การเปรียบเทียบมาตรฐานพันธุ์ถั่วหรั่งอายุส้ั น
Standard Yield Trials : Short Maturity Bambara Groundnut Varieties
ฉันทนา คงนคร1 จิระ สุ วรรณประเสริฐ2 เมธาพร พุฒขาว3 ณัฐพงศ์ สงแทน3 สะฝี หย๊ ะ ราชนุช4

บทคัดย่อ
การเปรี ยบเทียบมาตรฐานพันธุ์ถวั่ หรั่งอายุส้ นั มีวตั ถุประสงค์เพื่อหาพันธุ์ถวั่ หรั่งอายุส้ นั ที่ให้ผลผลิตได้
สู งกว่าหรื อเท่าเทียมกับพันธุ์สงขลา 1 และสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี ประกอบด้วยถัว่ หรั่งกลุ่ม
พันธุ์อายุส้ นั คือ TVsu 11 TVsu 89 TVsu 86 และ TVsu 616 กลุ่มพันธุ์อายุปานกลาง คือ TVsu 1221 TVsu 986
TVsu 460 และพันธุ์สงขลา 1 เป็ นพันธุ์ตรวจสอบ รวมทั้งหมด 8 พันธุ์ วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 4 ซ้ า
ดาเนินการ 2 แปลง ที่ศูนย์วิจยั พืชไร่ สงขลาและศูนย์วิจยั และพัฒนาการเกษตรพัทลุง ในปี 2559 ถัว่ หรั่งประสบ
กับปั ญหาฝนแล้ง ทาให้ไม่สามารถเก็บข้อมูลด้านผลผลิตได้ จึ งมีเพียงข้อมูลการเจริ ญเติบโต อายุการบานของ
ดอก ความรุ นแรงในการเกิดโรค ที่ศูนย์วิจยั พืชไร่ สงขลา พบว่า แต่ละพันธุ์มีขนาดของทรงพุ่มที่ระยะดอกบาน
50 เปอร์ เซ็ นต์แตกต่ างกันทางสถิ ติ ในกลุ่ มพันธุ์ อายุส้ ันมี ข นาดของทรงพุ่ มไม่แ ตกต่ า งกัน โดยมี เ ส้นผ่า น
ศูนย์กลางของทรงพุ่ม 30.23-33.53 เซนติเมตร แต่กลุ่มพันธุ์อายุปานกลางจะมีขนาดของทรงพุ่มกว้างกว่าพันธุ์
อายุส้ ัน โดยพันธุ์ TVsu 1221 มีขนาดของทรงพุ่มกว้างสุ ด 56.58 เซนติเมตร ส่ วนพันธุ์สงขลา 1 มีเส้นผ่าน
ศูนย์กลางทรงพุ่ม 42.50 เซนติเมตร อายุดอกบาน 50 เปอร์ เซ็นต์ พบว่า พันธุ์ TVsu 89 ดอกบานเร็ วสุ ดคือมีอายุ
การบานของดอกที่ 37 วันซึ่ งแตกต่างกันทางสถิติกบั ทุกพันธุ์ที่มีอายุดอกบาน 50 เปอร์ เซ็นต์ ที่ 48-51 วัน ระดับ
ความรุ นแรงในการเกิ ดโรคใบไหม้ พบว่า กลุ่มพันธุ์อายุส้ นั มีความรุ นแรงของโรคมากกว่าพันธุ์อายุปานกลาง
โดยมีความรุ นแรงระดับ 3-4 แต่พนั ธุ์ TVsu 89 เป็ นโรคค่อนข้างมาก ความรุ นแรงระดับ 4 ในขณะที่กลุ่มพันธุ์
อายุปานกลางทุกพันธุ์เป็ นโรคเล็กน้อย ความรุ นแรงระดับ 2 ที่ศูนย์วิจยั และพัฒนาการเกษตรพัทลุง พบว่า ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางของทรงพุ่มที่อายุ 30 แต่ละพันธุ์มีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ ในกลุ่มพันธุ์อายุส้ นั TVsu 89 มี
ขนาดของทรงพุ่มกว้างกว่าพันธุ์ TVsu 86 โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางของทรงพุ่ม 34.30 และ 31.70 เซนติเมตร
