
รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองท่ีสิ้นสุด ปี 2555 
------------------- 

1. ชุดโครงการวิจัย  การวิจัยและพัฒนาพืชไร่น ้ามันอื่นๆ 
              (Research and Development on Minor Oilseed Crops: Sesame and 

Sunflower) 
2. โครงการวิจัย     การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตงา 

(Research and Development on Sesame Production and Value-Added 
Technologies) 

   ชื่อกิจกรรมที่ 2         การพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการผลิตงาในพื นที่ที่มีศักยภาพ 
   ชื่อกิจกรรมย่อยที่ 2.4 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตงาที่เหมาะสมกับพื นที่ 
3. ชื่อการทดลอง   การทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตงาที่เหมาะสมในเขตภาคเหนือตอนล่าง 

Testing and Development Technology on Sesame Production in Lower 
Northern Region 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 
หัวหน้าโครงการวิจัย กัลยารัตน์ หมื่นวนิชกูล ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี 
หัวหน้าการทดลอง รวีวรรณ  เชื อกิตติศักดิ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย 
ผู้ร่วมงาน  เพ็ญรัตน์  เทียมเพ็ง ศูนย์วิจัยพืชไร่เพชรบูรณ์            

รุ่งทิวา    ดารักษ์  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก                                                           
    ณัฐธิดา ทองนาค  ส้านักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร           
    มนัสชญา  สายพนัส       ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ์ 
    กาญจนา  เป้พินิจ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ์  
5. บทคัดย่อ 

 การทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตงาที่เหมาะสมในเขตภาคเหนือตอนล่าง ปี 2554-2555 เป็น
เวลา 2 ปี ด้าเนินการทดสอบในไร่เกษตรกรจังหวัดตาก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุตรดิตถ์ จังหวัดละ 3 แปลง 
ประกอบด้วย 5 กรรมวิธี โดยใช้งาพันธุ์รับรองของกรมวิชาการเกษตรและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แก่ พันธุ์
อุบลราชธานี 1 อุบลราชธานี 3 และ CM07 ปลูกเป็นแถวเปรียบเทียบกับพันธุ์พื นเมืองที่ปลูกแบบแถวและแบบ
หว่าน ซึ่งเป็นวิธีการปลูกของเกษตรกรทั่วไป ปลูกงากรรมวิธีละ 400 ตารางเมตร ส้าหรับกรรมวิธีการปลูกเป็นแถว
ใช้ระยะห่างระหว่างแถว 0.50 เมตร ระหว่างต้น 10-20 ต้น/เมตร ใส่ปุ๋ยสูตร 16-16-8 อัตรา 25 กิโลกรัม/ไร่ 
พร้อมปลูกหรือโรยข้างแถวหลังงางอก 2 สัปดาห์ ส่วนกรรมวิธีการของเกษตรกรจะปลูกงาโดยการหว่าน อัตรา
เมล็ดพันธุ์ 1.0 กิโลกรัม/ไร่ และปฏิบัติดูแลรักษาตามวิธีของเกษตรกร  

ปี 2554 ด้าเนินการได้ 7 แปลง ในพื นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุตรดิตถ์ พบว่า ผลผลิตเ,ยทั ง 7 
แปลง เท่ากับ 78.2 กิโลกรัมต่อไร่ กรรมวิธีที่ 2 และ 4 ซึ่งปลูกเป็นแถว ให้ผลผลิตสูงกว่ากรรมวิธีที่ 5 ซึ่งเป็นวิธี



ปฏิบัติของเกษตรกร ถึงร้อยละ 10 และ 7 ตามล้าดับ ส่วนความคุ้มทุนหรือค่า BCR พบว่า กรรมวิธีที่ 2 มีค่า BCR 
สูงกว่ากรรมวิธีที่ 5 ร้อยละ 17   

ในปี 2555 ด้าเนินการในพื นที่ 4 จังหวัดๆ ละ แปลง รวม 12 แปลง (ตารางท่ี 9) เมื่อน้าผลผลิตและ
อัตราส่วนของรายได้ต่อค่าใช้จ่ายในการลงทุนเพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มทุน พบว่า กรรมวิธีที่ 5 ให้ผลผลิตเฉลี่ยสูงสุด 
เท่ากับ 130.2 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่ากรรมวิธีที่ 1-4 ร้อยละ 4-28 ในขณะที่กรรมวิธีที่ 2 ให้ผลผลิตเฉลี่ย 124.8 
กิโลกรัมต่อไร่ แต่เมื่อคิดความคุ้มทุนแล้วพบว่า กรรมวิธีที่ 2 ซึ่งใช้พันธุ์งาด้าอุบลราชธานี 3 มีราคาขายสูงกวา่
ประมาณกิโลกรัมละ 5 บาท จึงให้ผลตอบแทนหรือค่า BCR มากกว่ากรรมวิธีที่ 5 ซึ่งเป็นงาด้าแดงพันธุ์พื นเมือง ถึง
ร้อยละ 4  

และเม่ือน้าผลผลิตและผลตอบแทนหรือความคุ้มทุนมาเฉลี่ยทั ง 2 ปี พบว่า ผลผลิตเฉลี่ยงาในเขต
ภาคเหนือตอนล่าง 4 จังหวัดเท่ากับ 99.1 กิโลกรัมต่อไร่ และมีค่า BCR เท่ากับ 2.20 ถึงแม้ว่าการผลิตงาจะคุ้มค่า
ต่อการลงทุน แต่การด้าเนินงานวิจัยในครั งนี ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั งไว้คือ ยกระดับผลผลิตมากกว่า 130 
กิโลกรัมต่อไร ่ทั งนี เพราะในช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมามีพืชอ่ืนที่มีผลตอบแทนที่ดีกว่าเข้ามามีบทบาทในพื นที่เขตนี  เช่น 
อ้อย มันส้าปะหลัง และข้าวโพดเลี ยงสัตว์ เกษตรกรลดพื นที่ปลูกงาลง และให้ความสนใจพืชอื่นแทน งาเป็นเพียง
พืชทางเลือกให้เกษตรกรในภาวะที่พืชอ่ืนๆ ราคาตกต่้า หรือผลิตพืชอ่ืนไม่ได้ 
 
