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เปนพืชนํ้ามันทีส่ ําคัญทางเศรษฐกิจพืชหนึ่งของประเทศ และมีแนวโนมที่จะทวีความ
สําคัญขึ้นทุกป เนือ่ งจากเปนพืชทีม่ ีศักยภาพในการผลิตและการตลาดสูง สามารถ
ปลูกขึ้นงาย ลงทุนนอย ทนตอสภาพความแหงแลงไดดี เกษตรกรนิยมปลูกงากอน
และหลังการทํานา หรือหลังจากการเก็บเกี่ยวพืชหลัก การปลูกงามีทง้ั ในสภาพไรและสภาพนา ขึน้ อยูก บั
สภาพพื้นที่ของแตละทองถิ่น เมล็ดงาและนํ้ามันงามีคณ
ุ คาทางดานโภชนาการสูง เมล็ดงา ประกอบดวย
นํ้ามัน โปรตีน คารโบไฮเดรต วิตามิน และแรธาตุตางๆ ที่จําเปนหลายชนิดในเมล็ดงาจะมีน้ํามันงา
ประมาณรอยละ 47-60 มีกรดไขมันไมอม่ิ ตัวสูง จึงเหมาะที่จะนํามาใชบริโภค เพราะชวยกันรักษาระดับ
โคเลสเตอรอลในรางกาย ปองกันไมใหเกิดหลอดเลือดแข็งตัวหรือเสนเลือดอุดตัน ซึง่ เปนสาเหตุหนึง่ ของ
โรคหัวใจขาดเลือด
การผลิตงาของประเทศไทย พบวา มีพน้ื ทีป่ ลูกงาประมาณ 381,000 ไร ผลผลิตรวม 35,000 ตัน
โดยผลผลิตสวนใหญรอยละ 55 สงออกไปตางประเทศมูลคาประมาณ 400 ลานบาท สวนทีเ่ หลืออีกรอยละ
45 ใชภายในประเทศ การผลิตงาของประเทศไทย ยังไมเพียงพอกับความตองการของตลาดทัง้ ภายในและ
ตางประเทศ ซึง่ มีความตองการเพิม่ มากขึน้ ทุกป
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สภาพดินฟาอากาศทีเ่ หมาะสม
• สภาพภูมิศาสตร
งาเปนพืชเขตรอนชอบอากาศรอนและแดดจัด อุณหภูมิที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโต ประมาณ
27-30 องศาเซลเซียส ไมชอบอากาศหนาวเย็น ถาอุณหภูมติ ่ํากวา 20 องศาเซลเซียส การงอกจะชาลง
หรือ อาจจะชะงักการเจริญเติบโต แตถาอุณหภูมิสูงกวา 40 องศาเซลเซียสจะทําใหการผสมเกสรติดยากการ
สรางฝกเปนไปไดชา
• ดิน
งาสามารถขึ้นไดดีในดินแทบทุกชนิด แตจะขึน้ ไดดที ส่ี ดุ ในดินรวนทรายทีม่ คี วามอุดมสมบูรณพอสม
ควร มีการระบายนํ้าดีและมีความเปนกรดเปนดาง ระหวาง 6.0-6.5 ไมทนตอสภาพนํ้าขัง ถาปลูกในดิน
เค็มรากของงาจะชะงักการเจริญเติบโต ทําใหผลผลิตของงาลดลง
• นํ้า
งาเปนพืชที่คอนขางทนแลงไดดี ปลูกไดในเขตทีม่ ปี ริมาณนํ้าฝนตัง้ แต 300 ถึง 1,000 มิลลิเมตร
หรือปริมาณนํ้าฝนปานกลางถึงฝนตกชุก แตไมเปยกแฉะหรือนํ้าทวมขังในฤดูปลูก งาสามารถเจริญเติบโตอยู
ไดถาฝนแลงในชวงสั้นๆ อัตราการใชน้ําของงาหลังจากการงอกจะเพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ จนถึงชวงระยะออกดอกเปน
ชวงที่งาใชนํ้ามากที่สุด ดังนัน้ การขาดนํ้าในระยะนีจ้ ะมีผลกระทบตอผลผลิตของงาเปนอยางมาก หลังจาก
ระยะออกดอกจนถึงเก็บเกีย่ วแลว อัตราการใหน้ําจะลดลง
โดยปกติในฤดูฝนจะมีความชื้นเพียงพอสําหรับการเจริญเติบโตของงาตลอดฤดูกาลปลูก แตถา ปลูก
ในฤดูแลงถึงแมวาจะชอบอากาศรอนและทนตอสภาพแหงแลงไดดีพอสมควร หากจะใหไดผลผลิตสูงจะตอง
อาศัยนํ้าชลประทานเขาชวย เพราะการใหนํ้าทีพ่ อเหมาะไมมากหรือนอยจนเกินไปจะมีผลตอการเจริญเติบ
โตของงา

ชนิดพันธุงาและแหลงปลูก
งาที่ปลูกในประเทศไทย แบงตามสีของเมล็ดได 3 ชนิด ดังนี้
1. งาดํา ที่ใชปลูกกันทั่วไปมี 4 พันธุ ไดแก
1.1 งาดําบุรรี มั ย เปนพันธุพื้นเมืองมีลักษณะฝก 4 กลีบ 8 พู เมล็ดมีขนาดใหญ สีคอ นขาง
ดําสนิท อายุเก็บเกี่ยว 90-100 วัน ผลผลิต 60-130 กิโลกรัมตอไร
1.2 งาดํานครสวรรค เปนพันธุพ น้ื เมืองทีป่ จ จุบนั เปนพันธุส ง เสริม มีการแนะนําใหปลูกใน
พื้นที่หลายจังหวัดมี ลักษณะการเจริญเติบโตแบบทอดยอด เมล็ดมีสดี ําขนาดใหญและเตง ลักษณะฝกเปน
แบบ 4 กลีบ 8 พู ฝกแตกงายเมื่อสุกแก ลําตนคอนขางสูง แตกกิง่ กานมาก ใบมีขนาดใหญคอ นขางกลม มี 1
ฝกตอ 1 มุมใบ การเกิดฝกจะเวียนสลับ รอบลําตน 1 ขอ มี 1 ฝก อายุเก็บเกี่ยว 95-100 วัน ผลผลิต 60130 กิโลกรัมตอไร นิยมปลูกมากในทองทีจ่ งั หวัดบุรรี มั ย ศรีสะเกษ สุรนิ ทร นครราชสีมา มหาสารคาม
ชัยภูมิ สระบุรี ลพบุรี เพชรบูรณ พิษณุโลก อุตรดิตถ นครสวรรค สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ปราจีนบุรี และ สุ
ราษฎรธานี
1.3 งาดํา มก.18 เปนพันธุแทที่มีการปรับปรุงพันธุโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึง่ ได
คัดเลือกพันธุโดยวิธีจดประวัติจากคูผสมระหวาง col.34 กับงาดํานครสวรรคในระหวางป 2528-2530 มี
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การทดสอบผลผลิตในสถานีทดลองและในสภาพไรเกษตรกรในป 2534 งาดําพันธุ มก.18 มีลกั ษณะการ
เจริญเติบโตแบบทอดยอด ใบสีเขียวเขม ลําตนไมแตกกิง่ กานและคอน
ขางสูง เมล็ดมีสดี ําสนิท ลักษณะฝก 2 พู ฝกเกิดตรงกันขาม ดังนัน้ 1
ขอ จะมี 2 ฝก การเรียงตัวของฝกจะเปนแบบเวียนสลับรอบลําตน ความ
ยาวปลองสัน้ ทําใหจํานวนของฝกตอตนสูง นํ้าหนักเมล็ด 3 กรัม ตอ
1,000 เมล็ด อายุเก็บเกี่ยวปลายฤดูฝน 85 วัน ตนฤดูฝน 90 วัน ผล
งาดําพันธุ มก.18
ผลิต 60-148 กิโลกรัมตอไร ทนทานตอโรคราแปง และทนตอการหักลม
ในปการเพาะปลูก 2538/39 กรมสงเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร บริษัทคาเนมัสซุ บริษทั นานาพรรณเอ็นเตอรไพรจํากัด และสมาคมพอคาขาวโพด และพืช
พันธุไทย สงเสริมการปลูกงาดํา มก.18 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและกาญจนบุรี เพือ่ สงออกไปยัง
ประเทศญี่ปุน ซึง่ มีความตองการงาพันธุ มก.18 สูงถึงปละ 10,000 - 30,000 ตัน
1.4 งาดํา มข.2 เปนพันธุท ม่ี หาวิทยาลัยขอนแกนปรับปรุง
และคัดเลือกพันธุม าจากงาดําพันธุ ซีบี 80 ของจีน ลักษณะฝกเปน
แบบ 4 พู เมล็ดสีดําสนิท ไมไวตอชวงแสงแตกกิ่ง 3-4 กิง่ ตอตน ตน
สูง 105-115 เซนติเมตร นํ้าหนักเมล็ด 2.77 กรัมตอ 1,000 เมล็ด
ปลูกไดดที ง้ั ตนฝนและปลายฤดูฝน มีอายุเก็บเกี่ยวสั้น 70-75 วัน ผล
ผลิต 80-150 กิโลกรัมตอไร ตานทานตอโรคเนาดําและทนแลงไดดี
เขตสงเสริมการปลูก ไดแก จังหวัดบุรีรัมย และมหาสารคาม

