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• การปลูกงา
เปนพืชน้ํ ามันท่ีสํ าคัญทางเศรษฐกิจพืชหนึ่งของประเทศ และมีแนวโนมที่จะทวีความ
สํ าคัญขึ้นทุกป เน่ืองจากเปนพืชท่ีมีศักยภาพในการผลิตและการตลาดสูง สามารถ
ปลูกข้ึนงาย ลงทุนนอย ทนตอสภาพความแหงแลงไดดี เกษตรกรนิยมปลูกงากอน

ะหลังการทํ านา หรือหลังจากการเก็บเกี่ยวพืชหลัก การปลูกงามีท้ังในสภาพไรและสภาพนา ข้ึนอยูกับ
าพพื้นที่ของแตละทองถิ่น เมล็ดงาและน้ํ ามันงามีคุณคาทางดานโภชนาการสูง  เมล็ดงา ประกอบดวย  
มัน โปรตีน คารโบไฮเดรต วิตามิน และแรธาตุตางๆ ที่จํ าเปนหลายชนิดในเมล็ดงาจะมีน้ํ ามันงา
ะมาณรอยละ 47-60  มีกรดไขมันไมอ่ิมตัวสูง   จึงเหมาะที่จะนํ ามาใชบริโภค เพราะชวยกันรักษาระดับ
ลสเตอรอลในรางกาย  ปองกันไมใหเกิดหลอดเลือดแข็งตัวหรือเสนเลือดอุดตัน ซ่ึงเปนสาเหตุหน่ึงของ
หัวใจขาดเลือด

การผลิตงาของประเทศไทย พบวา มีพ้ืนท่ีปลูกงาประมาณ 381,000 ไร ผลผลิตรวม 35,000 ตัน 
ผลผลิตสวนใหญรอยละ 55 สงออกไปตางประเทศมูลคาประมาณ 400 ลานบาท สวนท่ีเหลืออีกรอยละ 
 ใชภายในประเทศ การผลิตงาของประเทศไทย ยังไมเพยีงพอกับความตองการของตลาดทัง้ภายในและ
งประเทศ ซ่ึงมีความตองการเพ่ิมมากข้ึนทุกป

งา

• สภาพดินฟาอากาศที่เหมาะสม
• ชนิดพันธุงาและแหลงปลูก
• ฤดูปลูก
• การพิจารณาเลือกพ้ืนท่ีปลูกงา
• การเตรียมดิน
• วิธีการปลูกงา
• การใสปุย
• การดูแลรักษา
• การเก็บเก่ียว
• การเก็บเมล็ดพันธุ
• โรคของงา
• แมลงศัตรูงา
• คุณคาทางโภชนาการของงา
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สภาพดินฟาอากาศท่ีเหมาะสม
• สภาพภูมิศาสตร
งาเปนพืชเขตรอนชอบอากาศรอนและแดดจัด อุณหภูมิที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโต ประมาณ 

27-30 องศาเซลเซียส ไมชอบอากาศหนาวเย็น ถาอุณหภูมิต่ํ ากวา 20 องศาเซลเซียส การงอกจะชาลง 
หรือ อาจจะชะงักการเจริญเติบโต แตถาอุณหภูมิสูงกวา 40 องศาเซลเซียสจะทํ าใหการผสมเกสรติดยากการ
สรางฝกเปนไปไดชา

• ดิน
งาสามารถขึ้นไดดีในดินแทบทุกชนิด แตจะข้ึนไดดีท่ีสุดในดินรวนทรายท่ีมีความอุดมสมบูรณพอสม

ควร มีการระบายน้ํ าดีและมีความเปนกรดเปนดาง ระหวาง 6.0-6.5 ไมทนตอสภาพน้ํ าขัง ถาปลูกในดิน
เค็มรากของงาจะชะงักการเจริญเติบโต ทํ าใหผลผลิตของงาลดลง

• นํ้ า
งาเปนพืชที่คอนขางทนแลงไดดี ปลูกไดในเขตท่ีมีปริมาณน้ํ าฝนต้ังแต 300 ถึง 1,000 มิลลิเมตร 

หรือปริมาณน้ํ าฝนปานกลางถึงฝนตกชุก แตไมเปยกแฉะหรือนํ้ าทวมขังในฤดูปลูก งาสามารถเจริญเติบโตอยู
ไดถาฝนแลงในชวงสั้นๆ อัตราการใชน้ํ าของงาหลังจากการงอกจะเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ จนถึงชวงระยะออกดอกเปน
ชวงที่งาใชน้ํ ามากที่สุด ดังน้ัน การขาดน้ํ าในระยะน้ีจะมีผลกระทบตอผลผลิตของงาเปนอยางมาก หลังจาก
ระยะออกดอกจนถึงเก็บเก่ียวแลว อัตราการใหน้ํ าจะลดลง

โดยปกติในฤดูฝนจะมีความชื้นเพียงพอสํ าหรับการเจริญเติบโตของงาตลอดฤดูกาลปลูก แตถาปลูก
ในฤดูแลงถึงแมวาจะชอบอากาศรอนและทนตอสภาพแหงแลงไดดีพอสมควร หากจะใหไดผลผลิตสูงจะตอง
อาศัยน้ํ าชลประทานเขาชวย เพราะการใหน้ํ าท่ีพอเหมาะไมมากหรือนอยจนเกินไปจะมีผลตอการเจริญเติบ
โตของงา

ชนิดพันธุงาและแหลงปลูก

งาที่ปลูกในประเทศไทย  แบงตามสีของเมล็ดได 3 ชนิด ดังน้ี
1. งาดํ า ที่ใชปลูกกันทั่วไปมี 4 พันธุ  ไดแก

1.1 งาดํ าบุรีรัมย เปนพันธุพื้นเมืองมีลักษณะฝก 4 กลีบ 8 พู เมล็ดมีขนาดใหญ สีคอนขาง
ดํ าสนิท อายุเก็บเกี่ยว 90-100 วัน ผลผลิต 60-130 กิโลกรัมตอไร

1.2 งาดํ านครสวรรค เปนพันธุพ้ืนเมืองท่ีปจจุบันเปนพันธุสงเสริม มีการแนะนํ าใหปลูกใน
พื้นที่หลายจังหวัดมี ลักษณะการเจริญเติบโตแบบทอดยอด เมล็ดมีสีดํ าขนาดใหญและเตง ลักษณะฝกเปน
แบบ 4 กลีบ 8 พู ฝกแตกงายเมื่อสุกแก ลํ าตนคอนขางสูง แตกก่ิงกานมาก ใบมีขนาดใหญคอนขางกลม มี 1 
ฝกตอ 1 มุมใบ การเกิดฝกจะเวียนสลับ รอบลํ าตน 1 ขอ มี 1 ฝก อายุเก็บเกี่ยว 95-100 วัน ผลผลิต 60-
130 กิโลกรัมตอไร นิยมปลูกมากในทองท่ีจังหวัดบุรีรัมย ศรีสะเกษ สุรินทร นครราชสีมา มหาสารคาม 
ชัยภูมิ สระบุรี ลพบุรี เพชรบูรณ พิษณุโลก อุตรดิตถ นครสวรรค สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ปราจีนบุรี และ    สุ
ราษฎรธานี

