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รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองท่ีสิ้นสุด 
------------------------------ 

 
1. แผนงานวิจัย   ปรับปรุงพันธุ์ฝ้าย  
2. โครงการวิจัย   วิจัยและพัฒนาพันธุ์ฝ้าย   
3. ช่ือการทดลอง (ภาษาไทย)  การเปรียบเทียบเบื้องต้น : พันธุ์ฝ้ายเส้นใยสั้นที่ทนทานต่อศัตรูฝ้ายที่ส าคัญ 

ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) Preliminary Trial : Short Fiber Cotton for Pest Tolerance 
4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง  ปริญญา สีบุญเรือง  
ผู้ร่วมงาน   พิมพ์พันธุ์  พันธุรี  กริศนะ  พ่ึงสุข 

       ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน 
5. บทคัดย่อ  

น าฝ้ายสายพันธุ์ดีเด่นที่ทนทานต่อศัตรูฝ้ายที่ส าคัญ ที่ผ่านการคัดเลือกจากขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ 
จ านวน 10 สายพันธุ์ และพันธุ์ตรวจสอบตากฟ้า 3 และ ตากฟ้า 6 รวมจ านวน 12 พันธุ์/สายพันธุ์ มาท าการปลูก
เปรียบเทียบเบื้องต้น โดยวางแผนการทดลองแบบ RCB มี 3 ซ้ า ขนาดแปลงย่อย 6 x 12 เมตร ปลูก  4 แถว และ
เก็บเกี่ยว 2 แถวกลาง มีพ้ืนที่เก็บเกี่ยว 3 x 12 เมตร ใช้ระยะปลูก 1.50 x 0.50 เมตร ผลการทดลอง พบว่า
ผลผลิตของฝ้ายทุกสายพันธุ์/พันธุ์ค่อนข้างต่ า และมีค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนของการทดลองสูงกว่า 25% 
เนื่องจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ  โดยผลผลิตของฝ้ายสายพันธุ์ดีเด่นทั้ง 10 สายพันธุ์ให้ผลผลิต
ระหว่าง 35-67 กิโลกรัมต่อไร่ ไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับพันธุ์ตรวจสอบตากฟ้า 3 และตากฟ้า 6 ที่
ให้ผลผลิต 28 และ 97 กิโลกรัมต่อไร่ ในสภาพที่ไม่มีการป้องกันก าจัดโรคและแมลงศัตรูฝ้าย ส่วนเปอร์เซ็นต์หีบ
และคุณภาพเส้นใย พบว่าสายพันธุ์ดีเด่นทั้ง 10 สายพันธุ์มีเปอร์เซ็นต์หีบระหว่าง 31.8-35.0 เปอร์เซ็นต์ ความยาว
ของเส้นใยมีค่าระหว่าง 0.89-0.92 นิ้ว ค่าความเหนียวระหว่าง 17.1-20.8 กรัมต่อเท็กซ์ ค่าความสม่ าเสมอ
ระหว่าง 60-63 และค่าความละเอียดอ่อนระหว่าง 5.5-6.1 ซึ่งจัดเป็นฝ้ายเส้นใยสั้นเช่นเดียวกับพันธุ์ตรวจสอบ
ตากฟ้า 3 ที่ให้เปอร์เซ็นต์หีบ 31.3 เปอร์เซ็นต์ ความยาวของเส้นใย 0.85 นิ้ว ค่าความเหนียวของเส้นใย 20.6 
กรัมต่อเท็กซ์ ค่าความสม่ าเสมอของเส้นใย 61 และค่าความละเอียดอ่อนของเส้นใย 5.1 ในขณะที่พันธุ์ตรวจสอบ 
ตากฟ้า 6  ให้เปอร์เซ็นต์หีบต่ ากว่าคือ 24 เปอร์เซ็นต์แต่มีค่าความยาวของเส้นใยที่ดีกว่าคือ 1.05 นิ้ว ซึ่งจัดเป็น
ฝ้ายเส้นใยยาวปานกลาง และมีค่าความเหนียวของเส้นใย 18.0 กรัมต่อเท็กซ์ ค่าความสม่ าเสมอของเส้นใย 60 
และค่าความละเอียดอ่อนเส้นใยดีกว่าคือ 2.7  
ค าส าคัญ: การประเมินผลผลิต ฝ้ายเส้นใยสั้น ทนทานต่อศัตรูฝ้ายที่ส าคัญ 
ABSTRACT   

