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รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด 
------------------------------ 

 
1. แผนงานวิจัย   ปรับปรุงพันธุ์ฝ้าย  
2. โครงการวิจัย   วิจัยและพัฒนาพันธุ์ฝ้าย   
3. ช่ือการทดลอง (ภาษาไทย)  การจ าแนกลักษณะประจ าพันธุ์ฝ้ายใบขนทนทานต่อแมลงศัตรูที่ส าคัญเพ่ือจด 

ทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืช  
ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) Cotton Germplasm Identification and Evaluation: Performance  
     Trial of P12Nan35M5 Elite Lines 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 
หัวหน้าการทดลอง  ปริญญา สีบุญเรือง  
ผู้ร่วมงาน   ศิวิไล ลาภบรรจบ    วรกานต์ ยอดชมภู 
       ถนัด  กันต์สุข  พิมพ์พันธุ์   พันธุรี  

    วิลัยลักษณ์  นวลศรี 
 ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน 

5. บทคัดย่อ 
การศึกษาลักษณะประจ าพันธุ์ของฝ้ายสายพันธุ์ก้าวหน้า  P12Nan37M5 ซึ่งเป็นฝ้ายใบขน ทนทานต่อ

แมลงศัตรูที่ส าคัญ ซ่ึงผ่านการประเมินผลผลิตตามขั้นตอนการเปรียบเทียบพันธุ์ของกรมวิชาการเกษตรเรียบร้อย
แล้ว และก าลังท าการรวบรวมข้อมูลส าหรับเสนอเป็นพันธุ์รับรองพันธุ์ใหม่ของกรมวิชาการเกษตร ในชื่อของพันธุ์
ตากฟ้า 7 เปรียบเทียบกับศรีส าโรง 60 ซึ่งใช้เป็นพันธุ์แม่ของฝ้ายสายพันธุ์ก้าวหน้า และตากฟ้า 84-4 ซึ่งเป็นพันธุ์
ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับฝ้ายสายพันธุ์ก้าวหน้า ที่ ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ ในปี 2559-2562 เพ่ือศึกษาลักษณะ
ทางการเกษตรและทางพฤกษศาสตร์ ส าหรับยืนยันในความต่างของฝ้ายพันธุ์ใหม่จากพันธุ์ที่น ามาเปรียบเทียบ โดย
ท าการปลูกพันธุ์ละ 4 ซ้ า แต่ละซ้ าปลูก 5 แถว/พันธุ์ ระยะปลูก 1.50x0.50 เมตร ขนาดแปลงย่อย 7.5x12.0 เมตร 
บันทึกข้อมูลตามแบบแสดงลักษณะประจ าพันธุ์ที่ขอจดทะเบียน เพ่ือคุ้มครองสิทธิ์ในพันธุ์พืชใหม่ ผลการทดลองทั้ง
สองปีพบว่า สามารถจ าแนกลักษณะที่แตกต่างระหว่างฝ้ายพันธุ์ใหม่ P12Nan37M5 และฝ้ายพันธุ์ตากฟ้า 84-4 โดย 
ฝ้ายพันธุ์ใหม่จัดเป็นฝ้ายเส้นใยยาวปานกลาง ที่มีความยาวเส้นใย 1.13 นิ้ว และ1.08 นิ้ว ในปี 2560 และ 2561 
ตามล าดับ รวมทั้งมีปริมาณขนที่ล าต้นและใบมากกว่าฝ้ายพันธุ์เปรียบเทียบตากฟ้า 84-4 ซึ่งจัดเป็นฝ้ายเส้นใยยาว 
มีความยาวเส้นใยถึง 1. 33 นิ้ว และ 1.30 นิ้ว ในปี 2560 และ 2561 ตามล าดับ ส าหรับฝ้ายพันธุ์เปรียบเทียบ      
ศรีส าโรง 60  มีลักษณะที่แตกต่างกับฝ้ายพันธุ์ใหม่ P12Nan37M5 คือ ปริมาณขนที่ล าต้นและใบน้อยกว่า และใบมี
ลักษณะเป็นรูปนิ้วมือตื้น (palmate) ในขณะที่  ใบของ P12Nan37M5 มีลักษณะเป็นรูปนิ้วมือลึกปานกลาง 
(palmate to digitate)  
ค าส าคัญ: ฝ้าย ใบขน การจ าแนกพันธุ์ 
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Evaluation of P12Nan37M5, the hairly leaf elite line, in comparison to Sri samrong60 
(SR60: female parent) and Takfa 84-4 (TF84-4: commercial cultivar) was conducted in 2017-2019 
rain-fed trial condition (rainy season) at Nakhon Sawan Field Crops Research Center. Trial 
consisted of 3 cotton cultivars with 4 replications, individual plot (experimental unit) consisted 
of 4 rows of cotton plants with 12 m length and the row spacing of 150 cm and 50 cm between 
plants. The objective was to verify the botanical and agronomic traits of new cotton cultivar 
compared to parent and commercial cultivars.  The results indicated that fiber length of TF84-4 
was longer   than P12Nan37M5.  Leaf shape of  P12Nan37M5 is palmate to digitate different from 