6. ค าน า 

ภาคเหนือตอนล่างเป็นแหล่งปลูกงาที่ส้าคัญของประเทศ โดยมีพื นที่ปลูกในจังหวัดเพชรบูรณ์ สุโขทัย 
พิษณุโลก อุตรดิตถ์ และตาก แต่เกษตรกรส่วนใหญ่ยังนิยมปลูกงาด้าแดงพันธุ์พื นเมือง ปลูกโดยการหว่าน ผลผลิต
ค่อนข้างต่้า และเกษตรกรมีการบ่มงา ในขณะที่กรมวิชาการเกษตรมีงาพันธุ์ดี ทั งงาด้า งาแดง และเทคโนโลยีใน
การผลิตงาการปลูกเป็นแถว  และในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้แนะน้างาพันธุ์ฝักไม่แตก CM07 
เกษตรกรไม่ต้องบ่มงาและลดการสูญเสียผลผลิตบางส่วนได้ โดยเฉพาะเกษตรกรในจังหวัดสุโขทัยที่มีการบ่มงา 
และเกษตรกรในเขตภาคกลาง เช่นจังหวัดนครสวรรค์ ผลิตงาโดยการใช้เครื่องปลูกเป็นแถวได้ผลผลิตถึง 176 
กิโลกรัมต่อไร่ (วาสนา, 2552) เป็นการน้าเครื่องจักรกลมาใช้เพ่ือลดแรงงานคน จึงได้น้างาพันธุ์รับรองของกรม
วิชาการเกษตร และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาทดสอบร่วมกับวิธีของเกษตรกร โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือหา
เทคโนโลยีการผลิตงาที่เหมาะสมส้าหรับพื นที่การผลิตงาภาคเหนือตอนล่าง เพ่ือให้ได้ผลผลิตต่อไร่ไม่ต่้ากว่า 130 
กิโลกรัม ยกระดับผลผลิตและรายได้ของเกษตรกร 
7. วิธีด าเนินการ 
 - อุปกรณ์ 

1.  พันธุ์งา 4 พันธุ์ ได้แก่ อุบลราชธานี 1 อุบลราชธานี 3 CM07 และพันธุ์พื นเมือง 
2. ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-8 
3. สารเคมีป้องกันก้าจัดศัตรูพืชและวัชพืช  
4. ตาชั่ง ไม้วัด ปากกาเมจิก ปอฟาง และอุปกรณ์อ่ืนๆ 

- วิธีการ 



วางแผนการทดลองแบบไม่มีซ ้าประกอบด้วย 5 กรรมวิธี ดังนี   
กรรมวิธีที่ 1 งาแดงพันธุ์อุบลราชธานี 1 ปลูกแบบแถว ปลูกและปฏิบัติตามค้าแนะน้าของกรมวิชาการเกษตร 
กรรมวิธีที่ 2 งาด้าพันธุ์อุบลราชธานี 3 ปลูกแบบแถว ปลูกและปฏิบัติตามค้าแนะน้าของกรมวิชาการเกษตร 
กรรมวิธีที่ 3 งาด้าพันธุ์ CM07 ปลูกแบบแถว ปลูกและปฏิบัติตามค้าแนะน้าของกรมวิชาการเกษตร 
กรรมวิธีที่ 4 งาด้า-แดงพันธุ์พื นเมือง ปลูกแบบแถว ปลูกและปฏิบัติตามค้าแนะน้าของกรมวิชาการเกษตร 
กรรมวิธีที่ 5 งาด้า-แดงพันธุ์พื นเมือง ปลูกแบบแถว ปลูกและปฏิบัติตามวิธีของเกษตรกร 

ปลูกงาตามกรรมวิธีที่ก้าหนดในไร่เกษตรกร โดยปลูกพันธุ์ละ 400 ตารางเมตร ส้าหรับวิธีแนะน้า ปลูกงา 
โดยใช้ระยะระหว่างแถว 0.50 เมตร ระหว่างต้น 10-20 ต้น/เมตร ใส่ปุ๋ยรองพื นสูตร 16-16-8 อัตรา 25 กิโลกรมั
ต่อไร่พร้อมปลูกหรือโรยข้างแถวหลังงางอก 2 สัปดาห์ พ่นสารก้าจัดวัชพืชอะลาคลอร์ชนิดก่อนวัชพืชงอกหลังปลูก 
พ่นสารเคมีก้าจัดศัตรูพืชตามความจ้าเป็น ปฏิบัติดูแลรักษาอ้อยปลูก ส้าหรับวิธีเกษตรกร ให้เกษตรกรปลูกโดยการ
หว่านและปฏิบัติตามกรรมวิธีของเกษตรกร 

ประเมินผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิต เก็บเกี่ยว โดยสุ่มเก็บพันธุ์ละ 4 แถวๆ ยาว 10 เมตร จ้านวน 5 
จุด ชั่งน ้าหนักผลผลิต วัดความสูง จ้านวนฝัก จ้านวนข้อ น ้าหนัก 1,000 เมล็ด น้าข้อมูลการทดลองไปวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติ โดยท้าการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธี F-test และวิเคราะห์ผลตอบแทนทาง
เศรษฐศาสตร์ โดยวิธีหาอตัราสว่นของรายไดต้อ่การลงทนุ (Benefit Cost Ratio, BCR) (สมศักดิ์, 2541) 

อตัราสว่นของรายไดต้อ่คา่ใชจ้า่ยในการลงทนุ (BCR) =  รายได ้
                                                          ตน้ทนุ 
ถา้ BCR<1 รายไดน้อ้ยกวา่รายจา่ย กิจกรรมท่ีจะด าเนินการนัน้ขาดทนุ ไมค่วรท าการผลิต 
    BCR=1 รายไดเ้ท่ากบัรายจา่ย กิจกรรมท่ีจะด าเนินการไมมี่ก าไรและไมข่าดทุน มีความเส่ียงในการ 
              ผลิต ไมค่วรท าการผลิต 
    BCR>1 รายไดม้ากกว่ารายจา่ย กิจกรรมท่ีจะด าเนินการนัน้มีก าไร มีความเส่ียงนอ้ย สามารถท า

การ 
              ผลิตได ้

การบันทึกข้อมูล 
- วันปฏิบัติการต่างๆ (วันปลูก วันงอก วันเก็บเก่ียว พ่นสารเคมี ใส่ปุ๋ย ฯลฯ) 
- ความสูงต้น 
- ความสูงฝักแรกเมื่อเก็บเก่ียว 
- จ้านวนฝัก 
- จ้านวนข้อ  
- น ้าหนัก 1,000 เมล็ด 
- ผลผลิต 
- ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในระหว่างปฏิบัติการ  



- เวลาและสถานที่ด าเนินการ 
ปี 2554 ด้าเนินการในไร่เกษตรกรในเขต อ้าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 

