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บทคัดย่อ 

การทดลองน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อประเมินพนัธ์ุบวัหลวงท่ีมีลกัษณะดีเด่นดา้นผลผลิตฝัก และ

เมล็ด โดยท าการทดลองท่ีศูนย์วิจยัพืชสวนศรีสะเกษ ศูนยว์ิจยัและพฒันาการผลิตทางการเกษตร

ขอนแก่น และศูนยว์จิยัและพฒันาการเกษตรพิจิตร ระหวา่งเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนกนัยายน 2561 

ระยะเวลาด าเนินการ 3 ปี บวัหลวงจากโครงการอนุรักษพ์นัธ์ุเพื่อความหลากหลายไดถู้กคดัเลือกมา



ทั้งส้ิน 6 พนัธ์ุ ไดแ้ก่ Nnu_A001 Nnu_A010 ChHy04 ขอนแก่น 6 ลูกผสมบางพระ 3/2 ประจวบคีรีขนัธ์ 

29 และ ยโสธร 1 เพื่อปลูกเปรียบเทียบกบัพนัธ์ุของเกษตรกรในทอ้งถ่ินนั้น ๆ โดยวางแผนการทดลอง

แบบ สุ่มสมบูรณ์ภายในบล๊อก จากผลการทดลอง สามารถคดัเลือกพนัธ์ุ ChHy 04 ลูกผสมบางพระ 

3/2 และ ยโสธร 1 เป็นพนัธ์ุเพื่อน าไปปลูกเปรียบเทียบในไร่เกษตรกร จ.สุรินทร์ และ จ.อุบลราชธานี

ในล าดบัต่อไป  

 

Abstract 

 The objectives of this study were evaluated the lotus variety with outstanding characteristic 

of torus and seed. The experimentals were conducted at Si Sa Ket Horticultural Research Center, 

Khon Khan Agricultural Production Sciences Research and Development Center and Pichit 

Agricultural Research and Development Center during Octuber, 2016 to September, 2018. The lotus 

from conservation diversity project was selected and planted in total of 7 variety, including 

Nnu_A001, Nnu_A010, ChHy04, Khon Kaen 6, Bang Phra 3/2 hybrid, Prachuap Khiri Khan 29 

Yasothon 1 compare with popular variety of farmer grown in the locality of experiment. The result 

shown ChHy 04,  Bang Phra 3/2 hybrid and Yasothon 1 were selected for evaluation in the farmer 

field at Surin and Ubon Rachathani Province for the next phase of varietal improvement program. 

 

ค าน า 

 บวัหลวง (Lotus) หรือปทุมชาติ จดัอยูใ่นวงศ ์Nelumbonaceae บวัหลวงท่ีพบในประเทศไทย

มีเพียงชนิดเดียว คือ Nelumbo nucifera Gaertn. แต่มีหลายพนัธ์ุ แบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มท่ี 1 บวั

หลวงท่ีมีกลีบดอกซ้อนนอ้ยไม่เกิน 20 กลีบ ไดแ้ก่ บวัปุณฑริกซ่ึงมีกลีบดอกสีขาว และ บวัปทุมซ่ึงมี

กลีบดอกสีชมพู  กลุ่มท่ี 2 บวัหลวงท่ีมีกลีบดอกซ้อนมากกกวา่ 30 กลีบ ไดแ้ก่ บวัสัตตบุตยซ่ึ์งมีกลีบ

ดอกสีขาว และบวัสัตตบงกชซ่ึงมีกลีบดอกสีชมพู (วรนุช และสันติ, 2553)  

 บวัหลวงเป็นพืชน ้ าท่ีมีความส าคญัทางเศรษฐกิจในประเทศไทย โดยเกษตรกรปลูกเพื่อ

วตัถุประสงค์ส าคญั 2 ประการ คือ ปลูกเพื่อตดัดอกตูมน าไปบูชาพระ และปลูกเพื่อเก็บเมล็ด ซ่ึง

สามารถน าไปประกอบอาหารไดท้ั้งคาว และหวาน (ทวีพงษ์, 2562) การท านาบวัสามารถสร้างผล



ก าไรให้กบัเกษตรกรประมาณ 16,700 บาทต่อไร่ ซ่ึงผลตอบแทนสูงกว่าการผลิตพืชอ่ืน ๆ อีกหลาย

