
งา 

 

 

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Sesamum indicum 
อยู่ในวงศ์ :  (Family) Pedaliaceae 

งาเป็นพืชน ้ามัน ทนแล้งที่มีอายุเก่าแก่ชนิดหนึ่งของโลก ได้ชื่อว่าเป็นพืชแห่ง “ราชนีน ้ามัน” หรืออาจเรียกได้ว่าเป็น 
“เมล็ดงาจิ๋วมหัศจรรย์” ที่มีถ่ินก้าเนิดในภาคตะวันออกของทวีปแอฟริกา งาเป็นพืชที่ชอบอากาศร้อน แดดจัด อุณหภูมิประมาณ 
27-30 องศาเซลเซียส ถ้าอุณหภูมิต่้ากว่า 20 องศาเซลเซียส งาจะงอกช้า หรือชะงักการเจริญเติบโต แต่ถ้าอุณหภูมิสูงกว่า 40 
องศาเซลเซียส จะท้าให้การผสมเกสรติดยาก การสร้างฝักเป็นไปได้ช้า งาสามารถเจริญเติบโตได้ดีในดินแทบทุ กชนิดที่มีการ
ระบายน ้าดี ไม่มีน ้าขัง หรือชื นแฉะ ไม่เป็นดินเค็ม มีค่าความเป็นกรดด่างอยู่ ระหว่าง 5.5 -6.5 การปลูกงามีมานานมากกว่า 
4000 ปีมาแล้ว โดยปลูกในทวีปเอเชียมากที่สุดในโลก รองลงมาคือ ทวีปแอฟริกา ประเทศอินเดียและจีนเป็นผู้ผลิตงารายใหญ่
ที่สุดของโลก รองลงมา คือ พม่า ซูดาน อูกานดา และไนจีเรีย (FAO, 2005) 

 

คุณค่าทางอาหารของงา
(%) 

งาด้า งาขาว งาด้า-แดง 

น ้ามัน 48.10 51.26 49.60 
คาร์โบไฮเดรต 17.62 16.84 18.04 

โปรตีน 21.25 20.18 20.72 
เส้นใย 6.01 4.36 5.28 
เถ้า 7.04 6.01 6.83 

แคลเซียม 0.71 0.84 0.78 
ฟอสฟอรัส 0.54 0.66 0.63 

(ข้อมูลจากสถาบันการจัดการเทคโนโลยกีารเกษตรและนวัตกรรมเกษตร(สท.)) 

 

 

 



งาที่นิยมปลูกมีอยู่ 3 ชนิดได้แก่ 

ชนิดงา พันธุ์ 

 
 งาด้า 

- งาด้าบุรีรัมย์ 
- งาด้านครสวรรค์ 
- งาด้า มก.18 
- งาด้า มข.2 
- งาด้าพันธุ์อุบลราชธานี 3 

 

 
 งาขาว 

- งาไข่ปลา หรือ พันธุ์เมืองเลย 
- พันธุ์เชียงใหม่ 
- สมอทออด หรือพันธุ์ชัยบาดาล 
- พันธุ์ร้อยเอ็ด 1 
- พันธุ์ มข.1  
- พันธุ์มหาสารคาม 60 
- พันธุ์อุบลราชธานี 2 
- พันธุ์ซีพลัส 1 
- พันธุ์ซีพลัส 2 

 

 
 งาด้า-แดง หรือเรียกกันโดยทั่วไปว่า งาเกษตร 

 

- พันธุ์อุบลราชาธานี 1 
- พันธุ์เกษตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วิธีการปลูกงา 

ส้าหรับการปลูกงาของประเทศไทยโดยทั่วไปนิยมปลูก 2 ช่วงฤดูกาล 

ช่วงต้นฤดูฝน เป็นการปลูกงานหลังการเก็บเกี่ยวข้าวโดยจะปลูกในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนการเก็บเกี่ยว 
โดยการปลูกจะเลือกช่วงจากครั งแรกที่ฝนตกของฤดูกาลซึ่งในแต่ละพื นที่มีความแตกต่างกันในการปลูก  ซึ่งงาจะใช้ฝนแรกเพ่ือ
การงอกของเมล็ดงา การปลูกงาจะอยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม และในช่วงการเจริญเติบโตจะอยู่ในช่วงมีนาคมถึง
เมษายน และเมล็ดงาจะสุกและเก็บเกี่ยวได้ในช่วงเดือนพฤษภาคม ซึ่งช่วงนี จะเป็นพื นที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่ 
ส่วนในพื นท่ีภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางจะนิยมปลูกช่วงเดือนเมษายนและจะเก็บเกี่ยวในเดือนมิถุนายน 

