
แผนงานวิจัยพืชไร่เพื่อเสริมรายได้และพัฒนาสู่อาชีพอย่างยั่งยืน
ปี 2559-2564



เปลี่ยนโลกด้วยฝ้ายหนึ่งไจ งา พืชไร่เสริม-เพิ่มคุณค่า



เปลี่ยนโลกด้วยฝ้ายหนึ่งไจ
Change the World with One Skein Cotton Yarn



อุตสาหกรรมสิ่งทอ

มลพิษ

การใช้สารป้องกันก าจัดโรคและแมลงจ านวนมาก

กิจกรรมย้อมสีปล่อยมลพิษ
ทางน  าราว 20 เปอร์เซ็นต์ของ
อุตสาหกรรมทั่วโลก 



- เส้นใยจากสีตามธรรมชาติ ลดการฟอกย้อมสี
- พันธุ์ฝ้ายทนทานต่อโรคและแมลงศัตรูที่ส าคัญ

พลิกโฉม

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ผลิตภัณฑ์จากเส้นใยฝ้ายที่ไม่ต้องผ่านการฟอกย้อมโดยใช้สารเคมี 



วัตถุประสงค์

วิจัยและพัฒนาพันธุ์ฝ้ายคุณสมบัติพิเศษเฉพาะด้าน ได้แก่ สีของ
เส้นใย หรือคุณภาพของเส้นใย หรือพันธุ์ฝ้ายที่ทนทานต่อโรคหรือ
แมลงศัตรูฝ้ายที่ส าคัญ



ผลงานเด่นที่ได้ 



ฝ้ายพันธุ์ตากฟ้า 7



ลักษณะเด่น

1. ผลผลิต 196 กก./ไร่ สูงกว่าพันธุ์ตากฟ้า 3 ประมาณ 68 เปอร์เซ็นต์
2. ทนทานต่อเพลี ยจักจั่น
3. ต้านทานโรคใบหงิก
4. สมอขนาดใหญ่
5. คุณภาพเส้นใยดีกว่าพันธ์ุตากฟ้า 3



ฝ้ายพันธุ์ตากฟ้า 8



ลักษณะเด่น

1. มีเส้นใยเป็นสีน  าตาลตามธรรมชาติ (GREYED ORANGE : 165C) 
2. ให้ผลผลิตสูง 154 กิโลกรัมต่อไร่
3. ต้านทานต่อโรคใบหงิก
4. ทนทานต่อการเข้าท าลายของเพลี ยจักจั่นฝ้าย
5. มีอายุการเก็บเกี่ยวที่สั นกว่าพันธุ์ตากฟ้า 3 ประมาณ 10 วัน



การเผยแพร่ & การน าไปใช้ประโยชน์



ฝึกอบรมหลกัสตูรการแปรรปูผลผลิตฝ้ายเสน้ใยสี

ศวพ.สกลนคร จงัหวดัสกลนคร ปี 2564 





ฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตฝ้ายและคราม ภายใต้โครงการ “เทคโนโลยีการผลิตฝ้าย
และคราม เสริมสร้างอัตลักษณ์ผ้าทอมืออีสานสร้างสรรค์เศรษฐกิจชุมชน” ปี 2565-2567 



กาฬสินธ์ุ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม มุกดาหาร เลย สกลนคร หนองคาย หนองบัวล าภู อุดรธานี



ผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากเส้นใย
ฝ้ายตากฟ้า 7

ผ้าซิ นลายคั่นโบราณ (ฝ้ายพันธุ์ตากฟ้า 3 ตากฟ้า 84-4 ตากฟ้า 86-5
ตากฟ้า 6 ตากฟ้า 7 และตากฟ้า 8) โดยสีชมพูใช้ฝ้ายขาวย้อมครั่งและสีฟ้า

ใช้ฝ้ายขาวย้อมครามธรรมชาติ



ผืนผ้าทอด้วยกี่กระตุกลักษณะการทอใช้เส้นยืนฝ้ายโรงงานย้อมคราม
เส้นพุ่งทอสลับด้วยฝ้ายพันธุ์ตากฟ้า 3 ตากฟ้า 84-4 ตากฟ้า 86-5