ตามลาดับ ส่ วนขนาดของทรงพุ่มที่อายุ 45 วัน พบว่า แต่ละพันธุ์มีเส้นผ่านศูนย์กลางของทรงพุ่มแตกต่างกันทาง
สถิติ พันธุ์อายุส้ นั TVsu 89 และ TVsu 86 มีเส้นผ่านศูนย์กลางของทรงพุ่มเท่ากับ 35.00 และ 33.15 เซนติเมตร
ตามลาดับ กลุ่มพันธุ์อายุปานกลาง TVsu 1221 มีขนาดของทรงพุ่มกว้างสุ ด 54.68 เซนติเมตร รองลงมาคือ TVsu
986 มีเส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่ม 54.35 เซนติเมตร พันธุ์สงขลา 1 มีเส้นผ่านศูนย์กลางของทรงพุ่มเท่ากับ 41.25
เซนติเมตร จึงได้คดั เลือกพันธุ์อายุส้ นั TVsu 89 และ TVsu 86 พันธุ์อายุปานกลาง TVsu 1221 และ TVsu 986 ที่
มีแนวโน้มว่าจะให้ผลผลิตสู งเนื่องจากมีการเจริ ญเติบโตดี สาหรับการประเมินผลผลิตในขั้นตอนต่อไป
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ศูนย์วิจยั และพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชสงขลา
ศูนย์วิจยั และพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก
3
ศูนย์วิจยั และพัฒนาการเกษตรพัทลุง
4
ศูนย์วิจยั พืชไร่ สงขลา
2

คานา
ถัว่ หรั่ งเป็ นพื ชท้องถิ่ นที่ สาคัญชนิ ดหนึ่ งในพื้ นที่ ภาคใต้ เกษตรกรนิ ยมปลูกเป็ นพื ชเสริ มรายได้ใน
ระบบการปลูกพืช โดยสามารถให้ผลผลิตได้ 600-800 กิโลกรัม/ไร่ (ศิริกุลและพงษ์ศกั ดิ์, 2539) แต่ในปั จจุบนั
เกษตรกรมี การปลูกถัว่ หรั่งเพียง 2 พันธุ์ คื อ พันธุ์พ้ืนเมืองซึ่ งมีอายุเก็บเกี่ ยวยาว 150-180 วัน และพันธุ์รับรอง
สงขลา 1 มี อายุเก็บเกี่ ยว 120-130 วัน (ศู นย์วิจยั พื ชไร่ สงขลา, 2541) พันธุ์พืชอายุยาวมี ความเสี่ ย งต่ อความ
แปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ โรคและแมลงและต้องแข่งขันกับวัชพืชในแปลงเป็ นเวลานาน อีกทั้งพันธุ์พืช
อายุส้ นั ช่วยให้เกษตรกรปลูกพืชได้จานวนครั้งมากขึ้นอีกด้วย (จิระและคณะ, 2552) จากโครงการปรับปรุ งพันธุ์
ถัว่ หรั่งช่วงปี 2551-2553 ซึ่ งได้รับเชื้ อพันธุ กรรมจาก IITA จานวน 500 สายพันธุ์ มาปลูกศึกษาข้อมูลเบื้องต้น
สามารถจัดกลุ่มพันธุ์ที่มีอายุเก็บเกี่ ยวน้อยกว่า 100 วัน จึ งนาพันธุ์อายุส้ ันดังกล่าวเข้าเปรี ยบเที ยบผลผลิตตาม
ขั้นตอนของการปรับปรุ งพันธุ์ เพื่อคัดเลือกพันธุ์ถวั่ หรั่งที่ มีอายุส้ นั และให้ผลผลิตได้สูงกว่าหรื อเท่าเทียมกับ
พันธุ์สงขลา 1 สาหรับแนะนาให้เกษตรกรปลูกต่อไป
วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการ
วัสดุและอุปกรณ์
1. เมล็ดพันธุ์ถวั่ หรั่ง 8 พันธุ์ ได้แก่ TVsu 11 TVsu 86 TVsu 89 TVsu 616 TVsu 460 TVsu 986 TVsu
1221 และสงขลา 1
2. สารเคมีควบคุมวัชพืชอะลาคลอร์
3. สารเคมีกาจัดแมลงศัตรู พืชไซเปอร์เมทริ น
4. ปุ๋ ยเคมี 15-15-15
5. อุปกรณ์ต่างๆ สาหรับการเก็บข้อมูล เช่น ถุงตาข่าย เครื่ องชัง่ น้ าหนัก
วิธีการ
นาสายพันธุ์ถวั่ หรั่งที่มีอายุเก็บเกี่ยวน้อยกว่า 100 วัน จานวน 4 สายพันธุ์ คือ TVsu 11 TVsu 86 TVsu 89
TVsu 616 มาเปรี ยบเทียบการให้ผลผลิตร่ วมกับพันธุ์อายุปานกลางจานวน 4 พันธุ์ TVsu 460 TVsu 986 TVsu 1221 และ
พันธุ์มาตรฐานสงขลา 1 โดยเมล็ดพันธุ์ TVsu 11 และ TVsu 616 มีปริ มาณจากัดจึงเปรี ยบเทียบจานวน 8 พันธุ์ได้ที่
ศูนย์วิจยั พืชไร่ สงขลา วางแผนการทดลองแบบ RCB 4 ซ้ า 8 กรรมวิธี และที่ศูนย์วิจยั และพัฒนาการเกษตรพัทลุง RCB
4 ซ้ า 6 กรรมวิธี คือ TVsu 86 TVsu 89 TVsu 460 TVsu 986 TVsu 1221 และพันธุ์มาตรฐานสงขลา 1 สาหรับสายพันธุ์
อายุส้ นั โดยใช้ระยะปลูก 50 x 25 ซม.หยอด 2 เมล็ด/หลุม หลังงอกไม่ตอ้ งถอนแยก ใช้แปลงย่อยขนาด 3.5 x 5 เมตร
พื้นที่เก็บเกี่ยวขนาด 2 x 4 เมตร แต่ในพันธุ์ TVsu 460 TVsu 980 TVsu 1221 และสงขลา 1 ใช้แปลงย่อยขนาด 3.6 x 4.8
เมตร พื้นที่เก็บเกี่ยวขนาด 1.8 x 3.6 เมตร ปลูกโดยใช้ระยะปลูก 60 x 60 ซม. หยอดเมล็ด 3 เมล็ด/หลุม หลังงอกถอนแยก
เหลือ 2 ต้น/หลุมหลังการปลูกฉี ดพ่นด้วยสารควบคุมวัชพืชอะลาคลอร์ อัตรา 600 ซี ซี/ไร่ เมื่ออายุได้ 3 สัปดาห์ใส่ ปุ๋ย
สู ตร 15-15-15 อัตรา 30 กก./ไร่ โดยพูนโคนกลบปุ๋ ยเป็ นร่ องยาว และระวังไม่ให้ดินทับต้นและปลายยอดของถัว่ หรั่ง
กาจัดศัตรู พืชตามความจาเป็ น เก็บเกี่ยวแต่ละพันธุ์โดยสังเกตจากอาการต้นเริ่ มทรุ ดโทรมที่แสดงให้เห็น
ระยะเวลา : ตุลาคม 2558 สิ้ นสุ ด กันยายน 2559
สถานที่ : ศูนย์วิจยั พืชไร่ สงขลาและศูนย์วิจยั และพัฒนาการเกษตรพัทลุง
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ผลการทดลองและวิจารณ์
ในปี 2559 ประสบกับปั ญหาฝนแล้งและไม่สามารถให้น้ าได้เนื่ องจากแหล่งน้ ากักเก็บสารองมีไม่
เพียงพอที่ จะให้น้ าได้ ทาให้ถวั่ หรั่งทั้ง 2 แปลง ขาดน้ าตลอดช่ วงของการเจริ ญเติบโตและไม่สามารถเก็บเกี่ยว
ผลผลิตได้ ดังนั้นจึงมีแต่ขอ้ มูลการเจริ ญเติบโต อายุวนั ออกดอก และความรุ นแรงการเกิดโรค
ศูนย์ วจิ ยั พืชไร่ สงขลา
เนื่องจากฝนทิ้งช่วงจึงรอให้มีฝนจึงทาการปลูกเมื่อ 6 กันยายน 2559 แต่หลังจากถัว่ หรั่งงอกแล้วไม่มี