ช่วงปลายฝน เป็นการปลูกงาในสภาพพื นที่ไร่หรือดอนปลูกหลังการเก็บเกี่ยวพืชไร่  โดยจะเริ่มปลูกงาประมาณเดือน
กรกฎาคมถึงสิงหาคม และเก็บเกี่ยวประมาณเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน ซึ่งผลผลิตที่ ได้จะได้ปริมาณมากกว่าที่ปลูกช่วงต้นฤดู
ฝน อย่างไรก็ตามการปลูกงาในช่วงปลายฝนอาจจะไม่เหมาะมากนักเนื่องจากงา เป็นพืชที่ไม่ชอบน ้ามาก ถ้ามีน ้ามากงาจะพบ
ปัญหาเรื่องโรคหลายชนิด เช่น โรครากเน่า โรคโคนเน่า เป็นต้น 
 

การเตรียมพื นท่ีส้าหรับการปลูกงา 
การเตรียมดินเป็นปัจจัยส้าคัญในการปลูกงา เนื่องจากเมล็ดงามีขนาดเล็กโดยการเตรียมดินจะมีจ้านวนครั งของการไถ

ขึ นอยู่กับโครงสร้างและชนิดของเนื อดิน ถ้าเป็นดินร่วนปนทรายจะไถ 1-2 ครั ง ส่วนดินเหนียวควรไถ 2-3 ครั ง เพ่ือย่อยดินให้
ระเอียด 

ตัวอย่างการเตรียมดิน 
- การเตรียมดินรวนปนทราย ควรมีการไถดะ 1 ครั ง และควรตากดินทิ งไว้  3-7 วันเพ่ือเป็นการก้าจัด

วัชพืช โรคและแมลง  
- หลังจากนั นท้าการไถแปร 1 ครั ง เพ่ือย่อยดินให้ละเอียดและก้าจัดวัชพืชที่งอกใหม่ 

การเตรียมดินดีจะช่วยในการเจริญเติบโตของงา ช่วยให้เมล็ดงาเจริญอย่างสม่้าเสมอ เปอร์เซ็นต์การงอกดี นอกจากนี 
หากดินมีอินทรียวัตถุในดินต่้ากว่า 1 เปอร์เซ็นต์ ให้หว่านปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักที่ย่อยสลายดีแล้ว อัตรา 1,000-1,500 กิโลกรัม
ต่อไร่ และไถพรวนกลบ หากดินมีค่าความเป็นกรดด่างต่้ากว่า 5.5 ให้หว่านปูนขาวอัตรา 10-20 กิโลกรัมต่อไร่ แล้วไถพรวน
ก่อนปลูก 10-15 วัน และหากดินเป็นดินเหนียวควรปรับพื นที่เพาะปลูกให้มีพื นที่ระบายน ้าเพ่ือไม่ให้เกิดน ้าขัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วิธีการปลูก 
 
การปลูกแบบหว่าน 
 

เป็นวิธีที่เกษตรกรนิยมปฏิบัติโดยจะหว่าน
เมล็ดงาด้วยแรงงานคนหลังจาการเตรียมดิน 
หว่านให้กระจายอย่างสม่้าเสมอ หลังจากนั น
จะท้าการคราดกลบทันที 
ปริมาณเมล็ดต่อไร่ : 2.0-2.5 กิโลกรัม 

การเจริญเติบโตของต้นงาไม่เป็นระเบียบ
ท้ า ให้ เ กิ ดคว ามไม่ ส ะดวก ในการ เข้ า ไป
ปฏิบัติการ เช่นในการก้าจัดวัชพืช ซึ่งจะท้าให้
คุณภาพเมล็ดที่ได้มีเมล็ดวัชพืชปน ท้าให้เป็น
ปัญหาในการคัดแยกและการแปรรูป 

 

.