แปลงที่ 1 ปลูก 21 กุมภาพันธ์ 2554 เก็บเก่ียว 12 พฤษภาคม 2554 
แปลงที่ 2 ปลูก 25 มกราคม 2554 เก็บเกี่ยว 28 เมษายน 2554 

อ้าเภอคีรีมาศ และอ้าเภอศรีส้าโรง จังหวัดสุโขทัย  
แปลงที่ 1 ปลูก 5 พฤษภาคม 2554 เก็บเกี่ยว 5 กรกฎาคม 2554 
แปลงที่ 2 ปลูก 27 พฤษภาคม 2554 เก็บเก่ียว 29 สิงหาคม 2554 

และ อ้าเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดละ 3 แปลง  
แปลงที่ 1 ปลูก 20 พฤษภาคม 2554เก็บเก่ียว 25 สิงหาคม 2554 
แปลงที่ 2 ปลูก 5 พฤษภาคม 2554เก็บเกี่ยว 9 สิงหาคม 2554 
แปลงที่ 3 ปลูก 5 พฤษภาคม 2554เก็บเกี่ยว 10 สิงหาคม 2554 

ปี 2555 ด้าเนินการในเขต อ้าเภอเมือง จังหวัดตาก  
แปลงที่ 1 ปลูก 7 พฤษภาคม 2555 เก็บเกี่ยว 6 สิงหาคม 2555 
แปลงที่ 2 ปลูก 29 มิถุนายน 2555 เก็บเกี่ยว 24 กันยายน 2555 
แปลงที่ 3 ปลูก 4 กรกฎาคม 2555 เก็บเกี่ยว 11 ตุลาคม 2555 

อ้าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  
แปลงที่ 1 ปลูก 14 มีนาคม 2555 เก็บเกี่ยว 12 มิถุนายน 2555 
แปลงที่ 2 ปลูก 14 มีนาคม 2555 เก็บเกี่ยว 12 มิถุนายน 2555 
แปลงที่ 3 ปลูก 29 มีนาคม 2555 เก็บเกี่ยว 25 มิถุนายน 2555 

อ้าเภอทุ่งเลี่ยม และ อ้าเภอศรีส้าโรง จังหวัดสุโขทัย  
แปลงที่ 1 ปลูก 7 พฤษภาคม 2555  เก็บเกี่ยว 15 สิงหาคม 2555 
แปลงที่ 2 ปลูก 8 พฤษภาคม 2555  เก็บเกี่ยว 16 สิงหาคม 2555 
แปลงที่ 3 ปลูก 11 พฤษภาคม 2555  เก็บเกี่ยว 14 สิงหาคม 2555 

และ อ้าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  
แปลงที่ 1 ปลูก 14 มีนาคม 2555  เก็บเกี่ยว 12 มิถุนายน 2555 
แปลงที่ 2 ปลูก 14 มีนาคม 2555  เก็บเกี่ยว 12 มิถุนายน 2555 
แปลงที่ 3 ปลูก 29 มีนาคม 2555  เก็บเกี่ยว 25 มิถุนายน 2555 

 
8. ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 

ในปี 2554 ด้าเนินการได้เพียง 3 จังหวัด ได้แก่ จ.เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ จ้านวน 7 แปลง เกษตรกร 
จ.ตาก ขอยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม  

จังหวัดตาก จากการหาพื นที่และติดต่อเกษตรกรเข้าร่วมโครงการไว้แล้วนั น เกษตรกรทั ง 3 ราย ขอยกเลิก
การเข้าร่วมโครงการ จึงท้าการติดต่อเกษตรกรรายใหม่เพ่ือเข้าร่วมโครงการดังกล่าว หลังจากติดต่อได้แล้วท้าการ



เตรียมพื นท่ีปลูก แต่เนื่องจากมีฝนตกชุก เกษตรกรในเขต อ.เมือง ที่ติดต่อไว้แล้ว ขอยกเลิก หันไปปลูกมัน
ส้าปะหลังแทน จึงไม่ได้ด้าเนินการปลูกในเขตจังหวัดตาก 

จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้าเนินการในไร่เกษตรกร อ.วิเชียรบุรี จ้านวน 2 แปลง และใน ศวพ.เพชรบูรณ์ จ้านวน 
1 แปลง พบว่า ในไร่เกษตรกรเก็บผลผลิตได้ 1 ราย อีก 1 รายมีหนูเข้าท้าลาย จึงไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้ แปลงที่ 1 
ใน ศวพ.เพชรบูรณ์ ให้ผลผลิตเฉลี่ย (ความชื น 8%) 230.8 กก./ไร่ โดยกรรมวิธีที่ 2 งาพันธุ์อุบล 3 ปลูกเป็นแถว 
ให้ผลผลิตสูงสุด เท่ากับ 262.2 กก./ไร่ แต่ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับกรรมวิธีที่ 1 , 4 และ 5 ส่งผลให้กรรมวิธีที่ 2 
ให้อตัราสว่นของรายไดต้อ่คา่ใชจ้า่ยในการลงทนุ (BCR) สงูสดุ เทา่กบั 6.73 ส่วนกรรมวิธีที่ 3 มีขนาดเมล็ด
สูงสุด พันธุ์พื นเมืองจ้านวนฝัก/ต้นสูงสุด ส่วนความสูง กรรมวิธีที่ 1 และ 2 มีความสูงต้นสูงสุด แตกต่างกันทาง
สถิติกับกรรมวิธีอ่ืนๆ กรรมวิธีที่ 1 มีจ้านวนข้อ/ต้น และข้อแรกท่ีติดกิ่งฝัก สูงสุด ส่วนจ้านวนกิ่ง/ต้น ไม่มีความ
แตกต่างกันทางสถิติ ส่วนจ้านวนต้นเก็บเกี่ยวกรรมวิธีที่ 5 มีจ้านวนต้นเก็บเกี่ยวสูงสุด ดังตารางที่ 1 แปลงที่ 2 
ผลผลิตเฉลี่ย (ความชื น 8%) เท่ากับ 95.1 กก./ไร่ เป็นไปในท้านองเดียวกันกับแปลงที่ 1 โดยกรรมวิธีที่ 2 งาพันธุ์
อุบล 3 ปลูกเป็นแถว ให้ผลผลิตสูงสุด เท่ากับ 126 กก./ไร่ แตกต่างกันทางสถิติกับกรรมวิธีอ่ืนๆ ส่งผลให้กรรมวิธีที ่
2 คุ้มค่าต่อการลงทุนมากที่สุด แตกต่างกันทางสถิติกับกรรมวิธีอ่ืนๆ ส่วนกรรมวิธีที่ 3 มีขนาดเมล็ด จ้านวนฝักต่อ
ต้น จ้านวนกิ่งต่อต้นสูงสุด แต่ผลผลิตน้อยกว่ากรรมวิธีที่ 2 เนื่องมาจากจ้านวนต้นเก็บเกี่ยวที่น้อยกว่า ส่วนลักษณะ
องค์ประกอบผลผลิตอื่นๆ เช่น จ้านวนข้อต่อต้นไม่แตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที่ 1) และเมื่อน้า ข้อมูลทั ง 2 แปลง 
มาหาค่าเฉลี่ย พบว่า กรรมวิธีที่ 2 ให้ผลผลิตสูงสุด แต่ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับกรรมวิธีที่ 4 และ 5 แต่กรรมวิธีที่ 
1 ให้อตัราสว่นของรายไดต้อ่คา่ใชจ้า่ยในการลงทนุ (BCR) สงูสดุเทา่กบั 4.98 แตกต่างกันทางสถิติกับกรรมวธิี
อ่ืนๆ กรรมวิธีที่ 3 มีขนาดเมล็ดสูงสุดแตกต่างกันทางสถิติกับกรรมวิธีอ่ืนๆ ส่วนกรรมวิธีที่ 1 มีจ้านวนข้อต่อต้น 
สูงสุด  แต่ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับกรรมวิธีที่ 2 และ 3 และกรรมวิธีที่ 5 มีจ้านวนต้นเก็บเกี่ยวมากท่ีสุด ส่วน
จ้านวนฝักต่อต้น จ้านวนกิ่งต่อต้น และข้อแรกท่ีติดกิ่งฝักไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 

