
รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองท่ีสิ้นสุด  

------------------------ 

1. ชุดโครงการวิจัย  :  - 

2. โครงการวิจัย   :  วิจัยพัฒนาพันธุ์และการอนุรักษ์พันธุกรรมงา 

    กิจกรรม   :  - 

    กิจกรรมย่อย (ถ้ามี)  :  - 

3. ช่ือการทดลอง (ภาษาไทย)     :  การปรับปรุงพันธุ์งาขาวเพ่ือผลผลิตสูงชุดปี 2556 : การเปรียบเทียบเบื้องต้น 

ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) : White Sesame Varietal Improvement Series 2013 : Preliminary Trial 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

   หัวหน้าการทดลอง   :  สาคร รจนัย   ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี          
   ผู้ร่วมงาน                 :  สมใจ โควสุรัตน ์  ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี  
           ธ ารง  เชื้อกิตติศักดิ์  ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี 
               จุไรรัตน์ หวังเป็น  ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี 
          สมหมาย  วังทอง  ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี 

             จ าลอง กกรัมย์  ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี 

5. บทคัดย่อ     : ปลูกงาขาวสายพันธุ์ดีที่คัดเลือกจากแปลงผสมและคัดเลือกพันธุ์ ในปี 2556-
2558 จ านวน 21 สายพันธุ์ และงาขาวพันธุ์รับรอง 2 พันธุ์ คือ พันธุ์มหาสารคาม 60 และอุบลราชธานี 2 เป็นพันธุ์
ตรวจสอบ น าเข้าเปรียบเทียบเบื้องต้น ในต้นฤดูฝน และปลายฤดูฝน ปี 2559 วางแผนการทดลองแบบ RCB  
จ านวน 3 ซ้ า ต้นฤดูฝน ปลูกวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 เก็บเกี่ยววันที่ 22 สิงหาคม 2559 ปลายฤดูฝน ปลูกวันที่ 
4 ตุลาคม 2559 เก็บเกี่ยววันที่ 25 ธันวาคม 2559 ผลการทดลองต้นฤดูฝน พบว่า สายพันธุ์ PWS56-3-1-38 ให้
ผลผลิตมากที่สุด 85 กก./ไร่ แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกับพันธุ์อุบลราชธานี 2 มหาสารคาม 60 สายพันธ์ PWS56-3-1-8 
และ PWS56-5-3-6 ให้ผลผลิต 71 65 63 และ 59 กก./ไร่ ตามล าดับ พันธุ์มหาสารคาม 60 มีน้ าหนัก 1,000 
เมล็ดมากที่สุด 3.22 กรัม สายพันธุ์ PWS56-3-1-38 มีจ านวนฝักต่อต้นมากท่ีสุด 39 ฝัก ส าหรับการทดลองปลาย
ฤดูฝน พบว่า สายพันธุ์ PWS56-3-1-38 ให้ผลผลิตมากที่สุด 18 กก./ไร่ แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกับ PWS56-5-2-16 
พันธุ์อุบลราชธานี 2 และ PWS56-3-5-6 ให้ผลผลิต 17 17 และ 15 กก./ไร่ ตามล าดับ ซึ่งจะเห็นว่าผลผลิตปลาย
ฤดูฝนน้อยมากเมื่อเทียบกับต้นฤดูฝน เนื่องจากเกิดจากโรคเน่าด าและไหม้ด าท าให้มีต้นตายจ านวนมาก ซึ่งสอดคล้อง
กับเปอร์เซ็นต์ต้นตายที่มีค่าสูง จึงส่งผลต่อปริมาณผลผลิต พันธุ์มหาสารคาม 60 มีน้ าหนัก 1,000 เมล็ดมากที่สุด 
3.27 กรัม แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกับ 10 พันธุ์/สายพันธุ์  มีน้ าหนัก 1,000 เมล็ด 2.81-3.03 กรัม และสายพันธุ์ 
PWS56-3-1-38 มีจ านวนฝักต่อต้นมากท่ีสุด 20 ฝัก แต่ไม่แตกต่างกับ 6 พันธุ์/สายพันธุ์ มีจ านวนฝักต่อต้น 15-20 
ฝัก เมื่อพิจารณาผลผลิตต้นฤดูฝน และองค์ประกอบผลผลิต สามารถคัดเลือกสายพันธุ์ที่มีลักษณะดีและผลผลิตสูง 



