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รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองท่ีส้ินสุดป 2562 

------------------------ 

1.  ชุดโครงการวิจัย :  - 
2.  โครงการวิจัย   : การปรับปรุงพันธุถ่ัวหรั่งเพ่ือปลูกในพ้ืนท่ีภาคใตและพ้ืนท่ีเหมาะสมอ่ืนๆ 

กิจกรรม : การคัดเลือกและประเมินผลผลิต  
กิจกรรมยอย   : การคัดเลือกและประเมินผลผลิต 

3.  ช่ือการทดลอง  :  การทดสอบพันธุในไรเกษตรกรสายพันธุถ่ัวหรั่งจากการผสมพันธุชุดท่ี 1 
    ช่ือการทดลอง  :  Field Test : Bambara Groundnut Varieties Series 1 
4.  คณะผูดําเนินงาน 

หัวหนาการทดลอง :   สถาพร โชติชวง 0

1 
ผูรวมงาน :  จิระ  สุวรรณประเสริฐ 1

2    ฉันทนา คงนคร 2

3           เมธาพร นาคเกลี้ยง4      
                จันทร คงคุณ 5              สมลักษณ วงศตานี 5       อาพร คงอิสโร 6 

                        สะฝหยะ  ราชนุช 1           

5.  บทคัดยอ : ปลูกทดสอบการใหผลผลิตและความสามารถในการปรับตัวตอสภาพแวดลอมของพันธุถ่ัวหรั่งท่ี

ผานการคัดเลือกจากการเปรียบเทียบพันธุในไรเกษตรกร จํานวน 3 พันธุ คือ SK1-8 SK1-12 และ SK-15 

เปรียบเทียบกับพันธุมาตรฐานสงขลา 1 ดําเนินการ 11 แปลง คือ จังหวัดกระบี่ พัทลุง นราธิวาส นครศรีธรรมราช 

นราธิวาส สงขลา และ สุราษฏรธานี ในป 2561-2562 ผลการทดสอบ พบวา SK1-15 ใหผลผลิตฝกสดเฉลี่ยสูงสุด 

461 กิโลกรัมตอไร พันธุสงขลา 1 มีผลผลิตฝกสดเฉลี่ย 308 กิโลกรัมตอไร คิดเปนผลผลิตท่ีสูงกวาพันธุสงขลา 1 

รอยละ 49.35 มีจํานวนฝกเฉลี่ยมากท่ีสุด 45 ฝกตอหลุม ในขณะท่ีพันธุสงขลา 1 มี 38 ฝกตอหลุม แตขนาดของ

เมล็ดเล็กกวาพันธุสงขลา 1 โดยมีน้ําหนัก 100 เมล็ด 46.04 กรัม พันธุสงขลา 1 มีน้ําหนัก 47.34 กรัมตอ 100 

เมลด็ 

6.  คํานํา : การปลูกถ่ัวหรั่งในปจจุบันยังมีท้ังการดําเนินการผลิตตามวิถีวัฒนธรรมการเกษตรของเกษตรกรรายยอยใน

ภาคใตเพ่ือการบริโภคตามปกติ  และการปลูกอยางหนาแนนในบางพ้ืนท่ีเชน จังหวัดพัทลุง และ จังหวัดสุราษฎร

ธานีเพ่ือเปน พืชทํารายได โดยมีผูรวบรวมผลผลิตปอนสูตลาดคาสงผลผลิตการเกษตรท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช

เปนแหลงใหญ  แตในปจจุบันไมสามารถหาขอมูลสถิติพ้ืนท่ีการผลิตและปริมาณผลผลิตได จากขอมูลในอดีตตามท่ี

เคยมีการบันทึกไวโดยกรมสงเสริมการเกษตรพบวา  จะมีพ้ืนท่ีปลูกถ่ัวหรั่งในแตละปประมาณ 2,000 ถึง 4,000 ไร 

(ศิริกุล, 2543)  แตในปจจุบัน เกษตรกรปลูกถ่ัวหรั่งเพียง 2 พันธุ คือ พันธุพ้ืนเมืองซ่ึงมีอายุเก็บเก่ียวยาวประมาณ 

150-180 วัน และพันธุรับรองสงขลา 1 ท่ีมีอายุเก็บเก่ียว 120-130 วัน (ศูนยวิจัยพืชไรสงขลา, 2541) ซ่ึงเปนพันธุ

1 ศูนยวิจัยพืชไรสงขลา
        2

 ศูนยวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุพืชพิษณุโลก    
3
 ศูนยวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุพืชพิษณุโลก 

 

 4  
ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง       

 5
 ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส       

6
 ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรนครศรีธรรมราช 

 7  
สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8              
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ท่ีเผยแพรแนะนําออกสูเกษตรกรนานแลว เกษตรกรผูปลูกถ่ัวหรั่งจึงขาดทางเลือกท่ีหลากหลายในการเลือกใชพันธุ 

