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การตอบสนองของงาที่ปลูกปลายฤดูฝนต่อระดับการให้ไนโตรเจน

Response of sesame (Sesamum indicum L.) grown in late rainy season 
to nitrogen application levels.
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บทคัดย่อ: งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนที่มีผลต่อการเจริญเติบโต ปริมาณผลผลิตและ
องค์ประกอบของผลผลิตของพันธุ์งาที่ปรับปรุงแล้วในแปลงเพาะปลูกบนพื้นทีด่อนอาศยัน�้าฝน ต�าบลผาสิงห์ อ�าเภอเมือง 
จังหวัดน่าน โดยวางแผนการทดลองแบบ Split Plot Design มีจ�านวน 3 ซ�้า โดยก�าหนดให้ Main Plot เป็นระดับการใส่
ปุ๋ยไนโตรเจน  3 ระดับ คือ 0, 10 และ 15 กิโลกรัมต่อไร่ โดยให้ปุ๋ยในช่วงเริ่มออกดอกครั้งแรก ส่วน Subplot คือ พันธุ์งา  
3 พนัธุ ์คอื พนัธุอ์บุลราชธาน ี1, 2 และ 3 ปลกูในช่วงปลายฤดฝูน คอื เดอืนกนัยายน 2553 เกบ็เกีย่วเดอืนพฤศจกิายน 2553   
ผลการทดลองพบว่า พันธุ์งาที่ทดลองมีความสูง จ�านวนวันสะสมน�้าหนักแห้งสูงสุด และจ�านวนข้อต่อต้นที่แตกต่างกัน 
ระดับปุ๋ยไนโตรเจนมีผลให้จ�านวนวันสะสมน�้าหนักแห้งสูงสุด จ�านวนเมล็ดต่อฝักและน�า้หนัก 1,000 เมล็ดที่แตกต่างกัน 
พันธุ์งาทุกพันธุ์มีพลวัตการสะสมน�า้หนักแห้งและความสูงที่เพิ่มขึ้นไปตามระยะการเจริญเติบโตและระดับปุ๋ยไนโตรเจน  
อย่างไรกด็ผีลผลติของงาทัง้สามพนัธุไ์ม่แตกต่างกนัทางสถติ ิแต่มแีนวโน้มว่า ระดบัปุย๋ไนโตรเจน 15 กโิลกรมั/ไร่ มผีลต่องา
ด�าพนัธุอ์บุลราชธาน ี3 ซึง่ให้ผลผลติต่อพืน้ทีข่องงาค่อนข้างสงูกว่าพนัธุง์าอืน่และระดบัปุย๋ไนโตรเจนอืน่ๆ ลกัษณะผลผลติ
ต่อพื้นที่มีค่าสหสัมพันธ์เชิงบวก (positive correlation) กับลักษณะปริมาณน�้าหนักแห้งรวมสูงสุด และจ�านวนข้อต่อต้น
ค�ำส�ำคัญ: งา, ปริมาณไนโตรเจน, พันธุ์งา, ปลายฤดูฝน

ABSTRACT: This study aims to investigate the effect of nitrogen fertilizer application on growth, yield and yield 
components of improved sesame varieties planted on rainfed upland area located at Phasing sub district, Muang district, 
Nan province. Design of the experiment was split plot with 3 replications. Main plot was nitrogen (urea) application 
rate i.e. 0, 10 and 15 kg/rai applied at first flowering date. Sub plot was sesame varieties namely Ubonratchathani 1, 
2 and 3 planted in late rainy season in September 2010 and harvested in Novemberv2010. Analysis result found that 
there was significant difference in plant height, day to maximum dry weight and number of node per plant among 
varieties. Nitrogen fertilizer had effect on day to maximum dry weight, number of seed per pod and 1000-seed weight. 
It was also found that the dynamic of biomass accumulation and plant height increased along with growth stage and 
nitrogen application. However, there was no significant difference among yield of all sesame varieties in this study. 
Ubonratchathani 3 applied with urea 15 kg/rai produce higher grain yield than the other varieties. There was positive 
correlation among yield and maximum dry weight as well as number of node per plant.
Keywords: sesame, nitrogen content, sesame variety, late rainy season
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บทน�ำ