 

การปลูกแบบโรยเป็นแถว 
 

เป็นวิธีการปลูกที่ใช้คราดกาแถวท้าร่อง
ส้าหรับโรยเมล็ด หรือท้าเป็นแถวแบบยกร่อง 
โดยให้ระยะห่างระหว่างแถวประมาณ 50-75 
เซนติเมตร เปิดร่องลึก 5 เซนติเมตร โรยเมล็ด
ให้มีจ้านวนต้น 10-20 ต้นต่อความยาว 1 
เมตร 
ปริมาณเมล็ดต่อไร่ : 1.0-1.5 กิโลกรัม 

การปลูกแบบโรยให้ผลผลิตที่มากกว่าและ
การจัดการได้สะดวกกว่าแบบหว่านเม็ด 
ปัจจุบันมีการน้าเครื่องปลูกงาที่ติดท้ายรถ
แทรกเตอร์แบบหว่านและแบบโรยมาใช้จึงง่าย
ต่อการปลูกและจัดการ 

 

 

 
การก้าจัดวัชพืช 

การปลูกในช่วงต้นฝน ในช่วงนี จะพบปัญหาวัชพืชน้อยมาก เพราะอากาศแห้งแล้ง ดินมีความชื นน้อย วัชพืชงอกในปริมาณน้อย 

การปลูกในช่วงปลายฝน ช่วงนี จะพบวัชพืชมาก จนบางพื นที่ไม่สามารถเก็บเกี่ยวงาได้หากไม่มีการก้าจัดวัชพืช ดังนั นการ
เตรียมดินที่ดีจะส่งต่อการเกิดของวัชพืช 
 ส้าหรับการก้าจัดวัชพืชในแปลงงา เมื่องาอายุครบ 30 วัน จะใช้วิธีก้าจัดแบบใช้แรงงานคน หรือการใช้สารก้าจัดวัชพืช 

 



การใส่ปุ๋ย 

ควรมีการใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 หรือ 16-20-0 อัตรา 15-30 กิโลกรัมต่อไร่ ในขั นตอนเตรียมดินและใส่ปุ๋ยยูเรีย 3-5 
กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อต้นงาอายุประมาณ 40 วัน ข้อควรระวัง ไม่ควรใส่ปุ๋ยมากกว่าที่แนะน้า เพราะจะท้าให้ต้นงามีแต่ล้าต้นและ
ใบใหญ่จะมีฝักและเมล็ดน้อย หรือท้าให้งาแก่ช้าและมีปริมาณน ้ามันลดลง 

โรคและแมลงศตัรูของงา 

โรค 

โรค ลักษณะ วิธีแก้ไข 
โรคเน่าด้า หรือโรคล้าต้นเน่า 
เกิดจาก 
(Marcrophomine phaseolina)  

 

อาการใบเหลือง ต้นเหี่ยว ยืนต้น
ตาย ล้าต้นเน่าหลังเป็นสีน ้าตาล
เปลือกติดแน่นกับล้ าต้น  ฉีกดู
ภายในล้าต้นกลวงแฟบมีจุดเล็ก ๆ 
สีด้าคล้ายผงถ่านกระจายบริเวณ
ราก  

-  ควรถอนต้นที่เริ่มแสดงอาการ
และเก็บซากพืชที่เป็นโรค เผา
ท้าลายนอกแปลงปลูก 
- ก่อนการปลูกในพื นที่เดิมควร
คลุกเมล็ดด้วยสารเคมี เช่น เบน
เลทคาเบนดา ชิม เดลซีน เอ็ม 
เ อ็ ก ซ์  ใ น อั ต ร า  0 . 1 -0 . 3 
เปอร์เซน็ต์ของน ้าหนักเมล็ด 

โรคเหี่ยวหรือโรคต้นเน่าด้า 
เกิดจาก 
(Pseudamonas solanacearum) 

 

อ า ก า ร ต้ น เ หี่ ย ว เ ป็ น ห ย่ อ ม ๆ 
ระยะแรกจะเห็นเป็นรอยปะสีขาว
ไสกระจายตามล้าต้น ล้าต้นโป่งนูน
หรือปริแตกเมื่อผ่าล้าต้นทางขวาง
จะเห็นเนื อเยื อภายในช ้ า เป็นสี
น ้าตาล เมื่อบีบจะพบน ้าสีขาวขุ่น 
ซึ่งเป็นกลุ่มเซลล์ของแบคทีเรีย  

- ควรถอนต้นที่เริ่มแสดงอาการ
และเก็บซากพืชที่เป็นโรค เผา
ท้าลายนอกแปลงปลูก 
- ควรปลูกพันธุ์ต้ านทานโรค 
ได้แก่ งาแดงพันธุ์อุบลราชธานี 
1 

