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รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองท่ีสิ้นสุดปี 2559 

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

1.  ชุดโครงการวิจัย :  - 
2.  โครงการวิจัย   : การปรับปรุงพันธุ์ถั่วหรั่งเพ่ือปลูกในพื้นที่ภาคใต้และพ้ืนที่เหมาะสมอ่ืนๆ 

กิจกรรม : การคัดเลือกและประเมินและผลผลิต  
กิจกรรมย่อย   : การคัดเลือกและประเมินและผลผลิต 

3.  ชื่อการทดลอง  :  การทดสอบพันธุ์ถั่วหรั่งอายุปานกลางในไร่เกษตรกร 
    ชื่อการทดลอง  :  Field Test : Intermediate Maturing Bambara Groundnut Varieties  
4.  คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง :   ฉันทนา คงนคร 1 
ผู้ร่วมงาน :  จิระ  สุวรรณประเสริฐ 2       เบญจมาศ ค าสืบ3           สุริยนต์ ดีดเหล็ก 4      
                พินิจ กัลยาศิลปิน 5            วีระวัฒน์ ดู่ป้อง6             วภิารัต  ด าริเข้มตระกูล7 
               จิรัสชญาพร รณเรืองฤทธิ์ 8       ศัสยมน นิเทศพัตรพงศ์ 9   นิรมล ด าพะธิก 10          
                ก้องกษิต สุวรรณวิหค 11       กิรนันท์ เหมาะประมาณ12  เกริกชัย ธนรักษ์ 13 

                            บรรเจิด พูลศิลป์ 14             สะฝหีย๊ะ  ราชนุช 15 

5.  บทคัดย่อ : ด าเนินการปลูกทดสอบการให้ผลผลิตและการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมของถั่วหรั่งที่ผ่านการ

คัดเลือกในขั้นตอนการเปรียบเทียบพันธุ์ในไร่เกษตรกร จ านวน 2 พันธุ์ คือ TVsu 1221 และ TVsu 986 

เปรียบเทียบกับพันธุ์มาตรฐานสงขลา 1 ด าเนินการ 12 แปลง ที่ไร่เกษตรกรจังหวัดพังงา ชุมพร นครศรีธรรมราช 

เลย อ านาจเจริญ และสุรินทร์ จ านวน 6 แปลง ที่ศูนย์วิจัยปาล์มน้ ามันสุราษฏร์ธานี 1 แปลง ศูนย์วิจัยและ

พัฒนาการเกษตรในจังหวัดต่างๆ 5 แปลง คือ สกลนคร ปราจีนบุรี นครราชสีมา กาญจนบุรี และแม่ฮ่องสอน ในปี 

2558-2559 ผลการทดสอบ พบว่า ถั่วหรั่งพันธุ์ TVsu 1221 ให้ผลผลิตฝักสดสูงสุดใน 8 แหล่งปลูก คือ 

นครศรีธรรมราช ชุมพร อ านาจเจริญ สกลนคร เลย นครราชสีมา กาญจนบุรีและแม่ฮ่องสอน มีผลผลิตฝักสดเฉลี่ย 

461 กิโลกรัมต่อไร่ ในขณะที่พันธุ์สงขลา 1 ให้ผลผลิตฝักสด 321 กิโลกรัมต่อไร่ พันธุ์ TVsu 1221 ให้ผลผลิตฝัก

สดสูงกว่าพันธุ์สงขลา 1 ร้อยละ 43.61 มีลักษณะเด่นคือมีจ านวนฝักดก 32 ฝักต่อหลุม ส่วนพันธุ์สงขลา 1 มี
                                                           
1 ศูนย์วิจัยเมล็ดพันธุ์พืชสงขลา                    2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก    3 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา  

 4  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน    5 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปราจีนบุรี      6  ศนูย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร 
 7  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย             8  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุรินทร์        9 ศนูย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี 

 10 ศนูย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอ านาจเจริญ 11 ศนูย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุราษฎร์ธานี  12 ศนูย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครศรีธรรมราช 

 13 ศนูย์วิจัยพืชสวนชุมพร                          14 ศนูย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพังงา               15 ศนูย์วิจัยพืชไร่สงขลา 
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จ านวน 20 ฝักต่อหลุม และเกษตรกรพึงพอใจต่อพันธุ์นี้ในลักษณะการติดฝักดก เปลือกบาง ถั่วต้มปอกเปลือกได้

ง่ายและมีรสชาติการบริโภคดี 

6.  ค าน า : ถั่วหรั่งเป็นพืชท้องถิ่นที่ส าคัญชนิดหนึ่งในพ้ืนที่ภาคใต้ เกษตรกรนิยมปลูกเป็นพืชเสริมรายได้ในระบบ

การปลูกพืช โดยสามารถให้ผลผลิตฝักสดได้ถึง 600-800 กิโลกรัม/ไร่ (ศิริกุลและพงษ์ศักดิ์, 2539) แต่ในปัจจุบัน 

เกษตรกรปลูกถั่วหรั่งเพียง 2 พันธุ์ คือ พันธุ์พ้ืนเมืองซึ่งมีอายุเก็บเกี่ยวยาวประมาณ 150-180 วัน และพันธุ์รับรอง

สงขลา 1 ที่มีอายุเก็บเกี่ยว 120-130 วัน (ศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลา, 2541) ซึ่งเป็นพันธุ์ที่เผยแพร่แนะน าออกสู่