SR60 which is palmate. 
Key words : Cotton, Hairy leaf, Germplasm identification 
6. ค าน า 
 ฝ้ายใบขน P12Nan37M5 เป็นฝ้ายสายพันธุ์ใหม่ของกรมวิชาการเกษตร ที่ทนทานต่อแมลงศัตรูที่ส าคัญ 
โดยมีลักษณะเด่น คือ ขนที่ล าต้นและใบ ซึ่งลักษณะใบที่มีขนมาก สามารถลดการท าลายของเพลี้ยจักจั่นลงได้ 
(ประพนธ์, 2542) สอดคล้องกับยศพร (2529) ที่รายงานว่าเพลี้ยจักจั่นมักชอบเข้าท าลายฝ้ายที่มีใบเรียบมากกว่า
ฝ้ายใบขน และจ านวนเพลี้ยจักจั่นจะมีความสัมพันธ์โดยตรงในการท าให้เกิดความเสียหายแก่ต้นฝ้าย อีกทั้งมีการ
ทดลองของงามชื่น และคณะ (2532) ที่รายงานว่าการใช้พันธุ์ฝ้ายที่มีลักษณะใบที่มีขน จะสามารถทนทานต่อการ
เข้าท าลายของแมลงปากดูด ทั้งนี้ฝ้ายใบขน P12Nan37M5 ได้ผ่านการคัดเลือก และประเมินผลผลิตตามขั้นตอน
การปรับปรุงพันธุ์ของกรมวิชาการเกษตร โดยฝ้ายพันธุ์ ใหม่นี้อาจมีลักษณะทางการเกษตร และลักษณะทาง
พฤกษศาสตร์ที่แตกต่าง หรือคล้ายคลึง หรือเหมือนกับฝ้ายพันธุ์/สายพันธุ์อ่ืน จึงจ าเป็นต้องมีการศึกษา และ
จ าแนกลักษณะดังกล่าว เพ่ือช่วยแยกและยืนยันในความแตกต่างของฝ้ายพันธุ์ใหม่จากพันธุ์ที่น ามาเปรียบเทียบ 
7. วิธีด าเนินการ 

- อุปกรณ์ 
1. เมล็ดพันธุ์ฝ้าย 3 สายพันธุ์/พันธุ์ คือ ฝ้ายใบขนพันธุ์ใหม่ (P12Nan37M5) และพันธุ์เปรียบเทียบศรี

ส าโรง 60 (SR60) และ ตากฟ้า 84-4  (TF84-4) 
2. ปุ๋ยเคมีตามค าแนะน าของกองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร 
3. สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูฝ้าย ตามค าแนะน าของส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืชกรมวิชาการเกษตร 

- แผนการปลูกทดสอบ 
ให้ปลูกพันธุ์ที่ขอจดทะเบียนและพันธุ์เปรียบเทียบในบริเวณพ้ืนที่เดียวกัน รวมทั้งให้มีวิธีการปลูกและการ