Preliminary trial of short fiber cotton (Gossypium aboreum) tolerant to pest was 
conducted for yield evaluation in 2018 at Nakhon Sawan Field Crops Research Center. The trial 
consisted of ten elite lines with two check varieties in a randomized complete block design with 
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three replications. Each plot consisted of 4 rows of 12 m length with the row spacing of 150 cm 
and 50 cm. The objective was to compare yield and fiber quality under non-insecticide 
application. The result showed that mean yield cotton ranged of 35-67 kgrai-1 (or 1,600 m2), 
non-significantly different from check varieties (Tak Fa3 and Tak Fa6) with 28 and 97 kgrai-1. Their 
mean fiber qualities were 32.7 % ginning out turn, 0.88 inch fiber length, 19.4 gtex-1 fiber 
strength, 61 uniformity and 5.5 micronaire fiber fineness.  
Key words: Yield evaluation, Gossypium aboreum, Pest tolerance  
6. ค าน า 
  ฝ้ายเส้นใยสั้น สายพันธุ์ดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกจากขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์เพ่ือให้ทนทานต่อศัตรูฝ้าย
ที่ส าคัญ พบว่า มีความทนทาน ต่อ โรคใบหงิก และ เพลี้ยจักจั่น ในสภาพที่ปราศจากการใช้สารเคมีป้องกันก าจัด
โรคแมลงศัตรูฝ้าย ซึ่งท าให้ง่ายต่อการดูแลรักษาส าหรับเกษตรกร และกลุ่มผู้ผลิตหัตถกรรมสิ่งทอ ที่มีความ
ต้องการปลูกฝ้ายเป็นพืชประจ าถิ่น เพ่ือน าเส้นใยที่ได้ไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตหัตถกรรมสิ่งทอ จึง ได้น าสาย
พันธุ์ดีเด่นที่ผ่านการคัดเลือกมาท าการเปรียบเทียบเบื้องต้น เพ่ือศึกษาถึงลักษณะที่ส าคัญทางการเกษตร ตลอดจน
ประเมินศักยภาพการให้ผลผลิต และคุณภาพเส้นใยในแต่ละสายพันธุ์ 
7. วิธีด าเนินการ 

- อุปกรณ์ 
 1. เมล็ดพันธุ์ฝ้ายสายพันธุ์ที่ดีเด่น จ านวน 10 สายพันธุ์ และพันธุ์ตรวจสอบตากฟ้า 3 และตากฟ้า 6 
 2. ปุ๋ยเคมีตามค าแนะน าของกองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร 
 3. สารเคมีป้องกันก าจัดวัชพืชตามค าแนะน าของส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร 
- วิธีการ 

น าฝ้ายสายพันธุ์ดีเด่น ที่ทนทานต่อศัตรูฝ้ายที่ส าคัญ ที่ผ่านการคัดเลือกจากขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ 
จ านวน 10 สายพันธุ์  คือ 11-1-9-1  11-1-9-4  11-1-9-16  11-5-3-2  11-5-3-15  11-5-3-18  11-5-13-2  
11-5-13-13  11-5-1-1  11-5-1-4 และพันธุ์ตรวจสอบตากฟ้า 3 และ ตากฟ้า 6 รวมจ านวน 12 พันธุ์/สายพันธุ์ 
มาท าการปลูกเปรียบเทียบเบื้องต้น โดยวางแผนการทดลองแบบ RCB มี 3 ซ้ า ขนาดแปลงย่อย 6 x 12 เมตร 
ปลูก 4 แถว และเก็บเกี่ยว 2 แถวกลาง มีพ้ืนที่เก็บเกี่ยว 3 x 12 เมตร ใช้ระยะปลูก 1.50 x 0.50 เมตร หยอด
เมล็ดหลุมละประมาณ 5 เมล็ด หลังปลูกท าการพ่นสารเคมีป้องกันก าจัดวัชพืชอลาคลอร์+พาราควอท อัตรา 
200+150 ซีซี ต่อน้ า 20 ลิตร เมื่อฝ้ายอายุ 15 วัน ท าการถอนแยกให้เหลือหลุมละ 2 ต้น และ 1 ต้นเมื่ออายุ 30 
วัน พร้อมก าจัดวัชพืช และใส่ปุ๋ยเคมีตามค าแนะน าของกองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการ
เกษตร โดยโรยข้างแถวแล้วพรวนดินกลบ หลังจากนั้นท าการก าจัดวัชพืชเมื่ออายุ 45 และ 60 วัน  

