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การเปรียบเทียบในทอ้งถ่ิน : สายพนัธ์ุถัว่หร่ังลูกผสมท่ีผ่านการคดัเลือกพนัธ์ุมาตรฐาน จ านวน 6 สายพนัธ์ุ 
เปรียบเทียบกบัพนัธ์ุมาตรฐานสงขลา 1 ด าเนินการใน 4 สภาพแวดลอ้ม ท่ีศูนยวิ์จยัพืชไร่พืชไร่อุบลราชธานี ศูนยวิ์จยัพืช
ไร่เชียงใหม่ ศูนยวิ์จัยและพฒันาการเกษตรพทัลุงและศูนยวิ์จยัและพฒันาการเกษตรกระบ่ี ระหว่างเดือนมิถุนายน- 
กนัยายน พ.ศ 2559  วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 4 ซ ้ า ท่ีศูนยวิ์จยัพืชไร่อุบลราชธานี พบว่า มีค่าแตกต่างกนัทางสถิติ
ในลกัษณะของผลผลิตฝักสด ผลผลิตฝักแห้ง และ จ านวนฝักต่อหลุม โดยสายพนัธ์ุ SK1-8 มีผลผลิตฝักสดและฝักแห้ง
สูงสุด 115 และ 30 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดบั ซ่ึงไม่ต่างกนัทางสถิติกบัสายพนัธ์ุ SK1-14 และ SK1-15 ใหผ้ลผลิตฝักสด 93 
และ 90 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดบั ใหผ้ลผลิตฝักแหง้  ไดเ้ท่ากนัคือ 24 กิโลกรัมต่อไร่  ส่วนพนัธ์ุสงขลา 1 ใหผ้ลผลิตฝักสด
และฝักแหง้ 51 และ 15 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดบั สายพนัธ์ุ SK1-5 มีจ านวนฝักต่อหลุมสูงสุด 11 ฝัก ส่วนพนัธ์ุสงขลา 1 มี
จ านวน 6 ฝักต่อหลุม ส่วนท่ีศูนยว์ิจยัและพฒันาการเกษตรพทัลุง พบว่า ผลผลิตฝักสด ผลผลิตฝักแหง้ จ านวนฝักต่อหลุม 
น ้าหนกั 100 เมลด็ และเปอร์เซ็นตก์ารกะเทาะต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั สายพนัธ์ุ SK1-8 ใหผ้ลผลิตฝักสดเฉล่ีย 202 กิโลกรัม
ต่อไร่ ซ่ึงสูงเท่ากบัพนัธ์ุสงขลา 1 คือ 216 กิโลกรัมต่อไร่ และสายพนัธ์ุ SK1-15 ใหผ้ลผลิตฝักแหง้สูงสุด 81 กิโลกรัมต่อไร่  
ใกลเ้คียงกบัพนัธ์ุสงขลา 1 มีผลผลิตฝักแหง้เฉล่ีย 81 กิโลกรัมต่อไร่ สายพนัธ์ุ SK1-6 มีจ านวนฝักต่อหลุมสูงสุดเท่ากบั 24  
ฝัก ส่วนพนัธ์ุสงขลา 1 มี 17 ฝักต่อหลุม ท่ีศูนยวิ์จยัและพฒันาการเกษตรกระบ่ี พบว่า ผลผลิตฝักสด ผลผลิตฝักแห้ง 
จ านวนฝักต่อหลุม น ้าหนกั 100 เมลด็ และเปอร์เซ็นตก์ารกะเทาะต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัสายพนัธ์ุ SK1-3 ใหผ้ลผลิตฝักสด
และฝักแหง้เฉล่ียสูงสุด 199 และ 60 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดบั  ไม่ต่างจากสายพนัธ์ุ SK1-12 ใหผ้ลผลิตฝักสดและฝักแหง้
เฉล่ีย 185 และ 55 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดบั ในขณะท่ีพนัธ์ุสงขลา 1 ให้ผลผลิตฝักสดและฝักแห้งเฉล่ีย 153 และ 47 
กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดบั เม่ือเฉล่ียจาก 4 สภาพแวดลอ้ม พบว่า สายพนัธ์ุ SK1-15 และ SK1-8 มีผลผลิตฝักสดเฉล่ีย  166 
และ 163 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดบั  ส่วนพนัธ์ุสงขลา 1 ใหผ้ลผลิตฝักสดเฉล่ีย 162 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนสายพนัธ์ุ SK1-3 
จ านวนฝักนอ้ยแต่เมลด็มีขนาดใหญ่และใหผ้ลผลิตไดสู้งบางแหล่งปลูกทดสอบ 