ชนิด (ฤดี และคณะ, 2550)  ผลผลิตท่ีเก็บเก่ียวไดจ้ากนาบวัโดยเฉพาะเมล็ดบวั สามารถน ามาแปรรูป

ไดอ้ย่างหลากหลาย ซ่ึงในปัจจุบนัสามารถน ามาพฒันาเป็นผลิตภณัฑ์สินคา้สุขภาพส าหรับผูท่ี้อาจมี

อาการแพผ้ลิตภณัฑ์จากถัว่เหลือง หรือขา้วสาลี (เกศรินทร์ และคณะ, 2552) และเป็นสินคา้เพื่อการ

ส่งออกไปจ าหน่ายต่างประเทศไดห้ลายรูปแบบ เช่น ผลผลิตสด อบแหง้ แช่แขง็ โดยมีประเทศไตห้วนั 

เกาหลีใต ้สหรัฐอเมริกา และสิงคโปร์เป็นตลาดส่งออกท่ีส าคญั  

ในประเทศไทยมีแหล่งปลูกบวัเพื่อเก็บเก่ียวเมล็ดท่ีส าคญั ได้แก่ นครสวรรค์ พิจิตร และ

พิษณุโลก ซ่ึงพนัธ์ุท่ีเหมาะสมต่อการปลูกเพื่อเก็บเก่ียวเมล็ด จดัเป็นบวัหลวงกลุ่มท่ีมีกลีบดอกซ้อน

นอ้ย ไดแ้ก่ บวัปทุม และบวัปุณฑริก (ณรงค,์ 2550) ซ่ึงเป็นพนัธ์ุปลูกท่ีเกษตรกรน ามาปลูกเป็นพนัธ์ุท่ี

จดัหาจากแหล่งน ้าธรรมชาติในทอ้งถ่ินนั้น ๆ 

 ปี 2554-2556 ส านกัผูเ้ช่ียวชาญและศูนยว์จิยัเครือข่ายไดร่้วมวจิยัและพฒันาพนัธ์ุบวัหลวงเพื่อ

ใชใ้นการบริโภคส่วนต่าง ๆ ไดแ้ก่ เมล็ด ราก และดอก โดยคดัเลือกพนัธ์ุบวัหลวงท่ีรวบรวมจากแหล่ง

ต่าง ๆ ของประเทศไทย และศึกษาลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ ซ่ึงสามารถพฒันาต่อยอดงานวจิยัดา้น

ปรับปรุงพนัธ์ุไดใ้นปี 2559-2564 เพื่อใหไ้ดเ้ป็นพนัธ์ุแนะน าของกรมวชิาการเกษตร 

         

วธีิด าเนินการ 
- อุปกรณ์ 

1. พนัธ์ุบวัหลวง 8 สายพนัธ์ุ  
 2. วสัดุบ ารุงดิน ไดแ้ก่ ปุ๋ยเคมี และปุ๋ยอินทรีย ์
 3. สารป้องกนัก าจดัศตัรูพืช 
 4. วสัดุการเกษตร ไดแ้ก่ ดิน ปูนโดโลไมท ์และแกลบเผา 
 5. อุปกรณ์การใหน้ ้า 
 6. อุปกรณ์การเก็บบนัทึกขอ้มูล 
- วธีิการ  

ปลูกเล้ียงบวัหลวง 8 พนัธ์ุ (รูปท่ี 1) ท่ีผา่นการพิจารณา และคดัเลือกจาก ศวส.ศรีสะเกษ ศปผ.

ขอนแก่น และศวพ.พิจิตร เพื่อท าการบนัทึกขอ้มูล โดยวางแผนการทดลองแบบ RCBD จ านวน 3 ซ ้ า 

8 กรรมวธีิ ซ่ึงกรรมวธีิคือ พนัธ์ุบวัหลวง ไดแ้ก่ 



กรรมวธีิท่ี 1 Nnu_A 001  
กรรมวธีิท่ี 2 Nnu_A 010  
กรรมวธีิท่ี 3 ChHy 04  
กรรมวธีิท่ี 4 ขอนแก่น 6  
กรรมวธีิท่ี 5 ลูกผสมบางพระ 3/2  
กรรมวธีิท่ี 6 ประจวบคีรีขนัธ์ 29  
กรรมวธีิท่ี 7 ยโสธร 1  
กรรมวธีิท่ี 8 พนัธ์ุท่ีเกษตรกรปลูกในทอ้งถ่ินนั้น ๆ  
 
