
การเปรียบเทียบในไรเกษตรกร : พันธุถั่วลิสงฝกตม 

Farm Trial of  Boiling Type Peanut 

 
สมจินตนา  ทุมแสน 1/ ชูชาติ  บุญศักดิ์ 2/  นภาพร  ปญญาชัย  3/  

ปญจพล   ศิรสิุวรรณา 4/ จิดาภา  แดงประดับ  3/ สุเทพ  เขาแกว  1/ 

 

บทคัดยอ 
 

การเปรียบเทียบในไรเกษตรกร : พันธุถั่วลิสงฝกตม ประกอบดวยถั่วลิสง 6 สายพันธุ/พันธุ ไดแก  KK4401 

ขอนแกน 60-2  ขอนแกน 4  กาฬสินธุ 1  กาฬสินธุ 2  และขอนแกน  ดําเนินการในฤดูแลง 2554 ที่ไรเกษตรกร

จังหวัดขอนแกน ชัยนาท เชียงใหม และนครสวรรค วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 4 ซ้ํา ขนาดแปลงทดลอง

ยอย 3x6.4 เมตร ใชระยะปลูก 50x20 เซนติเมตร หลุมละ 2 ตน เมื่อถ่ัวลิสงมีอายุ 15-20 วัน กําจัดวัชพืชครั้งที่ 1 

ใสปุยเคมีสูตร 12-24-12 อัตรา 25 กิโลกรัมตอไร  โดยโรยขางแถวแลวพรวนดินกลบ กําจัดวัชพืชครั้งที่ 2 ที่อายุ 

35-40 วัน โรยยิบซัมบนตนถั่วลิสงอัตรา 50 กิโลกรัมตอไร  พนสารฆาแมลงศัตรูถั่วลิสง 2 ครั้ง เก็บเกี่ยวในพื้นที่ 

2x6 เมตรเมื่อถั่วลิสงสุกแกสําหรับตมฝกสด ผลการทดลองพบวา ที่ขอนแกน ผลผลิตฝกสด ผลผลิตฝกแหง 

น้ําหนัก 100 เมล็ดของถั่วลิสงทั้ง 6 พันธุ ไมแตกตางกันทางสถิต ิสายพันธุ KK4401 พันธุกาฬสินธุ 2  กาฬสินธุ 1 

ขอนแกน 4  ขอนแกน และขอนแกน 60-2  ใหผลผลิตฝกสด  448  428  423  371  359  และ 352  กิโลกรัม

ตอไร ตามลําดับ  สายพันธุ KK4401  ใหผลผลิตฝกแหง 178 กิโลกรัมตอไร  น้ําหนัก 45 กรัมตอ 100 เมล็ด การ

กะเทาะ 52.5 เปอรเซ็นต  มีจํานวนฝกเฉลี่ย 10.5 ฝกตอตน  มีเมล็ดเฉลี่ย 2.38 เมล็ดตอฝก ความกวางฝก 1.35 

เซนติเมตร  ความยาวฝก 3.38 เซนติเมตร  มีคะแนนของความสม่ําเสมอฝก 2.5  ความขาวของฝก 3.0  รสชาติ 

2.7  ที่ชัยนาทพบวา ผลผลิตฝกสด ผลผลิตฝกแหง น้ําหนัก 100 เมล็ด  จํานวนฝกตอหลุม ความกวางฝก ของถั่ว

ลิสงไมแตกตางกันทางสถิติ  สายพันธุ KK4401 ขอนแกน 60-2 กาฬสินธุ 1 ขอนแกน 4 และขอนแกน ใหผลผลิต

ฝกสด 906  905  872  786 และ 691 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ สายพันธุ KK4401 ใหผลผลิตฝกแหง 779 

กิโลกรัมตอไร   น้ําหนัก 66.3 กรัมตอ 100 เมล็ด   การกะเทาะ 63.8 เปอรเซ็นต   มีจํานวนฝกเฉลี่ย  30.4  ฝก

ตอหลุมมีเมล็ดเฉลี่ย 2.7 เมล็ดตอฝก ความกวางฝก 1.25 เซนติเมตร  ความยาวฝก 4.0 เซนติเมตร  มีคะแนนของ

ความสม่ําเสมอฝก 3.0  ความขาวของฝก 4.3  รสชาติ 2.4  ที่เชียงใหมพบวา  สายพันธุ KK4401 ใหผลผลิตฝกสด 

847 กิโลกรัมตอไร ไมแตกตางทางสถิติกับพันธุกาฬสินธุ 2  ขอนแกน 60-2  และขอนแกน ที่ใหผลผลิตฝกสด  