นอกจากนี้ เกษตรกรผูปลูกถ่ัวหรั่งยังประสบปญหาโรคใบไหมเขาทําลาย ทําความเสียหายแกถ่ัวหรั่งทําใหผลผลิต

ต่ําอยูเสมอ หากระบาดรุนแรงทําใหผลผลิตเสียหายได 90-100 % (จิระ, 2548) จึงทําการปรับปรุงหรือพัฒนาพันธุ

เพ่ือใหมีผลผลิตสูงกวาพันธุสงขลา 1 และมีความตานทานตอโรคใบไหม จึงนําพันธุดีเดนท่ีผานการประเมินผลผลิต

ในข้ันตอนตางๆมาแลว ทดสอบพันธุในแปลงใหญซ่ึงเปนข้ันตอนสุดทายของพันธุถ่ัวหรั่งท่ีผานการคัดเลือกโดยให

เกษตรกรเปนผูปฏิบัติและใหทัศนคติตอถ่ัวหรั่งพันธุใหม เพ่ือเปนขอมูลความเหมาะสมของพันธุกับพ้ืนท่ีสําหรับใช

เปนขอมูลนําเสนอรับรองพันธุตอไป  

7.  วิธีดําเนินการ  

วัสดุและอุปกรณ  

1. เมล็ดพันธุถ่ัวหรั่ง 3 พันธุ ไดแก SK1-8 SK1-12 SK1-15 และสงขลา 1 

2. สารเคมีควบคุมวัชพืชอะลาคลอร 

3. สารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชไดแก ไซเปอรเมทรินและไอโปรไดโอน 

4. ปุยเคมี 15-15-15 

5. อุปกรณตางๆ สําหรับการเก็บขอมูล เชน ถุงตาขาย เครื่องชั่งน้ําหนัก 

วิธีการ 

      นําถ่ัวหรั่งท่ีผานการคัดเลือกจากการเปรียบเทียบพันธุในไรเกษตรกร 3 สายพันธุ คือ SK1-8 SK1-12 และ

SK1-15 เปรียบเทียบการใหผลผลิตกับพันธุสงขลา 1 ในสภาพแปลงเกษตรกรในพ้ืนท่ีภาคใตตอนบน จํานวน 4 

แปลง และแปลงเกษตรกรนอกพ้ืนท่ีภาคใต จํานวน 8 แปลง แบงพ้ืนท่ีแปลงขนาด 1 ไร เปน 2 สวน (ซํ้า) ในแตละ

สวนปลูกถ่ัวหรั่งท่ีนําเขาทดสอบ 3 พันธุ ใชระยะปลูก 60 x 60 ซม. หยอดเมล็ด 3 เมล็ด/หลุม หลังปลูกฉีดพน

ดวยสารควบคุมวัชพืชอะลาคลอร อัตรา 600 ซีซีตอไร หลังงอกถอนแยกเหลือ 2 ตน/หลุม เม่ืออายุได 3 สัปดาห

ใสปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 30 กก./ไร โดยพูนโคนกลบปุยเปนรองยาวและระวังไมใหดินทับตนและปลายยอดของ

ถ่ัวหรั่ง กําจัดศัตรูพืชตามความจําเปนเก็บเก่ียวแตละพันธุโดยสังเกตจากอาการตนเริ่มทรุดโทรมท่ีแสดงใหเห็นสุม

เก็บเก่ียวผลผลิตแตละพันธุจากพ้ืนท่ี 3 x 3 ตารางเมตร พันธุละ 4 จุดในแตละซํ้า เปรียบเทียบความแตกตางทาง

สถิติดวยวิธีการ F-test  

 การบันทึกขอมูล 

                 1. วันปลูก   วันงอก  และปฏิบัติการตางๆ 

 2. วันออกดอก 50 % 

 3. ผลผลิตน้ําหนักฝกสด   น้ําหนักฝกแหง  และองคประกอบผลผลิต 

                  4. ความพึงพอใจตอพันธุของเกษตรกร 

ระยะเวลา : ตุลาคม 2560 สิ้นสุด กันยายน 2562 

สถานท่ี : ป 2561 ไรเกษตรกรจังหวัดสงขลา 2 แปลง พัทลุง 1แปลง กระบี่ 1 แปลง นครศรีธรรมราช 1 แปลง

และสุราษฎรธานี 1 แปลง  
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ป 2562 ไรเกษตรกรจังหวัดสงขลา 2  แปลง นราธิวาส 2  แปลง พัทลุง 1 แปลง และจังหวัดนครศรีธรรมราช 1  

แปลง 

8.  ผลการทดลองและวิจารณ 

 ดําเนินการท้ังหมด 12 แปลง ในป 2561 เก็บเก่ียวผลผลิตและสามารถบันทึกขอมูลได 5 แปลง คือไร

