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บทคัดยอ 
วัตถุประสงคของการศึกษาในครั้งนี้เพื่อศึกษาผลของฤดูปลูก พันธุและอายุเก็บเกี่ยวที่มีตอคุณภาพ

เมล็ดพันธุและองคประกอบทางเคมีของงา โดยปลูกงาใน ฤดูฝน (มิถุนายน 2553) และในฤดูแลง (พฤศจิกายน 

2553) วางแผนการทดลองแบบ Split-split plot in RCBD จํานวน 4 ซ้ํา  main plot คือ ฤดูปลูก ไดแก ฤดูฝนและ

ฤดูแลง sub plot คือ พันธุงา 4 พันธุ ประกอบดวย KU18  KU19  CM-07 และ C-plus 2  sub-sub plot คือ อายุ

เก็บเกี่ยว 3 ระยะ คือ 82  92 และ 102 วันหลังปลูก ผลการทดลองพบวา ฤดูปลูก พันธุงาและอายุเก็บเกี่ยว        

ที่แตกตางกันมีผลทําใหผลผลิต องคประกอบผลผลิต คุณภาพและองคประกอบทางเคมีของเมล็ดพันธุแตกตาง

กันทางสถิติ จากการศึกษาฤดูปลูกที่แตกตางกันมีตอผลผลิต คุณภาพเมล็ดพันธุและองคประกอบทางเคมีของ

เมล็ดพันธุงา พบวา การปลูกในฤดูฝนใหผลผลิตและองคประกอบผลผลิตสูงการการปลูกในฤดูแลง เมล็ดงาที่

ปลูกในฤดูแลงจะคุณภาพเมล็ดพันธุและองคประกอบทางเคมีสูงกวาเมล็ดงาที่ปลูกในฤดูฝน งาพันธุ KU18        

มีความงอก ดัชนีการงอกและปริมาณโปรตีนสูงที่สุด ในขณะที่พันธุ KU19 และ CM-07 มีความงอก ดัชนีการงอก

และปริมาณโปรตีนต่ําสุด จากการศึกษาอายุเก็บเกี่ยวที่มีผลตอผลผลิต องคประกอบผลผลิตคุณภาพเมล็ดพันธุ

องคประกอบทางเคมีนั้น พบวา การเก็บเกี่ยวที่อายุ 82 วันหลังปลูก ใหจํานวนฝกตอตน จํานวนเมล็ดตอฝก  

น้ําหนักเมล็ดตอฝกและผลผลิตตอไรสูงที่สุด สวนการเก็บเกี่ยวที่อายุ 92 วันหลังปลูก จะใหความงอก ดัชนี      

การงอก ความงอกหลังการเรงอายุและความงอกในไรสูงที่สุด และเมื่อเก็บเกี่ยวที่อายุ 102 วันหลังปลูกจะให

ปริมาณโปรตีนสูงสุด  

คําสําคัญ : งา  คุณภาพเมล็ดพันธุ  ผลผลิต  อายุเก็บเกี่ยว 
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ABSTRACT 
 The objective of this experiment was to study effect of season, variety and harvesting time on 

seed quality and chemical component of sesame, growing in two seasons rainy and dry season. The 

experiment was arranged as split-split plot in RCBD with 4 replications. Two seasons consisting of 

rainy and dry were served main plot. Four varieties consisting of KU18, KU19, CM-07 and C-plus 2 

were served sub plot. Three harvesting times consisting of 82, 92 and 102 DAP were served sub – 

sub plot. The results revealed that seed yield, yield component, seed quality and chemical 

component were significant difference as affected by varieties, harvesting times and season. The 

study of the effect of season on yield, yield component seed quality and chemical component found 

that the highest of seed quality and chemical component obtained from dry season and the hightest 

of yield and yield component obtained from rainy season. The highest values of germination, 

germination index and protein content found in variety KU18, whereas varieties KU19 and CM-07 

were lowest values of germination percentage, germination index and protein content. The study of 

the effect of harvesting times on yield, yield component seed quality and chemical component found 

that the highest of number of pod/stem, number of seed/pod, seed weight/pod and seed yield/rai 

were obtained from 82 DAP and the maximum values of germination, germination index, germination 

after accelerated aging and field emergence resulted from 92 DAP and the highest values of protein 

content resulted from 102 DAP. 

Key Words : sesame, seed quality, yield, harvesting time 
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คํานํา 

งาเปนพืชน้ํามันที่สําคัญทางเศรษฐกิจพืชหนึ่ง เนื่องจากมีคุณคาทางโภชนาการสูง เมล็ดงาสามารถ

นําไปใชทั้งการสกัดน้ํามันและกากเมล็ดงา (sesame cake) น้ํามันงาใชในการบริโภค สวนกากเมล็ดงานั้นเหมาะ

ในการใชเปนแหลงโปรตีนในอุตสาหกรรมอาหารสัตว (วาสนา, 2550) งาสามารถปลูกไดทุกภาคของประเทศ  

เพราะงาทนตอความแหงแลงไดดีพอสมควร แตไมทนตอสภาพน้ําทวมขัง ปลูกงายและมักปลูกเปนพืชรองหลัก

จากเก็บเกี่ยวพืชเศรษฐกิจหลักแลว (คณาจารยภาควิชาพืชไรนา, 2542) สําหรับในประเทศไทย พื้นที่การปลูกงา