820  713  และ 685  กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ  ในขณะท่ีพันธุขอนแกน 4 และกาฬสินธุ 1 ใหผลผลิตฝกสด 538 

                                                 
รหัสการทดลอง  00-00-54-01-00-00-01-54 
1/ ศูนยวิจัยพืชไรขอนแกน   0 4320 3506 
2/ ศูนยวิจัยพืชไรชัยนาท   0 5640 5080-1 
3/ ศูนยวิจัยพืชไรเชียงใหม   0 5349 8536-8 
4/ ศูนยวิจัยพืชไรนครสวรรค   0 5624 1498 
 



และ 428 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ  สายพันธุ KK4401 ใหผลผลิตฝกแหง 257 กิโลกรัมตอไร  น้ําหนัก 54.4 กรัม

ตอ 100 เมล็ด การกะเทาะ 47.9 เปอรเซ็นต  มีจํานวนฝกเฉลี่ย 24.6 ฝกตอหลุม  มีเมล็ดเฉลี่ย 3.0 เมล็ดตอฝก 

ความกวางฝก 1.39 เซนติเมตร  ความยาวฝก 3.27 เซนติเมตร  มีคะแนนของความสม่ําเสมอฝก 2.0  ความขาว

ของฝก 1.0  รสชาติ 3.45  ที่นครสวรรค พบวา  สายพันธุ KK4401 ใหผลผลิตฝกสด 943 กิโลกรัมตอไร ไม

แตกตางทางสถิติกับพันธุขอนแกน 60-2 ที่ใหผลผลิตฝกสด  798 กิโลกรัมตอไร  สวนพันธุกาฬสินธุ 2  กาฬสินธุ 1  

ขอนแกน 4  และขอนแกน ใหผลผลิตฝกสด 710  672  640 และ 635 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ  สายพันธุ 

KK4401 ใหผลผลิตฝกแหง 496 กิโลกรัมตอไร  น้ําหนัก 67.4 กรัมตอ 100 เมล็ด การกะเทาะ 57.0 เปอรเซ็นต  

มีจํานวนฝกเฉลี่ย 29.5 ฝกตอหลุม  มีเมล็ดเฉลี่ย 2.13 เมล็ดตอฝก ความกวางฝก 1.38 เซนติเมตร  ความยาวฝก 

3.64 เซนติเมตร  มีคะแนนของความสม่ําเสมอฝก 2.8  ความขาวของฝก 3.8  รสชาติ 3.5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

คํานํา 
 

ถั่วลิสงเปนพืชไรตระกูลถั่วที่นิยมปลูกกันทั่วไป เนื่องมาจากคนไทยชื่นชอบบริโภคถั่วลิสงเปนอาหารวาง 

ในรูปของถั่วตม ถั่วคั่ว ถั่วอบ ถั่วลิสงปรุงแตง  และใชเปนสวนประกอบของอาหารคาวหวานตางๆ  จัดเปนพืชที่มี

อายุเก็บเกี่ยวคอนขางสั้น ปลูกไดหลายฤดู  ไดแก ตนฤดูฝน ฤดูฝน ปลายฤดูฝน ฤดูแลง และเหมาะกับการปลูกใน

ระบบปลูกพืชตางๆ เชน พืชแรก พืชตาม พืชแซม พืชหมุนเวียน และพืชเดี่ยว  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

(2554) พยากรณการผลิตในเดือนมีนาคมวา มีพื้นที่ปลูก 51 จังหวัด รวม 180,576 ไร ผลผลิต 45,103 ตัน 

ผลผลิตเฉลี่ย 250 กิโลกรัมตอไร จังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกมาก 5 อันดับแรก ไดแก ลําปาง เชียงใหม นาน ตาก และ

บุรีรัมย  ในปจจุบัน กรมวิชาการเกษตรและสถาบันการศึกษาไดพัฒนาพันธุถั่วลิสงจนกระทั่งไดพันธุที่นําไปใช

ประโยชนหลากหลายลักษณะ แบงเปน 2 กลุม คือ กลุมถั่วลิสงฝกสดสําหรับตม (ฝกมี 3-4 เมล็ด)  และกลุมถั่ว

ลิสงฝกแหง (ฝกมี 2 เมล็ด ประกอบดวยกลุมที่มีขนาดเมล็ดปานกลาง มีน้ําหนัก 100 เมล็ด นอยกวา 60 กรัม  

และกลุมที่มีขนาดเมล็ดโต มีน้ําหนัก 100 เมล็ด มากกวา 60 กรัม)  ซึ่งในกลุมถั่วลิสงฝกสดสําหรับตม มีเฉพาะ

พันธุรับรอง/พันธุแนะนําของกรมวิชาการเกษตร  ไดแก สข.38  ขอนแกน60-2 ขอนแกน 4 กาฬสินธุ 1 กาฬสินธุ 