เกษตรกรนานแล้ว เกษตรกรผู้ปลูกถั่วหรั่งจึงขาดทางเลือกท่ีหลากหลายในการเลือกใช้พันธุ์ นอกจากนี้ เกษตรกรผู้

ปลูกถ่ัวหรั่งยังประสบปัญหาโรคใบไหม้เข้าท าลาย ท าความเสียหายแก่ถั่วหรั่งท าให้ผลผลิตต่ าอยู่เสมอ หากระบาด

รุนแรงท าให้ผลผลิตเสียหายได้ 90-100 % (จิระ, 2548) จึงท าการปรับปรุงหรือพัฒนาพันธุ์เพ่ือให้มีผลผลิตสูงกว่า

พันธุ์สงขลา 1 และมีความต้านทานต่อโรคใบไหม้ จึงน าพันธุ์ดีเด่นที่ผ่านการประเมินผลผลิตในขั้นตอนต่างๆมาแล้ว 

ทดสอบพันธุ์ในแปลงใหญ่ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายของพันธุ์ถั่วหรั่งที่ผ่านการคัดเลือกโดยให้เกษตรกรเป็นผู้ปฏิบัติ

และให้ทัศนคติต่อถั่วหรั่งพันธุ์ใหม่ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจคัดเลือกพันธุ์ที่เหมาะสมเพ่ือขอรับรองพันธุ์

ส าหรับแนะน าให้เกษตรกรใช้ต่อไป  

7.  วิธีด าเนินการ  

วัสดุและอุปกรณ์  

1. เมล็ดพันธุ์ถั่วหรั่ง 3 พันธุ์ ได้แก่ TVsu 986 TVsu 1221 และสงขลา 1 

2. สารเคมีควบคุมวัชพืชอะลาคลอร์ 

3. สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชได้แก่ ไซเปอร์เมทรินและไอโปรไดโอน 

4. ปุ๋ยเคมี 15-15-15 

5. อุปกรณ์ต่างๆ ส าหรับการเก็บข้อมูล เช่น ถุงตาข่าย เครื่องชั่งน้ าหนัก 

วธิีการ 

      น าถั่วหรั่ง 3 สายพันธุ์ คือ TVsu 1221 และ TVsu 986 เปรียบเทียบการให้ผลผลิตกับพันธุ์สงขลา 1 ใน

สภาพแปลงเกษตรกรในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนบน จ านวน 4 แปลง และแปลงเกษตรกรนอกพ้ืนที่ภาคใต้ จ านวน 8 

แปลง แบ่งพ้ืนที่แปลงขนาด 1 ไร่ เป็น 2 ส่วน (ซ้ า) ในแต่ละส่วนปลูกถั่วหรั่งที่น าเข้าทดสอบ 3 พันธุ์ ใช้ระยะปลูก 

60 x 60 ซม. หยอดเมล็ด 3 เมล็ด/หลุม หลังปลูกฉีดพ่นด้วยสารควบคุมวัชพืชอะลาคลอร์  อัตรา 600 ซีซีต่อไร่ 

หลังงอกถอนแยกเหลือ 2 ต้น/หลุม เมื่ออายุได้ 3 สัปดาห์ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 30 กก./ไร่ โดยพูนโคนกลบ

ปุ๋ยเป็นร่องยาวและระวังไม่ให้ดินทับต้นและปลาย ยอดของถั่วหรั่ง ก าจัดศัตรูพืชตามความจ าเป็นเก็บเกี่ยวแต่ละ

พันธุ์โดยสังเกตจากอาการต้นเริ่มทรุดโทรมที่แสดงให้เห็นสุ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตแต่ละพันธุ์จากพ้ืนที่ 3 x 3 ตาราง

เมตร พันธุ์ละ 4 จุดในแต่ละซ้ า เปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติด้วยวิธีการ F-test  
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 การบันทึกข้อมูล 

                 1. วันปลูก   วันงอก  และปฏิบัติการต่างๆ 

 2. วันออกดอก 50 % 

 3. ผลผลิตน้ าหนักฝักสด   น้ าหนักฝักแห้ง  และองค์ประกอบผลผลิต 

                  4. ความพึงพอใจต่อพันธุ์ของเกษตรกร 

ระยะเวลา : ตุลาคม 2558 สิ้นสุด กันยายน 2559 

สถานที่ : ไร่เกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช พังงา ชุมพร สุรินทร์ อ านาจเจริญ เลย ศูนย์วิจัยปาล์มน้ ามันสุ

ราษฎร์ธานี ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร ศูนย์วิจัยและ

พัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปราจีนบุรี 

8.  ผลการทดลองและวิจารณ์ 

           ด าเนินการรวม 12 แปลง พ้ืนที่ภาคใต้ 4 แปลง และพ้ืนที่นอกภาคใต้ 8 แปลง เนื่องจากถั่วหรั่งเป็นพืช

ใหม่ที่ไม่มีเกษตรกรปลูกมาก่อนในพ้ืนที่ จึงด าเนินการในไร่เกษตรกรจ านวน 3 แปลงและด าเนินการในศูนย์วิจัย

และพัฒนาการเกษตรจังหวัด 5 แปลง มีผลการทดลองดังนี้ 

ทีจ่ังหวัดชุมพร 

ด าเนินการที่โครงการส่วนพระองค์บางเบิด ซึ่งมีสภาพเป็นดินทรายจัดที่มีเม็ดทรายละเอียดถูกพามา

