
การทดสอบพนัธ์ุถั่วหร่ังอายุปานกลางในไร่เกษตรกร 
Field Test Intermediate Maturity Bambara Groundnut Varieties  
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บทคัดย่อ  

ด าเนินการปลูกทดสอบการใหผ้ลผลิตและการปรับตวัต่อสภาพแวดลอ้มของถัว่หร่ังท่ีผ่านการคดัเลือก
ในขั้นตอนการเปรียบเทียบพนัธ์ุในไร่เกษตรกร จ านวน 2 พนัธ์ุ คือ TVsu 1221 และ TVsu 986 เปรียบเทียบกบั
พนัธ์ุมาตรฐานสงขลา 1 ด าเนินการ 12 แปลง พ้ืนท่ีภาคใต ้4 แปลง คือ จงัหวดัพงังา ชุมพร นครศรีธรรมราช 
และ สุราษฏร์ธานี พ้ืนท่ีนอกภาคใต ้8 แปลง คือ เลย อ านาจเจริญ สุรินทร์ สกลนคร ปราจีนบุรี นครราชสีมา 
กาญจนบุรี และแม่ฮ่องสอน ในปี 2558-2559 ผลการทดสอบ พบว่า พนัธ์ุTVsu 1221 ใหผ้ลผลิตฝักสดสูงสุดใน 
8 แหล่งปลูกทดสอบ คือ นครศรีธรรมราช ชุมพร อ านาจเจริญ สกลนคร เลย นครราชสีมา กาญจนบุรีและ
แม่ฮ่องสอน มีผลผลิตฝักสดเฉล่ีย 461 กิโลกรัมต่อไร่ ในขณะท่ีพนัธ์ุสงขลา 1 ใหผ้ลผลิตฝักสด 321 กิโลกรัมต่อ
ไร่ พนัธ์ุ TVsu 1221 ใหผ้ลผลิตฝักสดสูงกวา่พนัธ์ุสงขลา 1 ร้อยละ 43.61 มีลกัษณะเด่นคือมีจ านวนฝักดก 32 ฝัก
ต่อหลุม ในขณะท่ีพนัธ์ุสงขลา 1 มีจ านวน 20 ฝักต่อหลุม เมลด็ขนาดเลก็กว่าพนัธ์ุสงขลา 1 โดยมีน ้ าหนกั 100 
เมลด็เท่ากบั 49.57 กรัม พนัธ์ุสงขลา 1 มีน ้าหนกั 54.33 กรัมต่อ 100 เมลด็ เกษตรกรพึงพอใจต่อพนัธ์ุTVsu 1221 
ในลกัษณะการติดฝักดก เปลือกบาง ถัว่ตม้ปอกเปลือกไดง่้ายและมีรสชาติการบริโภคดี 

                                                           
1 ศูนยวิ์จยัและพฒันาเมล็ดพนัธ์ุพืชสงขลา 
2 ศูนยวิ์จยัและพฒันาเมล็ดพนัธ์ุพืชพิษณุโลก 
3 ศูนยวิ์จยัและพฒันาการเกษตรนครราชสีมา 
4 ศูนยวิ์จยัและพฒันาการเกษตรแม่ฮ่องสอน 
5 ศูนยวิ์จยัและพฒันาการเกษตรปราจีนบุรี 
6 ศูนยวิ์จยัและพฒันาการเกษตรสกลนคร 
7 ศูนยวิ์จยัและพฒันาการเกษตรเลย 
8 ศูนยวิ์จยัและพฒันาการเกษตรสุรินทร์ 
9 ศูนยวิ์จยัและพฒันาการเกษตรกาญจนบุรี 
10 ศูนยวิ์จยัและพฒันาการเกษตรอ านาจเจริญ 
11 ศูนยวิ์จยัและพฒันาการเกษตรสุราษฎร์ธานี   
12 ศูนยวิ์จยัและพฒันาการเกษตรนครศรีธรรมราช 
13 ศูนยวิ์จยัพืชสวนชุมพร   
14 ศูนยวิ์จยัและพฒันาการเกษตรพงังา 
15 ศูนยวิ์จยัเมล็ดพนัธ์ุพืชสงขลา 
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ค าน า  
ถัว่หร่ังเป็นพืชทอ้งถ่ินท่ีส าคญัชนิดหน่ึงในพ้ืนท่ีภาคใต ้เกษตรกรนิยมปลูกเป็นพืชเสริมรายไดใ้น