1.3 งาดํ า มก.18 เปนพันธุแทที่มีการปรับปรุงพันธุโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซ่ึงได
คัดเลือกพันธุโดยวิธีจดประวัติจากคูผสมระหวาง col.34 กับงาดํ านครสวรรคในระหวางป 2528-2530 มี
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การทดสอบผลผลิตในสถานีทดลองและในสภาพไรเกษตรกรในป 2534 งาดํ าพันธุ มก.18 มีลักษณะการ
เจริญเติบโตแบบทอดยอด ใบสีเขียวเขม ลํ าตนไมแตกก่ิงกานและคอน
ขางสูง เมล็ดมีสีดํ าสนิท ลักษณะฝก 2 พู ฝกเกิดตรงกันขาม ดังน้ัน 1 
ขอ จะมี 2 ฝก การเรียงตัวของฝกจะเปนแบบเวียนสลับรอบลํ าตน ความ
ยาวปลองส้ันทํ าใหจํ านวนของฝกตอตนสูง น้ํ าหนักเมล็ด 3 กรัม ตอ 
1,000 เมล็ด อายุเก็บเกี่ยวปลายฤดูฝน 85 วัน ตนฤดูฝน 90 วัน ผล
ผลิต 60-148 กิโลกรัมตอไร ทนทานตอโรคราแปง และทนตอการหักลม    
ในปการเพาะปลูก 2538/39 กรมสงเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร บริษัทคาเนมัสซุ บริษัทนานาพรรณเอ็นเตอรไพรจํ ากัด และสมาคมพอคาขาวโพด และพืช
พันธุไทย สงเสริมการปลูกงาดํ า มก.18 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและกาญจนบุรี เพ่ือสงออกไปยัง
ประเทศญี่ปุน ซ่ึงมีความตองการงาพันธุ มก.18 สูงถึงปละ 10,000 - 30,000 ตัน

1.4 งาดํ า มข.2 เปนพันธุท่ีมหาวิทยาลัยขอนแกนปรับปรุง
และคัดเลือกพันธุมาจากงาดํ าพันธุ ซีบี 80 ของจีน ลักษณะฝกเปน
แบบ 4 พู เมล็ดสีดํ าสนิท ไมไวตอชวงแสงแตกกิ่ง 3-4 ก่ิงตอตน ตน
สงู 105-115 เซนติเมตร น้ํ าหนักเมล็ด 2.77 กรัมตอ 1,000 เมล็ด 
ปลูกไดดีท้ังตนฝนและปลายฤดูฝน มีอายุเก็บเกี่ยวสั้น 70-75 วัน ผล
ผลิต 80-150 กิโลกรัมตอไร ตานทานตอโรคเนาดํ าและทนแลงไดดี 
เขตสงเสริมการปลูก ไดแก จังหวัดบุรีรัมย และมหาสารคาม

2. งาขาว ที่ใชปลูกกันทั่วไปมี 6 พันธุ  ไดแก
2.1 พันธุเมืองเลย มีขนาดเมล็ดเล็ก เรียกวา งาไขปล

กานมาก ตอบสนองตอชวงแสง อายุเก็บเกี่ยว 110-120 วัน ผลผลิต 
ตลาดตองการ เพราะนํ าไปสกัดน้ํ ามันมีกล่ินหอม ปลูกมากที่จังหวัดเลย
จังหวัดเลยถึงอุตรดิตถ

2.2 พันธุเชียงใหม  มีลักษณะฝก 2 กลีบ 4 พู มีขนาด
เล็กนอย เมล็ดมีรูปรางคลายหัวใจ ไวตอชวงแสง อายุเก็บเกี่ยว 110-12
ไร  ปลูกมากท่ีจังหวัดแมฮองสอนและเชียงใหม

2.3 พันธุชัยบาดาลหรือสมอทอด  มีลักษณะฝก 2 กล
เก็บเกี่ยว 80-85 วัน ผลผลิต 50-80 กิโลกรัมตอไร ปลูกมากที่จังหว
ปริมาณนอยมาก

2.4 พันธุรอยเอ็ด 1  เปนพันธุที่กรมวิชาการเกษตร
สม่ํ าเสมอ ลํ าตนตรงไมแตกก่ิง ลักษณะฝก 4 กลีบ 8 พู เมล็ดมีขนาดป
ผลผลิต 50-120 กิโลกรัมตอไร เหมาะสํ าหรับปลูกเปนแถว ไมตานทา
หัวกะโหลก ฝกแตกงาย จะตองเก็บเกี่ยวทันทีที่ครบอายุเก็บเกี่ยว

งาดํ าพันธุ มก.18
า ลักษณะฝก 2 กลีบ 4 พู แตกกิ่ง
60-90 กิโลกรัมตอไร เปนพันธุที่
และบริเวณชายแดนไทย-ลาว ชวง

เมล็ดเล็ก แตใหญกวาพันธุเมืองเลย
0 วัน ผลผลิต 60-90 กิโลกรัมตอ

บี 4 พู เมล็ดมีขนาดปานกลาง อายุ
ัดเพชรบูรณและลพบุรี แตปจจุบันมี

  ปรับปรุงคัดเลือกพันธุสีเมล็ดขาว
านกลางอายุเก็บเก่ียว 70-75 วัน 
นตอหนอนหอใบงาและหนอนผีเส้ือ

งาดํ าพันธุ มข.2
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2.5 พันธุ มข. 1 เปนพันธุท่ีมหาวิทยาลัยขอนแกนปรับปรุงมาจากงาขาว ซีดับบลิว 103 
ของจีน ลักษณะฝกเปนแบบ 2 พู ไมไวตอแสงชวงแสง ไมแตกกิ่งกาน ฝกมีการเรียงตัว เปนแบบตรงกันขาม 
ฝกดก 3-7 ฝกตอซอกใบ เมล็ดสีขาวคอนขางใหญ น้ํ าหนักเมล็ด 2.79 อายุเก็บเกี่ยว 70-75 วัน ผลผลิต 
80-150 กิโลกรัมตอไร ไมตานทานหนอนหอใบงาและหนอนผีเส้ือกะโหลก

2.6 พันธุมหาสารคาม 60  เปนพันธุที่กรมวิชาการ
เกษตรปรับปรุงพันธุจากพันธุที-85 ของประเทศอินเดียลักษณะฝก 
2 กลีบ 4 พู ตนโปรง ไมแตกก่ิงฝกมีการเรียงตัวเปนแบบตรงกันขาม 
มี 1ฝกตอ 1 ซอกใบ ขนาดเมล็ดโตสีขาว น้ํ าหนัก 2.90 กรัมตอ 
1,000 เมล็ด  อายุเก็บเกี่ยว 80-85 วัน ผลผลิต 107 กิโลกรัมตอ
ไร ไมตานทานโรคราแปง เขตสงเสริมการปลูก ไดแก จังหวัดสระบุรี 
ลพบุรี  เพชรบูรณ  พิษณุโลก  และกาญจนบุรี

3. งาดํ า-แดง หรือเรียกกันโดยทั่วไปวา งาเกษตร ท่ีใชปลูกมี 3
3.1 พันธุพ้ืนเมืองพิษณุโลก และพันธุพ้ืนเมืองสุโขทัย

กานมาก ขนาดเมล็ดโต  สีของเมล็ดมีท้ังสีดํ าและสีน้ํ าตาลแดงปนอยูดวย
ผลิต 60-90 กิโลกรัมตอไร ปลูกมากที่จังหวัดเพชรบูรณ นครสวรรค
อุตรดิตถ แพร และนาน