จ.สุโขทัย ด้าเนินการในไร่เกษตรกร อ.คีรีมาศ จ้านวน 1 แปลง และใน ศวพ.สุโขทัย จ้านวน 1 แปลง ส่วน
อีก 1 แปลง จะด้าเนินการในปลายฤดูฝน ในไร่เกษตรกร อ.ทุ่งเสลี่ยม แต่เนื่องจากมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง เกษตรกร
จึงขอยกเลิกอีกครั ง จะด้าเนินการปลูกชดเชยใน ศวพ.สุโขทัย แต่ประสบปัญหาฝนตกต่อเนื่องไม่สามารถ
ด้าเนินการได้ในปี 2554 จากการด้าเนินงานปี 2554 พบว่า แปลงที่ 1 ไร่เกษตรกร อ.คีรีมาศ พบว่า กรรรมวิธีที่ 4 
พันธุ์พื นเมืองในการปลูกเป็นแถวให้ผลผลิต (ความชื น 8%) สูงสุด เท่ากับ 154.6 กก./ไร่ แต่ไม่แตกต่างกันทางสถิติ
กับกรรมวิธีที่ 5 และ 2 ดังตารางที่ 2 แต่เนื่องจากกรรมวิธีที่ 2 ซึ่งเป็นงาด้ามีราคาขายสูงกว่า ท้าให้กรรมวิธีที่ 2 
ให้อตัราสว่นของรายไดต้อ่คา่ใชจ้า่ยในการลงทนุ (BCR) สูงสุด แต่ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับกรรมวิธีที่ 4 และ 5 
ซึ่งมีผลผลิตสูงกว่า นอกจากนี กรรมวิธีที่ 4 ยังมีจ้านวนฝักต่อต้นสูงสุด เท่ากับ 26.9 ฝัก แต่ไม่แตกต่างกันทางสถิติ
กับกรรมวิธีที่ 3 และ 5 ส่วนองค์ประกอบผลผลิตอื่นๆ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ แปลงที ่2 ใน ศวพ.สุโขทัย 
เนื่องจากมีฝนตกต่อเนื่องและมีปริมาณมาก มีน ้าท่วมขังในแปลง การเจริญเติบโตของงาไม่สม่้าเสมอ ส่งผล
ผลกระทบต่อผลผลิต โดยมีผลผลิตเฉลี่ย 17.1 กก./ไร่  ซึ่งไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน และเมื่อน้าทั ง 2 แปลงมาเฉลี่ย 
พบว่า ผลผลิตเฉลี่ยเท่ากับ 63 กิโลกรัมต่อไร่ โดยกรรมวิธีที่ 4 มีผลผลิตเฉลี่ยสูงสุด แต่ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับ
กรรมวิธีที่ 5 และเม่ือน้ามาคิดความคุ้มทุนจากอตัราส่วนของรายไดต้อ่คา่ใชจ้า่ยในการลงทนุ (BCR) พบวา่ 



กรรมวิธีท่ี 4 คุม้คา่ตอ่การลงทนุมากท่ีสดุเทา่กบั 1.93 แตไ่มแ่ตกตา่งกนัทางสถิติกบักรรมวิธีท่ี 5 และ 2 สว่น
กรรมวิธีท่ี 1 ใหผ้ลตอบแทนนอ้ยท่ีสดุ 

จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้าเนินการปลูกในไร่เกษตรกร อ.พิชัย จ้านวน 3 แปลง แต่เกษตรกรยกเลิกและไถทิ ง 
ท้าให้ต้องด้าเนินการใหม่ในเขต อ.ฟากท่า และประสบปัญหาหลังจากเก็บเกี่ยวแล้ว มีฝนตกในปริมาณมากและ
ต่อเนื่อง ไม่สามารถตากผลผลิตได้ ผลผลิตเน่าเสีย ท้าให้ผลผลิตต่้า โดยมีผลผลิตเฉลีย่ที่ความชื น 8 เปอร์เซ็นต์ 
เพียง 37.4  44.2 และ 16.0 กก./ไร่ ในแปลงที่ 1 2 และ 3 ตามล้าดับ (ตารางที่ 3)  