โรคยอดฝอยหรอโรคพุ่มไม้กวาด 
เกิดจาก 
เชื อไมโครพลาสมา 
 

 

ต้นง ามี ลั กษณะใบ เล็ ก  ยอดมี
ลักษณะเป็นฝอย หรือกระจุกเป็น
พุ่มไม้กวาด กลีบดอกเป็นสีขาว
คล้ายใบ ไม่ติดฝัก มีเพลี ยจักจั่น
เป็นพาหะ เชื อเขาท้าลายในระยะ
ต้นกล้าถึงระยะการเจริญเติบโต
อ่ืนๆ  

- เมื่อเกิดโรคระบาดให้พ่นสาร
ป้องกันก้าจัดเพลี ยจักจั่น เช่น 
เชฟวิน อโชดริน ไดเมธโรเอท 
ในอัตรา 40-50 มิลลิลิตรต่อน ้า 
20 ลิตร ฉีดพ่นก่อนระยะออก
ดอก 1-2 ครั ง ห่างกัน 7-10 
วัน 

  

 

 

 



แมลงศัตรูพืช 

ชนิด ลักษณะการเข้าท้าลาย วิธีแก้ไข 
หนอนห่อใบงา 
 

 

เข้าท้าลายทุกส่วนของงา และในทุกระยะ
การเจริญเติบโตตั งแต่งางอกพ้นจาก
พื นดิน หนอนจะชักใยที่อยู่ส่วนยอดมาหุ้ม
ตัวไว้แล้วกัดกินยอดอยู่ภายใน แต่ละยอด
จะมีหนอน 1-5 ตัว ถ้าในระยะออกดอก
ดอกงาจะร่วง ในระยะติดฝักจะอาศัยใน
ฝัก มักเข้าท้าลายในช่วงฤดูการปลูกงาต้น
ฝน 

- ควรใช้สารสะเดาเข้มข้น 50-20 พีพี
เอ็ม อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน ้า 20 ลิตร
ฉีดพ่นที่ 7 วัน ตั งแต่เริ่มอายุได้ 5 วัน 
- ใ ช้ พั น ธุ์ ที่ ต้ า น ท า น  เ ช่ น  พั น ธุ์
มหาสารคาม60 ชัยบาดาล นครสวรรค์ 
บุรีรัมย์ และอุบลราชธานี 1 

หนอนผีเสื อหัวกะโหลกหรือ
หนอนแก้ว 

 
 

เข้าท้าลายโดยการกัดกินใบงาเหลือแต่
ก้านใบและล้าต้น ตัวหนอนชอบหลบอยู่
ใต้ใบท้าให้สังเกตยากเนื่องจากตัวหนอนมี
สีเขียวคล้ายต้นงา และสามารถเข้าท้าลาย
ระยะงาเริ่มแตกใบจริงจนถึงติดฝัก 

-ให้ฉีดพ่นด้วยสารสะเดาเข้มข้น 100 พี
พีเอ็มอัตรา 50 มิลิลิตร ต่อน ้า 20 ลิตร 
- ใ ช้ พั น ธุ์ ที่ ต้ า น ท า น  เ ช่ น  พั น ธุ์
มหาสารคาม60 ชัยบาดาล นครสวรรค์ 
บุรีรัมย์ และอุบลราชธานี 1 
- ไม่ควรท้าลายแมลงวันก้นขนและแตน
เบียน ซึ่ งเป็นศัตรูทางธรรมชาติของ
หนอนหัวกะโหลก 

แมงกินูนเล็ก

 

ท้าความเสียหายให้แก่ต้นงาได้อย่าง
รวดเร็ ว  การระบาดขึ นอยู่ กับสภาพ
ภูมิอากาศและสภาพพื นที่ มักเข้าท้าลาย
ฝักในเวลากลางคืน 

- ใช้กาวดักแมลง 
- ใช้สารเคมีกันแมลง 

เพลียจักจั่น

 

เข้าดูดน ้าเลี ยงของต้นงาและยังเป็นพาหะ
โรคยอดไม้กวาด จะพบในช่วง 30-60 
หลังจากปลูก 

- ใช้เชื อราเมธาไรเชียมผสมบิวเวอร์เรีย 
ฉีดพ่น 

มวนฝิ่น เป็นแมลงปากดูดขนาดเล็ก ตัวอ่อนมีสี
เขียว เข้าดูดน ้าเลี ยงจากยอด ใบอ่อน 
ดอก และฝักอ่อนส่งผลให้งาเจริญเติบโต
ช้า  

