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ก

บทคัดยอ

จากการทดลองศึกษาและวิจัยการปลูกถ่ัวลูกไกบนพื้นท่ีสูง ในเขตภาคเหนือตอนบนของ
ประเทศไทย ซ่ึงไดดําเนินการปลูกต้ังแตวันท่ี 13 ตุลาคม 2543 จนถึงวันที ่ 22 มีนาคม 2544 ภายใต
สภาพแวดลอมของสถานีเกษตรหลวงปางดะ  ซ่ึงต้ังอยูในเขตหมูบานปางดะ  เลขที่ 192 หมู 10 ตําบล
สะเมิงใต อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม มีความสูงจากระดับนํ้าทะเล 700 เมตร โดยในชวงระยะเวลา
ท่ีดําเนินการน้ัน มีสภาพภูมิอากาศที่มีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 29.36 องศาเซลเซียส มีอุณหภูมิตํ่าสุด
เฉลี่ย 15.74 องศาเซลเซียส และมีอุณหภูมิเฉลี่ยเทากับ 22.55 องศาเซลเซียส มีรายละเอียดของผล
การทดลองในการทดลองท่ี 1 โดยสรุปพบวา จํานวนของวันออกดอกครบ 50 เปอรเซ็นต, ความสูงของ
ลําตนในชวงระยะเวลาการเก็บเก่ียว, จํานวนเมล็ดตอพื้นท่ี 1 ตารางเมตร, เปอรเซ็นตเมล็ดดี, 
เปอรเซ็นตเมล็ดเสีย, นํ้าหนัก 100 เมล็ด และผลผลิตตอพื้นที ่1 ไร ของถ่ัวลูกไกท้ังหมด 49 สายพันธุมี
ความแตกตางกันทางสถิติท้ังส้ิน โดยสายพันธุที่ใหผลผลิตสูงที่สุดไดแกสายพันธุที่ 44 ใหผลผลิตสูงที่
สุด คือ 221.3 กิโลกรัมตอไร แตไมแตกตางกันทางสถิติกับสายพันธุที ่34, 12, 11, 17 และสายพันธุที ่
7 โดยใหผลผลิตเฉล่ียอยูระหวาง 129 – 166.2 กิโลกรัมตอไร ซึ่งใหผลผลิตสูงกวาสายพันธุที่ 49 ท่ีเปน
สายพันธุเปรียบเทียบมาตราฐานเปน 2.87 เทา และกลุมสายพันธุที่ใหผลผลิตตอไรต่ําที่สุดไดแกสาย
พันธุที่ 48, 22, 25, 30 และสายพันธุที ่3 ซึ่งใหผลผลิตตอไรเทากับ 41.63, 41.12, 38.37, 37.87 และ 
29.56 กิโลกรัมตอไรตามลําดับ

สวนในการทดลองท่ี 2 นั้นพบวา ถั่วลูกไกทั้ง 6 สายพันธุนั้น ใหจํานวนเมล็ดตอพื้นที ่1 ตาราง
เมตร, นํ้าหนัก 100 เมล็ด และเปอรเซ็นตเมล็ดเสีย ท่ีแตกตางกันทางสถิติ สวนเปอรเซ็นตเมล็ดดีและ
ผลผลิตตอไรของถ่ัวลูกไกท้ัง 6 สายพันธุนั้น ไมแตกตางกันทางสถิติ ซึ่งสายพันธุที่ใหผลผลิตตอไรสูงที่
สุดไดแกถั่วลูกไกสายพันธุ Sona ที่ใหผลผลิตเฉลี่ย 256.63 กิโลกรัมตอไร รองลงมาไดแกสายพันธุ 
Tyson ที่ใหผลผลิตเฉลี่ยตอไรเทากับ 235.80 กิโลกรัมตอไร แตก็ไมแตกตางกันทางสถิติกับสายพันธุที่
ใหผลผลิตต่ําที่สุด คือ สายพันธุ Garnet ที่ใหผลผลิต 50.21 กิโลกรัมตอไร

และในการทดลองศึกษาชวงระยะเวลาการปลูกท่ีเหมาะสมของถั่วลูกไกนั้น ผลการทดลองพบ
วา ชวงวันปลูกต้ังแตวันที่ 27 ตุลาคม 2543 ถึง วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2543 น้ันใหผลการทดลอง ของ
ถ่ัวลูกไกท้ัง 6 สายพันธุ มีผลผลิตเฉลี่ยตอไรที่ไมแตกตางกันทางสถิติ
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ABSTRACT

The study and research on Chickpea production on highland in upper northern of
Thailand was conducted during October 2000 to March 2001 at Pang da station, Sameong,
Chiangmai. The elelvation of the site was 700 meter above sea level. The mean daily air
temperature during October – March is 25.5 oC, maximum average temperature is 29.3 oC
and minimum average temperature is 15.7 oC.

