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5. บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาช่วงปลูกที่เหมาะสมส าหรับการผลิตถั่วลิสงฝักต้มในเขตพ้ืนที่
ชลประทานจังหวัดเชียงใหม่ให้สามารถเก็บเกี่ยวได้ในช่วงผลผลิตขาดแคลน  ด าเนินการที่ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 
ในปี 2557-2558  วางแผนการทดลองแบบ RCB จ านวน 4 ซ้ า กรรมวิธี คือ ช่วงปลูกฤดูแล้ง 5 กรรมวิธี คือ ปลูก
ถั่วลิสง 5 ช่วงปลูก โดยปลูกทุกๆ 15 วัน เริ่มตั้งแต่ 17 มี.ค. 2557 และปลายฤดูฝน 5 กรรมวิธี คือ ปลูกถั่วลิสง 5 
ช่วงปลูก โดยปลูกทุกๆ 15 วัน เริ่มตั้งแต่ 15 ต.ค. 2557  

ผลการทดลองในฤดูแล้ง การปลูกถั่วลิสงทั้งห้าช่วงปลูกให้ผลผลิตไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ แต่ช่วง
ปลูกวันที่ 1 และ 17 เม.ย. มีอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุนสูง เนื่องจากช่วงเก็บเกี่ยวมีราคาขายผลผลิตสูง ทั้งนี้
ราคาขายผลผลิตจะลดลงตามล าดับหากปลูกล่าช้ากว่านี้ ส่วนการปลูกปลายฤดูฝน ถั่วลิสงให้ผลผลิตและอัตราส่วน
ผลประโยชน์ต่อต้นทุนสูงสุดในการปลูกวันที่ 14 พ.ย. และลดลงตามล าดับหากปลูกก่อนหรือช้ากว่านี้  
ค าหลัก: ถั่วลิสงฝักต้ม ช่วงปลูก 

 
ABSTRACT 

This experiment was to find the optimum planting date for edible peanut production in 
the irrigated area of Chiang Mai province particularly in the insufficient product quantity time. It 
was conducted at CMFCRC during 2014-2015. It was randomized complete block design with 4 
replications. Five treatments were set for both dry and late rainy seasons every 15 days which 
started from March, 17 and October, 15 in dry and late rainy seasons, respectively. In dry 
season, the results illustrated all treatments were no difference in fresh yield. However, planting 



date of April, 1 and 17 gave the better investment (the highest benefit cost ratio (BCR)) due to 
the better sale price and then followed by demand and supply. Whereas, the planting date of 
November, 14 showed the highest fresh peanut yield and BCR and decreased respectively 
according to early and late plant time. 
Keywords: edible peanut, planting date 
6. ค าน า 

ถั่วลิสงเป็นพืชตระกูลถั่วที่สามารถปลูกได้ทั้งปีใช้เป็นพืชอาหารและพืชอุตสาหกรรมที่ส าคัญพืชหนึ่งของ
โลก ถั่วลิสงจัดอยู่ในกลุ่มพืชที่ผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ภายในประเทศ เพราะถั่วลิสงเป็นพืชอาหารที่
บริโภคง่าย เป็นส่วนประกอบอาหารหวานคาวต่างๆ และเป็นผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป บางส่วนน าไปสกัดน้ ามัน และ
กากใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ (กรมวิชาการเกษตร, 2555) โดยแหล่งปลูกที่ส าคัญ คือ ภาคเหนือ ซึ่งเป็นภาคที่
ผลิตถั่วลิสงมากที่สุด จังหวัดที่มีพ้ืนที่เพาะปลูกมาก ได้แก่ ล าปาง น่าน พะเยา เชียงราย เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน 
(ส านักงานเศรษกกิจการเกษตร, 2555) 