 
 

- ขั้นตอนการปลูก และบนัทึกขอ้มูล 
 

1 คดัเลือกไหลบวั (rhizome) แขง็แรงท่ีมีเส้นผา่นศูนยก์ลางของไหลประมาณ 2-3 เซนติเมตร 
และมีจ านวนขอ้ (node) 2 ขอ้ (รูปท่ี 2)  

2 เตรียมบ่อดินขนาดกวา้ง 1 เมตร ยาว 6 เมตร ลึก 0.5 เมตร ปูดว้ยพลาสติกหนาเพื่อป้องกนั
น ้าซึมออกจากบ่อ (รูปท่ี 3) จ านวน 24 บ่อ และจดัผงัส าหรับการปลูกตามแผนการศึกษา 

3 เตรียมวสัดุปลูกโดยใชดิ้นเลน : ดินเหนียว : มูลววัแหง้อตัราส่วน 2 : 1 : 1 ใส่วสัดุปลูกในบ่อ
สูงประมาณ 20 เซนติเมตร 

4 น าไหลบวั 6-12 ไหล/พนัธ์ุ/แปลงยอ่ย ปลูกลงดินลึกประมาณ 3 เซนติเมตร โดยวางไหลแบบ
แถวคู่ แถวละ 3 ไหลระยะห่างระหวา่งแถวประมาณ 0.5 เมตร ระยะห่างระหวา่งไหล
ประมาณ 2-4 เมตร 

5 ดูแลรักษาตามวธีิการท่ีเหมาะสม 
6 บนัทึกขอ้มูล ดงัน้ี 

- การเจริญเติบโตทางล าตน้  ไดแ้ก่ เส้นผา่นศูนยก์ลางของใบลอย และใบกระโดงท่ีโต
เตม็ท่ี และขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางของกา้นใบกระโดง 

- การเจริญเติบโตทางด้านสืบพนัธ์ุ ได้แก่ จ  านวนวนัดอกแรกบานหลงัยา้ยปลูก เส้น
ผา่นศูนยก์ลางกา้นดอก 

- ผลผลิต ไดแ้ก่ ขนาดความกวา้ง และความสูงของฝัก ขนาดความกวา้ง และความยาว
ของเมล็ด น ้ าหนกัสดและแห้งของเมล็ดบวั จ  านวนเมล็ดต่อฝัก ร้อยละของเมล็ดดีต่อ
ฝัก และ จ านวนฝักต่อพื้นท่ี 6 ตารางเมตร 

- โรค แมลง และศตัรูพืชอ่ืน ๆ ท่ีพบในแปลงทดลอง 
 



รูปที ่2 ลกัษณะไหลบวัท่ีน ามาปลูกในการทดลอง 

5 ซม. 

ข้อ ปลายไหล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่1  บวัหลวงกรรมวธีิต่างๆ Nnu_A 001 (ก), Nnu_A 010 (ข), ChHy 04 (ค),  ขอนแก่น 6 
 (ง), ลูกผสมบางพระ 3/2 (จ), ประจวบคีรีขนัธ์ 29 (ฉ), ยโสธร 1 (ช) และ พนัธ์ุเกษตรกร 
 จ.ศรีสะเกษ (ซ) 

ก ข ค ง 

ฉ ช ซ จ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผลการทดลอง 

 

ศูนย์วจัิยพืชสวนศรีสะเกษ 

  การเจริญเติบโตทางการสืบพนัธ์ุ (reproductive growth) พบวา่ พนัธ์ุประจวบคีรีขนัธ์ ออก
ดอกแรกไดเ้ร็วท่ีสุด โดยใชร้ะยะเวลาเพียง 77 วนัหลงัยา้ยปลูก รองลงมาไดแ้ก่ ยโสธร 1 พนัธ์ุ
เกษตรกรและ Nnu_A010 ใชเ้วลา 80 และ 83 วนัหลงัการยา้ยปลูกตามล าดบั และพนัธ์ุท่ีออกดอกแรก
ชา้ท่ีสุด คือ พนัธ์ุลูกผสมบางพระ 3/2 โดยในระยะน้ีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางกา้นดอกไม่มีความ
แตกต่างกนัทางสถิติในทุกกรรมวธีิ (ตารางท่ี 2) 