2 และขอนแกน  ซึ่งพันธุเหลานี้ใหผลผลิตสูงในระดับหนึ่ง การมีพันธุใหมเพื่อทดแทนพันธุเกาที่อาจจะเสื่อมความ

นิยมลง เกษตรกรจะใหการยอมรับไดงายและนําไปปฏิบัติไดทันที ศูนยวิจัยพืชไรขอนแกนจึงทําการพัฒนาพันธุถั่ว

ลิสงเพ่ือใชในลักษณะถั่วฝกสดสําหรับตม  สําหรับแนะนําใหเกษตรกรไดมีโอกาสเลือกปลูกไดเพิ่มขึ้น 

 

วิธีดําเนินการ 

 

ดําเนินการในฤดูแลงป 2554  วางแผนการทดลองแบบ RCB  มี 4 ซ้ํา ประกอบดวยถั่วลิสง 6 สายพันธุ/

พันธุ ไดแก KK4401  ขอนแกน 60-2 ขอนแกน 4 กาฬสินธุ 1  กาฬสินธุ 2  และขอนแกน  ขนาดแปลงทดลอง

ยอย 3x6.4 เมตร ใชระยะปลูก 50x20 เซนติเมตร หลุมละ 2 ตน เมื่อถั่วลิสงมีอายุ 15-20 วัน ทําการกําจัดวัชพืช

แลวใสปุยเคมีสูตร 12-24-12 อัตรา 25 กิโลกรัมตอไร  โดยโรยขางแถวแลวพรวนดินกลบ กําจัดวัชพืชครั้งที่ 2 ที่

อายุ 35-40 วัน โรยยิบซัมบนตนถั่วลิสงอัตรา 50 กิโลกรัมตอไร  พนสารฆาแมลงศัตรูถั่วลิสง 2 ครั้ง เก็บเกี่ยวใน

พื้นที่ 2x6 เมตรเมื่อถ่ัวลิสงสุกแกสําหรับตมฝกสด  บันทึกขอมูลจํานวนตน/หลุมเก็บเกี่ยวตอแปลงยอย จํานวนฝก

ตอหลุมโดยสุม 10 หลุม  น้ําหนักฝกสดและฝกแหงตอแปลงยอย  เพื่อปรับเปนคาผลผลิตฝกแหงและฝกสดตอไร 

น้ําหนักเมล็ดดีของฝกแหง 1 กิโลกรัม เพื่อปรับเปนคาเปอรเซ็นตกะเทาะ  น้ําหนักเมล็ดดีโดยสุม 200 เมล็ด  เพื่อ



ปรับเปนคาน้ําหนัก 100 เมล็ด  สุมฝกสดจํานวน 30 ฝกเพื่อวัดความกวาง ความยาว นับจํานวนเมล็ดตอฝก ให

คะแนนความสม่ําเสมอและความขาวของฝก  และสุมฝกสดมาตมเพื่อใหคะแนนรสชาติโดยการชิม รวบรวมขอมูล

นําไปวิเคราะหผลทางสถิติ   

 

เวลาและสถานที่ 

เวลา   เริ่มตน พฤศจิกายนป 2553  -  สิ้นสุดมิถุนายนป 2554 

สถานที ่ ไรเกษตรกรจังหวัดขอนแกน ปลูกวันที่ 22 ธันวาคม 2553 เก็บเกี่ยววันที่ 28-29 

มีนาคม 2554  ไรเกษตรกรจังหวัดชัยนาท ปลูกวันที่ 19 มกราคม 2554  เก็บเกี่ยววันที่ 9-10 พฤษภาคม 2554   

ไรเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม ปลูกวันที่ 18 ธันวาคม 2553  เก็บเกี่ยววันที่ 4,  8 เมษายน 2554  และไรเกษตรกร

จังหวัดนครสวรรค ปลูกวันที่ 6 มกราคม 2554  เก็บเกี่ยววันที่ 25 เมษายน 2554 

 

 

ผลและวิจารณผลการทดลอง 
 

ผลการทดลองที่ขอนแกน ไมพบความแตกตางกันทางสถิติในลักษณะของผลผลิตฝกสด ผลผลิตฝกแหง 

และน้ําหนัก 100 เมล็ด  สายพันธุ KK4401 พันธุกาฬสินธุ 2  กาฬสินธุ 1 ขอนแกน 4  ขอนแกน และขอนแกน 

60-2  ใหผลผลิตฝกสด  448  428  423  371  359  และ 352  กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ  สายพันธุ KK4401  