เพิ่มขึ้นจากป 2550 ซึ่งมีพื้นที่ปลูกประมาณ 408,939 ไร เปน 411,059 ไร ในป 2552 โดยมีผลผลิตรวมเพิ่มขึ้น

จาก 42,939 ตัน เปน 46,039 ตัน และผลผลิตเฉลี่ยตอไรเพิ่มจาก 105 กิโลกรัมตอไร เปน 112 กิโลกรัมตอไร 

(สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2552) ในปจจุบันปริมาณการผลิตงาในแตละปไมคอยแนนอน เพราะการปลกูงา

จะตองอาศัยสภาพดินฟาอากาศเปนสําคัญ ซึ่งสภาพแวดลอมน้ันจะสงผลตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของงา

ดวย  

พืชแตละชนิดจะมีอายุเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมแตกตางกันไปขึ้นอยูกับพันธุ แหลงปลูก และสภาพดินฟา

อากาศ ถาเก็บเกี่ยวในระยะเวลาที่ไมเหมาะสม คือเก็บเกี่ยวเร็วหรือชาเกินไปจะทําใหเกิดผลเสียหายตอเมล็ดทั้ง
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ปริมาณและคุณภาพ การเก็บเกี่ยวเร็วจะทําใหไดเมล็ดที่ไมสมบูรณ เมล็ดจะมีลักษณะลีบเล็กหลังจากลด

ความชื้น มีความงอกและความแข็งแรงต่ําและเมื่อผานการปรับปรุงสภาพไปแลวเมล็ดจะเสื่อมความงอกอยาง

รวดเร็ว สวนการเก็บเกี่ยวลาชาก็จะทําใหเมล็ดหลุดรวง ตนหักลม เมล็ดถูกทําลายโดยศัตรูธรรมชาติ เมล็ด

เสียหายเนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวน (วันชัย และจวงจันทร, 2533; พีรศักดิ์ และคณะ, 2544; บุญมี, 2546; 

Lee, 2000) จากการศึกษาของจารินี (2532) พบวา การกําหนดวันเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมของงาควรใชชวงกึ่งกลาง

ของระยะการบานของดอกงาหรือกําหนดดอกหรือฝกที่อยูชวงกลางลําตนเปนหลักเพื่อใหไดเมล็ดที่มีคุณภาพดี  

จากการทดลองของ พรพรรณ และคณะ (2544) พบวา ความชื้นของเมล็ดงาสูงมาก เมื่อเมล็ดมีอายุ 7 วันหลัง

ดอกบาน โดยเฉลี่ย 89.4–90.8 เปอรเซ็นตและลดลงจนมีความชื้นต่ําสุดเมื่อมีอายุ 49 วันหลังดอกบาน เฉล่ีย 

24.6 เปอรเซ็นต และมีน้ําหนักสดมากที่สุดที่อายุ 28–42 วันหลังดอกบาน เฉล่ีย 4.24–4.37 กรัมตอ 1,000 เมล็ด  

มีน้ําหนักแหงสูงสุดที่อายุ 49-66 วันหลังดอกบาน เฉล่ียอยูในชวง 2.75–3.17 กรัมตอ 1,000 เมล็ด นอกจากนี้ยัง

พบวา เมล็ดจะมีความงอกสูงหลังจากเก็บเกี่ยวฝกแกแลวเปนเวลา 3 เดือนหรือนานกวานั้น จากการศึกษาผล

ของอายุเก็บเกี่ยวที่มีตอผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดพันธุงาสายพันธุตาง ๆ ถึงแมจะมีการศึกษาอายุเก็บเกี่ยวที่

มีผลตอคุณภาพของเมล็ดพันธุ แตก็ยังไมมีขอมูลในการศึกษาทางดานความสามรถในการเก็บรักษาของเมล็ด

พันธุงาที่มีผลมาจากฤดูกาล พันธุ และอายุเก็บเกี่ยว ดังนั้นการทดลองนี้จึงมีวัตถุประสงค เพื่อประเมินผลผลิต 

คุณภาพเมล็ดพันธุและองคประกอบทางเคมีของงาที่มีผลมาจากฤดูปลูก พันธุและอายุเก็บเกี่ยวที่แตกตางกัน 

 

อุปกรณและวิธีการ 
การทดลองในไร 

 ปลูกงา จํานวน 4 พันธุ คือ KU18  KU19  CM-07 และ ณ ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟาง อ.ปากชอง จ.

นครราชสีมา วางแผนการทดลองแบบ Split-split plot in RCBD มี 4 ซ้ํา main plot คือ ฤดูปลูก คือ ฤดูฝนและฤดู

แลง sub plot คือ พันธุงา 4 พันธุ ประกอบดวย KU18  KU19  CM-07 และ C-plus 2 sub-sub plot คือ อายุเก็บ

เกี่ยว 3 ระยะ คือ 82  92 และ 102 วันหลังปลูก ปลูก 4 แถวตอแปลงยอย (plot) แตละแถวยาว 5 เมตร ปลูกแบบ

ยกรองโดยใชระยะปลูก 10 x 75 เซนติเมตร ใสปุยรองพื้นสูตร 15-15-15 อัตรา 30 กิโลกรัมตอไร ปลูกงาโดยวิธี

โรยงาเปนแถวแลวกลบดินบาง ๆ ใหน้ําแบบพนฝอยหลังจากปลูก เมื่ออายุ 15 วันหลังปลูก ถอนแยกใหตนงามี