                                                           
1 ศูนยวิ์จยัพฒันาเมล็ดพนัธ์ุพืชสงขลา 
2 ศูนยวิ์จยัพฒันาเมล็ดพนัธ์ุพืชพิษณุโลก 
3 ศูนยวิ์จยัพืชไร่อุบลราชธานี 
4 ศูนยวิ์จยัพืชไร่เชียงใหม ่
5 ศูนยวิ์จยัและพฒันาการเกษตรพทัลุง 
6 ศูนยวิ์จยัและพฒันาการเกษตรกระบ่ี 
7 ศูนยวิ์จยัพืชไร่ระยอง 
8 ศูนยวิ์จยัพืชไร่สงขลา 
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ค าน า 
ถัว่หร่ังเป็นพืชทอ้งถ่ินท่ีส าคญัชนิดหน่ึงในพ้ืนท่ีภาคใต ้ เกษตรกรนิยมปลูกเป็นพืชเสริมรายไดใ้น

ระบบการปลูกพืช โดยสามารถให้ผลผลิตฝักสดได ้600-800 กิโลกรัม/ไร่  (ศิริกุลและพงษศ์กัด์ิ, 2539) แต่ใน
ปัจจุบนัเกษตรกรปลูกถัว่หร่ังเพียง 2 พนัธ์ุ  คือ พนัธ์ุพ้ืนเมืองซ่ึงมีอายุเก็บเก่ียวยาวประมาณ 150-180 วนั และ
พนัธ์ุรับรองสงขลา 1 ท่ีมีอายุเก็บเก่ียว 120-130 วนั (ศูนยวิ์จยัพืชไร่สงขลา, 2541) เป็นพนัธ์ุท่ีออกสู่เกษตรกร
นานแลว้ตั้งแต่ปี 2541 และเป็นพนัธ์ุท่ีไดจ้ากคดัเลือกพนัธ์ุปลูกในทอ้งถ่ินต่างๆ เกษตรกรผูป้ลูกถัว่หร่ังจึงขาด
ทางเลือกท่ีหลากหลายในการเลือกใชพ้นัธ์ุ นอกจากน้ีเกษตรกรผูป้ลูกถัว่หร่ังยงัประสบปัญหาโรคใบไหมเ้ขา้
ท าลายท าความเสียหายแก่ผลผลิตอยูเ่สมอ หากระบาดรุนแรงท าใหผ้ลผลิตเสียหายได ้90-100 % (จิระ, 2548) จึง
ท าการปรับปรุงพนัธ์ุเพ่ือใหมี้ผลผลิตสูงกว่าพนัธ์ุรับรองเดิม และมีความตา้นทานต่อโรคใบไหม ้น าสายพนัธ์ุท่ี
ไดเ้ขา้สู่ขั้นตอนการประเมินผลผลิต และน าสายพนัธ์ุดีเด่นท่ีผา่นการประเมินผลผลิตในขั้นการเปรียบเทียบพนัธ์ุ
มาตรฐานมาประเมินผลผลิตในขั้นการเปรียบเทียบในทอ้งถ่ิน โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือคดัเลือกพนัธ์ุถัว่หร่ังท่ีให้
ผลผลิตไดสู้งกวา่พนัธ์ุรับรองเดิม เพ่ือน าไปประเมินผลผลิตในขั้นการเปรียบเทียบในไร่เกษตรกรต่อไป  
 