งาเป็นพืชที่มีความส�าคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่ง

ของประเทศไทยเป็นพชืน�า้มนัทีเ่กษตรกรไทยปลกูและ

รูจ้กัใช้ประโยชน์มานานแล้ว โดยเกษตรกรนยิมปลกูงา

ก่อนหรอืหลงัท�านาหรอืพชืฤดเูดยีวอืน่ๆ การปลกูทัง้ใน

สภาพไร่และนานั้นขึ้นอยู ่กับสภาพแต่ละท้องถิ่น 

ส�าหรับในประเทศไทยได้มีการศึกษาอัตราปุ๋ย N P K 

ทีใ่ช้ส�าหรบัการปลกูงาเพือ่ให้ได้ผลผลติสงูสดุทีเ่หมาะ

สม แนะน�าให้ใช้ปุ๋ยไนโตรเจนอัตรา 4-16 กก.N/ไร่ ปุ๋ย

ฟอสฟอรัส 4-8 กก.P2O5/ไร่ และปุ๋ยโพแทสเซียม 4-8 

กก.K2O/ไร่ (ไพโรจน์และคณะ,2544)  โดยการให้

ไนโตรเจนสามารถเพิ่มผลผลิตของงาได้ส�าหรับการ

ปลูกงาในช่วงเวลาแต่ละฤดูกาลปลูกนั้น  เรืองเดช 

(2533) รายงานว่า โดยทั่วไปเกษตรกรจะปลูกงาใน  

2 ช่วงปลูกคือ ช่วงต้นฤดูฝน และช่วงปลายฤดูฝน   

พรพรรณและคณะ (2537) รายงานว่าในการปลูก

ปลายฤดฝูนไม่ควรปลกูเกนิกลางเดอืนกนัยายนเพราะ

ต้นงาจะได้รบัน�า้ฝนน้อย ผลผลติต�า่ แต่จะได้เมลด็ทีม่ี

คณุภาพด ีและฝักของงาทีอ่ยูด้่านล่างสดุยงัไม่แตกซึง่

เกิดจากสองปัจจัยคือ ช่วงแสงที่สั้นเกินไปและอากาศ

ที่หนาวเย็น (Saha and Bhargava, 1984)  นอกจาก

นี ้สายสนุย์ีและคณะ (2533) รายงานว่าการปลกูงาใน

แต่ละฤดูกาลปลูก (ต้นฤดูฝนและปลายฤดูฝน) พบว่า 

งาแต่ละพันธุ์ให้ผลผลิตไม่เท่ากันในสภาพแวดล้อม

เหมอืนกนั แสดงว่าอทิธพิลของสภาพแวดล้อมมผีลต่อ

ผลผลิตงา โดยการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ เพื่อ

หาปริมาณของไนโตรเจนที่เหมาะสมในการปลูกใน

สภาพไร่ปลายฤดฝูนทีม่ผีลต่อปรมิาณผลผลติและองค์

ประกอบของผลผลิต ผลของสายพันธุ์งาที่ได้รับการ

ปรบัปรงุในประเทศไทย โดยศกึษาปฏสิมัพนัธ์ของพนัธุ์

งา และการจัดการปุ๋ยไนโตรเจนในอัตราที่ต่างกัน ใน

เขตพื้นที่ดอนและอาศัยน�้าฝนในการปลูก

วิธีกำรศึกษำ

อุปกรณ์และวิธีกำร

