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บทคัดย่อ  
การขาดแคลนพนัธ์ุดี มีจ านวนพนัธ์ุใหเ้ลือกปลูกนอ้ยคือปัญหาของเกษตรกรผูผ้ลิตถัว่ลิสงในภาคใต ้ดงันั้น

จึงน าถัว่ลิสงพนัธ์ุใหม่มาปลูกทดสอบการใหผ้ลผลิตและเปรียบเทียบการมีรายไดสุ้ทธิจากการใชพ้นัธ์ุท่ีแตกต่างกนั 
ส าหรับใชเ้ป็นพนัธ์ุทางเลือกใหก้บัเกษตรกร โดยใชข้อนแก่น 84-8 เป็นพนัธ์ุทดสอบกบัพนัธ์ุเดิมท่ีเกษตรกรในพ้ืนท่ี
นิยมปลูกคือ พนัธ์ุไทนาน 9 และ สข.38 ด าเนินการ 2 จงัหวดั คือ จงัหวดัพทัลุง ในปี 2557-2558 ท่ีแปลงเกษตรกร
ต าบลคลองทรายขาว อ าเภอกงหรา จงัหวดัพทัลุง เปรียบเทียบระหว่างพนัธ์ุขอนแก่น 84-8 กบัพนัธ์ุไทนาน 9 และใน
ปี 2559 ขยายผลการทดสอบไปท่ีต าบลท่าสะบา้ อ าเภอวงัวิเศษ จงัหวดัตรัง เปรียบเทียบระหว่างพนัธ์ุขอนแก่น 84-8 
กบัพนัธ์ุ สข.38 ด าเนินการทดสอบกบัเกษตรกรจงัหวดัละ 5 รายๆละ 2 ไร่ ผลการทดสอบ ในจงัหวดัพทัลุง ปี 2557  
พบว่า พันธ์ุท าให้ผลผลิตฝักสดและฝักแห้งแตกต่างกันทางสถิติ พันธ์ุขอนแก่น 84-8 ให้ผลผลิตฝักสดเฉล่ีย  
463 กิโลกรัม/ไร่ และพนัธ์ุไทนาน 9 ใหผ้ลผลิตฝักสดเฉล่ีย 571 กิโลกรัม/ไร่ พนัธ์ุขอนแก่น 84-8 ใหผ้ลผลิตฝักสดต ่า
กว่าไทนาน 9 เท่ากบั 108 กิโลกรัม/ไร่ หรือ คิดเป็นผลผลิตท่ีต ่ากว่า 18.91 เปอร์เซ็นต์  ส่วนผลผลิตฝักแห้งพนัธ์ุ
ขอนแก่น 84-8 ให้ผลผลิตฝักแห้งไดต้ ่ากว่าพนัธ์ุไทนาน 9 เช่นเดียวกนั  โดยมีผลผลิตฝักแห้งเท่ากบั 258 และ 324 
กิโลกรัม./ไร่ ตามล าดบั ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ พบว่า การปลูกพนัธ์ุขอนแก่น 84-8 ท าใหมี้รายไดสุ้ทธิ 3,006 
บาท/ไร่ และพนัธ์ุไทนาน 9 มีรายไดสุ้ทธิ 4,644 บาท/ไร่ เป็นรายไดท่ี้ต ่ากว่าการใชพ้นัธ์ุไทนาน 9 1,638 บาท/ไร่ ในปี 
2558 พบว่า ถัว่ลิสงทั้ง 2 พนัธ์ุ ใหผ้ลผลิตฝักสดและฝักแห้งไม่แตกต่างกนัทางสถิติ โดยท่ีพนัธ์ุขอนแก่น 84-8 และ
ไทนาน 9 ใหผ้ลผลิตฝักสดเฉล่ีย 585 และ 561 กิโลกรัม/ไร่ ตามล าดบั และใหผ้ลผลิตฝักแหง้ 287 และ 276 กิโลกรัม/
ไร่ ตามล าดบั ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ พบว่า ถัว่ลิสงทั้ง 2 พนัธ์ุมีรายไดสุ้ทธิเฉล่ียไดใ้กลเ้คียงกนั คือพนัธ์ุ
ขอนแก่น 84-8 มีรายไดสุ้ทธิเฉล่ีย 9,924 บาท/ไร่ ส่วนพนัธ์ุไทนาน 9 รายไดสุ้ทธิเฉล่ีย 9,788 บาท/ไร่ ในจงัหวดัตรัง 
ประสบปัญหาน ้ าท่วม สามารถเก็บเก่ียวผลผลิตได้เพียง 2 ราย ผลการทดสอบพบว่า พนัธ์ุให้ผลผลิตฝักสดและ 
ฝักแห้งเฉล่ียแตกต่างกนัทางสถิติ พนัธ์ุขอนแก่น 84-8 ให้ผลผลิตฝักสดเฉล่ีย 413 กิโลกรัม/ไร่ ซ่ึงต ่ากว่าพนัธ์ุสข.38 
ท่ีให้ผลผลิตฝักสดเฉล่ีย 678 กิโลกรัม/ไร่ คิดเป็นผลผลิตท่ีต ่ากว่า 64.16 เปอร์เซ็นต์ และมีรายได้สุทธิจากพนัธ์ุ
ขอนแก่น 84-8 ต ่ากว่าพนัธ์ุสข.38 885 บาท/ไร่ โดยพนัธ์ุขอนแก่น 84-8 มีรายไดสุ้ทธิเฉล่ีย 14,713 บาท/ไร่ และพนัธ์ุ
สข.38 มีรายไดสุ้ทธิเฉล่ีย 15,598 บาท/ไร่ สรุปในภาพรวมไดว้่าพนัธ์ุทดสอบขอนแก่น 84-8 ให้ผลผลิตและรายได้
สุทธิต ่ากว่าพนัธ์ุไทนาน 9 และสข.38 แต่เกษตรกรทั้ง 2 แหล่งท่ีท าการทดสอบให้การยอมรับถัว่ลิสงพนัธ์ุขอนแก่น 
84-8 โดยพึงพอใจในลกัษณะประจ าพนัธ์ุท่ีคลา้ยคลึงกบัสข.38 และการเกบ็เก่ียวง่ายกวา่พนัธ์ุไทนาน 9 
                                                           