- การบันทึกข้อมูล   
- วันดอกบาน 50 % นับจ านวนวันตั้งแต่วันงอกจนถึงวันที่จ านวนต้นมีดอกแรกบานเกิน 50% ของ

จ านวนต้นทั้งหมด 
- เปอร์เซ็นต์โรคใบหงิก ท าการตรวจนับหลังฝ้ายงอก 30-45 วัน 
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- วันเก็บเกี่ยวและน้ าหนักผลผลิตฝ้ายปุยทั้งเมล็ดที่เก็บเกี่ยวทุกครั้ง พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด โดยเก็บเกี่ยว
ห่างกันครั้งละ 15 วัน และเริ่มเก็บเกี่ยวครั้งแรกเมื่ออายุ 120 วัน 

หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตครั้งสุดท้าย บันทึกข้อมูลดังนี้ 
- จ านวนหลุมเก็บเกี่ยว 
- ตาแรกท่ีติดกิ่งผล (เฉลี่ยจาก10 ต้น) 
- จ านวนสมอต่อต้น (เฉลี่ยจาก10 ต้น) 
- จ านวนกิ่งกระโดง และจ านวนกิ่งผลต่อต้น (เฉลี่ยจาก10 ต้น) 
- จ านวนความสูงต้น วัดตั้งแต่ระดับผิวดิน ถึงยอดของล าต้น (เฉลี่ยจาก 10 ต้น) 
- น้ าหนักฝ้ายปุยทั้งเมล็ดต่อสมอ (เฉลี่ยจาก 10 สมอ) 
- จ านวนเมล็ดต่อสมอ (เฉลี่ยจาก 10 สมอ)  
- สุ่มผลผลิตปุยทั้งเมล็ดซ้ าละ 1 กิโลกรัมต่อพันธุ์ เพ่ือน าไปวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์ปุยและคุณภาพเส้นใย 
(ความยาว ความเหนียว ความสม่ าเสมอ และความละเอียดอ่อน) 
ท าการวิเคราะห์ผลทางสถิติของลักษณะต่างๆ ในแต่ละการทดลอง ตามแผนการทดลอง RCB โดยใช้วิธี

วิเคราะห์แปรปรวน (ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี LSD หรือ DMRT 
- เวลาและสถานที่ 

ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2561– กันยายน 2562 
สถานที่ด าเนินการ ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์  
ผลการทดลอง พบว่า ผลผลิตของฝ้ายทุกสายพันธุ์/พันธุ์ต่ ามาก สายพันธุ์ดีเด่นทั้ง 10 สายพันธุ์ ให้ผลผลิต

