ย วมี อ ายุ ตั้ ง แต่ เ ริ่ มงอกจนติ ด เมล็ ด ประมาณ 45-50 วั น มี ด อก
ประมาณ 35 ดอกต่อต้นและ สามารถสร้างเมล็ด 30-40 เมล็ดต่อดอก ไม่พบระยะพักตัวของเมล็ด
สามารถเจริญเติบโตได้เมื่อได้รับความชื้นและแสง เมล็ดสาบม่วงต้องการแสงในการงอกสาบม่วงมี
เปอร์เซ็นต์ความงอกสูงและสามารถเจริญเติบโตได้ดีในดินทราย (31.2%) ซึ่งมีเปอร์เซนต์ความงอกสูง
กว่า ดินร่วน (28.6%) ดินเหนียว (20.8%) และ ดินลูกรัง (14%) ตามลาดับ และสาบม่วงมีการ
เจริญเติบโตในดินทราย ได้ดีกว่าในดินชนิดอื่น
2. จากการส ารวจการแพร่ ร ะบาดของ สาบม่ ว งจ านวน 170 แปลง ในพื้ น ที่ ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคเหนือ พบการแพร่กระจายของสาบม่วงใน
พื้นที่การเกษตร ได้แก่พื้นที่ปลูกมันสาปะหลัง(65%) ยางพารา(20%) สับปะรด(12%) และ ไม้ผล
(3%) นอกจากนี้ในพื้นที่ว่างเปล่าไม่ได้ทาการเกษตรก็พบการแพร่ กระจายของสาบม่วงเช่นกัน เมล็ด
สาบม่วงสามารถแพร่กระจายโดยลม น้า การนาพาของสัตว์ ติดไปตามเสื้อผ้าและเครื่องมือทางการ
เกษตร จึงทาให้ แพร่กระจายได้รวดเร็ว อีกทั้งมีลักษณะของดินในพื้นที่ที่ทาการสารวจส่วนใหญ่เป็น
ดินทรายและร่วนปนทราย จึงเจริญเติบโตได้ดีในเกือบทุกพื้นที่
คาขอบคุณ
ผู้ทดลองขอขอบคุณ ผู้ ร่ ว มงานทดลองและผู้ ให้ คาปรึกษาทุ กท่าน ที่ ให้ คาแนะนาจนงาน
ทดลองนี้สาเร็จได้ด้วยดี
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ภาคผนวก
ตารางที่ 1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของสาบม่วง
สัปดาห์ที่

การเจริญเติบโตและพันนาการของสาบม่วง

1
2
3
4
5

ใบเลี้ยงเริ่มโผล่พ้นดิน
ใบเลี้ยงเริ่มโผล่พ้นดินและเริ่มมีใบจริงคู่แรก และมีการเจริญข้อปล้อง 2-3 ข้อ
มีใบจริง 2-3 คู่ และมีการเจริญทางลาต้นมีข้อปล้อง 4-6 ข้อ
มีใบจริงและมีการเจริญทางลาต้นมีข้อปล้อง 6-7 ข้อ เริ่มมีการพัฒนาของ
ดอกชัดเจนมีตุ่มดอก
ดอกบาน (ทยอยบานเรื่อยๆ)เริ่มติดเมล็ด
กลีบดอกแห้งร่วง เมล็ดแก่

6
7

ตารางที่ 2 เปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ดสาบม่วงในดิน 4 ชนิด ที่ 2 สัปดาห์
ชนิดดิน

เปอร์เซ็นต์ความงอก

ดินทราย

31.2

ดินร่วน

28.6

ดินเหนียว

20.8

ดินลูกรัง

14

ตารางที่ 3 ผลการเจริญเติบโตของสาบม่วงในดิน 4 ชนิด
ชนิดดิน
ดินร่วน
ดินทราย
ดินเหนียว
ดินลูกรัง

ความสูงต้น
44.8 ab
50.7 a
33.0 b
30.2 b

C.V. (%)

11.5

การเจริญเติบโตของสาบม่วง
จานวนใบ ความยาวราก จานวนดอกns
48.6 a
6.7 b
47.28
45.5 a
11.3 a
51.58
42.7 a
7.9 ab
33.70
34.8 b
7.7 ab
23.58
22.5

26.7

35.5

จานวนข้อns
6.6
6.5
6.5
6.4
10.8

1/ ค่าเฉลี่ยในสดมภ์เดียวกันที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติโดยวิธี DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %
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ตารางที่ 4 ความถี่ของพื้นทีเ่ กษตรกรรมที่ทาการสารวจพบการแพร่กระจายของสาบม่วง
ชนิดพืชปลูก
มันสาปะหลัง
ยางพารา
สับปะรด
ไม้ผล
รวม

จานวนแปลงที่พบสาบม่วง
110
34
21
5
170

% Total
65
20
12
3
100

ภาพที่ 1 ลักษณะของดอกสาบม่วงจนถึงติดเมล็ด

ภาพที่ 2 ลักษณะของเมล็ดสาบม่วง
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ภาพที่ 3 แผนที่การสารวจพบการแพร่กระจายของสาบม่วง จานวน 170 แปลง

ภาพที่ 4 การแพร่กระจายของสาบม่วงในแปลงยางพารา สับปะรดและมันสาปะหลัง
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