ในการศึกษางานครั้งนี้ได้ด�าเนินการทดลองใน

พื้นที่ต�าบลผาสิงห์ อ�าเภอเมือง จังหวัดน่าน ท�าการ

ศึกษาในช่วงเดือน กันยายน 2553–พฤษภาคม 2554 

วางแผนการทดลองแบบ Split Plot Design in RCBD 

โดยก�าหนด Main Plot คือ การให้ไนโตรเจน จ�านวน 3 

ระดับ ได้แก่ อัตรา 10,15 กิโลกรัมไนโตรเจน/ไร่ และ 

ไม่ให้ปุย๋ไนโตรเจน (control) Sub Plot คอื จ�านวนพนัธุ์

งา 3 สายพันธุ์ได้แก่ งาพันธุ์อุบลราชธานี1,2 และ 3 

โดยท�าการทดลอง 3 ซ�า้ใช้แปลงย่อยในการทดลอง 27 

แปลง ขนาดแปลง4x5 เมตรระยะปลูก 50x10 

เซนตเิมตร ด�าเนนิการปลกูช่วงปลายฤดฝูนในช่วงเดอืน 

กันยายน – พฤศจิกายน 2553 การถอนแยกหลังจาก

ปลูกได้ 15 วัน ให้เหลือเพียง 1 ต้นต่อหลุม ใส่ปุ๋ย

ไนโตรเจน (ปุ๋ยยูเรีย 46-0-0) ตามผังการทดลองใน

อัตรา 10, 15 กิโลกรัมต่อไร่ โดยงดการใส่ปุ๋ยในแปลง

ที่ใช้เป็นแปลงควบคุม ให้ปุ๋ยในช่วงงามีอายุได้ 30 วัน 

ในช่วงออกดอกครั้งแรก การให้น�้าอาศัยน�้าฝน                                          

 

กำรบันทึกข้อมูล

1.  ข้อมูลระยะพัฒนำกำรและกำรเจริญ

เติบโต โดยบันทึกความสูง และจ�านวนข้อต่อต้นของ

ต้นงา โดยท�าการเก็บข้อมูลทุกๆ 7 วันภายหลังจากต้น

งางอกได้ 21 วันจ�านวน 7 ครั้ง และเก็บตัวอย่างต้นงา

ในแต่ละระยะแล้วน�าไปอบทีอ่ณุหภมู ิ60 องศาเซลเซยีส 

เป็นเวลา 48 ชั่วโมงแล้วจึงน�าไปชั่งน�้าหนักแห้ง

  1.1 การวิเคราะห์ค่าวันน�้าหนักแห้งสะสม

ของต้นสูงสุดท�าการวิเคราะห์ข้อมูลการเจริญเติบโต

โดยน�าข้อมลูน�า้หนกัแห้งในแต่ละระยะมาสร้างสมการ 

3rd order polynomial

  จากสมการ y = a+bx+cx2+dx3 

 เมื่อ y = ค่าน�้าหนักแห้ง

  a,b,c,d = ค่าสัมประสิทธิ์                                          

  x = จ�านวนวันหลังปลูก
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  จากสมการดังกล่าวสามารถแทนค่า x คือ