แปลงที่ 1 พบว่า กรรมวิธีที่ 5 ให้ผลผลิตสูงสุด เท่ากับ 56.3 กิโลกรัมต่อไร่ แต่ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับ
กรรมวิธีที่ 2 ส่วนกรรมวิธีที่ 4 มีขนาดเมล็ด จ้านวนข้อต่อต้น และความสูงมากที่สุด กรรมวิธีที่ 3 มีจ้านวนต้นเก็บ
เกี่ยวสูงสุด แต่มีจ้านวนฝักต่อต้นน้อยที่สุด เมื่อน้ามาค้านวณผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์เป็นอตัราสว่นของ
รายไดต้อ่คา่ใชจ้า่ยในการลงทนุ (BCR) พบว่า กรรมวิธีที่ 5 ให้ผลตอบแทนคุ้มค่ามากท่าสุด รองลงมาได้แก่ 
กรรมวิธีที่ 2 ส่วนกรรมวิธีที่ 1, 3 และ 4 ไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน ส่วนในแปลงที่ 2 กรรมวิธีที่ 4 ให้ผลผลิตสูงสุด แต่
ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับกรรมวิธีที่ 2 ส่งผลให้กรรมวิธีที่ 4 ให้ผลตอบแทนต่อการลงทุนคุ้มค่าที่สุด เท่ากับ 1.69 
แต่ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับกรรมวิธีที่ 2 และ 3 ส่วนกรรมวิธีที่ 1 และ 5 ไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน กรรมวิธีที่ 4 ให้
ผลผลิตสูงสุด เป็นผลเนื่องมาจากมีจ้านวนต้นเก็บเกี่ยวสูงสุด และในแปลงที่ 3 ให้ผลสอดคล้องกับแปลงที่ 1 ที่
กรรมวิธีที่ 1 ให้ผลผลิตสูงสุด  เท่ากับ 23.7 กิโลกรัมต่อไร่ แตกต่างกันทางสถิติกับกรรมวิธีอ่ืนๆ ทั งนี เป็นผล
เนื่องมาจากกรรมวิธีที่ 5 มีจ้านวนต้นเก็บเกี่ยว จ้านวนฝักต่อต้น สูง แต่เนื่องจากผลผลิตน้อยมากเม่ือคิด
ผลตอบแทนแล้วพบว่าแปลงที่ 3 ทุกกรรมวิธีไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน และเมื่อน้ามาเฉลี่ยทั ง 3 แปลง ผลปรากฏวา่ 
ให้ผลผลิตเฉลี่ยเท่ากับ 32.6 กิโลกรัมต่อไร่ ทุกกรรมวิธีให้ผลผลิตไม่แตกต่างกัน ยกเว้นกรรมวิธีที่ 1 กรรมวิธีที่ 2 มี
จ้านวนฝักต่อต้นสูงสุด แต่ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับกรรมวิธีที่ 1 และ 2 ส่วน กรรมวิธีที่ 1 มีการแตกติ่งมากท่ีสุด 
แต่ไม่แตกต่างกันทางสถิตกับกรรมวิธีที่ 2 และ 5 ส่วนลักษณ์องค์ประกอบผลผลิตอื่นๆ ได้แก่ ขนาดเมล็ด จ้านวน
ข้อต่อต้น ข้อแรกท่ีติดกิ่งฝัก ความสูง และจ้านวนต้นเก็บเก่ียวไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ เช่นเดียวกบั
อตัราสว่นของรายไดต้อ่คา่ใชจ้า่ยในการลงทนุ (BCR) พบว่ากรรมวิธีที่ 2 มีอตัราสว่นของรายไดต้อ่คา่ใชจ้า่ยใน
การลงทนุ (BCR) สูงสุด เท่ากับ 1.03 แต่ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติกับกรรมวิธีอ่ืนๆ 

ในปี 2554 เมื่อน้าผลผลิตทั ง 7 แปลง มาหาค่าเฉลี่ย (ตารางที่ 4) พบว่า กรรมวิธีที่ 2 ให้ผลผลิตเฉลี่ยสูงสดุ 
เท่ากับ 92.3 กิโลกรัมต่อไร่ และมีอตัราส่วนของรายไดต้อ่คา่ใชจ้า่ยในการลงทนุ (BCR) สูงสุด เท่ากับ 2.37  

จากการด้าเนินงานในปี 2554 ประสบปัญหาเกษตรกร ภาวะฝนมาก และแล้ง ท้าให้ผลผลิตค่อนข้างต่้า 
ถึงแม้ว่าทุกกรรมวิธีจะให้ผลตอบแทนต่อการลงทุน แต่ผลผลิตยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ จึงจะด้าเนินการทดลองใหม่
ในปี 2555 ในพื นที่ 4 จังหวัด เช่นเดิม 

และในปี 2555 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย ปลูกเพ่ือผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ใช้ในการทดลองในวันที่ 16 
ธันวาคม 2554 เก็บเก่ียว 16 มีนาคม 2555 และส่งมอบเมล็ดพันธุ์ที่ใช้ในการทดสอบ 4 จังหวัดๆ ละ 4 ชุด 
(ส้ารอง 1 ชุด) และทั ง 4 จังหวัดด้าเนินการเลือกพื นที่ ติดต่อเกษตรกรเข้าร่วมด้าเนินงาน ผลการด้าเนินงาน
จังหวัดละ 3 แปลง ดังรายละเอียดต่อไปนี  



 จังหวัดตาก ด้าเนินงานในไร่เกษตรกร อ้าเภอเมือง ประสบปัญหาเช่นเดียวกับปี 2554 เกษตรกรที่ติดต่อ
ไว้แล้วขอยกเลิกหันไปปลูกพืชอ่ืนท้าให้เปลี่ยนพื นที่และเกษตรกร การด้าเนินงานปลูกเป็น 3 ช่วง แปลงที่ 1 ปลูก
ในเดือน พฤษภาคม 2555 ให้ผลผลิตเฉลี่ย 90.5 กิโลกรัมต่อไร่ (ตารางท่ี 5) กรรมวิธีที่ 5 ให้ผลผลิตสูงสุด เท่ากับ 
110.2 กิโลกรัม/ไร่ แตกต่างกันทางสถิติกับกรรมวิธีอ่ืนๆ แต่กรรมวิธีที่ 5 มีความสูงต้นน้อยที่สุด ส่วนกรรมวิธีที่ 4 
มีขนาดเมล็ด และ จ้านวนฝักต่อต้นสูงสุด และเมื่อน้ามาหาอตัราสว่นของรายไดต้อ่คา่ใชจ้า่ยในการลงทนุ (BCR) 
พบว่าสอดคล้องกับผลผลิตที่กรรมวิธีที่ 5 ให้อตัราส่วนของรายไดต้อ่คา่ใชจ้า่ยในการลงทนุ (BCR) สงูสดุ เทา่กบั 
2.57 แตกตา่งจากกรรมวิธีอ่ืนๆ ทางสถิติ ในแปลงที่ 2 และ 3 เช่นเดียวกันที่กรรมวิธีที่ 5 ให้ผลผลิตเฉลี่ยสูงสุด