3.2 งาแดงอุบลราชธานี 1 คัดเลือกและปรับปรุง
พันธุโดยกรมวิชาการเกษตร จากงาพันธุนานนี 25/160/85-9 ของ
ประเทศพมา ไดรับการรับรองพันธุเม่ือ 19 มกราคม 2536 มีขนาด
เมล็ดโตสม่ํ าเสมอ น้ํ าหนักเมล็ด 3.16 กรัมตอ 1,000 เมล็ด ลักษณะ
ฝกเปนแบบ 2 พู ตนแตกกิ่ง 3-5 กิ่ง อายุเก็บเกี่ยว 80-85 วัน ผล
ผลิต 141 กิโลกรัมตอไร ตานทานโรคเหีย่วหนอนหอใบงา ไรขาว และ
มวนฝน ใชเปนพันธุแนะนํ าใหเกษตรกรปลูกแทนพันธุพื้นเมือง

3.3 งาแดงพันธุ มข.3 คัดเลือกและปรับปรุงพันธุ
โดยมหาวิทยาลัยขอนแกน จากงาพันธุนานนี ของประเทศพมา 
ลักษณะฝกเปนแบบ 2 พู เมล็ดโตสีแดง น้ํ าหนักเมล็ด 3.12 กรัมตอ 
1,000 เมล็ด แตกกิ่ง 4-6 ก่ิงตอตน ตนสูง 130-150 เซนติเมตร 
อายุเก็บเกี่ยว 80-85 วัน ผลผลิต 100-180 กิโลกรัมตอไร ปลูกได
ทั้งตนฝนและปลายฤดูฝนเหมาะที่จะปลูกแบบหวาน คอนขางตานทาน
โรคและแมลง

ฤดูปลูก
1. ตนฤดูฝน  เร่ิมปลูกต้ังแตเดือนกุมภาพันธ-เมษายน และเก

มิถุนายน สวนใหญจะปลูกในพ้ืนท่ีนากอนการปลูกขาว มีพ้ืนท่ีปลูกประ
 พันธุ ไดแก
 ลักษณะฝกมี 2 กลีบ 4 พู แตกกิ่ง
กัน  อายุเก็บเกี่ยว 80-85 วัน ผล
 พิษณุโลก สุโขทัย ลพบุรี สระบุรี 

บ็เ
มา

งาขาวพันธุมหาสารคาม 60
งาแดงพันธุอุบลราชธานี 1
ก่ียวไดต้ังแตปลายเดือนเมษายน-
ณรอยละ 70 ของพ้ืนท่ีปลูกงาท้ัง

งาแดงพันธุ มข.3
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ประเทศ แหลงปลูกงาตนฤดูฝน ไดแก จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ บุรีรัมย สุรินทร นครราชสีมา สระบุรี 
ลพบุรี นครสวรรค เพชรบูรณ สุโขทัย ลํ าพูน นาน และสุราษฎรธานี

2. ปลายฤดูฝน  เร่ิมปลูกต้ังแตเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม และเก็บเกี่ยวได ต้ังแตปลายเดือน
พฤศจิกายน-ธันวาคม สวนใหญจะปลูกในสภาพพื้นที่ไรหรือที่ดอน ปลูกหลังการเก็บเกี่ยวพืชไร มีพ้ืนท่ีปลูก
ประมาณรอยละ 30 ของพ้ืนท่ีปลูกงาท้ังประเทศ แหลงปลูกงาปลายฤดูฝนท่ีสํ าคัญ ไดแก จังหวัดกาญจนบุรี 
พิษณุโลก สุพรรณบุรี เพชรบูรณ อุตรดิตถ และเลย

การพิจารณาเลือกพ้ืนท่ีปลูกงา
1. เปนดินรวนทราย มีการระบายน้ํ าดี และมีความอุดมสมบูรณพอสมควร
2. เปนพ้ืนท่ีดอนหรือสูง สามารถระบายน้ํ าไดสะดวกไมมีน้ํ าขังแฉะ
3. ความเปนกรด-ดางของดิน ควรอยูระหวาง 5.5-6.5 ไมเปนดินเปร้ียวหรือดินเค็ม
4. ไมเปนพ้ืนท่ีท่ีมีการปลูกงาติดตอกันมาเปนเวลานานหลายๆป เพราะจะทํ าใหงาเกิดโรคระบาดได

งาย

การเตรียมดิน
การเตรียมดินเปนปจจัยที่สํ าคัญในการปลูกงา  เน่ืองจากเมล็ดงามีขนาดเล็ก ควรมีการเตรียมดินให

รวนซุย จะชวยใหงางอกไดดีและมีความสม่ํ าเสมอ การไถพรวนจะมากหรือนอยคร้ังข้ึนอยูกับโครงสรางและ
ชนิดของเน้ือดิน  ถาเปนดินรวนทรายจะไถ 1-2 คร้ัง สวนดินเหนียวจะตองไถมากคร้ังกวาดินรวน โดยไถ 
1-2 คร้ัง สวนดินเหนียวจะตองไถมากคร้ังกวาดินรวนโดยไถ 2-3 คร้ัง เพื่อยอยดินใหละเอียดจะใหผลผลิต
สูงกวาไถเพียงคร้ังเดียว

การปลูกงาตนฤดูฝนโดยอาศัยน้ํ าฝนชวงเดือนกุมภาพันธ-มีนาคม ปริมาณความช้ืนในดินมีนอย จะ
ตองรอใหฝนตกเสียกอนจึงไถเตรียมดินปลูก สังเกตไดโดย เมื่อฝนตกท ําใหดินเปยกช้ืนลึกลงไปจากผิวดิน
ประมาณ 20 เซนติเมตร หรือลองใชจอบขุดลึกลงไปจากผิวดินประมาณ 20 เซนติเมตร หรือลองใชจอบขุด
ลึกลงไปประมาณ 1 หนาจอบ และพบดินยังมีความเปยกช้ืนอยู สามารถไถพรวนปลูกงาใหเสร็จไดภายใน 3 
วัน โดยไถดะ 1 คร้ัง แลวหวานเมล็ดงา และคราดกลบทันทีจะเปนผลดีกับการปลูกงา เพราะวาหลังจากน้ัน
ดินจะแหงเร็วความชื้นจะไมเพียงพอที่จะทํ าใหงางอกได

การปลูกงาชวงกลางฤดูฝน-ปลายฝน ปริมาณน้ํ าฝนมีเพียงพอทํ าใหเตรียมดินไดสะดวก โดยไถ
ประมาณ 2-3 คร้ัง กอนการหวานเมล็ดงาหลังจากน้ันจึงไถกลบอีก 1 คร้ัง จะทํ าใหงางอกไดสม่ํ าเสมอ แต
วิธีน้ีจะใชเมล็ดพันธุมากกวาการไถหวาน-คราดกลบ ประมาณ 2 เทาตัว

สํ าหรับในเขตท่ีมีแหลงน้ํ าหรือในเขตชลประทานใชวิธีปลอยน้ํ าเขาในแปลงปลูก ดินรวนทรายปลอย
ทิ้งไว 2 คืน ดินเหนียวทิ้งไว 1 คืน ตากดินไว 1-3 แดด แลวจึงไถ
เตรียมดินปลูกตอไป