จัดการในสภาพเดียวกัน โดยให้มีการกระจายตัวของพันธุ์ที่ขอจะทะเบียนและพันธุ์เปรียบเทียบอย่างสม่ าเสมอ โดย
ใช้วิธีการสุ่มพันธุ์ที่ขอจดทะเบียนและพันธุ์เปรียบเทียบปลูกลงในแปลงปลูก พ้ืนที่ของแปลงปลูกย่อยเท่ากับ 60 
ตารางเมตร หรือมีขนาดแปลงย่อยเท่ากับ 5x12 เมตร มีจ านวนแถวทั้งหมด 4 แถว ๆ ละ 24 หลุม เป็นจ านวนหลุม
ทั้งหมด 96 หลุม ปลูก 1 ต้นต่อหลุม ใช้ระยะปลูกไม่น้อยกว่า 125x50 เซนติเมตร ท าการปลูกพันธุ์ละ 4 ซ้ า 

- วิธีการ  
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น าฝ้ายใบขนทนทานต่อแมลงศัตรูที่ส าคัญสายพันธุ์ใหม่ P12Nan37M5 อยู่ในระหว่างการเสนอรับรอง
พันธุ์ มาท าการปลูกเปรียบเทียบกับพันธุ์แม่ ศรีส าโรง 60 และพันธุ์การค้าที่นิยมใช้ในปัจจุบันคือ ตากฟ้า 84-4 
และท าการจ าแนกลักษณะที่แตกต่าง หรือคล้ายคลึง เพ่ือช่วยแยกและยืนยันในความแตกต่างของฝ้ายพันธุ์ใหม่
จากพันธุ์ที่น ามาเปรียบเทียบ โดยหยอดเมล็ดหลุมละประมาณ 5 เมล็ด หลังปลูกท าการพ่นสารเคมีป้องกันก าจัด
วัชพืชอลาคลอร์ + พาราควอท อัตรา 200+150 ซีซี ต่อน้ า 20 ลิตร เมื่อฝ้ายอายุ 15 วัน ท าการถอนแยกให้เหลือ
หลุมละ 2 ต้น และ 1 ต้นเมื่ออายุ 30 วัน พร้อมก าจัดวัชพืช และใส่ปุ๋ยเคมีตามค าแนะน าของกองวิจัยพัฒนาปัจจัย
การผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร โดยโรยข้างแถวแล้วพรวนดินกลบ หลังจากนั้นท าการก าจัดวัชพืชเมื่อ
อายุ 45 และ 60 วัน และพ่นสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูฝ้ายตามค าแนะน าของส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
กรมวิชาการเกษตร (กลุ่มกีฏและสัตววิทยา, 2553)   

 
 

- การบันทึกข้อมูล 
- บันทึกข้อมูลลักษณะประจ าพันธุ์ตามระเบียบกรมวิชาการเกษตร ว่าด้วยการตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืชที่

ขอจดทะเบียนเป็นพืชพันธุ์ใหม่ (ฝ้าย) (กรมวิชาการเกษตร, 2554 และ IBPGR, 1985) 
- เวลาและสถานที่ 

ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2559– กันยายน 2561 
     ปี 2561  ปลูก 30 มิถุนายน  2560 

 ปี 2562  ปลูก 27 มิถุนายน  2561  
สถานที่ด าเนินการ  ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์  

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
จากการปลูกศึกษา 2 การทดลอง ในฤดูฝนปี 2560 และปี 2561 โดยอาศัยน้ าฝน พบว่าทั้งสองปี มีการ

กระจายตัวของปริมาณน้ าฝนสม่ าเสมอตลอดฤดูปลูกและมีปริมาณเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของฝ้าย คือ 1,484 
มิลลิเมตรในปี 2560 และ 1,078 มิลลิเมตรในปี 2561  
ต้น  

ความสูงต้น  
ฝ้ายทุกพันธุ์มีการเจริญเติบโตที่สมบูรณ์โดย มีความสูงระหว่าง 1.34-1.62 เมตร ในปี 2561 ส่วนใน       