สะสมเกิดเป็นพ้ืนที่สันทรายที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ ามาก ปลูกทดสอบ2 สภาพ คือสภาพการที่มีการปรับปรุงดิน

โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัตรา 800 กิโลกรัมต่อไร่และสภาพไม่ปรับปรุงดิน การปลูกแบบอาศัยน้ าฝนหลังปลูกช่วงการ

เจริญเติบโตฝนทิ้งช่วงท าให้ถั่วหรั่งแห้งตายเพราะขาดน้ า และการปลูกแบบให้น้ าสามารถเจริญเติบโตจนให้ผลผลิต

ได้ พบว่า ผลผลิตฝักสดมีค่าแตกต่างกันทางสถิติ พันธุ์ TVsu 1221 ให้ผลผลิตฝักสดเฉลี่ยสูงสุด 222 กิโลกรัมต่อไร่

และ สงขลา 1 ให้ผลผลิตฝักสดเฉลี่ย 85 กิโลกรัมต่อไร่ (ตารางท่ี 1) 

ที่ต าบลหล่อยูง อ าเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 

ด าเนินการปลูกในแปลงเกษตรกร นายขวัญชัย กิจบรรยงเลิศ หมู่ที่ 2 ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 

พบว่า พันธุ์สงขลา 1 ให้ผลผลิตฝักสดได้สูงที่สุด 741 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงไปคือพันธุ์ TVsu 1221 และ TVsu 

986 ซึ่งเท่ากับ 578 และ 378 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ ส าหรับผลผลิตฝักแห้งก็เป็นไปในลักษณะเดียวกัน ซึ่งได้

เท่ากับ 219 185 และ 119 กิโลกรัมตอ่ไร ่ตามล าดับ (ตารางท่ี 1) 

ที่ต าบลเขาขาว อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ด าเนินการในแปลงเกษตรกร นายกีรติ รัตนบุรี หมู่ที่ 1 ต.เขาขาว อ.ทุ่งสง ซึ่งเดิมเป็นแหล่งปลูกถั่วหรั่งที่

ส าคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการเก็บเกี่ยว พบว่า พันธุ์มีความแตกต่างกันทางสถิติ ในแปลงนี้ผลผลิตสูง

มากเมื่อเปรียบเทียบกับแปลงปลูกของเกษตรกรอ่ืนๆ พันธุ์ที่ให้ผลผลิตฝักสดได้สูงที่สุดคือ พันธุ์ TVsu 1221 ให้
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ผลผลิตฝักสด 874 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงไปคือพันธุ์ สงขลา 1 และ พันธุ์ TVsu 986 ซึ่งเท่ากับ 636 และ 616 

กิโลกรัมต่อไร ่ตามล าดับ (ตารางที่ 1) 

ที่ศูนย์วิจัยปาล์มน้ ามันสุราษฎร์ธานี 

ปัญหาฝนไม่ตกตามฤดูกาลท าให้เกษตรกรไม่พร้อมที่จะด าเนินการ จึงเปลี่ยนมาปลูกในพ้ืนที่ศูนย์วิจัย

ปาล์มน้ ามันสุราษฎร์ธานี เป็นการปลูกโดยอาศัยน้ าฝน พบว่า ผลผลิตที่ได้อยู่ในระดับต่ ามากเนื่องจากในช่วงหลัง

การออกดอกฝนตกติดต่อจนดินมีสภาพฉ่ าน้ าเป็นเวลานาน พันธุ์มีผลผลิตฝักสดแตกต่างกันทางสถิติ โดยพันธุ์

สงขลา 1 ให้ผลผลิตฝักสดสูงสุด 373 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนพันธุ์ TVsu 1221 และ TVsu 986 ให้ผลผลิตฝักสด

เท่ากับ 248 และ 179 กิโลกรัมต่อไร ่ตามล าดับ (ตารางท่ี 1) 

 

 

ที ่บ้านโนนทอง อ.กาบเชิง จ. สุรินทร์ 

ผลผลิตฝักสด พบว่า แต่ละพันธุ์มีค่าแตกต่างกันทางสถิติ พันธุ์ TVsu 986 มีผลผลิตฝักสดสูงสุด 888 

กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมา TVsu 1221 ให้ผลผลิตฝักสด 840 กิโลกรัมต่อไร่ ในขณะที่พันธุ์สงขลา 1 ให้ผลผลิตฝักสด

461 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตฝักแห้งแตกต่างกันทางสถิติเช่นเดียวกัน แต่ในพันธุ์ TVsu 1221 ให้ผลผลิตฝักแห้ง

สูงสุด 266 กิโลกรัมต่อไร่ และพันธุ์สงขลา 1 มีผลผลิตฝักแห้งต่ าสุด 138 กิโลกรัมต่อไร่ องค์ประกอบผลผลิตอ่ืนๆ

มีค่าแตกต่างกันทางสถิติในลักษณะของจ านวนฝักต่อหลุมและขนาดของเมล็ด โดยพันธุ์ TVsu 986 มีจ านวนฝัก

มากที่สุดคือ 85 ฝักต่อหลุม และมีขนาดของเมล็ดใหญ่สุด คือมีน้ าหนัก 100 เมล็ด 50.25 กรัม ในขณะที่พันธุ์

สงขลา 1 มีจ านวนฝักต่ าสุด 41 ฝัก รองลงมาคือสงขลา 1 และ TVsu 1221 มีน้ าหนัก 39.67 และ 30.33 กรัมต่อ 