ระยะหางระหวางตน 10 เซนติเมตร  กําจัดวัชพืชเมื่องาอายุประมาณ 1 เดือน  โดยใชสารเคมีประเภทยาคุมวชัพชื 

(pre–emergence) ไดแก อะลาคลอร อัตรา 320 กรัมสารออกฤทธิ์ตอไร 1 คร้ังหลังปลูกและกําจัดวัชพืชดวย

แรงงานคนอีกครั้ง สําหรับการปองกันกําจัดแมลง ฉีดพนสารเอโปราฟอส อัตรา 20 ซีซีตอน้ํา 15 ลิตร มาลาไธ

ออน อัตรา 40 ซีซีตอน้ํา 15 ลิตร โปรแอกซีส 30 ซีซีตอน้ํา 15 ลิตร และเดนทอส 20 ซีซีตอน้ํา 20 ลิตร ฉีดพน

ปองกันโรคใบจุดแบคทีเรียดวย Streptomycin อัตรา 2 กรัมตอน้ํา 15 ลิตร และโรคราแปงขาวใช ซีสเทน–อี  

อัตรา 5 ซีซีตอน้ํา 15 ลิตร เมื่อพบการเขาทําลาย บันทึกขอมูลผลผลิตและองคประกอบของผลผลิตที่สําคัญ คือ 

จํานวนฝกตอตน จํานวนเมล็ดตอฝก น้ําหนักเมล็ดตอฝก และปริมาณผลผลิตเมล็ดตอไร ขอมูลที่ไดนําไป

วิเคราะหความแปรปรวนของดวยวิธี analysis of variance และวิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ยดวยวิธี 

Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต โดยใชโปรแกรม R  (ชูศักดิ์, 2552) 
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การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ 
นําเมล็ดพันธุที่เก็บเกี่ยวจากแตละฤดูปลูก มาทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ ดังนี้ 1) ความชื้นของเมล็ด 

(seed moisture content) นําเมล็ดพันธุงา ตัวอยางละ 1 กรัม จํานวน 4 ซ้ํา อบที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส 

เปนเวลา 24 ชั่วโมง โดยวิธี hot air oven เมื่อครบกําหนดแลวนํามาชั่งน้ําหนักเมล็ดหลังอบ คํานวณความชื้น 

ตามกฎของ ISTA (2010) 2) ความงอก (standard germination) เพาะเมล็ดงา ตัวอยางละ 50 เมล็ด 4 ซ้ํา โดย

ใชกระดาษเพาะแบบ top of paper (TP) วางไวในตูเพาะที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ประเมินความงอกที่ 3 

และ 6 วันหลังเพาะ ตามกฎของ ISTA (2010) 3) ดัชนีการงอก (germination index) เมล็ดพันธุงาที่เพาะจาก

วิธีการในขอ 3 ตรวจนับจํานวนตนกลาที่มีรากออน (radical) งอกออกมาไมต่ํากวา 1 เซนติเมตร และมีใบเลี้ยง 

1–2 ใบ ทุกวัน จนครบ 6 วันหลังเพาะ คํานวณดัชนีการงอกของเมล็ด ตามกฎของ ISTA (2010) 4) ความแข็งแรง

โดยวิธีการเรงอายุเมล็ดพันธุ (accelerated aging test) นําเมล็ดพันธุงาตัวอยางละ 50 เมล็ด 4 ซ้ํา ใสเมล็ดใน

ตะแกรงลวดที่บรรจุในขวดเรงอายุที่มีน้ํากลั่น 100 มิลลิลิตร ปดฝาขวดใหสนิทเพื่อใหความชื้นสัมพัทธในขวด

เทากับ 100 เปอรเซ็นต นําไปใสในตูอบที่อุณหภูมิ 41 องศาเซลเซียส เปนเวลา 96 ชั่วโมง นําเมล็ดพันธุที่ผานการ

เรงอายุมาทดสอบความงอก ตามกฎของ ISTA (2010) 5) คาการนําไฟฟา (electrical conductivity) สุมตัวอยาง

เมล็ดจํานวน 50 เมล็ด 4 ซ้ํา แชน้ํากลั่น 75 มิลลิลิตร นําไปไวที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง 

วัดคาการนําไฟฟาดวย conductivity meter อานคาเปน μS/cm (micro Siemens/centimeter) แลวหารดวย

น้ําหนักเมล็ด จะไดหนวยเปน μS/cm/g.seed ตามกฎของ ISTA (2010) 6) ความงอกในไร (field emergence) 

นําเมล็ดพันธุงา ตัวอยางละ 50 เมล็ด 4 ซ้ํา ปลูกทดสอบในสภาพไร นับจํานวนตนกลา โดยนับจํานวนตนกลางา

ที่โผลพนผิวดินและมีใบเลี้ยงแผกางและใบจริงเริ่มคลี่ ขอมูลที่ไดนําไปวิเคราะหความแปรปรวนของดวยวิธี 

analysis of variance และวิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ยดวยวิธี Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) 

ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต โดยใชโปรแกรม R (ชูศักดิ์, 2552) 
การวิเคราะหองคประกอบทางเคมี 
 1) ปริมาณโปรตีน (crude protein) ชั่งตัวอยางเมล็ด 0.5 กรัม ลงใน kjeldalh tube เติม catalyst 