การเตรียมดินปลูกงาหลังจากไถพรวนดินดีแลว  ควรแบงพื้นที่
ปลูกเปนแปลงยอย กวางแปลงละ 3-5 เมตร เพ่ือใหสามารถเดินเขา
ไปปฏิบัติดูแลรักษาไดสะดวก และชวยระบายนํ้ า เมื่อมีฝนตกชุกจะชวย
ลดความเสียหายจากนํ้ าทวมขัง ทํ าใหผลผลิตตอไรสูงข้ึน
 การเตรียมดินปลูกงา
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วิธีการปลูกงา
วิธีการปลูกงามี 2 วิธี คือ
1. การปลูกแบบหวาน  เกษตรกรสวนใหญนิยมปลูกงาดวยวิธีน้ี  โดยหลังจากเตรียมดินดีแลว จะ

ใชเมล็ดงาหวานใหกระจายสมํ่ าเสมอ ในแปลงปลูก แลวคราดกลบทันทีเพราะถารอจนหนาดินแหง หรือ
เมล็ดถูกแดดเผานานๆ เมล็ดงาจะตกมัน ทํ าใหไมงอกหรืองอกไมสม่ํ าเสมอ สํ าหรับเมล็ดพันธุที่หวานจะใช
ประมาณ 1-2 กิโลกรัมตอไร ข้ึนอยูกับสภาพการเตรียมดินและ
ความเคยชินของเกษตรกร ในการหวานอาจใชทรายละเอียด ข้ีเถา 
แกลบ หรือมูลสัตว ผสมในอัตรา 1:1 เพ่ือชวยใหเมล็ดงากระจาย
สม่ํ าเสมอมากข้ึน ปจจุบันมีการนํ าเคร่ืองปลูกงาแบบหวานมาใชใน
เขตจังหวัดลพบุรี เปนเคร่ืองปลูกที่ใชติดทายรถแทรกเตอร ตัว
เคร่ือง ประกอบดวยผาน 4 ผาน ถาบรรจุเมล็ดพันธุและมีชอง
ปลอยเมล็ดพันธุใหงาออกตามอัตราท่ีกํ าหนดไว เม่ือเมล็ดงาตกลง
พื้นดินผานทั้ง 4 ผานจะไถดินตาม ทํ าใหเมล็ดถูกกระจายออกและ
ถูกดินกลบ ตนงาที่งอกขึ้นมาจะกระจายตัวคลายๆ กับการหวาน เ
ขนาดเล็ก จะใชเวลาปลูกประมาณ 20 นาทีตอไร หากพวงกับรถไถขน

2. การปลูกแบบโรยเปนแถว ในการทํ ารองสํ าหรับโรย
เมล็ด สวนใหญใชคราดกาแถว จะชวยใหทํ าแถวปลูกไดเร็วข้ึน 
ระยะแถวปลูก 50x10 เซนติเมตร หรือใชเคร่ืองปลูกชนิด 4 แถว 
ระยะปลูก 30x10 เซนติเมตร หรือในแถวยาว 1 เมตร ใหมีตนงา 
10-20 ตน หลังจากปลูกแลว 15-20 วัน ใหทํ าการถอนแยกให
ไดระยะตนตามความตองการ อัตราเมล็ดพันธุท่ีใชประมาณ 2-3 
กิโลกรัมตอไร การปลูกดวยวิธีน้ีจะใชเมล็ดพันธุมากกวาวิธีหวาน 
เสียเวลาและแรงงานมาก ตองกํ าจัดวัชพืชระหวางแถวปลูก แตจะ
สะดวกในการพนสารเคมีปองกันกํ าจัดศัตรูพืช   การปลูกแบบเปนแ
หวาน

การใสปุย
ปุยเคมีท่ีใชกับงา ในดินทรายหรือดินรวนทรายท่ีมีความอุดม

ในอัตรา 20-30 กิโลกรัม/ไร สํ าหรับดินรวนปนดินเหนียว ใชป
กิโลกรัม/ไร การใสปุยในโตรเจนควรใสขณะท่ีงาจะออกดอกในปริมา
จะทํ าใหงาแกขาและปริมาณน้ํ ามันในเมล็ดลดลง

วิธีการใสปุยเคมีใหแกงา  พิจารณาจากวิธีการปลูก  ดังน้ี
1. ปลูกแบบหวาน ใหใชปุยหวานแลวคราดกลบกอนปลูก
2. ปลูกแบบโรยเปนแถว ใหใช 2 วิธี คือ

2.1 โดยใชปุยท้ังหมดโรยกนรองแถวปลูกกอนปลูก
2.2 โดยแบงให 2 คร้ัง คร้ังละเทา ๆ กัน
คร่ืองปลูกงา เม่ือพวงกับรถไถเดินตาม
าดใหญจะใชเวลาเพียง 10 นาที ตอไร

ถ

ส
ุย
ณ

การปลูกแบบหวาน
วนี้จะใหผลผลิตสูงกวาการปลูกดวยวิธี

มบูรณต่ํ า ใหใชปุยสูตร 15-15-15 
สูตร 20-20-0 ในอัตรา 20-25 
ท่ีไมมากเกินไป เพราะปุยไนโตรเจน

การปลูกแบบโรยเปนแถว
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คร้ังแรก : โรยกนรองของแถวปลูกกอนปลูก
ครั้งที่สอง : โรยขางแถวปลูกเม่ืองาอายุไมเกิน 15 วัน หลังจากงอก
ควรมีการใสปุยคอก ปุยหมัก หรือไถกลบปุยพืชสด ในดินในชวงเตรียมดินกอนปลูกงาจะทํ าใหไดผล

ผลิตสูง เพราะ งาตอบสนองตอการใสปุยอินทรียไดดีกวาปุยเคมี

การดูแลรักษา
งาเปนพืชที่ตองการการดูแลรักษานอยกวาพืชชนิดอื่นเพียงแตเตรียมดินใหถูกวิธีและเหมาะสม และ

ปลูกงาใหงอกอยางสม่ํ าเสมอ ก็สามารถจะใหผลผลิตพอสมควรแลวสวนใหญเกษตรกรที่ปลูกงาเม่ือหวาน
เมล็ดงาแลวก็ปลอยทิ้งจนถึงเก็บเกี่ยว อยางไรก็ตาม หากไดมีการปฏิบัติดูแลรักษาบางก็จะชวยใหผลผลิตสูง
ข้ึน ท้ังน้ีควรจะเร่ิมจากการปลูกงาเปนแปลงใหญ ๆ ขนาด 3-5 เมตร ใหมีรองระหวางแปลงเพ่ือจะไดตรวจ
แปลงไดสะดวกเม่ือมีโรคและแมลงระบาดสามารถท่ีจะปองกันกํ าจัดไดงายและรวดเร็ว

การเก็บเก่ียว
การสังเกตระยะสุกแกของงา เมื่องาเจริญเติบโตเต็มที่ถึงระยะสุกแกจะตองรีบเก็บเกี่ยว เน่ืองจากฝก

งาโคนตนที่แกกอนจะแตกออกทํ าใหเมล็ดรวงเสียหาย การสุกแกของงาสามารถสังเกตไดดังน้ี
1. ดอก เมื่อถึงอายุเก็บเกี่ยวดอกสุดทายจะรวง
2. ใบ จะมีสีเหลืองและรวงเกือบหมด
3. ฝก เปล่ียนจากสีเขียวเปนสีเหลือง ประมาณ 1 ใน 4 ของตน
4. เมล็ด มีลักษณะคอนขางเตงตึงและเปล่ียนสีตามพันธุ สํ าหรับงาดํ าใหแกะฝกที่ 3 จากยอดออก