และสายพันธุ์ที่ไม่แตกต่างกับพันธุ์อุบลราชธานี 2 ซึ่งเป็นตรวจสอบ ได้ 16 สายพันธุ์ เพ่ือน าเข้าเปรียบเทียบพันธุ์
ในขั้นตอนการเปรียบเทียบมาตรฐาน ในต้นฤดูฝนและปลายฤดูฝน ปี 2560 ต่อไป 
 

ค าส าคัญ : งาขาว พันธุ์ การเปรียบเทียบเบื้องต้น 

ABSTRACT   : Twenty-one line of white sesame from hybridization and selection 
in 2013-2015 were selected for preliminary trial in early and late rainy season of 2016 with 2 
check varieties (UB2, MK 60). A randomized complete block design (RCBD) with 23 treatments 
and 3 replications were employed. The Plant type, yield, 1,000 seeds weight, number of 
capsules per plant and seed yield were recorded. The results found that plant types were 
significantly different among the varieties. The yield was highest in PWS56-3-1-38 (85 kg/rai) but 
there was not different with four line/varieties; UB2, MK60, PWS56-3-1-8 and PWS56-5-3-6 (71 65 
63 and 59 kg/rai, respectively). The 1,000 seed weight was highest in MK60 (3.22 g/1,000 seeds) 
and the number of capsules/plant was highest in PWS56-3-1-38 (39 capsules/plant). In late rainy 
season, it was found that line PWS56-3-1-38 produced the highest seed yield but the average 
yield was very low as the incidences of charcoal rot and bacterial wilt were observed. However, 
16 lines were selected for standard trial in 2017. 
 
Keyword:  white sesame, variety, preliminary trial   

 
6. ค าน า                       : งาเป็นพืชที่ปลูกง่าย ต้องการการดูแลรักษาน้อย และใช้ปัจจัยการผลิตต่ า 
เกษตรกรนิยมปลูกเป็นพืชเสริมรายได้ก่อนและหลังการปลูกพืชหลัก แต่พ้ืนที่ปลูกงาของประเทศไทยค่อนข้างคง
ที่มาตลอดระยะเวลาสิบปี ประเทศไทยมีพ้ืนที่ปลูกงาในปี 2558 ประมาณ 77,149.5 ไร่ ผลผลิตรวม 6,035 ตัน 
ผลผลิตเฉลี่ย 95.7 กก./ไร่ ซึ่งพ้ืนที่ปลูกงาในประเทศเป็นงาขาว 4,216.5 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.5 ของพ้ืนที่ปลูกงา
ทั้งหมด ผลผลิตเฉลี่ย 94.3 กก./ไร่ ปลูกมากในจังหวัดนครสวรรค์ แม่ฮ่องสอน สุรินทร์ ลพบุรี และตาก ผลผลิตงา
ไม่เพียงพอกับปริมาณความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะงาขาวเป็นที่ต้องการของตลาด
ต่างประเทศ แต่พ้ืนที่ปลูกงาชนิดนี้กลับมีเพียงร้อยละ 5 ของพ้ืนที่ปลูกงาทั้งหมด ทั้งที่งาเป็นพืชที่มีราคาค่อนข้าง
สูง และหลายครั้งที่งาท ารายได้ให้กับเกษตรกรสูงกว่าพืชหลัก ดังนั้น แนวทางการเพ่ิมผลผลิตงา ท าได้โดยการ
พัฒนาให้ได้งาขาวพันธุ์ดีที่ให้ผลผลิตสูง ซึ่งจะส่งให้ปริมาณผลผลิตงาของประเทศเพ่ิมขึ้น  

7. วิธีด าเนินการ       :  

 - อุปกรณ์ 

 1. เมล็ดงาขาวสายพันธุ์ที่คัดเลือกไว้ จ านวน 21 สายพันธุ์  
 2. เมล็ดพันธุ์งาขาวพันธุ์รับรอง พันธุ์อุบลราชธานี 2 และพันธุ์มหาสารคาม 60  



 3. วัสดุการเกษตร ได้แก่ ปุ๋ยเคมี ปูนขาว ปูนโดโลไมท์ 
 4. สารเคมีป้องกันก าจัดแมลง 
 5. สารเคมีป้องกันก าจัดโรคพืช 
6. อุปกรณ์ต่างๆ ได้แก่ ถุงกระดาษ ถุงพลาสติก ถุงใยพลาสติก ถุงตาข่ายไนลอน ผ้าฟาง เชือกฟาง Tag 