เกษตรกรจังหวัดสงขลา 2 แปลง พัทลุง 1 แปลง กระบี่ 1 แปลงและสุราษฎรธานี 1 แปลง สวนท่ีจังหวัด

นครศรีธรรมราชมีโรคใบไหมระบาดรุนแรงทําใหเก็บผลผลิตไดเพียงเล็กนอย ป 2562 ปลูกไดครบ 6 แปลง ท่ีไร

เกษตรกรจังหวัดสงขลา 2  แปลง นราธิวาส 2  แปลง พัทลุง 1 แปลง และจังหวัดนครศรีธรรมราช 1  แปลง มีผล

การทดลองดังนี้ 

ป 2561 

ท่ีอําเภอบางกลํ่า จังหวัดสงขลา 

 ดําเนินการในไรเกษตรกรอําเภอบางกล่ํา พบวาในแตละพันธุไมแตกตางกันทางสถิติในลักษณะจํานวนฝกตอ

หลุม ผลผลิตฝกสดและฝกแหง โดยสายพันธุ SK1-12 มีผลผลิตฝกสดและฝกแหง 425 และ 130 กก./ไร 

เปอรเซ็นตการกะเทาะและน้ําหนัก 100 เมล็ด แตละสายพันธุมีคาแตกตางกันทางสถิติ โดยพันธุท่ีนําเขาทดสอบมี

เปลือกฝกคอนขางหนากวาพันธุสงขลา 1 จึงมีเปอรเซ็นตการกะเทาะต่ํากวาพันธุสงขลา 1 ทุกสายพันธุ  โดยท่ีสาย

พันธุSK1-15 มีเปลือกฝกคอนขางบางกวาพันธุอ่ืนๆ คือ มีคา 64.63 % ในขณะท่ีพันธุสงขลา 1 มีคาการกะเทาะ 

73.87 % ขนาดของเมล็ดพันธุ SK1-12 มีขนาดฝกใหญสุด 50.02 กรัม/100 เมล็ด   แตไมแตกตางกันทางสถิติกับ

พันธุสงขลา1 ซ่ึงมีน้ําหนัก 100 เมล็ด เทากับ 49.39 กรัม (ตารางท่ี 1) 

ท่ีอําเภอนาหมอม จังหวัดสงขลา 

 ไรเกษตรกรอําเภอนาหมอม พบวา มีความแตกตางกันทางสถิติในลักษณะผลผลิตฝกสด ผลผลิตฝกแหง 

จํานวนฝกตอหลุม เปอรเซ็นตการกะเทาะ โดยท่ีสายพันธุ SK1-15  ใหผลผลิตฝกสดและฝกแหงสูงสุด เทากับ 697

และ 218 กก./ไร ตามลําดับ และมีจํานวนฝกตอหลุม สูงท่ีสุด 82 ฝก  ในขณะท่ีพันธุสงขลา 1 มีผลผลิตฝกสดและ

แหงเทากับ 403 และ 132 กก./ไร ตามลําดับ เชนเดียวกับจํานวนฝกตอหลุม พันธุท่ีนําเขาทดสอบมีเปลือกหนา

กวาพันธุสงขลา 1 ทุกสายพันธุ คือมีเปอรเซ็นตการกะเทาะเทากับ  64.28-75.59 % สวนพันธุสงขลา 1 มี

เปอรเซ็นตการกะเทาะสูงสุด (ตารางท่ี 2) 

ท่ีอําเภอเมือง จังหวัดกระบ่ี 

 ดําเนินการท่ีอําเภอเมือง จังหวัดกระบี่ พบวา มีความแตกตางกันทางสถิติในลักษณะผลผลิตฝกสด เปอรเซ็นต

การกะเทาะ น้ําหนัก 100 เมล็ด สายพันธุ SK1-15 ใหผลผลิตฝกสดสูงสุด 628 กก./ไร แตไมแตกตางกันทางสถิติ

กับพันธุ SK1-8 และ SK1-12 ซ่ึงท้ัง 3 พันธุใหผลผลิตฝกสดแตกตางกับพันธุสงขลา 1 ท่ีใหผลผลิตฝกสด 379 กก./

ไร จํานวนฝกดีมีคาระหวาง  32-53 ฝก/หลุม  เปอรเซ็นตกะเทาะพันธุสงขลา1 มีคาสูงสุด 62.31 % แตกตางกับ

ทุกพันธุท่ีทดสอบ สวนพันธุ SK1-8 ขนาดเมล็ดโตท่ีสุด มีน้ําหนัก 65.24 กรัม/100 เมล็ด แตกตางทางสถิติจาก

พันธุอ่ืนๆ (ตารางท่ี 3) 
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ท่ีอําเภอทาชนะ จังหวัดสุราษฏรธาน ี

