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6. บทคัดยอ   : การศึกษาพัฒนาการการสุกแกของเมล็ดงาแดงพันธุอุบลราชธานี 2 
และงาดําพันธุอุบลราชธานี 3 ทําการทดลอง 3 ฤดู คือ ตนฤดูฝน ปลายฤดูฝน และฤดูแลง โดยวาง

แผนการทดลองแบบ RCB มี 4 ซํ้า กรรมวิธี คือ อายุเมล็ดหลังออกดอก มี 8 ระยะ ไดแก 7 14 21 28 
35 42 49 และ 56 วัน การทดลองป 2559 เปนการทดลองในตนฤดูฝนและปลายฤดูฝน ผลการทดลอง
ตนฤดูฝน พบวา งาดําอุบลราชธานี 3 มีระยะสุกแกทางสรีระวิทยาเม่ืออายุ 42 วันหลังดอกบาน (70 วัน
หลังงอก) และสุกแกทางการเก็บเก่ียว เม่ืออายุ 49 วันหลังดอกบาน (77 วันหลังงอก) สวน    งาแดง
พันธุอุบลราชธานี 2 มีระยะสุกแกทางสรีระวิทยาท่ีอายุ 42 วันหลังดอกบาน (72 วันหลังงอก) แตอยูใน

ระยะการพักตัวของเมล็ด ปลายฤดูฝน พบวา งาดําพันธุอุบลราชธานี 3 มีระยะสุกแกทางสรีระวิทยาท่ี
อายุ 42 วันหลังดอกบาน (67 วันหลังงอก) และถึงระยะสุกแกทางการเก็บเก่ียว เม่ืออายุ 49 วันหลัง
ดอกบาน (74 วันหลังงอก) สวนงาแดงพันธุอุบลราชธานี 2 มีระยะสุกแกทางสรีระวิทยาในชวงอายุ 42-
49 วันหลังดอกบาน (67-74 วันหลังงอก) และอยูในระยะการพักตัวของเมล็ด การทดลอง ป 2560 เปน

การทดลองในฤดูแลง พบวา งามีระยะสุกแกทางสรีระวิทยาในชวงประมาณ อายุ 42 วันหลังดอกบาน 
(72 วันหลังงอก) และความงอกรอยละ 66 ขณะท่ีงาดําอุบลราชธานี 3 สามารถเก็บขอมูลไดถึงอายุ 35 
วันหลังออกดอก หรือ 65 วันหลังงอก จากนั้นงาตายท้ังแปลงดวยโรคไหมดําและเนาดํา  โดยพบวา มี
ระยะดอกแรกบาน และดอกบานรอยละ 50 เชนเดียวกับงาแดงอุบลราชธานี 2  มีน้ําหนักแหง 1,000 
เมล็ดของเมล็ดท่ีอายุ 7 วันหลังดอกบาน (37 วันหลังงอก) เทากับ 0.43 กรัม และเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ เปน 

1.72 กรัม เม่ืออายุ 35 วันหลังดอกบาน (65 วันหลังงอก) มีความงอกของเมล็ด รอยละ 63.5  
ทําการทดลองในปลายฤดูฝนซํ้าอีกครั้ง โดยปลูกงานวันท่ี 1 กันยายน 2560 และผูกดอกงาตาม

กรรมวีท่ีกําหนดไว แตแบงเปน 3 ชวง คือ โคนตน กลางตน และปลายตนงา ผลการทดลอง พบวา งาดํา



อุบลราชธานี 3 มีระยะสุกแกทางสรีระวิทยา เม่ืออายุ 42 วันหลังดอกบาน (72 -83 วันหลังงอก) และสุก

แกทางการเก็บเก่ียว เม่ืออายุ 49 วันหลังดอกบาน (79-84 วันหลังงอก) สวนงาแดง อุบลราชธานี 2 มี

ระยะสุกแกทางสรีระวิทยา 49 วันหลังดอกบาน (72-86 วันหลังงอก) แตอยูในระยะการพักตัวของเมล็ด 

คําสําคัญ : งา คุณภาพเมล็ด การสุกแกทางสรีรวิทยา การสุกแกทางการเก็บเกี่ยว 

Abstract    :  The study of seed maturity of Ubon Ratchathani 2 red 
sesame and Ubon Ratchathani 3 black sesame was done during the three  periods of 
early rainy season, late rainy season and dry season with RCB experiment design of 4 

replications and 8 treatments of seed ages after flowering that were 7, 14, 21, 28, 35 42 
49 and 56 days. The trials in eary rainy season and late rainly season were conducted 
in the year 2016. The early rainy season trial illustrated that Ubon Ratchathani 3 black 
sesame had physiological maturity at 42 days after flowering (70 days after emergence) 
and harvesting maturity at 49 days after flowering (77 days after emergence) while the 

Ubon Ratchathani 2 red sesame had physiological maturity at 42 days after flowering 
(72 days after emergence) but was at the dormancy stage. At late rainy season, it was 
found that Ubon Ratchathani 3 black sesame had the physiological maturity at 
42 days after flowering (67 days after emergence) and the harvesting maturity at 49 
days after flowering (74 days after emergence) while the Ubon Ratchathani 2 red 

sesame reached the physiological maturity at 42-49 days after flowering (67-74 days 
after emergence) with low emergency rate due to seed dormancy effect.   

