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บทคัดย่อ  
การเปรียบเทียบมาตรฐานพนัธ์ุถัว่หร่ังอายสุั้น มีวตัถุประสงคเ์พ่ือหาพนัธ์ุถัว่หร่ังอายสุั้นท่ีใหผ้ลผลิตได้

สูงกวา่หรือเท่าเทียมกบัพนัธ์ุสงขลา 1 และสามารถปรับตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้มไดดี้ ประกอบดว้ยถัว่หร่ังกลุ่ม
พนัธ์ุอายุสั้น คือ TVsu 11 TVsu 89 TVsu 86 และ TVsu 616 กลุ่มพนัธ์ุอายุปานกลาง คือ TVsu 1221 TVsu 986 
TVsu 460 และพนัธ์ุสงขลา 1 เป็นพนัธ์ุตรวจสอบ รวมทั้งหมด 8 พนัธ์ุ วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 4 ซ ้ า 
ด าเนินการ 2 แปลง ท่ีศูนยวิ์จยัพืชไร่สงขลาและศูนยว์ิจยัและพฒันาการเกษตรพทัลุง ในปี 2559 ถัว่หร่ังประสบ
กบัปัญหาฝนแลง้ ท าใหไ้ม่สามารถเก็บขอ้มูลดา้นผลผลิตได ้จึงมีเพียงขอ้มูลการเจริญเติบโต อายุการบานของ
ดอก ความรุนแรงในการเกิดโรค ท่ีศูนยวิ์จยัพืชไร่สงขลา พบว่า แต่ละพนัธ์ุมีขนาดของทรงพุ่มท่ีระยะดอกบาน 
50 เปอร์เซ็นต์แตกต่างกันทางสถิติ ในกลุ่มพนัธ์ุอายุสั้นมีขนาดของทรงพุ่มไม่แตกต่างกนั โดยมีเส้นผ่าน
ศูนยก์ลางของทรงพุ่ม 30.23-33.53 เซนติเมตร แต่กลุ่มพนัธ์ุอายุปานกลางจะมีขนาดของทรงพุ่มกวา้งกว่าพนัธ์ุ
อายุสั้น โดยพนัธ์ุ TVsu 1221 มีขนาดของทรงพุ่มกวา้งสุด 56.58 เซนติเมตร ส่วนพนัธ์ุสงขลา 1 มีเส้นผ่าน
ศูนยก์ลางทรงพุ่ม 42.50 เซนติเมตร อายุดอกบาน 50 เปอร์เซ็นต ์พบว่า พนัธ์ุ TVsu 89 ดอกบานเร็วสุดคือมีอายุ
การบานของดอกท่ี 37 วนัซ่ึงแตกต่างกนัทางสถิติกบัทุกพนัธ์ุท่ีมีอายุดอกบาน 50 เปอร์เซ็นต ์ท่ี 48-51 วนั ระดบั
ความรุนแรงในการเกิดโรคใบไหม ้พบว่า กลุ่มพนัธ์ุอายุสั้นมีความรุนแรงของโรคมากกว่าพนัธ์ุอายุปานกลาง
โดยมีความรุนแรงระดบั 3-4 แต่พนัธ์ุ TVsu 89 เป็นโรคค่อนขา้งมาก ความรุนแรงระดบั 4 ในขณะท่ีกลุ่มพนัธ์ุ
อายปุานกลางทุกพนัธ์ุเป็นโรคเลก็นอ้ย ความรุนแรงระดบั 2 ท่ีศูนยวิ์จยัและพฒันาการเกษตรพทัลุง พบว่า ขนาด
เสน้ผา่นศูนยก์ลางของทรงพุ่มท่ีอายุ 30 แต่ละพนัธ์ุมีค่าไม่แตกต่างกนัทางสถิติ ในกลุ่มพนัธ์ุอายุสั้น TVsu 89 มี
ขนาดของทรงพุ่มกวา้งกว่าพนัธ์ุ TVsu 86 โดยมีเส้นผ่านศูนยก์ลางของทรงพุ่ม 34.30 และ 31.70 เซนติเมตร 
ตามล าดบั ส่วนขนาดของทรงพุ่มท่ีอาย ุ45 วนั พบวา่ แต่ละพนัธ์ุมีเสน้ผา่นศูนยก์ลางของทรงพุ่มแตกต่างกนัทาง
สถิติ พนัธ์ุอายุสั้น TVsu 89 และ TVsu 86 มีเส้นผ่านศูนยก์ลางของทรงพุ่มเท่ากบั 35.00 และ 33.15 เซนติเมตร 
ตามล าดบั กลุ่มพนัธ์ุอายปุานกลาง TVsu 1221 มีขนาดของทรงพุ่มกวา้งสุด 54.68 เซนติเมตร รองลงมาคือ TVsu 
986 มีเสน้ผา่นศูนยก์ลางทรงพุ่ม 54.35 เซนติเมตร พนัธ์ุสงขลา 1 มีเส้นผ่านศูนยก์ลางของทรงพุ่มเท่ากบั 41.25 
เซนติเมตร จึงไดค้ดัเลือกพนัธ์ุอายุสั้น TVsu 89 และ TVsu 86 พนัธ์ุอายุปานกลาง TVsu 1221 และ TVsu 986 ท่ี
มีแนวโนม้วา่จะใหผ้ลผลิตสูงเน่ืองจากมีการเจริญเติบโตดี ส าหรับการประเมินผลผลิตในขั้นตอนต่อไป 