ระบบการปลูกพืช โดยสามารถใหผ้ลผลิตฝักสดไดถึ้ง 600-800 กิโลกรัม/ไร่ (ศิริกุลและพงษศ์กัด์ิ, 2539) แต่ใน
ปัจจุบนั เกษตรกรปลูกถัว่หร่ังเพียง 2 พนัธ์ุ คือ พนัธ์ุพ้ืนเมืองซ่ึงมีอายุเก็บเก่ียวยาวประมาณ 150-180 วนั และ
พนัธ์ุรับรองสงขลา 1 ท่ีมีอายเุกบ็เก่ียว 120-130 วนั (ศูนยวิ์จยัพืชไร่สงขลา, 2541) ซ่ึงเป็นพนัธ์ุท่ีเผยแพร่แนะน า
ออกสู่เกษตรกรนานแลว้ เกษตรกรผูป้ลูกถัว่หร่ังจึงขาดทางเลือกท่ีหลากหลายในการเลือกใชพ้นัธ์ุ นอกจากน้ี 
เกษตรกรผูป้ลูกถัว่หร่ังยงัประสบปัญหาโรคใบไหมเ้ขา้ท าลาย ท าความเสียหายแก่ถัว่หร่ังท าใหผ้ลผลิตต ่าอยู่
เสมอ หากระบาดรุนแรงท าให้ผลผลิตเสียหายได ้90-100 % (จิระ, 2548) จึงท าการปรับปรุงหรือพฒันาพนัธ์ุ
เพ่ือให้มีผลผลิตสูงกว่าพนัธ์ุสงขลา 1 และมีความตา้นทานต่อโรคใบไหม ้จึงน าพนัธ์ุดีเด่นท่ีผ่านการประเมิน
ผลผลิตในขั้นตอนต่างๆมาแลว้ ทดสอบพนัธ์ุในแปลงใหญ่ซ่ึงเป็นขั้นตอนสุดทา้ยของพนัธ์ุถัว่หร่ังท่ีผ่านการ
คดัเลือกโดยใหเ้กษตรกรเป็นผูป้ฏิบติัและใหท้ัศนคติต่อถัว่หร่ังพนัธ์ุใหม่ เพ่ือเป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจ
คดัเลือกพนัธ์ุท่ีเหมาะสมเพ่ือขอรับรองพนัธ์ุส าหรับแนะน าใหเ้กษตรกรใชต่้อไป  
 
วสัดุอุปกรณ์และวธีิการ  

วสัดุและอุปกรณ์  
1. เมลด็พนัธ์ุถัว่หร่ัง 3 พนัธ์ุ ไดแ้ก่ TVsu 986 TVsu 1221 และสงขลา 1 
2. สารเคมีควบคุมวชัพืชอะลาคลอร์ 
3. สารเคมีป้องกนัก าจดัศตัรูพืชไดแ้ก่ ไซเปอร์เมทรินและไอโปรไดโอน 
4. ปุ๋ยเคมี 15-15-15 
5. อุปกรณ์ต่างๆ ส าหรับการเกบ็ขอ้มูล เช่น ถุงตาข่าย เคร่ืองชัง่น ้าหนกั 

 วธีิการ 
       น าถัว่หร่ัง 3 สายพนัธ์ุ คือ TVsu 1221 และ TVsu 986 เปรียบเทียบการใหผ้ลผลิตกบัพนัธ์ุสงขลา 1 
ในสภาพแปลงเกษตรกรในพ้ืนท่ีภาคใตต้อนบน จ านวน 4 แปลง และแปลงเกษตรกรนอกพ้ืนท่ีภาคใต ้จ านวน 8 
แปลง แบ่งพ้ืนท่ีแปลงขนาด 1 ไร่ เป็น 2 ส่วน (ซ ้ า) ในแต่ละส่วนปลูกถัว่หร่ังท่ีน าเขา้ทดสอบ 3 พนัธ์ุ ใชร้ะยะ
ปลูก 60 x 60 ซม. หยอดเมลด็ 3 เมลด็/หลุม หลงัปลูกฉีดพ่นดว้ยสารควบคุมวชัพืชอะลาคลอร์ อตัรา 600 ซีซีต่อ
ไร่ หลงังอกถอนแยกเหลือ 2 ตน้/หลุม เม่ืออายุได ้3 สัปดาห์ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อตัรา 30 กก./ไร่ โดยพูนโคน
กลบปุ๋ยเป็นร่องยาวและระวงัไม่ใหดิ้นทบัตน้และปลาย ยอดของถัว่หร่ัง ก าจดัศตัรูพืชตามความจ าเป็นเก็บเก่ียว
แต่ละพนัธ์ุโดยสังเกตจากอาการตน้เร่ิมทรุดโทรมท่ีแสดงใหเ้ห็นสุ่มเก็บเก่ียวผลผลิตแต่ละพนัธ์ุจากพ้ืนท่ี 3 x 3 
ตารางเมตร พนัธ์ุละ 4 จุดในแต่ละซ ้า เปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติดว้ยวิธีการ F-test  
 ระยะเวลา : ตุลาคม 2558 ส้ินสุด กนัยายน 2559 
 สถานท่ี : ไร่เกษตรกรจงัหวดันครศรีธรรมราช พงังา ชุมพร สุรินทร์ อ านาจเจริญ เลย ศูนยว์ิจยั
ปาลม์น ้ามนัสุราษฎร์ธานี ศูนยวิ์จยัและพฒันาการเกษตรนครราชสีมา ศูนยว์ิจยัและพฒันาการเกษตรสกลนคร 
ศูนยว์ิจยัและพฒันาการเกษตรแม่ฮ่องสอน ศูนยว์ิจยัและพฒันาการเกษตรกาญจนบุรี ศูนยว์ิจยัและพฒันาการ
เกษตรปราจีนบุรี 
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ผลการทดลองและวจิารณ์ 
           ด าเนินการรวม 12 แปลง พ้ืนท่ีภาคใต ้4 แปลง และพ้ืนท่ีนอกภาคใต ้8 แปลง เน่ืองจากถัว่หร่ังเป็นพืช
ใหม่ท่ีไม่มีเกษตรกรปลูกมาก่อนในพ้ืนท่ี จึงด าเนินการในไร่เกษตรกรไดจ้ านวน 5 แปลง ในศูนยว์ิจยัของกรม
วิชาการเกษตรจ านวน 6 แปลง และในโครงการส่วนพระองค ์1 แปลง มีผลการทดลองดงัน้ี 
 จงัหวดัชุมพร 