The 2017 trial in dry season showed that the physiological maturity of Ubon 
Ratchathani 2 red sesame was around 42 days after flowering (72 days after 
emergence) with 66 percent of emergence while Ubon Ratchathani 3 black sesame 

died of black blast and black rot at 35 days after flowering or 65 days after emergence. 
It was found that the first flowering stage and 50 percent flowering stage was the same 
as Ubon Ratchathani 2 red sesame. The 1000 seed weight at 7 days after flowering (37 
days after emergence) was 0.43 grams, increased to 1.72 grams at 35 days (65 days 
after emergence) with 63.5 percent of emergence.   

The late rainy season trial was repeated by planting on September 1, 2017 by 

marking sesame flowers as designed for treatments and spliting into 3 plant positions 

as base, middle and tip. The results showed that Ubon Ratchathani 3 black sesame 

had the the physiological maturity of 42 days after flowering (72-83 days after 

emergence) and harvesting maturity at 49 days after flowering (79-84 days after 

emergence), while Ubon Ratchathani 2 red sesame had the physiological maturity of 49 

days after flowering (72-86 days after emergence) but was at the dormancy stage.  

Keywords : sesame, seed quality, seed physiological maturity, seed harvesting maturity 



7. คํานํา                                 :  เมล็ดพืชเปนสิ่งมีชีวิต เม่ือเจริญเติบโตและพัฒนาถึงจุดท่ีสมบูรณ

สูงสุดแลว ยอมเสื่อมสภาพและออนแอลง จนกระทั่งเมล็ดตายในที่สุด การเสื่อมคุณภาพของเมล็ดจะ

เริ่มเกิดข้ึนหลังจากเมล็ดสุกแกทางสรีรวิทยา ท่ีระยะสุกแกทางสรีรวิทยานี้เมล็ดจะมีความงอกและความ

แข็งแรงสูงสุด ในขณะเดียวกันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาและชีวเคมีเกิดข้ึน หลังจากนั้นความ

แข็งแรงของเมล็ดจะลดลง (จวงจันทร, 2529ก ; Wilson and McDonald, 1986) ขณะเมล็ดมีการพัฒนา

และสุกแกนั้นเมล็ดจะมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะตางๆ ทางสรีรวิทยา ไดแก ความชื้นเมล็ด น้ําหนักแหง

ของเมล็ด ความงอก หรือความมีชีวิตของเมล็ด ขนาดเมล็ด ความแข็งแรงของเมล็ด รวมท้ังการ

เปลี่ยนแปลงขององคประกอบทางเคมีและชีวเคมีของเมล็ด (จวงจันทร, 2529ข ; Daynard, 1972) เม่ือ

เมล็ดเขาสูระยะสุกแกทางสรีรวิทยา ท่ีระยะนี้เมล็ดมีน้ําหนักแหงสูงสุด เพราะหยุดการเคลื่อนยายอาหาร

จากตนแมมายังเมล็ด (Demir and Ellis, 1992) ถาเก็บเก่ียวพืชในระยะนี้จะไดเมล็ดพันธุท่ีมีคุณภาพดี

และมีความแข็งแรงสูง (จวงจันทร, 2529ข ; Aldrich et al., 1975; Ajayi and Fakorede, 2000) ทําให

พืชมีความงอกในสภาพไร ความทนตอสภาพเครียด การเจริญเติบโตและความสามารถในการใหผลผลิต

สูง (Gupta et al., 2005) กรมวิชาการเกษตร ไดรับรองพันธุงาหลายพันธุดวยกัน ซ่ึงมีท้ังงาแดง งาขาว 

และงาดํา ดังนี้ งาแดงพันธุอุบลราชธานี 1 ในป 2536 ซ่ึงเปนงาแดงท่ีมีขนาดเมล็ดโต สีแดงสมํ่าเสมอ ให

ผลผลิตสูง และตานทานตอโรคและแมลงศัตรูงา  (ศูนยวิจัยพืชไรอุบลราชธานี, 2536) ป 2545 ไดรับรอง

พันธุงาขาวพันธุอุบลราชธานี 2 ซ่ึงมีน้ําหนัก 1,000 เมล็ด 3.18 กรัม และใหผลผลิตเฉลี่ยสูง 122 กก./ไร 

(ศูนยวิจัยพืชไรอุบลราชธานี, 2545) ตอมาในป 2547 ไดรับรองพันธุงาดําพันธุอุบลราชธานี 3 ซ่ึงเปน

พันธุท่ีใหผลผลิตสูง มีขนาดเมล็ดโต และใหธาตุแคลเซียม และสารตานอนุมูลอิสระสูง (ศูนยวิจัยพืชไร

อุบลราชธานี, 2547) และ ป 2556 ศูนยวิจัยพืชไรอุบลราชธานี ไดพัฒนาพันธุงาแดงพันธุใหม เปนพันธุ

แนะนําของกรมวิชาการเกษตร ในชื่อ งาแดงพันธุอุบลราชธานี 2 ใหผลผลิตสูง 134 กก./ไร สูงกวา

พันธุอุบลราชธานี 1 รอยละ 6 ซึ่งพรพรรณ และคณะ (2546) ศึกษาพัฒนาการของเมล็ดพันธุงาขาว

สายพันธุ LH214 (อุบลราชธานี 2) ท่ีปลูกในชวงฤดูแลงและปลายฝน พบวา มีดอกแรกบานเม่ืออายุ 25-

27 วันหลังงอก ระยะดอกบานมากท่ีสุด คือ 19-23 วันหลังดอกแรกบาน ระยะเวลาจากดอกแรกบานถึง

ดอกสุดทายบาน 45 วัน หากปลายฤดูปลูกไมมีฝน และ 64 วัน หากปลายฤดูปลูกมีฝน หรือสิ้นสุดการ

บานของดอก ประมาณ 91 วันหลังงอก เม่ือปลูกฤดูแลง และ 70 วันหลังงอกเม่ือปลูกปลายฝน ระยะสุก