ปี 2562 มีความสูงระหว่าง 1.19-1.75 เมตร (Table 1) 
กิ่งกระโดง กิ่งท่ีติดผล และข้อแรกที่ติดผล  
ในปี 2561 P12Nan37M5 มีกิ่งกระโดงต่อต้น 3.5 กิ่ง และมีกิ่งผลเท่ากับ SR60 คือ 17.3 กิ่ง มีกิ่งกระโดง

ต่อต้น 2.0 กิ่ง ส่วนพันธุ์ TF84-4 มีก่ิงกระโดงและกิ่งผลต่อต้น จ านวน 2.3 และ 17.0 กิ่ง ตามล าดับ ข้อแรกที่ติดกิ่ง
ผลของ SR60 TF84-4 และ P12Nan37M5 อยู่ในต าแหน่งของข้อที่ 5.5 6.3 และ 6.5 ตามล าดับ ในขณะที่ในปี 
2562 ทั้ง 3 พันธุ์ มีจ านวนกิ่งกระโดงและกิ่งผล ระหว่าง 1.6-3.3 และ 11.8-16.6 กิ่งต่อต้น ตามล าดับ ข้อแรกที่
ติดกิ่งผลของ SR60 TF84-4 และ P12Nan37M5 อยู่ในต าแหน่งของข้อที่ 5.2 5.8 และ 7.5 ตามล าดับ (Table 1)  
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และพบว่าปริมาณขนที่ล าต้นและใบของ P12Nan37M5 มีมากกว่าฝ้ายพันธุ์เปรียบเทียบ TF84-4 และ SR60 อย่าง
ชัดเจน   

ความยาว ความกว้างของใบ ริ้วประดับ และจ านวนหยักของริ้วประดับ  
ในปี 2561 พบว่า พันธุ์  SR60 TF84-4 และ P12Nan37M5 มีขนาดของใบในแต่ละพันธุ์เฉลี่ยคือ มีความ

ยาวของใบ 15.2+0.71 15.9+1.12 และ 16.5+1.49 เซนติเมตร ตามล าดับ และความกว้างของใบ 19.8+0.93 
21.1+1.26 และ 21.1+1.77 เซนติเมตร ตามล าดับ ในปี 2562 พบว่า มีขนาดของใบในแต่ละพันธุ์เฉลี่ยคือ มี
ความยาวของใบ 14.6+1.22 15.0+1.05 และ 14.3+0.68 ตามล าดับ ส่วนความกว้างของใบเท่ากับ 19.6+1.60 
18.8+1.43 และ 19.3+0.93 เซนติเมตร ตามล าดับ ส่งผลให้ P12Nan37M5 และฝ้ายพันธุ์เปรียบเทียบ TF84-4 มี
ลักษณะของใบเป็นรูปนิ้วมือลึกปานกลาง (palmate to digitate) ในขณะที่ใบของ SR60 มีลักษณะเป็นรูปนิ้วมือ
ตื้น (palmate) ในขณะที่ขนาดของริ้วประดับและจ านวนหยักของริ้วประดับ มีขนาดใกล้เคียงกันทั้งสองฤดูปลูก 
(Table 2) 
ดอก  

 อายุถึงวันดอกบาน 50%  
ในปี 2561 พบว่า ทุกพันธุ์ มีอายุถึงวันดอกบาน 50% ระหว่าง 49-53 วัน ช้ากว่าอายุถึงวันดอกบาน 50% 

ในปี 2562 ซึ่งอยู่ระหว่าง 43-47 วัน ซึ่งอาจเนื่องมาจากการที่ได้รับปริมาณน้ าฝนอย่างพอเพียง ท าให้มีช่วงระยะเวลา
การเจริญเติบโตทางล าต้นยาวนานขึน้ (Table 3)  

ผลหรือสมอ  

ลักษณะสมอ ขนาดของสมอ  
พิจารณาจากน้ าหนักปุยทั้งเมล็ดต่อสมอ ซึ่งพบว่า ในปี 2561 สมอของทุกพันธุ์มีขนาดค่อนข้างเล็กว่าฤดูที่