ฝนอี กเลย แม้ตน้ ถัว่ หรั่ งไม่ต ายแต่ ไม่ ติด ฝั กเลย จึ งเก็บได้เ พี ย งข้อมู ลการเจริ ญเติ บโตและอายุด อกบาน 50
เปอร์ เซ็นต์ พบว่า แต่ละพันธุ์มีขนาดของทรงพุ่มที่ระยะดอกบาน 50 เปอร์ เซ็นต์แตกต่างกันทางสถิติ ในกลุ่ม
พัน ธุ์ อ ายุ ส้ ั น มี ข นาดของทรงพุ่ ม ไม่ แ ตกต่ า งกัน ทางสถิ ติ โดยมี เ ส้ น ผ่ า นศู น ย์ก ลางทรงพุ่ ม 30.23-33.53
เซนติเมตร แต่ขนาดของทรงพุ่มในกลุ่มพันธุ์อายุปานกลางจะมีขนาดของทรงพุ่มกว้างกว่าพันธุ์อายุส้ นั แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญ โดยพันธุ์ TVsu 1221 มีขนาดของทรงพุ่มกว้างสุ ด 56.68 เซนติเมตร รองลงมาคือ TVsu 986
มีเส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่ม 54.98 เซนติเมตร ส่ วนสงขลา 1 มีเส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่ม 42.50 เซนติเมตร อายุ
ดอกบาน 50 เปอร์เซ็นต์ พบว่า พันธุ์ TVsu 89 มีดอกบานเร็ วสุ ดคือมีอายุการบานของดอก 37 วันซึ่ งแตกต่างกัน
ทางสถิ ติกบั ทุ กพันธุ์ที่มีอายุดอกบาน 50 เปอร์ เซ็ นต์ ที่ 48-51 วัน ระดับความรุ นแรงในการเกิ ดโรคใบไหม้
พบว่า กลุ่มพันธุ์อายุส้ นั มีความรุ นแรงมากกว่าพันธุ์อายุปานกลางโดยมีความรุ นแรงระดับ 3-4 แต่พนั ธุ์ TVsu 89
เป็ นโรคค่อนข้างมาก ความรุ นแรงระดับ 4 ในขณะที่กลุ่มพันธุ์อายุปานกลางทุกพันธุ์เป็ นโรคเล็กน้อย ความรุ นแรง
ระดับ 2 (ตารางที่ 1)
ศูนย์ วจิ ยั และพัฒนาการเกษตรพัทลุง
เนื่องจากต้องรอฝนเช่นเดียวกัน จึงได้เริ่ มปลูกเมื่อ 26 กันยายน 2559 หลังงอกช่วงการเจริ ญเติบโตถัว่
หรั่ งไม่ได้รับน้ าเลยจึ งเก็บได้เพียงข้อมูลการเจริ ญเติ บโต ขนาดเส้นผ่านศู นย์กลางของทรงพุ่มที่ อายุ 30 วัน
พบว่า แต่ละพันธุ์มีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ ในกลุ่มพันธุ์อายุส้ นั TVsu 89 มีขนาดของทรงพุ่มกว้างกว่าพันธุ์
TVsu 86 โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 34.30 และ 31.70 เซนติเมตร ตามลาดับ ส่ วนขนาดของทรงพุ่มที่อายุ 45 วัน
พบว่า แต่ละพันธุ์มีเส้นผ่านศูนย์กลางของทรงพุ่มแตกต่างกันทางสถิติ พันธุ์อายุส้ นั TVsu 89 มีทรงพุ่มกว้างกว่า
TVsu 86 แต่ไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางของทรงพุ่มเท่ากับ 35.00 และ 33.15 เซนติเมตร
ตามลาดับ กลุ่มพันธุ์อายุปานกลาง TVsu 1221 มีขนาดของทรงพุ่มกว้างสุ ด 54.68 เซนติเมตร รองลงมาคือ TVsu