ส าหรับการปลูกถั่วลิสงในจังหวัดเชียงใหม่โดยทั่วไปนิยมปลูกถั่วลิสงพันธุ์ฝักต้ม ซึ่งปลูกได้ทั้งฤดูแล้งและ
ฤดูฝน โดยฤดูแล้งปลูกในที่นา อาศัยน้ าชลประทาน ปลูกระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนมกราคม ส่วนฤดู
ฝนปลูกในสภาพที่ดอนหรือสภาพไร่ อาศัยน้ าฝน ปลูกระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน จากการสอบถาม
ผู้ประกอบการถั่วลิสงฝักต้มในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่พบว่า ในรอบปีช่วงที่ขาดแคลนวัตถุดิบ ได้แก่ เดือนมิถุนายน
ถึงเดือนกรกฎาคม และธันวาคมถึงกุมภาพันธ์ ดังนั้น การศึกษาช่วงปลูกที่เหมาะสมส าหรับถั่วลิสงฝั กต้มเขต
ชลประทานในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่จึงควรด าเนินการเพ่ือเป็นแนวทางหรือทางเลือกของเกษตรกรในเขต
ชลประทานส าหรับการผลิตถั่วลิสงพันธุ์ฝักต้มในช่วงที่ผลผลิตขาดแคลนหรือมีปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ใช้ประโยชน์ 

 
7. วิธีด าเนินการ             

อุปกรณ์    
1. เมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง กาฬสินธุ์ 2 
2. ปุ๋ยเคมเีกรด 12-24-12 
3. ยิปซั่ม 
4. สารเคมีป้องกันก าจัดวัชพืชและศัตรูพืช 

แผนการทดลอง 
วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design จ านวน 4 ซ้ า กรรมวิธี คือ การ

ทดลองในปี 2557 เป็นการทดลองในฤดูแล้ง เริ่มปลูกตั้งแต่มีนาคมถึงพฤษภาคม ห่างกัน 15 วัน รวม 5 ครั้ง และ
ในปี 2558 เป็นการทดลองในปลายฤดูฝน เริ่มปลูกตั้งแต่ตุลาคมถึงธันวาคม ห่างกัน 15 วัน รวม 5 ครั้ง 

 

วิธีปฏิบัติ 



ขนาดแปลงทดลองย่อย 3x5 เมตร ใช้ระยะปลูก 50x20 เซนติเมตร หลุมละ 2 ต้นคลุกเมล็ดด้วยสารเมทา
แลกซิล อัตรา 5 กรัมต่อเมล็ด 1 กก. หรือสารป้องกันก าจัดโรคโคนเน่าขาดชนิดอ่ืน และคลุกเมล็ดด้วยปุ๋ยชีวภาพ
ไรโซเบียม อัตรา 200 กรัมต่อไร่ เมื่อถั่วลิสงมีอายุ 15-20 วัน ท าการก าจัดวัชพืชแล้วใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 12-24-12 
อัตรา 25 กิโลกรัม/ไร่ โดยโรยข้างแถวแล้วพรวนดินกลบ ก าจัดวัชพืชครั้งที่ 2 ที่อายุ 35-40 วัน แล้วโรยยิปซั่มใส่
ทรงพุ่มถั่วลิสงโดยตรงในอัตรา 50 กิโลกรัม/ไร่ การป้องกันก าจัดแมลง (ถ้าจ าเป็น) ด าเนินการตามค าแนะน าของ
กรมวิชาการเกษตร การปลูกในฤดูแล้งให้น้ าทุก 10 วันโดยประมาณ การเก็บเกี่ยวถั่วลิสงเมื่อมีฝักแก่มากกว่า 60% 
ของจ านวนฝักเมล็ดเต็ม (เปลือกฝักด้านในเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาลเห็นได้ชัด) 