ตากฟ้า 6 ตากฟ้า 7 และตากฟ้า 8



ผ้าคลุมไหล่ ฝ้ายสีธรรมชาติจากดอกฝ้ายแท้ ๆ ทั ง 6 สี ฝ้ายพันธุ์ตากฟ้า 3
ตากฟ้า 84-4 ตากฟ้า 86-5 ตากฟ้า 6 ตากฟ้า 7 และตากฟ้า 8 สร้างสรรค์

เป็นผ้าคลุมไหล่ผืนใหญ่ด้วยผ้าฝ้ายเขน็มือทอด้วยกี่โบราณ ปิดด้วยฝ้ายย้อมครามสกลนครรวม
ฝ้ายเข็นมือสีจากธรรมชาติ



เข็มกลดัดอกฝ้าย โดยปยุท าจากฝ้ายเข็นมือพนัธ ุต์ากฟ้า 7 สว่นแป้นฐานดอก

ท าจากกลีบสมอฝ้ายท่ีแหง้



หตัถกรรมสิ่งทอจากเสน้ใยฝ้ายพนัธ ุต์ากฟ้า 8

เฮือนนางคราม (คณุนก) ต าบลธาตเุชิงชมุ อ าเภอเมือง จงัหวดัสกลนคร



ผจก.รา้นใบครามสกลฯ (คณุศิรริชัต์ ปานประเสริฐ)                              

ต าบลธาตเุชิงชมุ อ าเภอเมือง จงัหวดัสกลนคร



กล ุม่ครามภสูะไน (คณุศกัด์ิอนสุรณ ์วงคก์าฬสินธ ุ)์ 

บา้นหนองสะไน ต าบลนามอ่ง อ าเภอกดุบาก จงัหวดัสกลนคร 
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งา พืชไร่เสรมิ-เพิ่มคุณค่า
Sesame : additional income and nutrition values

โครงการวิจัย พัฒนา พันธ์ุ และ
การอนุรักษ์พันธุกรรมงา

โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
การผลิตงา
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ความส าคัญของงา

กรดไขมันไม่อิ่มตัว
ลิโนเลอิค (จ าเป็น)

โอเลอิค

วิตามิน B
(ยกเว้น 12)

สารต้านอนุมูลอิสระ
เซซามิน

เซซาโมลิน

ธาตุอาหาร
Ca Fe  I 
Zn  P

พืชใช้น  าน้อย
อายุเก็บเกี่ยวสั น

พืชหลังนา
พืชเสริมรายได้
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พืชน  ามัน
สุขภาพ



การผลิตงาของไทย
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พื นที่ปลูก พื นที่เก็บเก่ียวและผลผลิตรวม ปี 2561-2563

พื นที่ปลูก (ไร่) พื นที่เก็บเกี่ยว (ไร่) ผลผลิตรวม (ตัน)
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ที่มาของงานวิจัย

การผลิตงาไม่เพียงพอกับ
ความต้องการของตลาด

ตลาดภายใน และ
ต่างประเทศมีความ
ต้องการสูงขึ น มี

โรงงานอุตสาหกรรม
แปรรูปเพิ่มมากขึ น

ผลผลิตมีความ
แปรปรวนไม่แน่นอน  
สภาพแวดล้อม, ราคา

พืชเศรษฐกิจอื่น



รวบรวมพันธุ์

คัดเลือกแบบ
- Pure line selection

RSMUB54-12

ปี 2550-2553

ปี 2554-2559
ประเมินผลผลิต
PT  ST  RT  FT

ประเมินโรค  แมลง

อุบลราชธานี 3ปี 2564 ผ่านการรับรองพันธุ์ (พันธุ์แนะน า)

ปี 2561

งาแดง พันธุ์อุบลราชธานี 3
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ผลงาน ปี 2559-2564



ดอกสีขาวอมม่วง
อายุออกดอก 50% 30-38 วัน

ความสูงต้น 140-150 ซม.
เจริญแบบทอดยอด
แตกกิ่ง 2-3 กิ่ง

ฝักเรียงตัวแบบสลับ
1 ฝัก/ซอกใบ

ลักษณะประจ าพันธุ์ งาแดงพันธุ์อุบลราชธานี 3
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ฝักแบบ 2 พู

เมล็ดสีแดง1,000 เมล็ด 3.0-3.2 กรัม



ผลผลิตเฉลี่ย
- แหล่งปลูกส าคัญ (เพชรบูรณ์ และนครสวรรค์)   216 กก./ไร่
- แหล่งปลูกทั่วไป 130 กก./ไร่

- ปริมาณน  ามัน 46.4%
- ปริมาณสารเซซามิน 1.52 มก./ก. 