ระหว่าง 35-67 กิโลกรัมต่อไร่ ไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับพันธุ์ตรวจสอบตากฟ้า 3 และ ตากฟ้า 6 ที่
ให้ผลผลิต 28 และ 97 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ (Table 1) ในสภาพที่ไม่มีการป้องกันก าจัดโรคและแมลงศัตรูฝ้าย 
และมีค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนของการทดลองสูงกว่า 25%  สาเหตุที่ผลผลิตของทุกพันธุ์ต่ ามาก เนื่องจากความ
แปรปรวนของสภาพภูมิอากาศและสภาพดิน  โดยมีปริมาณฝนตั้งแต่ปลูกในเดือนมิถุนายน - เก็บเกี่ยวในเดือน
พฤศจิกายน 634.90 มิลลิเมตร แต่การกระจายตัวของฝนไม่ดีนัก  ปริมาณน้ าฝนค่อนข้างมากและตกติดต่อกันในช่วง
ออกดอก ท าให้ดอกและสมออ่อนร่วงจ านวนมาก เนื่องจากมีความชื้นสะสมในพุ่มใบ และทรงต้นที่ค่อนข้างทึบ กอปร
กับความอุดมสมบูรณ์ของสภาพดินค่อนข้างสูงจากการปลูกถั่วพร้าเป็นปุ๋ยพืชสดในปี 2560 ท าให้มีค่าอินทรียวัตถุ 
1.95 และแปลงนี้ยังใส่ปุ๋ยค าแนะน าตามค่าวิเคราะห์ดิน คือ ให้ไนโตรเจนอีก 8 กิโลกรัมต่อไร่ (15-15-15 50 กิโลกรัม
ต่อไร่) ท าให้ไนโตรเจนอาจจะมากเกินไปส าหรับ G. arboreum ท าให้ฝ้ายเจริญเติบโตทางล าต้นได้ดีมาก ต้นโต และ
เฝือใบ โดยเฉพาะกรรมวิธีที่อยู่ในซ้ าที่สองและสาม พบว่า  ทรงพุ่มทึบ เกิดการบังเงากันเอง  ท าให้แสงส่องเข้าไปได้ไม่
เต็มที่เหมือนกรรมวิธีที่อยู่ในซ้ าที่หนึ่ง ซึ่งอยู่ด้านนอกสุด 
 การเจริญเติบโตทางล าต้น (vegetative stage) พบว่าสายพันธุ์ดีเด่นทั้ง 10 สายพันธุ์  มีค่าความสูง
ระหว่าง 2.58-3.03 เมตร และมีความกว้างของทรงพุ่มระหว่าง 1.74-1.94 เมตร สูงกว่าพันธุ์ตรวจสอบตากฟ้า 6 
ซึ่งอยู่ในกลุ่มฝ้ายเส้นใยยาวปานกลาง (1.54 เมตร และ1.20 เมตร ตามล าดับ) แต่ไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทาง
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สถิติกับพันธุ์ตรวจสอบตากฟ้า 3 (2.55 เมตร และ1.89 เมตร ตามล าดับ) ซึ่งจัดอยู่ ในกลุ่มฝ้ายเส้นใยสั้น
เช่นเดียวกัน ในขณะที่จ านวนกิ่งกระโดงต่อต้นของสายพันธุ์ดีเด่นทั้ง 10 สายพันธุ์ และพันธุ์ตรวจสอบตากฟ้า 6 ที่มี
ค่าระหว่าง 2.7-3.6 กิ่ง น้อยกว่าพันธุ์ตรวจสอบตากฟ้า 3 ที่มจี านวนกิ่งกระโดงถึง 10.9 กิ่งต่อต้น 
 จ านวนกิ่งผลต่อต้นของทุกสายพันธุ์/พันธุ์ มีค่าระหว่าง 6.6-11.6 กิ่งต่อต้น และมีค่าเฉลี่ย 8.1 กิ่งต่อต้น 
ตาแรกที่ติดกิ่งผลของพันธุ์ตากฟ้า 3 อยู่ในต าแหน่งที่สูงกว่าพันธุ์อ่ืน คือ ข้อที่ 14 ท าให้มีจ านวนกิ่งกระโดงและ 
อายุตั้งแต่วันงอกจนถึงวันดอกบาน 50% มากกว่าพันธุ์อ่ืนคือ 76 วัน (Table 1) ส่งผลให้มีอายุตั้งแต่วันงอกจนถึง
วันสมอแตก 50% นานที่สุดคือ 114 วัน จึงท าให้มีอายุเก็บเกี่ยวช้าที่สุด ในขณะที่สายพันธุ์อ่ืน และพันธุ์ตรวจสอบ
ตากฟ้า 6 มีอายุตั้งแต่วันงอกจนถึงวันดอกบาน 50% ระหว่าง 53-60 วัน และมีอายุตั้งแต่วันงอกจนถึงวันสมอแตก 
50% ระหว่าง 102-106 วัน (Table 2)   
 เมื่อพิจารณาถึงการเจริญเติบโตระยะสืบพันธุ์  (reproductive stage) ในด้านขององค์ประกอบผลผลิต 