จ�านวนวนัหลงัปลกูตัง้แต่วนัแรกทีท่�าการปลกูจนถงึวนั

ที่งามีการสุกแก่ทางสรีรวิทยาในสมการ เพื่อใช้ค่า y ที่

มค่ีามากทีส่ดุซึง่จะเป็นค่าน�า้หนกัแห้งสงูสดุและสงัเกต

ค่า x ทีป่ระเมนิได้จะได้ค่าวนัทีส่ะสมน�า้หนกัแห้งสงูสดุ 

แล้วน�าค่าน�้าหนักแห้งสูงสุดและวันที่น�้าหนักแห้ง

สะสมสงูสดุทีไ่ด้มาหาอตัราการสะสมน�า้หนกัแห้งเฉลีย่

ต่อไป

  1.2 การวเิคราะห์อตัราการเจรญิเตบิโตเฉลีย่

ตลอดฤดูปลูก (average growth rate)โดยชั่งน�้าหนัก

แห้ง  ของต้นงาที่ระยะกล้าและระยะเก็บเกี่ยว น�าค่าที่

ได้มาค�านวณหาค่าการเจรญิเตบิโตเฉลีย่ตลอดฤดปูลกู

โดยใช้สูตร 

Average growth rate =  ค่าของน�้าหนักแห้งสูงสุด

            วันน�้าหนักแห้งสะสมสูงสุด

2. ข้อมูลผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิต 

โดยท�าการเก็บเกี่ยวงาในพื้นที่ 3 ตารางเมตรน�ามามัด

รวม แล้วตากแดดเป็นเวลา 7-10 วัน เพื่อลดความชื้น

ให้เมล็ดอยู่ในสภาพที่เหมาะสม จากนั้นท�าการนวด

เมลด็โดยใช้แรงงานคน ท�าความสะอาดเมลด็พนัธุท์ีไ่ด้ 

เพื่อน�ามาหาผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิต

3. กำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติ วิเคราะห์

ความแปรปรวนของข ้อมูลโดยวิธี  Analysis of  

variance (ANOVA) และท�าการเปรยีบเทยีบความแตก

ต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของแต่ละกรรมวิธีโดยวิธีหาค่า 

LSD (Least Significant Difference) และน�าข้อมูลที่

ได้มาทดลองวเิคราะห์หาความสมัพนัธ์โดยวธิกีาร Cor-

relation Analysis

ผลกำรศึกษำและวิจำรณ์

ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของงาทั้งสามพันธุ์ที่ทดลอง

ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ที่เกิดจากข้อมูลที่

บันทึกมีความแปรปรวนค่อนข้างสูง เนื่องเพราะความ

แปรปรวนของค่า %CV  ของลักษณะจ�านวนฝักต่อต้น 

(Table 1) ที่อาจเกิดจากการสุกแก่ของฝักของพันธุ์งา

ที่ไม่พร้อมกัน อย่างไรก็ตามมีแนวโน้มแสดงให้เห็นว่า 

งาทีไ่ด้รบัอตัราปุย๋ไนโตรเจน 15 กโิลกรมั/ไร่ มแีนวโน้ม

ให้ผลผลติต่อพืน้ทีส่งูถงึ 79.32 กโิลกรมัต่อไร่ ทีเ่กดิจาก

มีอัตราการสะสมน�้าหนักแห้งต่อต้นของงาที่สูงถึง 

0.142 กรัมต่อต้นต่อวัน ส่งผลให้มีความสูงของต้นงา

สูงถึง 83.2 เซนติเมตร (Figure 1) ซึ่งสอดคล้องกับ

รายงานของ Abdel Raman et al. (1980) ซึ่งได้

รายงานว่าการปลกูงาโดยให้ปุย๋ไนโตรเจนสามารถเพิม่

ความสูงของล�าต้นและเพิ่มปริมาณเมล็ดต่อฝักได้ ซึ่ง

จะท�าให้ผลผลิตต่อพื้นที่งาเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน น�้าหนัก

ของเมล็ด 1,000 เมล็ด (Figure 2) และจ�านวนเมล็ด

ต่อฝัก (Figure 3) มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญ

ตามปริมาณปุ ๋ยไนโตรเจนที่ให้แก่พืช โดยในการ

ทดลองพบว่างาที่ได้รับปุ ๋ยไนโตรเจนในอัตรา 15 

กิโลกรัมต่อไร่มีปริมาณน�้าหนัก 1,000 เมล็ดมากที่สุด

เช่นกันคือ 3.16 กรัมต่อ 1,000 เมล็ด และมีจ�านวน

เมล็ดต่อฝัก 731 เมล็ดต่อฝัก โดยการให้ปุ๋ยไนโตรเจน

สามารถเพิ่มผลผลิตของงาได้ โดยอัตราปุ๋ยไนโตรเจน

ทีเ่หมาะสมในการปลกูงาในการวจิยัครัง้นีค้อื อตัรา 15 

กิโลกรัมปุ๋ยไนโตรเจน/ไร่ งาด�าพันธุ์อุบลราชธานี 3 มี

แนวโน้มให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์อื่นๆ (73.4 กิโลกรัมต่อ