                                                           
1 ศูนยวิ์จยัและพฒันาเมล็ดพนัธ์ุพืชสงขลา 
2 ศูนยวิ์จยัและพฒันาเมล็ดพนัธ์ุพืชพิษณุโลก 
3 ศูนยวิ์จยัและพฒันาการเกษตรพทัลุง 
4 ศูนยวิ์จยัพืชไร่สงขลา 
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ค าน า 
ถัว่หร่ังเป็นพืชทอ้งถ่ินท่ีส าคญัชนิดหน่ึงในพ้ืนท่ีภาคใต ้เกษตรกรนิยมปลูกเป็นพืชเสริมรายไดใ้น

ระบบการปลูกพืช โดยสามารถให้ผลผลิตได ้600-800 กิโลกรัม/ไร่ (ศิริกุลและพงษศ์กัด์ิ, 2539) แต่ในปัจจุบนั
เกษตรกรมีการปลูกถัว่หร่ังเพียง 2 พนัธ์ุ คือ พนัธ์ุพ้ืนเมืองซ่ึงมีอายุเก็บเก่ียวยาว 150-180 วนั และพนัธ์ุรับรอง
สงขลา 1 มีอายุเก็บเก่ียว 120-130 วนั (ศูนยวิ์จยัพืชไร่สงขลา, 2541) พนัธ์ุพืชอายุยาวมีความเส่ียงต่อความ
แปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ โรคและแมลงและตอ้งแข่งขนักบัวชัพืชในแปลงเป็นเวลานาน อีกทั้งพนัธ์ุพืช
อายสุั้นช่วยใหเ้กษตรกรปลูกพืชไดจ้ านวนคร้ังมากข้ึนอีกดว้ย (จิระและคณะ, 2552) จากโครงการปรับปรุงพนัธ์ุ
ถัว่หร่ังช่วงปี 2551-2553 ซ่ึงไดรั้บเช้ือพนัธุกรรมจาก IITA จ านวน 500 สายพนัธ์ุ มาปลูกศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้
สามารถจดักลุ่มพนัธ์ุท่ีมีอายุเก็บเก่ียวนอ้ยกว่า 100 วนั จึงน าพนัธ์ุอายุสั้นดงักล่าวเขา้เปรียบเทียบผลผลิตตาม
ขั้นตอนของการปรับปรุงพนัธ์ุ เพ่ือคดัเลือกพนัธ์ุถัว่หร่ังท่ีมีอายุสั้นและใหผ้ลผลิตไดสู้งกว่าหรือเท่าเทียมกบั
พนัธ์ุสงขลา 1 ส าหรับแนะน าใหเ้กษตรกรปลูกต่อไป 
 
วสัดุอุปกรณ์และวธีิการ  

วสัดุและอุปกรณ์  
1. เมลด็พนัธ์ุถัว่หร่ัง 8 พนัธ์ุ ไดแ้ก่ TVsu 11 TVsu 86 TVsu 89 TVsu 616 TVsu 460 TVsu 986 TVsu 