100 เมล็ด ตามล าดับ เปอร์เซ็นต์การกะเทาะทุกพันธุ์มีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ TVsu 986 มีเปอร์เซ็นต์การ

กะเทาะสูงสุด 51.25 เปอร์เซ็นต์ พันธุ์สงขลา 1 ให้เปอร์เซ็นต์การกะเทาะ 47.50 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 2) 

ทีต่ าบลโนนโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ                      
 ผลผลิตฝักสด พบว่า แต่ละพันธุ์มีค่าแตกต่างกันทางสถิติ โดยพันธุ์ TVsu 1221 ให้ผลผลิตฝักสดสูงสุด 

297 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมาคือสงขลา 1 และ TVsu 986 ให้ผลผลิตฝักสด 226 และ 211 กิโลกรัมต่อไร่ 

ตามล าดับ ส่วนผลผลิตฝักแห้งแต่ละพันธุ์มีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดยพันธุ์สงขลา 1  ซึ่งให้ผลผลิตฝักแห้งสูงสุด  

85 รองลงคือ TVsu 986 ให้ผลผลิตฝักแห้ง 69 กิโลกรัมต่อไร่  เช่นเดียวกับจ านวนฝักต่อหลุมซึ่งมีค่าไม่แตกต่างกัน

ทางสถิติ โดยสงขลา 1 มีจ านวนฝักมากสุดและขนาดของเมล็ดใหญ่สุดคือ 35 ฝักต่อหลุม มีน้ าหนัก 51.60 กรัมต่อ 

100 เมล็ด พันธุ์ที่มีจ านวนฝักมากและขนาดเมล็ดโตรองลงมาคือ TVsu 986 มีจ านวน 33 ฝักต่อหลุมและหนัก 

43.10 กรัมต่อ 100 เมล็ด (ตารางที่ 3 ) 

ทีต่ าบลนาโป่ง อ าเภอเมือง จังหวัดเลย 
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ด าเนินการในแปลงเกษตรกรนายประสงค์ ท่าโพธิ์ ต าบลนาโป่ง อ าเภอเมือง ลักษณะเป็นดินร่วนเหนียว 

ผลผลิตฝักสด พบว่า แต่ละพันธุ์ให้ผลผลิตฝักสดแตกต่างกันทางสถิติ โดยพันธุ์อายุสั้น TVsu 1221 มีผลผลิตฝักสด

สูงสุด 223 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมาคือพันธุ์ TVsu 986 ให้ผลผลิตฝักสด 204  กิโลกรัมต่อและสงขลา 1 ที่ให้ผล

ผลิตฝักสด 120 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตฝักแห้ง แต่ละพันธุ์มีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ TVsu 1221 ให้ผลผลิตฝัก

แห้งได้สูงสุด 58 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมาคือ TVsu 986 ให้ผลผลิตฝักแห้ง 57 กิโลกรัมต่อไร่ ต่ าสุดคือพันธุ์สงขลา 

1 มีผลผลิตฝักแห้ง 32 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนองค์ประกอบของผลผลิตในลักษณะจ านวนฝักและขนาดของเมล็ดมีค่า

แตกต่างกันทางสถิติ โดย TVsu 986 มีจ านวนฝักมากสุด 32 ฝักต่อหลุม ในพันธุ์สงขลา 1 มีจ านวนฝักต่อหลุม

ต่ าสุด 15 ฝัก แต่เมล็ดมีขนาดใหญ่ที่สุด 48.81 กรัมต่อ 100 เมล็ด รองลงมาคือ  TVsu 986 มีน้ าหนัก 100 เมล็ด 

47.70 กรัม ส าหรับเปอร์เซ็นต์การกะเทาะทุกพันธุ์มีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดยพันธุ์ TVsu 986 เปอร์เซ็นต์การ

กะเทาะสูงสุด 48.83 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือพันธุ์สงขลา 1 เปอร์เซ็นต์การกะเทาะ 44.89 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 

4) ส่วนทัศนคติความชอบของเกษตรกรต่อพันธุ์ต่างๆ พบว่า พันธุ์ TVsu 986 พึงพอใจมากที่สุดรูปทรงกอ พึง

พอใจมากรสชาติของถั่วต้ม และพันธุ์ TVsu 1221 พึงพอใจมากท่ีสุดในการติดฝักและจ านวนฝักดกที่สุด พอใจมาก

ในลักษณะเปลือกบาง ปอกเปลือกง่าย และรสชาติของถั่วต้ม ส่วนพันธุ์สงขลา 1 พึงพอใจสีของเปลือกฝักมากท่ีสุด 

และพึงพอใจมากในขนาดของฝัก สีเปลือกหลังต้ม เปลือกบาง ปอกง่ายและรสชาติของถั่วต้ม  

ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา 

ผลผลิตฝักสด พบว่า แต่ละพันธุ์มีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ พันธุ์ TVsu 1221 มีผลผลิตฝักสดสูงสุด 

348 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมาคือสงขลา 1 มีผลผลิตฝักสดเท่ากับ 309 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตฝักแห้งมีค่าแตกต่าง

กันทางสถิติ โดยพันธุ์ TVsu 1221 มีผลผลิตฝักแห้งสูงสุดเช่นเดียวกับฝักสดคือ 163 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมาคือ

พันธุ์สงขลา 1 ให้ผลผลิตฝักแห้ง 124 กิโลกรัมต่อไร่ จ านวนฝักต่อหลุม เปอร์เซ็นต์การกะเทาะและขนาดของเมล็ด

แต่ละพันธุ์มีค่าแตกต่างกันทางสถิติ พันธุ์ TVsu 1221 มีจ านวนฝักดกและเมล็ดมีขนาดใหญ่ที่สุด คือ 37 ฝักต่อ

หลุม น้ าหนัก 100 เมล็ดเท่ากับ 73 กรัม รองลงมาคือพันธุ์สงขลา 1 มี 29 ฝักและมีน้ าหนัก 100 เมล็ดเท่ากับ 69 

กรัม  แต่ในพันธุ์สงขลา 1 มีเปอร์เซ็นต์การกะเทาะสูงสุด 66.70 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือ พันธุ์ TVsu 1221 มี

เปอร์เซ็นต์การกะเทาะ 52.40 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที ่5) 

ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน 

ผลผลิตฝักสด พบว่า มีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ TVsu 1221 ให้ผลผลิตฝักสดสูงสุด 96 กิโลกรัมต่อไร่ 

TVsu 986 ที่ ให้ผลผลิตฝักสด 92 กิโลกรัมต่อไร่  ในขณะที่สงขลา 1 ให้ผลผลิตฝักสด 69  กิโลกรัมต่อไร่ 

เช่นเดียวกับฝักแห้งแต่ละพันธุ์มีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ TVsu 986 มีผลผลิตฝักแห้งสูงสุด 25 กิโลกรัมต่อไร่ 

รองลงมาคือ TVsu 1221 และสงขลา 1 มีผลผลิตฝักแห้ง 24 และ 21 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ TVsu 1221 และ

สงขลา 1 มีจ านวนฝักต่อหลุมเท่ากัน คือ 20 ฝัก TVsu 986 มีจ านวนฝักน้อยสุด 18 ฝัก เปอร์เซ็นต์กะเทาะ
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กะเทาะและขนาดของเมล็ดแต่ละพันธุ์มีค่าแตกต่างกันทางสถิติ TVsu 986 มีเปอร์เซ็นต์กะเทาะสูงสุด 81.25 

เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือ สงขลา 1 เท่ากับ 77.50 เปอร์เซ็นต์ ส่วน TVsu 1221 มีเปอร์เซ็นต์กะเทาะต่ าสุด แต่มี

เมล็ดขนาดใหญ่ที่สุด 50.32 กรัมต่อ 100 เมล็ด ในขณะที่สงขลา 1 มีเมล็ดขนาดใหญ่รองลงมาคือ 45.47 กรัมต่อ 

100 เมล็ด (ตารางที ่6) 

ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี 

ผลผลิตฝักสด พบว่า แต่ละพันธุ์มีค่าแตกต่างกันทางสถิติ พันธุ์ TVsu 1221 ให้ผลผลิตฝักสดได้สูงสุด

ของการทดลองนี้ 1,038 กิโลกรัมต่อไร่ ในขณะที่พันธุ์สงขลา 1 ให้ผลผลิตฝักสด 203 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตฝัก

แห้งมีค่าแตกต่างกันทางสถิติ โดยพันธุ์ TVsu 1221 มีผลผลิตฝักแห้งสูงสุดเช่นเดียวกับฝักสดคือ 359 กิโลกรัมต่อ

ไร่ รองลงมาคือพันธุ์ TVsu 986 ให้ผลผลิตฝักแห้ง 149 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนพันธุ์สงขลา 1 ให้ผลผลิตฝักแห้งต่ าสุด 

54 กิโลกรัมต่อไร่ จ านวนฝักต่อหลุม เปอร์เซ็นต์การกะเทาะและขนาดของเมล็ดแต่ละพันธุ์มีค่าแตกต่างกันทาง

สถิติ พันธุ์ TVsu 1221 มีจ านวนฝักดกที่สุด คือ 31 ฝักต่อหลุม สงขลา 1 มี 9 ฝักต่อหลุม แต่ในพันธุ์ TVsu 986  

มีเปอร์เซ็นต์การกะเทาะสูงสุด 77.75 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือพันธุ์ TVsu 1221 มีเปอร์เซ็นต์การกะเทาะ 73.29 

เปอร์เซ็นต์ และสงขลา 1 มีเปอร์เซ็นต์การกะเทาะ 61.12 เปอร์เซ็นต์ ส่วนขนาดของเมล็ด  TVsu 986  มีเมล็ดโต

สุด โดยมีน้ าหนัก 100 เมล็ดเท่ากับ 89.43 กรัม รองลงมาคือพันธุ์ TVsu 1221 78.57 กรัมต่อ 100 เมล็ด และ

สงขลา 1 มีเมล็ดขนาดเล็กสุด 49.86 กรัม ต่อ 100 เมล็ด ( ตารางที่ 7 ) 

ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปราจีนบุรี 

ที่แปลงนี้ พบว่า มีการระบาดของโรคใบไหม้รุนแรง ท าให้ TVsu 986 ตายหมดไม่สามารถเก็บเกี่ยว

ผลผลิตได้เลยที่สามารถผลผลิตได้มีเพียง 2 พันธุ์ คือ TVsu 1221 และสงขลา 1 ซึ่งมีผลผลิตฝักสดไม่แตกต่างกัน