งาดําพันธุ มข.2

2. งาขาว ที่ใชปลูกกันทั่วไปมี 6 พันธุ ไดแก
2.1 พันธุเ มืองเลย มีขนาดเมล็ดเล็ก เรียกวา งาไขปลา ลักษณะฝก 2 กลีบ 4 พู แตกกิ่ง
กานมาก ตอบสนองตอชวงแสง อายุเก็บเกี่ยว 110-120 วัน ผลผลิต 60-90 กิโลกรัมตอไร เปนพันธุที่
ตลาดตองการ เพราะนําไปสกัดนํ้ามันมีกลิน่ หอม ปลูกมากที่จังหวัดเลยและบริเวณชายแดนไทย-ลาว ชวง
จังหวัดเลยถึงอุตรดิตถ
2.2 พันธุเชียงใหม มีลักษณะฝก 2 กลีบ 4 พู มีขนาดเมล็ดเล็ก แตใหญกวาพันธุเ มืองเลย
เล็กนอย เมล็ดมีรปู รางคลายหัวใจ ไวตอชวงแสง อายุเก็บเกี่ยว 110-120 วัน ผลผลิต 60-90 กิโลกรัมตอ
ไร ปลูกมากทีจ่ งั หวัดแมฮอ งสอนและเชียงใหม
2.3 พันธุช ยั บาดาลหรือสมอทอด มีลักษณะฝก 2 กลีบ 4 พู เมล็ดมีขนาดปานกลาง อายุ
เก็บเกี่ยว 80-85 วัน ผลผลิต 50-80 กิโลกรัมตอไร ปลูกมากที่จังหวัดเพชรบูรณและลพบุรี แตปจจุบันมี
ปริมาณนอยมาก
2.4 พันธุร อ ยเอ็ด 1 เปนพันธุที่กรมวิชาการเกษตร ปรับปรุงคัดเลือกพันธุส เี มล็ดขาว
สมํ่าเสมอ ลําตนตรงไมแตกกิง่ ลักษณะฝก 4 กลีบ 8 พู เมล็ดมีขนาดปานกลางอายุเก็บเกีย่ ว 70-75 วัน
ผลผลิต 50-120 กิโลกรัมตอไร เหมาะสําหรับปลูกเปนแถว ไมตา นทานตอหนอนหอใบงาและหนอนผีเสือ้
หัวกะโหลก ฝกแตกงาย จะตองเก็บเกี่ยวทันทีที่ครบอายุเก็บเกี่ยว
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2.5 พันธุ มข. 1 เปนพันธุท ม่ี หาวิทยาลัยขอนแกนปรับปรุงมาจากงาขาว ซีดบั บลิว 103
ของจีน ลักษณะฝกเปนแบบ 2 พู ไมไวตอแสงชวงแสง ไมแตกกิ่งกาน ฝกมีการเรียงตัว เปนแบบตรงกันขาม
ฝกดก 3-7 ฝกตอซอกใบ เมล็ดสีขาวคอนขางใหญ นํ้าหนักเมล็ด 2.79 อายุเก็บเกี่ยว 70-75 วัน ผลผลิต
80-150 กิโลกรัมตอไร ไมตา นทานหนอนหอใบงาและหนอนผีเสือ้ กะโหลก
2.6 พันธุม หาสารคาม 60 เปนพันธุที่กรมวิชาการ
เกษตรปรับปรุงพันธุจากพันธุที-85 ของประเทศอินเดียลักษณะฝก
2 กลีบ 4 พู ตนโปรง ไมแตกกิง่ ฝกมีการเรียงตัวเปนแบบตรงกันขาม
มี 1ฝกตอ 1 ซอกใบ ขนาดเมล็ดโตสีขาว นํ้าหนัก 2.90 กรัมตอ
1,000 เมล็ด อายุเก็บเกี่ยว 80-85 วัน ผลผลิต 107 กิโลกรัมตอ
ไร ไมตา นทานโรคราแปง เขตสงเสริมการปลูก ไดแก จังหวัดสระบุรี
งาขาวพันธุมหาสารคาม 60
ลพบุรี เพชรบูรณ พิษณุโลก และกาญจนบุรี
3. งาดํา-แดง หรือเรียกกันโดยทั่วไปวา งาเกษตร ทีใ่ ชปลูกมี 3 พันธุ ไดแก
3.1 พันธุพ
 น้ื เมืองพิษณุโลก และพันธุพ
 น้ื เมืองสุโขทัย ลักษณะฝกมี 2 กลีบ 4 พู แตกกิ่ง
กานมาก ขนาดเมล็ดโต สีของเมล็ดมีทง้ั สีดําและสีน้ําตาลแดงปนอยูด ว ยกัน อายุเก็บเกี่ยว 80-85 วัน ผล
ผลิต 60-90 กิโลกรัมตอไร ปลูกมากที่จังหวัดเพชรบูรณ นครสวรรค พิษณุโลก สุโขทัย ลพบุรี สระบุรี
อุตรดิตถ แพร และนาน
3.2 งาแดงอุบลราชธานี 1 คัดเลือกและปรับปรุง
พันธุโดยกรมวิชาการเกษตร จากงาพันธุน านนี 25/160/85-9 ของ
ประเทศพมา ไดรบั การรับรองพันธุเ มือ่ 19 มกราคม 2536 มีขนาด
เมล็ดโตสมํ่าเสมอ นํ้าหนักเมล็ด 3.16 กรัมตอ 1,000 เมล็ด ลักษณะ
ฝกเปนแบบ 2 พู ตนแตกกิ่ง 3-5 กิ่ง อายุเก็บเกี่ยว 80-85 วัน ผล
ผลิต 141 กิโลกรัมตอไร ตานทานโรคเหีย่ วหนอนหอใบงา ไรขาว และ
งาแดงพันธุอุบลราชธานี 1
มวนฝน ใชเปนพันธุแ นะนําใหเกษตรกรปลูกแทนพันธุพื้นเมือง
3.3 งาแดงพันธุ มข.3 คัดเลือกและปรับปรุงพันธุ
โดยมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น จากงาพั นธุน านนี ของประเทศพมา
ลักษณะฝกเปนแบบ 2 พู เมล็ดโตสีแดง นํ้าหนักเมล็ด 3.12 กรัมตอ
1,000 เมล็ด แตกกิ่ง 4-6 กิง่ ตอตน ตนสูง 130-150 เซนติเมตร
อายุเก็บเกี่ยว 80-85 วัน ผลผลิต 100-180 กิโลกรัมตอไร ปลูกได
ทั้งตนฝนและปลายฤดูฝนเหมาะที่จะปลูกแบบหวาน คอนขางตานทาน
งาแดงพันธุ มข.3
โรคและแมลง