และแตกต่างกันทางสถิติกับกรรมวิธีอ่ืนๆ ส่งผลให้กรรมวิธีที่ 5 มีอตัราสว่นของรายไดต้อ่คา่ใชจ้า่ยในการลงทนุ 
(BCR) แตกตา่งกนัทางสถิติกบักรรมวิธรอ่ืนๆ เชน่เดียวกนั และเม่ือน าทัง้ 3 แปลงมาหาคา่เฉล่ีย ทัง้ผลผลิตและ
อตัราสว่นของรายไดต้อ่คา่ใชจ้า่ยในการลงทนุ (BCR) ของกรรมวิธีท่ี 5 สงูสดุ และแตกตา่งจากกรรมวิธีอ่ืนๆ 
ทางสถิติ 

จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้าเนินการในเขตอ้าเภอเมืองทั ง 3 แปลง ผลการด้าเนินงานดังตารางที่ 6 ในแปลงที่ 1 
พบว่า ให้ผลผลิตเฉลี่ยสูงคือเท่ากับ 207.8 กิโลกรัมต่อไร่ กรรมวิธีที่ 2 ให้ผลผลิตและขนาดเมล็ดสูงสุด เท่ากับ 272 
กิโลกรัมต่อไร่ และ 3.30 กรัมต่อ 1,000เมล็ด ทั งนี เป็นผลเนื่องมาจากมีขนาดเมล็ดโต มีจ้านวนฝักต่อต้นมาก และ
มีจ้านวนต้นเก็บเกี่ยวสูง ส่งผลให้กรรมวิธีที่ 2 ให้ผลตอบแทนคุ้มค่ามากท่ีสุด เท่ากับ 6.58 องค์ประกอบผลผลิตใน
แปลงที่ 1 กรรมวิธีที่ 4 มีจ้านวนฝักต่อต้น จ้านวนข้อต่อต้น และจ้านวนกิ่งต่อต้นสูงสุด แต่มีจ้านวนต้นเก็บเกี่ยว
น้อย ส่วน กรรมวิธีที่ 3 มีความสูงต้นสูงสุด แต่ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับกรรมวิธีที่ 1, 4 และ 5 ส่วนในแปลงที่ 2 
และ 3 พบว่า กรรมวิธีที่ 5 ให้ผลผลิตสูงสุด เท่ากับ 187.1 และ 275 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล้าดับ ทั งนี เพราะกรรมวิธี
ที่ 5 มีจ้านวนต้นเก็บเกี่ยวมากท่ีสุดแตกต่างจากกรรมวิธีอ่ืนๆ และเม่ือน้ามาค้านวณผลตอบแทน พบว่า กรรมวิธีที่ 
5 ให้ผลตอบแทนคุ้มค่ามากท่ีสุดทั ง 2 แปลง โดยมีค่า BCR เท่ากับ 4.37 และ 5.49 ตามล้าดับ ในแปลงที่ 2 
องค์ประกอบผลผลิตมีความแตกต่างกันทางสถิติ ยกเว้นขนาดเมล็ดไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ  กรรมวิธีที่ 3 มี
จ้านวนฝักต่อต้นสูงสุด กรรมวิธีที่ 1 มีจ้านวนข้อต่อต้นสูงสุด จ้านวนกิ่งต่อต้นมีจ้านวนฝักต่อต้นไม่แตกต่างกัน 
ยกเว้นกรรมวิธีที่ 2 และในแปลงที่ 3 ลักษณะขององค์ประกอบผลผลิตมีความแตกต่างกันทางสถิติ ยกเว้นจ้านวน
ข้อต่อต้น กรรมวิธีที่ 2 และ 3 มีขนาดเมล็ดโตที่สุด แต่ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับกรรมวิธีที่ 1 กรรมวิธีที่ 2 มี
จ้านวนฝักต่อต้นและจ้านวนข้อต่อต้นสูงสุด ส่วนกรรมวิธีที่ 5 มีจ้านวนกิ่งต่อต้นและความสูงต้นสูงสุด เมื่อน้าทั ง 3 
แปลงมาเฉลี่ยรวมกัน พบว่า ทั งผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตมีความแตกต่างกันทางสถิติ ยกเว้นจ้านวนข้อต่อ
ต้นและความสูงต้น กรรมวิธีที่ 2 ให้ผลผลิตและผลตอบแทน BCR สูงสุด เท่ากับ 205.7 และ 5.15 ตามล้าดับ 
กรรมวิธีที่ 3 มีขนาดเมล็ดและจ้านวนฝักต่อต้นสูงสุด กรรมวิธีที่ 1 มีจ้านวนข้อต่อต้นและความสูงสูงสุด กรรรมวิธี
ที่ 4 มีจ้านวนกิ่งต้อต้นสูงสุด ส่วนกรรมวิธีที่ 5 มีจ้านวนข้อแรกท่ีติดกิ่งผลและจ้านวนต้นเก็บเก่ียวสูงสุด 
 จังหวัดสุโขทัย ด้าเนินการในพื นที่อ้าเภอทุ่งเสลี่ยม จ้านวน 2 แปลง และ อ้าเภอศรีส้าโรง  จ้านวน 1 
แปลง (ตารางท่ี 7) พบว่า ในแปลงที่ 1 กรรมวิธีที่ 5 ให้ผลผลิตและค่า BCR สูงสุด แตไ่ม่แตกต่างกันทางสถิติกับ
กรรมวิธีที่ 2 และ 4 ส่วนลักษณะองค์ประกอบผลผลิต ทุกลักษณะมีความแตกต่างกันทางสถิติ ยกเว้นจ้านวนต้น