แกทางสรีระวิทยาของเมล็ด อยูท่ีอายุ 49 วันหลังดอกบาน ท่ีระยะนี้ความงอกและความแข็งแรงสูงสุด

ดวยเชนกัน ซ่ึงตางจากงาแดงพันธุอุบลราชธานี 1 (พรพรรณ, 2543) แตยังไมมีการศึกษาในงาดําพันธุ

อุบลราชธานี 3 และงาแดงพันธุอุบลราชธานี 2 และในสภาวะปจจุบัน การเกษตรไดรับผลกระทบจาก

สภาพอากาศท่ีแปรปรวน ไมวาจะเปนปริมาณและการกระจายตัวของฝน อุณหภูมิที่สูงข้ึน เปนตน ทํา

ใหระยะการเจริญเติบโตของพืช ตลอดจนการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม การไดทราบถึงระยะเวลา

หรือชวงเวลาในการสะสมน้ําหนัก และการสุกแกของเมล็ดที่เปลี่ยนไป ซึ่งเปนลักษณะบงชี้เวลาเก็บ

เก่ียวท่ีเหมาะสม ทําใหสามารถปรับเปลี่ยนการวางแผนจัดการไปตามระยะท่ีเหมาะสม ซ่ึงมีผลตอ



คุณภาพของเมล็ดพันธุท้ังสิ้น ดังน้ัน จึงทําการศึกษาพัฒนาการการสุกแกของเมล็ดงา ท้ัง 2 พันธุ คือ งาแดง

พันธุอุบลราชธานี 2 และงาดําพันธุอุบลราชธานี 3 ซ่ึงยังไมเคยมีการศึกษาในเรื่องนี้มากอน 

8. วิธีดําเนินการ                         :  

- อุปกรณ    
1. เมล็ดพันธุงาแดงพันธุอุบลราชธานี 2 และงาดําพันธุอุบลราชธานี 3 
2. ปุยเคมี 16-16-8  
3. สารปองกันกําจัดศัตรูพืช 
4. ไหมพรมผูกดอก  

   5. วัสดุอุปกรณในการเก็บเก่ียว  
  6. วัสดุอุปกรณทดสอบความงอกของเมล็ด 
  7. เครื่องอบลมรอน (hot air oven) 
            8. เครื่องชั่งน้ําหนักไฟฟา 

9. เครื่องวัดความชื้นเมล็ด 
- วิธีการ  

แผนการทดลองแบบ RCB มี 4 ซํ้า 8 กรรมวิธี คือ อายุเมล็ดงาหลังออกดอก ไดแก 
 1. อายุเมล็ดหลังออกดอก 7 วัน 
 2. อายุเมล็ดหลังออกดอก 14 วัน 
 3. อายุเมล็ดหลังออกดอก 21 วัน 
 4. อายุเมล็ดหลังออกดอก 28 วัน 
 5. อายุเมล็ดหลังออกดอก 35 วัน 
 6. อายุเมล็ดหลังออกดอก 42 วัน 
 7. อายุเมล็ดหลังออกดอก 49 วัน 
 8. อายุเมล็ดหลังออกดอก 56 วัน 

วิธีปฏิบัติการทดลอง  
ศึกษาระยะการเจริญเติบโตและการพัฒนาการของเมล็ด ตั้งแตเริ่มออกดอกจนถึงระยะการสุก

แกทางสรีระวิทยาในงา 2 พันธุ ไดแก งาแดงพันธุอุบลราชธานี 2 และงาดําพันธุอุบลราชธานี 3 โดย

ปลูกในพ้ืนท่ี 1 ไร ใชระยะหางระหวางแถว 50 เซนติเมตร และถอนแยกใหไดระยะหางระหวางตน 10 

เซนติเมตร ใสปุย และดูแลรักษาตามคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร เม่ือเริ่มออกดอก (รอยละ 50 

ของท้ังแปลง) ผูกดอกดวยไหมพรมทุกวัน ประมาณ 5-7 วัน วันละประมาณ 1,000 ดอกตอพันธุ และใช

ไหมพรมสีตางกัน เก็บเก่ียวฝกงาท่ีอายุตางๆ ทุก 7 วันหลังดอกบาน นํามากะเทาะเมล็ด นํามาชั่งน้ําหนัก 

และน้ําหนักแหง โดยอบดวยตูอบลมรอนท่ี 105 องศาเซลเซียส นาน 17 ชั่วโมง และตรวจสอบคุณภาพ 

ไดแก ความงอก (Top paper method) และความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ ทําการศึกษาท้ังในแลง (ปลูก

กุมภาพันธ-มีนาคม) และปลายฤดูฝน (ปลูกสิงหาคม-กันยายน) นําขอมูลท่ีไดมาทํากราฟเพ่ือหาระยะแก

ทางสรีระวิทยา (physiological maturity) และระยะแกเก็บเก่ียว (harvesting maturity) 

การบันทึกขอมูล   
 1. ขอมูลอุตุนิยมวิทยา ประกอบดวย อุณหภูมิ ปริมาณน้ําฝน 

 2. วันปลูก และวันปฏิบัติการตางๆ 
 3. วันดอกแรกบาน และวันท่ีดอกบานมากท่ีสุด (ในพ้ืนท่ี 100 ตารางเมตร) 
 4. ระยะเวลาในการออกดอกแรกถึงดอกสุดทาย 
 5. ความชื้นเมล็ดพันธุ 