ด าเนินการท่ีโครงการส่วนพระองคบ์างเบิด ซ่ึงมีสภาพเป็นดินทรายจดัท่ีมีเมด็ทรายละเอียดถูกพามา
สะสมเกิดเป็นพ้ืนท่ีสันทรายท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ต ่ามาก ปลูกทดสอบ2 สภาพ คือสภาพการท่ีมีการปรับปรุง
ดินโดยใชปุ๋้ยอินทรียอ์ตัรา 800 กิโลกรัมต่อไร่และสภาพไม่ปรับปรุงดิน การปลูกแบบอาศยัน ้าฝนหลงัปลูกช่วง
การเจริญเติบโตฝนท้ิงช่วงท าใหถ้ัว่หร่ังแหง้ตายเพราะขาดน ้า และการปลูกแบบให้น ้ าสามารถเจริญเติบโตจน
ใหผ้ลผลิตได ้พบว่า ผลผลิตฝักสดมีค่าแตกต่างกนัทางสถิติ พนัธ์ุ TVsu 1221 ใหผ้ลผลิตฝักสดเฉล่ียสูงสุด 222 
กิโลกรัมต่อไร่และ สงขลา 1 ใหผ้ลผลิตฝักสดเฉล่ีย 85 กิโลกรัมต่อไร่ (ตารางท่ี 1) 
 ต าบลหล่อยูง อ าเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดัพงังา 

ด าเนินการปลูกในแปลงเกษตรกร นายขวญัชยั กิจบรรยงเลิศ หมู่ท่ี 2 ต.หล่อยูง อ.ตะกัว่ทุ่ง จ.พงังา 
พบว่า พนัธ์ุสงขลา 1 ใหผ้ลผลิตฝักสดไดสู้งท่ีสุด 741 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงไปคือพนัธ์ุ TVsu 1221 และ TVsu 
986 ซ่ึงเท่ากบั 578 และ 378 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดบั ส าหรับผลผลิตฝักแหง้กเ็ป็นไปในลกัษณะเดียวกนั ซ่ึงได้
เท่ากบั 219 185 และ 119 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดบั (ตารางท่ี 1) 
 ต าบลเขาขาว อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช 

ด าเนินการในแปลงเกษตรกร นายกีรติ รัตนบุรี หมู่ท่ี 1 ต.เขาขาว อ.ทุ่งสง ซ่ึงเดิมเป็นแหล่งปลูกถัว่ห
ร่ังท่ีส าคญัของจงัหวดันครศรีธรรมราช ผลการเก็บเก่ียว พบว่า พนัธ์ุมีความแตกต่างกนัทางสถิติ ในแปลงน้ี
ผลผลิตสูงมากเม่ือเปรียบเทียบกบัแปลงปลูกของเกษตรกรอ่ืนๆ พนัธ์ุท่ีให้ผลผลิตฝักสดไดสู้งท่ีสุดคือ พนัธ์ุ 
TVsu 1221 ใหผ้ลผลิตฝักสด 874 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงไปคือพนัธ์ุ สงขลา 1 และ พนัธ์ุ TVsu 986 ซ่ึงเท่ากบั 
636 และ 616 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดบั (ตารางท่ี 1) 
 ศูนย์วจิยัปาล์มน า้มนัสุราษฎร์ธานี 

 ปัญหาฝนไม่ตกตามฤดูกาลท าให้เกษตรกรไม่พร้อมท่ีจะด าเนินการ จึงเปล่ียนมาปลูกในพ้ืนท่ี
ศูนยวิ์จยัปาลม์น ้ามนัสุราษฎร์ธานี เป็นการปลูกโดยอาศยัน ้าฝน พบว่า ผลผลิตท่ีไดอ้ยู่ในระดบัต ่ามากเน่ืองจาก
ในช่วงหลงัการออกดอกฝนตกติดต่อจนดินมีสภาพฉ ่าน ้าเป็นเวลานาน พนัธ์ุมีผลผลิตฝักสดแตกต่างกนัทางสถิติ 
โดยพนัธ์ุสงขลา 1 ใหผ้ลผลิตฝักสดสูงสุด 373 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนพนัธ์ุ TVsu 1221 และ TVsu 986 ใหผ้ลผลิต
ฝักสดเท่ากบั 248 และ 179 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดบั (ตารางท่ี 1) 
 บ้านโนนทอง อ.กาบเชิง จ. สุรินทร์ 

ผลผลิตฝักสด พบว่า แต่ละพนัธ์ุมีค่าแตกต่างกนัทางสถิติ พนัธ์ุ TVsu 986 มีผลผลิตฝักสดสูงสุด 888 
กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมา TVsu 1221 ใหผ้ลผลิตฝักสด 840 กิโลกรัมต่อไร่ ในขณะท่ีพนัธ์ุสงขลา 1 ใหผ้ลผลิต
ฝักสด461 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตฝักแหง้แตกต่างกนัทางสถิติเช่นเดียวกนั แต่ในพนัธ์ุ TVsu 1221 ใหผ้ลผลิตฝัก
แห้งสูงสุด 266 กิโลกรัมต่อไร่ และพนัธ์ุสงขลา 1 มีผลผลิตฝักแห้งต ่าสุด 138 กิโลกรัมต่อไร่ องค์ประกอบ
ผลผลิตอ่ืนๆมีค่าแตกต่างกนัทางสถิติในลกัษณะของจ านวนฝักต่อหลุมและขนาดของเมลด็ โดยพนัธ์ุ TVsu 986 
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มีจ านวนฝักมากท่ีสุดคือ 85 ฝักต่อหลุม และมีขนาดของเมล็ดใหญ่สุด คือมีน ้ าหนัก 100 เมล็ด 50.25 กรัม 
ในขณะท่ีพนัธ์ุสงขลา 1 มีจ านวนฝักต ่าสุด 41 ฝัก รองลงมาคือสงขลา 1 และ TVsu 1221 มีน ้ าหนกั 39.67 และ 
30.33 กรัมต่อ 100 เมล็ด ตามล าดบั เปอร์เซ็นต์การกะเทาะทุกพนัธ์ุมีค่าไม่แตกต่างกนัทางสถิติ TVsu 986 มี
เปอร์เซ็นต์การกะเทาะสูงสุด 51.25 เปอร์เซ็นต์ พนัธ์ุสงขลา 1 ให้เปอร์เซ็นต์การกะเทาะ 47.50 เปอร์เซ็นต ์
(ตารางท่ี 2) 
 ต าบลโนนโพธ์ิ อ าเภอเมือง จงัหวดัอ านาจเจริญ                      