พลาสติก กรรไกรตัดแต่งกิ่ง ถาดสังกะสี 

- วิธีการ   

 เริ่มท าการทดลองในต้นฤดูฝน วางแผนการทดลองแบบ RCB จ านวน 3 ซ้ า 23 กรรมวิธ ีขนาดแปลงย่อย
3x5 เมตร ใช้ระยะห่างระหว่างแถว 50 เซนติเมตร โรยเมล็ดในแถวบางๆ แล้วกลบ หลังจากนั้น เมื่องางอกแล้ว
ประมาณ 2 สัปดาห์ ท าการถอนแยกให้ต้นงาห่างกันประมาณ 10 เซนติเมตร และเมื่องาอายุประมาณ 15-20 วัน
หลังงอก ใส่ปุ๋ยเคมี 16-16-8 อัตรา 25 กก./ไร่ ป้องกันก าจัดโรคและแมลงศัตรูงาเมื่อมีการระบาด ตามค าแนะน า
ในการก าจัดโรค แมลงศัตรูงา เก็บเกี่ยวงาเมื่อมีฝักงาบนต้นสุกแก่ เปลี่ยนเป็นฝักสีเหลืองประมาณ 2 ใน 3 ส่วนของ
ฝัก ท าการทดลองอีกครั้งในช่วงปลายฝน โดยใช้พันธุ์/สายพันธุ์ชุดเดิม 

-  การบันทึกข้อมูล  

1. วันที่ปฏิบัติการทดลองต่างๆ เช่น วันปลูก วันถอนแยก วันใส่ปุ๋ย วันพ่นสารก าจัดแมลงศัตรูพืช และ
อัตราที่ใช้ วันเก็บเก่ียว ฯลฯ 
 2. เมื่องาแก่พร้อมเก็บเกี่ยว นับจ านวนต้นงาที่เก็บเกี่ยวได้ในพ้ืนที่เก็บเกี่ยวที่ก าหนด ตัดและตากต้นงาใน
ร่มจนแห้ง และกะเทาะฝัก ท าความสะอาดเมล็ด ชั่งน้ าหนักเมล็ดงาต่อพ้ืนที่เก็บเกี่ยว เพ่ือหาผลผลิตต่อไร่ ในขณะ 
เดียวกันสุ่ม 10 ต้น จากพ้ืนที่เก็บเก่ียว เพ่ือหาองค์ประกอบผลผลิต 
 3. ลักษณะองค์ประกอบผลผลิตที่ส าคัญ สุ่มวัดจากต้นงาแถวกลาง 10 ต้น คือ ความสูงข้อแรกที่ติดฝัก 
ความสูงต้น จ านวนกิ่งต่อต้น จ านวนฝักต่อต้น จ านวนเมล็ดต่อฝัก น้ าหนัก 1,000 เมล็ด น้ าหนักเมล็ดงาจากต้นสุ่ม 
10 ต้น และน้ าหนักเมล็ดงาจากพ้ืนที่เก็บเก่ียว 

 - การวิเคราะห์ข้อมูล 

 วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติของทุกองค์ประกอบผลผลิต ด้วยการวิเคราะห์ Analysis of Variance และ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วย Duncann’s Multiple Range Test  

- เวลาและสถานที่   

ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี ต าบลท่าช้าง อ าเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 8 พฤษภาคม 
2559 -25 ธันวาคม 2560  

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ :  

 ปลูกงาขาวสายพันธุ์ดีที่คัดเลือกจากแปลงผสมและคัดเลือกพันธุ์ ในปี 2556-2558 จ านวน 21 สายพันธุ์ 
และงาขาวพันธุ์รับรอง 2 พันธุ์ คือ พันธุ์มหาสารคาม 60 และอุบลราชธานี 2 เป็นพันธุ์ตรวจสอบ รวมทั้งสิ้น 23 
พันธุ์/สายพันธุ์ น าเข้าเปรียบเทียบเบื้องต้น ในต้นฤดูฝน และปลายฤดูฝน ปี 2559 วางแผนการทดลองแบบ RCB  