วสัดุอุปกรณ์และวธีิการ  

วสัดุและอุปกรณ์  
1. เมลด็พนัธ์ุถัว่หร่ัง 7 พนัธ์ุ ไดแ้ก่ SK1-3 SK1-6 SK1-8 SK1-12 SK1-14 SK1-15 และสงขลา 1 
2. สารเคมีควบคุมวชัพืชอะลาคลอร์ 
3. สารเคมีก าจดัแมลงศตัรูพืชไซเปอร์เมทริน 
4. ปุ๋ยเคมี 15-15-15 
5. อุปกรณ์ต่างๆ ส าหรับการเกบ็ขอ้มูล เช่น ถุงตาข่าย เคร่ืองชัง่น ้าหนกั 
วธีิการ 

 ท าการเปรียบเทียบการใหผ้ลผลิต  ลกัษณะทางการเกษตร  และการปรับตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้มของ
ถัว่หร่ังท่ีผา่นการคดัเลือกในขั้นการเปรียบเทียบมาตรฐานพนัธ์ุในปี 2558 จ านวน 6 สายพนัธ์ุ กบัพนัธ์ุมาตรฐาน
สงขลา 1  โดยใชแ้ผนการทดลองแบบ RCB จ านวน 7 กรรมวิธี ท า 4 ซ ้ า ใชแ้ปลงย่อยขนาด 3.6x4.8 เมตร พ้ืนท่ี
เกบ็เก่ียวขนาด 1.8 x 3.6 เมตร  ปลูกถัว่หร่ังโดยใชร้ะยะปลูก 60x60 ซม. หยอดเมลด็ 3 เมลด็/หลุม หลงัปลูกฉีด
พ่นด้วยสารควบคุมวชัพืชอะลาคลอร์ อตัรา 600 ซีซีต่อไร่ หลงังอกถอนแยกเหลือ 2 ต้น/หลุม เม่ืออายุได ้ 
3 สปัดาห์ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อตัรา 30 กก./ไร่ โดยพูนโคนกลบปุ๋ยเป็นร่องยาว และระวงัไม่ใหดิ้นทบัตน้และ
ปลายยอดของถัว่หร่ัง  ก าจดัศตัรูพืชตามความจ าเป็น เกบ็เก่ียวแต่ละพนัธ์ุโดยสงัเกตจากอาการตน้เร่ิมทรุดโทรม
ท่ีแสดงใหเ้ห็น 
 ระยะเวลา : ตุลาคม 2558 ส้ินสุด กนัยายน 2559 
 สถานท่ี : ศูนยวิ์จยัพืชไร่เชียงใหม่ ศูนยวิ์จยัพืชไร่อุบลราชธานี ศูนยวิ์จยัพืชไร่ระยอง ศูนยว์ิจยัและ
พฒันาการเกษตรพทัลุงและศูนยว์ิจยัและพฒันาการเกษตรกระบ่ี 
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ผลการทดลองและวจิารณ์ 
จากผลการด าเนินงานมี 1 แปลง ท่ีไม่สามารถเก็บเก่ียวผลผลิตได้ คือ ท่ีศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง 

เน่ืองจากช่วงถัว่หร่ังออกดอกมีฝนตกติดต่อกนัหลายวนัและน ้าท่วมขงัแปลงท าให้ตน้ถัว่หร่ังตาย สามารถเก็บ
เก่ียวผลผลิตไดเ้พียง 4 แปลง มีผลการทดลองดงัน้ี 

ศูนย์วจิยัพืชไร่อุบลราชธานี 
ผลผลิตฝักสด พบว่า เป็นแปลงท่ีใหผ้ลผลิตไดดี้กว่าท่ีอ่ืนๆ แต่ละพนัธ์ุใหผ้ลผลิตฝักสดแตกต่างกนั

ทางสถิติ โดยสายพนัธ์ุ SK 1-8 มีผลผลิตฝักสดสูงสุด 285 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมาคือ SK 1-15 ใหผ้ลผลิตฝัก
สด 268 กิโลกรัมต่อไร่ ทั้ง 2 สายพนัธ์ุใหผ้ลผลิตฝักสดไม่แตกต่างกนัทางสถิติกบัสงขลา 1 ซ่ึงใหผ้ลผลิตฝักสด 
229 กิโลกรัมต่อไร่ (Table 1) 