(CuSO4:K2 SO4 อัตรา 1:1 7 กรัม) เขยาใหเขากันนําไปยอยบนเตาที่มีความรอนสูง จนไดสารละลายใสสีเขียว

ออน ทิ้งใหเย็นที่อุณหภูมิหอง นําตัวอยางที่ยอยเสร็จแลวรวมกับน้ํา 70 มิลลิลิตร ตอ kjeldahl tube เขากับเครื่อง

กล่ัน และเติมสารละลาย NaOH ความเขมขน 40 เปอรเซ็นตปริมาตร 60 มิลลิลิตร ลงไปใน kjeldahl tube กลับ

ตัวอยางลงใน receive flask ขนาด 300 มิลลิลิตร ที่มี saturated boric acid 50 มิลลิลิตร บรรจุรวมกับ mixed  

indicator (methyl red และ bromcresol green) 2-3 หยด กล่ันจนไดสารละลายสีฟาที่มีปริมาตร 125 มิลลิลิตร 

นําไปไตเตรทดวยสารละลาย Std.H2 SO4 0.1 N ที่ทราบความเขมขนแนนอนแลว จนไดสีชมพู นํามาคํานวณตาม

สูตร     

รอยละไนโตรเจน = (มล. Std.H2 SO4 ตัวอยาง–blank) x ความเขมขนของ Std.H2 SO4 x 1.4 

                              น้ําหนักของตัวอยาง (กรัม) 

รอยละโปรตีน = รอยละไนโตรเจน x 5.46 

 2) ปริมาณไขมัน (crude fat) ชั่งตัวอยางงาที่บดละเอียด 2 กรัม หอดวยกระดาษกรองเบอร 1 นําไปอบที่

อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส 2 ชั่วโมง ทําใหเย็นในโถดูดความชื้นประมาณ 10 นาที ชั่งน้ําหนัก ใสตัวอยางลงใน 

soxhlet tube เติมปโตรเลียมอีเทอร ลงใน flask ที่ทราบน้ําหนักแนนอนประมาณ 150 มิลลิลิตร ตอ soxhlet tube 
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เขากับ condenser และ extraction flask วาง extraction flask ลงบน heating mantle เปดน้ําเย็นเขา condenser 

และใหความรอนแก soxhlet flask โดยปรับความรอนใหสารละลายกลั่นตัวจาก condenser ใชเวลาสกัดนาน 16 

ชั่วโมง เมื่อครบ 16 ชั่วโมง นําตัวอยางออกจาก soxhlet tube และนําเขาตูอบที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส 2 

ชั่วโมง ทําใหเย็นในโถดูดความชื้น ประมาณ 10 นาที ชั่งน้ําหนัก คํานวณปริมาณไขมันจากน้ําหนักที่หายไป 

              ปริมาณไขมัน (%) = น้ําหนักของตัวอยางหลังอบ (กรัม)–นําหนักของตัวอยางหลังสกัด (กรัม) x 100 

                                            น้ําหนักของตัวอยาง (กรัม) 
การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 
 ขอมูลที่ไดนําไปวิเคราะหความแปรปรวนของดวยวิธี analysis of variance และวิเคราะหความแตกตาง

ของคาเฉลี่ยดวยวิธี Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต โดยใช

โปรแกรม R (ชูศักดิ์, 2552) 

 
ผลและวจิารณผลการทดลอง 

1. ผลผลิตและองคประกอบของผลผลิต 
 1.1 จํานวนฝกตอตน 

 ฤดูปลูก พันธุ และอายุเก็บเกี่ยวที่แตกตางกันมีผลทําให จํานวนฝกตอตนแตกตางกันทางสถิติ ฤดูปลูกที่

แตกตางกันมีผลตอจํานวนฝกตอตนของงาที่ 4 พันธุ พบวา งาที่ปลูกในฤดูฝน จะมีจํานวนฝกตอตนมากกวางาที่

ปลูกในฤดูแลง งาพันธุ CM-07 มีจํานวนฝกตอตนสูงสุด เฉลี่ย 59.7 ฝกตอตน สวนพันธุที่มีจํานวนฝกตอตนต่ําสุด 

ไดแก KU19 เฉล่ีย 49.4 ฝกตอตน นอกจากนี้ยังพบวาที่อายุเก็บเกี่ยวที่แตกตางกันใหจํานวนฝกตอตนที่แตกตาง

กัน โดยพันธุงาทั้ง 4 พันธุนั้นมีจํานวนฝกตอตนมากที่สุดเมื่อเก็บเกี่ยวที่ 82 วันหลังปลูก เฉล่ีย 64.6 ฝกตอตน 

และจํานวนฝกตอตนนอยที่สุดเมื่อเก็บเกี่ยวที่ 102 วันหลังปลูก (Table 1) 
 1.2 จํานวนเมล็ดตอฝก 

 จํานวนเมล็ดตอฝกของงาทั้ง 4 พันธุไมมีความแตกตางกันทางสถิติ การปลูกงาในฤดูปลูกที่แตกตางกัน

จํานวนเมล็ดตอฝกไมมีความแตกตางกันทางสถิติ พันธุที่มีจํานวนเมล็ดตอฝกมากที่สุดคือ พันธุ CM-07 และพันธุ 

KU19 มีจํานวนเมล็ดตอฝกนอยที่สุด 65.9 และ 61.5 ตามลําดับ  เมื่อเก็บเกี่ยวที่อายุแตกตางกัน พบวา การเก็บ