จ านวน 3 ซ้ า ต้นฤดูฝน ปลูกวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ปลายฤดูฝน ปลูกวันที่ 4 ตุลาคม 2559 บันทึกข้อมูล
ผลผลิต (กก./ไร่) และองค์ประกอบผลผลิต รวมทั้งข้อมูลเปอร์เซ็นต์ต้นตาย  

 ผลการทดลองต้นฤดูฝน พบว่า ผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิต ได้แก่ น้ าหนัก 1,000 เมล็ด จ านวนต้น
เก็บเกี่ยว ความสูงต้น ความสูงข้อแรกที่ติดฝัก จ านวนฝักต่อต้น และจ านวนเมล็ดต่อฝัก เป็นต้น รวมทั้งเปอร์เซ็นต์ต้น
ตาย มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ โดยสายพันธุ์ PWS56-3-1-38 ให้ผลผลิตมากที่สุด 85 กก./ไร่ 
แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกับพันธุ์อุบลราชธานี 2 มหาสารคาม 60 สายพันธ์ PWS56-3-1-8 และ PWS56-5-3-6 ให้
ผลผลิต 71 65 63 และ 59 กก./ไร่ ตามล าดับ ซึ่งจะเห็นว่าผลผลิต กก./ไร่ ที่ได้น้อยกว่าผลผลิตเฉลี่ยของประเทศ 
ทั้งนี้อาจเนื่องจากเมล็ดมีขนาดเล็ก ท าให้น้ าหนัก 1,000 ในต้นฤดูฝนน้อยจึงส่งผลต่อผลผลิต กก./ไร่ พันธุ์
มหาสารคาม 60 มีน้ าหนัก 1,000 เมล็ดมากที่สุด 3.22 กรัม สายพันธุ์ PWS56-3-1-38 มีจ านวนต้นเก็บเกี่ยวมาก
ที่สุด 33,387 ต้นต่อไร่ แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกับ 15 พันธุ์/สายพันธุ์  ซึ่งมีจ านวนต้นเก็บเกี่ยว 22,773-32,960 
ต้นต่อไร่ สายพันธุ์ PWS56-3-1-5 มีความสูงต้นสูงที่สุด 135.8 เซนติเมตร แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกับ 6 สายพันธุ์ 
ที่มีความสูงต้น 125.0-132.8 เซนติเมตร สายพันธุ์ PWS56-3-1-5 มีความสูงข้อแรกที่ติดฝักสูงที่สุด 96.2 
เซนติเมตร แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกับ 6 สายพันธุ์ มีความสูงข้อแรก ที่ติดฝัก 83.7-89.7 เซนติเมตร สายพันธุ์ 
PWS56-3-1-38 มีจ านวนฝักต่อต้นมากที่สุด 39 ฝัก สายพันธุ์ PWS56-3-2-10 มีจ านวนเมล็ดต่อฝักมากที่สุด 66 
เมล็ด แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกับ 8 สายพันธุ์ มีจ านวนเมล็ดต่อฝัก 59-61 เมล็ด สายพันธุ์ PWS56-5-5-24 และ 
PWS56-3-1-38 มีเปอร์เซ็นต์ต้นตายน้อยที่สุด 0.0 เปอร์เซ็นต์ แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกับ 14 สายพันธุ์ มีเปอร์เซ็นต์
ต้นตาย 0.1-1.9% ส าหรับจ านวนข้อติดฝัก ไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดยมีจ านวนข้อติดฝักอยู่ระหว่าง 10-17 ข้อ 
(Table 1)  

