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ผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุงาท่ีมีผลมาจากพันธุและอายุเก็บเก่ียว 
Yield and Seed Quality of Sesame as Affected by Varieties and Harvesting Times 
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บทคัดยอ วัตถุประสงคของการทดลองนี้เพื่อศึกษาผลของพันธุและอายุเก็บเก่ียวที่มีตอผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ    วาง
แผนการทดลองแบบ Split plot in RCBD จํานวน 4 ซ้ํา main plot คือ งาดําฝกแตก  KU18 งาขาวฝกแตก KU19 งาดําฝกไมแตก  
CM- 07  และ งาขาวฝกไมแตก C-plus 2  sub plot คือ อายุเก็บเกี่ยวที่ 82, 92 และ 102 วันหลังปลูก  ผลการทดลองพบวา 
พันธุงาและอายุเก็บเก่ียวที่แตกตางกันมีผลทําใหผลผลิต  องคประกอบผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุมีความแตกตางกันทางสถิติ   
โดยงาพันธุ KU18 และ CM-07  มีความงอก  ดัชนีการงอกและความแข็งแรง  โดยวิธีการเรงอายุสูงที่สุด  ในขณะที่พันธุ KU19 
และ C plus2 มีความงอก  ดัชนีการงอกและความแข็งแรงโดยวิธีการเรงอายุต่ําสุด   จากการศึกษาอายุเก็บเก่ียวที่มีตอผลผลิต  
องคประกอบผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุนั้น  พบวา  การเก็บเกี่ยวที่อายุ 82 วันหลังปลูก  ใหจํานวนฝกตอตน  จํานวนเมล็ด
ตอฝก  น้ําหนักเมล็ดตอฝกและผลผลิตเมล็ดตอไรสูงที่สุด  สวนการเก็บเก่ียวที่อายุ 92 วันหลังปลูก  จะมีความงอก  ดัชนีการงอก  
ความแข็งแรงโดยวิธีการเรงอายุและความงอกในไรสูงที่สุด 
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ABSTRACT:  The objective of this experiment was to study effect of harvest time on yield and  seed quality of 
sesame. The experiment was arranged as split plot in RCBD with 4 replications Four varieties of  sesame 
consisted of KU18, KU19, CM-07 and C plus2  as main plot and three harvesting times, 82, 92 and 102  day after 
planting as sub plot. The results revealed that seed yield, yield components and seed quality had significant 
difference as affected by varieties and harvesting times.  The highest values of germination, germination index 
and vigor as determined by AA test resulted from KU18 and CM-07, whereas KU19 and C plus2 was the lowest 
values of germination, germination index and vigor as determined by AA test. The effect of harvesting times on 
yield, yield components and seed quality found that the highest of number of pod per stem, number of seed per 
pod, seed weight per pod and seed yield were obtained from 82 day after planting and the maximum values of 
germination, germination index, vigor as determined by AA test and field emergence resulted from 92 day after 
planting. 
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