พันธุกาฬสินธุ 1  ขอนแกน 4  ขอนแกน  ขอนแกน 60-2  และกาฬสินธุ 2  ใหผลผลิตฝกแหง 178  177  153  

146  143  และ 131 กิโลกรัมตอไร  ตามลําดับ  สายพันธุ KK4401  พันธุขอนแกน  ขอนแกน 60-2  ขอนแกน 4  

กาฬสินธุ 1 และกาฬสินธุ 2   มีน้ําหนัก 100 เมล็ดเฉลี่ย 45.0  39.4  37.5  36.3  35.6  และ 35.1 กรัม 

ตามลําดับ  สายพันธุ KK4401 ใหการกะเทาะ 52.5 เปอรเซ็นต ไมแตกตางทาสถิติกับพันธุขอนแกน  ขอนแกน 

60-2  กาฬสินธุ 1  และขอนแกน 4  ถั่วลิสงพันธุกาฬสินธุ 2 ใหการกะเทาะ 28.3 เปอรเซ็นต  ซึ่งต่ําที่สุดและ

แตกตางจากพันธุอื่นอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ สายพันธุ KK4401 มีจํานวนฝกเฉลี่ย 10.5 ฝกตอตน  มีเมล็ดเฉลี่ย 

2.38 เมล็ดตอฝก ความกวางฝก 1.35 เซนติเมตร  ความยาวฝก 3.38 เซนติเมตร  มีคะแนนของความสม่ําเสมอฝก 

2.5  ความขาวของฝก 3.0  รสชาติ 2.7  พันธุกาฬสินธุ 2  มีจํานวนเมล็ดตอฝกมากที่สุด เฉลี่ย 2.53 เมล็ดตอฝก  

ฝกอวนและยาว  (กวาง 1.45 เซนติเมตร ยาว 3.43 เซนติเมตร)  มีความสม่ําเสมอของฝกมากที่สุด (คะแนน 2.0)  

ฝกมีความขาว และเมื่อตมมีรสชาติอรอย  จากผลวิเคราะหเมล็ดถั่วลิสงของบริษัทหองปฏิบัติการกลาง (ประเทศ

ไทย) จํากัด สาขาขอนแกน พบวา สายพันธุ KK4401 มีปริมาณโปรตีน 23.4 เปอรเซ็นต ไขมัน 44.9 เปอรเซ็นต  

และมีน้ําตาลทั้งหมด 6.1 เปอรเซ็นต   (ตารางที่ 1) 

ผลการทดลองที่ชัยนาท ไมพบความแตกตางกันทางสถิติในลักษณะของผลผลิตฝกสด ผลผลิตฝกแหง 

น้ําหนัก 100 เมล็ด  จํานวนฝกตอหลุม  ความกวางฝก  สายพันธุ KK4401  ขอนแกน 60-2  กาฬสินธุ 1 

ขอนแกน 4  และขอนแกน  ใหผลผลิตฝกสด 906  905  872  786  และ 691  กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ  สาย

พันธุ KK4401  ขอนแกน 60-2  ขอนแกน 4  กาฬสินธุ 1  และขอนแกน  ใหผลผลิตฝกแหง 779  662  583  



419  และ  378   กิโลกรัมตอไร  ตามลําดับ  สายพันธุ KK4401  และขอนแกน 60-2  มีน้ําหนัก 100 เมล็ด เฉลี่ย 

66.3  และ 60.0 กรัม ตามลําดับ  การกะเทาะ 63.8 เปอรเซ็นต  มีจํานวนฝกเฉลี่ย 30.4 ฝกตอหลุม  มีเมล็ดเฉลี่ย 

2.7 เมล็ดตอฝก ความกวางฝก 1.25 เซนติเมตร  ความยาวฝก 4.0 เซนติเมตร  มีคะแนนของความสม่ําเสมอฝก 

3.0  ความขาวของฝก 4.3  รสชาติ 2.4   (ตารางที่ 2) 

ผลการทดลองที่เชียงใหมพบวา  สายพันธุ KK4401 ผลผลิตฝกสด 847 กิโลกรัมตอไร ไมแตกตางทาง

สถิติกับพันธุกาฬสินธุ 2 ขอนแกน 60-2 และขอนแกน ที่ใหผลผลิตฝกสด  820  713  และ 685 กิโลกรัมตอไร 

ตามลําดับ  แตแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับพันธุขอนแกน 4 และกาฬสินธุ 1 ที่ใหผลผลิตฝกสด 538 และ 

428 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ  สายพันธุ KK4401 ใหผลผลิตฝกแหง 257 กโิลกรัมตอไร ไมแตกตางกันทางสถิติ