สอง คือ มีค่าระหว่าง 4.64-6.18 กรัมต่อสมอ ในขณะที่ปี 2562 ทุกพันธุ์มีน้ าหนักระหว่าง 4.89-6.60 กรัมต่อสมอ 
(Table 4) 

อายุถึงวันสมอเปิดหรือแตก 50% และอายุถึงวันเริ่มเก็บเกี่ยว  
ในปี 2561 P12Nan37M5 มีอายุถึงวันสมอเปิด 50% คือ 101 วัน ส่วนพันธุ์ SR60 และ TF84-4 มีอายุถึง

วันสมอเปิด 50% คือ 96 และ 99 วัน ตามล าดับ ส่วนในปี 2562 ทั้ง 3 พันธุ์ มีอายุถึงวันสมอเปิด 50% คือ  97 87 
และ 89 วัน ตามล าดับ  (Table 4) 
เมล็ด  

จ านวนเมล็ดต่อสมอ  
พันธุ์ SR60 TF84-4 และ P12Nan37M5 มีจ านวนเมล็ดต่อสมอ ในปี 2561 คือ 33.0 28.1 และ 27.1 

เมล็ด ตามล าดับ ในขณะที่ในปี 2562 มีจ านวนเมล็ดต่อสมอ คือ 34.2 26.8 และ 25.1 เมล็ด ตามล าดับ ขนาด
เมล็ดของทุกพันธุ์พิจารณาจากน้ าหนักเมล็ดฝ้าย 100 เมล็ด ที่อยู่ระหว่าง 10.0-11.8 กรัม ในปี 2561 และ 10.2-
11.6 กรัม ในปี 2562 (Table 5)    
 เปอร์เซ็นต์หีบและคุณภาพเส้นใย  

เส้นใยหรือปุย  
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พันธุ์ SR60 TF84-4 และ P12Nan37M5 มีเส้นใยสีขาว  
เปอร์เซ็นต์เส้นใยหรือเปอร์เซ็นต์หีบ  
SR60 ให้เปอร์เซ็นต์เส้นใยสูงสุดทั้ง 2 ปี คือ 36.4 และ 36.6% ตามล าดับ (เปอร์เซ็นต์เส้นใยมาตรฐานคือ 

38%) ซึ่งสูงกว่า TF84-4 ซึ่งให้เปอร์เซ็นต์เส้นใยในระดับเดียวกันทั้ง 2 ปี (35.1 และ 35.5%) ตามล าดับ 
เช่นเดียวกับ P12Nan37M5 ซึ่งให้เปอร์เซ็นต์เส้นใยทั้ง 2 ปี 34.6 และ 35.5% ตามล าดับ (Table 6) 

ความยาวเส้นใยเป็นนิ้ว  
มีแตกต่างกันอย่างเด่นชัดในเรื่องความยาวเส้นใย ทั้ง 2 ฤดู ฝ้ายสายพันธุ์ใหม่ P12Nan37M5 มีความยาว

ของเส้นใย 1.13 และ 1.08 นิ้ว จัดอยู่ในกลุ่มฝ้ายเส้นใยยาวปานกลาง เช่นเดียวกับ SR60 มีความยาวของเส้นใย 
1.20 และ 1.17 นิ้ว ขณะที่พันธุ์ TF84-4 มีความยาวของเส้นใยที่ดีกว่า คือ 1.33 และ 1.30 นิ้ว จัดอยู่ในกลุ่มฝ้าย
เส้นใยยาว (Table 6) 

ความเหนียวของกลุ่มเส้นใย  
พันธุ์ TF84-4 มีความเหนียวของกลุ่มเส้นใยในระดับปานกลาง ในทั้ง 2 ปี คือ 20.6 และ 23.5 กรัมต่อ

เท็กซ์ รองลงมาคือ SR60 มีความเหนียวของกลุ่มเส้นใยในระดับต่ า คือ 17.6 และ 19.6 กรัมต่อเท็กซ์ ส่วน 
P12Nan37M5 ให้ความเหนียวของกลุ่มเส้นใยอยู่ในระดับต่ า คือ 16.9 และ 18.9 กรัมต่อเท็กซ์ (Table 6) 