เกี่ยวที่อายุ 82 วันหลังปลูก มีเมล็ดจํานวน 72.2 เมล็ดตอฝก การเก็บเกี่ยวที่อายุ 92 และ 102 วันหลังปลูก         

มีจํานวนเมล็ดตอฝก 69.8 และ 50.2 เมล็ด ตามลําดับเนื่องจากการเก็บเกี่ยวที่อายุ 102 วันหลังปลูก นั้นเมล็ดงา

ไดมีการสูญเสียขณะเก็บเกี่ยว  เมื่อมีการเก็บเกี่ยวลาชาจะทําใหสูญเสียผลผลิตเมล็ดพันธุเปนจํานวนมาก 

(Table 1)   
 1.3 น้ําหนักเมล็ดตอฝก 

ฤดูปลูก พันธุงาและอายุเก็บเกี่ยวที่แตกตางกันมีผลทําใหน้ําหนักเมล็ดตอฝกแตกตางกันทางสถิติ งาที่

ปลูกในฤดูปลูกที่แตกตางกันจะใหน้ําหนักเมล็ดตอฝกที่ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ พันธุที่มีน้ําหนักเมล็ดตอ

ฝกนอยที่สุด คือ KU19 และ C-plus 2 โดยมีน้ําหนักเมล็ดตอฝก 0.27  0.22 และ 0.22 กรัมตอฝก ตามลําดับ งา

ที่เก็บเกี่ยวที่อายุ 82 วันหลังปลูก มีน้ําหนักเมล็ดตอฝกมากที่สุดคือ 0.31 กรัมตอฝก และการเก็บเกี่ยวที่อายุ 102 

วันหลังปลูก มีน้ําหนักเมล็ดตอฝกนอยที่สุด คือ 0.15 กรัมตอฝก (Table 1) 
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 1.4 ผลผลิตเมล็ดตอไร 
 ฤดูปลูกที่แตกตางกันจะใหผลผลิตเมล็ดงาที่แตกตางกัน โดยงาที่ปลูกในฤดูฝนจะใหผลผลิตเมล็ดงา

มากกวาที่ปลูกในฤดูแลง เมื่อใชพันธุงาที่แตกตางกันจะมีความแตกตางกันทางสถิติ พันธุ KU19 ใหผลผลิตเมล็ด

งาสูงที่สุด 52.8 กิโลกรัมตอไร และพันธุ C–plus 2 ใหผลผลิตเมล็ดงาต่ําที่สุด คือ 40.0 กิโลกรัมตอไร จาก

การศึกษาผลของอายุเก็บเกี่ยวตอผลผลิตเมล็ดงา พบวา เมื่อเก็บเกี่ยวเมล็ดงาที่อายุ 82 วันหลังปลูก ใหผลผลิต

เมล็ดงาสูงที่สุด แตเมื่อเก็บเกี่ยวที่อายุ 92 และ 102 วันหลังปลูก พบวา ผลผลิตเมล็ดงาเริ่มลดลง เมื่องามีอายุ

การเก็บเกี่ยวเพิ่มขึ้นจะทําใหมีปริมาณการสูญเสียผลผลิตเมล็ดเพิ่มขึ้นดวย เนื่องจากงาที่ใชศึกษาในครั้งนี้เปน

พันธุฝกแตกรวมดวย ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของนพนารี (2549) ที่ไดรายงานไววา การเก็บเกี่ยวงาที่อายุ

เก็บเกี่ยว 91 วันหลังปลูก จะใหผลผลิตเมล็ดงาตอไรสูงที่สุด (Table 1) 
2. คุณภาพเมล็ดพันธุ 
 2.1 ความชื้นของเมล็ด  

 จากการศึกษาความชื้นของเมล็ดงาจากฤดูปลูกที่แตกตางกัน พบวา ความชื้นของเมล็ดงาไมมีความ

แตกตางกันทางสถิติ เมล็ดงาที่มีความชื้นสูงสุด คือ พันธุ KU18 และต่ําสุด คือ พันธุ KU19 โดยมีความชื้น13.5 

และ 10.3 เปอรเซ็นต ตามลําดับ และจากอายุเก็บเกี่ยวที่แตกตางกันนั้นเมล็ดงามีความชื้นที่ไมแตกตางกัน อายุ

เก็บเกี่ยวที่ 82 และ 92 วันหลังปลูก เมล็ดงามีความชื้นสูงสุด 11.3 และ12.4 เปอรเซ็นต ตามลําดับ และ การเก็บ

เกี่ยวเมล็ดงาที่อายุ 102 วันหลังปลูก เมล็ดงามีความชื้นต่ําสุด ไดแก 9.9 เปอรเซ็นตในขณะที่การทดลองของ 

พรพรรณ และคณะ (2544) พบวา ความชื้นของเมล็ดงาสูงมาก เมื่อเมล็ดมีอายุ 7 วันหลังดอกบาน โดยเฉลี่ย 

89.4–90.8 เปอรเซ็นต และลดลงจนมีความชื้นต่ําสุดเมื่อมีอายุ 49 วันหลังดอกบาน เฉล่ีย 24.6 เปอรเซ็นต ซึ่ง

ใหผลการทดลองตรงขามกัน เนื่องจากการทดลองนี้เก็บเกี่ยวเมล็ดงาที่อายุเก็บเกี่ยวมากกวาในการทดลองของ