 ผลการทดลองปลายฤดูฝน พบว่า ผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิต ได้แก่ น้ าหนัก 1,000 เมล็ด จ านวน
ต้นเก็บเกี่ยว ความสูงต้น ความสูงข้อแรกที่ติดฝัก จ านวนฝักต่อต้น และจ านวนเมล็ดต่อฝัก เป็นต้น รวมทั้งเปอร์เซ็นต์
ต้นตาย มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ โดยสายพันธุ์ PWS56-3-1-38 ให้ผลผลิตมากที่สุด 18 กก./
ไร่ แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกับ PWS56-5-2-16 พันธุ์อุบลราชธานี 2 และ PWS56-3-5-6 มีผลผลิต 17 17 และ 15 
กก./ไร่ ตามล าดับ เมื่อพิจารณาผลผลิตปลายฤดูฝน ซึ่งจะเห็นว่าผลผลิตปลายฤดูฝนน้อยมากเมื่อเทียบกับต้นฤดู
ฝน เนื่องจากเกิดโรคเน่าด าและโรคไหม้ด าเป็นโรคที่ท าความเสียหายอย่างมาก (นิวัฒ และพิศาล , 2530) ท าให้มี
ต้นตายจ านวนมาก ซึ่งสอดคล้องกับเปอร์เซ็นต์ต้นตายที่มีค่าสูง (Table 2) จึงส่งผลต่อปริมาณผลผลิต ดังรายงาน
ของ นิวัฒิ และคณะ (2530) พบว่า งาที่เป็นโรคเน่าด าจะมีจ านวนฝักลดลง 20 เปอร์เซ็นต์ น้ าหนักของฝักลดลง 55 
เปอร์เซ็นต์ พันธุ์มหาสารคาม 60 มีน้ าหนัก 1,000 เมล็ดมากที่สุด 3.27 กรัม แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกับ 10 พันธุ์/
สายพันธุ์  มีน้ าหนัก 2.81- 3.03 กรัม/1,000 เมล็ด สายพันธุ์ PWS56-3-1-38 มีจ านวนต้นเก็บเกี่ยวมากที่สุด 
19,253 ต้นต่อไร่ แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกับ 12 พันธุ์/สายพันธุ์ มีจ านวนต้นเก็บเกี่ยว 14,187-18,400 ต้นต่อไร่ 
สายพันธุ์ PWS56-3-1-8 มีความสูงต้นสูงที่สุด 87.7 เซนติเมตร แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกับ 16 พันธุ์/สายพันธุ์ มี
ความสูงต้น 76.6-86.0 เซนติเมตร เช่นเดียวกันกับความสูงข้อแรกที่ติดฝัก สายพันธุ์ PWS56-3-1-8 มีความสูงข้อ
แรกที่ติดฝักสูงที่สุด 54.7 เซนติเมตร แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกับ 9 สายพันธุ์ มีความสูงข้อแรกที่ติดฝัก 46.2-53.0 
เซนติเมตร พันธุ์อุบลราชธานี 2 มีจ านวนข้อติดฝักมากที่สุด 21 ข้อ แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกับ สายพันธุ์ PWS56-



5-2-16 มีจ านวนข้อติดฝัก 17 ข้อ สายพันธุ์ PWS56-3-1-38 มีจ านวนฝักต่อต้นมากที่สุด 20 ฝัก แต่ไม่แตกต่าง
ทางสถิติกับ 6 พันธุ์/สายพันธุ์ มีจ านวนฝักต่อต้น 15-20 ฝัก สายพันธุ์ PWS56-5-2-16 มีจ านวนเมล็ดต่อฝักมาก
ที่สุด 62 เมล็ด สายพันธุ์ PWS56-5-3-6 มีเปอร์เซ็นต์ต้นตายน้อยที่สุด 35.2 เปอร์เซ็นต์ แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกับ 
17 พันธุ์/สายพันธุ์ มีเปอร์เซ็นต์ต้นตาย 35.6-55.4% (Table 2)  

 ผลผลิตเฉลี่ยต้นฤดูฝนและปลายฤดูฝน พบว่า สายพันธุ์ PWS56-3-1-38 ให้ผลผลิตเฉลี่ยมากที่สุด 52 
กก./ไร่ ขณะที่พันธุ์อุบลราชธานี 2 และพันธุ์มหาสารคาม 60 ซึ่งเป็นพันธุ์ตรวจสอบให้ผลผลิตเฉลี่ย 44 และ 38 
กก./ไร่ ตามล าตับ และมี 15 สายพันธุ์ ที่ให้ผลผลิตเฉลี่ยไม่แตกต่างทางสถิตกิับพันธุ์ตรวจสอบ โดยให้ผลผลิตเฉลี่ย 
28-35 กก./ไร ่เมื่อพิจารณาผลผลิตต้นฤดูฝน และองค์ประกอบผลผลิต สามารถคัดเลือกสายพันธุ์ที่มีลักษณะดีและ
ผลผลิตสูง และสายพันธุ์ที่ไม่แตกต่างทางสถิติกับพันธุ์อุบลราชธานี 2 ซึ่งเป็นพันธุ์ตรวจสอบ ได้จ านวน 16 สายพันธุ์ 
ประกอบด้วย PWS56-3-1-8 PWS56-3-2 -5 PWS56-3-2 -10 PWS56-3-3 -6 PWS56-3-3 -7 PWS56-3-3 -9 
PWS56-5-2-16 PWS56-3-4-10 PWS56-3-5-6 PWS56-5-1-1 PWS56-5-3-6 PWS56-5-4-6 PWS56-5-4-8 
PWS56-5-5-24 PWS56-3-1-38 PWS56-5-3-26 และ PWS56-5-4-3 เพ่ือน าเข้าเปรียบเทียบพันธุ์ในขั้นตอนการ
เปรียบเทียบมาตรฐาน ในต้นฤดูฝนและปลายฤดูฝน ปี 2560 ต่อไป 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  :  