 

 

 

 

 

 

6 เมตร 

1 เมตร 

0.5 เมตร 

รูปที ่3 ขนาด และลกัษณะบ่อบวัในการทดลอง 



 

ตารางท่ี2 การเจริญเติบโตทางการสืบพนัธ์ุของบวัหลวงกรรมวธีิต่าง ๆ ณ  
             ศูนยว์ิจยัพืชสวนศรีสะเกษ 

กรรมวธีิ 
ระยะเวลาดอกแรกบาน
หลงัย้ายปลูก (วนั)1/ 

เส้นผ่านศูนย์กลาง 
ก้านดอก (ซม.) 

Nnu_A001 130cd 0.58 
Nnu_A010 86a 0.86 
ChHy 04 91b 0.67 
ขอนแก่น 6 104bc 0.62 
ลูกผสมบางพระ 3/2 168d 0.64 
ประจวบคีรีขนัธ์ 29 77a 0.72 
ยโสธร 1 80a 0.61 
เกษตรกร 83a 0.59 

F-test ** ns 
CV (%) 8.31 18.10 

1/ค่าเฉล่ียในสดมภเ์ดียวกนัตามดว้ยอกัษรเหมือนกนัไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติท่ีระดบั
ความ เช่ือมัน่ 95% โดยวธีิของ Duncan Multiple Range Test (DMRT) 
 ns ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 

 

  คุณภาพผลผลิตของฝักบวัหลวง (ภาพท่ี 4) พบวา่พนัธ์ุ ChHy 04 มีขนาดฝักใหญ่ท่ีสุด โดยมี
ขนาดฝักกวา้ง 11.69 ซม. ฝักสูง 5.13 ซม. และใหข้นาดเมล็ดใหญ่ท่ีสุด โดยมีความกวา้งเมล็ด 1.60 
ซม. ความยาวเมล็ด 1.93 ซม. น ้าหนกัสดของเมล็ดสูงสุดพบไดใ้น 3 พนัธ์ุไดแ้ก่ ChHy04 บางพระ 3/2 
และ Nnu_A010 โดยมีน ้าหนกัเมล็ดสด 2.76 2.60 และ 2.55 กรัมตามล าดบั (ตารางท่ี 3) 

  ปริมาณผลผลิตของเมล็ดบวัหลวง ในปี 2560 พบวา่ พนัธ์ุขอนแก่น 6 มีจ  านวนเมล็ดต่อฝัก
มากท่ีสุด โดยมีจ านวนเมล็ด 33 เมล็ดต่อฝัก และพนัธ์ุท่ีใหจ้  านวนฝักต่อพื้นท่ี 6 ตารางเมตรไดสู้งท่ีสุด 
คือ พนัธ์ุยโสธร 1 และพนัธ์ุเกษตรกร โดยใหจ้  านวนฝัก 38 และ 36 ต่อพื้นท่ี 6 ตร.ม. ตามล าดบั 
(ตารางท่ี 4) 

  ในปี 2561 พบวา่พนัธ์ุเกษตรกรใหจ้  านวนเมล็ดต่อฝักมากท่ีสุด โดยมีจ านวนเมล็ด 21 เมล็ด
ต่อฝัก และพนัธ์ุยโสธร 1 พบร้อยละเมล็ดดีต่อฝักสูงสุด โดยมีเมล็ดดีร้อยละ 80.56 ต่อฝัก และให้
จ  านวนฝักต่อพื้นท่ี 6 ตร.ม. สูงท่ีสุด โดยสามารถเก็บเก่ียวฝักได ้115 ฝักต่อพื้นท่ี (ตารางท่ี 4) 

 



 

ตารางท่ี 3 คุณภาพผลผลิตของบวัหลวงกรรมวธีิต่าง ๆ ณ ศูนยว์จิยัพืชสวนศรีสะเกษ 

กรรมวธีิ 
ความ
กว้างฝัก 
(ซม.)1/ 

ความสูง
ฝัก 
(ซม.) 

ความกว้าง
เมลด็ 
(ซม.) 

ความยาว
เมลด็ 
(ซม.) 

น า้หนัก
สดต่อ

เมลด็ (ก.) 

น า้หนัก
แห้งต่อ
เมลด็ (ก.) 