1221 และสงขลา 1 
2. สารเคมีควบคุมวชัพืชอะลาคลอร์ 
3. สารเคมีก าจดัแมลงศตัรูพืชไซเปอร์เมทริน 
4. ปุ๋ยเคมี 15-15-15 
5. อุปกรณ์ต่างๆ ส าหรับการเกบ็ขอ้มูล เช่น ถุงตาข่าย เคร่ืองชัง่น ้าหนกั 
วธีิการ 

   น าสายพนัธ์ุถัว่หร่ังท่ีมีอายุเก็บเก่ียวนอ้ยกว่า 100 วนั จ านวน 4 สายพนัธ์ุ คือ TVsu 11 TVsu 86 TVsu 89 
TVsu 616 มาเปรียบเทียบการใหผ้ลผลิตร่วมกบัพนัธ์ุอายปุานกลางจ านวน 4 พนัธ์ุ TVsu 460 TVsu 986 TVsu 1221 และ
พนัธ์ุมาตรฐานสงขลา 1 โดยเมลด็พนัธ์ุ TVsu 11 และ TVsu 616 มีปริมาณจ ากดัจึงเปรียบเทียบจ านวน 8 พนัธ์ุไดท่ี้
ศูนยวิ์จยัพืชไร่สงขลา วางแผนการทดลองแบบ RCB 4 ซ ้ า 8 กรรมวิธี และท่ีศูนยว์ิจยัและพฒันาการเกษตรพทัลุง RCB 
4 ซ ้ า 6 กรรมวิธี คือ TVsu 86 TVsu 89 TVsu 460 TVsu 986 TVsu 1221 และพนัธ์ุมาตรฐานสงขลา 1 ส าหรับสายพนัธ์ุ
อายุสั้น โดยใชร้ะยะปลูก 50 x 25 ซม.หยอด 2 เมลด็/หลุม หลงังอกไม่ตอ้งถอนแยก  ใชแ้ปลงย่อยขนาด 3.5 x 5 เมตร 
พ้ืนท่ีเกบ็เก่ียวขนาด 2 x 4 เมตร แต่ในพนัธ์ุ TVsu 460 TVsu 980 TVsu 1221 และสงขลา 1 ใชแ้ปลงย่อยขนาด 3.6 x 4.8 
เมตร พ้ืนท่ีเกบ็เก่ียวขนาด 1.8 x 3.6 เมตร ปลูกโดยใชร้ะยะปลูก 60 x 60 ซม. หยอดเมลด็ 3 เมลด็/หลุม หลงังอกถอนแยก
เหลือ 2 ตน้/หลุมหลงัการปลูกฉีดพ่นดว้ยสารควบคุมวชัพืชอะลาคลอร์ อตัรา 600 ซีซี/ไร่ เม่ืออายุได ้3 สัปดาห์ใส่ปุ๋ย
สูตร 15-15-15 อตัรา 30 กก./ไร่ โดยพูนโคนกลบปุ๋ยเป็นร่องยาว และระวงัไม่ใหดิ้นทบัตน้และปลายยอดของถัว่หร่ัง 
ก าจดัศตัรูพืชตามความจ าเป็น เกบ็เก่ียวแต่ละพนัธ์ุโดยสงัเกตจากอาการตน้เร่ิมทรุดโทรมท่ีแสดงใหเ้ห็น 
 ระยะเวลา : ตุลาคม 2558 ส้ินสุด กนัยายน 2559 
 สถานท่ี : ศูนยว์ิจยัพืชไร่สงขลาและศูนยว์ิจยัและพฒันาการเกษตรพทัลุง 
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ผลการทดลองและวจิารณ์ 
 ในปี 2559 ประสบกบัปัญหาฝนแลง้และไม่สามารถให้น ้ าไดเ้น่ืองจากแหล่งน ้ ากกัเก็บส ารองมีไม่
เพียงพอท่ีจะใหน้ ้ าได ้ท าใหถ้ัว่หร่ังทั้ง 2 แปลง ขาดน ้าตลอดช่วงของการเจริญเติบโตและไม่สามารถเก็บเก่ียว
ผลผลิตได ้ดงันั้นจึงมีแต่ขอ้มูลการเจริญเติบโต อายวุนัออกดอก และความรุนแรงการเกิดโรค 