พบว่าพันธุ์ตรวจสอบตากฟ้า 6 มีจ านวนสมอ 18.8 สมอต่อต้น มากกว่าสายพันธุ์ดีเด่นที่ให้จ านวนสมอต่อต้น
ระหว่าง 8.0-12.9 สมอ พันธุ์ตรวจสอบตากฟ้า 3 มีขนาดสมอเล็กที่สุด คือให้น้ าหนักปุยทั้งเมล็ดเพียง 1.93 กรัม
ต่อสมอ ในขณะทีส่ายพันธุ์ดีเด่นให้น้ าหนักปุยทั้งเมล็ดมีค่าระหว่าง 3.71-4.77 กรัมต่อสมอ 
 จ านวนเมล็ดต่อสมอของสายพันธุ์ดีเด่นมีค่าระหว่าง 32.1-37.5 เมล็ดต่อสมอ มากกว่าพันธุ์ตรวจสอบ 
ตากฟ้า 3 และตากฟ้า 6 (25.0 และ 27.2 เมล็ดต่อสมอ ตามล าดับ ส่วนน้ าหนัก 100 เมล็ด ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงขนาด
ของเมล็ด พบว่า มีค่าระหว่าง 5.2-10.1 กรัม เฉลี่ย 7.2 กรัม ซึ่งจัดเป็นเมล็ดที่มีขนาดเล็ก ส่วนทรงต้นโดย
ภาพรวม ค่อนข้างทึบ กิ่งก้านยาวระเกะระกะ และพบการเข้าท าลายของแมลงศัตรูฝ้ายในระดับที่น้อยมาก ส าหรับ
ลักษณะของปุยพบว่ามีการเกาะกัน ไม่หลุดร่วงง่าย ลดการเสียหายหากเกษตรกรท าการเก็บเกี่ยวล่าช้า โดยเฉพาะ
สายพันธุ์ 11-5-3-2  11-5-13-2  11-5-1-1 (Table 2)    
 ส่วนเปอร์เซ็นต์หีบและคุณภาพเส้นใย พบว่าสายพันธุ์ดีเด่นทั้ง 10 สายพันธุ์มีเปอร์เซ็นต์หีบระหว่าง 31.8-
35.0 เปอร์เซ็นต์ ความยาวของเส้นใยมีค่าระหว่าง 0.89-0.92 นิ้ว ค่าความเหนียวระหว่าง 17.1-20.8 กรัมต่อ
เท็กซ์ ค่าความสม่ าเสมอระหว่าง 60-63 และค่าความละเอียดอ่อนระหว่าง 5.5-6.1 ซึ่งจัดเป็นฝ้ายเส้นใยสั้น
เช่นเดียวกับพันธุ์ตรวจสอบตากฟ้า 3 ที่ให้เปอร์เซ็นต์หีบ 31.3 เปอร์เซ็นต์ ความยาวของเส้นใย 0.85 นิ้ว ค่าความ
เหนียวของเส้นใย 20.6 กรัมต่อเท็กซ์ ค่าความสม่ าเสมอของเส้นใย 61 และค่าความละเอียดอ่อนของเส้นใย 5.1 
ในขณะที่พันธุ์ตรวจสอบตากฟ้า 6 ให้เปอร์เซ็นต์หีบต่ ากว่าคือ 24 เปอร์เซ็นต์แต่มีค่าความยาวของเส้นใยที่ดีกว่าคือ 
1.05 นิ้ว ซึ่งจัดเป็นฝ้ายเส้นใยยาวปานกลาง และมีค่าความเหนียวของเส้นใย 18.0 กรัมต่อเท็กซ์ ค่าความ
สม่ าเสมอของเส้นใย 60 และค่าความละเอียดอ่อนเส้นใยดีกว่าคือ 2.7 
9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
 น าสายพันธุ์ดี เด่นทั้ ง 10 สายพันธุ์  คือ 11-1-9-1 11-1-9-4 11-1-9-16 11-5-3-2 11-5-3-15 11-5-3-18    
11-5-13-2  11-5-13-13  11-5-1-1 และ 11-5-1-4 เข้าประเมินผลผลิตในขั้นตอนการเปรียบเทียบมาตรฐานเพ่ือ
ประเมินศักยภาพการเจริญเติบโต และการให้ผลผลิตในภาวะแวดล้อมอ่ืน ๆ ต่อไป 
10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
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สามารถน าสายพันธุ์ฝ้ายที่ผ่านการคัดเลือกจากการทดลองนี้ ไปท าการประเมินผลผลิตในขั้นตอนต่อไป 
ในพ้ืนที่ที่เป็นแหล่งผลิตฝ้ายของประเทศ 
11. ค าขอบคุณ (ถ้ามี)  - 
12. เอกสารอ้างอิง  - 
13. ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Table 1   Mean seed cotton yield (kg.rai-1) and some agronomic traits of cotton elite lines from 
preliminary trial at Nakhon Sawan Field Crop research Center in 2018. 