Nnu_A001 10.13b 5.17a 1.43bc 2.04a 2.42ab 1.13 
Nnu_A010 9.67bc 4.12b 1.45bc 1.87b 2.55a 1.43 
ChHy 04 11.69a 5.13a 1.60a 1.93ab 2.76a 1.39 
ขอนแก่น 6 9.19cde 4.25b 1.31c 1.63c 1.52c 0.90 
ลูกผสมบางพระ 3/2 9.97b 4.02b 1.62a 1.85b 2.60a 1.13 
ประจวบคีรีขนัธ์ 29 8.68ed 4.43b 1.45b 1.87b 2.20ab 1.15 
ยโสธร 1 8.46e 3.44c 1.41bc 1.65c 1.97bc 1.15 
เกษตรกร 9.51bcd 4.21b 1.43bc 1.88b 2.22ab 1.11 

F-test ** ** ** ** ** ns 
CV (%) 4.56 6.28 4.20 3.68 13.01 19.46 

1/ค่าเฉล่ียในสดมภเ์ดียวกนัตามดว้ยอกัษรเหมือนกนัไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% โดยวิธีของ  
  Duncan Multiple Range Test (DMRT) 
 ns ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 4 ปริมาณผลผลิตของบวัหลวงกรรมวธีิต่าง ๆ ณ ศูนยว์จิยัพืชสวนศรีสะเกษ 

กรรมวธีิ 
จ านวนเมลด็ต่อฝัก1/ ร้อยละเมลด็ดีต่อฝัก 

จ านวนฝักต่อพืน้ที ่ 
6 ตร.ม. 

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 
Nnu_A001 25bc 18bc 62.51 31.51d 7b 20c 
Nnu_A010 21cd 17dc 67.68 69.68ab 27ab 58bc 
ChHy 04 27b 19ab 62.79 60.79bc 23ab 85ab 
ขอนแก่น 6 33a 15dc 73.30 44.38dc 13b 31c 
ลูกผสมบางพระ 3/2 19d 11e 73.69 37.70d 8b 30c 
ประจวบคีรีขนัธ์ 29 20d 13e 62.65 70.07ab 19ab 63bc 
ยโสธร 1 22cd 17dc 76.23 80.56a 36a 115a 
เกษตรกร 27b 21a 83.51 67.05ab 38a 80ab 

F-test ** ** ns ** * ** 
CV (%) 7.64 7.01 15.07 17.22 53.28 41.76 

1/ค่าเฉล่ียในสดมภเ์ดียวกนัตามดว้ยอกัษรเหมือนกนัไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% โดยวิธี 
  ของ Duncan Multiple Range Test (DMRT) 
 ns ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4 ลกัษณะฝัก และเมลด็บวัหลวง 8 กรรมวธีิ ณ ศูนยว์จิยัพืชสวนศรีสะเกษ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4 ลกัษณะฝัก และเมลด็บวัหลวง 8 กรรมวธีิ ณ ศูนยว์จิยัพืชสวนศรีสะเกษ (ต่อ) 

 

 



ศูนย์วจัิยและพฒันาการผลติทางการเกษตรขอนแก่น 
  

 การเจริญเติบโตทางการสืบพนัธ์ุ (reproductive growth) ของบวัหลวงทั้ง 8 กรรมวธีิ พบวา่ 

พนัธ์ุลูกผสมบางพระ 3/2  ออกดอกแรกไดเ้ร็วท่ีสุด โดยใชร้ะยะเวลาประมาณ 62 วนัหลงัยา้ยปลูก 

(ตารางท่ี 5) 

 

 คุณภาพของผลผลิตบวัหลวง พบวา่ขนาดของฝักบวัหลวงท่ีใหญ่ท่ีสุด พบในพนัธ์ุ ChHy 04 

และ Nnu_A001 โดยมีความกวา้งฝัก 8.89 8.84 ซม. และความยาวฝัก 4.92 5.12 ซม. ตามล าดบั เมล็ดท่ี

มีความกวา้งมากท่ีสุดไดแ้ก่ พนัธ์ุลูกผสมบางพระ 3/2 ซ่ึงมีค่า 16.08 มม. เมล็ดท่ีมีความยาวมากท่ีสุด 