กับพันธุขอนแกน 60-2 และขอนแกน ที่ใหผลผลิตฝกแหง  326  และ 278 กิโลกรัมตอไร  ตามลําดับ  สายพันธุ 

KK4401 มขีนาดเมล็ดโต หนัก 54.4 กรัมตอ 100 เมล็ด  ใหการกะเทาะคอนขางต่ํา 47.9 เปอรเซ็นต  มีจํานวน

ฝกเฉลี่ย 24.6 ฝกตอหลุม  มีเมล็ดเฉลี่ย 3.0 เมล็ดตอฝก ความกวางฝก 1.39 เซนติเมตร  ความยาวฝก 3.27 

เซนติเมตร  มีคะแนนของความสม่ําเสมอฝก 2.0  ความขาวของฝก 1.0  รสชาติ 3.45  ไมแตกตางจากพันธุ

ขอนแกน 4 และขอนแกน  (ตารางที่ 3) 

ผลการทดลองที่นครสวรรค พบวา  สายพันธุ KK4401 ผลผลิตฝกสด 943 กิโลกรัมตอไร ไมแตกตาง

ทางสถิติกับพันธุขอนแกน 60-2 ที่ใหผลผลิตฝกสด 798 กิโลกรัมตอไร  แตแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับ

พันธุกาฬสินธุ 2  กาฬสินธุ 1  ขอนแกน 4  และขอนแกน ที่ใหผลผลิตฝกสด  710  672  640 และ 635 กิโลกรัม

ตอไร ตามลําดับ  สายพันธุ KK4401 ใหผลผลิตฝกแหง 496 กิโลกรัมตอไร ไมแตกตางทางสถิติกับพันธุขอนแกน 

60-2 ที่ใหผลผลิตฝกแหง 409 กิโลกรัมตอไร  แตแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับพันธุกาฬสินธุ 1  ขอนแกน  

ขอนแกน 4  และกาฬสินธุ 2  ที่ใหผลผลิตฝกแหง  329  327  306 และ 160 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ สายพันธุ 

KK4401 มีขนาดเมล็ดโต หนัก 67.4 กรัมตอ 100 เมล็ด ในขณะที่พันธุขอนแกน 60-2  ขอนแกน  ขอนแกน 4  

กาฬสินธุ 1 และกาฬสินธุ 2 มีน้ําหนัก 100 เมล็ดเฉลี่ย 60.8  56.7  54.9  51.5  และ 34.4  กรัม ตามลําดับ  

สายพันธุ KK4401 ใหการกะเทาะคอนขางต่ํา 57.0 เปอรเซ็นต  มีจํานวนฝกเฉลี่ย 29.5 ฝกตอตน  มีเมล็ดเฉลี่ย 

2.13 เมล็ดตอฝก ความกวางฝก 1.38 เซนติเมตร  ความยาวฝก 3.64 เซนติเมตร  ความสม่ําเสมอของฝกปาน

กลางมีคะแนน 2.8  ฝกคอนขางขาวมีคะแนนความขาวของฝก 3.8  คะแนนรสชาติ  3.5  ไมแตกตางจากพันธุ

ขอนแกน 4   (ตารางที่ 4) 
 

สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา 
 

เมื่อเฉลี่ยจาก 4 แปลงทดลอง  สายพันธุ KK4401 ใหผลผลิตฝกสด 786 กิโลกรัมตอไร สูงกวาพันธุ

ขอนแกน 60-2  กาฬสินธุ 2  กาฬสินธุ 1 ขอนแกน และขอนแกน 4 ซึ่งใหผลผลิตฝกสด  692  653  599  593  

และ 584  กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ  สายพันธุ KK4401 ติดฝก 26.2 ฝกตอหลุม  มี 2.53 เมล็ดตอฝก ความกวาง

ฝก 1.38 เซนติเมตร  ความยาวฝก 3.58 เซนติเมตร  มีคะแนนความสม่ําเสมอและความขาวของฝก อยูในเกณฑ

ใกลเคียงกับพันธุขอนแกน 60-2  ขอนแกน 4  และขอนแกน  คะแนนรสชาติไมแตกตางจากพันธุขอนแกน 60-2  

และขอนแกน 4 



 

การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 

นําขอมูลผลการทดลองไปประกอบการขอรับรองพันธุถั่วลิสงสายพันธุ KK4401 ซึ่งไดนําเสนอและผาน

การพิ จารณ าของคณ ะกรรมการบริหารงานวิจั ย  สถาบันวิจั ยพื ช ไร  เมื่ อวันที่  27 มิถุน ายน  2554  

คณะอนุกรรมการวิจัยปรับปรุงพันธุพืช  เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 

 