มาดู ถาเมล็ดมีสีน้ํ าตาลแสดงวาแกเก็บเกี่ยวได
5. อายุ โดยนับอายุของงาแตละพันธุ เชน งาขาว พ้ืนเมืองเลย อายุ 110-120 วัน งาขาวพ้ืนเมือง

พันธุชัยบาดาลอายุ 80-85 วัน งาขาวพันธุรอยเอ็ด 1 อายุ 70-75 วัน งาขาว พันธุมหาสารคาม 60 อายุ 
80-85 วัน งาดํ านครสวรรค อายุ 95-100 วัน งาดํ า มก.18 อายุ 85-90 วัน งาดํ า มข.2 อายุ 70-75 
วัน งาแดงพันธุอุบลราชธานี 1 มข.3 พิษณุโลก และสุโขทัย อายุ 80-85 วัน เปนตน การพิจารณาอายุของ
งาน้ีจะตองพิจารณาความชื้นของอากาศขณะน้ันประกอบดวยถาฝนตกชุกอากาศมีความชื้นสูงงาจะสุกแกชา 
แตถาอากาศแหงจะเก็บเกี่ยวไดเร็วกวาอายุจริง 5-10 วัน เชน งาขาวพันธุรอยเอ็ด 1 ถาอากาศแหงแลงจะ
เก็บเก่ียวไดเม่ืออายุประมาณ 60-65 วัน เปนตน

วิธีการเก็บเก่ียวงา
การเก็บเกี่ยวใชเคียวหรือมีดเกี่ยวต่ํ ากวาฝกลางเล็กนอยถาปลูกในดินทรายหรืองาตนเล็กจะใชวิธี

ถอนทั้งตนก็ได ท้ังน้ีพยายามอยาใหดินทรายเกาะติดตนงา เพราะจะปนอยูกับเมล็ดมากเวลาเคาะ ทํ าใหคุณ
ภาพของงาลดลง ปจจุบันมีเคร่ืองเก่ียวงาแบบวางราย ทํ าใหเกี่ยวไดสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

วิธีการบมงา
หลังจากการเก็บเก่ียวงาแลวนํ ามาบมโดยนํ าตนงามากองรวมกัน หันปลายยอดเขาหากัน วางซอน

เปนชั้น ๆ ข้ึนไปเร่ือย ๆ ใหฝกปลายยอดเหล่ือมกันเล็กนอย (กองบมท่ัวไปมีขนาดกวาง x ยาว x สูง 
ประมาณ 2 x 3 x 1 เมตร) กองบมควรอยูในท่ีกลางแจงและท่ีสูงในแปลงปลูก เพ่ือปองกันน้ํ าทวมและ
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อากาศถายเทสะดวก เม่ือกองเรียบรอยแลวนํ าฟางขาว ใบไม ใบ
หญา ปดทับกองประมาณ 5-7 วัน ถาอากาศแหงเกินไป ควรรด
น้ํ ากองบมบาง หลังจากการบมแลวฝกจะเปล่ียนเปนสีเหลืองหรือ
น้ํ าตาลปนดํ าเสมอกัน สวนใบจะเปล่ียนเปนสีดํ าและหลุดรวงไป 
จากน้ันจึงทํ าการมัด ตาก เคาะ และทํ าความสะอาดเมล็ดตอไป

ขอดีของการบมงา
1. การปลูกงาจํ านวนมากๆ  ถาเก็บเกี่ยวชาฝกจะแตกเมล็ดรวงเสียหาย การบมจะชวยใหเกษตรกร

เวลาเก็บเกี่ยวงาไดมากขึ้น  สามารถเก็บเก่ียวพรอม ๆ กัน ไดในพ้ืนท่ีขนาดใหญ
2. การบมงาทํ าใหใบรวง สะดวกตอการมัดเปนกํ าและต้ังตากไดงาย
3. การบมทํ าใหสามารถเคาะไดเร็วข้ึน  เพราะงาที่บมจะแหงเร็ว  เน่ืองจากใบรวงหมด และใชเวลา

ตากนอยประมาณ 1-2 วันก็สามารถเคาะได แตงาท่ีไมบมตองใชเวลาตากถึง 4-5 วัน
4. การบมชวยใหฝกงาสวนโคนตน  และสวนปลายอาออกพรอมกัน จึงประหยดัเวลาแรงงานในการ

เคาะ  โดยเคาะเพียง 1-2 คร้ังก็ไดเมล็ดงาเกือบท้ังหมด  แตถาไมบมจะตองเคาะ 3-4 คร้ัง  เน่ืองจากฝกงา
อาออกไมพรอมกัน

5. การบมงาชวยลดความเสียหายอันเน่ืองจากมีฝนตกในขณะตากงา เพราะการบมงาจะใชเวลาตาก
นอยกวาไมบม

การบมงาน้ีจะทํ าการบมเฉพาะงาดํ าและงาดํ าแดง สวนงาขาวไมตองบมเน่ืองจากจะทํ าใหเมล็ดงา
ขาวมีสีหมองคล้ํ าคุณภาพเมล็ดต่ํ า สํ าหรับงาที่จะนํ าไปบริโภคเปนอาหารไมควรบม เชน งาดํ าพันธุ มข.18 
เพราะจะทํ าใหมีกล่ินดิน เศษพชืติดไปกับเมล็ดงา หากเกษตรกรเก็บเกี่ยวงาครบอายุเก็บเกี่ยวใหนํ าไปตาก 
3-4 แดด  แลวเคาะนวดไดทันที

การมัด ตาก เคาะ และทํ าความสะอาดเมล็ดงา หลังจากบมแลว ทํ าการเคาะใหใบรวงออกหมดเหลือ
แตฝกและตนงา ใชตอกหรือเชือกฟางมัดงาเปนกํ า ๆ ขนาดกํ ามือแลวนํ างา 3 กํ า มามัดท่ีปลายตนงารวม
เปนมัดเดียวกันแลวนํ าไปต้ังตาก ซึ่งจะแยกมัดงาเปน 3 ขา ชวยพยุง
ไมใหมัดงาลมเวลาต้ังตาก หรือจะใชวิธีการทํ าราวตาก โดยมัดงาเปน
กํ าขนาดใหญแลวแบงคร่ึง แขวนตากไวบนราว วิธีน้ีจะไดเมล็ดงาท่ี
สะอาดกวาวิธีแรก เพราะตนงาไมไดต้ังอยูบนพ้ืนดิน หลังจากตากไว 
2-3 วันก็นํ าไปเคาะ โดยนํ ามัดงาท่ีตากจนฝกแหงและปลายฝกอาออก
แลวควํ่ ามัดงาลงภาชนะท่ีเตรียมไว ใชไมเคาะมัดงาเบาๆ เมล็ดงาก็จะ
รวงลงบนภาชนะโดยงาย นํ าไปตากแดดอีก 1-2 แดด แลวนํ าไปเคา
สะอาดเมล็ดงาโดยฝดแยกเอาส่ิงเจือปนออกแลวบรรจุลงกระสอบนํ าไปเก

การเก็บเมล็ดพันธุ
โดยปกติเมล็ดพืชน้ํ ามันจะเส่ือมความงอกในชวงระยะเวลาอันส้ัน

ไดนาน จากการทดสอบพบวา เมล็ดงาสามารถเก็บไวไดนานถึง 17 เ
หนาปดปากถุงดวยความรอน เมล็ดยังมีความงอกถึง 82 เปอรเซ็นต และ
นาน 8 เดือน เมล็ดงายังมีความงอกมากกวา 80 เปอรเซ็นต
การบมงาดวยทางมะพราว เศษใบไม
และฟางแหง
ะใหมอีกคร้ังหน่ึง จากนั้นทํ าความ
็บหรือจํ าหนายตอไป