 6. น้ําหนักสด (1,000 เมล็ด)  
 7. น้ําหนักแหง (1,000 เมล็ด)  
 8. ระยะสุกแก ระยะท่ีเหมาะสมสําหรับเก็บเก่ียว 
 9. ความงอกของเมล็ดพันธุ 

- เวลาและสถานท่ี   

ดําเนินการระหวางเดือนตุลาคม 2558 - กันยายน 2560 ท่ีศูนยวิจัยพืชไรอุบลราชธานี 
 

9. ผลการทดลองและวิจารณ 

ป 2559 ทําการทดลองตนฤดูฝน และปลายฤดู  

ฤดูฝน ปลูกงาวันท่ี 1 มิถุนายน 2559 และงอกวันท่ี 5 มิถุนายน 2559  (4 วันหลังปลูก) ดูแล

รักษาและผูกดอกงา พรอมเก็บฝกงาท่ีอายุตางๆ ตามกรรมวิธีท่ีกําหนด ผลการทดลอง พบวา งาดําพันธุ

อุบลราชธานี 3 มีดอกแรกบาน วันท่ี 3 กรกฎาคม 2559 (28 วันหลังงอก) มีดอกบานรอยละ 50 วันท่ี 

19 กรกฎาคม 2559 (42 วันหลังงอก) และดอกสุดทายบานวันท่ี 16 สิงหาคม 2559 (71 วันหลังงอก) 

ระยะเวลาการออกดอกแรกจนสิ้นสุดการออกดอก รวม 42 วัน (ตารางท่ี 4)  ท่ีอายุ 7 วันหลังดอกบาน  

(35 วันหลังงอก) มีน้ําหนักแหง 1,000 เมล็ด เทากับ 0.48 กรัม และเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ เปน 3.03-3.10 กรัม 

เม่ืออายุ 42 วันหลังดอกบาน (70 วันหลังงอก) และมีน้ําหนักคงท่ีจนถึงอายุ 56 วันหลังดอกบาน (85 

วันหลังงอก) (ตารางท่ี 1) แสดงวา งาดําอุบลราชธานี 3 มีระยะสุกแกทางสรีระวิทยา ท่ี 42 วันหลังดอก

บาน หรือ 70 วันหลังงอก และมีความงอกของเมล็ดสูงท่ีสุด คือ รอยละ 83 เม่ืออายุ 49 วันหลังดอกบาน 

(77 วันหลังงอก) ซ่ึงแสดงถึงระยะสุกแกทางการเก็บเก่ียว สวนงาแดงพันธุ อุบลราชธานี 2 งอกวันท่ี 7 

มิถุนายน 2559 (6 วันหลังปลูก) มีดอกแรกบาน วันท่ี 7 กรกฎาคม 2559 (30 วันหลังงอก) มีดอกบาน

รอยละ 50 ในวันท่ี 22 กรกฎาคม 2559 (43 วันหลังงอก) และดอกสุดทายบานวันท่ี 25 สิงหาคม 2559 

(78 วันหลังงอก) ระยะเวลาการออกดอกแรกจนสิ้นสุดการออกดอก รวม 48 วัน (ตารางท่ี 4) ท่ีอายุ 7 

วันหลังดอกบาน (37 วันหลังงอก) มีน้ําหนักแหง 1,000 เมล็ด เทากับ 0.40 กรัม และเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ 

เปน 3.20 กรัม เม่ืออายุ 42 วันหลังดอกบาน (72 วันหลังงอก) และมีน้ําหนักคงท่ีจนถึงอายุ 56 วันหลัง

ดอกบาน (87 วันหลังงอก) (ตารางท่ี 1) แสดงวางาแดงอุบลราชธานี 2 มีระยะสุกแกทางสรีระวิทยา

ในชวงประมาณ 72 วันหลังงอก แต อยูในระยะการพักตัวของเมล็ดจึงยังคงมีความงอกต่ํา 

ปลายฤดูฝน ปลูกงาวันท่ี 1 ตุลาคม 2559 และงอกวันท่ี 4 ตุลาคม 2559 (4วันหลังปลูก) ผล
การทดลอง พบวา ท้ังงาดําพันธุอุบลราชธานี 3 และงาแดงพันธุอุบลราชธานี 2 มีระยะเวลาการออกดอก
เหมือนกันท้ัง 2 พันธุ คือ มีดอกแรกบาน วันท่ี 30 ตุลาคม 2559 (26 วันหลังงอก) มีดอกบานรอยละ 
50 ในวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2559 (32 วันหลังงอก) และดอกสุดทายบานวันท่ี 13 ธันวาคม 2559 (68 
วันหลังงอก) ระยะเวลาการออกดอกแรกจนสิน้สุดการออกดอก รวม 42 วัน (ตารางท่ี 4) ท่ีอายุ 7 วัน

หลังดอกบาน (32 วันหลังงอก) งาดําพันธุอุบลราชธานี 3 มีน้ําหนักแหง 1,000 เมล็ด เทากับ 0.88 กรัม 
และเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ เปน 1.63-2.61 กรัม เม่ืออายุ 14-35 วันหลังดอกบาน (39-60 วันหลังงอก) และมี
น้ําหนักคงท่ีจนถึงอายุ 42 วันหลังดอกบาน (67 วันหลังงอก) (ตารางท่ี 2) แสดงวา งาดําอุบลราชธานี 3 
มีระยะสุกแกทางสรีระวิทยาประมาณ 67 วันหลังงอก และเริ่มมีความงอกของเมล็ดสูงท่ีสุด คือ รอยละ 