 

line/variety Yield 
(kgrai-1) 

Plant 
height 
(m) 

Canopy 
width 
(m) 

#  
Vegetative 

branch 

#   
Fruiting 
branch 

Node of 
1st 

Fruiting 
branch  

Day to 
50% 

flowering 
(day) 

11-1-9-1 53 2..58 a 1.80 ab 3.4 b 7.2 6.8 b 59 b 

11-1-9-4 35 2.82 a 1.94 a 3.5 b 6.6 6.9 b 60 b 

11-1-9-16 36 2.84 a 1.74 b 2.9 b 7.8 7.2 b 58 b 

11-5-3-2 37 2.88 a 1.82 ab 2.8 b 7.3 7.2 b 58 b 

11-5-3-15 55 2.95 a 1.84 ab 3.6 b 8.8 7.6 b 60 b 

11-5-3-18 67 2.93 a 1.88 ab 3.4 b 9.0 7.6 b 59 b 

11-5-13-2 42 2.90 a 1.79 ab 3.6 b 7.0 7.5 b 59 b 

11-5-13-13 38 3.03 a 1.91 ab 2.9 b 8.8 7.1 b 58 b 
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11-5-1-1 55 2.67 a 1.88 ab 3.4 b 8.0 7.2 b 59 b 

11-5-1-4 52 2.84 a 1.82 ab 3.0 b 8.6 6.8 b 58 b 

TF3 (check) 28 2.55 a 1.89 ab 10.9 a 6.3 14.2 a 76 a 

TF6 (check) 97 1.54 b 1.20 c 2.7 b 11.6 5.6 c 53 c 

Mean 50 2.71 1.79 3.84 8.1 7.64 60 

C.V. (%) 54.8 9.01 5.21 13.7 21.1 7.20 2.04 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Table 2  Some agronomic traits of 12 cotton elite lines, compared to TF3 and TF6 cultivar from 
preliminary trial at Nakhon Sawan Field Crop research Center in 2018. 

 

Pedigree Day to 
50% Boll 
opening 

(day) 

Boll/ 
plant 

Boll 
weight 

(g) 

Seed/ 
boll 

100 
seed 

weight 
(g) 

Plant1/ 

aspect 
Insect 

damage2/  
Compact 

fiber3/ 

11-1-9-1 104 b 9.9 b 4.00 cd 34.7 a 7.2 3.00 1.00 2.33 

11-1-9-4 106 b 8.1 b 3.78 cd 35.9 a 7.0 2.83 1.00 1.00 

11-1-9-16 102 b 8.6 b 3.74 cd 32.1 a 7.2 2.67 1.00 1.17 

11-5-3-2 105 b 9.2 b 4.10 cd 33.8 a 7.1 3.27 1.00 3.33 

11-5-3-15 105 b 11.4 b 3.71 cd 36.3 a 6.3 3.10 1.00 2.00 

11-5-3-18 104 b 12.9 b 3.69 d 34.6 a 6.3 3.00 1.00 1.17 
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11-5-13-2 105 b 10.6 b 4.77 a 37.5 a 8.1 2.60 1.00 3.00 

11-5-13-13 106 b 8.0 b 4.64 ab 37.4 a 7.9 2.67 1.00 1.00 

11-5-1-1 106 b 10.1 b 3.85 cd 34.2 a 7.0 2.83 1.00 3.00 

11-5-1-4 102 b 12.0 b 3.80 cd 34.5 a 6.9 3.10 1.00 2.17 

TF3 114 a 10.6 b 1.93 e 25.0 b 5.2 2.83 1.00 2.00 

TF6 102 b 18.8 a 4.22 bc 27.2 b 10.1 2.93 1.00 1.00 

Mean 105 10.8 3.85 33.6 7.2 2.90 1.00 1.85 

C.V. (%) 2.56 30.7 7.06 8.40 - 8.39 - 64.2 
1/ 5 = excellence 2/ 1 = tolerance   3/ 5 = excellence  

   3 =  good           5 = moderately tolerance    3 = good         

   1 = poor    10 = susceptible     1 = poor 
 
 
    
  
  
    

 
 
 
 
 

Table 3   Mean ginning out turn percentage and fiber quality of 12 cotton elite lines, from 
preliminary trial at Nakhon Sawan Field Crop research Center in 2018. 

 

Pedigree Ginning out 
turn (%) 

Fiber length 
(inch) 

Fiber strength 
(g tex-1) 

Uniformity 
(%) 

Micronaire 

11-1-9-1 33.5 0.83 20.8 61 6.0 

11-1-9-4 31.8 0.83 19.9 61 5.9 

11-1-9-16 33.6 0.87 19.1 62 5.9 

11-5-3-2 34.1 0.88 18.7 60 5.9 

11-5-3-15 34.0 0.92 20.1 62 5.8 
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11-5-3-18 34.4 0.88 19.5 61 5.5 

11-5-13-2 32.7 0.83 20.9 61 6.1 

11-5-13-13 33.5 0.83 20.5 63 6.0 

11-5-1-1 35.0 0.86 17.1 62 5.6 

11-5-1-4 34.8 0.88 17.9 61 6.0 

TF3 31.3 0.85 20.6 61 5.1 

TF6 24.0 1.05 18.0 60 2.7 

Mean 32.7 0.88 19.4 61 5.5 

C.V. (%) - - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Appendix  
 

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