 ดําเนินการท่ีอําเภอทาชนะ จังหวัดสุราษฎรธานี พบวา ไมมีความแตกตางกันทางสถิติในลักษณะผลผลิตฝก

สด ผลผลิตฝกแหงและจํานวนฝกดีตอหลุม เปอรเซ็นตกะเทาะ โดยสายพันธุ SK1-15 มีผลผลิตฝกสดและฝกแหง

สูงสุด คือ 369 และ 125 กก./ไร ตามลําดับ สวนพันธุสงขลา1มีผลผลิตฝกสดและฝกแหง 331 และ 120 กก./ไร 

ความบางของเปลือกและขนาดของฝกแตกตางกันทางสถิติ โดยสายพันธุ SK1-8 มีเปอรเซ็นตกะเทาะสูงสุด 72.11 

% แตไมแตกตางทางสถิติกับพันธุสงขลา 1ซ่ึงมีเปอรเซ็นตกะเทาะ70.41% สวนน้ําหนัก 100 เมล็ด สายพันธุ  

SK1-8 มีคาสูงสุด 82 กรัม ซ่ึงแตกตางกันทางสถิติกับทุกพันธุ (ตารางท่ี 4) 

ท่ีอําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 ดําเนินการท่ีตําบลปริก อําเภอฉวาง พบวาถ่ัวหรั่งมีการระบาดของโรคใบไหมอยางรุนแรงทําใหเก็บขอมูลได

ไมสมบูรณ แตมีแนวโนมวาสายพันธุ SK1-15 มีผลผลิตฝกสดสูงสุด 1,022 กก./ไร เชนเดียวกับจํานวนฝกตอหลุม 

ท่ีมีฝกสดสุด 80 /หลุม (ตารางท่ี 5) 

ป 2562  

ท่ีอําเภอทุงใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช  

 ดําเนินการท่ีแปลง นางอนงคลักษณ ไชยฤทธิ์ เลขท่ี 114/3 ม.4 ต. กรุงหยัน อ.ทุงใหญ จ.นครศรีธรรมราช 

พบวา มีความแตกตางกันทางสถิติในลักษณะผลผลิตฝกสด น้ําหนัก 100 เมล็ด โดยท่ีสายพันธุ SK1-12  ใหผลผลิต

ฝกสด 194 กก./ไร ไมแตกตางกับพันธุสงขลา 1 ใหผลผลิตฝกสด 188 กก./ไร พันธุ SK1-8 สวนน้ําหนัก 100 

เมล็ด SK1-8  มีน้ําหนักสูงสุด 60.30 กรัม  และสงขลา 1 มีมีน้ําหนัก 48.75 กรัม แตผลผลิตฝกแหง จํานวนฝกดี

ตอหลุม ไมมีความแตกตางทางสถิติ โดยผลผลิตฝกแหงมีคาระหวาง 37-50 กก./ไร พันธุสงขลา 1 ใหผลผลิตฝก

แหงสูงสุดสวนจํานวนฝกดีตอหลุมมีคาระหวาง  11.30-19.50 ฝก พันธุสงขลา 1 ใหจํานวนฝกดีตอหลุมสูงสุด 

(ตารางท่ี 6) 

ท่ีอําเภอเจาะไอรอง จังหวัดนราธิวาส 

 แปลงท่ี 1 ดําเนินการในแปลงของ นายสุข ดีเพชร เลขท่ี 90 ม.2 ต. มะรือโบออก อ.เจาะไอรอง จ.นราธิวาส 

พบวา มีความแตกตางกันทางสถิติในลักษณะผลผลิตฝกสด จํานวนฝกดีตอหลุม น้ําหนัก 100 เมล็ด โดยท่ีสายพันธุ

สงขลา 1  ใหผลผลิตฝกสด 299 กก./ไร ไมแตกตางทางสถิติกับพันธุ SK1-12 และ SK1-15 จํานวนฝกดีตอหลุม

พันธุสงขลา 1 มีจํานวนฝก 25 ฝก แตกตางกับทุกพันธุท่ีทดสอบ สายพันธุ SK1-8 มีน้ําหนัก 100 เมล็ดสูงสุด 

42.84 กรัม ตามลําดับ แตไมแตกตางทางสถิติกับพันธุ SK1-12 และ SK1-15 ท่ีมีน้ําหนัก 41.27 และ 40.97 กรัม 

ตามลําดับ ในขณะท่ีพันธุสงขลา 1 มีน้ําหนัก 100 เมล็ดต่ําสุด 38.11 กรัม แตผลผลิตฝกแหงในแตละพันธุไม

แตกตางกันทางสถิติมีคาระหวาง 70-84 กก./ไร (ตารางท่ี 7) 

ท่ีอําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 

 แปลงท่ี 2 ดําเนินการในแปลงของ นางยวย นอยนารถ เลขท่ี 106 ม.3 ต. บางขุนทอง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 

