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บทคัดย่อ 
การจ าแนกลักษณะและประเมินเชื้อพันธุกรรมถั่วลิสง โดยใช้ลักษณะทางเกษตรและสัณฐานวิทยา 

ประเมินศักยภาพในการให้ผลผลิตและการถ่ายทอดลักษณะต่างๆ เพ่ือระบุลักษณะประจ าพันธุ์  ส าหรับใช้เป็น
ฐานข้อมูลในการน าไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพันธุ์ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ในปี 2555-2558 ท า
การปลูกฟ้ืนฟูเชื้อพันธุ์ถั่วลิสงที่ได้รับกลับมาจากธนาคารเชื้อพันธุกรรมพืชสิรินธร โดยมีชุด KKFCPN ที่เคย
ได้รับพันธุ์จาก ICRISAT และชุด DOAGN จาก NCSU มาด าเนินการ ณ ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น  ปีละ 75 
พันธุ์ (รวม 4 ปี ได้ทั้งสิ้นจ านวน 300 พันธุ์)  โดยใช้พันธุ์รับรอง ขอนแก่น5, ขอนแก่น6, ขอนแก่น84-7 และ
ขอนแก่น84-8 เป็นพันธุ์ตรวจสอบ ท าการทดลองในฤดูแล้งเพ่ือขยายเมล็ดพันธุ์ และปลูกจ าแนกลักษณะและ
ประเมินคุณค่าเชื้อพันธุ์ในฤดูฝน และบันทึกลักษณะทางสัณฐานวิทยา และลักษณะทางเกษตร จ านวน 31 
ลักษณะ วางแผนการทดลองแบบ Randomize Complete Block Design (RCB) จ านวน 3 ซ้ า และดูแล
รักษาแปลงตามค าแนะน า ผลการจ าแนกและประเมินพันธุ์ทั้ง 300 พันธุ์ตลอด 4 ปี พบว่าพันธุ์ที่น ามาศึกษามี
ความแตกต่างในทุกลักษณะ  ได้แก่ สีเยื่อหุ้มเมล็ดจากสีขาวจนถึงสีม่วงเข้ม และมีบางพันธุ์มีลักษณะจุดปะ
หรือลายด่าง, ผลผลิตฝักแห้ง 4.8–438.3 ก./ตร.ม. (เฉลี่ย 198.3 ก./ตร.ม.), ลักษณะรูปแบบและขนาดของ
เมล็ดจาก 100 เมล็ดโดยมีขนาดเล็ก 19.6 กรัม จนถึงเมล็ดโต 85.7 กรัม, เปอร์เซ็นต์กะเทาะทั้งหมดอยู่
ระหว่าง 15.4–91.2 % (เฉลี่ย 67.6 %), จ านวนฝักต่อต้น มีค่าระหว่าง 9.0–72.6 ฝัก (เฉลี่ย 23.8 ฝัก), 
ลักษณะฝักจากขนาดเล็กสุด 15.8 มม.จนถึงขนาดใหญ่สุด 37.8 มม. (เฉลี่ย 26.6 มม.) และน้ าหนักต้นแห้ง 
278.3–1,687.5 ก./ตร.ม. (เฉลี่ย 628.8 ก./ตร.ม.) ผลจากความแตกต่างและหลากหลายในทุกลักษณะ 
สามารถเลือกน าไปใช้ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้ หรือน าไปใช้ประโยชน์ในด้านปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสง
ต่อไป แล้วน ากลับไปเก็บไว้ ณ ธนาคารเชื้อพันธุ์พืชสิรินธร กรมวิชาการเกษตร เพ่ือประสิทธิภาพในกา ร
น ามาใช้ต่อไป 
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Abstract 
 Characterization on agricultural and morphological traits of peanut (Arachis 
hypogaea L.) germplasm can be used for evaluation of potential production and individual 
transmitting trait to specify traits of each germplasms. The data was collected and organized 
by applying Microsoft excel program. Indeed, these databases can also be applied for further 
efficient breeding. In 2012 - 2015, the plant regeneration germplasm peanuts that have been 
returned from the bank germplasm plant Sirindhorn has set KKFCPN ever been bred by ICRISAT 
and DOAGN from NCSU was conducted at Khon Kaen Field Crops Research Center. A set of 75 
peanut germplasms per year (including four years total of 300 varieties). 
And a recommended variety, Khon Kaen 5, Khon Kaen 6, Khon Kaen 84-7 and Khon Kaen 84-
8 were conducted in the dry season to augment seed . And to characterized and evaluated 
germplasm grown in the rainy season. The characterized and evaluated of thirty one 
agricultural and morphological traits were observed and recorded. The experimental design 
Randomize Complete Block Design (RCB) 3 replications and maintained according to 
instructions. The results revealed that all studied traits were high variation especially pod 
characteristic, seed color, shelling percentage and number pod per plant. For instance, yield 
of dry pod was very ranging from 4.8 to 438.3 g/m2 (average 198.3 g/m2), seed weight was 19.6 
g/100 seeds (small seed) to 85.7 g/100 seeds (big seed), shelling percentage was 15.4 to 91.2 
(average 67.6 %), pods per plant was 9.0 to 72.6 (average 23.8 pod), pod length was 15.8 to 
37.8 mm. (average 26.6 mm.) and dry plant weight was 278.3 to 1,687.5 g/m2 (average 628.8 
g/m2). The results will be practically used in peanut breeding program. Therefore, these 
germplasms have been kept in DOA germplasm bank for an efficient breeding use. 
 