เก็บเก่ียวที่มีมีความแตกต่างกันทางสถิติ กรรมวิธีที่ 2 มีขนาดเมล็ดและข้อแรกที่ติดกิ่งฝักสูงสุด กรรมวิธีที่ 3 มี
จ้านวนข้อต่อต้นและความสูงต้นสูงสุด กรรมวิธีที่ 4 มีจ้านวนกิ่งต่อต้นสูงสุด ส่วนกรรมวิธีที่ 5 มีจ้านวนฝักสูงสุด
ส่งผลให้มีผลผลิตสูงสุด ในแปลงที่ 2 ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตทุกลักษณะมีความแตกต่างกันทางสถิติ 
กรรมวิธีที่ 2 มีผลผลิต ข้อแรกท่ีติดกิ่งฝัก จ้านวนต้นเก็บเกี่ยว และ ค่า BCR สูงสุด เท่ากับ 180.6 กิโลกรัมต่อไร่ 
6.4 ข้อ 58,912 ต้นต่อไร่ และ 4.63 ตามล้าดับ และมีความแตกต่างกันทางสถิติกับกรรมวิธีอ่ืนๆ ส่วนกรรมวิธีที่ 1 
มีขนาดเมล็ด และความสูงสูงสุด กรรมวิธีที่ 5 มีจ้านวนฝักต่อต้น และจ้านวนกิ่งต่อต้นสูงสุด ในแปลงที่ 3 ผลผลิต
และองค์ประกอบผลผลิตเกือบทุกลักษณะมีความแตกต่างกันทางสถิติ ยกเว้น ขนาดเมล็ด จ้านวนข้อต่อต้น และ
ข้อแรกท่ีติดกิ่งฝัก ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ แปลงที่ 3 ให้ผลคล้ายคลึงในแปลงที่ 1 ที่กรรมวิธีที่ 5 ให้ผลผลิต 
จ้านวนต้นเก็บเกี่ยว และค่า BCR สูงสุด เท่ากับ 112.1 กิโลกรัมต่อไร่ 30,656 ต้นต่อไร่ และ 2.62 ตามล้าดับ 
กรรมวิธีที่ 1 มีจ้านวนฝักต่อต้น และจ้านวนกิ่งต่อต้นสูงสุด ส่วนกรรมวิธีที่ 2 มีความสูงสูงสุด และเม่ือน้าทั ง 3 
แปลงมาหาค่าเฉลี่ย พบว่า กรรมวิธีที่ 5 ให้ผลผลิตสูงสุด แต่ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับกรรมวิธีที่ 2 และ 4 โดยให้
ผลผลิตเท่ากับ 123.5 107.3 และ 103.5 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล้าดับ ส่งผลให้กรรมวิธีที่ 5 มีค่า BCR มีค่าสูงสดุ
เช่นเดียวกัน แต่ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับกรรมวิธีที่ 2 ส่วนองค์ประกอบผลผลิตมีเพียงจ้านวนฝักต่อต้นและ
จ้านวนกิ่งต่อต้นที่มีความแตกต่างกันทางสถิติโดยกรรมวิธีที่ 1 มีจ้านวนฝักต่อต้นสูงสุด แต่ไม่แตกต่างกันกับ
กรรมวิธีที่ 5 และกรรมวิธีที่ 5 จ้านวนกิ่งต่อต้นสูงสุด 
 จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้าเนินการในพื นที่ อ้าเภอลับแล ทั ง 3 แปลง ดังตารางที่ 8 ในแปลงที่ 1 พบว่า 
กรรมวิธีที่ 4 และ 5 มีการเข้าท้าลายของโรคเน่าด้ามาก ท้าให้ผลผลิตเสียหายเกือบทั งหมด สามารถเก็บเกี่ยวได้
เฉพาะองค์ประกอบผลผลิตบางส่วนเท่านั น ผลผลิตรวมไม่สามารถค้านวณได้ กรรมวิธีที่ 1 ให้ผลผลิตและค่า BCR 
สูงสุด แต่ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับกรรมวิธีที่ 2 ทั งนี กรรมวิธีที่ 1 มีจ้านวนต้นเก็บเกี่ยวมากกว่ากรรมวิธีที่ 2 แต่
กรรมวิธีที่ 2 มีจ้านวนฝักมากกว่า สามารถชดเชยผลผลิตจึงไม่แตกต่างกันในแปลงท่ี 2 พบว่า ไม่มีความแตกต่าง
กันทางสถิติของผลผลิตและค่า BCR แต่องค์ประกอบผลผลิตมีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยกรรมวิธีที่ 2 มีขนาด
เมล็ดและจ้านวนต้นเก็บเกี่ยวสูงสุด ส่วนกรรมวิธีที่ 5 มีจ้านวนฝักต่อต้น จ้านวนข้อต่อต้น จ้านวนกิ่งต่อต้น และข้อ
แรกท่ีติดกิ่งฝักสูงสุด ส่วนในแปลงที่ 3 พบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติของขนาดเมล็ด จ้านวนข้อต่อต้น และ
ค่า BCR กรรมวิธีที่ 1 ให้ผลผลิต จ้านวนข้อแรกท่ีติดกิ่งฝัก และจ้านวนต้นเก็บเกี่ยวสูงสุด กรรมวิธีที่ 2 มีจ้านวนฝัก
ต่อต้นและความสูงสูงสุด และกรรมวิธีที่ 4 มีจ้านวนกิ่งต่อต้นสูงสุด และเม่ือน้าค่าทุกลักษณะทั ง 3 แปลงมาเฉลี่ย 
ปรากฏว่า ผลผลิต ขนาดเมล็ด จ้านวนข้อแรกที่ติดก่ิงฝัก จ้านวนต้นเก็บเกี่ยว และค่า BCR มีความแตกต่างกันทาง
สถิติ กรรมวิธีที่ 1 ให้ผลผลิต จ้านวนต้นเก็บเกี่ยว และค่า BCR สูงสุด แต่ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับกรรมวิธีที่ 2 
กรรมวิธีที่ 3 มีขนาดเมล็ดสูงสุด ส่วนกรรมวิธีที่ 5 มีจ้านวนข้อแรกท่ีติดกิ่งฝักสูงสุด 
 ในปี 2555 ด้าเนินการในพื นที่ 4 จังหวัดๆ ละ แปลง รวม 12 แปลง (ตารางท่ี 9) เมื่อน้าผลผลิตและ
อัตราส่วนของรายได้ต่อค่าใช้จ่ายในการลงทุนเพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มทุน พบว่า กรรมวิธีที่ 5 ให้ผลผลิตเฉลี่ยสูงสุด 
เท่ากับ 130.2 กิโลกรัมต่อไร่ ในขณะที่กรรมวิธีที่ 2 ให้ผลผลิตเฉลี่ย 124.8 กิโลกรัมต่อไร่ แต่เมื่อคิดความคุ้มทุน
แล้วพบว่า กรรมวิธีที่ 2 ซึ่งใช้พันธุ์งาด้าอุบลราชธานี 3 มีราคาขายสูงกว่าประมาณกิโลกรัมละ 5 บาท จึงให้
ผลตอบแทนหรือค่า BCR มากกว่ากรรมวิธีที่ 5 ซึ่งเป็นงาด้าแดงพันธุ์พื นเมือง ถึงร้อยละ 4 จะเห็นได้ว่าในปี 2555 