70 เม่ืออายุ 49 วันหลังดอกบาน (74 วันหลังงอก) ซ่ึงแสดงถึงระยะสุกแกทางการเก็บเก่ียว สวนงาแดง
พันธุอุบลราชธานี 2 ท่ีอายุ 7 วันหลังดอกบาน มีน้ําหนักแหง 1,000 เมล็ด เทากับ 0.84 กรัม และ
เพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ เปน 1.17-1.75 กรัม เม่ืออายุ 28 วันหลังดอกบาน (53 วันหลังงอก) และมีน้ําหนักคงท่ี
จนถึงอายุ 42-49 วันหลังดอกบาน (67-74 วันหลังงอก) (ตารางท่ี 2) แสดงวา งาแดงอุบลราชธาน ี2 มี

ระยะสุกแกทางสรีระวิทยาในชวงประมาณ 67-74 วันหลังงอก แตความงอกยังไมสูง เนื่องจากอยูใน
ระยะการพักตัวของเมล็ด 
 

ป 2560 ทําการทดลองฤดูแลง และปลายฤดูฝน 

ฤดูแลง ปลูกงาท้ังสองพันธุ ในวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2560 งอกวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2560 (4 วัน

หลังปลูก) ผลการทดลอง พบวา งาแดงพันธุอุบลราชธานี 2 มีดอกแรกบาน วันท่ี 29 มีนาคม 2560 (30 

วันหลังงอก) มีดอกบานรอยละ 50 วันท่ี 16 เมษายน 2560 (48 วันหลังงอก) และดอกสุดทายบาน 

วันท่ี 21 พฤษภาคม 2560 (83 วันหลังงอก) ระยะเวลาในการออกดอกแรกจนสิ้นสุดการดอกดอก

สุดทาย รวม 56 วัน (ตารางท่ี 4) น้ําหนักแหง 1,000 เมล็ดของเมล็ดท่ีอายุ 7 วันหลังดอกบาน (37 วัน

หลังงอก) เทากับ 0.40 กรัม และเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ เปน 3.12-3.20 กรัม เม่ืออายุ 56 วันหลังดอกบาน (87 

วันหลังงอก) และมีน้ําหนักคงท่ีจนถึงอายุ 42 วันหลังดอกบาน (72 วันหลังงอก) (ตารางท่ี 3) แสดงวางา

แดงพันธุอุบลราชธานี 2 มีระยะสุกแกทางสรีระวิทยาประมาณ 72 วันหลังงอก และมีความงอกของ

เมล็ด รอยละ 66 ขณะท่ีงาพันธุดําอุบลราชธานี 3 สามารถเก็บขอมูลไดถึงอายุ 35 วันหลังออกดอก 

หรือ 65 วันหลังงอก จากนั้นงาตายท้ังแปลงดวยโรคไหมดําและเนาดํา  โดยพบวา มีดอกแรกบาน และ

ดอกบานรอยละ 50 เชนเดียวกับงาแดงอุบลราชธานี 2 (ตารางท่ี 4) มีน้ําหนักแหง 1,000 เมล็ดของ

เมล็ดท่ีอายุ 7 วันหลังดอกบาน (37 วันหลังงอก) เทากับ 0.43 กรัม และเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ เปน 1.72 กรัม 

เม่ืออายุ 35 วันหลังดอกบาน (65 วันหลังงอก) มีความงอกของเมล็ด รอยละ 63.5 (ตารางท่ี 3) 

ไดทําการทดลองในปลายฤดูฝนซํ้าอีกครั้ง เนื่องจากการทดลองในป 2559 ฝนตกหนักในชวง

เดือนกรกฎาคม –กันยายน 2559 ทําใหแปลงทดลองเสียหาย และตองเตรียมแปลงใหมหลายครั้ง จึงทํา

ใหการทดลองในปลายฤดูฝนลาชามาถึงเดือนตุลาคม 2559 ซ่ึงไมใชฤดูปลูกท่ีแทจริง โดยป 2560 ปลูก

งาวันท่ี 1 กันยายน 2560 งอกวันท่ี 5 กันยายน 2560 (4 วันหลังปลูก) ผูกดอกงาตามกรรมวิธีท่ีกําหนด

ไว โดยแบงเปน 3 ชวง คือ โคนตน กลางตน และปลายตนงา ตามคําแนะนําของกรรมการวิจยัของกรม

วิชาการเกษตร ผลการทดลอง พบวา งาดําพันธุอุบลราชธานี 3 มีดอกแรกบาน วันท่ี 5 ตุลาคม 2560 

(30 วันหลังงอก) มีดอกบานรอยละ 50 วันท่ี 10 ตุลาคม 2560 (35 วันหลังงอก) และดอกสุดทายบาน

วันท่ี 3 พฤศจิกายน 2560 (59 วันหลังงอก) ระยะเวลาการออกดอกแรกจนสิ้นสุดการออกดอก รวม 29 

วัน (ตารางท่ี 5)  ท่ีอายุ 7 วันหลังดอกบาน  (37 วันหลังงอก) มีน้ําหนักแหง 1,000 เมล็ด ท่ีสวนของ

โคนตน เทากับ 0.28 กรัม และเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ เปน 3.07-3.20 กรัม ท่ีสวนของกลางตน เทากับ 0.26 

กรัม และเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ เปน 2.99-3.10 กรัม และท่ีสวนของปลายตน เทากับ 0.32 กรัม และเพ่ิมข้ึน

เรื่อยๆ เปน 2.54 กรัม เม่ืออายุ 42 วันหลังดอกบาน (72-83 วันหลังงอก) และมีน้ําหนักคงท่ีจนถึงอายุ 

56 วันหลังดอกบาน (86 วันหลังงอก) (ตารางท่ี 6) แสดงวา งาดําอุบลราชธานี 3 มีระยะสุกแกทางสรีระ