คือ พนัธ์ุ ChHy 04 โดยมีความยาว 22.47 มม. น ้าหนกัสด 100 เมล็ดท่ีมากท่ีสุด พบในพนัธ์ุลูกผสม

บางพระ 3/2 ซ่ึงมีน ้าหนกั 262.72 กรัม และน ้าหนกัแหง้ 100 เมล็ดท่ีมากท่ีสุด พบในพนัธ์ุ ChHy 04 

และพนัธ์ุ Nnu_A010 โดยมีน ้ าหนกั 76.67 และ 76.00 ตามล าดบั (ตารางท่ี 5) 

 

 ปริมาณผลผลิตของบวัหลวง พบวา่พนัธ์ุ Nnu_A001 ใหจ้ านวนเมล็ด 20.76 เมล็ดต่อฝัก ซ่ึงสูง

ท่ีสุดใน 8 กรรมวธีิ แต่พบวา่ร้อยละเมล็ดดีต่อฝักท่ีสูงท่ีสุด คือ พนัธ์ุยโสธร 1 โดยพบเมล็ดดีต่อฝักร้อย

ละ 77 และพนัธ์ุลูกผสมบางพระ 3/2 สามารถเก็บเก่ียวฝักไดสู้งท่ีสุด คือ 38.66 ฝักต่อพื้นท่ี 6 ตร.ม.

(ตารางท่ี 5) 

 

ศูนย์วจัิยและพฒันาการเกษตรพจิิตร 

 

 คุณภาพของผลผลิตบวัหลวง พบวา่ค่าเฉล่ียขนาดของฝักบวัหลวงท่ีใหญ่ท่ีสุด พบในพนัธ์ุ 

ChHy 04 โดยมีความกวา้งฝัก 7.5 ซม. และความยาวฝัก 6.5 ซม. (ตารางท่ี 6) 

 

 ปริมาณผลผลิตบวัหลวง พบวา่ พนัธ์ุประจวบขีรีขนัธ์ใหเ้มล็ดดีต่อฝักจ านวนมากท่ีสุด โดยมี

เมล็ดดี 20.3 ต่อฝัก และผลผลิตฝักในทุกปีพบวา่ พนัธ์ุ ChHy 04 สามารถเก็บเก่ียวไดสู้งสุด โดยในปี 

2559 เก็บเก่ียวได ้56.65 ฝัก ปี 2560 เก็บเก่ียวได ้81.32 ฝัก และปี 2561 เก็บเก่ียวได ้103.32 ฝัก (ตาราง

ท่ี 7) 

 



ตารางท่ี 5 ค่าเฉล่ีย 3 ปีของคุณภาพ และปริมาณผลผลิตเมล็ดบวัหลวง ตามกรรมวธีิต่าง ๆ ณ ศูนยว์จิยัและพฒันาการผลิตทางการเกษตรขอนแก่น 

กรรมวธีิ 
ระยะเวลาดอก
แรกบานหลงั
ย้ายปลูก (วัน)1/ 

ความกว้าง
ฝัก (ซม.) 

ความยาว
ฝัก (ซม.) 

ความกว้าง
เมลด็(มม.) 

ความยาว
เมลด็ (มม.) 

น า้หนักสด 
100 เมลด็ 

(ก.) 

น า้หนักแห้ง 
100 เมลด็ 

(ก.) 

จ านวน
เมลด็ต่อ
ฝัก 

ร้อยละ
เมลด็ดีต่อ

ฝัก 

จ านวนฝักต่อ
พืน้ที ่6 ตร.ม. 

Nnu_A001 80.89bc 8.84a 5.12a 14.12c 21.10b 233.07b 59.00ab 20.76a 55.70d 23.11bc 
Nnu_A010 71.33ab 7.55bc 3.77bc 15.22b 19.62cd 229.49b 76.00a 14.76cd 65.70dc 11.46c 
ChHy 04 77.22abc 8.89a 4.92a 14.32c 22.47a 231.14b 76.67a 17.71b 63.00cd 28.22ab 
ขอนแก่น 6 93.11cd 7.33bc 3.91bc 12.93d 17.29e 176.71d 46.67b 16.43bc 69.30abc 32.11ab 
ลูกผสมบางพระ 3/2 61.89a 8.17ab 3.92bc 16.08a 19.17cd 262.72a 62.33ab 12.85d 73.30ab 38.66a 
ประจวบคีรีขนัธ์ 29 86.56bcd 6.74c 4.01b 14.01c 18.90cd 200.66c 52.67b 15.19bcd 63.00cd 22.22bc 
ยโสธร 1 73.55ab 7.14c 3.83bc 14.06c 19.92bc 193.80cd 59.67ab 14.41cd 77.00a 34.55ab 
เกษตรกร 101.45d 7.21c 3.73c 14.95b 18.44de 240.44b 57.67ab 15.39bcd 34.30e 11.22c 