พิกัดแปลง N 6.238546 E 101.973207 ดําเนินการปลูกเม่ือวันท่ี 15 มิถุนายน 2562 หลังถ่ัวหรั่งงอก มีวัวเขามา

ทําลายจึงเปลี่ยนสถานท่ีดําเนินการเปนปลูกในศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส พบวา มีความแตกตางกัน

ทางสถิติในลักษณะจํานวนฝกดีตอหลุม เปอรเซ็นตกะเทาะ น้ําหนัก 100 เมล็ด โดยท่ีสายพันธุสงขลา 1  ให
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จํานวนฝกดีตอหลุม 27 ฝก สายพันธุ SK1-8 มีน้ําหนัก 100 เมล็ดสูงสุด 43.39 กรัม แตไมแตกตางทางสถิติกับ

พันธุ SK1-12 และ SK1-15 ท่ีมีน้ําหนัก 41.83 และ 41.74 กรัม ในขณะท่ีพันธุสงขลา 1 มีน้ําหนัก 100 เมล็ด

ต่ําสุด 38.88 กรัม แตผลผลิตฝกสดและฝกแหงในแตละพันธุไมแตกตางกันทางสถิติ น้ําหนักฝกสดมีคาระหวาง 

244-306 กก./ไร พันธุสงขลามีผลผลิตฝกสดสูงสุด ในขณะท่ีน้ําหนักฝกแหงมีคาระหวาง 75-87 กก./ไร พันธุ

สงขลามีผลผลิตฝกแหงสูงสุด (ตารางท่ี 8) 

ท่ีอําเภอนาหมอม จังหวัดสงขลา 

 ดําเนินการในแปลงของนางทัศนีย มณีกรอง ม. 4 อ.นาหมอม จ.สงขลา พบวา มีความแตกตางกันทางสถิติใน

ลักษณะ ผลผลิตฝกแหง จํานวนฝกดีตอหลุม เปอรเซ็นตการกะเทาะ โดยท่ีสายพันธุ SK1-8  ใหผลผลิตฝกสดและ

ฝกแหงสูงสุด เทากับ 189 และ 56 กก./ไร ตามลําดับ  ขณะท่ีพันธุสงขลา1 มีผลผลิตฝกสดและแหงเทากับ 156 

และ 52 กก./ไร ตามลําดับ โดยพันธุสงขลา 1 มีจํานวนฝกดีตอหลุมสูงสุด 25 ฝก  ในพันธุ SK1-8 มีจํานวนฝกดีตอ

หลุมสูงสุด 56 ฝก ขณะท่ีพันธุสงขลา 1 มีจํานวนฝกไมแตกตางทางสถิติ พันธุสงขลา 1 มีเปอรเซ็นตการกะเทาะ

เทากับ 71.49 เปอรเซ็นต สวนน้ําหนัก 100 เมล็ด SK1-8  มีน้ําหนักสูงสุด 43.78 กรัม  และสงขลา 1 มีมีน้ําหนัก 

41.23 กรัม (ตารางท่ี 9) 

ท่ีอําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา  

 ดําเนินการในแปลงของนางกระบวน ออนศรี เลขท่ี 36 ม.12  ต. ทาชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา เนื่องจากมี

สภาวะฝนท้ิงชวงเปนเวลานานทําใหถ่ัวหรั่งเจริญเติบโตไมดี จึงทําใหเปนแปลงท่ีผลผลิตต่ําสุดของการทดลองนี้ 

ท่ีอําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 

 ดําเนินการในแปลงของนางประทุม หมัดจันทร สถานท่ีตั้งแปลงม.9 ต.รมเมือง อําเภอเมือง จ.พัทลุง พบวา มี

ความแตกตางกันทางสถิติในลักษณะผลผลิตฝกสด ผลผลิตฝกแหง จํานวนฝกดีตอหลุม เปอรเซ็นตการกะเทาะ 

โดยท่ีสายพันธุ SK1-8  ใหผลผลิตฝกสดและฝกแหงสูงสุด เทากับ 818 และ 295 กก./ไร ตามลําดับ ใหผลผลิตไม

แตกตางทางสถิติกับพันธุ SK1-15 ซ่ึงท้ัง 2 พันธุใหผลผลิตฝกสดและฝกแหงแตกตางกับพันธุสงขลา 1 ท่ีใหผลผลิต

ฝกสดและแหงเทากับ 427 และ 146 กก./ไร ตามลําดับ เชนเดียวกับจํานวนฝกดีตอหลุมพันธุ SK1-8 และ SK1-

15 มีจํานวนฝก 67 และ 59 ฝก ตามลําดับ  สวนพันธุสงขลา 1 มีจํานวนฝก 31 ฝก พันธุสงขลา 1 มีเปอรเซ็นต