ฤดูปลูก
1. ตนฤดูฝน เริ่มปลูกตั้งแตเดือนกุมภาพันธ-เมษายน และเก็บเกีย่ วไดตง้ั แตปลายเดือนเมษายนมิถุนายน สวนใหญจะปลูกในพืน้ ทีน่ ากอนการปลูกขาว มีพน้ื ทีป่ ลูกประมาณรอยละ 70 ของพืน้ ทีป่ ลูกงาทัง้
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ประเทศ แหลงปลูกงาตนฤดูฝน ไดแก จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ บุรรี มั ย สุรนิ ทร นครราชสีมา สระบุรี
ลพบุรี นครสวรรค เพชรบูรณ สุโขทัย ลําพูน นาน และสุราษฎรธานี
2. ปลายฤดูฝน เริ่มปลูกตั้งแตเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม และเก็บเกี่ยวได ตัง้ แตปลายเดือน
พฤศจิกายน-ธันวาคม สวนใหญจะปลูกในสภาพพื้นที่ไรหรือที่ดอน ปลูกหลังการเก็บเกี่ยวพืชไร มีพน้ื ทีป่ ลูก
ประมาณรอยละ 30 ของพืน้ ทีป่ ลูกงาทัง้ ประเทศ แหลงปลูกงาปลายฤดูฝนทีส่ ําคัญ ไดแก จังหวัดกาญจนบุรี
พิษณุโลก สุพรรณบุรี เพชรบูรณ อุตรดิตถ และเลย

การพิจารณาเลือกพืน้ ทีป่ ลูกงา
1. เปนดินรวนทราย มีการระบายนํ้าดี และมีความอุดมสมบูรณพอสมควร
2. เปนพืน้ ทีด่ อนหรือสูง สามารถระบายนํ้าไดสะดวกไมมนี ้ําขังแฉะ
3. ความเปนกรด-ดางของดิน ควรอยูระหวาง 5.5-6.5 ไมเปนดินเปรีย้ วหรือดินเค็ม
4. ไมเปนพืน้ ทีท่ ม่ี กี ารปลูกงาติดตอกันมาเปนเวลานานหลายๆป เพราะจะทําใหงาเกิดโรคระบาดได
งาย

การเตรียมดิน
การเตรียมดินเปนปจจัยที่สําคัญในการปลูกงา เนือ่ งจากเมล็ดงามีขนาดเล็ก ควรมีการเตรียมดินให
รวนซุย จะชวยใหงางอกไดดแี ละมีความสมํ่าเสมอ การไถพรวนจะมากหรือนอยครัง้ ขึน้ อยูก บั โครงสรางและ
ชนิดของเนื้อดิน ถาเปนดินรวนทรายจะไถ 1-2 ครัง้ สวนดินเหนียวจะตองไถมากครัง้ กวาดินรวน โดยไถ
1-2 ครั้ง สวนดินเหนียวจะตองไถมากครัง้ กวาดินรวนโดยไถ 2-3 ครัง้ เพื่อยอยดินใหละเอียดจะใหผลผลิต
สูงกวาไถเพียงครัง้ เดียว
การปลูกงาตนฤดูฝนโดยอาศัยนํ้าฝนชวงเดือนกุมภาพันธ-มีนาคม ปริมาณความชืน้ ในดินมีนอ ย จะ
ตองรอใหฝนตกเสียกอนจึงไถเตรียมดินปลูก สังเกตไดโดย เมื่อฝนตกทําใหดนิ เปยกชืน้ ลึกลงไปจากผิวดิน
ประมาณ 20 เซนติเมตร หรือลองใชจอบขุดลึกลงไปจากผิวดินประมาณ 20 เซนติเมตร หรือลองใชจอบขุด
ลึกลงไปประมาณ 1 หนาจอบ และพบดินยังมีความเปยกชืน้ อยู สามารถไถพรวนปลูกงาใหเสร็จไดภายใน 3
วัน โดยไถดะ 1 ครัง้ แลวหวานเมล็ดงา และคราดกลบทันทีจะเปนผลดีกบั การปลูกงา เพราะวาหลังจากนัน้
ดินจะแหงเร็วความชื้นจะไมเพียงพอที่จะทําใหงางอกได
การปลูกงาชวงกลางฤดูฝน-ปลายฝน ปริมาณนํ้าฝนมีเพียงพอทําใหเตรียมดินไดสะดวก โดยไถ
ประมาณ 2-3 ครัง้ กอนการหวานเมล็ดงาหลังจากนัน้ จึงไถกลบอีก 1 ครัง้ จะทําใหงางอกไดสมํ่าเสมอ แต
วิธีน้ีจะใชเมล็ดพันธุม ากกวาการไถหวาน-คราดกลบ ประมาณ 2 เทาตัว
สําหรับในเขตทีม่ แี หลงนํ้าหรือในเขตชลประทานใชวธิ ปี ลอยนํ้าเขาในแปลงปลูก ดินรวนทรายปลอย
ทิ้งไว 2 คืน ดินเหนียวทิ้งไว 1 คืน ตากดินไว 1-3 แดด แลวจึงไถ
เตรียมดินปลูกตอไป
การเตรียมดินปลูกงาหลังจากไถพรวนดินดีแลว ควรแบงพื้นที่
ปลูกเปนแปลงยอย กวางแปลงละ 3-5 เมตร เพือ่ ใหสามารถเดินเขา
ไปปฏิบัติดูแลรักษาไดสะดวก และชวยระบายนํ้า เมื่อมีฝนตกชุกจะชวย
ลดความเสียหายจากนํ้าทวมขัง ทําใหผลผลิตตอไรสงู ขึน้
การเตรียมดินปลูกงา
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วิธกี ารปลูกงา
วิธกี ารปลูกงามี 2 วิธี คือ
1. การปลูกแบบหวาน เกษตรกรสวนใหญนยิ มปลูกงาดวยวิธนี ้ี โดยหลังจากเตรียมดินดีแลว จะ
ใชเมล็ดงาหวานใหกระจายสมํ่าเสมอ ในแปลงปลูก แลวคราดกลบทันทีเพราะถารอจนหนาดินแหง หรือ
เมล็ดถูกแดดเผานานๆ เมล็ดงาจะตกมัน ทําใหไมงอกหรืองอกไมสมํ่าเสมอ สําหรับเมล็ดพันธุที่หวานจะใช
ประมาณ 1-2 กิโลกรัมตอไร ขึน้ อยูก บั สภาพการเตรียมดินและ
ความเคยชินของเกษตรกร ในการหวานอาจใชทรายละเอียด ขีเ้ ถา
แกลบ หรือมูลสัตว ผสมในอัตรา 1:1 เพือ่ ชวยใหเมล็ดงากระจาย
สมํ่าเสมอมากขึน้ ปจจุบนั มีการนําเครือ่ งปลูกงาแบบหวานมาใชใน
เขตจังหวัดลพบุรี เปนเครื่องปลูกที่ใชติดทายรถแทรกเตอร ตัว
เครือ่ ง ประกอบดวยผาน 4 ผาน ถาบรรจุเมล็ดพันธุแ ละมีชอ ง
ปลอยเมล็ดพันธุใ หงาออกตามอัตราทีก่ ําหนดไว เมือ่ เมล็ดงาตกลง
การปลูกแบบหวาน
พื้นดินผานทั้ง 4 ผานจะไถดินตาม ทําใหเมล็ดถูกกระจายออกและ
ถูกดินกลบ ตนงาที่งอกขึ้นมาจะกระจายตัวคลายๆ กับการหวาน เครือ่ งปลูกงา เมือ่ พวงกับรถไถเดินตาม
ขนาดเล็ก จะใชเวลาปลูกประมาณ 20 นาทีตอ ไร หากพวงกับรถไถขนาดใหญจะใชเวลาเพียง 10 นาที ตอไร
2. การปลูกแบบโรยเปนแถว ในการทํารองสําหรับโรย
เมล็ด สวนใหญใชคราดกาแถว จะชวยใหทํ าแถวปลูกไดเร็วขึ้น
ระยะแถวปลูก 50x10 เซนติเมตร หรือใชเครือ่ งปลูกชนิด 4 แถว
ระยะปลูก 30x10 เซนติเมตร หรือในแถวยาว 1 เมตร ใหมตี น งา
10-20 ตน หลังจากปลูกแลว 15-20 วัน ใหทําการถอนแยกให
ไดระยะตนตามความตองการ อัตราเมล็ดพันธุท ใ่ี ชประมาณ 2-3
กิโลกรัมตอไร การปลูกดวยวิธีนี้จะใชเมล็ดพันธุมากกวาวิธีหวาน
การปลูกแบบโรยเปนแถว
เสียเวลาและแรงงานมาก ตองกําจัดวัชพืชระหวางแถวปลูก แตจะ
สะดวกในการพนสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืช การปลูกแบบเปนแถวนี้จะใหผลผลิตสูงกวาการปลูกดวยวิธี
หวาน