The first experiment showed that the Flowering days, plant height, grain number per
square meter, normal and abnormal grain percentage, 100 grains weight and grain yield of
49 Chickpea Cultivars has a significantly. The Chickpea Cultivar number 44 was highest
grain yield at 221.3 Kilogram per rai, but it was not significantly different from that of Cultivar
number 34, 12, 11, 17 and 7 Which gave the average grain yield between 129 – 166.2
kilogram per rai, but it was significantly

Higher than Cultivar number 49 (standard check) approximately 2.9 folds. The low
grain yield was observed from Cultivar number 48, 22, 25, 30 and 3 which gave 41.6, 41.12,
38.4, 37.9 and 29.6 kilogram per rai, respectively.

The result of second experiment showed that the grain number per square meter,
100 grain weight and abnormal grain of 6 Chickpea Cultivars had a significantly different.
The highest grain yield at 256.6 kilogram per rai was found from CV. Sona, followed by CV.
Tyson (253.8 Kg/rai), but it was not significantly different from CV. Garnet (50.2 Kg/rai)

However, for optimum planting date showed that the grain yield of the first (Oct. 27,
2000), the second (Nov. 11, 2000), and the third planting date (Nov. 27, 2000) had not
significantly different.
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สารบัญตาราง

ตารางท่ี หนา
1 แสดงผลการทดลองของจํานวนวันออกดอก 50 เปอรเซ็นต,
ความสูง และจํานวนเมล็ดตอพื้นที่ 1 ตารางเมตร   17

2 แสดงผลการทดลองของเปอรเซ็นตเมล็ดดี, เปอรเซ็นตเมล็ดเสีย,
น้ําหนักเมล็ด 100 เมล็ด  และผลผลิตกิโลกรัมตอไร   20

3 แสดงผลการทดลองของพันธุถั่วลูกไกจากประเทศออสเตรเลีย
ท้ัง 6 พันธุ   24



จ

สารบัญภาพ

ภาพที่  หนา
1 แสดงภาพสายพันธุถั่วลูกไกที่ใหผลผลิตตอพื้นที ่1 ตารางเมตร

สูงที่สุด 5 สายพันธุ    21
    2 แสดงแปลงที่ใชทดสอบสายพันธุถั่วลูกไกทั้ง 49 สายพันธุ    21

3 แสดงเมล็ดพันธุถั่วลูกไกจากประเทศออสเตรเลีย ประเภท Desi
 ทั้งหมด  3  สายพันธุ    25

    4 แสดงเมล็ดพันธุถั่วลูกไกจากประเทศ  ประเภท  Kabuli
ทั้งหมด 3 สายพันธุ    25
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สารบัญตารางภาคผนวก

ภาพท่ี หนา
1 ตารางแสดงอุณหภูมิต่ําสุด, อุณหภูมิสูงสดุ และอุณหภูมิเฉล่ียรายเดือน

ของชวงระยะเวลาในการปลูกถั่วลูกไก (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2543 ถึง
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2544)    33

2 ตารางแสดงปริมาณน้ําฝนรวมรายเดือนของชวงระยะเวลาในการปลูก
ถ่ัวลูกไก (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2543 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2544)    34
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ตารางท่ี หนา
1 ตารางแสดงอุณหภูมิต่ําสุด, อุณหภูมิสูงสดุ และอุณหภูมิเฉล่ียรายเดือน
ของชวงระยะเวลาในการปลูกถั่วลูกไก (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2543 ถึง
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2544)    33

 2    ตารางแสดงปริมาณนํ้าฝนรวมรายเดือนของชวงระยะเวลาในการปลูก
           ถ่ัวลูกไก (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2543 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2544)    34
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ภาพที่ 1 :  แสดงภาพสายพันธุถั่วลูกไกที่ใหผลผลิตตอพื้นที ่1 ตารางเมตรสูงท่ีสุด 5 สายพันธุ

ภาพที ่2 :  แสดงแปลงที่ใชทดสอบสายพันธุถั่วลูกไกทั้ง 49 สายพันธุ
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ภาพที่ 3 :  แสดงเมล็ดพันธุถั่วลูกไกจากประเทศออสเตรเลีย  ประเภท  Desi  ท้ังหมด 3 พันธุ

ภาพที่ 4 :  แสดงเมล็ดพันธุถั่วลูกไกจากประเทศออสเตรเลีย  ประเภท Kabuli  ทั้งหมด 3 พันธุ
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