ไร่) ในขณะที่งาขาวพันธุ์อุบลราชธานี 2 มีแนวโน้มให้

ผลผลติน้อย (เฉลีย่ 60.3 กโิลกรมัต่อไร่) (Figure 4) ซึง่

สอดคล้องกับรายงานของสถาบันวิจัยพืชไร่ (2548) ที่

รายงานว่างาขาวพันธุ์อุบลราชธานี 2 ให้ผลผลิตต่อไร่

ทีค่่อนข้างต�า่กว่าพนัธุอ์ืน่เพราะเป็นพนัธุท์ีม่กีารแตกกิง่

น้อย แต่มจี�านวนข้อต่อต้นทีค่่อนข้างถี ่มกีารสร้างตาด

อกทดแทนการไม่แตกกิง่ อย่างไรกต็ามงาทัง้สามพนัธุ์

ให้ผลผลิตค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับผลผลิตเฉลี่ยของ

ประเทศ ซึ่งอาจเกิดจากการปลูกในช่วงปลายฤดูฝน

ของภาคเหนือที่มีปริมาณฝนน้อย (70 มิลลิเมตร) 

ระหว่างการทดลอง ช่วงแสงในเวลากลางวันสั้นและ

กลางคืนมีอากาศเย็น สอดคล้องกับรายงานของพร

พรรณและคณะ (2537) รายงานว่าในการปลูกปลาย

ฤดฝูนไม่ควรปลกูเกนิกลางเดอืนกนัยายนเพราะต้นงา

จะได้รับน�้าฝนน้อย ผลผลิตต�่า แต่จะได้เมล็ดที่มี

คุณภาพดี ผลเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ความ

สัมพันธ์ทางสถิติ (Correlation analysis) (Table 2) 
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ระหว่างลักษณะผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ กับลักษณะการ

เจริญเติบโต (ได้แก่ น�้าหนักแห้งสูงสุด ความสูงของงา 

และจ�านวนข้อต่อต้น) รวมทัง้ลกัษณะองค์ประกอบของ

ผลผลติ (ได้แก่ จ�านวนต้นต่อตารางเมตร จ�านวนฝักต่อ

ต้น จ�านวนเมล็ดต่อฝักและน�้าหนัก 1,000 เมล็ด) สรุป

ได้ว่า ลักษณะการสร้างผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่นั้น มีความ