 คัดเลือกงาขาวชุดปี 2556 จากข้ันตอนการเปรียบเทียบเบื้องต้น ในปี 2559 ได้ทั้งหมด 16 สายพันธุ์ ได้แก่ 
PWS56-3-1-8 PWS56-3-2-5 PWS56-3-2-10 PWS56-3-3-6 PWS56-3-3-7 PWS56-3-3-9 PWS56-5-2-16 
PWS56-3-4-10 PWS56-3-5-6 PWS56-5-3-6 PWS56-5-4-6 PWS56-5 -4-8 PWS56-5-5-24 PWS56-3-1-38 
PWS56-5-3-26 และ PWS56-5-4-3 ซึ่งทั้ง16 สายพันธุ์ที่คัดเลือกได้ น าไปประเมินพันธุ์ในขั้นตอนการเปรียบเทียบ
มาตรฐาน ในต้นและปลายฤดูฝนปี 2560 
 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์   :  

ได้สายพันธุ์งาขาวที่ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์อุบลราชธานี 2 เพ่ือใช้เปรียบเทียบพันธุ์ในขั้นตอนต่อไป 

11. ค าขอบคุณ : - 

12. เอกสารอ้างอิง  :  

นิวัฒ เสนาะเมือง และ พิศาล ศิริธร. 2530. โรคงาในแปลงเกษตรกรเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ 

ปี 2529.  ใน เอกสารประกอบการประชุมวิชาการงานวิจัยงา ครั้งที่ 2. หน้า 251-256. 

นิวัฒ เสนาะเมือง พิศาล ศิริธร และเพชรรัตน์ ศิริวงศ์. 2530. การศึกษาโรคโคนเน่าของงาที่เกิดจากเชื้อ 

Macrophomina phaseolina (Tassi) Goid. ใน รายงานการประชุมและสัมมนาเชิงวิชาการงานวิจัยงา 

ครั้งที่ 2 การพัฒนาและส่งเสริมการผลิตงา. หน้า 241-251. 



13. ภาคผนวก : - 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Table 1 Yields (kg/rai) and yield component of white sesame line for high yield :  Preliminary Trial in early rainy season 2016 at UBFCRC 

No. Pedigree Yield  
(kg/rai) 

1,000 seeds 
weight  

(g) 

Number  
of plants 
harvesting 

Plant  
height  
(cm) 

first node 
 height  
(cm) 

Number  
of node 
/plant 

Number  
of capsules 

/plant 

Number  
of seeds 
/plant 

Dead Plants  
(%)  