ความละเอียดอ่อนของเส้นใย  
ค่าความละเอียดอ่อนของเส้นใยของทุกพันธุ์ ทั้ง 2 ปี พันธุ์ SR60 มีค่าความละเอียดอ่อนระดับปานกลาง 4.4 

และ 4.0 เช่นเดียวกับ  P12Nan37M5 มีค่าความละเอียดอ่อน 4.1 และ 4.2 จึงท าให้มีเส้นใยที่หยาบกว่าพันธุ์ 
TF84-4 ทีม่ีความละเอียดอ่อนของเส้นใย อยู่ในระดับที่ด ีคือ  3.9 และ 3.8 (Table 6) 

อัตราส่วนความสม่ าเสมอของเส้นใย  
ทุกพันธุ์มีอัตราส่วนความสม่ าเสมอของเส้นใย อยู่ในเกณฑ์ที่สูงมากทั้ง 2 ปี โดยมีค่าอัตราส่วนความ

สม่ าเสมอของเส้นใยเท่ากันคือ มีค่าระหว่าง 64-66 (Table 6) 
 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  
 ผลจากการศึกษาลักษณะทางการเกษตรและทางพฤกษศาสตร์ สามารถแยกและยืนยันในความต่างของ
ฝ้ายสายพันธุ์ใหม่ P12Nan37M5 จากพันธุ์ที่น ามาเปรียบเทียบ คือ SR60 (พันธุ์แม่) และ TF84-4 ซึ่งเป็นพันธุ์ที่มี
ลักษณะใกล้เคียงกับฝ้ายสายพันธุ์ก้าวหน้า ซึ่งมีลักษณะที่ต่างอย่างเด่นชัด คือ  
 1. ฝ้ายพันธุ์ใหม่ P12Nan37M5 จัดเป็นฝ้ายเส้นใยยาวปานกลาง ที่มีความยาวเส้นใย 1.13 นิ้ว และ 1.08 นิ้ว 
ในปี 2560 และ2561 ตามล าดับ รวมทั้งมีปริมาณขนที่ล าต้นและใบมากกว่าฝ้ายพันธุ์เปรียบเทียบ TF84-4 ซึ่ง
จัดเป็นฝ้ายเส้นใยยาว มีความยาวเส้นใยถึง 1. 33 นิ้วและ 1.30 นิ้ว ในปี 2560 และ 2561 ตามล าดับ  
 2. ใบของฝ้ายพันธุ์ใหม่ P12Nan37M5 มีลักษณะเป็นรูปนิ้วมือลึกปานกลาง (palmate to digitate) 
แตกต่างกับพันธุ์เปรียบเทียบ SR60 ที่ใบมีลักษณะเป็นรูปนิ้วมือตื้น (palmate) ตลอดจนมีปริมาณขนที่ล าต้นและ
ใบน้อยกว่า P12Nan37M5  
10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
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13. ภาคผนวก - 
 
 
 
 
 
Table 1    Plant stem and branch traits of SR60 compared to TF84-4 and P12Nan37M5 cotton 

cultivars tested at Nakhon Sawan Field Crops Research Center in 2017-2018 
 

  
Cultivar/Trait  

SR60 TF84-4 P12Nan37M5 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 

1 Plant: height  in meter 1.34  1.19  1.40  1.31  1.62  1.75  

2 Stem: vegetative branch number 2.0  1.6  2.3  2.1  3.5  3.3  
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3 
Stem: fruiting branch number 
(avg) 