 ผลผลิตฝักสด พบว่า แต่ละพนัธ์ุมีค่าแตกต่างกนัทางสถิติ โดยพนัธ์ุ TVsu 1221 ใหผ้ลผลิตฝักสด
สูงสุด 297 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมาคือสงขลา 1 และ TVsu 986 ใหผ้ลผลิตฝักสด 226 และ 211 กิโลกรัมต่อไร่ 
ตามล าดบั ส่วนผลผลิตฝักแหง้แต่ละพนัธ์ุมีค่าไม่แตกต่างกนัทางสถิติ โดยพนัธ์ุสงขลา 1  ซ่ึงใหผ้ลผลิตฝักแหง้
สูงสุด  85 รองลงคือ TVsu 986 ใหผ้ลผลิตฝักแหง้ 69 กิโลกรัมต่อไร่  เช่นเดียวกบัจ านวนฝักต่อหลุมซ่ึงมีค่าไม่
แตกต่างกนัทางสถิติ โดยสงขลา 1 มีจ านวนฝักมากสุดและขนาดของเมลด็ใหญ่สุดคือ 35 ฝักต่อหลุม มีน ้ าหนกั 
51.60 กรัมต่อ 100 เมลด็ พนัธ์ุท่ีมีจ านวนฝักมากและขนาดเมลด็โตรองลงมาคือ TVsu 986 มีจ านวน 33 ฝักต่อ
หลุมและหนกั 43.10 กรัมต่อ 100 เมลด็ (ตารางท่ี 3 ) 
 ต าบลนาโป่ง อ าเภอเมือง จงัหวดัเลย 

ด าเนินการในแปลงเกษตรกรนายประสงค์ ท่าโพธ์ิ ต าบลนาโป่ง อ าเภอเมือง ลกัษณะเป็นดินร่วน
เหนียว ผลผลิตฝักสด พบว่า แต่ละพนัธ์ุให้ผลผลิตฝักสดแตกต่างกนัทางสถิติ โดยพนัธ์ุอายุสั้น TVsu 1221 มี
ผลผลิตฝักสดสูงสุด 223 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมาคือพนัธ์ุ TVsu 986 ใหผ้ลผลิตฝักสด 204  กิโลกรัมต่อและ
สงขลา 1 ท่ีใหผ้ลผลิตฝักสด 120 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตฝักแหง้ แต่ละพนัธ์ุมีค่าไม่แตกต่างกนัทางสถิติ TVsu 
1221 ใหผ้ลผลิตฝักแหง้ไดสู้งสุด 58 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมาคือ TVsu 986 ใหผ้ลผลิตฝักแหง้ 57 กิโลกรัมต่อไร่ 
ต ่าสุดคือพนัธ์ุสงขลา 1 มีผลผลิตฝักแหง้ 32 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนองคป์ระกอบของผลผลิตในลกัษณะจ านวนฝัก
และขนาดของเมลด็มีค่าแตกต่างกนัทางสถิติ โดย TVsu 986 มีจ านวนฝักมากสุด 32 ฝักต่อหลุม ในพนัธ์ุสงขลา 
1 มีจ านวนฝักต่อหลุมต ่าสุด 15 ฝัก แต่เมลด็มีขนาดใหญ่ท่ีสุด 48.81 กรัมต่อ 100 เมลด็ รองลงมาคือ TVsu 986 
มีน ้ าหนกั 100 เมล็ด 47.70 กรัม ส าหรับเปอร์เซ็นต์การกะเทาะทุกพนัธ์ุมีค่าไม่แตกต่างกนัทางสถิติ โดยพนัธ์ุ 
TVsu 986 เปอร์เซ็นตก์ารกะเทาะสูงสุด 48.83 เปอร์เซ็นต ์ รองลงมาคือพนัธ์ุสงขลา 1 เปอร์เซ็นตก์ารกะเทาะ 
44.89 เปอร์เซ็นต ์(ตารางท่ี 4) ส่วนทศันคติความชอบของเกษตรกรต่อพนัธ์ุต่างๆ พบว่า พนัธ์ุ TVsu 986 พึง
พอใจมากท่ีสุดรูปทรงกอ พึงพอใจมากรสชาติของถัว่ตม้ และพนัธ์ุ TVsu 1221 พึงพอใจมากท่ีสุดในการติดฝัก
และจ านวนฝักดกท่ีสุด พอใจมากในลกัษณะเปลือกบาง ปอกเปลือกง่าย และรสชาติของถัว่ตม้ ส่วนพนัธ์ุสงขลา 
1 พึงพอใจสีของเปลือกฝักมากท่ีสุด และพึงพอใจมากในขนาดของฝัก สีเปลือกหลงัตม้ เปลือกบาง ปอกง่ายและ
รสชาติของถัว่ตม้  
 ศูนย์วจิยัและพฒันาการเกษตรนครราชสีมา 