มีความต้านทานต่อการท าลายของมวนฝิ่นสีเขียว

ลักษณะประจ าพันธุ์ งาแดงพันธุ์อุบลราชธานี 3
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งาแดงพันธุ์อุบลราชธานี 3

32

เมล็ดพันธุ์คัดจ านวน 50 กก. 

พันธุ์หลักในพื นที่ 50 ไร่ (ได้เมล็ดพันธุ์ 3,500 กก.)

พันธุ์ขยายในพื นที่ 3,500 ไร่ (ได้เมล็ด 245,000 กก.) 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร 
กิจกรรม ผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตอื่น 
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ที่มาของโครงการ

35

กลุ่มเกษตรกรยังไม่คุ้นชินกับ
พืช และขาดองค์ความรู้ด้าน

พันธุ์และเทคโนโลยี

เพ่ือผลิตงาที่มีคุณภาพ ตรง
ตามความต้องการของ

ตลาด

ปี 2564 โครงการพัฒนาการปลูกงาแบบอินทรีย์และการรับซื องาด าตามแนวคิดใช้การตลาดน าการเกษตร

เทคโนโลยีการผลิตงาในสภาพนาและนาอินทรีย์



แนวคิด บทบาทและความเชื่อมโยงของกลุม่เป้าหมายในโครงการ
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ขั นตอนการด าเนินงาน
1. ประชุมท าความเข้าใจแผนการท างานโครงการและติดตามความก้าวหน้า
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1. การอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกงาอินทรีย์ในสภาพนา จ านวน 2 ครั้ง คือ 

ครั้งที่ 1 หลักสูตร เทคโนโลยีพันธุ์ การปลูกและการดูแลรักษางา วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 จ านวน 50 คน

ครั้งที่ 2 หลักสูตร วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 จ านวน 50 คน

2. การถ่ายทอดเทคโนโลยี
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2. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกงาอินทรีย์ในสภาพนาเชิงปฏิบัติการร่วมกับชุมชนผ่านแปลงต้นแบบ

• การสาธิต การท าปุ๋ยหมักมูลวัว และ การท าน้ าหมักสมุนไพรไล่แมลง 

• เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ร่วมกันปลูกงาในแปลงต้นแบบ 

• การติดตามแปลงต้นแบบและแปลงขยายผลในระยะการปลูกต่างๆ

3.การจัดท าแปลงต้นแบบและติดตามแปลง
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1.พึงพอใจในโครงการและยอมรับเทคโนโลยี

2. ผลผลิตงา : บริโภคภายในครัวเรือนและจ าหน่ายได้ (ราคา 80-120 บาท/กก.)

3.รายได้เสริม/พืชหลังนารายได้สุทธิ (2,350-13,350 บาท/ไร่)

4. มั่นใจมีแหล่งรับซื อ (บริษัทชิน ออแกนิค ฟู๊ดส์ จ ากัด (ราคา 100 บาท/กก.)

สรุปผลการด าเนนิงาน



ปี 2564

ฝึกอบรมการปลูกและแปรรูปงา

แปลงต้นแบบงาด าพันธุ์อุบลราชธานี 3

ศพก.น  ายืน ต.เก่าขาม (ศพก. เครือข่าย) จ านวน 15 ไร่

เทคโนโลยกีารปลูกงาในสภาพนาและงาอินทรีย์
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ศพก.เหล่าเสือโก้ก จ านวน 5 ไร่

ฝึกอบรมการปลูกงา

แปลงต้นแบบงาด าพันธุ์อุบลราชธานี 3

ปี 2564
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กลุ่ม 2 วิสาหกิจชุมชนเกษตรนวัตกรรม

ต าบลค าครั่ง อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 
สมาชิกในกลุ่ม 30 คน

โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ปี 2565
กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรอัตลักษณ์และพืชท้องถิ่น

44

กลุ่ม 1 วิสาหกิจชุมชนเกษตรแปรรูปศรีเมือง
ใหม่ ต าบลลาดควาย อ าเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัด

อุบลราชธานี มีสมาชิกในกลุ่ม 30 คน
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