แตเมล็ดงาน้ันสามารถเก็บรักษาไว
ดือน โดยเก็บไวในถุงพลาสติกชนิด
เก็บใสถุงปุย ถุงผา และถุงกระดาษ 

การตากงา
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เมล็ดงาที่จะเก็บเปนเมล็ดพันธุ ควรเปนเมล็ดท่ีมีคุณภาพดี ที่ไดจากการเคาะเคาะครั้งแรก เพราะ
เมล็ดจะแกและสมบูรณเต็มท่ี จากน้ันนํ าไปตากใหแหงกอนเก็บในภาชนะปดท่ีมีความช้ืนต่ํ า

โรคของงา
1. โรคเนาดํ า

เช้ือสาเหตุ  :  เช้ือรา
ระยะการระบาด :  โรคน้ีระบาดไดต้ังแตระยะกลาจนถึงเก็บเก่ียว
ลักษณะอาการ : ใบเร่ิมเหลืองซีดลงกวาปกติ ตนงาจะเห่ียวยืนตนตาย รากและลํ าตนเนาสีน้ํ าตาล 

เปลือกติดแนนกับลํ าตน ฉีกดูภายในจะกลวงแฟบ บริเวณแผลมีเมล็ดสีดํ าคลายผงถานกระจายอยูทั่วไป
การปองกันกํ าจัด
1. คลุกเมล็ดดวยสารเคมีกอนปลูก ไดแก ใช เบนเลท คาเบนดาซิม เดลซีน เอ็ม เอ็กซ ในอัตรา 

0.1-0.3 เปอรเซ็นต ของน้ํ าหนักเมล็ด
2. เลือกปลูกพันธุเมล็ดสีแดง
3. ปลูกพืชหมุนเวียนท่ีไมเปนโรคน้ีสลับกับการปลูกงา หรือยายพื้นที่ปลูก โดยปลูกซํ้ าท่ีเดิมไมเกิน 

3 ป
4. ใชปุยคอกหรือปุยท่ีมีฟอสฟอรัสคอนขางสูง
5. เผาทํ าลายเศษซากพืชที่เปนโรค

2. โรคใบไมและลํ าตนเนา
เช้ือสาเหตุ   :  เช้ือรา
ระยะการระบาด  :  ระบาดทํ าความเสียหายกับเงาในระยะเติบโตถึงเก็บเก่ียว
ลักษณะอาการ   :  ใบไมโดยเฉพาะเม่ือมีความช้ืนสูงฝนตกชุก อาการไหมจะลุกลามสูกานใบ ลํ าตน 

และในท่ีสุด ทํ าใหตนหักพับเหี่ยวตาย
การปองกันกํ าจัด
1. ปลูกพันธุตานทาน เชน มหาสารคาม 60
2. ปลูกงาในชวงท่ีมีฝนนอย เชน ปลายฤดูฝน
3. อยาปลูกในระยะชิดมากเกินไป
4. ปลูกพืชหมุนเวียนท่ีไมเปนโรคน้ีสลับกับการปลูกงา
5. ใชสารเคมีพวกแคปเทน หรือไทแรม 0.3 เปอรเซ็นต คลุกเมล็ดกอนปลูก หรือ ใชริโดมิลฉีดพน 

1-2 คร้ัง เม่ือพบการระบาดของโรค

3. โรคเห่ียวจากแบคทีเรีย
เช้ือสาเหตุ         :   เชื้อแบคทีเรีย
ระยะการระบาด : ระบาดทํ าความเสียหายกับงาในระยะเติบโต

ถึงเก็บเกี่ยว
ลักษณะอาการ   :  ยอดเห่ียวมีรอยประสีขาวใสเล็กๆ กระจาย
 โรคเห่ียว
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ตามความยาวของลํ าตน เม่ือผาลํ าตนตามขวางดูจะมีสีน้ํ าตาลบริเวณรอยตอของเปลือกกับแกน เม่ือบีบจะ
พบน้ํ าเย้ิมสีขาวขุน ตนงาจะเหี่ยวและยืนตนตายโดยที่รากยังปกติอยู

การปองกันกํ าจัด
1. ใชพันธุตานทาน ไดแก งาแดงพันธุอุบลราชธานี 1
2. ไมควรใชสารเคมีเพราะไมคุมทุน

4. โรคยอดฝอย
เช้ือสาเหตุ         :   เช้ือไมโครพลาสมา โดยมีเพลี้ยจั๊กจั่นเปนแมลงพาหะ
ระยะการระบาด  :   ระบาดกับงาในระยะตนกลาถึงระยะเจริญเติบโต
ลักษณะอาการ    :   งาที่เปนโรคจะชะงักการเจริญเติบโต  ใบมีขนาดเล็กยอดแตกเปนพุมฝอย ดอก

เปล่ียนเปนสีเขียวคลายใบ ไมติดฝก
การปองกันกํ าจัด
1. ถอนและเผาทํ าลายตนท่ีเปนโรค
2. ปลูกใหเร็วข้ึน และหลีกเล่ียงการปลูกในชวงฤดูฝน
3. ใชสารเคมีปองกันกํ าจัดแมลง เชน เซฟวิน อโซดริน ไดเมทโธเอท ใน

อัตรา 40-50 ซีซี ตอน้ํ า 20 ลิตร ฉีดพนในระยะกอนออกดอก 1-2 คร้ัง หาง
กันประมาณ 7-10 วัน

4. หลีกเล่ียงการปลูกงาติดตอกันบริเวณหน่ึงบริเวณใดซ้ํ ากันหลาย ๆ ป

แมลงศัตรูงา
งามีแมลงศัตรูที่สํ าคัญหลายชนิด ทั้งพวกกัดกินใบพวกปากดูดและแมลงที่นํ า

ศัตรูที่สํ าคัญที่เขาทํ าลายงาในแตละระยะการเจริญเติบโต  มีดังน้ี
ระยะกลา ระยะกอนออกดอก

(7-15 วัน) (15-30 วัน)
   1. หนอนหอยอด    1. หนอนหอยอด

   2. หนอนผีเสือ้หัวกะโหลก

   3. เพล้ียจ๊ักจ่ัน

   4. หนอนแมลงวันเจาะตน

   5. มวนฝน
ระยะออกดอก ระยะติดฝก
(30-40 วัน) (35-60 วัน)

   1. หนอนหอยอด    1. หนอนหอยอด
   2. หนอนผีเสือ้หัวกะโหลก    2.หนอนผีเสือ้หัวกะโหลก
   3. ไรขาว    3. แมลงกินูน
   4. มวนฝน    4. มวนเขียวขาว
   5. เพล้ียไฟ    5. มวนฝน
โรคมาสูตนงา ซ่ึงแมลง

โรคยอดฝอย
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แมลงศัตรูงาท่ีสํ าคัญมีลักษณะการทํ าลายและการปองกันกํ าจัด ดังน้ี
1. หนอนหอใบงา
เปนแมลงศัตรูท่ีสํ าคัญท่ีสุดของงา โดยจะเขาทํ าลายในทุกสวน