การใสปยุ
ปุยเคมีทใ่ี ชกบั งา ในดินทรายหรือดินรวนทรายทีม่ คี วามอุดมสมบูรณต่ํา ใหใชปุยสูตร 15-15-15
ในอัตรา 20-30 กิโลกรัม/ไร สําหรับดินรวนปนดินเหนียว ใชปุยสูตร 20-20-0 ในอัตรา 20-25
กิโลกรัม/ไร การใสปยุ ในโตรเจนควรใสขณะทีง่ าจะออกดอกในปริมาณทีไ่ มมากเกินไป เพราะปุยไนโตรเจน
จะทําใหงาแกขา และปริมาณนํ้ามันในเมล็ดลดลง
วิธีการใสปุยเคมีใหแกงา พิจารณาจากวิธีการปลูก ดังนี้
1. ปลูกแบบหวาน ใหใชปยุ หวานแลวคราดกลบกอนปลูก
2. ปลูกแบบโรยเปนแถว ใหใช 2 วิธี คือ
2.1 โดยใชปยุ ทัง้ หมดโรยกนรองแถวปลูกกอนปลูก
2.2 โดยแบงให 2 ครัง้ ครัง้ ละเทา ๆ กัน
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ครั้งแรก : โรยกนรองของแถวปลูกกอนปลูก
ครั้งที่สอง : โรยขางแถวปลูกเมือ่ งาอายุไมเกิน 15 วัน หลังจากงอก
ควรมีการใสปุยคอก ปุยหมัก หรือไถกลบปุยพืชสด ในดินในชวงเตรียมดินกอนปลูกงาจะทําใหไดผล
ผลิตสูง เพราะ งาตอบสนองตอการใสปยุ อินทรียไ ดดกี วาปุย เคมี

การดูแลรักษา
งาเปนพืชที่ตองการการดูแลรักษานอยกวาพืชชนิดอื่นเพียงแตเตรียมดินใหถกู วิธแี ละเหมาะสม และ
ปลูกงาใหงอกอยางสมํ่าเสมอ ก็สามารถจะใหผลผลิตพอสมควรแลวสวนใหญเกษตรกรที่ปลูกงาเมื่อหวา น
เมล็ดงาแลวก็ปลอยทิ้งจนถึงเก็บเกี่ยว อยางไรก็ตาม หากไดมีการปฏิบัติดูแลรักษาบางก็จะชวยใหผลผลิตสูง
ขึ้น ทั้งนี้ควรจะเริม่ จากการปลูกงาเปนแปลงใหญ ๆ ขนาด 3-5 เมตร ใหมรี อ งระหวางแปลงเพือ่ จะไดตรวจ
แปลงไดสะดวกเมือ่ มีโรคและแมลงระบาดสามารถทีจ่ ะปองกันกําจัดไดงา ยและรวดเร็ว