986 มีเส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่ม 54.35 เซนติ เมตร พันธุ์สงขลา 1 มีเส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่ม 41.25 เซนติเมตร
(ตารางที่ 2 )
สรุ ปผลการทดลอง
ถัว่ หรั่งอายุส้ นั พันธุ์ TVsu 86 และ TVsu 89 มีอายุการออกดอกสั้น 37-48 วัน และมีการเจริ ญเติบโตดี
มีแนวโน้มให้ผลผลิตที่สูง ส่ วนพันธุ์อายุปานกลางคัดเลือกพันธุ์ TVsu 986 พันธุ์ TVsu 1221 มีการเจริ ญเติบโตดี
และมีแนวโน้มให้ผลผลิตสู ง
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เอกสารอ้ างอิง
จิระ สุ วรรณประเสริ ฐ สะฝี หย๊ะ ราชนุช อานวย ไชยสุ วรรณ อุทยั วรรณ ทุ่ยอ้น จิตต์ เหมพมน วชิ ระ ณ พัทลุง
ดาริ กา ดาวจันอัด และจอมขวัญ วงศ์อรุ โณทัย. 2552. การทดสอบพันธุ์ (ถัว่ หรั่งอายุส้ ัน) ในแปลง
เกษตรกร.น.189-197 ใน. รายงานผลประชุ มสัมมนาทางวิช าการ สวพ.7-8 ประจาปี 2553 11-12
มีนาคม 2553 ณ โรงแรมธรรมริ นทร์ธนา, ตรัง.
ศิริกุล ศรี แสงจันทร์ และพงษ์ศกั ดิ์ วิเศษสิ นธุ์. 2359. การทดสอบเปรี ยบเทียบพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตถัว่ ปั น
หยีในแปลงกสิ กร. งานข้าวและพืชไร่ ,กลุ่มงานพัฒนาการผลิต,สานักส่ งเสริ มการเกษตรภาคใต้.
ศูนย์วิจยั พืชไร่ สงขลา. 2541. ถัว่ หรั่งพันธุ์สงขลา 1. ศูนย์วิจยั พืชไร่ สงขลา. 21 หน้า.
ตารางที่ 1 อายุดอกบาน ขนาดของทรงพุ่มและระดับความรุ นแรงการเกิดโรคใบไหม้ จากการเปรี ยบเทียบ
มาตรฐานพันธุ์ถวั่ หรั่งที่ศูนย์วิจยั พืชไร่ สงขลา ปี 2559
พันธุ์
TVsu 11
TVsu 86
TVsu 89
TVsu 616
TVsu 460
TVsu 986
TVsu 1221
สงขลา 1
F-test
CV (%)

อายุดอกบาน 50%
(วัน)
50 a
48 a
37 b
50 a
51 a
50 a
51 a
51 a
**
3.5

เส้ นผ่านศู นย์ กลางทรงพุ่ม
ดอกบาน 50% (ซม.)
30.23 c
33.53 c
33.05 c
33.25 c
46.47 b
54.98 a
56.58 a
42.50 b
**
10.2

ระดับความรุนแรงของโรค
3
3
4
3
2
2
2
2
-

ตารางที่ 2 ขนาดของทรงพุ่มของถัว่ หรั่งที่อายุต่างๆ จากการเปรี ยบเทียบมาตรฐานพันธุ์ถวั่ หรั่งที่ศูนย์วิจยั และ
พัฒนาการเกษตรพัทลุงปี 2559
พันธุ์
TVsu 86
TVsu 89
TVsu 460
TVsu 986
TVsu 1221
สงขลา 1
F-test
CV (%)

เส้ นผ่านศู นย์ กลางทรงพุ่มทีอ่ ายุ 30 วัน
(ซม.)
31.70
34.30
37.72
38.38
41.83
36.35
ns
11.4
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เส้ นผ่านศู นย์ กลางทรงพุ่มทีอ่ ายุ 45 วัน
(ซม.)
33.15 c
35.00 bc
43.10 b
54.35 a
54.68 a
41.25 bc
**
14.1