พรพรรณ จึงทําใหเมล็ดงามีความชื้นต่ํากวา เมื่อพิจารณาฤดูปลูกที่แตกตางกัน พบวา ความชื้นของเมล็ดงาไมมี

ความแตกตางกันทางสถิติ (Table 2) 
 2.2 ความงอก  

การปลูกงาในฤดูปลูกที่แตกตางกัน เมื่อนําเมล็ดพันธุงามาตรวจสอบความงอก จะพบวามีความ

แตกตางกันทางสถิติ โดยเมล็ดพันธุงาที่ปลูกในฤดูแลง จะมีความงอกของเมล็ดพันธุสูงกวาเมล็ดที่ปลูกในฤดูฝน 

จากการทดสอบความงอกของเมล็ดพันธุงาทั้ง 4 พันธุ พบวา ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ การเก็บเกี่ยวที่อายุ

การเก็บเกี่ยวที่แตกตางกัน ทําใหความงอกของเมล็ดพันธุงามีความแตกตางกันทางสถิติ การเก็บเกี่ยวที่อายุ 82 

วันหลังปลูก มีความงอกสูงสุด 84.3 เปอรเซ็นต และการเก็บเกี่ยวที่อายุ 102 วันหลังปลูก มีความงอกต่ําสุด 56.2 

เปอรเซ็นต สอดคลองกับผลการทดลองของนพนารี (2549) พบวา ที่อายุเก็บเกี่ยว 91 วันหลังปลูก มีความงอก

สูงสุด หลังจากนั้นจะคอย ๆ ลดลงตามอายุเก็บเกี่ยวที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้อาจเนื่องจาก การทิ้งตนงาไวในแปลง ที่มี

สภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งมีผลทําใหเมล็ดงาที่เก็บเกี่ยวลาชาออกไปในทุกพันธุนั้นมีความงอก

ลดลง (Table 2) 
 2.3 ดัชนีการงอก  

จากการทดสอบดัชนีการงอกของงา พบวาการปลูกงาในฤดูปลูกที่แตกตางกัน ดัชนีการงอกไมมีความ

แตกตางกัน เมื่อเปรียบเทียบดัชนีการงอกของงาแตละพันธุ พบวา เมล็ดงามีดัชนีการงอกที่ไมแตกตางกันทาง

สถิติ เมื่อพิจารณาอายุเก็บเกี่ยว พบวา การเก็บเกี่ยวที่อายุ 92 วันหลังปลูก จะมีดัชนีการงอกสูงสุด 11.7 และการ
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เก็บเกี่ยวที่อายุ 102 วันหลังปลูก มีดัชนีการงอกจะต่ําสุด 7.9 ซึ่งสอดคลองกับการทดลองของนพนารี (2549) 

พบวา ดัชนีการงอกสูงสุดที่อายุเก็บเกี่ยว 91 วันหลังปลูก หลังจากนั้นดัชนีการงอกจะคอย ๆ ลดลงตามอายุเก็บ

เกี่ยว โดยมีคาดัชนีการงอกต่ําสุดที่อายุเก็บเกี่ยว 114 วันหลังปลูก เมื่อเก็บเกี่ยวที่อายุการเก็บเกี่ยว 92 วันกลัง

ปลูก และงาที่ปลูกในฤดูปลายฝนจะมีดัชนีการงอกสูงกวางาที่ปลูกในฤดูตนฝน เมื่อเก็บเกี่ยวงาที่อายุเก็บเกี่ยว 

82 และ 102 วันหลังปลูก (Table 2) 
 2.4 ความงอกหลังการเรงอายุ 
 เมื่อพิจารณาผลของฤดูปลูกตอความงอกหลังการเรงอายุ พบวา ทั้ง 2 ฤดูไมมีความแตกตางกันทางสถิติ 

พันธุงาที่แตกตางกันมีความงอกหลังการเรงอายุไมมีความแตกตางกันทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบอายุเก็บเกี่ยวที่

แตกตางกันการเก็บเกี่ยวเมื่ออายุ 92 วันหลังปลูก มีความงอกหลังการเรงอายุสูงสุด 70.7 เปอรเซ็นต รองลงมาคือ 

การเก็บเกี่ยวที่อายุ 82 วันหลังปลูก 69.4 เปอรเซ็นตและการเก็บเกี่ยวเมล็ดที่อายุ 102 วันหลังปลูก 40.8 

เปอรเซ็นต จะมีความงอกหลังการเรงอายุต่ําสุด (Table 2) และผลของการเรงอายุนี้มีความสัมพันธกับความ

แข็งแรงของเมล็ดพันธุที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ดังนั้นเมล็ดพันธุกองใดที่ผานการเรงอายุแลวมีความงอกสูง แสดง

วามีความแข็งแรงสูงสามารถเก็บรักษาไวไดนาน สวนเมล็ดพันธุกองใดที่ผานการเรงอายุแลวมีความงอกต่ํา 

แสดงวามีความแข็งแรงสูงจะเก็บไวไดนาน และในระหวางการพัฒนาของเมล็ด ความแข็งแรงของเมล็ดพันธุจะ

เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ หลังจากการผสมเกสรเปนตนมา ยิ่งใกลระยะแกทางสรีรวิทยาเทาใด เมล็ดพันธุจะมีความแข็งแรง