สัมพันธ์เชิงบวกกับลักษณะปริมาณการสะสมน�้าหนัก

แห้งรวมทั้งต้น ความสูงและจ�านวนข้อสูงสุดต่อต้น 

ทั้งนี้ลักษณะปริมาณน�้าหนักแห้งรวมทั้งต้น ความสูง

และจ�านวนข้อต่อต้นยังมีความสัมพันธ์เชิงบวกกันอีก

ด้วย และยังส่งผลให้เกดิความสัมพนัธ์เชงิบวกกบัองค์

ประกอบของผลผลิตโดยเฉพาะจ�านวนเมล็ดต่อฝัก 

ทัง้นีพ้รพรรณและคณะ (2537) พบว่าการปลกูงาปลาย

ฤดูฝนส่งผลต่อการออกดอกของต้นงาทุกพันธุ์ที่จะ

ออกดอกค่อนข้างเร็วคือ 20 วันหลังงอกท�าให้ได้

ผลผลิตน้อย ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของ De la Cruz 

et al. (1984) ซึง่พบว่าต้นงาทีอ่อกดอกก่อนจะมลี�าต้น

ที่เตี้ยกว่าปกติ สุกแก่เร็วและให้ผลผลิตที่ต�่าเนื่องจาก

มีระยะการเจริญเติบโตทางสรีระที่สั้น เป็นผลให้ต้นงา

มีลักษณะเตี้ย ฝักไม่สมบูรณ์และให้ผลผลิตต�่าโดย

ปกตแิล้วงาจะออกดอกโดยใช้เวลาประมาณ 28-35 วนั

หลังจากงอก ซึ่งสอดคล้องกับงานทดลองของ วาสนา 

(2550) ท�าการทดลองปลูกงาในช่วงปลายฤดูฝน พบ

ว่า งาที่ปลูกหลังวันที่ 20 สิงหาคม สายพันธุ์งามีปล้อง

และความสูงสั้นกว่างาที่ปลูกในช่วงเดือน เมษายน/

ธนัวาคม/มกราคม นอกจากนัน้เมือ่ปลกูงาในช่วงกลาง

เดือนกันยายน จนถึงเดือนตุลาคม พบว่าความสูงของ

งาในแปลงทดลองลดลงเป็นอย่างมาก ซึง่อาจเกดิจาก

ความเข้มแสง อุณหภูมิ และ และอุณหภูมิสะสม 

(Growing degree day, GDD) ที่มีผลต่อการเจริญ

เติบโตของงา 

(2537) รายงานวาในการปลูกปลายฤดูฝนไมควรปลูกเกินกลางเดือนกันยายนเพราะตนงาจะไดรับน้ําฝนนอย ผลผลิตตํ่า 
แตจะไดเมล็ดที่มีคุณภาพดี ผลเปรียบเทียบผลการวิเคราะหความสัมพันธทางสถิติ (Correlation analysis) (Table 2) 
ระหวางลักษณะผลผลิตเฉล่ียตอไร กับลักษณะการเจริญเติบโต (ไดแก น้ําหนักแหงสูงสุด ความสูงของงา และจํานวนขอ
ตอตน) รวมท้ังลักษณะองคประกอบของผลผลิต (ไดแก จํานวนตนตอตารางเมตร จํานวนฝกตอตน จํานวนเมล็ดตอฝก
และนํ้าหนัก 1,000 เมล็ด) สรุปไดวา ลักษณะการสรางผลผลิตเฉล่ียตอไรนั้น มีความสัมพันธเชิงบวกกับลักษณะปริมาณ
การสะสมน้ําหนักแหงรวมทั้งตน ความสูงและจํานวนขอสูงสุดตอตน ทั้งนี้ลักษณะปริมาณน้ําหนักแหงรวมทั้งตน ความสูง
และจํานวนขอตอตนยังมีความสัมพันธเชิงบวกกันอีกดวย และยังสงผลใหเกิดความสัมพันธเชิงบวกกับองคประกอบของ
ผลผลิตโดยเฉพาะจํานวนเมล็ดตอฝก ทั้งนี้พรพรรณและคณะ (2537) พบวาการปลูกงาปลายฤดูฝนสงผลตอการออกดอก
ของตนงาทุกพันธุที่จะออกดอกคอนขางเร็วคือ 20 วันหลังงอกทําใหไดผลผลิตนอย ซึ่งสอดคลองกับรายงานของ De la 
Cruz et al. (1984) ซึ่งพบวาตนงาที่ออกดอกกอนจะมีลําตนที่เต้ียกวาปกติ สุกแกเร็วและใหผลผลิตที่ตํ่าเนื่องจากมีระยะ
การเจริญเติบโตทางสรีระที่ส้ัน เปนผลใหตนงามีลักษณะเตี้ย ฝกไมสมบูรณและใหผลผลิตตํ่าโดยปกติแลวงาจะออกดอก
โดยใชเวลาประมาณ 28-35 วันหลังจากงอก ซึ่งสอดคลองกับงานทดลองของ วาสนา (2550) ทําการทดลองปลูกงาในชวง
ปลายฤดูฝน พบวา งาที่ปลูกหลังวันที่ 20 สิงหาคม สายพันธุงามีปลองและความสูงส้ันกวางาที่ปลูกในชวงเดือน เมษายน/
ธันวาคม/มกราคม นอกจากนั้นเม่ือปลูกงาในชวงกลางเดือนกันยายน จนถึงเดือนตุลาคม พบวาความสูงของงาในแปลง
ทดลองลดลงเปนอยางมาก ซึ่งอาจเกิดจากความเขมแสง อุณหภูมิ และ และอุณหภูมิสะสม (Growing degree day, 
GDD) ที่มีผลตอการเจริญเติบโตของงา  

 

 
Figure 1 Height (cm) of 3 sesame varieties with various rate of nitrogen application growing in upland and 
rainfed area growing conditions. 