ทางสถิติ แต่ TVsu 1221 ให้ผลผลิตฝักสด 688 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนสงขลา 1 ให้ผลผลิตฝักสด 593 กิโลกรัมต่อไร่ 

ผลผลิตฝักแห้ง พบว่า มีค่าแตกต่างกันทางสถิติ TVsu 1221 มีผลผลิตฝักแห้ง 282 กิโลกรัมต่อไร่และสงขลา 1 ให้

ผลผลิตฝักแห้ง 158 กิโลกรัมต่อไร่ องค์ประกอบผลผลิต ในลักษณะจ านวนฝักต่อหลุมและขนาดของเมล็ดแต่ละ

พันธุ์มีค่าแตกต่างกันทางสถิติ โดย TVsu 1221 มีจ านวนฝักมาก 18 ฝักต่อหลุม ในขณะที่สงขลา 1มี 11 ฝักต่อ

หลุม แต่พันธุ์ TVsu 1221 มีเมล็ดเล็กกว่าพันธุ์สงขลา 1 คือมีน้ าหนัก 100 เมล็ดเท่ากับ 42 และ 63 กรัม 

ตามล าดับ เปอร์เซ็นต์การกะเทาะมีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ พันธุ์สงขลา 1 มีเปอร์เซ็นต์การกะเทาะ 76 

เปอร์เซ็นต์และ TVsu 1221 มีเปอร์เซ็นต์การกะเทาะ 73 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที ่8) 

ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร 

      เนื่องจากดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ าและแปลงปลูกมีการระบายน้ าไม่ดี จึงท าให้เป็นแปลงที่มีผลผลิตต่ าสุด

ของการทดลองนี้ ผลผลิตฝักสด พบว่า พันธุ์มีค่าแตกต่างกันทางสถิติ TVsu 1221 ให้ผลผลิตฝักสดสูงสุด 81 

กิโลกรัมต่อไร่ ในขณะที่สงขลา 1 ให้ผลผลิตฝักสด 33 กิโลกรัมต่อไร่ เช่นเดียวกับฝักแห้งแต่ละพันธุ์มีค่าไม่แตกต่าง
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กันทางสถิติ TVsu 1221 มีผลผลิตฝักแห้งสูงสุด 36 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมาคือ TVsu 986 และสงขลา 1 มี

ผลผลิตฝักแห้ง 23 และ 11 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ พันธุ์ TVsu 1221 มีจ านวนฝักแตกต่างกันทางสถิติและ

สงขลา 1 คือ 11 และ 0.25 ฝักต่อหลุม ตามล าดับ เปอร์เซ็นต์กะเทาะและขนาดของเมล็ดแต่ละพันธุ์มีค่าแตกต่าง

กันทางสถิติ TVsu 986 มีเปอร์เซ็นต์กะเทาะสูงสุด 76.21 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือ สงขลา 1 เท่ากับ 71.84 

เปอร์เซ็นต์ ส่วน TVsu 1221 มีเปอร์เซ็นต์กะเทาะต่ าสุด 44.15 เปอร์เซ็นต์ และเมล็ดเล็กสุดอีกด้วย  พันธุ์สงขลา 

1 เมล็ดขนาดใหญ่สุด 67.27 กรัมต่อ 100 เมล็ด (ตารางที่ 9 ) 

เมื่อเฉลี่ยรวมจาก 8 แปลง พบว่า TVsu 1221 ให้ผลผลิตฝักสดเฉลี่ยสูงสุด 461 กิโลกรัมต่อไร่ พันธุ์สงขลา 1 มี

ผลผลิตฝักสดเฉลี่ย 321 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นผลผลิตที่สูงกว่าพันธุ์สงขลา 1 ร้อยละ 43.61 มีจ านวนฝักเฉลี่ยมาก

ที่สุด 32 ฝักต่อหลุม ในขณะที่พันธุ์สงขลา 1 มี 20 ฝักต่อหลุม แต่ขนาดของเมล็ดเล็กกว่า พันธุ์สงขลา 1 โดยมี

น้ าหนัก 100 เมล็ด 49.57 กรัม พันธุ์สงขลา 1 มีน้ าหนัก 54.33 กรัมต่อ 100 เมล็ด (ตารางที่ 10) 

9.  สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ : ถั่วหรั่งพันธุ์ TVsu 1221 ให้ผลผลิตสูงสุดในหลายแหล่งปลูกทดสอบ

โดยมีผลผลิตฝักสดเฉลี่ย 461 กิโลกรัมต่อไร ่คิดเป็นผลผลิตที่สูงกว่าพันธุ์สงขลา 1 ร้อยละ 43.61 มีลักษณะเด่นคือ

ฝักดกและให้ผลผลิตสูง แบบส ารวจความพึงพอใจต่อพันธุ์มีเพียงแหล่งปลูกในจังหวัดเลย พบว่า เกษตรกรพึงพอใจ

มากที่สุดในการติดฝักและจ านวนฝักดกที่สุด พอใจมากในลักษณะเปลือกบาง ปอกเปลือกง่าย และรสชาติของถั่ว

ต้ม 

10.  การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ :  สามารถแนะน าให้เกษตรกรเลือกใช้พันธุ์ TVsu 1221 เป็นพันธุ์ทาง

เลือกใหม่และได้ข้อมูลส าหรับการขอรับรองพันธุ์ 

11. ค าขอบคุณ (ถ้ามี)  : - 

 

 

 

 

12. เอกสารอ้างอิง :  

จิระ สุวรรณประเสริฐ. 2548. ถั่วหรั่ง. เอกสารวิชาการ. ศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลา ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต

ที่ 8. 