- ควรใช้พันธุ์ต้นทาน เช่น พันธุ์
นครสวรรค์และอุบลราชธานี 1 

ไรขาวพริก

 

ตัวอ่อนและตัวแก่รวมกลุ่มดูดน ้าเลี ยงใต้
ใบ ท้าให้ใบหนา ขอบใบม้วนลง ยอดหงิก 
ต้นเตี ย แคระแกรน ถ้าระบาดรุนแรงท้า
ให้ดอกร่วง ติดฝักน้อย มักพบระบาดที่
ส่วนยอด 

- ควรพ่นสารไดโคโฟล 

 
 
 



สรุปชนิดของแมลงที่เข้าท้าลายต้นงาในระยะการเจริญเติบโตต่าง ๆ 

 

ระยะกล้า 
(7-15 วัน) 

ระยะก่อนออกดอก 
(15-30 วัน) 

ระยะออกดอก 
(30-40 วัน) 

ระยะติดฝัก 
(35-60 วัน) 

หนอนห่อใบ หนอนห่อใบ หนอนห่อใบ หนอนห่อใบ 
 หนอนผีเสื อหัวกระโหลก หนอนผีเสื อหัวกระโหลก หนอนผีเสื อหัวกระโหลก 
 เพลี ยจั๊กจั่น ไรขาว แมลงกินูน 
 มวนฝิ่น มวนฝิ่น มวนเขียวข้าว 
 หนอนแมลงวันเจาะล้าต้น เพลี ยไฟ มวนฝิ่น 

 

การเก็บเกี่ยว 

          งาระยะสุกแก่ท่ีสามารถเก็บเกี่ยวได้จะมีลักษณะใบล่างเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและร่วงหล่นไปเรื่อย ๆ ฝักเปลี่ยนจากสีเขียว
เป็นสีเหลือง ประมาณ 2 ใน 3 ของต้น มีจ้านวน 80 เปอร์เซ็นต์ของพื นที่ปลูก เมล็ดค่อนข้างเต่งตึงและเปลี่ยนสีตามพันธุ์ หรือ
แกะฝัก (งาด้า) ที่ 3 จากยอดออกมาดู ถ้าเมล็ดมีสีน ้าตาลแสดงว่าแก่เก็บเกี่ยวได้ หรือนับอายุการเก็บเก่ียว แต่ทั งนี ขึ นกับสาย
พันธุ์และสภาพอากาศ ส้าหรับการเก็บเกี่ยวจะใช้เคียวหรือมีด โดยตัดต่้ากว่าฝักล่าง เล็กน้อย และหากต้นงามีขนาดเล็กสามารถ
เก็บเก่ียวโดยวิธีถอนทั งต้นได้ หลังจากเก็บเกี่ยวงาแล้ว น้างามามัดเป็นก้า มัดละประมาณ 10-30 ต้น ทั งนี ขึ นกับสายพันธุ์ 
(พันธุ์ที่มีการแตกก่ิงแขนงหรือไม่) แล้วน้ามาตากพิงกันกลุ่มละ 3-4 มัด โดยตากในแปลงปลูกหรือบริเวณลานตากใกล้บ้านซึ่ง
ควรมีผ้าใบ หรือผ้าตาข่ายสีฟ้าปูรองพื น เพ่ือรองรับเมล็ดที่ร่วงหล่น การตากงาควรวางเรียงกันหรือท้าแบบ 3 ขาก็ได้ ตากนาน
ประมาณ 5 – 7 วัน หรือตากไว้จนฝักแห้ง แล้วน้ามากะเทาะเมล็ด เมล็ดที่ได้น้ามาท้าความสะอาดโดยฝัดด้วยกระด้ง หรือใช้
ตะแกรงร่อน เพ่ือให้เศษฝุ่น ผง เมล็ดวัชพืช และเมล็ดงาลีบแยกออกจากเมล็ดงา นอกจากนี ต้องไม่บ่มงาหรือน้างามากองซ้อน
กันเพ่ือให้เมล็ดงาสุกแก่และใบร่วง ซึ่งง่ายต่อการกะเทาะ เพราะการท้าเช่นนี จะท้าให้อุณหภูมิภายในกองงาสูง และความชื นฝัก
สูง จะมีผลท้าให้เมล็ดมีความชื นสูงขึ นด้วย และจะมีกรดไขมันออกมาจากเมล็ด ท้าให้เมล็ดมีกลิ่นกรด ซึ่งท้าให้คุณภาพเมล็ดงา
ไม่ดี จะท้าให้ราคาเมล็ดงาลดลงอย่างมาก 