การกะเทาะสูงสุด 68.13 เปอรเซ็นต ในขณะท่ีพันธุอ่ืนๆ มีเปอรเซ็นตการกะเทาะ 56.88 – 60 เปอรเซ็นต (ตาราง

ท่ี 10) 

เม่ือเฉล่ียรวมจาก 8 แปลง พบวา SK1-15 ใหผลผลิตฝกสดเฉลี่ยสูงสุด 461 กิโลกรัมตอไร พันธุสงขลา 1 มี

ผลผลิตฝกสดเฉลี่ย 308 กิโลกรัมตอไร คิดเปนผลผลิตท่ีสูงกวาพันธุสงขลา 1 รอยละ 49.35 มีจํานวนฝกเฉลี่ยมาก

ท่ีสุด 45 ฝกตอหลุม ในขณะท่ีพันธุสงขลา 1 มี 38 ฝกตอหลุม แตขนาดของเมล็ดเล็กกวาพันธุสงขลา 1 โดยมี

น้ําหนัก 100 เมล็ด 46.04 กรัม พันธุสงขลา 1 มีน้ําหนัก 47.34 กรัมตอ 100 เมลด็ (ตารางท่ี 11) 

9.  สรุปผลการทดลองและขอเสนอแนะ : ถ่ัวหรั่งพันธุ SK1-15 ใหผลผลิตสูงสุดในหลายแหลงปลูกทดสอบโดยมี

ผลผลิตฝกสดเฉลี่ย 460 กิโลกรัมตอไร คิดเปนผลผลิตท่ีสูงกวาพันธุสงขลา 1 รอยละ 49.35 มีลักษณะเดนคือฝก

ดก สีเมล็ดมีลายผีเสื้อ และใหผลผลิตฝกสดสูง 
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10.  การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน :  สามารถแนะนําใหเกษตรกรเลือกใชพันธุ SK1-15 เปนพันธุทางเลือก

ใหมและไดขอมูลสําหรับการขอรับรองพันธุ 

11. คําขอบคุณ (ถามี)  : - 

12. เอกสารอางอิง :  

จิระ สุวรรณประเสริฐ. 2548. ถ่ัวหรั่ง. เอกสารวิชาการ. ศูนยวิจัยพืชไรสงขลา สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต

ท่ี 8. 

ศิริกุล  ศรีแสงจันทร.  2543.  สถานการณ  ปญหา  และแนวทางพัฒนาพืชไร ภาคใต.  งานขาวและพืชไร,  กลุม

งานพัฒนาการผลิต,  สํานักงานสงเสริมการเกษตรภาคใต. 

ศูนยวิจัยพืชไรสงขลา. 2541. ถ่ัวหรั่งพันธุสงขลา 1. ศูนยวิจัยพืชไรสงขลา. 21 หนา. 
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ตารางท่ี 1 ผลผลิตและองคประกอบผลผลิตจากการทดสอบพันธุในไรเกษตรกรสายพันธุถ่ัวหรั่งจากการผสม 

             พันธุชุดท่ี1 อ.บางกล่ํา จ.สงขลา ป 2561 

พันธุ 
ผลผลิตฝกสด ผลผลิตฝกแหง จํานวนฝกดตีอหลุม เปอรเซ็นตกะเทาะ น้ําหนัก 100 เมล็ด 

(กก./ไร) (กก./ไร) (ฝก) (%) (กรัม) 

SK1-8 385 101 43 61.11 c 44.86 b 

SK1-12 425 130 52 63.91 bc 50.02 a 

SK1-15 421 120 53 64.63 b 43.47 b 

สงขลา1 317 97 47 73.87 a 49.39 a 

F-test ns ns ns ** ** 

CV (%) 29.30 34.20 27.40 4.50 8.00 

ns  ไมมคีวามแตกตางทางสถิต ิ
*  แตกตางทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมั่น 95 % 
** แตกตางทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมั่น 99 % 
 
 
 
 

ตารางท่ี 2 ผลผลิตและองคประกอบผลผลิตจากการทดสอบพันธุในไรเกษตรกรสายพันธุถ่ัวหรั่งจากการผสม 

              พันธุชุดท่ี1 อ.นาหมอม จ.สงขลา ป 2561 

พันธุ ผลผลิตฝกสด ผลผลิตฝกแหง จํานวนฝกดตีอหลุม เปอรเซ็นตกะเทาะ น้ําหนัก 100 เมล็ด 

 

(กก./ไร) (กก./ไร) (ฝก) (%) (กรัม) 

SK1-8 570 ab 163 b 53 b       64.28 c     51.48 

SK1-12 460 b 144 b 50 b       65.31 bc     48.33 

SK1-15 697 a 218 a 82.a       67.81 b     51.71 

สงขลา1 403 b 132 b 56 b       75.59 a     47.16 

F-test ** * *         **       ns 

CV (%) 29.30 30.40 31.40       3.70      9.40 

ns  ไมมคีวามแตกตางทางสถิต ิ
*  แตกตางทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมั่น 95 % 
** แตกตางทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมั่น 99 % 
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ตารางท่ี 3 ผลผลิตและองคประกอบผลผลิตจากการทดสอบพันธุในไรเกษตรกรสายพันธุถ่ัวหรั่งจากการผสม 