การผลิตงาในเขตภาคเหนือตอนล่าง ให้ผลผลิตเฉลี่ยเท่ากับ 111.2 กิโลกรัมต่อไร่ แต่ยังต่้ากว่าวัตถุประสงค์ที่ตั งไว้
คือ 130 กิโลกรัมต่อไร่  

และเม่ือน้าผลผลิตและผลตอบแทนหรือความคุ้มทุนมาเฉลี่ยทั ง 2 ปี พบว่า ผลผลิตเฉลี่ยงาในเขต
ภาคเหนือตอนล่าง 4 จังหวัดเท่ากับ 99.1 กิโลกรัมต่อไร่ และมีค่า BCR เท่ากับ 2.20 (ตารางท่ี 10) ถึงแม้ว่าการ
ผลิตงาจะคุ้มค่าต่อการลงทุน แต่การด้าเนินงานวิจัยในครั งนี ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีตั งไว้ ทั งนี เพราะในช่วง 2-3 ป ี
ที่ผ่านมามีพืชอ่ืนที่มีผลตอบแทนที่ดีกว่าเข้ามามีบทบาทในพื นที่เขตนี  เช่น อ้อย มันส้าปะหลัง และข้าวโพดเลี ยง
สัตว์ เกษตรกรลดพื นที่ปลูกงาลง และให้ความสนใจพืชอ่ืนแทน และเกษตรกรไม่ยอมรับเทคโนโลยีการปลูกเป็น
แถวซึ่งยุ่งยากและปฏิบัติยากกว่าวิธีการหว่านถึงแม้ว่าจะใช้เมล็ดพันธุ์มากกว่า และพันธุ์พื นเมือง ซึ่งเป็นพันธุ์ที่
เกษตรกรปลูกมานานสามารถปรับตัวได้ดีกว่าพันธุ์รับรองพันธุ์ใหม่ๆ งาเป็นเพียงพืชทางเลือกให้เกษตรกรในภาวะ
ที่พืชอ่ืนๆ ราคาตกต่้า หรือผลิตพืชอ่ืนไม่ได้ 
 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

  จากการทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตงาที่เหมาะสมในเขตภาคเหนือตอนล่างในปี 2554 และ 
2555 พบว่า ผลผลิตเฉลี่ยงาในเขตภาคเหนือตอนล่าง 4 จังหวัดเท่ากับ 99.1 กิโลกรัมต่อไร่ และมีค่า BCR เท่ากับ 
2.20 ไม่สามารถยกระดับผลผลิตให้ได้ 130 กิโลกรัม/ไร่ ตามวัตถุประสงค์ ยกเว้นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์  
 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
  การด้าเนินงานการทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตงาในเขตภาคเหนือตอนล่างไม่เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ท่ีก้าหนดไว้เพ่ือยกระดับผลผลิตงาให้ได้ไม่ต่้ากว่า 130 กิโลกรัมต่อไร่ แต่การปลูกงาเป็นแถว โดย
การโรยเป็นแถวหรือใช้เครื่องปลูกเป็นแถว ซึ่งง่ายต่อการปฏิบัติการต่างๆ ลดปัญหาแรงงาน การผลิตงาสามารถให้
ผลตอบแทนหรือความคุ้มทุนมากกว่าเดิม เป็นทางเลือกให้เกษตรกรเลือกใช้ หรือน้าไปปรับใช้กับพืชอ่ืนได้  
 

11. ค าขอบคุณ 

การด้าเนินงานวิจัยในครั งนี  คณะผู้วิจัย ขอขอบคุณเกษตรกรผู้ร่วมวิจัย ศูนย์วิจัยอุบลราชธานี และ ดร.
วาสนา วงษ์ใหญ่ ที่ให้ความอนุเคราะห์เมล็ดพันธุ์และแนะน้าให้ค้าปรึกษา รวมทั งผู้อ้านวยการลูกจ้างประจ้าและ
พนักงานราชการของ ส้านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรตาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ์ ศูนย์วิจัยพืชไร่เพชรบูรณ์ ที่อ้านวยความสะดวก
และช่วยในการด้าเนินงานต่างๆ  
 

12. เอกสารอ้างอิง 

 

วาสนา วงษ์ใหญ่, 2552.  เทคโนโลยีการปลูกงาด้วยเครื่องปลูกแบบโรยเมล็ดเป็นแถว. บริษัทเปเปอร์เมท 
(ประเทศไทย) จ้ากัด กรุงเทพฯ. 62 หน้า. 



สมศักดิ์ เพียบพร้อม. 2541. เอกสารการฝึกอบรมการใช้ข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์กับงานวิจัย ระหว่างวันที่ 4-5 

สิงหาคม 2541 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี. หน้า 47. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. ภาคผนวก 

      ต้นทุนการผลิตงาในเขตภาคเหนือตอนล่างปี 2554-2555 
 กรรมวิธีที่ 1 กรรมวิธีที่ 2 กรรมวิธีที่ 3 กรรมวิธีที่ 4 กรรมวิธีที่ 5 
1.ค่าแรงงาน      

เตรียมดิน 300  300  300  300  300  
การปลูก 30 30 30 30 30 
ใส่ปุ๋ย 20 20 20 20 20 
พ่นสารเคมี 50 50 50 50 50 
เก็บเก่ียว 400 400 400 400 400 

2.ค่าวัสดุ      
ค่าพันธุ์ 40 40 95 55 60 
ค่าปุ๋ย 495 495 495 495 425 
ค่าสารเคมี 29 29 29 29 - 

รวม 1,364 1,364 1,419 1,379 1,285 
 

 
ปี 2554   ราคางาด้า 45 บาท/กิโลกรัม 

ราคางาแดง 40 บาท/กิโลกรัม 
ปี 2555   ราคางาด้า 35 บาท/กิโลกรัม 
            ราคางาแดง 30 บาท/กิโลกรัม 



ปุ๋ยเคมี 16-16-8 ราคา 19.8 บาท/กก. 
ปุ๋ยเคมี 46-0-0 ราคา 17.0 บาท/กก. 
อะลาคลอร์ ราคา 180 บาท/ลืตร 
ราคาเมล็ดพันธุ์  งาแดงพันธุ์อุบลราชธานี 1    50 บาท/กิโลกรัม 

งาด้าพันธุ์อุบลราชธานี 3    50 บาท/กิโลกรัม                     
งาด้าพันธุ์ CM07        120 บาท/กิโลกรัม 
งาด้าแดงพันธุ์พื นเมือง        60 บาท/กิโลกรัม 

 