ผลผลิตฝักแหง้ พบว่า แต่ละพนัธ์ุมีค่าแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยสายพนัธ์ุ SK 1-15 
และ SK 1-8 ใหผ้ลผลิตฝักแหง้ไดเ้ท่าเทียมกนัคือ 118 และ 119 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดบั รองลงมาคือ SK 1-12 
ใหผ้ลผลิตฝักแหง้ 99 กิโลกรัมต่อไร่ ซ่ึงไม่แตกต่างกนัทางสถิติกบัสงขลา 1 ซ่ึงใหผ้ลผลิตฝักแหง้ 102 กิโลกรัม
ต่อไร่ (Table 1) 

จ านวนฝักต่อหลุม พบวา่ แต่ละพนัธ์ุมีค่าแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยสายพนัธ์ุ SK1-15 
มีจ านวนฝักดกสุด 24 ฝักต่อหลุม รองลงมาคือ SK1-8  เท่ากบั 21 ฝัก ซ่ึงจ านวนฝักไม่แตกต่างกนัทางสถิติกบั
สายพนัธ์ุ  SK1-12 SK1-14 และสงขลา 1 มี 17 18 และ 21 ฝักต่อหลุม ตามล าดบั (Table 1) 

 เปอร์เซ็นตก์ะเทาะ พบวา่ พนัธ์ุมีเปอร์เซ็นตก์ารกะเทาะไม่แตกต่างกนัทางสถิติ โดยมีเปอร์เซ็นตก์าร
กะเทาะ 44.23-61.65 เปอร์เซ็นต ์สายพนัธ์ุ SK1-14 มีเปอร์เซ็นตก์ารกะเทาะสูงสุด 61.65 เปอร์เซ็นต ์รองลงมา
คือ พนัธ์ุสงขลา 1 มีเปอร์เซ็นตก์ารกะเทาะ  56.53 เปอร์เซ็นต์ ส่วนสายพนัธ์ุ SK1-12 มีเปอร์เซ็นตก์ารกะเทาะ
ต ่าสุด 44.23 เปอร์เซ็นต ์(Table 1) 

 น ้าหนกั 100 เมล็ด พบว่า แต่ละพนัธ์ุมีค่าแตกต่างกนัทางสถิติสายพนัธ์ุ SK1-8 ขนาดเมล็ดโตท่ีสุด
โดยมีน ้าหนกั 100 เมล็ดเท่ากบั 59.00 กรัม รองลงมาคือ SK1-15 มีน ้ าหนกั 100 เมล็ดเท่ากบั 54.84 ในขณะท่ี
พนัธ์ุสงขลา1 มีน ้าหนกั 100 เมลด็ 54.50 กรัม (Table 1) 

ที่ศูนย์วจิยัพืชไร่เชียงใหม่ 
ผลผลิตฝักสด พบว่า แต่ละพนัธ์ุมีค่าแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยสายพนัธ์ุ SK1-8  ให้

ผลผลิตฝักสดสูงสุด 115 กิโลกรัมต่อไร่ แต่ไม่แตกต่างกนัทางสถิติกบั SK1-15   และ SK1-14  1 ซ่ึงใหผ้ลผลิต
ฝักสด 90 และ 93 กิโลกรัมต่อไร่  ตามล าดบั ในขณะท่ีพนัธ์ุสงขลา 1 ใหผ้ลผลิตฝักสด 51 กิโลกรัมต่อไร่ (Table 2) 