              พันธุชุดท่ี 1 อ.เมือง จ.กระบี่ ป 2561 

พันธุ ผลผลิตฝกสด ผลผลิตฝกแหง จํานวนฝกดตีอหลุม เปอรเซ็นตกะเทาะ น้ําหนัก 100 เมล็ด 

 

(กก./ไร) (กก./ไร) (ฝก) (%) (กรัม) 

SK1-8 483 ab 103 32 55.65 b 65.24 a 

SK1-12 533 a 114 46 54.35 b 54.52 b 

SK1-15 628 a 127 53 52.28 b 50.67 b 

สงขลา1 379 b 93 39 62.31 a 50.22 b 

F-test * ns ns ** ** 

CV (%) 27.7 28.2 39.4 7.5 12.6 

ns  ไมมคีวามแตกตางทางสถิต ิ
*  แตกตางทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมั่น 95 % 
** แตกตางทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมั่น 99 % 

 

 

ตารางท่ี 4  ผลผลิตและองคประกอบผลผลิตจากการทดสอบพันธุในไรเกษตรกรสายพันธุถ่ัวหรั่งจากการผสม 

              พันธุชุดท่ี 1 อ.ทาชนะ จ.สุราษฎรธานี ป 2561 

พันธุ ผลผลิตฝกสด ผลผลิตฝกแหง จํานวนฝกดตีอหลุม เปอรเซ็นตกะเทาะ น้ําหนัก 100 เมล็ด 

  (กก./ไร) (กก./ไร) (ฝก) (%) (กรัม) 

SK1-8 260 ab 95 ab 25 ab 72.11 a 82.00 a 

SK1-12 167 b 57 b 18 b 66.96 b 64.63 b 

SK1-15 369 a 125 a 40 a 67.52 b 60.50 b 

สงขลา1 331 a 120 a 41 a 70.41 a 65.00 b 

F-test * * * ** ** 

CV (%) 48.3 47.1 52.8 3.9 13.1 

ns  ไมมคีวามแตกตางทางสถิต ิ
*  แตกตางทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมั่น 95 % 
** แตกตางทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมั่น 99 % 
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ตารางท่ี 5  จํานวนฝกตอหลุมและผลผลิตฝกสดการทดสอบพันธุถ่ัวหรั่งสายพันธุลูกผสมชุดท่ี1  

              ในไรเกษตรกรอําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ป 2561 

พันธุ  ผลผลิตฝกสด จํานวนฝกดีตอหลุม 

  (กก./ไร) (ฝก)  

SK1-8 214 27 

SK1-12 444 30 

SK1-15 1,022 80 

สงขลา 1 400 43 

 

 

 

ตารางท่ี 6  ผลผลิตและองคประกอบผลผลิตจากการทดสอบพันธุในไรเกษตรกรสายพันธุถ่ัวหรั่งจากการผสม 

              พันธุชุดท่ี 1 อ.ทุงใหญ จ.นครศรีธรรมราช ป 2562 

 

พันธุ 
ผลผลิตฝกสด ผลผลิตฝกแหง จํานวนฝกดตีอหลุม เปอรเซ็นตกะเทาะ น้ําหนัก 100 เมล็ด 

(กก./ไร) (กก./ไร) (ฝก) (%) (กรัม) 

SK1-8 88 b 48 15.40 57.65 a 60.30 a 

SK1-12 194 a 37 17.98 19.44 b 49.63 b 

SK1-15 100 b 45 11.30 45.78 a 44.75 b 

สงขลา 1 188 a 50 19.50 28.43 b 48 75 b 

F-test ** ns ns ** ** 

CV(%) 28.1 26.1 31.0 23.2 8.0 

ns  ไมมคีวามแตกตางทางสถิต ิ
*  แตกตางทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมั่น 95 % 
** แตกตางทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมั่น 99 % 
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ตารางท่ี 7  ผลผลิตและองคประกอบผลผลิตจากการทดสอบพันธุในไรเกษตรกรสายพันธุถ่ัวหรั่งจากการผสม 

              พันธุชุดท่ี 1 อ.เจาะไอรอง จ.นราธิวาส ป 2562 

พันธุ 
ผลผลิตฝกสด ผลผลิตฝกแหง จํานวนฝกดีตอหลุม เปอรเซ็นตกะเทาะ น้ําหนัก 100 เมล็ด 

(กก./ไร) (กก./ไร) (ฝก) (%) (กรัม) 