 
Figure 2 Seed/pod of 3 sesame varieties with various rate of nitrogen application growing in upland and 
rainfed area growing conditions. 
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ตอตน) รวมท้ังลักษณะองคประกอบของผลผลิต (ไดแก จํานวนตนตอตารางเมตร จํานวนฝกตอตน จํานวนเมล็ดตอฝก
และนํ้าหนัก 1,000 เมล็ด) สรุปไดวา ลักษณะการสรางผลผลิตเฉล่ียตอไรนั้น มีความสัมพันธเชิงบวกกับลักษณะปริมาณ
การสะสมน้ําหนักแหงรวมทั้งตน ความสูงและจํานวนขอสูงสุดตอตน ทั้งนี้ลักษณะปริมาณน้ําหนักแหงรวมทั้งตน ความสูง
และจํานวนขอตอตนยังมีความสัมพันธเชิงบวกกันอีกดวย และยังสงผลใหเกิดความสัมพันธเชิงบวกกับองคประกอบของ
ผลผลิตโดยเฉพาะจํานวนเมล็ดตอฝก ทั้งนี้พรพรรณและคณะ (2537) พบวาการปลูกงาปลายฤดูฝนสงผลตอการออกดอก
ของตนงาทุกพันธุที่จะออกดอกคอนขางเร็วคือ 20 วันหลังงอกทําใหไดผลผลิตนอย ซึ่งสอดคลองกับรายงานของ De la 
Cruz et al. (1984) ซึ่งพบวาตนงาที่ออกดอกกอนจะมีลําตนที่เต้ียกวาปกติ สุกแกเร็วและใหผลผลิตที่ตํ่าเนื่องจากมีระยะ
การเจริญเติบโตทางสรีระที่ส้ัน เปนผลใหตนงามีลักษณะเตี้ย ฝกไมสมบูรณและใหผลผลิตตํ่าโดยปกติแลวงาจะออกดอก
โดยใชเวลาประมาณ 28-35 วันหลังจากงอก ซึ่งสอดคลองกับงานทดลองของ วาสนา (2550) ทําการทดลองปลูกงาในชวง
ปลายฤดูฝน พบวา งาที่ปลูกหลังวันที่ 20 สิงหาคม สายพันธุงามีปลองและความสูงส้ันกวางาที่ปลูกในชวงเดือน เมษายน/
ธันวาคม/มกราคม นอกจากนั้นเม่ือปลูกงาในชวงกลางเดือนกันยายน จนถึงเดือนตุลาคม พบวาความสูงของงาในแปลง
ทดลองลดลงเปนอยางมาก ซึ่งอาจเกิดจากความเขมแสง อุณหภูมิ และ และอุณหภูมิสะสม (Growing degree day, 
GDD) ที่มีผลตอการเจริญเติบโตของงา  

 

 
Figure 1 Height (cm) of 3 sesame varieties with various rate of nitrogen application growing in upland and 
rainfed area growing conditions. 

 
Figure 2 Seed/pod of 3 sesame varieties with various rate of nitrogen application growing in upland and 
rainfed area growing conditions. 
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Figure 3 Weight 1,000 seeds (g) of 3 sesame varieties with various rate of nitrogen application growing in 
upland and rainfed area growing conditions. 

 
Figure 4 Yield of 3 sesame varieties (Kg/rai) with various rate of nitrogen application growing in upland and 
rainfed area growing conditions. 
 
Table 1 Analysis of variance of sesame seed with various rate of nitrogen application growing in upland and 
rainfed area growing conditions. 
Traits1/ Dry Weight (g) Height (cm) AGR (g/day) Pod/Plant Seed/Pod WT_1000 

(g) 
Yield 

(kg/rai) 
N 
V 

NxV 

ns 
ns 
ns 

ns 
* 

ns 
 

ns 
ns 
ns 

ns 
ns 
ns 

* 
** 
ns 

* 
ns 
ns 

ns 
ns 
ns 

LSD(0.05) N 
            V 

NxV 

- 
- 
- 

- 
2.17 

- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
59.42 
93.46 

0.04 
- 
- 

- 
- 
- 

CV (%)   N 
             V 

20.70 
10.94 

11.28 
7.27 

20.63 
16.92 

21.49 
22.37 

6.59 
13.21 

5.86 
7.50 

32.60 
20.65 

1/ AGR (g/day) = Average Growth rate, WT_1000 (g) = Weight of 1,000 Seeds, N = nitrogen content, 
   V = sesame variety 
* = P 0.05, ** = P 0.01, ns = non-significant 
 