ผลผลิตฝักแห้ง พบว่า แต่ละพนัธ์ุมีค่าแตกต่างกนัทางสถิติ โดยสายพนัธ์ุ SK1-8 มีผลผลิตฝักแห้ง
สูงสุด 30 กิโลกรัมต่อไร่เช่นเดียวกบัฝักสด รองลงมาคือสายพนัธ์ุ SK1-14 และ  SK1-15 ใหผ้ลผลิตฝักแห้ง
เท่ากนัคือ 24 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนพนัธ์ุสงขลา 1 ท่ีใหผ้ลผลิตฝักแหง้ต ่าสุด 15 กิโลกรัมต่อไร่ (Table 2)  

จ านวนฝักต่อหลุม พบว่า มีค่าแตกต่างกนัทางสถิติ สายพนัธ์ุ SK1-15 มีจ านวนฝักสูงสุด 11 ฝักต่อ
หลุม รองลงมาสายพนัธ์ุ SK1-3 และ SK1-6 มีฝักต่อหลุมเท่ากนัคือ 10 ฝัก และพนัธ์ุสงขลา 1 มีจ านวนฝักต ่าสุด 
6 ฝักต่อหลุม (Table 2)  
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เปอร์เซ็นต์กะเทาะ พบว่า พนัธ์ุมีเปอร์เซ็นต์การกะเทาะไม่แตกต่างกนัทางสถิติ มีเปอร์เซ็นต์การ
กะเทาะระหว่าง 56.37-69.01 เปอร์เซ็นต ์โดยพนัธ์ุสงขลา 1 มีเปอร์เซ็นต์การกะเทาะสูงสุด 69.01 เปอร์เซ็นต ์
และสายพนัธ์ุ SK1-14 มีเปอร์เซ็นตก์ารกะเทาะต ่าสุด 56.37เปอร์เซ็นต ์(Table 2) 

 น ้ าหนัก 100 เมล็ด พบว่า พนัธ์ุมีขนาดของเมล็ดไม่แตกต่างกนัทางสถิติ โดยมีน ้ าหนกั 100 เมล็ด
ระหว่าง 37.73-46.22 กรัม สายพนัธ์ุ SK1-8 มีขนาดของเมลด็โตสุด 46.22 กรัมต่อ 100 เมลด็ รองลงมาคือ SK1-3 
มีน ้ าหนกั 100 เมล็ด เท่ากบั 44.37 กรัม  ส่วนพนัธ์ุสงขลา 1 ซ่ึงมีเมล็ดขนาดเลก็สุด 37.73 กรัมต่อ 100 เมล็ด 
(Table 2) 

ศูนย์วจิยัและพฒันาการเกษตรพทัลุง 
ผลผลิตฝักสด พบวา่ แต่ละพนัธ์ุใหผ้ลผลิตฝักสดแตกต่างกนัทางสถิติ โดยมี 4 สายพนัธ์ุท่ีใหผ้ลผลิต

ฝักสดไม่แตกต่างกนัทางสถิติกบัพนัธ์ุสงขลา 1 คือ สายพนัธ์ุ SK1-6 SK1-8 SK1-12 และ SK1-15 ใหผ้ลผลิตฝัก
สดระหว่าง 172-202 กิโลกรัมต่อไร่ โดยสายพนัธ์ุ SK1-8 ใหผ้ลผลิตฝักสดไดสู้งสุดในกลุ่มพนัธ์ุลูกผสม  202 
กิโลกรัมต่อไร่ ในขณะท่ีพนัธ์ุสงขลา 1 ใหผ้ลผลิตฝักสดสูงสุด 216 กิโลกรัมต่อไร่ (Table 3) 

ผลผลิตฝักแห้ง พบว่า แต่ละพนัธ์ุมีค่าแตกต่างกนัทางสถิติ โดยพนัธ์ุสงขลา 1 ใหผ้ลผลิตฝักแห้งได้
สูงสุดเช่นเดียวกบัผลผลิตฝักสด คือ 89 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมาคือ SK1-15  มีผลผลิตฝักแหง้ 81 กิโลกรัมต่อไร่  
นอกจากน้ีสายพนัธ์ุ SK1-6 SK1-8 และ SK1-12 ใหผ้ลผลิตฝักแหง้ไดไ้ม่แตกต่างกนักบัพนัธ์ุสงขลา 1 (Table 3) 