ผลผลิตฝักสด พบว่า แต่ละพนัธ์ุมีค่าไม่แตกต่างกนัทางสถิติ พนัธ์ุ TVsu 1221 มีผลผลิตฝักสดสูงสุด 
348 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมาคือสงขลา 1 มีผลผลิตฝักสดเท่ากบั 309 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตฝักแหง้มีค่าแตกต่าง
กนัทางสถิติ โดยพนัธ์ุ TVsu 1221 มีผลผลิตฝักแหง้สูงสุดเช่นเดียวกบัฝักสดคือ 163 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมาคือ
พนัธ์ุสงขลา 1 ให้ผลผลิตฝักแหง้ 124 กิโลกรัมต่อไร่ จ านวนฝักต่อหลุม เปอร์เซ็นต์การกะเทาะและขนาดของ
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เมลด็แต่ละพนัธ์ุมีค่าแตกต่างกนัทางสถิติ พนัธ์ุ TVsu 1221 มีจ านวนฝักดกและเมลด็มีขนาดใหญ่ท่ีสุด คือ 37 ฝัก
ต่อหลุม น ้าหนกั 100 เมลด็เท่ากบั 73 กรัม รองลงมาคือพนัธ์ุสงขลา 1 มี 29 ฝักและมีน ้าหนกั 100 เมลด็เท่ากบั 
69 กรัม  แต่ในพนัธ์ุสงขลา 1 มีเปอร์เซ็นตก์ารกะเทาะสูงสุด 66.70 เปอร์เซ็นต ์รองลงมาคือพนัธ์ุ TVsu 1221 มี
เปอร์เซ็นตก์ารกะเทาะ 52.40 เปอร์เซ็นต ์(ตารางท่ี 5) 
 ศูนย์วจิยัและพฒันาการเกษตรแม่ฮ่องสอน 

ผลผลิตฝักสด พบวา่ มีค่าไม่แตกต่างกนัทางสถิติ TVsu 1221 ใหผ้ลผลิตฝักสดสูงสุด 96 กิโลกรัมต่อ
ไร่ TVsu 986 ท่ีให้ผลผลิตฝักสด 92 กิโลกรัมต่อไร่ ในขณะท่ีสงขลา 1 ให้ผลผลิตฝักสด 69 กิโลกรัมต่อไร่ 
เช่นเดียวกบัฝักแหง้แต่ละพนัธ์ุมีค่าไม่แตกต่างกนัทางสถิติ TVsu 986 มีผลผลิตฝักแหง้สูงสุด 25 กิโลกรัมต่อไร่ 
รองลงมาคือ TVsu 1221 และสงขลา 1 มีผลผลิตฝักแหง้ 24 และ 21 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดบั TVsu 1221 และ
สงขลา 1 มีจ านวนฝักต่อหลุมเท่ากนั คือ 20 ฝัก TVsu 986 มีจ านวนฝักนอ้ยสุด 18 ฝัก เปอร์เซ็นตก์ะเทาะกะเทาะ
และขนาดของเมลด็แต่ละพนัธ์ุมีค่าแตกต่างกนัทางสถิติ TVsu 986 มีเปอร์เซ็นตก์ะเทาะสูงสุด 81.25 เปอร์เซ็นต ์
รองลงมาคือ สงขลา 1 เท่ากบั 77.50 เปอร์เซ็นต ์ส่วน TVsu 1221 มีเปอร์เซ็นต์กะเทาะต ่าสุด แต่มีเมลด็ขนาด
ใหญ่ท่ีสุด 50.32 กรัมต่อ 100 เมลด็ ในขณะท่ีสงขลา 1 มีเมลด็ขนาดใหญ่รองลงมาคือ 45.47 กรัมต่อ 100 เมลด็ 
(ตารางท่ี 6) 
 ศูนย์วจิยัและพฒันาการเกษตรกาญจนบุรี 

ผลผลิตฝักสด พบวา่ แต่ละพนัธ์ุมีค่าแตกต่างกนัทางสถิติ พนัธ์ุ TVsu 1221 ใหผ้ลผลิตฝักสดไดสู้งสุด
ของการทดลองน้ี 1,038 กิโลกรัมต่อไร่ ในขณะท่ีพนัธ์ุสงขลา 1 ใหผ้ลผลิตฝักสด 203 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตฝัก
แหง้มีค่าแตกต่างกนัทางสถิติ โดยพนัธ์ุ TVsu 1221 มีผลผลิตฝักแหง้สูงสุดเช่นเดียวกบัฝักสดคือ 359 กิโลกรัม
ต่อไร่ รองลงมาคือพนัธ์ุ TVsu 986 ใหผ้ลผลิตฝักแหง้ 149 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนพนัธ์ุสงขลา 1 ใหผ้ลผลิตฝักแหง้
ต ่าสุด 54 กิโลกรัมต่อไร่ จ านวนฝักต่อหลุม เปอร์เซ็นตก์ารกะเทาะและขนาดของเมลด็แต่ละพนัธ์ุมีค่าแตกต่าง
กนัทางสถิติ พนัธ์ุ TVsu 1221 มีจ านวนฝักดกท่ีสุด คือ 31 ฝักต่อหลุม สงขลา 1 มี 9 ฝักต่อหลุม แต่ในพนัธ์ุ 
TVsu 986  มีเปอร์เซ็นต์การกะเทาะสูงสุด 77.75 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือพนัธ์ุ  TVsu 1221 มีเปอร์เซ็นต์การ
กะเทาะ 73.29 เปอร์เซ็นต ์และสงขลา 1 มีเปอร์เซ็นตก์ารกะเทาะ 61.12 เปอร์เซ็นต ์ส่วนขนาดของเมลด็ TVsu 
986  มีเมลด็โตสุด โดยมีน ้าหนกั 100 เมลด็เท่ากบั 89.43 กรัม รองลงมาคือพนัธ์ุ TVsu 1221 78.57 กรัมต่อ 100 
เมลด็ และสงขลา 1 มีเมลด็ขนาดเลก็สุด 49.86 กรัม ต่อ 100 เมลด็ ( ตารางท่ี 7 ) 
 ศูนย์วจิยัและพฒันาการเกษตรปราจนีบุรี 