1 ศูนยวิ์จยัพฒันาเมล็ดพนัธ์ุพืชสงขลา  
2 ส านกัวิจยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 8 จงัหวดัสงขลา 
3 ศูนยวิ์จยัและพฒันาเมล็ดพนัธ์ุพืชพิษณุโลก  
4 ศูนยวิ์จยัพืชไร่สงขลา สถาบนัวิจยัพืชไร่และทดแทน 
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ค าน า 
ถัว่ลิสงเป็นพืชท่ีนิยมปลูกกนัมากในระบบการปลูกพืช เพราะเป็นพืชท่ีมีอายุเก็บเก่ียวค่อนขา้งสั้น  

เกษตรกรสามารถเลือกปลูกไดห้ลายฤดู ในปีการเพาะปลูก 2557/58 มีพ้ืนท่ีปลูกถัว่ลิสงทั้งประเทศประมาณ 
148,358 ไร่ ผลผลิตรวม 36,980 ตนั ผลผลิตเฉล่ีย 253 กิโลกรัมต่อไร่ ในภาคใตมี้พ้ืนท่ีปลูก 3,960 ไร่ มีผลผลิต
เฉล่ียรวม 179 กิโลกรัมต่อไร่ (ส านกัเศรษฐกิจการเกษตร, 2558) ส าหรับเกษตรกรในภาคใตนิ้ยมปลูกเป็นพืช
แซมในสวนยางพารา ปาลม์น ้ามนั ไมผ้ล ไมย้ืนตน้ และในนาหลงัการเก็บเก่ียวขา้ว มีพ้ืนท่ีปลูกมากในจงัหวดั
สงขลา พทัลุง และปัตตานี ในภาคใตแ้มพ้ื้นท่ีปลูกนอ้ยแต่ราคาผลผลิตสูง เพราะนิยมบริโภคในรูปของถัว่ตม้ 
พนัธ์ุท่ีเกษตรกรนิยมปลูกมีพนัธ์ุไทนาน 9 และ สข.38 คิดเป็น 85 เปอร์เซ็นต์ของพ้ืนท่ีปลูกในภาคใตท้ั้งหมด 
ส่วนท่ีเหลืออีก 15 เปอร์เซ็นตเ์ป็นพนัธ์ุพ้ืนเมือง (สมจินตนา, 2542) ส าหรับปัญหาในการผลิตคือขาดแคลนพนัธ์ุ
ท่ีปรับตวัไดดี้ท่ีให้ผลผลิตสูง ซ่ึงในปัจจุบนัเกษตรกรมีเพียงพนัธ์ุ สข.38 ท่ีใชเ้พ่ือเป็นฝักตม้โดยเฉพาะ ซ่ึงได้
ออกเป็นพนัธ์ุแนะน ามานานแลว้ มีผลผลิตฝักสด 506 กิโลกรัมต่อไร่ แต่ในปัจจุบนักรมวิชาการเกษตรไดรั้บรอง
ถัว่ลิสงพนัธ์ุขอนแก่น 84-8 เป็นถัว่ลิสงฝักตม้ท่ีให้ผลผลิตฝักสดสูง 643-786 กิโลกรัมต่อไร่ (สมจินตนา, 2555) 
ดงันั้นจึงน าถัว่ลิสงพนัธ์ุรับรองใหม่เข้าทดสอบการให้ผลผลิตเปรียบเทียบกับพนัธ์ุเดิมท่ีเกษตรกรใช้ปลูก
ส าหรับใชเ้ป็นพนัธ์ุทางเลือกใหก้บัเกษตรกรผูป้ลูกถัว่ลิสงต่อไป 

 
วสัดุอุปกรณ์และวธีิการ :  

วสัดุและอุปกรณ์  
1. เมลด็พนัธ์ุถัว่ลิสง 3 พนัธ์ุ ไดแ้ก่ ไทนาน 9 สข.38 และขอนแก่น 84-8 
2. สารเคมีควบคุมวชัพืชอะลาคลอร์ 
3. ยิปซัม่ โดโลไมด ์
4. ปุ๋ยเคมี 15-15-15 และ 12-12-17 
5. อุปกรณ์ต่างๆ ส าหรับการเกบ็ขอ้มูล เช่น ถุงตาข่าย เคร่ืองชัง่น ้าหนกั 
วธีิการ 
คดัเลือกพ้ืนท่ีปลูก วิเคราะห์พ้ืนท่ี ศึกษาสภาพพ้ืนท่ีเพ่ือท าความเข้าใจกับสภาพพ้ืนท่ีเป้าหมาย 

ประชุมช้ีแจงวตัถุประสงคแ์ละแนวทางการด าเนินงานพร้อมใหค้วามรู้และปัจจยัการผลิต คดัเลือกเกษตรกรใน
พ้ืนท่ี ต าบลคลองทรายขาว อ าเภอ ตะโหมด จงัหวดัพทัลุง และในปี 2559 ขยายผลไปยงัพ้ืนท่ีต าบลท่าสะบา้ 
อ าเภอวงัวิเศษ จงัหวดัตรัง ด าเนินการกบัเกษตรกร จ านวน 5 รายๆ ละ 2 ไร่ โดยแบ่งพ้ืนท่ีแต่ละไร่ออกเป็น 2 
ส่วนส าหรับปลูกถัว่ลิสง 2 พนัธ์ุ คือพนัธ์ุทดสอบ (ขอนแก่น 84-8) และพนัธ์ุเกษตรกร โดยจังหวดัพทัลุง
เกษตรกรใชพ้นัธ์ุไทนาน 9 และจงัหวดัตรังเกษตรกรปลูกพนัธ์ุสข.38 ปฏิบติัตามวิธีการของเกษตรกร ดงัน้ี 