SK1-8 191 b 70 12 d 37.79 d 42.84 a 

SK1-12 240 ab 75 19 c 45.15 c 40 97 a 

SK1-15 260 ab 77 21 b 57.39 b 41 27a 

สงขลา 1 299 a 84 25 a 66.91 a 38 11 b 

F-test * ns ** ** * 

CV (%) 26.1 30.3 13.3 9.7 6.5 

ns  ไมมคีวามแตกตางทางสถิต ิ
*  แตกตางทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมั่น 95 % 
** แตกตางทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมั่น 99 % 

 

 

 

ตารางท่ี 8  ผลผลิตและองคประกอบผลผลิตจากการทดสอบพันธุในไรเกษตรกรสายพันธุถ่ัวหรั่งจากการผสม 

              พันธุชุดท่ี 1 อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส ป 2562 

พันธุ 
ผลผลิตฝกสด ผลผลิตฝกแหง จํานวนฝกดตีอหลุม เปอรเซ็นตกะเทาะ น้ําหนัก 100 เมล็ด 

(กก./ไร) (กก./ไร) (ฝก) (%) (กรัม) 

SK1-8 227 75 15 d 37.1 b 43.39 a 

SK1-12 244 77 18 c 43.22b 41.83 a 

SK1-15 279 81 22 b 63.45 a 41.74 a 

สงขลา 1 306 87 27 a 68.49 a 38.88 b 

F-test ns ns ** ** * 

CV(%) 26.5 23.6 9.9 11.7 6.1 

ns  ไมมคีวามแตกตางทางสถิต ิ
*  แตกตางทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมั่น 95 % 
** แตกตางทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมั่น 99 % 

 



11 

ตารางท่ี 9  ผลผลิตและองคประกอบผลผลิตจากการทดสอบพันธุในไรเกษตรกรสายพันธุถ่ัวหรั่งจากการผสม 

              พันธุชุดท่ี 1 อ.นาหมอม จ.สงขลา ป 2562 

พันธุ 
ผลผลิตฝกสด ผลผลิตฝกแหง จํานวนฝกดีตอหลุม เปอรเซ็นตกะเทาะ น้ําหนัก 100 เมล็ด 

(กก./ไร) (กก./ไร) (ฝก) (%) (กรัม) 

SK1-8 19 189 a 56 a 60.17 b 43.78 a 

SK1-12 16       93 b 31 b 60.24 b 38.35 bc 

SK1-15 14 88 b 25 b 59.48 b 34.26 c 

สงขลา 1 25 156 a 52 a 71.49 a 41.23 ab 

F-test ns ** ** ** ** 

CV(%) 47.6 43.1 43.2 4.5 11.2 

ns  ไมมคีวามแตกตางทางสถิต ิ
*  แตกตางทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมั่น 95 % 
** แตกตางทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมั่น 99 % 

 

 

 

ตารางท่ี 10  ผลผลิตและองคประกอบผลผลิตจากการทดสอบพันธุในไรเกษตรกรสายพันธุถ่ัวหรั่งจากการผสม 

              พันธุชุดท่ี 1 อ.เมือง จ.พัทลุง ป 2562 

พันธุ 
ผลผลิตฝกสด ผลผลิตฝกแหง จํานวนฝกดตีอหลุม เปอรเซ็นตกะเทาะ 

(กก./ไร) (กก./ไร) (ฝก) (%) 

SK1-8 818 a 295 a 67 a 56.88 b 

SK1-12 387 b 137 b 24 b 60 b 

SK1-15 813 a 278 a 59 a 58.75 b 

สงขลา 1 427 b 146 b 31 b 68.13 a 

F-test ** ** * * 

CV(%) 18.4 19.8 35.9 7.1 

ns  ไมมคีวามแตกตางทางสถิต ิ
*  แตกตางทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมั่น 95 % 
** แตกตางทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมั่น 99 % 
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ตารางท่ี 11 ผลผลิตเฉลี่ยและองคประกอบผลผลิตถ่ัวหรั่ง จากการทดสอบพันธุในไรเกษตรกร ป 2561-2562 
พันธุ ผลผลิตฝกสด1 ผลผลิตฝกแหง2 จํานวนฝกตอหลุม1 เปอรเซ็นตกะเทาะ2 น้ําหนัก 100 เมล็ด3 

(กก./ไร)(10) (กก./ไร)(9) (ฝก)(10) (%)(9) (กรัม)(8) 
SK1-8 325.5 126.55 34.54 55.86 54.23 
SK1-12 311 96 30.59 53.17 48.53 
SK1-15 460.3 128.77 44.63 59.67 46.04 
สงขลา 1 307.5 107.22 38.05 65.07 47.34 
หมายเหต ุ 1 เฉลี่ยจาก 10 แปลง  

    2 เฉลี่ยจาก 9 แปลง 
   3 เฉลี่ยจาก 7 แปลง 

 

 

 