ศูนย์วจิยัพืชไร่สงขลา 
เน่ืองจากฝนท้ิงช่วงจึงรอใหมี้ฝนจึงท าการปลูกเม่ือ 6 กนัยายน 2559 แต่หลงัจากถัว่หร่ังงอกแลว้ไม่มี

ฝนอีกเลย แมต้น้ถัว่หร่ังไม่ตายแต่ไม่ติดฝักเลย จึงเก็บไดเ้พียงข้อมูลการเจริญเติบโตและอายุดอกบาน 50 
เปอร์เซ็นต์ พบว่า แต่ละพนัธ์ุมีขนาดของทรงพุ่มท่ีระยะดอกบาน 50 เปอร์เซ็นต์แตกต่างกนัทางสถิติ ในกลุ่ม
พันธ์ุอายุสั้ นมีขนาดของทรงพุ่มไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่ม 30.23-33.53 
เซนติเมตร แต่ขนาดของทรงพุ่มในกลุ่มพนัธ์ุอายุปานกลางจะมีขนาดของทรงพุ่มกวา้งกว่าพนัธ์ุอายุสั้นแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญั โดยพนัธ์ุ TVsu 1221 มีขนาดของทรงพุ่มกวา้งสุด 56.68 เซนติเมตร รองลงมาคือ TVsu 986 
มีเสน้ผา่นศูนยก์ลางทรงพุ่ม 54.98 เซนติเมตร ส่วนสงขลา 1 มีเส้นผ่านศูนยก์ลางทรงพุ่ม 42.50 เซนติเมตร อายุ
ดอกบาน 50 เปอร์เซ็นต ์พบวา่ พนัธ์ุ TVsu 89 มีดอกบานเร็วสุดคือมีอายุการบานของดอก 37 วนัซ่ึงแตกต่างกนั
ทางสถิติกบัทุกพนัธ์ุท่ีมีอายุดอกบาน 50 เปอร์เซ็นต์ ท่ี 48-51 วนั ระดบัความรุนแรงในการเกิดโรคใบไหม ้
พบวา่ กลุ่มพนัธ์ุอายสุั้นมีความรุนแรงมากกวา่พนัธ์ุอายปุานกลางโดยมีความรุนแรงระดบั 3-4 แต่พนัธ์ุ TVsu 89 
เป็นโรคค่อนขา้งมาก ความรุนแรงระดบั 4 ในขณะท่ีกลุ่มพนัธ์ุอายุปานกลางทุกพนัธ์ุเป็นโรคเลก็นอ้ย ความรุนแรง
ระดบั 2 (ตารางท่ี 1) 

ศูนย์วจิยัและพฒันาการเกษตรพทัลุง 
 เน่ืองจากตอ้งรอฝนเช่นเดียวกนั จึงไดเ้ร่ิมปลูกเม่ือ 26 กนัยายน 2559 หลงังอกช่วงการเจริญเติบโตถัว่ 

หร่ังไม่ไดรั้บน ้ าเลยจึงเก็บไดเ้พียงขอ้มูลการเจริญเติบโต ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางของทรงพุ่มท่ีอายุ 30 วนั 
พบว่า แต่ละพนัธ์ุมีค่าไม่แตกต่างกนัทางสถิติ ในกลุ่มพนัธ์ุอายุสั้น TVsu 89 มีขนาดของทรงพุ่มกวา้งกว่าพนัธ์ุ 
TVsu 86 โดยมีเส้นผ่านศูนยก์ลาง 34.30 และ 31.70 เซนติเมตร ตามล าดบั ส่วนขนาดของทรงพุ่มท่ีอายุ 45 วนั 
พบวา่ แต่ละพนัธ์ุมีเสน้ผา่นศูนยก์ลางของทรงพุ่มแตกต่างกนัทางสถิติ พนัธ์ุอายุสั้น TVsu 89 มีทรงพุ่มกวา้งกว่า 
TVsu 86 แต่ไม่แตกต่างกนัทางสถิติ โดยมีเส้นผ่านศูนยก์ลางของทรงพุ่มเท่ากบั 35.00 และ 33.15 เซนติเมตร 
ตามล าดบั กลุ่มพนัธ์ุอายปุานกลาง TVsu 1221 มีขนาดของทรงพุ่มกวา้งสุด 54.68 เซนติเมตร รองลงมาคือ TVsu 
986 มีเส้นผ่านศูนยก์ลางทรงพุ่ม 54.35 เซนติเมตร พนัธ์ุสงขลา 1 มีเส้นผ่านศูนยก์ลางทรงพุ่ม  41.25 เซนติเมตร 
(ตารางท่ี 2 ) 
 