17.3 11.8  17.0 13.9  17.3 16.6  

4 Stem: 1st fruiting node position 5.5 5.2  6.3 5.8  6.5 7.5  

5 
Branch: Length of longest 

vegetative branch in meter (avg) 
100  64  105  80  123  110  

 
Table 2  Leaf and bract or epicalyx traits of SR60 compared to TF84-4 and P12Nan37M5 cotton 

cultivars tested at Nakhon Sawan Field Crops Research Center in 2017-2018 
 

 Cultivar/Trait SR60 TF84-4 P12Nan37M5 

  Mean+SD Mean+SD Mean+SD 

  2017 2018 2017 2018 2017 2018 
1 Leaf: length in centimeter 

(cm) 
15.2+0.71 14.6+1.22 15.9+1.12 15.0+1.05 16.5+1.49 14.3+0.68 

2 Leaf: width in centimeter 
(cm) 

19.8+0.93 19.6+1.60 21.1+1.26 18.8+1.43 21.1+1.77 19.3+0.93 

3 Bract: length in centimeter 
(cm) 

5.52+0.60 6.02+0.66 5.79+0.53 5.83+0.61 5.60+0.60 5.91+0.34 

4 Bract: width in centimeter 
(cm) 

4.98+0.53 5.11+0.39 5.13+0.54 4.11+0.42 4.08+0.52 5.22+0.38 

5 Bract: number of teeth or 
lobules (average) 

14.3+0.97 13.6+0.82 13.3+1.42 10.6+1.35 10.5+1.36 13.2+1.02 

 
 
Table 3  Flower traits of SR60 compared to TF84-4 and P12Nan37M5 cotton cultivars tested at 

Nakhon Sawan Field Crops Research Center in 2017-2018 
 

 Cultivar/Trait  
SR60 TF84-4 P12Nan37M5 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 
1 Flower: age or days to 50% 

flowering 
49  43  52  44  53  47  

 
 
 
Table 4 Peduncle and Boll traits of SR60 compared to TF84-4 and P12Nan37M5 cotton 

cultivars tested at Nakhon Sawan Field Crops Research Center in 2017-2018 

 

 Cultivar/Trait SR60 TF84-4 P12Nan37M5 
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  Mean+SD Mean+SD Mean+SD 

  2017 2018 2017 2018 2017 2018 
1 Boll peduncle: length in 

centimeter (cm) 
2.30+0.28 2.62+0.29 2.79+0.43 3.48+0.44 4.08+0.97 2.24+0.13 

2 Boll: length in centimeter 
(cm) 

4.34+0.12 5.32+0.30 5.22+0.24 5.28+0.27 5.30+0.31 4.47+0.15 

3 Boll: width in centimeter 
(cm) 

3.60+0.12 3.71+0.15 3.88+0.16 3.38+0.19 3.48+0.13 3.61+0.06 

4 Boll: weight of seed 
cotton/boll (g) 

6.18  6.60  5.42  5.50  4.64  4.89  

5 Boll: age or days to 50% 
boll opening 

96  87  99  89  101  97  

 
Table 5  Seed traits of SR60 compared to TF84-4 and P12Nan37M5 cotton cultivars tested at 

Nakhon Sawan Field Crops Research Center in 2017-2018 
 

 Cultivar/Trait  
SR60 TF84-4 P12Nan37M5 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 

1 Seed: number of seed per boll 
(average) 

33.0  34.2  28.1  26.8  27.1  25.1  

2 Seed: weight of 100 seed-g 10.8 10.3 11.8 11.6 10.0 10.2 
 

 
Table 6  Lint color and fiber quality of SR60 compared to TF84-4 and P12Nan37M5 cotton 

cultivars tested at Nakhon Sawan Field Crops Research Center in 2017-2018 
 

 
Cultivar/Trait  

SR60 TF84-4 P12Nan37M5 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 

1 Lint:  color white white white white white white 

2 Fiber: lint percentage or ginning 
outturn 

36.4 36.6 35.1 35.5 34.6 35.5 

3 Fiber: 2.5% span fiber length 
(inch) 

1.20 1.17 1.33 1.30 1.13 1.08 

4 Fiber: fiber bundle strength (g/tex) 17.6 19.6 20.6 23.5 16.9 18.9 

5 Fiber: fiber fineness (micronaire) 4.4 4.0 3.9 3.8 4.1 4.2 

6 Fiber: fiber uniformity (%) 64 64 66 66 66 65 
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Appendix 
 

Appendix 1 Monthly rainfall (mm) at Nakhon Sawan Field Crops Research Center, in 2018  
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