F-test ** ** ** ** ** ** * * ** ** 
CV 10.90 8.70 6.5 2.2 3.9 5.40 17.2 3.4 7.60 30.2 

1/ค่าเฉล่ียในสดมภเ์ดียวกนัตามดว้ยอกัษรเหมือนกนัไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% โดยวิธีของ Fisher's Least Significant Different (LSD) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 6 คุณภาพผลผลิตเฉล่ียของบวัหลวง ตามกรรมวิธี ๆ  ในปี 2560 ณ  
             ศูนยว์จิยัและพฒันาการเกษตร 

กรรมวธีิ 
ความกว้าง
ฝัก (ซม.) 

ความยาว
ฝัก (ซม.) 

จ านวน
เมลด็ดีต่อ

ฝัก 

จ านวน
เมลด็เสียต่อ

ฝัก 
Nnu_A001 7.2 6.4 18.5 6 
Nnu_A010 6.5 6.5 19 4 
ChHy 04 7.5 6.4 32 2 
ขอนแก่น 6 6.3 6 31 3 
ลูกผสมบางพระ 3/2 6 4.6 14 6 
ประจวบคีรีขนัธ์ 29 4.5 5.5 20.3 3 
ยโสธร 1 5 4.3 14.8 5 
เกษตรกร 6.5 4.5 10.8 8 

ตารางท่ี 7 ผลผลิตฝักบวัตามกรรมวธีิต่าง ๆ รายปี ณ ศูนยว์จิยั
และพฒันาการเกษตรพิจิตร 

กรรมวธีิ 25591/ 2560 2561 
Nnu_A001 25.10cd 26.00e 59.75bc 
Nnu_A010 20.20d 31.00de 55.00c 
ChHy 04 56.65a 81.32a 103.32a 
ขอนแก่น 6 43.52b 32.00de 61.65b 
ลูกผสมบางพระ 3/2 50.02ab 62.40b 98.32a 
ประจวบคีรีขนัธ์ 29 50.92a 55.00c 71.32b 
ยโสธร 1 33.52c 54.32c 75.32b 
เกษตรกร 23.20d 36.00d 55.62b 
CV (%) 18.15 10.53 16.17 

1/ค่าเฉล่ียในสดมภเ์ดียวกนัตามดว้ยอกัษรเหมือนกนัไม่มีความแตกต่างกนัทาง 
  สถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% โดยวธีิของ Duncan Multiple Range Test  
  (DMRT) 



 

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

 สามารถคดัเลือกพนัธ์ุท่ีมีลกัษณะดีเด่นทางการเกษตร ได ้3 พนัธ์ุ ไดแ้ก่ พนัธ์ุท่ีใหข้นาดฝัก

ใหญ่ น ้าหนกัเมล็ดสดดี ให้จ  านวนฝักมาก คือ พนัธ์ุ ChHy 04 และลูกผสมบางพระ 3/2 นอกจากน้ีได้

คดัเลือกพนัธ์ุยโสธร 1 ท่ีมีลกัษณะดีเด่นในดา้นความเร็วในการออกดอก ปริมาณฝักท่ีมาก และมีร้อย

ละของเมล็ดดีสูงร่วมดว้ย  

 

   

 

การน าผลงานวจัิยไปใช้ประโยชน์ 

 พนัธ์ุบวัหลวงท่ีใหผ้ลผลิตสูงจ านวน 3 พนัธ์ุ ไดแ้ก่ ChHy 04 ลูกผสมบางพระ 3/2 และยโสธร 

1 ปลูกเปรียบเทียบกบัพนัธ์ุบวัหลวงของเกษตรกรในพื้นท่ี จ.อุบลราชธานี สุรินทร์ และพิจิตร เพื่อ

คดัเลือกพนัธ์ุตามขั้นตอนในล าดบัถดัไป 
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