วิทยา ท่ี 42 วันหลังดอกบาน หรือ 72-83 วันหลังงอก และมีความงอกของเมล็ดสูงท่ีสุด คือ รอยละ 92-

93 เม่ืออายุ 49 วันหลังดอกบาน (79 วันหลังงอก) (ตารางท่ี 7)  ซ่ึงแสดงถึงระยะสุกแกทางการเก็บ

เก่ียว สวนงาแดงพันธุอุบลราชธานี 2 งอกวันท่ี 5 กันยายน 2560 (4 วันหลังปลูก) มีดอกแรกบาน วันท่ี 

2 ตุลาตม 2560 (27 วันหลังงอก) มีดอกบานรอยละ 50 ในวันท่ี 5 ตุลาคม 2560 (30 วันหลังงอก) และ

ดอกสุดทายบานวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2560 (68 วันหลังงอก) ระยะเวลาการออกดอกแรกจนสิ้นสุดการ

ออกดอก รวม 38 วัน (ตารางท่ี 5) ท่ีอายุ 7 วันหลังดอกบาน (42 วันหลังงอก) มีน้ําหนักแหง 1,000 

เมล็ด ในสวนของโคนตน เทากับ 0.28 กรัม และเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ เปน 3.21-3.24 กรัม ท่ีสวนของกลางตน 

เทากับ 0.32 กรัม และเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ เปน 3.20 กรัม และท่ีสวนของปลายตน เทากับ 0.27 กรัม และ

เพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ เปน 2.79 กรัม เม่ืออายุ 49 วันหลังดอกบาน (84-88 วันหลังงอก) และมีน้ําหนักคงท่ี

จนถึงอายุ 56 วันหลังดอกบาน (86 วันหลังงอก) (ตารางท่ี 6) แสดงวา งาแดงพันธุอุบลราชธานี 2 มี

ระยะสุกแกทางสรีระวิทยา ท่ี 49 วันหลังดอกบาน หรือ 77-83 วันหลังงอก แตอยูในระยะการพักตัวของ

เมล็ดความงอกจึงยังต่ําอยู (ตารางท่ี 7) 

 
ตารางที่ 1 อายุหลังออกดอก อายุหลังงอก น้ําหนักแหง 1,000 เมล็ด และความงอกเมล็ด ของการศึกษา

พัฒนาการการสุกแกของเมล็ดงาแดงพันธุอุบลราชธานี 2 และงาดําพันธุอุบลราชธานี 3 ในตนฤดูฝน 
ป 2559 ศูนยวิจัยพืชไรอุบลราชธานี 

 
อายุ 

หลังออกดอก 
(วัน) 

อายุหลังงอก  
(วัน) 

น้ําหนักแหง 1,000 เมล็ด (กรัม) ความงอกของเมล็ด  
(%) 

งาดํา อบ.3 งาแดง อบ.2 งาดํา อบ.3 งาแดง อบ.2 งาดํา อบ. 3 งาแดง อบ.2 
1. 7 35 37 0.48 e 0.40 f 0.00  0.00 
2. 14 42 44 0.62 e 0.61 e 0.00 0.00 
3. 21 49 51 1.22 d  1.36 d 25.25 d 6.50 d 
4. 28 56 58 2.40 c 2.25 c 30.50 d 11.00 c 
5. 35 63 65 2.72 b 2.65 b 46.00 c 13.00 c 
6. 42 70 72 3.10 a 3.20 a 70.00 b 23.50 b 
7. 49 77 79 3.07 a 3.20 a 83.00 a 25.50 b 
8. 56 85 87 3.03 a 3.12 a 83.50 a 34.50 a 

CV (%) 7.7 3.6 10.9 8.0 

ในสดมภเดียวกันคาเฉลีย่ท่ีตามดวยอักษรเหมือนกันไมแตกตางกันทางสถิติ ท่ีระดบัความเช่ือมั่น 95% โดยวิธี DMRT 
 
ตารางที่ 2 อายุหลังออกดอก อายุหลังงอก น้ําหนักแหง 1,000 เมล็ด และความงอกเมล็ด ของการศึกษา  
       พัฒนาการการสุกแกของเมลด็งาแดงพันธุอุบลราชธานี 2 และงาดําพันธุอุบลราชธานี 3 ในปลาย 
              ฤดูฝน ป 2559 ศูนยวิจัยพืชไรอุบลราชธาน ี

อายุ 
หลังออกดอก 

(วัน) 

อายุหลังงอก  
(วัน) 

น้ําหนักแหง 1,000 เมล็ด (กรัม) ความงอกของเมล็ด  
(%) 

งาดํา อบ.3 งาแดง อบ.2 งาดํา อบ.3 งาแดง อบ.2 งาดํา อบ. 3 งาแดง อบ.2 
1. 7 32 32 0.88 c 0.84 d 0  0 
2. 14 39 39 1.63 c 1.17 c 24 e 4 c 
3. 21 46 46 2.31 b  1.50 bc 28 e 8 bc 
4. 28 53 53 2.32 b 1.75 bc 37 e 10 bc 
5. 35 60 60 2.61 ab 2.21 a 45 d 16 b 
6. 42 67 67 2.81 a 2.29 a 56 b 40 a 
7. 49 74 74 2.68 a 2.21 a 70 a 47 a 



CV (%) 8.3 13.1 8.9 15.3 

ในสดมภเดียวกันคาเฉลีย่ท่ีตามดวยอักษรเหมือนกันไมแตกตางกันทางสถิติ ท่ีระดบัความเช่ือมั่น 95% โดยวิธี DMRT 
ตารางที่ 3 อายุหลังออกดอก อายุหลังงอก น้ําหนักแหง 1,000 เมล็ด และความงอกเมล็ด ของ 