ท่ีแปลงน้ี พบว่า มีการระบาดของโรคใบไหมรุ้นแรง ท าให ้TVsu 986 ตายหมดไม่สามารถเก็บเก่ียว
ผลผลิตไดเ้ลยท่ีสามารถผลผลิตไดมี้เพียง 2 พนัธ์ุ คือ TVsu 1221 และสงขลา 1 ซ่ึงมีผลผลิตฝักสดไม่แตกต่างกนั
ทางสถิติ แต่ TVsu 1221 ใหผ้ลผลิตฝักสด 688 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนสงขลา 1 ใหผ้ลผลิตฝักสด 593 กิโลกรัมต่อ
ไร่ ผลผลิตฝักแหง้ พบว่า มีค่าแตกต่างกนัทางสถิติ TVsu 1221 มีผลผลิตฝักแหง้ 282 กิโลกรัมต่อไร่และสงขลา 
1 ใหผ้ลผลิตฝักแหง้ 158 กิโลกรัมต่อไร่ องคป์ระกอบผลผลิต ในลกัษณะจ านวนฝักต่อหลุมและขนาดของเมลด็
แต่ละพนัธ์ุมีค่าแตกต่างกนัทางสถิติ โดย TVsu 1221 มีจ านวนฝักมาก 18 ฝักต่อหลุม ในขณะท่ีสงขลา 1มี 11 ฝัก
ต่อหลุม แต่พนัธ์ุ TVsu 1221 มีเมล็ดเล็กกว่าพนัธ์ุสงขลา 1 คือมีน ้ าหนกั 100 เมล็ดเท่ากบั 42 และ 63 กรัม 
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ตามล าดับ เปอร์เซ็นต์การกะเทาะมีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ พนัธ์ุสงขลา 1 มีเปอร์เซ็นต์การกะเทาะ 76 
เปอร์เซ็นต ์และ TVsu 1221 มีเปอร์เซ็นตก์ารกะเทาะ 73 เปอร์เซ็นต ์(ตารางท่ี 8) 
 ศูนย์วจิัยและพฒันาการเกษตรสกลนคร 
       เน่ืองจากดินมีความอุดมสมบูรณ์ต ่าและแปลงปลูกมีการระบายน ้าไม่ดี จึงท าใหเ้ป็นแปลงท่ีมีผลผลิต
ต ่าสุดของการทดลองน้ี ผลผลิตฝักสด พบว่า พนัธ์ุมีค่าแตกต่างกนัทางสถิติ TVsu 1221 ใหผ้ลผลิตฝักสดสูงสุด 
81 กิโลกรัมต่อไร่ ในขณะท่ีสงขลา 1 ใหผ้ลผลิตฝักสด 33 กิโลกรัมต่อไร่ เช่นเดียวกบัฝักแหง้แต่ละพนัธ์ุมีค่าไม่
แตกต่างกนัทางสถิติ TVsu 1221 มีผลผลิตฝักแหง้สูงสุด 36 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมาคือ TVsu 986 และสงขลา 
1 มีผลผลิตฝักแหง้ 23 และ 11 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดบั พนัธ์ุ TVsu 1221 มีจ านวนฝักแตกต่างกนัทางสถิติและ
สงขลา 1 คือ 11 และ 0.25 ฝักต่อหลุม ตามล าดบั เปอร์เซ็นตก์ะเทาะและขนาดของเมลด็แต่ละพนัธ์ุมีค่าแตกต่าง
กนัทางสถิติ TVsu 986 มีเปอร์เซ็นต์กะเทาะสูงสุด 76.21 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือ สงขลา 1 เท่ากบั 71.84 
เปอร์เซ็นต ์ส่วน TVsu 1221 มีเปอร์เซ็นตก์ะเทาะต ่าสุด 44.15 เปอร์เซ็นต ์และเมลด็เลก็สุดอีกดว้ย  พนัธ์ุสงขลา 
1 เมลด็ขนาดใหญ่สุด 67.27 กรัมต่อ 100 เมลด็ (ตารางท่ี 9 ) 
 เม่ือเฉลี่ยรวมจาก 8 แปลง พบว่า TVsu 1221 ใหผ้ลผลิตฝักสดเฉล่ียสูงสุด 461 กิโลกรัมต่อไร่ พนัธ์ุ
สงขลา 1 มีผลผลิตฝักสดเฉล่ีย 321 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นผลผลิตท่ีสูงกวา่พนัธ์ุสงขลา 1 ร้อยละ 43.61 มีจ านวน
ฝักเฉล่ียมากท่ีสุด 32 ฝักต่อหลุม ในขณะท่ีพนัธ์ุสงขลา 1 มี 20 ฝักต่อหลุม แต่ขนาดของเมลด็เลก็กว่าพนัธ์ุสงขลา 1 
โดยมีน ้าหนกั 100 เมลด็ 49.57 กรัม พนัธ์ุสงขลา 1 มีน ้าหนกั 54.33 กรัมต่อ 100 เมลด็ (ตารางท่ี 10) 
 