การบันทึกข้อมูล 
1. วันปลูก วันงอก วันออกดอก 50% วันเก็บเก่ียว 

 2. ข้อมูลผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิต เช่น จ านวนหลุมเก็บเกี่ยว จ านวนต้นและจ านวนฝัก 10 หลุม  
    น้ าหนักฝักสด จ านวนเมล็ด น้ าหนัก 100 เมล็ดสด ความกว้างฝัก ความยาวฝัก  
 3.  ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา 
 4. ข้อมูลอื่นๆ เช่น การเป็นโรคหรือการเข้าท าลายของแมลง เป็นต้น 

เวลาและสถานที่ ตุลาคม 2556- กันยายน 2558 ณ ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 
 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
ฤดูแล้ง ปี 2557 

การปลูกถั่วลิสงพันธุ์กาฬสินธุ์ 2 ในช่วงเวลาแตกต่างกัน พบว่า ระยะการเจริญเติบโตแตกต่างกัน (Table 
1) ด้านระยะเวลาการงอก พบว่าช่วงปลูกวันที่ 1 เม.ย. 17 เม.ย. 2 พ.ค. และ 19 พ.ค. มีระยะเวลาการงอกสั้น
เพียง 7-8 วัน ส่วนช่วงปลูกวันที่ 17 มี.ค. มีระยะเวลาการงอกนานถึง 12 วัน ทั้งนี้หากพิจารณาจากอุณหภูมิ
ในช่วงปลูก(Fig. 1) จะเห็นว่าช่วงปลูกนี้ได้รับอุณหภูมิต่ าท าให้ใช้เวลาในการงอกนาน เช่นเดียวกับทักษิณา (2539) 
กล่าวว่าปริมาณน้ าฝนและอุณหภูมิมีความส าคัญต่อการเจริญเติบโตของถั่วลิสง ถั่วลิสงเจริญเติบโตได้ดีในอากาศ
ร้อนและมีความชื้นเพียงพอตลอดฤดูปลูก อุณหภูมิต่ ามีผลต่อระยะเวลาในการงอก ที่อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส 
ถั่วลิสงใช่เวลาในการงอกนานถึง 25 วัน แต่เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นเป็น 18 องศาเซลเซียส ใช้เวลาในการงอกเพียง 13 
วัน ด้านการออกดอก 50% พบว่าช่วงปลูกวันที่ 17 เม.ย. มีอายุวันออกดอก 50% สั้นที่สุด คือ 16 วัน และอายุ
การเกบ็เกี่ยวเพียง 76 วัน ส่วนช่วงปลูกวันที่ 2 พ.ค. มีอายุเก็บเก่ียวยาวที่สุด คือ 88 วัน   

องค์ประกอบผลผลิตของถั่วลิสงที่ปลูกในช่วงเวลาต่างกัน พบว่า จ านวนหลุมต่อไร่ จ านวนฝักเฉลี่ยต่อ
หลุม ความยาวฝักเฉลี่ย และจ านวนเมล็ดเฉลี่ยต่อฝัก มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยช่วงปลูกท่ีมี
จ านวนหลุมสูง ได้แก่ ช่วงปลูกวันที่ 17 เม.ย. 2 พ.ค. และ 19 พ.ค. ตามล าดับ ส่วนช่วงปลูกวันที่ 17 มี.ค. และ 1 
เม.ย. นั้นมีจ านวนหลุมต่อไร่น้อย เนื่องจากทั้งสองช่วงปลูกนี้กระทบกับอุณหภูมิต่ าซึ่งไม่เหมาะสมต่อการงอกของ
เมล็ดท าให้เมล็ดงอกช้า บางหลุมเมล็ดเน่า ช่วงปลูกที่มีจ านวนฝักเฉลี่ยต่อหลุมสูง ได้แก่ ช่วงปลูกวันที่ 19 พ.ค. 17 
มี.ค. และ 2 พ.ค. จ านวน 13.5 12.9 และ 12.8 ฝักต่อหลุม ด้านความยาวฝักเฉลี่ยของถั่วลิสงที่ปลูกช่วงวันที่ 19 