สรุปผลการทดลอง 
 ถัว่หร่ังอายสุั้นพนัธ์ุ TVsu 86 และ TVsu 89 มีอายกุารออกดอกสั้น 37-48 วนั และมีการเจริญเติบโตดี 
มีแนวโนม้ใหผ้ลผลิตท่ีสูง ส่วนพนัธ์ุอายปุานกลางคดัเลือกพนัธ์ุ TVsu 986 พนัธ์ุ TVsu 1221 มีการเจริญเติบโตดี
และมีแนวโนม้ใหผ้ลผลิตสูง  
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เอกสารอ้างองิ  
จิระ สุวรรณประเสริฐ สะฝีหยะ๊ ราชนุช อ านวย ไชยสุวรรณ อุทยัวรรณ ทุ่ยอน้ จิตต์ เหมพมน วชิระ ณ พทัลุง 
 ดาริกา ดาวจนัอดั และจอมขวญั วงศ์อรุโณทยั. 2552. การทดสอบพนัธ์ุ  (ถัว่หร่ังอายุสั้น) ในแปลง
 เกษตรกร.น.189-197 ใน. รายงานผลประชุมสัมมนาทางวิชาการ สวพ.7 -8 ประจ าปี 2553 11-12  
 มีนาคม 2553 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา, ตรัง. 
ศิริกุล ศรีแสงจนัทร์ และพงษศ์กัด์ิ วิเศษสินธ์ุ. 2359. การทดสอบเปรียบเทียบพนัธ์ุและเทคโนโลยีการผลิตถัว่ปัน

หยีในแปลงกสิกร. งานขา้วและพืชไร่,กลุ่มงานพฒันาการผลิต,ส านกัส่งเสริมการเกษตรภาคใต.้ 
ศูนยวิ์จยัพืชไร่สงขลา. 2541. ถัว่หร่ังพนัธ์ุสงขลา 1. ศูนยวิ์จยัพืชไร่สงขลา. 21 หนา้. 
ตารางที่ 1 อายดุอกบาน ขนาดของทรงพุ่มและระดบัความรุนแรงการเกิดโรคใบไหม ้จากการเปรียบเทียบ 
              มาตรฐานพนัธ์ุถัว่หร่ังท่ีศูนยวิ์จยัพืชไร่สงขลา ปี 2559 

พนัธ์ุ 
อายุดอกบาน 50% เส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่ม 

ระดบัความรุนแรงของโรค 
(วนั) ดอกบาน 50% (ซม.) 

TVsu 11 50 a 30.23 c 3 
TVsu 86 48 a 33.53 c 3 
TVsu 89 37 b 33.05 c 4 
TVsu 616 50 a 33.25 c 3 
TVsu 460 51 a 46.47 b 2 
TVsu 986 50 a 54.98 a 2 
TVsu 1221 51 a 56.58 a 2 
สงขลา 1 51 a 42.50 b 2 
F-test ** ** - 
CV (%) 3.5 10.2  

ตารางที่ 2 ขนาดของทรงพุ่มของถัว่หร่ังท่ีอายตุ่างๆ จากการเปรียบเทียบมาตรฐานพนัธ์ุถัว่หร่ังท่ีศูนยว์ิจยัและ 
                 พฒันาการเกษตรพทัลุงปี 2559 

พนัธ์ุ 
 เส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่มทีอ่ายุ 30 วนั เส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่มทีอ่ายุ 45 วนั 

(ซม.) (ซม.) 
TVsu 86 31.70  33.15 c 
TVsu 89 34.30  35.00 bc  
TVsu 460 37.72 43.10 b 
TVsu 986 38.38 54.35 a 
TVsu 1221 41.83 54.68 a 
สงขลา 1 36.35   41.25 bc 
F-test ns ** 
CV (%) 11.4 14.1 

 