 

ลักษณะการตากงา 

 



การเก็บเมล็ดพันธุ์ 

พันธุ์งาที่ปลูกทั่วไปเป็น พันธุ์แท้ ซึ่งเกษตรกรสามารถเก็บเมล็ดไว้ปลูกต่อได้ เมล็ดงาที่จะเก็บเป็นเมล็ดพันธุ์ ควรเป็นเมล็ดที่ได้
จากการเคาะครั งแรก เพราะเมล็ดจะแก่และสมบูรณ์เต็มท่ี จากนั นน้าเมล็ดไปตากให้แห้งก่อนเก็บในภาชนะปิดที่มีความชื นต่้า ก็
จะท้าให้ได้เมล็ดพันธุ์ดีที่มีคุณภาพ หากเก็บเมล็ดพันธุ์งาไว้ในถุงพลาสติกชนิดหนาปิดปากถุงสนิท สามารถเก็บไว้ได้นาน 17 
เดือน โดยเมล็ดยังมีความงอก 82 เปอร์เซ็นต์ และหากเก็บเมล็ดพันธุ์งาไว้ในถุงปุ๋ย ถุงผ้า และถุงกระดาษ สามารถเก็บไว้ได้นาน 
8 เดือน โดยเมล็ดยังมีความงอกมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี ควรคลุกเมล็ดพันธุ์ก่อนปลูกด้วยสารแคปแทน หรือ เบโนมิล 
อัตรา 2.5-5.0 กรัมต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม เพ่ือควบคุมโรคท่ีเกิดจากเชื อราในระยะต้นกล้า 

 

สรรพคุณของงาด า 

1. งาด ามีสารอาหารต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อร่างกายมากมาย และยังมีสรรพคุณช่วยชะลอความแก่ให้ดูอ่อนกว่าวัย รวมไปถึง
ช่วยบ ารุงผิวให้สดใสอยู่เสมอ 

2. งาด ามีสารอาหารที่ช่วยซ่อมแซมและบ ารุงผิว ท าให้ผิวไม่เหี่ยวแห้ง 
3. ช่วยบ ารุงเส้นผมให้ด าเงางามและแข็งแรง ป้องกันการเกิดผมหงอก 
4. ช่วยให้ระบบเผาผลาญในร่างกายท างานได้ดีขึ้น 
5. งาด าช่วยป้องกันเส้นเลือดแข็งตัว ช่วยขยายหลอดเลือด 
6. ช่วยให้ระบบการท างานของหัวใจแข็งแรง ป้องกันการเกิดโรคหัวใจ ป้องกันลิ่มเลือด 
7. งาด ามีสารต้านอนุมูลอิสระ ที่สามารถป้องกันการเกิดมะเร็งในส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้ 
8. ช่วยลดความเครียด บ ารุงระบบประสาทและสมอง 
9. งาด ามีธาตุเหล็กสูง จึงช่วยบ ารุงเลือด ช่วยกระตุ้นการท างานของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายและยังช่วยกระตุ้นการสร้าง

เม็ดเลือดขาว ร่างกายจึงแข็งแรงต่อเชื้อโรค 
10. ป้องกันโรคหวัด โรคเหน็บชา ตะคริว 

ในงาด ายังมีโปรตีนบางชนิดซึ่งเป็นกรดอะมิโนจ าเป็นที่ร่างกายไม่สามารถสร้างขึ้นมาเองได้ ช่วยในเรื่องการนอนหลับ ท าให้หลับ
พักผ่อนสบาย ช่วยบ ารุงกระดูก ป้องกันการเกิดโรคกระดูกเปราะ กระดูกพรุน ป้องกันการเกิดโรคท้องผูก บรรเทาอาการ
ริดสีดวงทวาร ต้านทานอาการข้ออักเสบ โรคข้อเสื่อม 

 

 

 

 

 

 

 

 



อ้างอิง 

https://www.nstda.or.th/agritec/technology/plant/sesame/ 

 

https://www.nstda.or.th/agritec/technology/plant/sesame/