ศิริกุล ศรีแสงจันทร์ และพงษ์ศักดิ์ วิเศษสินธุ์. 2359.การทดสอบเปรียบเทียบพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตถั่วปันหยี

ในแปลงกสิกร. งานข้าวและพืชไร่,กลุ่มงานพัฒนาการผลิต,ส านักส่งเสริมการเกษตรภาคใต้. 

ศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลา. 2541. ถั่วหรั่งพันธุ์สงขลา 1. ศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลา. 21 หน้า. 
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ตารางที่ 1 ผลผลิตฝักสดการทดสอบพันธุ์ถั่วหรั่งในไร่เกษตรกรในพ้ืนที่ภาคใต ้ปี 2558 

พันธุ์ 
ผลผลิตฝักสด (กก./ไร่) 

สุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช  ชุมพร        พังงา เฉลี่ย 
TVsu 986 179 616 201 378 344 
TVsu 1221 248 874 222 578 481 
สงขลา 1 373 636 85 741 459 
F-test ** * **           ** - 
CV (%) 18.8 25.8 22.1 16.0  
ns  ไม่มคีวามแตกต่างทางสถิต ิ
*  แตกต่างทางสถิติทีร่ะดับความเช่ือมั่น 95 % 
** แตกต่างทางสถิติทีร่ะดับความเช่ือมั่น 99 % 
 

ตารางที ่2 ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตถั่วหรั่ง 3 พันธุ์ จากการทดสอบพันธุ์ในไร่เกษตรกรทีบ่้านโนนทอง  
             อ าเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ปี 2559 

พันธุ์ 
ผลผลิตฝักสด ผลผลิตฝักแห้ง จ านวนฝักต่อหลุม  เปอร์เซ็นต์กะเทาะ น้ าหนัก 100 เมล็ด 

(กก./ไร่) (กก./ไร่) (ฝัก) (%) (กรัม) 
TVsu 986 888 252 85 51.25 50.25 
TVsu 1221 840 266 82 46.25 30.33 
สงขลา 1 461 138 41 47.50 39.67 
F-test ** ** ** ns ** 
CV (%) 26.1 31.7 22.6 9.4 8.5 
ns  ไม่มคีวามแตกต่างทางสถิต ิ
*  แตกต่างทางสถิติทีร่ะดับความเช่ือมั่น 95 % 
** แตกต่างทางสถิติทีร่ะดับความเช่ือมั่น 99 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที ่3 ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตถั่วหรั่ง 3 พันธุ์ จากการทดสอบพันธุ์ในไร่เกษตรกรทีต่ าบลโนนโพธิ์  
             อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ  ปี 2559                    
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พันธุ์ 
ผลผลิตฝักสด ผลผลิตฝักแห้ง จ านวนฝักต่อหลุม  น้ าหนัก 100 เมล็ด 

(กก./ไร่) (กก./ไร่) (ฝัก) (กรัม) 
TVsu 986 211 69 33 43.10 
TVsu 1221 297 52 30 40.80 
สงขลา 1 226 85 35 51.60 
F-test * ns ns ** 
CV (%) 23.3 34.5 27.8 11.5 
ns  ไม่มคีวามแตกต่างทางสถิต ิ
*  แตกต่างทางสถิติทีร่ะดับความเช่ือมั่น 95 % 
** แตกต่างทางสถิติทีร่ะดับความเช่ือมั่น 99 % 
 

ตารางที ่4 ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตถั่วหรั่ง 3 พันธุ์ จากการทดสอบพันธุ์ที่ต าบลนาโป่ง อ าเภอเมือง  
             จังหวัดเลย ปี 2559                     

พันธุ์ 
ผลผลิตฝักสด ผลผลิตฝักแห้ง จ านวนฝักต่อหลุม  เปอร์เซ็นต์กะเทาะ น้ าหนัก 100 เมล็ด 

(กก./ไร่) (กก./ไร่) (ฝัก) (%) (กรัม) 
TVsu 986 204 57 32 48.83 47.70 
TVsu 1221 223 58 27 42.13 41.74 
สงขลา 1 120 32 15 44.89 48.81 
F-test * ns * ns ** 
CV (%) 37.0 46.5 37.8 21.3 4.9 
ns  ไม่มคีวามแตกต่างทางสถิต ิ
*  แตกต่างทางสถิติทีร่ะดับความเช่ือมั่น 95 % 
** แตกต่างทางสถิติทีร่ะดับความเช่ือมั่น 99 % 
 

ตารางที ่5 ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตถั่วหรั่ง 3 พันธุ์ จากการทดสอบพันธุ์ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร 

            นครราชสีมา ปี 2559 

พันธุ์ 
ผลผลิตฝักสด ผลผลิตฝักแห้ง จ านวนฝักต่อหลุม  เปอร์เซ็นต์กะเทาะ น้ าหนัก 100 เมล็ด 

(กก./ไร่) (กก./ไร่) (ฝัก) (%) (กรัม) 
TVsu 986 285 100 21 50.00 45.00 
TVsu 1221 348 163 37 52.40 73.00 
สงขลา 1 309 124 29 66.70 69.00 
F-test ns ** ** ** ** 
CV (%) 19.3 16.7 23.4 7.5 8.3 
ns  ไม่มคีวามแตกต่างทางสถิต ิ
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*  แตกต่างทางสถิติทีร่ะดับความเช่ือมั่น 95 % 
** แตกต่างทางสถิติทีร่ะดับความเช่ือมั่น 99 % 