คําขอบคุณ 

ขอขอบคุณผูอํานวยการ นักวิชาการ และพนักงาน ของศูนยวิจัยพืชไรชัยนาท  ศูนยวิจัยพืชไรเชียงใหม  

ศูนยวิจัยพืชไรนครสวรรค  และศูนยวิจัยพืชไรขอนแกน ที่ใหความอนุเคราะหในการจัดทําการทดลองจนกระทั่งได

ขอมูลเพื่อนํามาเสนอในรายงานฉบับนี้ 

 

เอกสารอางอิง 

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร.   2554.   ถั่วลิสง :  ผลพยากรณการผลิตป 2554  (ปเพาะปลูก 2554/55)  ราย

จังหวัด (มีนาคม 2554).  สืบคนจาก :  http://www.oae.go.th  [มิถุนายน  2554]



ตารางที่ 1   ผลผลิตฝกสด  ผลผลิตฝกแหง  น้ําหนัก 100 เมล็ด  การกะเทาะ  จํานวนฝกตอหลุม จํานวนเมล็ดตอฝก ความกวางฝก ความยาวฝก  คะแนนความสม่ําเสมอของฝก 

ความขาวของฝก  รสชาติเมื่อตม  ปริมาณโปรตีน  ไขมัน  และน้ําตาลในเมล็ดถั่วลิสง 6 พันธุ ที่จังหวัดขอนแกน ในป 2554 

 

 

พันธุ 

ผลผลิต

ฝกสด 

(กก./ไร) 

ผลผลิต

ฝกแหง 

(กก./ไร) 

น้ําหนัก 

100 เมล็ด  

(กรัม) 

การ

กะเทาะ 

(%) 

จํานวน

ฝกตอตน 

จํานวน

เมล็ดตอ

ฝก 

ความ

กวางฝก 

(ซม) 

ความ

ยาวฝก 

(ซม) 

คะแนนความ

สม่ําเสมอ

ของฝก 1/ 

คะแนน

ความขาว

ของฝก  1/ 

คะแนน

รสชาติ

เมื่อตม 
1/ 

โปรตีน 
2/ (%) 

ไขมัน 2/ 

(%) 

น้ําตาล

ทั้งหมด 2/ 

(%) 

1. KK4401 448 a 178 a 45.0 a 52.5 a 10.5 a 2.38 ab 1.35 b 3.38 ab 2.5 3.0 2.7 23.4 44.9 6.1 

2. ขอนแกน 60-2 352 a 143 a 37.5 a 51.3 a 8.8 ab 2.18 b 1.33 b 3.05 bc 3.0 3.0 2.7 23.4 42.1 6.8 

3. ขอนแกน 4 371 a 153 a 36.3 a 48.1 a 4.9 bc 2.28 ab 1.23 c 3.13 c 3.0 3.0 3.3 24.2 47.7 - 

4. กาฬสนิธุ 1 423 a 177 a 35.6 a 50.6 a  7.4 abc 2.33 ab 1.30 bc 2.98 c 2.5 2.5 2.0 23.5 40.6 - 

5. กาฬสินธุ 2 428 a 131 a 35.1 a 28.3 b 2.5 c 2.53 a 1.45 a 3.43 a 2.0 2.5 2.2 24.4 32.4 7.2 

6. ขอนแกน 359 a 146 a 39.4 a 53.1 a 6.9 abc 2.38 ab 1.30 bc 3.08 c 2.5 2.5 2.5 23.3 40.1 7.5 

CV (%) 15.7 20.4 23.2 14.6 48.9 5.8 3.6 5.7       
 

หมายเหตุ  :  คาเฉลี่ยในสดมภเดียวกันที่ตามดวยอักษรเหมือนกัน ไมแตกตางกนัทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%   โดยวิธี  DMRT 

1/   1 =  สม่ําเสมอมากทีสุ่ด  ฝกขาวมาก  รสชาติอรอยมาก   2 =  สม่ําเสมอมาก  ฝกขาว  รสชาติอรอย 

3 =  สม่ําเสมอ  ความขาวของฝก  และรสชาติอรอย  ปานกลาง  4 =  ไมคอยสม่ําเสมอ  ฝกคอนขางขาว  รสชาตไิมอรอย 

5 =  ไมสม่าํเสมอ  ฝกสีคล้าํ  รสชาตไิมอรอยเลย 

2/   ผลวิเคราะหของบริษัทหองปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด  สาขาขอนแกน  พันธุ KK4401 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2554,  พันธุขอนแกน 60-2  กาฬสินธุ 2   ขอนแกน  เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 

2554   และพันธุขอนแกน 4   กาฬสินธุ 1  เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน  2553 
 
 

 



 
 