การเก็บเกีย่ ว
การสังเกตระยะสุกแกของงา เมื่องาเจริญเติบโตเต็มที่ถึงระยะสุกแกจะตองรีบเก็บเกี่ยว เนือ่ งจากฝก
งาโคนตนที่แกกอนจะแตกออกทําใหเมล็ดรวงเสียหาย การสุกแกของงาสามารถสังเกตไดดงั นี้
1. ดอก เมื่อถึงอายุเก็บเกี่ยวดอกสุดทายจะรวง
2. ใบ จะมีสเี หลืองและรวงเกือบหมด
3. ฝก เปลีย่ นจากสีเขียวเปนสีเหลือง ประมาณ 1 ใน 4 ของตน
4. เมล็ด มีลกั ษณะคอนขางเตงตึงและเปลีย่ นสีตามพันธุ สําหรับงาดําใหแกะฝกที่ 3 จากยอดออก
มาดู ถาเมล็ดมีสนี ้ําตาลแสดงวาแกเก็บเกี่ยวได
5. อายุ โดยนับอายุของงาแตละพันธุ เชน งาขาว พืน้ เมืองเลย อายุ 110-120 วัน งาขาวพืน้ เมือง
พันธุชัยบาดาลอายุ 80-85 วัน งาขาวพันธุร อ ยเอ็ด 1 อายุ 70-75 วัน งาขาว พันธุม หาสารคาม 60 อายุ
80-85 วัน งาดํานครสวรรค อายุ 95-100 วัน งาดํา มก.18 อายุ 85-90 วัน งาดํา มข.2 อายุ 70-75
วัน งาแดงพันธุอ บุ ลราชธานี 1 มข.3 พิษณุโลก และสุโขทัย อายุ 80-85 วัน เปนตน การพิจารณาอายุของ
งานี้จะตองพิจารณาความชื้นของอากาศขณะนั้นประกอบดวยถาฝนตกชุกอากาศมีความชื้นสูงงาจะสุกแกชา
แตถาอากาศแหงจะเก็บเกี่ยวไดเร็วกวาอายุจริง 5-10 วัน เชน งาขาวพันธุร อ ยเอ็ด 1 ถาอากาศแหงแลงจะ
เก็บเกีย่ วไดเมือ่ อายุประมาณ 60-65 วัน เปนตน
วิธีการเก็บเกีย่ วงา
การเก็บเกี่ยวใชเคียวหรือมีดเกี่ยวตํ่ ากวาฝกลางเล็กนอยถาปลูกในดินทรายหรืองาตนเล็กจะใชวิธี
ถอนทั้งตนก็ได ทัง้ นีพ้ ยายามอยาใหดนิ ทรายเกาะติดตนงา เพราะจะปนอยูก บั เมล็ดมากเวลาเคาะ ทําใหคุณ
ภาพของงาลดลง ปจจุบนั มีเครือ่ งเกีย่ วงาแบบวางราย ทําใหเกี่ยวไดสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
วิธกี ารบมงา
หลังจากการเก็บเกีย่ วงาแลวนํามาบมโดยนําตนงามากองรวมกัน หันปลายยอดเขาหากัน วางซอน
เปนชั้น ๆ ขึ้นไปเรือ่ ย ๆ ใหฝก ปลายยอดเหลือ่ มกันเล็กนอย (กองบมทัว่ ไปมีขนาดกวาง x ยาว x สูง
ประมาณ 2 x 3 x 1 เมตร) กองบมควรอยูใ นทีก่ ลางแจงและทีส่ งู ในแปลงปลูก เพือ่ ปองกันนํ้าทวมและ
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อากาศถายเทสะดวก เมือ่ กองเรียบรอยแลวนําฟางขาว ใบไม ใบ
หญา ปดทับกองประมาณ 5-7 วัน ถาอากาศแหงเกินไป ควรรด
นํ้ากองบมบาง หลังจากการบมแลวฝกจะเปลีย่ นเปนสีเหลืองหรือ
นํ้าตาลปนดําเสมอกัน สวนใบจะเปลี่ยนเปนสีดําและหลุดรวงไป
จากนัน้ จึงทําการมัด ตาก เคาะ และทําความสะอาดเมล็ดตอไป
การบมงาดวยทางมะพราว เศษใบไม

ขอดีของการบมงา
และฟางแหง
1. การปลูกงาจํานวนมากๆ ถาเก็บเกี่ยวชาฝกจะแตกเมล็ดรวงเสียหาย การบมจะชวยใหเกษตรกร
เวลาเก็บเกี่ยวงาไดมากขึ้น สามารถเก็บเกีย่ วพรอม ๆ กัน ไดในพืน้ ทีข่ นาดใหญ
2. การบมงาทําใหใบรวง สะดวกตอการมัดเปนกําและตัง้ ตากไดงา ย
3. การบมทําใหสามารถเคาะไดเร็วขึน้ เพราะงาที่บมจะแหงเร็ว เนือ่ งจากใบรวงหมด และใชเวลา
ตากนอยประมาณ 1-2 วันก็สามารถเคาะได แตงาทีไ่ มบม ตองใชเวลาตากถึง 4-5 วัน
4. การบมชวยใหฝก งาสวนโคนตน และสวนปลายอาออกพรอมกัน จึงประหยัดเวลาแรงงานในการ
เคาะ โดยเคาะเพียง 1-2 ครัง้ ก็ไดเมล็ดงาเกือบทัง้ หมด แตถา ไมบม จะตองเคาะ 3-4 ครัง้ เนือ่ งจากฝกงา
อาออกไมพรอมกัน
5. การบมงาชวยลดความเสียหายอันเนือ่ งจากมีฝนตกในขณะตากงา เพราะการบมงาจะใชเวลาตาก
นอยกวาไมบม
การบมงานี้จะทําการบมเฉพาะงาดําและงาดําแดง สวนงาขาวไมตองบมเนื่องจากจะทําใหเมล็ดงา
ขาวมีสหี มองคลํ้าคุณภาพเมล็ดตํ่า สําหรับงาที่จะนําไปบริโภคเปนอาหารไมควรบม เชน งาดําพันธุ มข.18
เพราะจะทําใหมกี ลิน่ ดิน เศษพืชติดไปกับเมล็ดงา หากเกษตรกรเก็บเกี่ยวงาครบอายุเก็บเกี่ยวใหนําไปตาก
3-4 แดด แลวเคาะนวดไดทนั ที
การมัด ตาก เคาะ และทําความสะอาดเมล็ดงา หลังจากบมแลว ทําการเคาะใหใบรวงออกหมดเหลือ
แตฝก และตนงา ใชตอกหรือเชือกฟางมัดงาเปนกํา ๆ ขนาดกํามือแลวนํางา 3 กํา มามัดทีป่ ลายตนงารวม
เปนมัดเดียวกันแลวนําไปตัง้ ตาก ซึ่งจะแยกมัดงาเปน 3 ขา ชวยพยุง
ไมใหมดั งาลมเวลาตัง้ ตาก หรือจะใชวิธีการทําราวตาก โดยมัดงาเปน
กําขนาดใหญแลวแบงครึ่ง แขวนตากไวบนราว วิธีน้ีจะไดเมล็ดงาที่
สะอาดกวาวิธีแรก เพราะตนงาไมไดตง้ั อยูบ นพืน้ ดิน หลังจากตากไว
2-3 วันก็นําไปเคาะ โดยนํามัดงาทีต่ ากจนฝกแหงและปลายฝกอาออก
การตากงา
แลวควํ่ามัดงาลงภาชนะทีเ่ ตรียมไว ใชไมเคาะมัดงาเบาๆ เมล็ดงาก็จะ
รวงลงบนภาชนะโดยงาย นําไปตากแดดอีก 1-2 แดด แลวนําไปเคาะใหมอกี ครัง้ หนึง่ จากนั้นทําความ
สะอาดเมล็ดงาโดยฝดแยกเอาสิง่ เจือปนออกแลวบรรจุลงกระสอบนํ าไปเก็บหรือจําหนายตอไป