พ.ค. และ 2 พ.ค. ฝักมีความยาวเฉลี่ยสูง 4.6 และ 4.5 เซนติเมตร ส่วนจ านวนเมล็ดเฉลี่ยต่อฝัก พบว่า ถั่วลิสงที่
ปลูกในช่วงวันที่ 19 พ.ค. และ 17 มี.ค. มีจ านวนเมล็ดเฉลี่ยต่อฝักมาก คือ 3.6 และ 3.5 เมล็ด ตามล าดับ (Table 
3) 

ด้านผลผลิตฝักสด พบว่า การปลูกถั่วลิสงในช่วงเวลาต่างกันไม่ได้ท าให้ผลผลิตสดแตกต่างกัน โดยทั้งห้า
ช่วงปลูกให้ผลผลิตสดเฉลี่ยระหว่าง 400-494 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตสดค่อนข้างน้อยอาจเนื่องมาจากเป็นการผลิต
นอกฤดู สภาพอุณหภูมิไม่เหมาะสมต่อการงอกและการเจริญเติบโต สอดคล้องกับศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น (2542) 
กล่าวว่าถั่วลิสงมีประสิทธิภาพในการสังเคราะห์แสงสูงสุดที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เมื่ออุณหภูมิเพ่ิมขึ้นเป็น 
40 องศาเซลเซียส อัตราการสังเคราะห์แสงจะลดลงประมาณ 25 เปอร์เซ็นต์ และเมื่ออุณหภูมิลดลงเป็น 10 องศา
เซลเซียส อัตราการสังเคราะห์แสงลดลงมากกว่า 65 เปอร์เซ็นต์ ส าหรับอุณหภูมิกลางวัน/กลางคืนที่เหมาะสม
ส าหรับการเจริญเติบโตของถั่วลิสงประมาณ 35/25 องศาเซลเซียส นอกจากนี้ยังพบว่ามีการเข้าท าลายของหนู
ในช่วงการติดฝักและการพัฒนาเมล็ด อีกทั้งช่วงการเจริญเติบโตยังมีการระบาดของหนอนกระทู้ผักท าให้ต้องมีการ
พ่นสารเคมีป้องกันก าจัดแมลง ส าหรับราคาขายผลผลิตถั่วลิสงทั้งเปลือกสดคละแต่ละช่วงปลูกมีความแตกต่างกัน 
ตั้งแต่กิโลกรัมละ 17.1-27.7 บาท โดยช่วงปลูกวันที่ 17 มี.ค. มีราคาขายต่อกิโลกรัมสูงที่สุด และราคาลดลงเรื่อยๆ 
จนถึงช่วงปลูกวันที่ 19 พ.ค. ท าให้มีรายได้อยู่ระหว่าง 7,798-11,207 บาทต่อไร่ ส่วนต้นทุนการผลิตอยู่ระหว่าง 
6,216-7,446 บาทต่อไร่ โดยต้นทุนช่วงปลูกวันที่ 17 มี.ค. สูงกว่าช่วงปลูกอ่ืนเนื่องมาจากมีจ านวนครั้งการให้น้ า
มากกว่าช่วงปลูกอ่ืน และช่วงปลูกวันที่ 2 พ.ค. และ 19 พ.ค. มีต้นทุนค่อนข้างสูงเนื่องจากช่วงการเจริญเติบโตและ
ก่อนออกดอกเกิดการระบาดของหนอนกระทูผักท าให้ต้องมีการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดแมลง เมื่อค านวณ
อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (BCR) แล้วพบว่า ทุกช่วงปลูกมีค่า BCR มากกว่า 1 ถือว่าคุ้มค่าต่อการลงทุน โดย
ช่วงปลูกวันที่ 1 เม.ย. มีค่า BCR สูงที่สุด คือ  1.64 รองลงมาได้แก่ ช่วงปลูกวันที่ 17 เม.ย. 17 มี.ค. 2 พ.ค. และ 
19 พ.ค. ตามล าดับ (Table 3) 