ตารางที่ 2   ผลผลิตฝกสด (กก./ไร)  ผลผลิตฝกแหง  (กก./ไร)  น้ําหนัก 100 เมล็ด (กรัม)  การกะเทาะ (%)  จํานวนฝกตอหลุม  จํานวนเมล็ดตอฝก ความกวางฝก ความยาวฝก            

คะแนนความสม่ําเสมอของฝก ความขาวของฝก และรสชาติเมื่อตม ของถั่วลิสง 5 พันธุ ที่จังหวัดชัยนาท ในป 2554 

 

 

พันธุ 

ผลผลิตฝก

สด 

(กก./ไร) 

ผลผลิต

ฝกแหง 

(กก./ไร) 

น้ําหนัก 

100 เมล็ด  

(กรัม) 

การ

กะเทาะ 

(%) 

จํานวนฝก 

(ฝก/หลุม) 

จํานวนเมล็ด

ตอฝก 

ความ

กวางฝก 

(ซม) 

ความยาว

ฝก (ซม) 

คะแนนความ

สม่ําเสมอของ

ฝก 1/ 

คะแนน

ความขาว

ของฝก  1/ 

คะแนน

รสชาติ

เมื่อตม  1/ 

1. KK4401 906 a 779 a 66.3 a 63.8 abc 30.4 a 2.70 a 1.25 a 4.00 a 3.0 4.3 2.4 

2. ขอนแกน 60-2 905 a 662 a 60.0 a 69.8 a 24.4 a 2.25 b 1.20 a 3.00 b 2.5 3.3 2.9 

3. ขอนแกน 4 786 a 583 a 47.5 a 57.0 c 28.7 a 2.65 a 1.25 a 3.20 b 2.5 3.0 2.4 

4. กาฬสินธุ 1 872 a 419 a 53.8 a 65.3 bc 22.1 a 2.75 a 1.25 a 3.50 ab 2.5 2.3 2.3 

5. กาฬสินธุ 2 653 a    23.2 a 2.68 a 1.25 a 3.50 ab 2.5 3.0  

6. ขอนแกน 691 a 378 a 45.0 a 68.3 ab 26.5 a 2.60 a 1.20 a 3.15 b 2.5 3.0 2.8 

CV (%) 17.8 26.2 15.5 3.8 23.2 3.3 4.8 7.6    
 

หมายเหตุ  :  คาเฉลี่ยในสดมภเดียวกันที่ตามดวยอักษรเหมือนกัน ไมแตกตางกนัทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%   โดยวิธี  DMRT 

1/   1 =  สม่ําเสมอมากทีสุ่ด  ฝกขาวมาก  รสชาติอรอยมาก   2 =  สม่ําเสมอมาก  ฝกขาว  รสชาติอรอย 

3 =  สม่ําเสมอ  ความขาวของฝก  และรสชาติอรอย  ปานกลาง  4 =  ไมคอยสม่ําเสมอ  ฝกคอนขางขาว  รสชาตไิมอรอย 

5 =  ไมสม่าํเสมอ  ฝกสีคล้าํ  รสชาตไิมอรอยเลย 
 

 
 



 
 
 
 

 

ตารางท่ี 3   ผลผลิตฝกสด (กก./ไร)  ผลผลิตฝกแหง  (กก./ไร)  น้ําหนัก 100 เมล็ด (กรัม)  การกะเทาะ (%)  จํานวนฝกตอหลุม  จํานวนเมล็ดตอฝก ความกวางฝก ความยาวฝก            

คะแนนความสม่ําเสมอของฝก ความขาวของฝก และรสชาติเมื่อตม ของถั่วลิสง 6 พันธุ ที่จังหวัดเชียงใหม ในป 2554 

 

 

พันธุ 

ผลผลิตฝก

สด 

(กก./ไร) 

ผลผลิต

ฝกแหง 

(กก./ไร) 

น้ําหนัก 

100 เมล็ด  

(กรัม) 

การ

กะเทาะ 

(%) 

จํานวนฝก 

(ฝก/หลุม) 

จํานวนเมล็ด

ตอฝก 

ความ

กวางฝก 

(ซม) 

ความยาว

ฝก (ซม) 