เพิ่มมากขึ้น แตหลังจากการแกทางสรีรวิทยาแลวความแข็งแรงของเมล็ดพันธุจะเริ่มลดลง (จวงจันทร, 2529)  
  2.5 คาการนําไฟฟา 

เมล็ดงาที่ไดจากการปลูกในฤดูปลูกที่แตกตางกัน มีผลทําใหคาการนําไฟฟาแตกตางกัน โดย เมล็ดงาที่

ปลูกในฤดูแลงจะมีคาการนําไฟฟาต่ํากวาเมล็ดงาที่ปลูกในฤดูฝน ไดแก 88.1 และ 97.2 (μS/cm/g.seed) 

ตามลําดับ พันธุงาที่แตกตางกันทําใหมีคาการนําไฟฟาที่ไมแตกตางกัน และเมื่อเปรียบเทียบอายุเก็บเกี่ยวที่

แตกตางกัน พบวา ไมมีความแตกตางกัน (Table 2) ซึ่งการวัดคาการนําไฟฟานั้นอาศัยหลักการที่วา เมล็ดพันธุที่

มีความแข็งแรงต่ําคือ เมล็ดพันธุที่มีการเสื่อมสภาพ เมล็ดพันธุจะมีการสูญเสียสภาพการเก็บกักสารตาง ๆ อัน

เนื่องมาจากเมมเบรนตาง ๆ ภายในเมล็ดเสื่อมสภาพ ทําใหสารตาง ๆ ร่ัวไหลออกมาเมื่อเมล็ดสัมผัสกับน้ํา และ

เมล็ดพันธุที่มีสารร่ัวไหลออกมามากก็จะมีคาการนําไฟฟาสูงแสดงวาเปนเมล็ดพันธุที่มีความแข็งแรงต่ํา สวน

เมล็ดพันธุตัวอยางใดที่มีสารอาหารรั่วไหลออกมานอยก็จะมีคาการนําไฟฟาต่ํา แสดงวาเมล็ดพันธุตัวอยางนี้มี

ความแข็งแรงสูง (จวงจันทร, 2529) 
 2.6 ความงอกในไร 

จากการทดสอบความงอกในไรของเมล็ดพันธุงาที่ปลูกในฤดูปลูกที่แตกตางกัน พบวา ความงอกในไร 

พบวา ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบความงอกในไรของเมล็ดพันธุงา ทั้ง 4 พันธุ พบวา ไมมี

ความแตกตางกันทางสถิติ เมื่อพิจารณาผลของอายุเก็บเกี่ยว พบวา การเก็บเกี่ยวงาที่อายุ 92 วันหลังปลูก มี

ความงอกในไรสูงสุด 60.1 เปอรเซ็นต และ การเก็บเกี่ยวเมล็ดที่อายุ 102 วันหลังปลูกมีความงอกในไรต่ํา 22.1 

เปอรเซ็นต (Table 2) 
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3. องคประกอบทางเคมี 
 3.1 ปริมาณโปรตีน 
  จากการตรวจสอบปริมาณโปรตีน ของเมล็ดงาที่ไดจากการปลูกในฤดูฝนและฤดูแลง พบวา ในฤดูแลง

เมล็ดงาจะมีปริมาณโปรตีนสูงกวาเมล็ดงาที่ปลูกในฤดูฝน ไดแก 22.7 เปอรเซ็นต นอกจากนี้ยังพบวาปริมาณ

โปรตีนของเมล็ดงาทั้ง 4 พันธุ มีความแตกตางกันทางสถิติ โดยเมล็ดงาพันธุ KU18 มีปริมาณโปรตีนสูงสุดและ

พันธุ KU19 มีปริมาณโปรตีนต่ําสุด ไดแก 18.9 และ 17.2 เปอรเซ็นต ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบอายุเก็บเกี่ยว

และฤดูปลูกที่แตกตางกัน พบวา ปริมาณโปรตีนมีความแตกตางกัน โดยการเก็บเกี่ยวที่อายุ 102 วันหลังปลูก งา

ทั้ง 4 พันธุจะมีปริมาณโปรตีนสูงสุด 19.3 เปอรเซ็นต และการเก็บเกี่ยวที่อายุ 82 วันหลังปลูกมีปริมาณโปรตีน

ต่ําสุด 17.6 เปอรเซ็นต (Table 3) 
 3.2 ปริมาณไขมัน 
  จากการตรวจสอบปริมาณไขมันของของเมล็ดงาที่ไดจากการปลูกในฤดูฝนและฤดูแลง พบวา การปลูก

งาในฤดูแลงจะทําใหมีปริมาณไขมันในเมล็ดสูงกวาการปลูกงาในฤดูฝน ไดแก 50.8 เปอรเซ็นต ปริมาณไขมันใน

เมล็ดพันธุงาทั้ง 4 พันธุ มีความแตกตางกัน โดย งาพันธุ KU19 มีปริมาณไขมันในเมล็ดสูงสุด 52.3เปอรเซ็นต 

และงาพันธุ KU18 มีปริมาณไขมันในเมล็ดต่ําสุด 48.1เปอรเซ็นต เมื่อพิจารณาอายุเก็บเกี่ยวที่แตกตางกัน พบวา 

ปริมาณไขมันในเมล็ดพันธุงาไมมีความแตกตางกัน (Table 3) 

 