ปลายฤดูฝน ปี 2558 
การปลูกถั่วลิสงในช่วงเวลาแตกต่างกันท าให้ถั่วลิสงพันธุ์กาฬสินธุ์ 2 มีระยะการเจริญเติบโตที่แตกต่างกัน 

โดยช่วงปลูกวันที่ 15 ต.ค. มีอายุวันออกดอก 50% และอายุเก็บเกี่ยวสั้นที่สุด 20 และ 104 วัน ตามล าดับ ช่วง
ปลูกวันที่ 28 พ.ย. และ 12 ธ.ค. มีอายุวันออกดอก 50% นานที่สุด 28 วัน และช่วงปลูกวันที่ 12 ธ.ค. มีอายุเก็บ
เกี่ยวยาวที่สุด 119 วัน เนื่องมาจากช่วง (Table 1) ด้านผลผลิตสด พบว่า การปลูกถ่ัวลิสงในช่วงเวลาต่างกันท าให้
ผลผลิตสดแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยช่วงปลูกท่ีให้ผลผลิตสดเฉลี่ยสูงสุด 1,211 กิโลกรัมต่อไร่ ได้แก่ 
ช่วงปลูกวันที่ 14 พ.ย. เนื่องมาจากองค์ประกอบผลผลิต ได้แก่ จ านวนหลุมต่อไร่ จ านวนฝักดีเฉลี่ยต่อหลุม และ
ความยาวฝัก สูงสุด ช่วงปลูกที่ให้ผลผลิตสดเฉลี่ยรองลงมา ได้แก่ วันที่ 30 ต.ค. 28 พ.ย. 12 ธ.ค. และ 15 ต.ค. ได้
ผลผลิตสดเฉลี่ย 1,162, 1,085, 865 และ 831 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ (Table 2) ทั้งนี้หากพิจารณาช่วงปลูกที่
ให้ผลผลิตสดเฉลี่ยต่ าทั้งสองช่วงปลูก (12 ธ.ค. และ 15 ต.ค.) พบว่าถึงแม้ถั่วลิสงจะมีเมล็ดโต (100 เมล็ดหนัก 
103.2 และ 104.7 กรัม ตามล าดับ) แต่มีจ านวนหลุมต่อไร่ และจ านวนฝักดีน้อย ส่วนองค์ประกอบผลผลิตอ่ืนของ
ถั่วลิสงที่ปลูกในช่วงเวลาต่างกัน พบว่า น้ าหนัก 100 เมล็ดสด ความกว้างฝักเฉลี่ย และความยาวฝักเฉลี่ย มีความ



แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  โดยถั่วลิสงที่มีขนาดเมล็ดโตสุด ได้แก่ ช่วงปลูกวันที่ 28 พ.ย. มีน้ าหนัก 
108.1 กรมั ด้านความกว้างฝักเฉลี่ยสูงสุดเมื่อปลูกถ่ัวลิสงในช่วงปลูกวันที่ 12 ธ.ค. กว้าง 1.9 เซนติเมตร ความยาว
ฝักเฉลี่ยสูงสุดเมื่อปลูกช่วงวันที่ 30 ต.ค. และ 14 พ.ย. ยาว 4.9 และ 4.8 เซนติเมตร ตามล าดับ ส่วนจ านวนเมล็ด
เฉลี่ยต่อฝักที่ปลูกในช่วงปลูกแตกต่างกันไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (Table 2) 