Key words: Peanut germplasms, Mini Core Collection, Agricultural traits, Morphological traits, Variation of 

traits 

ค าน า 
ถั่วลิสง (Arachis hypogaea L.) เป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศไทย และยังเป็นพืชตระกูลถั่ว

ที่มีคุณค่ามากชนิดหนึ่ง ผลผลิตส่วนใหญ่จะอยู่ในเมล็ดและฝัก ใช้เป็นอาหารโดยการบริโภคโดยตรง และแปร
รูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ หลายรูปแบบ  ต้นหรือซากของต้นถั่วลิสงก็ยังใช้ เลี้ยงสัตว์และบ ารุงดินได้ด้วย ถั่วลิสง
เป็นพืชที่สามารถตรึงไนโตรเจนได้ดี จากจุลินทรีย์ Bradyrhizobium spp. ที่อาศัยอยู่ในปมราก ภายใต้
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ถั่วลิสงสามารถตรึงไนโตรเจนอยู่ระหว่าง 80-150 กิโลกรัมไนโตรเจน/เฮกตาร์ 
(Giller et al., 1987 ; Toomsan, 1990) เมื่อมีการน าซากคืนสู่พ้ืนดินหรือแปลงปลูก สามารถช่วยเพิ่มผลผลิต
พืชที่ปลูกตามได้ (McDonagh et al., 1993 ; McDonagh et al., 1995 ; Toomsan et al., 1995) ท าให้
เพ่ิมเสถียรภาพในการผลิตพืชในระบบต่างๆ ได้เป็นอย่างด ี 

เห็นได้ว่าถั่วลิสงมีคุณประโยชน์มากมาย  ดังนั้นการรวบรวมเชื้อพันธุกรรมจึงเป็นการเพ่ิมความ
หลากหลายทางหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งส าคัญในการปรับปรุงพันธุ์พืชเพ่ือให้ได้พันธุ์ดี ตรงตามความต้องการของมหาชน 
ดังนั้นกรมวิชาการเกษตรจึงได้น าเข้าเชื้อพันธุกรรมถ่ัวลิสงจากแหล่งปลูกต่าง ๆ ทั่วโลก โดยได้รับความร่วมมือ
ในการแลกเปลี่ยนเชื้อพันธุ์จากองค์กรต่างประเทศ ได้แก่ สถาบันวิจัยนานาชาติพืชเขตร้อนกึ่งแห้งแล้ง 
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(International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics : ICRISAT ประเทศอินเดีย ) ชุด 
KKFCPN (เดิมชุด ICG) และได้รับพันธุ์ชุด DOAGN (เดิมชุด THPN No.) จาก NCSU ประเทศสหรัฐอเมริกา 
และการเก็บรักษาเชื้อพันธุ์พืชให้มีชีวิตยาวนานต่อไป จ าเป็นต้องมีการปลูกฟ้ืนฟูเพ่ือผลิตเมล็ดพันธุ์ใหม่เป็น
ระยะ ๆ ทุก 3-10 ปี ด้วยเหตุนี้ทางธนาคารเชื้อพันธุกรรมพืชสิรินธรจึงได้จัดส่งเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง ชุด KKFCPN 
จ านวน 191 พันธุ์ (ในปี 2552) และในปี 2554 ได้ส่งชุด DOAGN (เดิมชุด THPN No.) จ านวน  280 พันธุ์
กลับมายังศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น เพ่ือปลูกฟ้ืนฟูให้ได้เมล็ดพันธุ์รุ่นใหม่ที่มีชีวิตและผลิตเมล็ดพันธุ์ให้มีปริมาณ
เพ่ิมมากข้ึน แล้วได้น าเชื้อพันธุ์ทั้ง 2 ชุดกลับไปเก็บไว้ ณ ธนาคารเชื้อพันธุ์พืช แต่มีบางพันธุ์ในชุด DOAGN ไม่
สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ได้ในปริมาณมากพอที่จะน าส่งกลับไปเก็บได้ ดังนั้นในปี 2555 - 2558 จึงได้น าเชื้อ
พันธุกรรมมาปลูกปีละ 75 พันธุ์ เพ่ือจ าแนกลักษณะและประเมินคุณค่าเชื้อพันธุกรรมอีกครั้ง โดยจดบันทึก
ลักษณะทางเกษตรที่ส าคัญ, ลักษณะสัณฐานวิทยาตามแบบบันทึกข้อมูลลักษณะเชื้อพันธุกรรมพืช (Plant 
Descriptors) ของ  International Board for Plant Genetic Resources : IBPGR ปี  1992 จ านวน  31 
ลักษณะ และจัดเก็บข้อมูลในโปรแกรม Microsoft Excel อย่างเป็นระบบ เพ่ือง่ายต่อการน าไปใช้ประโยชน์ 
จากนั้นประเมินศักยภาพในการให้ผลผลิตและการถ่ายทอดลักษณะต่างๆ เพ่ือระบุลักษณะประจ าพันธุ์  แล้ว
น ากลับไปเก็บไว้ ณ ธนาคารเชื้อพันธุ์พืชในอุณหภูมิ 5°C ซึ่งเป็นการเก็บรักษาระยะยาว และอีกส่วนหนึ่งเก็บไว้
ในห้องเก็บรักษาเชื้อพันธุ์พืชหรือห้องควบคุมอุณหภูมิ (อุณหภูมิ 10°C) ของศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น เพ่ือใช้
ปลูกฟ้ืนฟูและน าไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสงต่อไป 