จ านวนฝักต่อหลุม พบว่า แต่ละพนัธ์ุมีค่าแตกต่างกนัทางสถิติ สายพนัธ์ุ SK1-6 มีจ านวนฝักดกสุด  
24 ฝักต่อหลุม รองลงมาคือสายพนัธ์ุ SK1-15 มี 23 ฝักต่อหลุม ส่วนสายพนัธ์ุ SK1-8 และ SK1-12 มีจ านวนฝัก
ระดบัเดียวกบัพนัธ์ุสงขลา 1 ซ่ึงมีจ านวนฝักเท่ากบั 17 ฝัก (Table 3) 

น ้าหนกั 100 เมลด็ พบว่า แต่ละพนัธ์ุมีขนาดของเมลด็แตกต่างกนัทางสถิติสายพนัธ์ุ SK1-3  มีขนาด
เมลด็โตท่ีสุดโดยมีน ้าหนกั 100 เมลด็เท่ากบั 55 กรัม ส่วนพนัธ์ุอ่ืนๆมีขนาดของเมลด็ไม่แตกต่างกนั และพนัธ์ุ
สงขลา 1 โดยมีน ้าหนกั 100 เมลด็ เท่ากบั 42.63 กรัม (Table 3) 

ศูนย์วจิยัและพฒันาการเกษตรกระบี่ 
ผลผลิตฝักสด พบวา่ พนัธ์ุท าใหผ้ลผลิตฝักสดแตกต่างกนัทางสถิติ สายพนัธ์ุ SK1-3  มีผลผลิตฝักสด

สูงสุด 199 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมาคือ สายพนัธ์ุ SK1-12 ใหผ้ลผลิตฝักสด 185 กิโลกรัมต่อไร่ ทั้ง 2 สายพนัธ์ุมี
ผลผลิตฝักสดไม่แตกต่างกนัทางสถิติกบัพนัธ์ุสงขลา 1 ซ่ึงใหผ้ลผลิตฝักสด 153 กิโลกรัมต่อไร่  (Table 4) 

ผลผลิตฝักแหง้ พบว่า พนัธ์ุท าใหผ้ลผลิตฝักแห้งแตกต่างกนัทางสถิติ เช่นเดียวกบัผลผลิตฝักสดคือ
สายพนัธ์ุ SK1-3  มีผลผลิตฝักแหง้สูงสุด 60 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมาคือ สายพนัธ์ุ SK1-12 ใหผ้ลผลิตฝักแหง้ 
55 กิโลกรัมต่อไร่ และพนัธ์ุสงขลา 1 ใหผ้ลผลิตฝักแหง้ 47 กิโลกรัมต่อไร่ (Table 4 ) 

จ านวนฝักต่อหลุม พบว่า มีค่าแตกต่างกนัทางสถิติพนัธ์ุสงขลา 1 มีจ านวนฝักมากสุด 24 ฝักต่อหลุม 
ไม่แตกต่างกนัทางสถิติกบัสายพนัธ์ุ SK1-3   ซ่ึงมีจ านวน 20 ฝักต่อหลุม (Table 4) 

น ้ าหนกั 100 เมล็ด พบว่า แต่ละพนัธ์ุมีค่าแตกต่างกนัทางสถิติพนัธ์ุสายพนัธ์ุ SK1-8 มีขนาดเมล็ด 
โตท่ีสุดโดยมีน ้าหนกั 100 เมลด็เท่ากบั 46.78 กรัม รองลงมาคือสายพนัธ์ุ SK1-3 ซ่ึงมีน ้ าหนกั 100 เมลด็เท่ากบั 
44.50 กรัม และพนัธ์ุสงขลา 1 มีเมลด็ขนาด 39.23 กรัมต่อ 100 เมลด็ (Table 4) 
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ผลผลผลติเฉลีย่จาก 4 แปลง 
 ผลผลิตฝักสด พบว่า สายพนัธ์ุถัว่หร่ังท่ีใหผ้ลผลิตฝักสดเฉล่ียไดสู้งกว่าหรือเท่าเทียมกบัพนัธ์ุสงขลา 