การเก็บเมล็ดพันธุ
โดยปกติเมล็ดพืชนํ้ามันจะเสื่อมความงอกในชวงระยะเวลาอันสัน้ แตเมล็ดงานัน้ สามารถเก็ บรักษาไว
ไดนาน จากการทดสอบพบวา เมล็ดงาสามารถเก็บไวไดนานถึง 17 เดือน โดยเก็บไวในถุงพลาสติกชนิด
หนาปดปากถุงดวยความรอน เมล็ดยังมีความงอกถึง 82 เปอรเซ็นต และเก็บใสถงุ ปุย ถุงผา และถุงกระดาษ
นาน 8 เดือน เมล็ดงายังมีความงอกมากกวา 80 เปอรเซ็นต
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เมล็ดงาที่จะเก็บเปนเมล็ดพันธุ ควรเปนเมล็ดทีม่ คี ณ
ุ ภาพดี ที่ไดจากการเคาะเคาะครั้งแรก เพราะ
เมล็ดจะแกและสมบูรณเต็มที่ จากนัน้ นําไปตากใหแหงกอนเก็บในภาชนะปดทีม่ คี วามชืน้ ตํ่า

โรคของงา
1. โรคเนาดํา
เชือ้ สาเหตุ
: เชือ้ รา
ระยะการระบาด : โรคนี้ระบาดไดตง้ั แตระยะกลาจนถึงเก็บเกีย่ ว
ลักษณะอาการ : ใบเริ่มเหลืองซีดลงกวาปกติ ตนงาจะเหีย่ วยืนตนตาย รากและลําตนเนาสีน้ําตาล
เปลือกติดแนนกับลําตน ฉีกดูภายในจะกลวงแฟบ บริเวณแผลมีเมล็ดสีดําคลายผงถานกระจายอยูทั่วไป
การปองกันกําจัด
1. คลุกเมล็ดดวยสารเคมีกอ นปลูก ไดแก ใช เบนเลท คาเบนดาซิม เดลซีน เอ็ม เอ็กซ ในอัตรา
0.1-0.3 เปอรเซ็นต ของนํ้าหนักเมล็ด
2. เลือกปลูกพันธุเ มล็ดสีแดง
3. ปลูกพืชหมุนเวียนทีไ่ มเปนโรคนีส้ ลับกับการปลูกงา หรือยายพื้นที่ปลูก โดยปลูกซํ้าทีเ่ ดิมไมเกิน
3 ป
4. ใชปยุ คอกหรือปุย ทีม่ ฟี อสฟอรัสคอนขางสูง
5. เผาทําลายเศษซากพืชที่เปนโรค
2. โรคใบไมและลําตนเนา
เชือ้ สาเหตุ
: เชือ้ รา
ระยะการระบาด : ระบาดทําความเสียหายกับเงาในระยะเติบโตถึงเก็บเกีย่ ว
ลักษณะอาการ : ใบไมโดยเฉพาะเมือ่ มีความชืน้ สูงฝนตกชุก อาการไหมจะลุกลามสูก า นใบ ลําตน
และในทีส่ ดุ ทําใหตนหักพับเหี่ยวตาย
การปองกันกําจัด
1. ปลูกพันธุต า นทาน เชน มหาสารคาม 60
2. ปลูกงาในชวงทีม่ ฝี นนอย เชน ปลายฤดูฝน
3. อยาปลูกในระยะชิดมากเกินไป
4. ปลูกพืชหมุนเวียนทีไ่ มเปนโรคนีส้ ลับกับการปลูกงา
5. ใชสารเคมีพวกแคปเทน หรือไทแรม 0.3 เปอรเซ็นต คลุกเมล็ดกอนปลูก หรือ ใชรโิ ดมิลฉีดพน
1-2 ครัง้ เมือ่ พบการระบาดของโรค
3. โรคเหีย่ วจากแบคทีเรีย
เชือ้ สาเหตุ
: เชื้อแบคทีเรีย
ระยะการระบาด : ระบาดทําความเสียหายกับงาในระยะเติบโต
ถึงเก็บเกี่ยว
ลักษณะอาการ : ยอดเหีย่ วมีรอยประสีขาวใสเล็กๆ กระจาย

โรคเหีย่ ว
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ตามความยาวของลําตน เมือ่ ผาลําตนตามขวางดูจะมีสนี ้ําตาลบริเวณรอยตอของเปลือกกับแกน เมือ่ บีบจะ
พบนํ้าเยิม้ สีขาวขุน ตนงาจะเหี่ยวและยืนตนตายโดยที่รากยังปกติอยู
การปองกันกําจัด
1. ใชพนั ธุต า นทาน ไดแก งาแดงพันธุอ บุ ลราชธานี 1
2. ไมควรใชสารเคมีเพราะไมคมุ ทุน
4. โรคยอดฝอย
เชือ้ สาเหตุ
: เชือ้ ไมโครพลาสมา โดยมีเพลี้ยจั๊กจั่นเปนแมลงพาหะ
ระยะการระบาด : ระบาดกับงาในระยะตนกลาถึงระยะเจริญเติบโต
ลักษณะอาการ : งาที่เปนโรคจะชะงักการเจริญเติบโต ใบมีขนาดเล็กยอดแตกเปนพุม ฝอย ดอก
เปลี่ยนเปนสีเขียวคลายใบ ไมตดิ ฝก
การปองกันกําจัด
1. ถอนและเผาทําลายตนทีเ่ ปนโรค
2. ปลูกใหเร็วขึน้ และหลีกเลีย่ งการปลูกในชวงฤดูฝน
3. ใชสารเคมีปอ งกันกําจัดแมลง เชน เซฟวิน อโซดริน ไดเมทโธเอท ใน
อัตรา 40-50 ซีซี ตอนํ้า 20 ลิตร ฉีดพนในระยะกอนออกดอก 1-2 ครัง้ หาง
กันประมาณ 7-10 วัน
4. หลีกเลีย่ งการปลูกงาติดตอกันบริเวณหนึง่ บริเวณใดซํ้ากันหลาย ๆ ป
โรคยอดฝอย

แมลงศัตรูงา
งามีแมลงศัตรูที่สําคัญหลายชนิด ทั้งพวกกัดกินใบพวกปากดูดและแมลงที่นําโรคมาสูต น งา ซึง่ แมลง
ศัตรูที่สําคัญที่เขาทําลายงาในแตละระยะการเจริญเติบโต มีดงั นี้
ระยะกลา
(7-15 วัน)
1. หนอนหอยอด

ระยะกอนออกดอก
(15-30 วัน)
1. หนอนหอยอด
2. หนอนผีเสือ้ หัวกะโหลก
3. เพลีย้ จัก๊ จัน่
4. หนอนแมลงวันเจาะตน
5. มวนฝน

ระยะออกดอก
(30-40 วัน)
1. หนอนหอยอด
2. หนอนผีเสือ้ หัวกะโหลก
3. ไรขาว
4. มวนฝน
5. เพลีย้ ไฟ