1 PWS56-3-1-5 39 cd 2.52 bc 19,893 cd 135.8 a 96.2 a 14 19 bcd 59 a-d 0.7 ab 
2 PWS56-3-1-6 44 bcd 2.49 bc 27,627 abc 128.0 a-d 85.0 a-e 14 19 bcd 59 a-d 3.0 c-f 
3 PWS56-3-1-8 63 abc 2.53 bc 22,773 a-d 132.8 ab 86.3 a-d 14 18 bcd 59 a-d 1.9 a-e 
4 PWS56-3-2-5 57 bcd 2.62 bc 31,853 ab 116.8 d-g 76.3 b-g 10 16 bcd 60 abc 1.9 a-e 
5 PWS56-3-2-10 52 bcd 2.74 bc 25,387 a-d 118.5 c-g 77.0 b-g 12 15 cd 66 a 1.3 abc 
6 PWS56-3-3-6 57 bcd 2.55 bc 27,680 abc 125.2 a-f 79.5 b-g 12 17 bcd 57 b-e 1.3 abc 
7 PWS56-3-3-7 46 bcd 2.67 bc 19,893 cd 132.8 ab 76.5 b-g 16 19 bcd 57 b-e 1.7 a-d 
8 PWS56-3-3-9 48 bcd 2.49 bc 32,427 a 125.0 a-f 88.7 abc 11 15 c 59 a-d 4.2 f 
9 PWS56-5-2-16 46 bcd 2.36 bcd 31,253 ab 109.7 g 62.8 hi 14 23 bc 59 a-d 0.6 a 
10 PWS56-3-4-10 55 bcd 2.26 cd 30,667 abc 130.8 abc 89.7 ab 13 18 bcd 53 b-e 0.1 a 
11 PWS56-3-5-6 48 bcd 2.45 bc 24,000 a-d 121.5 b-g 80.3 b-g 13 21 bcd 55 b-e 0.4 a 
12 PWS56-5-1-1 37 cd 1.94 d 26,187 a-d 119.0 c-g 80.7 b-g 15 18 bcd 52 de 0.3 a 
13 PWS56-5-1-2 30 d 2.56 bc 26,880 a-d 123.0 b-f 83.7 a-f 15 19 bcd 51 e 0.2 a 
14 PWS56-5-3-2 45 bcd 2.70 bc 23,200 a-d 113.2 b-f 72.7 d-h 11 18 bcd 56 b-e 0.7 ab 
15 PWS56-5-3-6 59 abc 2.64 bc 32,960  a 121.8 b-g 82.8 b-g 11 17 bcd 56 b-e 0.3 a 
16 PWS56-5-4-6 53 bcd 2.43 bc 16,693 d 118.0 d-g 70.7 fgh 17 21 bcd 50 e 4.3 f 
17 PWS56-5-4-8 52 bcd 2.53 bc 20,000 cd 118.3 c-g 76.0 b-g 16 19 bcd 53 cde 2.6 b-f 



 

Table 1 (continue)  

No. Pedigree Yield  
(kg/rai) 

1,000 seeds 
weight  

(g) 

Number  
of plants 
harvesting 

Plant  
height  
(cm) 

first node 
 height  
(cm) 

Number  
of node 
/plant 

Number  
of capsules 

/plant 

Number  
of seeds 
/plant 

Dead Plants  
(%)  

18 PWS56-5-5-24 51 bcd 2.78 b 21,600 cd 126.8 a-e 85.5 a-d 17 23 bc 54 b-e 0.0 a 
19 PWS56-3-1-38 85 a 2.40 bc 33,387 a 114.5 efg 51.5 i 15 39 a 59 a-d 0.0 a 
20 PWS56-5-3-26 52 bcd 2.69 bc 27,653 cd 117.0 d-g 79.3 b-g 14 16 bcd 55 b-e 0.7 ab 
21 PWS56-5-4-3 56 bcd 2.43 bc 28,640 abc 123.0 b-f 69.2 gh 11 20 bcd 61 ab 3.7 ef 
22 UB2 71 ab 2.65 bc 28,640 abc 122.7 b-f 75.3 c-h 13 21 bcd 51 e 3.7 ef 
23 MK60 65 bc 3.22 a 16,427 d 121.3 b-g 71.3 e-h 14 24 b 52 cde 3.5 def 
 Average 53 2.55 25,857 122.4 78.1 14 20 56 1.6 
 CV (%) 27.2 9.9 21.1 5.3 8.9 21.1 20.8 7.0 62.2 

In a column, means followed by a common letter are not significantly different at the 95% level by DMRT 

 

 

 

 



 

 

Table 2 Yields (kg/rai) and yield component of white sesame line for high yield :  Preliminary Trial in late rainy season 2016 at UBFCRC 

No. Pedigree Yield  
(kg/rai) 

1,000 seeds 
weight  

(g) 

Number  
of plants 
harvesting 

Plant  
height  
(cm) 

first node 
 height  
(cm) 

Number  
of node 
/plant 

Number  
of capsules 

/plant 

Number  
of seeds 
/plant 

Dead Plants  
(%)  