Table 2 Correlation of the relationship between growth, yield and yield components of 3 sesame varieties. 
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Ubon Rajatani 1 
Traits2/ MX_DW MX_HEIGHT MX_NODE POD_P_PL SEED_P_PD WT_1000 
MX_HEIGHT   0.77*      
MX_NODE    0.79** 0.93**     
POD_P_PL         
SEED_P_PL   0.66* 0.81** 0.79*    
WT_1000           
YIELD 0.84** 0.82** 0.86**  0.81**  
 
Ubon Rajatani 2 
Traits2/ MX_DW MX_HEIGHT MX_NODE POD_P_PL SEED_P_PD WT_1000 
MX_HEIGHT         
MX_NODE          
POD_P_PL         
SEED_P_PL         
WT_1000         0.80**  
YIELD 0.83**      
 
Ubon Rajatani 3 
Traits2/ MX_DW MX_HEIGHT MX_NODE POD_P_PL SEED_P_PD WT_1000 
MX_HEIGHT   0.68*      
MX_NODE     0.91**     
POD_P_PL         
SEED_P_PL         
WT_1000      0.81* 0.84**    
YIELD  0.70** 0.86**   0.76* 
2/ MX_DW = Maximum dry weight (g/plant), MX_HEIGHT = Maximum Height (cm), MX_NODE = Maximum 
node/plant, POD_P_PL = Pod per Plant, SEED_P_PD = Seed per Pod, WT_1000 (g) = Weight of 1,000 Seeds 
* = P 0.05, ** = P 0.01, ns = non-significant 
 

 
 

สรุปและขอเสนอแนะ 
จากผลการทดลองพบวา พันธุงาที่ทดลองมีความสูง จํานวนวันสะสมนํ้าหนักแหงสูงสุด และจํานวนขอตอตนที่

แตกตางกันในการปลูกปลายฤดูฝน ระดับปุยไนโตรเจนมีผลใหจํานวนวันสะสมนํ้าหนักแหงสูงสุด จํานวนเมล็ดตอฝกและ
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สรุปและข้อเสนอแนะ

จากผลการทดลองพบว่า พนัธุง์าทีท่ดลองมคีวาม

สูง จ�านวนวันสะสมน�้าหนักแห้งสูงสุด และจ�านวนข้อ

ต่อต้นที่แตกต่างกันในการปลูกปลายฤดูฝน ระดับปุ๋ย

ไนโตรเจนมีผลให้จ�านวนวันสะสมน�้าหนักแห้งสูงสุด 

จ�านวนเมลด็ต่อฝักและน�า้หนกั 1,000 เมลด็ทีแ่ตกต่าง

กัน พันธุ์งาทุกพันธุ์มีพลวัตการสะสมน�้าหนักแห้งและ

ความสูงที่เพิ่มขึ้นไปตามระยะการเจริญเติบโตและ

ระดับปุ๋ยไนโตรเจน อย่างไรก็ดีผลผลิตของงาทั้งสาม

พนัธุไ์ม่แตกต่างกนัทางสถติ ิแต่มแีนวโน้มว่า ระดบัปุย๋

ไนโตรเจน 15 กิโลกรัม/ไร ่  มีผลต ่องาด�าพันธุ ์

อุบลราชธานี 3 ซึ่งให้ผลผลิตต่อพื้นที่ค่อนข้างสูงกว่า

พันธุ์งาและระดับปุ๋ยไนโตรเจนอื่นๆ ลักษณะผลผลิต

ต่อพืน้ทีม่ค่ีาสหสมัพนัธ์เชงิบวก (positive correlation) 

กบัลกัษณะปรมิาณน�า้หนกัแห้งรวมสงูสดุ และจ�านวน

ข้อต่อต้น ในการทดลองพบว่าได้ผลผลิตในปริมาณ

น้อย ดงันัน้การปลกูในเดอืนกนัยายนจงึถอืว่าล่าช้าเกนิ

ไปส�าหรับการปลูกงา ซึ่งอาจเกิดจากความเข้มแสง 

อุณหภูมิและ GDD ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของงา
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