ระยะติดฝก
(35-60 วัน)
1. หนอนหอยอด
2.หนอนผีเสือ้ หัวกะโหลก
3. แมลงกินนู
4. มวนเขียวขาว
5. มวนฝน
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แมลงศัตรูงาทีส่ ําคัญมีลักษณะการทําลายและการปองกันกําจัด ดังนี้
1. หนอนหอใบงา
เปนแมลงศัตรูทส่ี ําคัญทีส่ ดุ ของงา โดยจะเขาทําลายในทุกสวน
ของงาและในทุกระยะการเจริญเติบโต เริ่มตัง้ แต งางอกพนผิวดินจนถึง
ระยะติดดอกออกฝก ถาทําลายระยะตนออน ตนงาจะเหี่ยวแหงตาย
หมด โดยลักษณะการทําลายนัน้ ตัวหนอนจะชักใยดึงเอาใบทีส่ ว นยอด
หนอนหอใบงา
มาหอหุมตัวไวและกัดกินอยูภายใน แตละยอดอาจจะมีตวั หนอน 1-5
ตัวระยะออกดอกจะกินดอกทําใหดอกรวง สวนระยะติดฝกจะเจาะเขาไปกัดกินอยูภายในฝก
การปองกันกําจัด
1. ใชพันธุต า นทาน เชน พันธุม หาสารคาม 60, ชัยบาดาล นครสวรรค บุรรี มั ย และอุบลราชธานี 1
2. ใชสารสกัดสะเดาเขมขน 50-20 พีพีเอ็ม อัตรา 50 มิลลิลติ ร ตอนํ้า 20 ลิตร
3. ใชสารเคมีปอ งกันกําจัดแมลง ไดแก โมโนโครโตฟอส (อโซดริน, นูราครอน) คารโบซัลแฟน
(พอสซ) ฉีดพนเมือ่ พบหนอน 2 ตัวตอแปลงยาว 1 เมตร เมือ่ งาอายุ 5, 20 และ 40 วัน
2. หนอนผีเสือ้ หัวกะโหลก
เปนแมลงศัตรูทส่ี ําคัญของงาและพืชหลายชนิด เชนถัว่ ตาง ๆ
มะเขือ และยาสูบ เปนตน เกษตรกรเรียกหนอนชนิดนีว้ า "หนอน
แกว" สามารถทําความเสียหายใหแกตน งาไดมากและรวดเร็ว เนือ่ ง
จากเปนหนอนผีเสื้อขนาดใหญหนอนจะกัดกินใบงาเหลือแตกานและ
ตนเห็นไดอยางชัดเจนโดยทําลายตัง้ แตงาเริม่ แตกใบจริงจนกระทัง่ ติด
ดอกออกฝกเมื่อกินใบของตนหนึง่ หมดก็จะเคลือ่ นยายไปกินตนอืน่ ตัว
หนอนผีเสื้อหัวกะโหลก
หนอนชอบหลบอยูใตใบทําใหสงั เกตไดยาก เพราะมีสเี ขียวคลายตนงา
การระบาดทําลายของหนอนชนิดนี้ จะกอใหเกิดความเสียหายรุนแรง
ในบางทองทีแ่ ละบางฤดูกาลเทานัน้
การปองกันกําจัด
1. ใชพันธุต า นทาน เชน พันธุม หาสารคาม 60 ชัยบาดาล นครสวรรค บุรรี มั ย และอุบลราชธานี 1
2. ใชสารสกัดสะเดาเขมขน 100 พีพีเอ็ม อัตรา 50 มิลลิลติ ร ตอนํ้า 20 ลิตร
3. ไมทําลายแมลงวันกนขน ซึง่ เปนศัตรูธรรมชาติของหนอนผีเสือ้ หัวกะโหลก
4. ใชสารเคมีปอ งกันกําจัดแมลง ไดแก เมทามิโดฟอส (ทารารอน) ฉีดพน เมือ่ พบหนอน 1 ตัว ตอ
แถวงายาว 1 เมตร เมือ่ งาอายุ 5, 20 และ 40 วัน
3. แมลงกินูนเล็ก
แมลงชนิดนี้จะทํ าความเสียหายใหกับตนงาไดอยางรวดเร็ว การระบาดขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศ
และสภาพพื้นที่ มักทําลายตนงาในระยะติดฝกในเวลากลางคืนสวนกลางวันจะหลบอยูต ามตนไม ใหญรอบ ๆ
แปลงปลูก ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถาพบแมลงกินูนระบาดจะดักจับมาเปนอาหารหรือจําหนาย ซึง่ เปน
วิธีการกําจัดแมลงทีไ่ ดผลดีวธิ หี นึง่
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การปองกันกําจัด
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ปลูกงาตนฤดูฝน (เมษายน-กรกฎาคม) ควรพนสารปองกันกําจัด
แมลงไวกอนเพราะแมลงชนิดนี้จะเขาทําลายใบชวงกลางคืนและกัดกินอยางรวดเร็ว โดยใชสารเคมีปอ งกัน
กําจัดแมลงที่ใช ไดแก ไมโนโครโตฟอส (อโซดริน, นูวาครอน) เมทามิโดฟอส ฉีดพนเมื่อพบการทําลาย
ประมาณ 5-7 ครัง้ ทุก 7-10 วัน
4. เพลีย้ จั๊กจัน่
ตัวออนและตัวเต็มวันจะอาศัยดูดกินนํ้ าเลี้ยงตามใบและยอดออนของงา นอกจากนี้เพลี้ยจักจั่นยัง
เปนแมลงพาหะนําโรคยอดฝอยมาสูง าอีกดวย ทําใหงาแสดงอาการยอดแตกเปนพุม ฝอยไมตดิ ฝก โดยชวงที่
เหมาะสมตอการเกิดโรคคือ เมือ่ งามีอายุ 30-60 วัน
การปองกันกําจัด
ใชสารเคมีปอ งกันกําจัดแมลง ไดแก เบโนมิล (เซฟวิน) โมโนโครโตฟอส (อะโซดริน) ฉีดพนในระยะ
กอนออกดอก 1-2 ครัง้ หางกัน 7-10 วัน
5. มวนเขียวขาว
พบมีการระบาดทั่วไปในแหลงปลูกงา โดยเฉพาะการปลูกงาตามหลังขาว จะเกิดการระบาดอยางตอ
เนื่องและรุนแรง เพราะเปนแมลงศัตรูทส่ี ําคัญของขาว ตัวออนฟกใหมๆ จะอยูร วมกลุม กันดูดกินนํ้าเลีย้ ง งา
บางตนจะมีสีดําตลอดบริเวณยอด เนือ่ งจากตัวออนของมวนเขียวขาวรวมตัวกันดูดกินนํ้าเลีย้ ง เมือ่ มวลโตขึน้
ลําตัวขะเปลี่ยนเปนสีเขียวแลวจะเริม่ แยกไปดูดกินนํ้าเลีย้ งตามตนอืน่ ๆ ขณะทีง่ าเริม่ ออกดอกและติดฝก หาก
ถูกมวนเขียวขาวทําลายอยางรุนแรงจะทําใหมกี ารติดฝกนอยลง
การปองกันกําจัด
ใชสารเคมีปอ งกันกําจัดแมลง ไดแก ไตรอะโซฟอส อัตรา 50 กรัม ตอนํ้า 20 ลิตร ฉีดพนเมือ่ งาอายุ
1 เดือน
6. มวนฝน
เปนแมลงปากดูดขนาดเล็ก ตัวออนมีสเี ขียว ตัวเต็มวัยมีสเี หลืองหรือนํ้าตาลอมดํา ทําลายโดยการ