ของงาและในทุกระยะการเจริญเติบโต เร่ิมต้ังแต งางอกพนผิวดินจนถึง
ระยะติดดอกออกฝก ถาทํ าลายระยะตนออน ตนงาจะเหี่ยวแหงตาย
หมด โดยลักษณะการทํ าลายน้ันตัวหนอนจะชักใยดึงเอาใบท่ีสวนยอด
มาหอหุมตัวไวและกัดกินอยูภายใน แตละยอดอาจจะมีตัวหนอน 1-5 
ตัวระยะออกดอกจะกินดอกทํ าใหดอกรวง สวนระยะติดฝกจะเจาะเขาไปกัด

การปองกันกํ าจัด
1. ใชพันธุตานทาน เชน พันธุมหาสารคาม 60, ชัยบาดาล นครส
2. ใชสารสกัดสะเดาเขมขน 50-20 พีพีเอ็ม อัตรา 50 มิลลิลิตร 
3. ใชสารเคมีปองกันกํ าจัดแมลง ไดแก โมโนโครโตฟอส (อโซ

(พอสซ) ฉีดพนเม่ือพบหนอน 2 ตัวตอแปลงยาว 1 เมตร เม่ืองาอายุ 5, 2

2. หนอนผีเส้ือหัวกะโหลก
เปนแมลงศัตรูท่ีสํ าคัญของงาและพืชหลายชนิด เชนถ่ัวตาง ๆ 

มะเขือ และยาสูบ เปนตน เกษตรกรเรียกหนอนชนิดน้ีวา "หนอน
แกว" สามารถท ําความเสียหายใหแกตนงาไดมากและรวดเร็ว เน่ือง
จากเปนหนอนผีเส้ือขนาดใหญหนอนจะกัดกินใบงาเหลือแตกานและ
ตนเห็นไดอยางชัดเจนโดยทํ าลายต้ังแตงาเร่ิมแตกใบจริงจนกระท่ังติด
ดอกออกฝกเม่ือกินใบของตนหน่ึงหมดก็จะเคล่ือนยายไปกินตนอ่ืนตัว
หนอนชอบหลบอยูใตใบทํ าใหสังเกตไดยาก เพราะมีสีเขียวคลายตนงา 
การระบาดทํ าลายของหนอนชนิดน้ี จะกอใหเกิดความเสียหายรุนแรง
ในบางทองท่ีและบางฤดูกาลเทาน้ัน

การปองกันกํ าจัด
1. ใชพันธุตานทาน เชน พันธุมหาสารคาม 60 ชัยบาดาล นครส
2. ใชสารสกัดสะเดาเขมขน 100 พีพีเอ็ม อัตรา 50 มิลลิลิตร ตอ
3. ไมทํ าลายแมลงวันกนขน ซ่ึงเปนศัตรูธรรมชาติของหนอนผีเส้ือ
4. ใชสารเคมีปองกันกํ าจัดแมลง ไดแก เมทามิโดฟอส (ทารารอน

แถวงายาว 1 เมตร เม่ืองาอายุ 5, 20 และ 40 วัน  

3. แมลงกินูนเล็ก
แมลงชนิดน้ีจะทํ าความเสียหายใหกับตนงาไดอยางรวดเร็ว กา

และสภาพพื้นที่ มักท ําลายตนงาในระยะติดฝกในเวลากลางคืนสวนกลางว
แปลงปลูก ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถาพบแมลงกินูนระบาดจะดักจับ
วิธีการกํ าจัดแมลงท่ีไดผลดีวิธีหน่ึง
กินอยูภายในฝก

วรรค บุรีรัมย และอุบลราชธานี 1
ตอน้ํ า 20 ลิตร
ดริน, นูราครอน) คารโบซัลแฟน 
0 และ 40 วัน

หนอนหอใบงา
วรรค บุรีรัมย และอุบลราชธานี 1
น้ํ า 20 ลิตร
หัวกะโหลก
) ฉีดพน เม่ือพบหนอน 1 ตัว ตอ

รระบาดข้ึนอยูกับสภาพภูมิอากาศ
นัจะหลบอยูตามตนไมใหญรอบ ๆ 
มาเปนอาหารหรือจํ าหนาย ซ่ึงเปน

หนอนผีเสื้อหัวกะโหลก
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การปองกันกํ าจัด
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ปลูกงาตนฤดูฝน (เมษายน-กรกฎาคม) ควรพนสารปองกันกํ าจัด

แมลงไวกอนเพราะแมลงชนิดน้ีจะเขาทํ าลายใบชวงกลางคืนและกัดกินอยางรวดเร็ว โดยใชสารเคมีปองกัน
ก ําจัดแมลงที่ใช ไดแก ไมโนโครโตฟอส (อโซดริน, นูวาครอน) เมทามิโดฟอส ฉีดพนเมื่อพบการทํ าลาย
ประมาณ 5-7 คร้ัง ทุก 7-10 วัน

4. เพล้ียจ๊ักจ่ัน
ตัวออนและตัวเต็มวันจะอาศัยดูดกินน้ํ าเล้ียงตามใบและยอดออนของงา นอกจากน้ีเพล้ียจักจั่นยัง

เปนแมลงพาหะนํ าโรคยอดฝอยมาสูงาอีกดวย ทํ าใหงาแสดงอาการยอดแตกเปนพุมฝอยไมติดฝก โดยชวงที่
เหมาะสมตอการเกิดโรคคือ เม่ืองามีอายุ 30-60 วัน

การปองกันกํ าจัด
ใชสารเคมีปองกันกํ าจัดแมลง ไดแก เบโนมิล (เซฟวิน) โมโนโครโตฟอส (อะโซดริน) ฉีดพนในระยะ

กอนออกดอก 1-2 คร้ัง หางกัน 7-10 วัน

5. มวนเขียวขาว
พบมีการระบาดทั่วไปในแหลงปลูกงา โดยเฉพาะการปลูกงาตามหลังขาว จะเกิดการระบาดอยางตอ

เน่ืองและรุนแรง เพราะเปนแมลงศัตรูท่ีสํ าคัญของขาว ตัวออนฟกใหมๆ  จะอยูรวมกลุมกันดูดกินน้ํ าเล้ียง งา
บางตนจะมีสีดํ าตลอดบริเวณยอด เน่ืองจากตัวออนของมวนเขียวขาวรวมตัวกันดูดกินน้ํ าเล้ียง เม่ือมวลโตข้ึน
ลํ าตัวขะเปล่ียนเปนสีเขียวแลวจะเร่ิมแยกไปดูดกินน้ํ าเล้ียงตามตนอ่ืนๆ ขณะทีง่าเร่ิมออกดอกและติดฝก หาก
ถูกมวนเขียวขาวทํ าลายอยางรุนแรงจะทํ าใหมีการติดฝกนอยลง

การปองกันกํ าจัด
ใชสารเคมีปองกันกํ าจัดแมลง ไดแก ไตรอะโซฟอส อัตรา 50 กรัม ตอน้ํ า 20 ลิตร ฉีดพนเม่ืองาอายุ 

1 เดือน

6. มวนฝน
เปนแมลงปากดูดขนาดเล็ก ตัวออนมีสีเขียว ตัวเต็มวัยมีสีเหลืองหรือน้ํ าตาลอมดํ า ทํ าลายโดยการ