คะแนนความ

สม่ําเสมอของ

ฝก 1/ 

คะแนน

ความขาว

ของฝก  1/ 

คะแนน

รสชาติ

เมื่อตม  1/ 

1. KK4401 847 a 257 ab 54.4 a 47.9 bc 24.6 a 3.0 1.39 b 3.27 b 2.0 1.0 3.45 

2. ขอนแกน 60-2 713 ab 326 a 43.8 b 59.1 ab 23.0 a 2.0 1.34 b 2.94 c 2.0 3.0 4.09 

3. ขอนแกน 4 538 bc 132 c 43.9 b 35.4 d 22.7 a 3.0 1.41 b 3.34 b 2.0 3.0 3.64 

4. กาฬสินธุ 1 428 c 192 bc 50.0 a 35.1 d 16.2 b 3.0 1.33 b 3.00 c 2.0 3.0 2.54 

5. กาฬสินธุ 2 820 a    10.9 c 3.0 1.61 a 3.74 a 2.0 2.0 2.82 

6. ขอนแกน 685 ab 278 ab 48.8 ab 63.8 a 27.0 a 2.0 1.40 b 2.89 c 3.0 2.0 3.64 

CV (%) 24.4 25.9 7.6 18.5 16.1  5.1 5.1    
 

หมายเหตุ  :  คาเฉลี่ยในสดมภเดียวกันที่ตามดวยอักษรเหมือนกัน ไมแตกตางกนัทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%   โดยวิธี  DMRT 

1/   1 =  สม่ําเสมอมากทีสุ่ด  ฝกขาวมาก  รสชาติอรอยมาก   2 =  สม่ําเสมอมาก  ฝกขาว  รสชาติอรอย 

3 =  สม่ําเสมอ  ความขาวของฝก  และรสชาติอรอย  ปานกลาง  4 =  ไมคอยสม่ําเสมอ  ฝกคอนขางขาว  รสชาตไิมอรอย 

5 =  ไมสม่าํเสมอ  ฝกสีคล้าํ  รสชาตไิมอรอยเลย 



 



ตารางที่ 4   ผลผลิตฝกสด (กก./ไร)  ผลผลิตฝกแหง  (กก./ไร)  น้ําหนัก 100 เมล็ด (กรัม)  การกะเทาะ (%)  จํานวนฝกตอหลุม  จํานวนเมล็ดตอฝก ความกวางฝก ความยาวฝก            

คะแนนความสม่ําเสมอของฝก ความขาวของฝก และรสชาติเมื่อตม ของถั่วลิสง 6 พันธุ ที่จังหวัดนครสวรรค ในป 2554 

 

 

พันธุ 

ผลผลิตฝก

สด 

(กก./ไร) 

ผลผลิต

ฝกแหง 

(กก./ไร) 

น้ําหนัก 

100 เมล็ด  

(กรัม) 

การ

กะเทาะ 

(%) 

จํานวนฝก 

(ฝก/หลุม) 

จํานวนเมล็ด

ตอฝก 

ความ

กวางฝก 

(ซม) 

ความยาว

ฝก (ซม) 

คะแนนความ

สม่ําเสมอของ

ฝก 1/ 

คะแนน

ความขาว

ของฝก  1/ 

คะแนน

รสชาติ

เมื่อตม  1/ 

1. KK4401 943 a 496 a 67.4 a 57.0 bc 29.5 a 2.13 a 1.38 a 3.64 a 2.8 3.8 3.5 

2. ขอนแกน 60-2 798 ab 409 ab 60.8 b 61.5 ab 30.9 a 2.28 a 1.25 ab 3.32 ab 3.5 3.0 3.0 

3. ขอนแกน 4 640 b 306 b 54.9 bc 53.5 c 23.4 a 2.20 a 1.26 ab 3.12 ab 3.8 3.8 3.4 

4. กาฬสินธุ 1 672 b 329 b 51.5 c 61.5 ab 25.4 a 2.35 a 1.18 b 3.06 b 1.8 2.0 3.0 

5. กาฬสินธุ 2 710 b 160 c 34.4 d 29.0 d 17.7 a 2.45 a 1.38 a 3.08 ab 2.8 2.8  

6. ขอนแกน 635 b 327 b 56.7 bc 64.5 a 22.9 a 2.68 a 1.27 ab 3.59 ab 3.3 4.0 2.2 

CV (%) 22.7 23.4 7.8 6.5 32.6 15.9 6.9 10.3    
 

หมายเหตุ  :  คาเฉลี่ยในสดมภเดียวกันที่ตามดวยอักษรเหมือนกัน ไมแตกตางกนัทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%   โดยวิธี  DMRT 

1/   1 =  สม่ําเสมอมากทีสุ่ด  ฝกขาวมาก  รสชาติอรอยมาก   2 =  สม่ําเสมอมาก  ฝกขาว  รสชาติอรอย 

3 =  สม่ําเสมอ  ความขาวของฝก  และรสชาติอรอย  ปานกลาง  4 =  ไมคอยสม่ําเสมอ  ฝกคอนขางขาว  รสชาตไิมอรอย 

5 =  ไมสม่าํเสมอ  ฝกสีคล้าํ  รสชาตไิมอรอยเลย 
 