ในจงัหวดัพทัลุง มีการไถเตรียมดิน จ านวน 1 คร้ัง หลงัเก็บเก่ียวขา้ว ในขณะดินมีความช้ืน พร้อม
หว่านโดโลไมด ์อตัรา 50 กก./ไร่ ปลูกดว้ยระยะ 30 x 20 ซม. จ านวน 2 ตน้/หลุม หลงัปลูกฉีดพ่นอะลาคลอร์
อตัรา 600 มิลลิลิตร/ไร่ ใส่ปุ๋ย 12-12-17 อตัรา 30 กก./ไร่ ท่ีอาย ุ45-50 วนั เกบ็เก่ียวท่ีอาย ุ70 และ 95 วนั 
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ในจงัหวดัตรัง มีการไถเตรียมดิน จ านวน 2 คร้ัง ปลูกดว้ยระยะ 20 x 20 ซม.จ านวน 2 ตน้/หลุม หลงั
ปลูกฉีดพ่นอะลาคลอร์อตัรา 600 มิลลิลิตร/ไร่ ใส่ปุ๋ย 15-15-15 อตัรา 30 กก./ไร่ ท่ีอาย ุ30 วนั ใส่ยิปซัม่ อตัรา 50 
กก./ไร่ ท่ีอาย ุ30 วนั และเกบ็เก่ียวเม่ืออาย ุ90 วนั 

ระยะเวลา: ตุลาคม 2556- กนัยายน 2559 
สถานที่: แปลงเกษตรกร ต าบลคลองทรายขาว อ าเภอกงหรา จงัหวดัพทัลุง 
  แปลงเกษตรกร ต าบลโคกสะบา้ อ  าเภอวงัวิเศษ จงัหวดัตรัง 

 
ผลการทดลองและวจิารณ์ 

จงัหวดัพทัลุง 
ปี 2557  
ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิต พบว่า พนัธ์ุขอนแก่น 84-8 ให้ผลผลิตฝักสดระหว่าง 445-479 

กิโลกรัม/ไร่ ผลผลิตฝักแหง้ 246-269 กิโลกรัม/ไร่ โดยแปลงของนางธีรนนัทร์ พุ่มนวลให้ผลผลิตฝักสดสูงสุด 
และพนัธ์ุไทนาน 9 ใหผ้ลผลิตฝักสดระหว่าง 487-700 กิโลกรัม/ไร่ ผลผลิตฝักแห้งระหว่าง 287-391 กิโลกรัม/
ไร่ แปลงนางสมพร ชูรักษใ์หผ้ลผลิตฝักสดและฝักแหง้สูงสุด (ตารางท่ี 1) องคป์ระกอบผลผลิต พบว่า ไทนาน 9 
มีจ านวนฝักต่อหลุม 12-18 ฝัก ขอนแก่น 84-8 มีจ านวนฝักต่อหลุม 9-16 ฝัก พนัธ์ุขอนแก่น 84-8 มีขนาดของ
เมล็ดโตกว่าไทนาน 9 โดยมีน ้าหนกั 100 เมลด็เท่ากบั 45.92-60.02 กรัม พนัธ์ุขอนแก่น 84-8 มีเปอร์เซ็นต์การ
กะเทาะ 67.40-70.36 เปอร์เซ็นต์  และไทนาน 9 มีเปอร์เซ็นต์การกะเทาะ 65.32-73.72 เปอร์เซ็นต์ (ตารางท่ี 2) 
เม่ือเฉล่ียจาก 5 แปลง พบว่า พนัธ์ุท าให้ผลผลิตฝักสดและฝักแหง้แตกต่างกนัทางสถิติ พนัธ์ุขอนแก่น 84-8 ให้
ผลผลิตฝักสดและฝักแหง้เฉล่ีย 463 และ 258 กิโลกรัม/ไร่ ตามล าดบั ซ่ึงต ่ากว่าพนัธ์ุไทนาน 9 ท่ีใหผ้ลผลิตฝัก
สดและฝักแห้งเฉล่ีย 571 และ 324 กิโลกรัม/ไร่ ตามล าดบั สาเหตุท่ีท าให้พนัธ์ุขอนแก่น 84-8 ผลผลิตต ่ากว่า
เน่ืองจากถัว่ลิสงประสบสภาวะฝนแลง้หลงัปลูก แต่ไทนาน 9 เป็นพนัธ์ุท่ีมีเมล็ดขนาดปานกลาง สามารถ
เจริญเติบโตในสภาพแวดลอ้มท่ีไม่เหมาะสมไดดี้กว่าพนัธ์ุขอนแก่น 84-8 ซ่ึงเป็นพนัธ์ุถัว่ลิสงท่ีมีขนาดเมลด็โต 
ส าหรับองค์ประกอบของผลผลิต พบว่า พนัธ์ุท าให้จ านวนฝักต่อหลุม เปอร์เซ็นต์การกะเทาะและขนาดของ
เมลด็แตกต่างกนัทางสถิติ โดยพนัธ์ุขอนแก่น 84-8 มีจ านวนฝักต่อหลุมนอ้ยกว่าไทนาน 9 คือ 12 และ 15 ฝัก/หลุม 
ตามล าดบั เช่นเดียวกนักบัเปอร์เซ็นตก์ารกะเทาะ พนัธ์ุขอนแก่น 84-8 มีเปอร์เซ็นตก์ารกะเทาะท่ีต ่ากว่าพนัธ์ุไท
นาน 9 โดยมีเปอร์เซ็นต์กะเทาะเท่ากบั 69.31 และ 71.71 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดบั ส่วนขนาดของเมล็ด พนัธ์ุ
ขอนแก่น 84-8 มีขนาดของเมลด็ท่ีโตกวา่พนัธ์ุไทนาน 9 โดยมีน ้าหนกั 100 เมลด็ พนัธ์ุขอนแก่น 84-8 มีน ้ าหนกั 
52.48 กรัม ซ่ึงมากกวา่พนัธ์ุไทนาน 9 ซ่ึงมีน ้าหนกั 39.88 กรัมต่อ 100 เมลด็ (ตารางท่ี 3) 

ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ พบวา่ ราคาผลผลิตฝักสด 20 บาท/กิโลกรัม ท าใหพ้นัธ์ุขอนแก่น 84-8 
มี รายไดสุ้ทธิ 3,006 บาท/ไร่ ส่วนการปลูกพนัธ์ุไทนาน 9 มีรายไดสุ้ทธิ 4,644 บาท/ไร่ การปลูกพนัธ์ุขอนแก่น 
84-8 มีรายไดสุ้ทธิต ่ากวา่การปลูกพนัธ์ุไทนาน 9 1,638 บาท/ไร่ คิดเป็น 35.27 เปอร์เซ็นต ์เม่ือวิเคราะห์สัดส่วน
ผลตอบแทนสุทธิ (BCR) พบว่า การปลูกพนัธ์ุขอนแก่น 84-8 และไทนาน 9 มีสัดส่วนผลตอบแทนสุทธิเท่ากบั 
1.48 และ 1.68 ตามล าดบั ซ่ึงมีค่ามากกว่า 1 แสดงว่า การปลูกทั้ง 2 พนัธ์ุ ถัว่ลิสงมีความเหมาะสมและคุม้ค่าใน
การลงทุน (ตารางท่ี 4)  
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ปี 2558 
ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิต พบว่า พนัธ์ุขอนแก่น 84-8 ให้ผลผลิตฝักสดระหว่าง 410-709 

กิโลกรัม/ไร่ ผลผลิตฝักแหง้ 207-344 กิโลกรัม/ไร่ โดยแปลงของนางธีรนนัทร์ พุ่มนวล ใหผ้ลผลิตฝักสดสูงสุด 
และพนัธ์ุไทนาน 9 ให้ผลผลิตฝักสดระหว่าง 393-703 กิโลกรัม/ไร่ ผลผลิตฝักแห้งระหว่าง 214-354 กิโลกรัม/ไร่ 
แปลงนางดวงใจ จนัทร์ไข่ ใหผ้ลผลิตฝักสดและฝักแหง้สูงสุด (ตารางท่ี 5) องคป์ระกอบผลผลิต พบว่า ไทนาน 
9 มีจ านวนฝักต่อหลุม 11-20 ฝัก ขอนแก่น 84-8 มีจ านวนฝักต่อหลุม 7-13 ฝัก พนัธ์ุขอนแก่น 84-8 มีน ้ าหนัก 
100 เมลด็เท่ากบั 33.44-38.23 กรัม และ มีเปอร์เซ็นตก์ารกะเทาะ 56.65-64.05 เปอร์เซ็นต ์ในขณะท่ีพนัธ์ุไทนาน 
9 มีเปอร์เซ็นตก์ารกะเทาะ 65.85-69.60 เปอร์เซ็นต ์(ตารางท่ี 6) เม่ือเฉล่ียจาก 5 แปลง พบว่า พนัธ์ุท าใหผ้ลผลิต
ฝักสดและฝักแหง้เฉล่ียไม่แตกต่างกนัทางสถิติ โดยพนัธ์ุขอนแก่น 84-8 ใหผ้ลผลิตฝักสดเฉล่ียเท่ากบั 585 พนัธ์ุ
ไทนาน 9 ให้ผลผลิตฝักสดเฉล่ียเท่ากบั 561 กิโลกรัม/ไร่ และให้ผลผลิตฝักแห้งเฉล่ียเท่ากบั 287 และ 276 
กิโลกรัม/ไร่ ตามล าดบั ถัว่ลิสงเป็นโรคโคนเน่าขาวในช่วงก่อนถึงอายเุกบ็เก่ียว 2 สัปดาห์ ตอ้งรีบเก็บเก่ียวท่ีอาย ุ
74-75 วนั จึงท าใหมี้เปอร์เซ็นตก์ะเทาะและน ้าหนกั 100 เมลด็ต ่า โดยเฉพาะพนัธ์ุขอนแก่น 84-8 มีการเกิดโรค
โคนเน่าขาวท่ีรุนแรงมากกว่าพนัธ์ุไทนาน 9 จึงท าให้มีเปอร์เซ็นต์การกะเทาะต ่า 61.63 เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงแตกต่าง
กนัทางสถิติกบัไทนาน 9 มีเปอร์เซ็นตก์ะเทาะ 68.05 เปอร์เซ็นต ์ส่วนขนาดของเมลด็ พบว่า พนัธ์ุขอนแก่น 84-8 
มีน ้ าหนกั 100 เมล็ด เท่ากบั 36.02 กรัม แตกต่างกนัทางสถิติ กบัพนัธ์ุไทนาน 9 ท่ีมีน ้ าหนกั 100 เมล็ด เท่ากบั 
32.18 กรัม (ตารางท่ี 7) 

ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ พบว่า เกษตรกรสามารถจ าหน่ายถัว่ลิสงไดร้าคาสูง 30-33 บาท/
กิโลกรัม ซ่ึงเป็นราคาท่ีสูงกวา่ราคาในปี 2557 จึงท าใหเ้กษตรกรมีรายไดสุ้ทธิสูงกวา่ปี 2557 แต่การปลูกพนัธ์ุถัว่
ลิสงทั้ง 2 พนัธ์ุมีรายไดสุ้ทธิใกลเ้คียงกนั คือพนัธ์ุขอนแก่น 84-8 มีรายไดสุ้ทธิ 9,924 บาท/ไร่ และพนัธ์ุไทนาน 9 
มีรายไดสุ้ทธิ 9,788 บาท/ไร่ เม่ือวิเคราะห์สัดส่วนผลตอบแทนสุทธิ (BCR) พบว่า การปลูกพนัธ์ุขอนแก่น 84-8 
และไทนาน 9 มีสดัส่วนผลตอบแทนสุทธิเท่ากบั 2.25 และ 2.20 ตามล าดบั ซ่ึงมีค่ามากกว่า 1 แสดงว่าการปลูก
ทั้ง 2 พนัธ์ุถัว่ลิสงมีความเหมาะสมและคุม้ค่าในการลงทุน แมว้่าพนัธ์ุขอนแก่น 84-8 จะใหผ้ลผลิตและรายได้
สุทธิท่ีต ่ากว่าพนัธ์ุไทนาน 9 แต่เกษตรกรให้การยอมรับถัว่ลิสงพนัธ์ุขอนแก่น 84-8 ท่ีสามารถเก็บเก่ียวไดง่้าย
กวา่พนัธ์ุไทนาน 9 (ตารางท่ี 8)  

จงัหวดัตรัง 
ปี 2559  
จากผลการทดสอบท่ีสามารถเก็บเก่ียวผลผลิตได ้มีเพียง 2 ราย คือ นางปราณี บวัทอง และนางรัตนา 

นุย้ขาว ส่วนเกษตรกรอีก 3 ราย พ้ืนท่ีปลูกติดกบัคลอง จึงประสบปัญหาน ้าท่วมแปลง 2 คร้ัง คือระยะดอกออก
และระยะใกลเ้กบ็เก่ียว ท าใหไ้ม่สามารถเกบ็เก่ียวผลผลิตได ้ในรายท่ีเกบ็เก่ียวผลผลิตไดมี้ผลการทดสอบดงัน้ี 

ผลผลิตและองค์ประกอบของผลผลิต พบว่า การปลูกถัว่ลิสงทั้ง 2 พนัธ์ุให้ผลผลิตฝักสดในระดบั
ใกลเ้คียงกนั คือ ขอนแก่น 84-8 ให้ผลผลิตฝักสด 533-764 กิโลกรัม/ไร่ และพนัธ์ุสข.38 ให้ผลผลิตฝักสด  
673- 683 กิโลกรัม/ไร่ แปลงของนางปราณี บวัทอง ใหผ้ลผลิตฝักสดสูงกว่าแปลงของนางรัตนา นุย้ขาว ส่วน
ผลผลิตฝักแห้งพนัธ์ุขอนแก่น 84-8 มีน ้ าหนกัฝักแห้ง 273-394 กิโลกรัม/ไร่ และพนัธ์ุสข.38 มีน ้ าหนกัฝักแห้ง 
338-340 กิโลกรัม/ไร่ ผลผลิตฝักแหง้ในพนัธ์ุขอนแก่น 84-8 แปลงของนางปราณี บวัทองสูงกว่าแปลงของนาง
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รัตนา นุย้ขาวเช่นเดียวกบัผลผลิตฝักสด (ตารางท่ี 9) องค์ประกอบผลผลิต ในลกัษณะจ านวนฝักต่อหลุม ทั้ง  
2 พนัธ์ุ มีจ านวนฝักต่อหลุมใกลเ้คียงกนั โดยพนัธ์ุขอนแก่น 84-8 มีจ านวนฝักต่อหลุม 11-12 ฝัก และสข.38 มี
จ านวนฝักต่อหลุม 10-13 ฝัก ในพนัธ์ุ สข.38 มีเปอร์เซ็นต์การกะเทาะท่ีดีกว่าพันธ์ุขอนแก่น 84-8 โดยมี
เปอร์เซ็นตก์ารกะเทาะ 67.70-72.60 เปอร์เซ็นตแ์ละพนัธ์ุขอนแก่น 84-8 มีเปอร์เซ็นต์การกะเทาะ 63.25-64.70 
เปอร์เซ็นต์ ส่วนขนาดของเมลด็ พบว่า พนัธ์ุขอนแก่น 84-8 มีขนาดของเมล็ดโตกว่าพนัธ์ุสข.38 โดยมีน ้ าหนกั 
100 เมลด็ เท่ากบั 42.87–43.05 กรัม และพนัธ์ุสข.38 มีน ้าหนกั 100  เมลด็เท่ากบั 38.36-38.94 กรัม (ตารางท่ี 10) 
และเม่ือวิเคราะห์รวมทั้ง 2 แปลง พบว่า พนัธ์ุท าให้ผลผลิตฝักสดและฝักแห้งเฉล่ียแตกต่างกนัทางสถิติ โดย
พนัธ์ุขอนแก่น 84-8 ใหผ้ลผลิตฝักสดเฉล่ีย 413 กิโลกรัม/ไร่ ซ่ึงต ่ากว่าพนัธ์ุสข.38 ท่ีใหผ้ลผลิตฝักสดเฉล่ีย 678 
กิโลกรัม/ไร่ คิดเป็นผลผลิตท่ีต ่ากว่า 64.16 เปอร์เซ็นต์ ผลผลิตฝักแห้งพนัธ์ุขอนแก่น 84-8 ให้ผลผลิตฝักแห้ง
เฉล่ีย 212 กิโลกรัม/ไร่ ซ่ึงต ่ากว่าพนัธ์ุ   สข.38 ท่ีใหผ้ลผลิตฝักแหง้เฉล่ีย 339 กิโลกรัม/ไร่ องคป์ระกอบผลผลิต
อ่ืนๆ ในลกัษณะขนาดของเมล็ดและเปอร์เซ็นต์การกะเทาะมีค่าแตกต่างกนัทางสถิติเช่นเดียวกนั โดยพนัธ์ุ
ขอนแก่น 84-8 มีเปอร์เซ็นต์การกะเทาะต ่า63.98 เปอร์เซ็นต์ แต่มีขนาดของเมล็ดท่ีใหญ่กว่าพนัธ์ุสข.38 คือมี
น ้าหนกั 100 เมลด็ 42.96 กรัม ในขณะท่ีพนัธ์ุไทนาน 9 มีน ้าหนกั 38.65 กรัมต่อ 100 เมลด็ (ตารางท่ี 11) 

ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ พบว่า ราคาจ าหน่ายผลผลิตฝักสด 35 บาท/กิโลกรัม ท าให้พนัธ์ุ
ขอนแก่น 84-8 มีรายไดสุ้ทธิ 14,713 บาท/ไร่ และพนัธ์ุสข.38 มีรายไดสุ้ทธิ 15,598 บาท/ไร่ ดงันั้นการปลูกพนัธ์ุ
ขอนแก่น 84-8 จึงมีรายไดสุ้ทธิต ่ากว่า 885 บาท/ไร่ ส าหรับผลตอบแทนส่วนเพ่ิมการปลูกถัว่ลิสงดว้ยพนัธ์ุ
ขอนแก่น 84-8 และ สข.38 มีความคุม้ค่าต่อการลงทุนเช่นเดียวกนั โดยให้ผลตอบแทนส่วนเท่ากบั 2.82 และ 
2.92 ตามล าดบั (ตารางท่ี 12) และเกษตรกรใหก้ารยอมรับถัว่ลิสงพนัธ์ุขอนแก่น 84-8 ท่ีน าเขา้ทดสอบ เน่ืองจาก
มีลกัษณะประจ าพนัธ์ุคลา้ยกบัพนัธ์ุเดิมท่ีเกษตรกรใชป้ลูก 
 
สรุปผลการทดลอง  

จากการน าถัว่ลิสงพนัธ์ุขอนแก่น 84-8 เขา้ทดสอบศกัยภาพการให้ผลผลิตและเปรียบเทียบรายได้
สุทธิ กบัพนัธ์ุเดิมท่ีเกษตรกรใชป้ลูกคือไทนาน 9 และสข.38 ผลการทดสอบทั้งในจงัหวดัพทัลุงและจงัหวดัตรัง 
พนัธ์ุขอนแก่น 84-8 ใหผ้ลผลิตฝักสดและท าใหมี้รายไดสุ้ทธิเฉล่ียต ่ากว่าการใชพ้นัธ์ุเดิม คือ ไทนาน 9 และสข.
38 แต่เกษตรกรทั้ง 2 แหล่งทดสอบใหก้ารยอมรับพนัธ์ุใหม่ท่ีน าเขา้ทดสอบโดยพึงพอใจในลกัษณะประจ าพนัธ์ุ
ท่ีคลา้ยพนัธ์ุเดิม สข.38 และเกบ็เก่ียวไดง่้ายกวา่ไทนาน 9 
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12. เอกสารอ้างองิ :  
ส านกัเศรษฐกิจการเกษตร. 2558. สารสนเทศการเกษตรเศรษฐกิจการเกษตรรายสินคา้ปี 2556. ส านกังาน

เศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 
สมจินตนา ทุมแสน. 2542. เอกสารวิชาการ : ถัว่ลิสง. ศูนยวิ์จยัพืชไร่ขอนแก่น สถาบนัวิจยัพืชไร่ กรมวิชาการ

เกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 103 หนา้. 
สมจินตนา ทุมแสน. 2555. ผลงานวิจยัการปรับปรุงพนัธ์ุถัว่ลิสงและการเลือกผลิตใหเ้หมาะสมเฉพาะพ้ืนท่ี. 

เอกสารประกอบการประชุมโครงการทดสอบเทคโนโลยีการผลิตถัว่ลิสงเฉพาะพ้ืนท่ี ปี 2556. 22-23 
พฤศจิกายน 2555 ส านกัวิจยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 3 กรมวิชาการเกษตร. 

 
ตารางที่ 1 ผลผลิตจากการทดสอบพนัธ์ุถัว่ลิสงท่ีต าบลคลองทรายขาว อ าเภอกงหรา จงัหวดัพทัลุง ในปี 2557 

      เกษตรกร 
ผลผลติฝักสด (กก./ไร่) ผลผลติฝักแห้ง (กก./ไร่) 

ไทนาน 9 ขอนแก่น 84-8 ไทนาน 9 ขอนแก่น 84-8 
1. นางธีรนนัทร์ พุม่นวล 533 479 308 264 
2. นางสมพร ชูรักษ ์ 700 474 391 253 
3. นางดวงใจ จนัทร์ไข่ 487 445 287 269 
4. นางเยื้อน ชยัเกตุ 506 447 287 252 
5. นายสมมาตร อินขาว 629 463 349 246 
     เฉลีย่ 571 463 324 258 

 
ตารางที่ 2 องคป์ระกอบผลผลิตจากการทดสอบพนัธ์ุถัว่ลิสงท่ีต าบลคลองทรายขาว อ าเภอกงหรา จงัหวดัพทัลุง 

ในปี 2557 

เกษตรกร 
จ านวนฝักต่อหลุม (ฝัก) น า้หนัก 100 เมลด็ (กรัม) เปอร์เซ็นต์กะเทาะ (%) 