        การศึกษาพัฒนาการการสุกแกของเมล็ดงาแดงพันธุอุบลราชธานี 2 และงาดาํพันธุ 
         อุบลราชธานี 3 ในฤดูแลง ป 2560 ศูนยวิจัยพชืไรอุบลราชธาน ี
อายุ 

หลังออกดอก 
(วัน) 

อายุหลังงอก  
(วัน) 

นําหนักแหง 1,000 เมล็ด (กรัม) ความงอกของเมล็ด  
(%) 

งาดํา อบ.3 งาแดง อบ.2 งาดํา อบ.3 งาแดง อบ.2 งาดํา อบ. 3 งาแดง อบ.2 
1. 7 37 37 0.43  0.40 d 0.00  0.25 e 
2. 14 44 44 0.83  0.53 d 0.08 0.38 e 
3. 21 51 51 1.61  0.99 c 1.43  6.50 d 
4. 28 58 58 1.67  1.49 b 14.25  6.50 d 
5. 35 65 65 1.72  1.70 b 63.50  8.00 d 
6. 42 - 72 - 2.54 a - 11.00 c 
7. 49 - 79 - 2.66 a - 15.25 b 
8. 56 - 87 - 2.70 a - 66.00 a 

CV (%) - 16.0 - 11.8 

ในสดมภเดียวกันคาเฉลีย่ท่ีตามดวยอักษรเหมือนกันไมแตกตางกันทางสถิติ ท่ีระดบัความเช่ือมั่น 95% โดยวิธี DMRT 
ตารางที่ 4 อายุเมื่อออกดอกแรก อายุงาเมื่อดอกบานรอยละ 50  อายุเมื่อออกดอกสุดทาย และจํานวนวันที่ดอก 
      แรกบานจนสิ้นสุดการออกดอก ของการศึกษาพัฒนาการการสุกแกของเมล็ดงาแดงพันธุอุบลราชธานี 2  

    และงาดําพันธุอุบลราชธาน ี3 ในฤดตูาง ๆ  ป 2559-2560 ศูนยวิจัยพืชไรอุบลราชธานี 
อายุการอกดอก 

 (วัน) 
ตนฤดูฝน 59 ปลายฤดูฝน 59 แลง ปลายฤดูฝน 60 

งาดํา  
อบ.3 

งาแดง  
อบ.2 

งาดํา  
อบ.3 

งาแดง  
อบ.2 

งาดํา  
อบ. 3 

งาแดง  
อบ.2 

งาดํา  
อบ.3 

งาแดง  
อบ.2 

1. ดอกแรกบาน 28 30 26  26 30  30 30  28 
2. ดอกบานรอยละ 50 42 43 32  32 48 48 35  30 
3. ดอกสุดทายบาน 71 78 68  68 - * 83 68  68 
4. จํานวนวันท่ีดอก 
แรบานจนสิ้นสุด 
การออกดอก 

42 48 42 42 -* 53 38 40 

 *ในฤดูแลง 2559 งาดําอุบลราชธานี 3 สามารถเก็บขอมูลไดถึงอายุ 35 วันหลังออกดอก หรือ 65 วันหลังงอก จากน้ันงาตายท้ัง
แปลงดวยโรคไหมดําและเนาดํา   
 
ตารางที่ 5 อายุหลังออกดอก และอายุหลังงอก ของการศึกษาพัฒนาการการสุกแกของเมล็ดงาแดงพันธุอุบลราชธาน ี2  

   และงาดําพันธุอุบลราชธานี 3 ในปลายฤดูฝน ป 2560 ศูนยวิจัยพืชไรอุบลราชธานี 
  อายุหลังงอก (วัน)  

อายุ 
หลังออกดอก 

(วัน) 

โคนโคน กลางตน ปลายตน 
งาดํา อบ.3 งาแดง อบ.2 งาดํา อบ.3 งาแดง อบ.2 งาดํา อบ. 3 งาแดง อบ.2 

1. 7 37 42 42 44 48 53 
2. 14 44 49 49 51 55 60 
3. 21 51 56 56 58 62 67 
4. 28 58 63 63 65 69 74 
5. 35 65 70 70 72 76 81 
6. 42 72 77 77 79 83 88 
7. 49 79 84 84 86 - - 
8. 56 86 91 - - - - 

 



ตารางที่ 6 น้ําหนัก 1,000 เมล็ด ของการศึกษาพัฒนาการการสุกแกของเมล็ดงาแดงพันธุอุบลราชธานี 2 และงาดํา 
   พันธุอุบลราชธานี 3 ในปลายฤดูฝน ป 2560 ศูนยวิจัยพืชไรอุบลราชธาน ี

  น้ําหนัก 1,000 เมล็ด (กรัม)  
อายุหลังออกดอก 

 (วัน)  
โคนโคน กลางตน ปลายตน 

งาดํา อบ.3 งาแดง อบ.2 งาดํา อบ.3 งาแดง อบ.2 งาดํา อบ. 3 งาแดง อบ.2 
1. 7 0.28 h 0.28 f 0.26 f 0.32 f 0.32 f 0.27 f 
2. 14 0.59 g 0.56 e 0.59 e 0.58 e 0.54 e 0.56 e 
3. 21 1.49 f 1.34 d 1.47 d 1.37 d 1.25 d 1.20 d 
4. 28 2.24 e 2.54 c 2.38 c 2.42 c 2.07 c 1.81 c 
5. 35 2.62 d 2.97 b 2.82 b 2.90 b 2.20 b 2.31 b 
6. 42 3.07 a 3.06 b 2.99 a 3.01 b 2.54 a 2.79 a 
7. 49 3.13 a 3.24 a  3.10 a 3.20 a - - 
8. 56 3.20 a 3.21 a - - - - 