 
 
ตารางที ่6 ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตถั่วหรั่ง 3 พันธุ์ จากการทดสอบพันธุ์ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร 

            แม่ฮ่องสอน ปี 2559 

พันธุ์ 
ผลผลิตฝักสด ผลผลิตฝักแห้ง จ านวนฝักต่อหลุม  เปอร์เซ็นต์กะเทาะ น้ าหนัก 100 เมล็ด 

(กก./ไร่) (กก./ไร่) (ฝัก) (%) (กรัม) 
TVsu 986 92 25 18 81.25 42.78 
TVsu 1221 96 24 20 71.25 50.32 
สงขลา 1 69 21 20 77.50 45.47 
F-test ns ns ns ** ** 
CV (%) 42.9 44.3 35.6 3.8 5.6 
ns  ไม่มคีวามแตกต่างทางสถิต ิ
*  แตกต่างทางสถิติทีร่ะดับความเช่ือมั่น 95 % 
** แตกต่างทางสถิติทีร่ะดับความเช่ือมั่น 99 % 
 

ตารางที ่7 ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตถั่วหรั่ง 3 พันธุ์ จากการทดสอบพันธุ์ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร 

             กาญจนบุรี ปี 2559 

พันธุ์ 
ผลผลิตฝักสด ผลผลิตฝักแห้ง จ านวนฝักต่อหลุม  เปอร์เซ็นต์กะเทาะ น้ าหนัก 100 เมล็ด 

(กก./ไร่) (กก./ไร่) (ฝัก) (%) (กรัม) 
TVsu 986 458 149 15 77.75 89.43 
TVsu 1221 1,038 359 31 73.29 78.57 
สงขลา 1 203 54 9 61.12 49.86 
F-test ** ** ** ** ** 
CV (%) 28.0 31.1 32.5 5.1 4.3 
ns  ไม่มคีวามแตกต่างทางสถิต ิ
*  แตกต่างทางสถิติทีร่ะดับความเช่ือมั่น 95 % 
** แตกต่างทางสถิติทีร่ะดับความเช่ือมั่น 99 % 
 

ตารางที ่8 ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตถั่วหรั่ง 3 พันธุ์ จากการทดสอบพันธุ์ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร 

             ปราจีนบุรี ปี 2559 

พันธุ์ 
ผลผลิตฝักสด ผลผลิตฝักแห้ง จ านวนฝักต่อหลุม  เปอร์เซ็นต์กะเทาะ น้ าหนัก 100 เมล็ด 

(กก./ไร่) (กก./ไร่) (ฝัก) (%) (กรัม) 
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TVsu 1221 688 282 18 73 42 
สงขลา 1 593 158 11 76 63 
F-test ns ** ** ns ** 
CV (%) 27.2 22.0 23.6 6.8 6.1 
ns  ไม่มคีวามแตกต่างทางสถิต ิ
*  แตกต่างทางสถิติทีร่ะดับความเช่ือมั่น 95 % 
** แตกต่างทางสถิติทีร่ะดับความเช่ือมั่น 99 % 

 
 
ตารางที ่9 ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตถั่วหรั่ง 3 พันธุ์ จากการทดสอบพันธุ์ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร 

             สกลนคร ปี 2559 

พันธุ์ 
ผลผลิตฝักสด ผลผลิตฝักแห้ง จ านวนฝักต่อหลุม  เปอร์เซ็นต์กะเทาะ น้ าหนัก 100 เมล็ด 

(กก./ไร่) (กก./ไร่) (ฝัก) (%) (กรัม) 
TVsu 986 49 23 3 76.21 46.10 
TVsu 1221 81 36 11 44.15 39.80 
สงขลา 1 33 11 0.25 71.84 67.27 
F-test ** **  ** ** ** 
CV (%) 31.1 48.4           60.1 6.5 8.9 
ns  ไม่มคีวามแตกต่างทางสถิต ิ
*  แตกต่างทางสถิติทีร่ะดับความเช่ือมั่น 95 % 
** แตกต่างทางสถิติทีร่ะดับความเช่ือมั่น 99 % 
 

ตารางที่ 10 ผลผลิตเฉลี่ยและองค์ประกอบผลผลิตถั่วหรั่ง จากการทดสอบพันธุ์ในไร่เกษตรกร ปี 2558-2559 

พันธุ์ 
ผลผลิตฝักสด1 ผลผลิตฝักแห้ง2 จ านวนฝักต่อหลุม 2 เปอร์เซ็นต์กะเทาะ3 น้ าหนัก 100 เมล็ด2 

(กก./ไร่) (กก./ไร่) (ฝัก) (%) (กรัม) 
TVsu 986 323 135 30 64.21 52.05 
TVsu 1221 461 158 32 57.49 49.57 
สงขลา 1 321 94 20 63.65 54.33 
หมายเหตุ  1 TVsu 986 เฉลี่ยจาก 11 แปลง TVsu 1221 และสงขลา 1 เฉลี่ยจาก 12 แปลง 

    2 TVsu 986 เฉลี่ยจาก 8 แปลง TVsu 1221 และสงขลา 1 เฉลี่ยจาก 9 แปลง 
   3 เฉลี่ยจาก 7 แปลง 
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