ต้นทุนการผลิตถั่วลิสงทั้งห้าช่วงปลูกอยู่ระหว่าง 9,042-9,342 บาท แตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับจ านวน
ครั้งการให้น้ า  การปลูกทั้งห้าช่วงปลูกปลายฤดูฝนเป็นช่วงที่มีปริมาณฝนตกน้อย ดังนั้นจึงต้องมีการให้น้ าเพ่ือให้มี
ปริมาณเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของถั่วลิสง ส่วนราคาขายผลผลิตถั่วลิสงทั้งเปลือกสดคละอยู่ระหว่าง 17.4-
20.0 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นรายได้ 16,620-24,099 บาทต่อไร่ ด้านอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (BCR) 
พบว่า ทุกช่วงปลูกมีค่า BCR มากกว่า 1 ถือว่าคุ้มค่าต่อการลงทุน โดยช่วงปลูกวันที่ 14 พ.ย. มีค่า BCR สูงที่สุด 
คือ  2.58 รองลงมาได้แก่ ช่วงปลูกวันที่ 30 ต.ค. 28 พ.ย. 12 ธ.ค. และ 15 ต.ค. ตามล าดับ (Table 4) จะเห็นว่า
ช่วงปลูกวันที่ 14 พ.ย. ถึงแม้จะมีต้นทุนสูงแต่เนื่องจากได้ผลผลิตสูงและราคาถั่วลิสงค่อนข้างสูงท าให้มีความคุ้มค่า
ต่อการลงทุนสูงที่สุด 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  

การปลูกถั่วลิสงพันธุ์กาฬสินธุ์ 2 เขตชลประทานในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือให้สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิต
ถั่วลิสงได้ในช่วงที่ผลผลิตขาดแคลนนั้น การปลูกในฤดูแล้ง ต้นเดือน เม.ย. ถึงกลางเดือน เม.ย. ให้อัตราส่วน
ผลประโยชน์ต่อต้นทุนสูง ถึงแม้จะได้ผลผลิตถั่วลิสงต่ าแต่ราคาขายผลผลิตสูง และมีฝนตกตลอดช่วงฤดูปลูก ทั้งนี้
ราคาขายจะลดลงตามล าดับหากปลูกหลังจากช่วงนี้ ส่วนการปลูกถั่วลิสงปลายฤดูฝน เดือน  พ.ย. ให้อัตราส่วน
ผลประโยชน์ต่อต้นทุนและให้ผลผลิตสูงสุด อย่างไรก็ตามควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมเนื่องจากเป็นการศึกษาใน
ช่วงเวลาสั้นและสภาพแวดล้อมในแต่ละปีมีการเปลี่ยนแปลง 

 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์   
ผลการศึกษาครั้งนี้สามารถน าไปใช้ในการวางแผนการผลิตถั่วลิสงพันธุ์กาฬสินธุ์ 2 พ้ืนที่เขตชลประทาน

ในจังหวัดเชียงใหม่เพ่ือให้สามารถเก็บเก่ียวได้ในช่วงเวลาที่ผลผลิตขาดแคลนและมีผลตอบแทนคุ้มค่าการลงทุน 
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Table 1. Planting date, days to 50% flowering and days to harvesting of peanut  
             cv. Kalasin 2  in dry season 2014. 

Planting date 
Days to 

emergence 
Days to 50% 

flowering  
Days to 

harvesting  

http://www.oae.go.th/main.php?filename=index#article


(days) (days) (days) 

March 17, 2014 12 20 87 

April 1, 2014 8 21 84 

April 17, 2014 8 16 76 

May 2, 2014 7 19 88 

May 19, 2014 7 20 75 

 

 

Table 2. Planting date, days to 50% flowering and days to harvesting of peanut  
             cv. Kalasin 2 in late rainy season 2015. 

Planting date 

Days to 
emergence 

(days) 

Days to 50% 
flowering  

(days) 

Days to 
harvesting  

(days) 

October 15, 2015 7 20 104 

October 30, 2015 6 22 113 

November 14, 2015 7 26 109 

November 28, 2015 8 28 108 

December 12, 2015 8 28 119 



Table 3. Yield, yield components, income, costs and benefit cost ratio (BCR) of peanut cv. Kalasin 2 in dry season 2014. 

 
Planting 

date 

Hole 
no./rai 

 

Pod 
no./plant 

Fresh 100 
seed wt. 