สรุป 
  การปลูกงาในฤดูฝนใหผลผลิตและองคประกอบของผลผลิตสูงกวาการปลูกงาในฤดูแลง แตการปลูกงา

ในฤดูแลงใหคุณภาพเมล็ดพันธุและองคประกอบทางเคมีที่สูงกวาการปลูกงาในฤดูฝน พันธุงาที่แตกตางกันจะให

ผลผลิตแตกตางกันและคุณภาพเมล็ดพันธุที่แตกตางกันเพียงเล็กนอย โดยงาพันธุ KU18 มีความงอก ดัชนีการ

งอกและปริมาณโปรตีนสูงสุด รองลงมาคือพันธุ C-plus 2  KU19 และ CM-07 และพันธุ KU19 มีปริมาณไขมัน

สูงที่สุด อายุเก็บเกี่ยวที่แตกตางกันมีผลทําใหผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุแตกตางกัน โดยการเก็บเกี่ยวที่

แตกตางกันที่ 82 วันหลังปลูก จะใหผลผลิตและองคประกอบผลผลิตสูงสุด ในขณะที่การเก็บเกี่ยวที่อายุ 92 วัน

หลังปลูกจะใหคุณภาพเมล็ดพันธุสูงสุด และงาที่เก็บเกี่ยวที่ 102 วันหลังปลูกจะมีปริมาณโปรตีนสูงกวาที่ระยะ

เก็บเกี่ยวอื่น สวนปริมาณไขมันของเมล็ดพันธุงาที่เก็บเกี่ยวที่อายุแตกตางกันนั้นไมมีความแตกตางกัน 

 
กิตติกรรมประกาศ 
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2553 ขอบคุณศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ ตลอดจนเจาหนาที่และผูที่เกี่ยวของทุกทานที่สนับสนุนการ

ทําวิจัยใหสําเร็จดวยดีเสมอมา 
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Table 1 Yield and yield component as affected by growing seasons, sesame varieties and harvesting  

  times 

  
Number of pods 

per stem 

Number of  

seeds 

Seeds weight 

 per pod (g) 

Seed yield  

(kg / rai) 

Seasons      

 Rainy 60.4 a1/ 63.3 0.25 69.8 a 

 Dry 48.8 b 64.8 0.23 19.4 b 

F–test  *   ns ns * 

Varieties      

 KU18 56.4 ab 63.1 0.24 b 39.9 b 

 KU19 49.4 b 61.5 0.22 b 52.8 a 

 CM-07 59.7 a 65.9 0.27 a 45.8 ab 

 C plus2 52.9 ab 65.7 0.22 b 40.0 b 

F–test  *   ns * * 

Harvesting times      

 82 DAP 64.6 a 72.2 a 0.31 a 54.4 a 

 92 DAP 57.0 a 69.8 a 0.25 b 44.8 ab 

 102 DAP 41.9 b 50.2 b 0.15 c 34.7 b 

F–test  *   * * * 
1/ Means within the same column followed by the same letters are not significantly different by DMRT at P ≥ 0.05 
* = significant at 95% ** = significant at 99% ns = non-significant 
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Table 2 Seed moisture content, standard germination, germination index, germination after accelerated 

aging and field emergence as affected by growing seasons, sesame varieties and harvesting 

times 

1/ Means within the same column followed by the same letters are not significantly different by DMRT at P ≥ 0.05 
* = significant at 95% ** = significant at 99% ns = = non-significant 

 
 

  

Seed 

moisture 

content (%) 

Standard 

germination 

(%) 

Germination 

index 

Germination 

after 

accelerated 

aging (%) 

Electrical 

conductivity 

(μS/cm/g.seed) 

Field 

emergence 

(%) 

Seasons        

 Rainy 11.91/ 65.5 b 9.6 58.3 97.2 a 45.8 

 Dry 11.9 84.3 a 10.7 62.3 88.1 b 46.5 

F–test  ns * ns ns * ns 

Varieties        

 KU18 13.5 76.6 10.2 59.2 94.4 44.3 

 KU19 10.3 74.7 9.9 61.1 96.0 44.1 

 CM-07 12.2 72.4 10.2 58.7 90.0 48.6 

 C plus2 11.6 75.8 10.3 62.3 89.9 47.6 

F–test  ns ns ns ns ns ns 

Harvesting 
times 

       

 82 DAP 11.3 84.3 a 10.8 69.4 a 88.8 56.3 a 

 92 DAP 14.5 84.1 a 11.7 70.7 a 91.4 60.1 a 

 102 DAP 9.9 56.2 b 7.9 40.8 b 97.7 22.1 b 

F–test  ns * ns * ns * 
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Table 3 Protein and lipid content as affected by growing seasons, sesame varieties and harvesting 

times 

  Protein Lipid 

Seasons    

 Rainy 13.8 b1/ 49.6 b 

 Dry 22.7 a 50.8 a 

F–test  * * 

Varieties    

 KU18 18.9 a 48.1 b 

 KU19 17.2 b 52.3 a 

 CM-07 18.4 ab 48.8 b 

 C plus2 18.4 ab 51.7 a 

F–test  * * 

Harvesting times    

 82 DAP 17.6 b 50.7 

 92 DAP 17.9 b 50.2 

 102 DAP 19.3 a 49.7 

F–test  * ns 
1/ Means within the same column followed by the same letters are not significantly different by DMRT at P ≥ 0.05 
* = significant at 95% ** = significant at 99% ns = non-significant 
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