สรุปผลการทดลอง 
 ถัว่หร่ังพนัธ์ุ TVsu 1221 ใหผ้ลผลิตสูงสุดในหลายแหล่งปลูกทดสอบโดยมีผลผลิตฝักสดเฉล่ีย 461 
กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นผลผลิตท่ีสูงกว่าพนัธ์ุสงขลา 1 ร้อยละ 43.61 มีลกัษณะเด่นคือฝักดกและให้ผลผลิตสูง 
แบบส ารวจความพึงพอใจต่อพนัธ์ุมีเพียงแหล่งปลูกในจงัหวดัเลย พบว่า เกษตรกรพึงพอใจมากท่ีสุดในการติด
ฝักและจ านวนฝักดกท่ีสุด พอใจมากในลกัษณะเปลือกบาง ปอกเปลือกง่าย และรสชาติของถัว่ตม้ 
 
เอกสารอ้างองิ  
จิระ สุวรรณประเสริฐ. 2548. ถัว่หร่ัง. เอกสารวิชาการ. ศูนยวิ์จยัพืชไร่สงขลา ส านกัวิจยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 8. 
ศิริกลุ ศรีแสงจนัทร์ และพงษศ์กัด์ิ วิเศษสินธ์ุ. 2359.การทดสอบเปรียบเทียบพนัธ์ุและเทคโนโลยีการผลิตถัว่ปัน

หยีในแปลงกสิกร. งานขา้วและพืชไร่,กลุ่มงานพฒันาการผลิต,ส านกัส่งเสริมการเกษตรภาคใต.้ 
ศูนยวิ์จยัพืชไร่สงขลา. 2541. ถัว่หร่ังพนัธ์ุสงขลา 1. ศูนยวิ์จยัพืชไร่สงขลา. 21 หนา้. 
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ตารางที่ 1 ผลผลิตฝักสดการทดสอบพนัธ์ุถัว่หร่ังในไร่เกษตรกรในพ้ืนท่ีภาคใต ้ปี 2558 

พนัธ์ุ 
ผลผลติฝักสด (กก./ไร่) 

สุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช  ชุมพร        พงังา เฉลีย่ 
TVsu 986 179 616 201 378 344 
TVsu 1221 248 874 222 578 481 
สงขลา 1 373 636 85 741 459 
F-test ** * ** ** - 
CV (%) 18.8 25.8 22.1 16.0  

ns  ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ *  แตกต่างทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 % ** แตกต่างทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 99 % 

 
ตารางที่ 2 ผลผลิตและองคป์ระกอบผลผลิตถัว่หร่ัง 3 พนัธ์ุ จากการทดสอบพนัธ์ุในไร่เกษตรกรท่ีบา้นโนนทอง  
                 อ  าเภอกาบเชิง จงัหวดัสุรินทร์ ปี 2559 

พนัธ์ุ 
ผลผลติฝักสด ผลผลติฝักแห้ง จ านวนฝักต่อหลุม  เปอร์เซ็นต์กะเทาะ น า้หนัก 100 เมลด็ 

(กก./ไร่) (กก./ไร่) (ฝัก) (%) (กรัม) 
TVsu 986 888 252 85 51.25 50.25 
TVsu 1221 840 266 82 46.25 30.33 
สงขลา 1 461 138 41 47.50 39.67 
F-test ** ** ** ns ** 
CV (%) 26.1 31.7 22.6 9.4 8.5 

ns  ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ *  แตกต่างทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 % ** แตกต่างทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 99 % 

 
ตารางที่ 3 ผลผลิตและองคป์ระกอบผลผลิตถัว่หร่ัง 3 พนัธ์ุ จากการทดสอบพนัธ์ุในไร่เกษตรกรท่ีต าบลโนนโพธ์ิ  
                 อ  าเภอเมือง จงัหวดัอ านาจเจริญ  ปี 2559                    

พนัธ์ุ 
ผลผลติฝักสด ผลผลติฝักแห้ง จ านวนฝักต่อหลุม  น า้หนัก 100 เมลด็ 

(กก./ไร่) (กก./ไร่) (ฝัก) (กรัม) 
TVsu 986 211 69 33 43.10 
TVsu 1221 297 52 30 40.80 
สงขลา 1 226 85 35 51.60 
F-test * ns ns ** 
CV (%) 23.3 34.5 27.8 11.5 

ns  ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ *  แตกต่างทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 % ** แตกต่างทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 99 % 
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ตารางที่ 4 ผลผลิตและองคป์ระกอบผลผลิตถัว่หร่ัง 3 พนัธ์ุ จากการทดสอบพนัธ์ุท่ีต าบลนาโป่ง อ าเภอเมือง  
                 จงัหวดัเลย ปี 2559                     

พนัธ์ุ 
ผลผลติฝักสด ผลผลติฝักแห้ง จ านวนฝักต่อหลุม  เปอร์เซ็นต์กะเทาะ น า้หนัก 100 เมลด็ 

(กก./ไร่) (กก./ไร่) (ฝัก) (%) (กรัม) 
TVsu 986 204 57 32 48.83 47.70 
TVsu 1221 223 58 27 42.13 41.74 
สงขลา 1 120 32 15 44.89 48.81 
F-test * ns * ns ** 
CV (%) 37.0 46.5 37.8 21.3 4.9 

ns  ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ *  แตกต่างทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 % ** แตกต่างทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 99 % 
 