1 คือ SK 1-8 และ SK1-15 โดยใหผ้ลผลิตฝักสดเฉล่ีย 163 และ 166 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดบั ในขณะท่ีพนัธ์ุ
สงขลา 1 ใหผ้ลผลิตเฉล่ีย 162 กิโลกรัมต่อไร่  (Table 5) 

 ผลผลิตฝักแห้ง พบว่า ถัว่หร่ังสายพนัธ์ุ SK 1-8 ให้ผลผลิตฝักแห้งเฉล่ียสูงสุด 69 กิโลกรัมต่อไร่ 
รองลงมาสายพนัธ์ุ SK1-15 ใหผ้ลผลิตฝักแหง้เฉล่ียไดเ้ท่ากนักบัพนัธ์ุสงขลา คือ 63 กิโลกรัมต่อไร่ ซ่ึงเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนักบัผลผลิตฝักสด (Table 5) 

 จ านวนฝักต่อหลุม พบว่า สายพนัธ์ุ SK1-15 มีจ านวนฝักต่อหลุมเฉล่ียสูงสุดคือ 18 ฝัก ส่วนพนัธ์ุ
สงขลา1 มีจ านวนฝักต่อหลุมเฉล่ีย 17 ฝัก (Table 5 )  

 เปอร์เซ็นต์การกะเทาะ พบว่า พนัธ์ุสงขลา 1 มีเปลือกบางกว่าทุกสายพนัธ์ุโดย มีเปอร์เซ็นต์การ
กะเทาะ สูงสุดเท่ากบั 62.77 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือ SK1-15 และ SK1-14 มีเปอร์เซ็นต์การกะเทาะเท่ากบั  
57.54 และ 59.01 เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบั (Table 5 ) 

 น ้าหนกั 100 เมล็ด พบว่า มี 4 สายพนัธ์ุ ท่ีมีน ้ าหนกั 100 เมลด็สูงกว่าพนัธ์ุสงขลา 1 ไดแ้ก่ SK 1-3  
SK1-8  SK 1-12 และ SK 1-14  โดยสายพนัธ์ุ SK 1-3  มีน ้ าหนกั 100 เมลด็สูงสุด เท่ากบั 48.39 กรัม รองลงมา
คือสายพนัธ์ุ SK 1-8  SK1-12 และ SK1-14 มีน ้ าหนกั 47.72  45.07 และ 44.26 กรัมต่อ 100 เมลด็ ตามล าดบั 
ส่วนพนัธ์ุสงขลา 1 มีน ้าหนกั 100 เมลด็เท่ากบั 43.52 กรัม (Table 5) 

 
สรุปผลการทดลอง 

 จากการเปรียบเทียบพนัธ์ุในทอ้งถ่ินไดข้อ้มูลท่ีบ่งว่าสายพนัธ์ุท่ีให้ผลผลิตสูงกว่าหรือเท่าเทียมกบั
พนัธ์ุสงขลา 1 คือ SK 1-15 SK 1-8  และ SK1-12 โดยสายพนัธ์ุ SK 1-15 มีจ านวนฝักดก ส่วนสายพนัธ์ุ SK 1-8 
และ SK 1-15 เมลด็มีขนาดใหญ่  
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Table 1  Yield and yield components of bambara groundnut varieties in regional trial at Ubon ratchathani 
FCRC in 2015  

Lines/variety No.pods/hill 
Fresh pod yield Dry pod yield Shelling 100 Seed wt. 