ไทนาน 9 
ขอนแก่น 
84-8 

ไทนาน 9 
ขอนแก่น 
84-8 

ไทนาน 9 
ขอนแก่น 
84-8 

1. นางธีรนนัทร์ พุม่นวล 12 9 36.73 50.21 73.24 69.12 
2. นางสมพร ชูรักษ ์ 18 16 39.28 50.86 73.36 69.52 
3. นางดวงใจ จนัทร์ไข่ 17 13 35.52 45.92 73.72 70.16 
4. นางเยื้อน ชยัเกตุ 15 10 45.42 60.02 72.92 67.40 
5. นายสมมาตร อินขาว 13 10 42.43 55.39 65.32 70.36 
     เฉลีย่ 15 12 39.88 52.48 71.71 69.1 
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ตารางที่ 3 ผลผลิตและองคป์ระกอบผลผลิตจากการทดสอบพนัธ์ุถัว่ลิสงท่ีต าบลคลองทรายขาว อ าเภอกงหรา 
             จงัหวดัพทัลุงในปี 2557 

พนัธ์ุ 
ผลผลติ 
ฝักสด 
(กก./ไร่) 

ผลผลติ 
ฝักแห้ง 
(กก./ไร่) 

จ านวนฝักดต่ีอ
หลุม 
(ฝัก) 

เปอร์เซ็นต์
กะเทาะ 

(%) 

น า้หนัก  
100 เมลด็ 
(กรัม) 

ขอนแก่น 84-8 462 258 12 69.31 52.48 
ไทนาน 9  571 *   324 *  15 *  71.71 *  39.88 * 

หมายเหตุ * แตกต่างทางสถิติโดยวิธี T-test ท่ี α= 0.05 
   ns ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ 

 
ตารางที่ 4 ผลผลิตฝักสดและขอ้มูลเศรษฐศาสตร์การทดสอบพนัธ์ุถัว่ลิสงท่ีต าบลคลองทรายขาว อ าเภอกงหรา 

จงัหวดัพทัลุง ในปี2557 

    เกษตรกร/พนัธ์ุ 
ผลผลติ ราคา รายได้ ต้นทุน รายได้สุทธิ BCR 
(กก./ไร่) (บาท/กก.)  (บาท/ไร่) (บาท/ไร่) (บาท/ไร่)   

      ไทนาน 9 
      1. นางธีรนนัทฺ พุมนวล 533 20 10,652 6,584 4,068 1.62 

2. นางสมพร ชูรักษ ์ 700 20 14,004 7,422 6,582 1.89 
3. นางดวงใจ จนัทร์ไข่ 487 20 9,744 6,357 3,387 1.53 
4. นางเยื้อน ชยัเกตุ 506 20 10,120 6,451 3,669 1.57 
5. นายสมมาตร อินขาว 629 20 12,580 7,066 5,514 1.78 
     เฉลีย่ 571 20 11,420 6,776 4,644 1.68 
      ขอนแก่น 84-8 

      1. นางธีรนนัท ์พุมนวล 479 20 9,580 6,316 3,264 1.52 
2. นางสมพร ชูรักษ ์ 474 20 9,488 6,293 3,195 1.51 
3. นางดวงใจ จนัทร์ไข่ 445 20 8,908 6,148 2,760 1.45 
4. นางเยื้อน ชยัเกตุ 447 20 8,936 6,155 2,781 1.45 
5. นายสมมาตร อินขาว 463 20 9,268 6,238 3,030 1.49 
     เฉลีย่ 462 20 9,236 6,230 3,006 1.48 
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ตารางที่ 5 ผลผลิตจากการทดสอบพนัธ์ุถัว่ลิสงท่ีต าบลคลองทรายขาว อ าเภอกงหรา จงัหวดัพทัลุง ในปี 2558 

เกษตรกร 
ผลผลติฝักสด (กก./ไร่) ผลผลติฝักแห้ง (กก./ไร่) 

ไทนาน 9 ขอนแก่น 84-8 ไทนาน 9 ขอนแก่น 84-8 
1. นางธีรนนัทร์ พุม่นวล 623 709 277 298 
2. นางล าใย อินขาว 683 691 313 344 
3. นางดวงใจ จนัทร์ไข่ 703 701 354 341 
4. นางเยื้อน ชยัเกตุ 393 410 214 207 
5. นายสมมาตร อินขาว 405 412 224 246 
     เฉลีย่ 561 585 276 287 

 
ตารางที่ 6 องคป์ระกอบผลผลิตจากการทดสอบพนัธ์ุถัว่ลิสงท่ีต าบลคลองทรายขาว อ าเภอกงหรา จงัหวดัพทัลุง 

ในปี 2558 

เกษตรกร 
จ านวนฝักต่อหลุม (ฝัก) 

น า้หนัก 100 เมลด็ 
(กรัม) 

เปอร์เซ็นต์กะเทาะ (%) 

ไทนาน 9 
ขอนแก่น 
84-8 

ไทนาน 9 
ขอนแก่น 
84-8 

ไทนาน 9 
ขอนแก่น 
84-8 

1. นางธีรนนัทฺร์ พุม่นวล 17 13 35.95 33.44 66.25 61.70 
2. นางล าใย อินขาว 20 11 29.06 36.68 65.85 56.65 
3. นางดวงใจ จนัทร์ไข่ 16 13 34.18 38.23 69.20 62.55 
4. นางเยื้อน ชยัเกตุ 12 9 30.38 34.05 69.60 63.20 
5. นายสมมาตร อินขาว 11 7 31.31 37.71 69.35 64.05 
     เฉลีย่ 15 10 32.18 36.02 68.05 61.63 

 
ตารางที่ 7 ผลผลิตและองคป์ระกอบผลผลิตการทดสอบพนัธ์ุถัว่ลิสงท่ีต าบลคลองทรายขาว อ าเภอกงหรา 
จงัหวดั 
             พทัลุง ในปี 2558  

 
พนัธ์ุ 

ผลผลติ 
ฝักสด 
(กก./ไร่) 

ผลผลติ 
ฝักแห้ง 
(กก./ไร่) 

จ านวนฝักดี 
ต่อหลุม 

(ฝัก) 