ตารางที่ 5 ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตถัว่หร่ัง 3 พนัธ์ุ จากการทดสอบพนัธ์ุท่ีศูนยว์ิจยัและพฒันาการเกษตร
นครราชสีมา ปี 2559 

พนัธ์ุ 
ผลผลติฝักสด ผลผลติฝักแห้ง จ านวนฝักต่อหลุม  เปอร์เซ็นต์กะเทาะ น า้หนัก 100 เมลด็ 

(กก./ไร่) (กก./ไร่) (ฝัก) (%) (กรัม) 
TVsu 986 285 100 21 50.00 45.00 
TVsu 1221 348 163 37 52.40 73.00 
สงขลา 1 309 124 29 66.70 69.00 
F-test ns ** ** ** ** 
CV (%) 19.3 16.7 23.4 7.5 8.3 

ns  ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ *  แตกต่างทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 % ** แตกต่างทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 99 % 
 

ตารางที่ 6 ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตถัว่หร่ัง 3 พนัธ์ุ จากการทดสอบพนัธ์ุท่ีศูนยว์ิจยัและพฒันาการเกษตร
แม่ฮ่องสอน ปี 2559 

พนัธ์ุ 
ผลผลติฝักสด ผลผลติฝักแห้ง จ านวนฝักต่อหลุม  เปอร์เซ็นต์กะเทาะ น า้หนัก 100 เมลด็ 

(กก./ไร่) (กก./ไร่) (ฝัก) (%) (กรัม) 
TVsu 986 92 25 18 81.25 42.78 
TVsu 1221 96 24 20 71.25 50.32 
สงขลา 1 69 21 20 77.50 45.47 
F-test ns ns ns ** ** 
CV (%) 42.9 44.3 35.6 3.8 5.6 

ns  ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ *  แตกต่างทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 % ** แตกต่างทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 99 % 
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ตารางที่ 7 ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตถัว่หร่ัง 3 พนัธ์ุ จากการทดสอบพนัธ์ุท่ีศูนยว์ิจยัและพฒันาการเกษตร
กาญจนบุรี ปี 2559 

พนัธ์ุ 
ผลผลติฝักสด ผลผลติฝักแห้ง จ านวนฝักต่อหลุม  เปอร์เซ็นต์กะเทาะ น า้หนัก 100 เมลด็ 

(กก./ไร่) (กก./ไร่) (ฝัก) (%) (กรัม) 
TVsu 986 458 149 15 77.75 89.43 
TVsu 1221 1,038 359 31 73.29 78.57 
สงขลา 1 203 54 9 61.12 49.86 
F-test ** ** ** ** ** 
CV (%) 28.0 31.1 32.5 5.1 4.3 

ns  ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ *  แตกต่างทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 % ** แตกต่างทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 99 % 
 

ตารางที่ 8 ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตถัว่หร่ัง 3 พนัธ์ุ จากการทดสอบพนัธ์ุท่ีศูนยว์ิจยัและพฒันาการเกษตร
ปราจีนบุรี ปี 2559 

พนัธ์ุ 
ผลผลติฝักสด ผลผลติฝักแห้ง จ านวนฝักต่อหลุม  เปอร์เซ็นต์กะเทาะ น า้หนัก 100 เมลด็ 

(กก./ไร่) (กก./ไร่) (ฝัก) (%) (กรัม) 
TVsu 1221 688 282 18 73 42 
สงขลา 1 593 158 11 76 63 
F-test ns ** ** ns ** 
CV (%) 27.2 22.0 23.6 6.8 6.1 

ns  ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ *  แตกต่างทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 % ** แตกต่างทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 99 % 
 

ตารางที่ 9 ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตถัว่หร่ัง 3 พนัธ์ุ จากการทดสอบพนัธ์ุท่ีศูนยว์ิจยัและพฒันาการเกษตร
สกลนคร ปี 2559 

พนัธ์ุ 
ผลผลติฝักสด ผลผลติฝักแห้ง จ านวนฝักต่อหลุม  เปอร์เซ็นต์กะเทาะ น า้หนัก 100 เมลด็ 

(กก./ไร่) (กก./ไร่) (ฝัก) (%) (กรัม) 
TVsu 986 49 23 3 76.21 46.10 
TVsu 1221 81 36 11 44.15 39.80 
สงขลา 1 33 11 0.25 71.84 67.27 
F-test ** **  ** ** ** 
CV (%) 31.1 48.4           60.1 6.5 8.9 

ns  ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ *  แตกต่างทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 % ** แตกต่างทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 99 % 
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ตารางที่ 10 ผลผลิตเฉล่ียและองคป์ระกอบผลผลิตถัว่หร่ัง จากการทดสอบพนัธ์ุในไร่เกษตรกร ปี 2558-2559 

พนัธ์ุ 
ผลผลติฝักสด1 ผลผลติฝักแห้ง2 จ านวนฝักต่อหลุม2 เปอร์เซ็นต์กะเทาะ3 น า้หนัก 100 เมลด็2 

(กก./ไร่) (กก./ไร่) (ฝัก) (%) (กรัม) 
TVsu 986 323 135 30 64.21 52.05 
TVsu 1221 461 158 32 57.49 49.57 
สงขลา 1 321 94 20 63.65 54.33 
หมายเหตุ  1 TVsu 986 เฉล่ียจาก 11 แปลง TVsu 1221 และสงขลา 1 เฉล่ียจาก 12 แปลง 

    2 TVsu 986 เฉล่ียจาก 8 แปลง TVsu 1221 และสงขลา 1 เฉล่ียจาก 9 แปลง 
   3 เฉล่ียจาก 7 แปลง 

        
 
 
 