(kg/rai) (kg/rai) (%) (g) 
1.SK 1-3 6 c 77 d 63 d 49.96  49.67 b 
2.SK 1-6 16 b 166 c   75 cd 50.89  37.49 c 
3.SK 1-8   21 ab 285 a 119 a 52.24  59.00 a 
4.SK 1-12   17 ab 207 bc     99 abc 44.23  54.28 ab 
5.SK 1-14    18 ab 208 bc     86 bcd 61.65  50.91 ab 
6.SK 1-15   24 a 268 ab 118 a 51.75  54.84 ab 
7.SK 1    21 ab   229 abc    102 ab 56.53  54.50 ab 
F-test  ** ** ** ns ** 
CV (%) 26.10 19.80 17.00 15.00 10.60 
Mean in the same column followed by the same letter are not significantly different at the 5 % Level of probability by DMRT 
 

Table 2  Yield and yield components of bambara groundnut varieties in regional trial at Chiang Mai FCRC in 2015 

 Lines/variety No.pods/hill 
Fresh pod yield Dry pod yield Shelling 100 Seed wt. 

(kg/rai) (kg/rai) (%) (g) 
1.SK 1-3 10 ab 73 bc 16 bc 61.25  44.37  
2.SK 1-6 10 ab 80 bc 22 abc 59.66  40.61  
3.SK 1-8 9 ab 115 a 30  a 58.84  46.22  
4.SK 1-12 7 bc 50 c 23 abc 58.92  42.77  
5.SK 1-14 9 ab 93 ab 24  ab 56.37 42.09  
6.SK 1-15  11 a 90 ab 24 ab 63.33  38.47  
7.SK 1 6 c 51 c 15 c 69.01  37.73  
F-test * ** * ns ns 
CV (%) 23.60 24.00 25.00 9.00 15.60 
Mean in the same column followed by the same letter are not significantly different at the 5 % Level of probability by DMRT 
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Table 3  Yield and yield components of bambara groundnut varieties in regional trial at Patthaluang ARDC in 2015  

Lines/variety No.pods/hill 
Fresh pod yield Dry pod yield 100 Seed wt. 

(kg/rai) (kg/rai) (g) 
1.SK 1-3 12 c 100 b 50 bc 55.00 a 
2.SK 1-6 24 a 196 a 79 a 42.50 b 
3.SK 1-8 16 bc 202 a 74 ab 38.88 b 
4.SK 1-12 17 bc 172 a 65 abc 42.75 b 
5.SK 1-14        12 c 100 b 44 c 40.13 b 
6.SK 1-15  23 ab 196 a 81 a 40.05 b 
7.SK 1  17 bc 216 a 89 a 42.63 b 
F-test ** ** * ** 
CV (%) 26.30 23.90 25.10 12.60 

Mean in the same column followed by the same letter are not significantly different at the 5 % Level of probability by DMRT 

 
Table 4  Yield and yield components of bambara groundnut varieties in regional trial at Krabi ARDC in 2015 

Lines/variety No.pods/hill 
Fresh pod yield Dry pod yield 100 Seed wt. 

(kg/rai) (kg/rai) (g) 
1.SK 1-3 20 ab        199 a 60 a           44.50 a 
2.SK 1-6          14 c 100 cd 23 b           24.30 c 
3.SK 1-8 16 bc  148 abc 51a           46.78 a 
4.SK 1-12 17 bc       185 a 55 a 40.50 ab 
5.SK 1-14          10 d         97d 26 b           43.90 a 
6.SK 1-15  14 cd  109 bcd 27b  27.93 bc 
7.SK 1 24 a       153 ab 47 a 39.23 ab 
F-test ** ** ** * 
CV (%) 18.20 22.70 25.00 24.60 

Mean in the same column followed by the same letter are not significantly different at the 5 % Level of probability by DMRT 
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Table 5  Over-all mean yield and yield components of bambara groundnut varieties in regional trials in 2015  

Varieties No.pods/hill 
Fresh pod yield Dry pod yield Shelling 2/ 

100 Seed 
wt. 

(kg/rai) (kg/rai) (%) (g) 
1.SK 1-3 12 112 47 55.61 48.39 
2.SK 1-6 16 136 50 55.28 36.23 
3.SK 1-8 16 163 69 55.54 47.72 
4.SK 1-12 15 154 61 51.58        45.07 
5.SK 1-14 12 125 45 59.01 44.26 
6.SK 1-15  18 166 63 57.54 40.32 
7. SK 1 17 162 63 62.77 43.52 

2/  Mean  from 2 locations 