1 PWS56-3-1-5    5 d-h 2.95 abc   8,587 ef 82.0 a-d 47.3 abc 10 ef 12 def 28 de 58.8 b-e 
2 PWS56-3-1-6     3 h 2.77 bcd   9,547 def 85.0 abd   49.6 ab   8 f    9 f    22 e 51.2 a-e 
3 PWS56-3-1-8    7 b-h 2.81 a-d  11,947 b-f   87.7 a   54.7 a 10 def 12 def   40 bcd 46.3 a-d  
4 PWS56-3-2-5    5 d-h 2.53 b-e 15,573 a-d 81.0 a-d   52.8 ab 11def 12 def  32 b-e 38.5 ab 
5 PWS56-3-2-10     4 e-h 2.85 a-d 17,493 abc   80.9 a-d   53.0 ab   9 f    10 ef  33 b-e 47.0 a-d 
6 PWS56-3-3-6     2 h 2.35 de  7,413 f 79.2 a-d 46.2 a-d 10 def  12 def  43 bcd 63.9 cde 
7 PWS56-3-3-7    9 bcd 2.37 de  11,787 b-f 80.2 a-d   47.9 ab 11 def    14 b-f  41 bcd 63.0 cde 
8 PWS56-3-3-9   8 b-e    2.27 e 15,573 a-d 81.9 a-d 52.0 ab  9 f    12 def  38 bcd 40.1 ab 
9 PWS56-5-2-16     17 a 2.74 b-e  17,920 ab 79.1 a-d    36.3 fg 17 ab 19 abc   62 a 49.1 a-e 
10 PWS56-3-4-10     3 fgh 2.85 a-d 14,480 a-e   72.2 de   45.4 b-e 9 ef    11 ef   44 bc 70.1 e 
11 PWS56-3-5-6    15 a 2.97 abc 15,627 a-d 81.3 a-d 45.0 b-f 12 c-f    16 a-e 40 bcd 48.6 a-d 
12 PWS56-5-1-1     3 gh 2.85 a-d  9,333 def 80.3 a-d  37.0 efg 14 b-e 16 a-e   46 b 55.1 a-e 
13 PWS56-5-1-2     5 c-h 2.81 a-d  8,180 ef   71.1 de  37.3 efg 12 c-f 13 def   47 b 63.5 cde 
14 PWS56-5-3-2     2 h 2.93 abc  9,547 def   65.8 e    30.9 g 12 c-f 12 def 29 cde 55.4 a-e 



15 PWS56-5-3-6     3 gh 2.75 b-e 16,587 abc 73.5 cde    32.4 g 12 b-f     14 c-f 33 b-e 35.2 a 
16 PWS56-5-4-6     2 h 2.68 b-e   9,067 def 74.7 b-e   38.4 d-g 13 b-f 13 def 34 b-e 65.0 de 
17 PWS56-5-4-8     8 b-g 2.71 b-e  14,187 a-f 77.1 a-d   39.0 c-g 12 b-f     15 b-f   43 bc 42.7 abc 

 

 

Table 2 (continue) 

No. Pedigree Yield  
(kg/rai) 

1,000 seeds 
weight  

(g) 

Number  
of plants 
harvesting 

Plant  
height  
(cm) 

first node 
 height  
(cm) 

Number  
of node 
/plant 

Number  
of capsules 

/plant 

Number  
of seeds 
/plant 

Dead Plants  
(%)  

18 PWS56-5-5-24 11 b 3.03 ab 15,413 a-d 76.6 a-e 37.1 efg 13 b-f 14 c-f 33 b-e 39.4 ab 
19 PWS56-3-1-38 18 a 2.60 b-e 19,253 a 73.5 cde 31.1 g 15 bcd 20 a 30 cde 36.0 a 
20 PWS56-5-3-26 11 b 2.59 b-e 18,400 ab 81.7 a-d 48.3 ab 12 b-f 13 def 40 bcd 36.1 a 
21 PWS56-5-4-3 8 b-f 2.49 cde 15,840 a-d 86.0 ab 50.4 ab 13 b-f 15 a-e 36 b-e 35.6 a 
22 UB2 17 a 2.97 abc 16,800 abc 85.6 ab 35.8 g 21 a 20 ab 36 b-e 39.2 ab 
23 MK60 10 bc 3.27 a 10,773 c-f 77.7 a-d 31.9 g 16 bc 18 a-d 38 bcd 51.8 a-e 
 Average 8 2.75 13,448  78.9 42.6 12 14 38 49.2 
 CV (%) 32.6 9.2 26.2 7.4 11.1 20.5 20.7 20.4 22.5 

In a column, means followed by a common letter are not significantly different at the 95% level by DMRT 