ดูดกินน้ํ าเล้ียงจากยอด ใบออน ดอก และฝกออน ใบออนที่ถูกทํ าลายจะมีการเจริญเติบโตชา ใบท่ีโตข้ึนมี
ลักษณะเรียวเล็ก บิดงอมีสีเหลืองและมีรูโหว ทํ าใหใบขาดเปนรูกระจายโดยทั่วไปถาทํ าลายมาก ๆ ตนงาจะ
แสดงอาการเห่ียวเฉาได

การปองกันกํ าจัด
1. ใชพันธุตนทาน เชน พันธุนครสวรรคและอุบลราชธานี 1
2. ใชสารสกัดสะเดาเขมขน 100 พีพีเอ็ม อัตรา 50 มิลลิลิตรตอน้ํ า 20 ลิตร ฉีดพนทุก 7 วัน
3. ใชสารเคมีปองกันกํ าจัดแมลง ไดแก ไตรอะโซฟอส (ฮอสตาธิออน) โมโนโครโตฟอส (อะโซดริน) 

ฉีดพนเหมือนการปองกันกํ าจัดหนอนหอใบงา



13

ขอควรพิจารณาในการปองกันกํ าจัดแมลงศัตรูงา
1. แมลงศัตรูงาที่ควรระมัดระวังมากที่สุด คือ หนอนหอใบงา ซึ่งจะเขาทํ าลายตลอดระยะการปลูก 

โดยเฉพาะในระยะกลา ถาหนอนทํ าลายมาก ๆ งาจะตายได รองลงมาคือ หนอนผีเสื้อหัวกะโหลก ใหหมั่น
ตรวจดูแปลงถาพบไขหรือตัวหนอนใหเก็บหรือจับไปทํ าลาย เน่ืองจากไขหรือตัวหนอนมีขนาดใหญมองเห็นได
ชัดเจน เปนวิธีปองกันท่ีดีและประหยัด

2. การใชสารเคมี ควรใชเทาที่จํ าเปนเทาน้ัน กอนใชควรตรวจนับจํ านวนแมลงศัตรูกอน ถาพบใน
ปริมาณมากถึงระดับเศรษฐกิจจึงคอยทํ าการฉีดพนสารเคมี เชน พบหนอนหอใบงาจํ านวน 2 ตัว ตอแถวงา
ยาว 1 เมตร หรือหนอนผีเสื้อหัวกะโหลกจํ านวน 1 ตัว ตอแถวงายาว 1 เมตร จึงใชสารเคมีฉีดพน เพราะ
การใชสารเคมีมากหรือบอยคร้ังเกินไป นอกจากจะทํ าลายแมลงศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูงาแลว ยังเปน
การเพ่ิมตนทุนการผลิตอีกดวย

3. การปองกันกํ าจัดแมลงศัตรูงาท่ีดี ควรใชวิธีผสมผสาน โดยหม่ันตรวจแปลงงาอยูเสมอ ใชวิธีการ
ปองกันกํ าจัดโดยวิธีอื่น ๆ กอนถาไมไดผลจึงคอยใชการปองกันกํ าจัดโดยวิธีอื่น ๆ กอนถาไมไดผลจึงคอยใช
การปองกันกํ าจัดโดยใชสารเคมี เชน ใชแสงจากหลอดไฟดักผีเสื้อ เก็บไขหรือจับตัวหนอนมาทํ าลาย และจับ
แมลงท่ีบริโภคไดมารับประทานเปนตน

4. ในการใชสารเคมีใหพิจารณาใชสารเคมีที่กํ าจัดแมลงอยางไดผลและมีราคาไมแพงเกินไป อยาใช
สารเคมีชนิดเดียวติดตอกันนาน ๆ ควรเปล่ียนชนิดของสารเคมีบางเพ่ือปองกันการด้ือยาของแมลง

การปองกันกํ าจัดวัชพืชในแปลงงา
1. ใชวิธีเขตกรรม

1.1 เลือกชวงเวลาของการปลูกงา ในชวงฤดูแลงระหวางเดือนกุมภาพันธุ-เมษายน จะ
ปญหาเรื่องวัชพืชนอยเพราะอากาศแหงแลง ดินมีความชืน้นอย วัชพืชงอกไดในปริมาณไมมากนัก ถาปลูกใน
ชวงปลายฝนระหวางเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม จะมีวัชพืชมากจนอาจเก็บเกี่ยวงาไมไดเลยถาไมมีการกํ าจัด
วัชพืช

1.2 ปลูกงาใหข้ึนสม่ํ าเสมอ แปลงงาท่ีงอกสม่ํ าเสมอจะไมคอยมีปญหาวัชพืช แตแปลงที่งา
งอกหางจะมีวัชพืชข้ึนมากโดยเฉพาะการปลูกงาแบบโรยเปนแถวหรือหยอดเปนหลุมดังน้ันจึงตองมีการพรวน
ดินดายหญาบาง

1.3 ไถเตรียมดินกอนปลูกใหดี โดยเฉพาะในการปลูกงาปลายฝนจะตองไถเตรียมดินใหดี
กวาในชวงตนฝน

2. ใชสารเคมีปองกันกํ าจัดวัชพืช   ไดแก
-   พาราควอท จํ านวน 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
กอนงาและวัชพืชจะงอกข้ึนมา
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คุณคาทางโภชนาการของงา
งาเปนพืชที่มีคุณคางทางโภชนาการสูงชนิดหนึ่ง เมล็ดงามีไขมันประมาณ 35-57 เปอรเซ็นต และมี

โปรตีนประมาณ 17-25 เปอรเซ็นต เมื่อเปรียบเทียบงากับถั่วเหลืองและไขแลวพบวา งามีไขมันสูงกวาถ่ัว
เหลืองประมาณ 3 เทา และสูงกวาไข ประมาณ 4-6 เทา มีโปรตีนสูงกวาไข ประมาณ 5 เปอรเซ็นต แตตํ่ า
กวาถ่ัวเหลืองประมาณ 2 เทา นอกจากน้ีโปรตีนในงายังแตกตางจากพืชตระกูลถ่ัวและพืชใหน้ํ ามันอ่ืน ๆ 
เพราะมีกรดอะมิโนท่ีจํ าเปนซ่ึงพืชดังกลาวขาดแคลน เชน เมธไธโอนินและซีสติน แตงามีไลซีนต่ํ า ดังน้ันอาจ
ใชงาเปนอาหารเสริมพวกอาหารถั่วตางๆ เม่ือใชเปนอาหารหรือใชเสริมโปรตีนจากเน้ือสัตว ซึ่งมีราคาแพง 
นอกจากนี้ยังใชเสริมอาหารพวกธัญพืชกลวย  และอาหารแปงอ่ืนๆ ไดเปนอยางดี

ตารางแสดงคุณคาทางโภชนาการของงา
เปรียบเทียบกับถั่วเหลืองและไขไก

โภชนะ งาสีดํ า งาสีขาว ถั่วเหลือง ไขไก
  ความชื้น 5.26 5.87 8.42 71.28
  ไขมัน 48.10 51.26 17.78 11.5
  คารโบไฮเดรต 21.25 20.18 32.32 0.48
  เย่ือใย 6.01 4.36 4.06 -
  เถา 7.04 6.01 5.86 0.94
  โปรตีน 17.62 16.84 35.6 12.93
  แคลเซียม 0.71 0.84 0.24 0.06
  ฟอสฟอรัส 0.54 0.66 0.55 0.22


จดัทํ าเอกสารอิเล็กทรอนิกสโดย  :  ส ํานักสงเสรมิและฝกอบรม  มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร
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