ดูดกินนํ้าเลีย้ งจากยอด ใบออน ดอก และฝกออน ใบออนที่ถูกทําลายจะมีการเจริญเติบโตชา ใบทีโ่ ตขึน้ มี
ลักษณะเรียวเล็ก บิดงอมีสเี หลืองและมีรโู หว ทําใหใบขาดเปนรูกระจายโดยทั่วไปถาทําลายมาก ๆ ตนงาจะ
แสดงอาการเหีย่ วเฉาได
การปองกันกําจัด
1. ใชพนั ธุต น ทาน เชน พันธุน ครสวรรคและอุบลราชธานี 1
2. ใชสารสกัดสะเดาเขมขน 100 พีพีเอ็ม อัตรา 50 มิลลิลติ รตอนํ้า 20 ลิตร ฉีดพนทุก 7 วัน
3. ใชสารเคมีปอ งกันกําจัดแมลง ไดแก ไตรอะโซฟอส (ฮอสตาธิออน) โมโนโครโตฟอส (อะโซดริน)
ฉีดพนเหมือนการปองกันกําจัดหนอนหอใบงา
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ขอควรพิจารณาในการปองกันกําจัดแมลงศัตรูงา
1. แมลงศัตรูงาที่ควรระมัดระวังมากที่สุด คือ หนอนหอใบงา ซึ่งจะเขาทําลายตลอดระยะการปลูก
โดยเฉพาะในระยะกลา ถาหนอนทําลายมาก ๆ งาจะตายได รองลงมาคือ หนอนผีเสื้อหัวกะโหลก ใหหมั่น
ตรวจดูแปลงถาพบไขหรือตัวหนอนใหเก็บหรือจับไปทําลาย เนือ่ งจากไขหรือตัวหนอนมีขนาดใหญมองเห็นได
ชัดเจน เปนวิธปี อ งกันทีด่ แี ละประหยัด
2. การใชสารเคมี ควรใชเทาที่จําเปนเทานัน้ กอนใชควรตรวจนับจํานวนแมลงศัตรูกอ น ถาพบใน
ปริมาณมากถึงระดับเศรษฐกิจจึงคอยทําการฉีดพนสารเคมี เชน พบหนอนหอใบงาจํานวน 2 ตัว ตอแถวงา
ยาว 1 เมตร หรือหนอนผีเสื้อหัวกะโหลกจํานวน 1 ตัว ตอแถวงายาว 1 เมตร จึงใชสารเคมีฉดี พน เพราะ
การใชสารเคมีมากหรือบอยครัง้ เกินไป นอกจากจะทําลายแมลงศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูงาแลว ยังเปน
การเพิม่ ตนทุนการผลิตอีกดวย
3. การปองกันกําจัดแมลงศัตรูงาทีด่ ี ควรใชวิธีผสมผสาน โดยหมัน่ ตรวจแปลงงาอยูเ สมอ ใชวิธีการ
ปองกันกําจัดโดยวิธีอื่น ๆ กอนถาไมไดผลจึงคอยใชการปองกันกําจัดโดยวิธีอื่น ๆ กอนถาไมไดผลจึงคอยใช
การปองกันกําจัดโดยใชสารเคมี เชน ใชแสงจากหลอดไฟดักผีเสื้อ เก็บไขหรือจับตัวหนอนมาทําลาย และจับ
แมลงทีบ่ ริโภคไดมารับประทานเปนตน
4. ในการใชสารเคมีใหพิจารณาใชสารเคมีที่กําจัดแมลงอยางไดผลและมีราคาไมแพงเกินไป อยาใช
สารเคมีชนิดเดียวติดตอกันนาน ๆ ควรเปลีย่ นชนิดของสารเคมีบา งเพือ่ ปองกันการดือ้ ยาของแมลง
การปองกันกําจัดวัชพืชในแปลงงา
1. ใชวธิ เี ขตกรรม
1.1 เลือกชวงเวลาของการปลูกงา ในชวงฤดูแลงระหวางเดือนกุมภาพันธุ-เมษายน จะ
ปญหาเรื่องวัชพืชนอยเพราะอากาศแหงแลง ดินมีความชืน้ นอย วัชพืชงอกไดในปริมาณไมมากนัก ถาปลูกใน
ชวงปลายฝนระหวางเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม จะมีวัชพืชมากจนอาจเก็บเกี่ยวงาไมไดเลยถาไมมีการกําจัด
วัชพืช
1.2 ปลูกงาใหขน้ึ สมํ่าเสมอ แปลงงาทีง่ อกสมํ่าเสมอจะไมคอยมีปญหาวัชพืช แตแปลงที่งา
งอกหางจะมีวัชพืชขึ้นมากโดยเฉพาะการปลูกงาแบบโรยเปนแถวหรือหยอดเปนหลุมดังนัน้ จึงตองมีการพรวน
ดินดายหญาบาง
1.3 ไถเตรียมดินกอนปลูกใหดี โดยเฉพาะในการปลูกงาปลายฝนจะตองไถเตรียมดินใหดี
กวาในชวงตนฝน
2. ใชสารเคมีปอ งกันกําจัดวัชพืช ไดแก
- พาราควอท จํานวน 300 ซีซี. ตอไร พนวัชพืช ใหตายกอนปลูกงา
- อะลาคลอร เชน แลสโซ อโรซาล หรืออลาเน็ท ในอัตรา 350-550 ซีซี.ตอไร หรือ
เมโทลาคลอร เชน ดูอัล ในอัตรา 400-600 ซีซี.ตอไร ฉีดพนหลังจากปลูกงาเสร็จแลว ประมาณ 3-5 วัน
กอนงาและวัชพืชจะงอกขึน้ มา
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คุณคาทางโภชนาการของงา
งาเปนพืชที่มีคุณคางทางโภชนาการสูงชนิดหนึ่ง เมล็ดงามีไขมันประมาณ 35-57 เปอรเซ็นต และมี
โปรตีนประมาณ 17-25 เปอรเซ็นต เมื่อเปรียบเทียบงากับถั่วเหลืองและไขแลวพบวา งามีไขมันสูงกวาถัว่
เหลืองประมาณ 3 เทา และสูงกวาไข ประมาณ 4-6 เทา มีโปรตีนสูงกวาไข ประมาณ 5 เปอรเซ็นต แตตํ่า
กวาถั่วเหลืองประมาณ 2 เทา นอกจากนีโ้ ปรตีนในงายังแตกตางจากพืชตระกูลถัว่ และพืชใหน้ํ ามันอืน่ ๆ
เพราะมีกรดอะมิโนทีจ่ ําเปนซึง่ พืชดังกลาวขาดแคลน เชน เมธไธโอนินและซีสติน แตงามีไลซีนตํ่า ดังนัน้ อาจ
ใชงาเปนอาหารเสริมพวกอาหารถั่วตางๆ เมือ่ ใชเปนอาหารหรือใชเสริมโปรตีนจากเนือ้ สัตว ซึ่งมีราคาแพง
นอกจากนี้ยังใชเสริมอาหารพวกธัญพืชกลวย และอาหารแปงอืน่ ๆ ไดเปนอยางดี
ตารางแสดงคุณคาทางโภชนาการของงา
เปรียบเทียบกับถั่วเหลืองและไขไก
โภชนะ
ความชื้น
ไขมัน
คารโบไฮเดรต
เยือ่ ใย
เถา
โปรตีน
แคลเซียม
ฟอสฟอรัส

งาสีดํา
5.26
48.10
21.25
6.01
7.04
17.62
0.71
0.54

งาสีขาว
5.87
51.26
20.18
4.36
6.01
16.84
0.84
0.66

ถั่วเหลือง
8.42
17.78
32.32
4.06
5.86
35.6
0.24
0.55

ไขไก
71.28
11.5
0.48
0.94
12.93
0.06
0.22
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