เปอร์เซ็นต์
กะเทาะ 

(%) 

น า้หนัก  
100 เมลด็ 
(กรัม) 

ขอนแก่น 84-8       585 287 10 61.63 36.02 
ไทนาน 9      561 ns    276 ns   15 *  68.05 *   32.18 * 

หมายเหตุ *  แตกต่างทางสถิติโดยวิธี T-test ท่ี α= 0.05 
   ns ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ 
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ตารางที่ 8 ผลผลิตฝักสดและขอ้มูลเศรษฐศาสตร์การทดสอบพนัธ์ุถัว่ลิสง ต าบลคลองทรายขาว อ าเภอกงหรา 
จงัหวดัพทัลุงปี 2558 

เกษตรกร/พนัธ์ุ 
ผลผลติ ราคา รายได้ ต้นทุน รายได้สุทธิ BCR 
(กก./ไร่) (บาท/กก.) (บาท/ไร่) (บาท/ไร่) (บาท/ไร่)   

    ไทนาน 9 
      1. นางธีรนนัทฺร์ พุม่นวล 623 30 18,690 8,255 10,435 2.26 

2. นางล าใย อินขาว 683 33 22,539 8,615 13,924 2.62 
3. นางดวงใจ จนัทร์ไข่ 703 33 23,199 8,735 14,464 2.66 
4. นางเยื้อน ชยัเกตุ 393 30 11,790 6,875 4,915 1.71 
5. นายสมมาตร อินขาว 405 30 12,150 6,947 5,203 1.75 
     เฉลีย่ 561 31 17,674 7,885 9,788 2.20 

   ขอนแก่น 84-8 
      1. นางธีรนนัทร์ พุม่นวล 709 30 21,270 8,771 10,353 2.43 

2. นางล าใย  อินขาว 691 33 22,803 8,663 14,140 2.63 
3. นางดวงใจ จนัทร์ไข่ 701 33 23,133 8,723 14,410 2.65 
4. นางเยื้อน  ชยัเกตุ 411 30 12,330 6,983 5,347 1.77 
5. นายสมมาตร อินขาว 412 30 12,360 6,989 5,371 1.77 
     เฉลีย่ 585 31 18,379 8,026 9,924 2.25 

 
ตารางที่ 9 ผลผลิตจากการทดสอบพนัธ์ุถัว่ลิสงท่ีต าบลท่าสะบา้ อ าเภอวงัวิเศษ จงัหวดัตรัง ในปี 2559 

เกษตรกร 
ผลผลติฝักสด (กก./ไร่) ผลผลติฝักแห้ง (กก./ไร่) 

ขอนแก่น 84-8 สข. 38 ขอนแก่น 84-8     สข. 38 
1. นางปราณี  บวัทอง 764 683 394 338 
2. นางรัตนา นุย้ขาว 533 673 273 340 

เฉลีย่ 649 678 334 339 
 
ตารางที่ 10 องคป์ระกอบผลผลิตจากการทดสอบพนัธ์ุถัว่ลิสงท่ีต าบลท่าสะบา้ อ าเภอวงัวิเศษ จงัหวดัตรัง  

ในปี 2559 

     เกษตรกร 
จ านวนฝักต่อหลุม (ฝัก) น า้หนัก 100 เมลด็ (กรัม) เปอร์เซ็นต์กะเทาะ (%) 

ขอนแก่น 84-8 สข. 38 ขอนแก่น 84-8 สข. 38 ขอนแก่น 84-8 สข. 38 
1. นางปราณี  บวัทอง 11 13 42.87 38.94 63.25 72.60 
2. นางรัตนา นุย้ขาว 12 10 43.05 38.36 64.70 67.70 
     เฉล่ีย         12 12 42.96 38.65 63.98 70.15 
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ตารางที่ 11 ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตการทดสอบพนัธ์ุถัว่ลิสงต าบลคลองทรายขาว อ าเภอกงหรา 
จงัหวดัพทัลุง ในปี 2559  

 
พนัธ์ุ 

ผลผลติ 
ฝักสด 
(กก./ไร่) 

ผลผลติ 
ฝักแห้ง 
(กก./ไร่) 

จ านวน 
ฝักต่อหลุม 

(ฝัก) 

เปอร์เซ็นต์
กะเทาะ 

(%) 

น า้หนัก  
100 เมลด็ 
(กรัม) 

ขอนแก่น 84-8 413 212 12 63.98 42.96 
สข 38   678 *  339 *    12 ns  70.15 *  38.65 * 

หมายเหตุ *   แตกต่างทางสถิติโดยวิธี T-test ท่ี α= 0.05 
   ns  ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ 

 
ตารางที่ 12 ผลผลิตฝักสดและขอ้มูลเศรษฐศาสตร์การทดสอบพนัธ์ุถัว่ลิสงท่ีต าบลท่าสะบา้ อ าเภอวงัวิเศษ  

   จงัหวดัตรัง ในปี 2559 

    เกษตรกร/พนัธ์ุ 
ผลผลติ ราคา รายได้ ต้นทุน รายได้สุทธิ BCR 
(กก/ไร่) (บาท/กก.) (บาท/ไร่) (บาท/ไร่) (บาท/ไร่)   

     ขอนแก่น 84-8 
      1. นางปราณี  บวัทอง 764 35 26,740 8,562 18,178 3.12 

2. นางรัตนา นุย้ขาว 533 35 18,655 7,407 11,248 2.52 
     เฉลีย่ 649 35 26,698 7,984 14,713 2.82 
      สข.38 

      1. นางปราณี  บวัทอง 683 35 23,905 8,157 15,748 2.93 
2. นางรัตนา นุย้ขาว 673 35 23,555 8,107 15,448 2.91 
     เฉล่ีย 678 35 23,730 8,132 15,598 2.92 

 
 
 