CV 6.1 3.6 4.0 6.2 5.1 10.7 

ในสดมภเดียวกันคาเฉลีย่ท่ีตามดวยอักษรเหมือนกันไมแตกตางกันทางสถิติ ท่ีระดบัความเช่ือมั่น 95% โดยวิธี DMRT 
ตารางที่ 7 ความงอกมาตรฐานของการศึกษาพัฒนาการการสุกแกของเมล็ดงาแดงพันธุอุบลราชธานี 2 และงาดํา 

   พันธุอุบลราชธานี 3 ในปลายฤดูฝน ป 2560 ศูนยวิจัยพืชไรอุบลราชธานี 
  ความงอกมาตรฐาน (%)  

อายุหลังออกดอก 
(วัน) 

โคนโคน กลางตน ปลายตน 
งาดํา อบ.3 งาแดง อบ.2 งาดํา อบ.3 งาแดง อบ.2 งาดํา อบ. 3 งาแดง อบ.2 

1. 7 0 g 0 f 0 g 0 f 0 f 0 c 
2. 14 36 f 4 e 34 f 0 f 33 e 0 c 
3. 21 45 e 6 d 44 e 3  43 d 0 c 
4. 28 55 d 10 c 54 d 7 d 50 c 0 c 
5. 35 67 c 17 b 66 c 16 c 57 b 12 b 
6. 42 73 b 24 a 74 b 21 b 65 a 19 a 
7. 49 92 a 25 a 95 a 23 a - - 
8. 56 93 a 24 a - - - - 

CV 12.6 10.5 4.9 15.0 5.7 17.0 

ในสดมภเดียวกันคาเฉลีย่ท่ีตามดวยอักษรเหมือนกันไมแตกตางกันทางสถิติ ท่ีระดบัความเช่ือมั่น 95% โดยวิธี DMRT 

10. สรุปผลการทดลองและขอเสนอแนะ : การเก็บเก่ียวงาใหไดเมล็ดท่ีมีคุณภาพ คือ มีเมล็ดสมบูรณ ไมลีบ 
และมีความงอกสูง จะตองเก็บเก่ียวในระยะเวลาท่ีเหมาะสมในแตละพันธุ ซ่ึงมีแตกตางกันในแตละฤดู
ปลูก งาดําอุบลราชธานี 3 ท้ัง 3 ฤดู ควรเก็บเก่ียวท่ีอายุ 42 วันหลังดอกบาน หรือ 70 วันหลังงอก ในฤดู

ฝน หรือ 67 วนัหลังงอก ในปลายฤดูฝน และ 72 วันหลังงอก ในฤดูแลง (ระยะสุกแกทางสรีระวิทยา) แต
ถาตองการใชเปนเมล็ดพันธุควรรอถึงอายุ 49 วันหลังดอกบาน หรือ 77 วันหลังงอก หรือ 79-84 วันหลัง
งอก ในปลายฤดูฝน  (สุกแกทางการเก็บเก่ียว) สวนงาแดงพันธุอุบลราชธานี 2 เก็บเก่ียวไดอายุ 42 วัน
หลังดอกบาน หรือ 72 วันหลังงอก ในฤดูฝนและฤดูแลง ในปลายฤดูฝน สามารถเก็บเก่ียวไดในชวงอายุ 
42-49 วันหลังดอกบาน หรือ 67-74 วันหลังงอก แตในทุกฤดูปลูกหลังเก็บเก่ียวเมล็ดงาแดง พันธุ

อุบลราชธานี 2 อยูในระยะการพักตัวของเมล็ด  
เมล็ดท่ีไดจากดอกงา ในแตละชวง คือ โคนตน กลางตน และปลายตนงา เมล็ดจะมีขนาดและ

แกไมเทากันโดยเฉพาะสวนปลายตน หากตองการเก็บเก่ียวงาใหไดคุณภาพ คือมีเมล็ดลีบจากสวนปลาย

ตนนอยท่ีสุด ตองยืดเวลาการเก็บเก่ียวออกไปอีกระยะหนึ่ง คือ ควรเก็บท่ีระยะสุกแกทางสรีระวิทยาของ

เมล็ดงาในสวนของปลายตน ดังนั้น งาดําพันธุอุบลราชธานี 3 ควรเก็บเก่ียวท่ี 79-84 วันหลังงอก สวนงา

แดงพันธุอุบลราชธานี 2 ควรเก็บเก่ียวท่ี 72-86 วันหลังงอก 



11. การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน : นํ าขอมูลระยะการสุกแกทางสรีระวิทยาของเมล็ดงาดํ าพันธุ

อุบลราชธานี 3 และงาแดงพันธุอุบลราชธานี 2 ซ่ึงเปนลักษณะบงชี้เวลาเก็บเก่ียวท่ีเหมาะสม ไปวางแผน

จัดการการเก็บเก่ียวตามระยะท่ีเหมาะสม เพ่ือใหไดเมล็ดงาท่ีมีผลตอคุณภาพ  

12. คําขอบคุณ (ถามี)  : - 
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ภาพผนวกท่ี 1: การผูกดอกงาเพ่ือทําเครื่องหมายวันออกดอก และตัวอยางเมล็ดงาดําท่ีอายุ  

 35 วันหลังดอกบาน 