(g) 

Width 

(cm) 

Length 

(cm) 

Seeds 
no./pod 

 

Fresh yield 

(Kg/rai) 

Sale price* 

(baht/Kg) 

Income 

(baht) 

Costs 

(baht) BCR 

Mar, 17 10,267 b    12.9 a       117.5  1.6  4.3 bc      3.5 ab 400  27.7 11,080 7,416 1.49 

Apr, 1 10,080 b     9.4 b       121.1  1.6  4.1 c      3.2 c 465 24.1 11,207 6,816 1.64 

Apr, 17 11,120 a     9.8 b       123.9  1.6  4.2 c      3.3 bc 494 21.4 10,572 6,816 1.55 

May, 2 11,093 a   12.8 a       118.8 1.6  4.5 ab      3.4 abc 412 19.8 8,158 7,368 1.11 

May, 19 11,067 a   13.5 a       109.0 1.7  4.6 a      3.6 a 456 17.1 7,798 7,368 1.06 

mean 10,725 11.7 118.0 1.6 4.4  3.4 445 22.0 9,763 7,156 1.37 

F-test ** ** ns ns ** * ns     

CV (%) 2.7 13.9 10.0 4.9 4.0 4.9 13.7     

Means followed by a common capital or small letter within the same row or column are not significantly different at P<0.05 and <0.01 by LSD 

*Office of Agricultural Economics, 2016 

 

 

 

 



 

 

Table 4. Yield, yield components, income, costs and benefit cost ratio (BCR) of peanut cv. Kalasin 2 in late rainy season 2015. 

 
Planting 

date 

Hole 
no./rai 

 

Pod no./plant Fresh 100 seed 
wt. 

(g) 

Width 

(cm) 

Length 

(cm) 

Seeds 
no./pod 

 

Fresh 
yield 

(Kg/rai) 

Sale 
price* 

(baht/Kg) 

Income 

(baht) 

Costs 

(baht) BCR Normal Damage 

Oct, 15  15,323 a 15.3 c 6.3 c 104.7 b 1.7 b 4.4 b 3.3 831 e 20.0 16,620 9,042 1.84 

Oct, 30  15,293 a 21.0 b 9.1 d 100.2 c 1.7 b 4.9 a 3.5 1,162 b 18.3 21,265 9,042 2.35 

Nov, 14  15,293 a 22.4 a 4.0 b 100.9 c 1.7 b 4.8 a 3.5 1,211 a 19.9 24,099 9,342 2.58 

Nov, 28  15,385 a 15.0 cd 2.6 a 108.1 a 1.7 b 4.7 ab 3.3 1,085 c 17.4 18,879 9,042 2.09 

Dec, 12 13,877 b 14.1 d 2.7 a 103.2 b 1.9 a 4.4 b 3.3 865 d 19.3 16,695 9,042 1.85 

mean 15,034 17.5 4.9 103.4 1.7 4.6 3.4 1,031 19.0 19,511 9,102 2.14 

F-test ** ** ** ** * * ns **     

CV (%) 1.7 4.3 14.6 1.2 5.0 4.4 5.5 1.4     

Means followed by a common capital or small letter within the same row or column are not significantly different at P<0.05 and <0.01 by LSD 

*Office of Agricultural Economics, 2016 
 
 



 



 
Fig. 1 Maximum, Minimum Temperature and Rainfall in dry season 2014 at CMFCRC. 

a) Mar, 17 b) Apr, 1 c)  Apr, 17  d) May, 2 and e) May, 19 
(      = Tmax          = Tmin    bar graph= Rainfall) 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 



 

 
Fig. 2 Maximum, Minimum Temperature and Rainfall in late rainy season 2015 at CMFCRC. 

a) Oct, 15 b) Oct, 30 c)  Nov, 14  d) Nov, 28 and e) Dec, 12 
(      = Tmax          = Tmin    bar graph= Rainfall) 

ลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงานและ 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 