วิธีด าเนินการ 
อุปกรณ์   
1. เมล็ดเชื้อพันธุกรรมถ่ัวลิสง ชุด KKFCPN และชุด DOAGN 
2. ปุ๋ยเคมีเกรด 12-24-12 
3. ยิปซั่ม 
4. สารเคมีป้องกันก าจัดวัชพืชและศัตรูพืช 

วิธีการทดลอง 
ในปี 2555 น าเมล็ดเชื้อพันธุกรรมถั่วลิสง ชุด KKFCPN จ านวน 75 พันธุ์ และในปี 2556 - 2558 น า

เมล็ดเชื้อพันธุกรรมถั่วลิสง ชุด DOAGN จ านวนปีละ 75 พันธุ์ ที่ได้จากการขยายเมล็ดพันธุ์จากฤดูแล้ง มาปลูก
เป็นแถวพันธุ์ละ 1 แถว  แถวยาว 5 ม. ระยะปลูก 50 x 20 ซม. จ านวน 1-2 ต้นต่อหลุม  และปลูกพันธุ์รับรอง
เพ่ือใช้ตรวจสอบ (ปี 2555–2556 ใช้พันธุ์ขอนแก่น 5, 6, 84-7 ส่วนปี 2557–2558 ใช้พันธุ์ขอนแก่น6, 84-7, 
84-8 ) ด าเนินการทดลอง ณ ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น ต าบลศิลา อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น วางแผนการ
ทดลองแบบ Randomize Complete Block Design (RCB) จ านวน 3 ซ้ า และดูแลรักษาแปลงตามค าแนะน า 
เช่น ใส่ปุ๋ยเคมีเกรด 12-24-12 อัตรา 50 กก./ไร่ ใส่รองพ้ืนครั้งแรก และครั้งที่ 2 ใส่เมื่อถั่วลิสงงอกได้ 3 
สัปดาห์ โดยโรยข้างแถวแล้วพรวนดินกลบพูนโคน ท ารุ่น และใส่ยิปซั่ม อัตรา 50 กก./ไร่ เมื่อถั่วลิสงมีอายุ 40 
วัน โดยโรยบนต้นเป็นแถว ก าจัดศัตรูพืช 3 ครั้ง (พ่นสารก าจัดศัตรูพืชหลังปลูกครั้งแรก) และก าจัดด้วย
แรงงานคน 2 ครั้ง พ่นสารเคมีป้องกันโรคทางใบ 3 ครั้ง บันทึกการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน และบันทึกภาพ
ลักษณะต่าง ๆ  
การบันทึกข้อมูล  

เก็บบันทึกข้อมูลจ าแนกลักษณะประจ าพันธุ์และเก็บข้อมูลตามลักษณะที่ส าคัญทางเกษตรและ
สัณฐานวิทยาของถั่วลิสง ตั้งแต่งอกจนถึงเก็บเก่ียวตามแบบ Descriptors ของ IBPGR(1992) จ านวน 31 
ลักษณะ โดยบันทึกข้อมูลไว้ในระบบคอมพิวเตอร์อยู่ในรูปของไฟล์ในโปรแกรม Microsoft Excel 
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ผลการทดลองและวิจารณ์ 
สามารถจ าแนกและประเมินคุณค่าลักษณะประจ าพันธุ์ของเชื้อพันธุกรรมถั่วลิสง ชุด KKFCPN และ

ชุด DOAGN ได้จ านวน 300 พันธุ์ โดยมีลักษณะต่างๆ ดังนี้ 
เปอร์เซ็นต์ความงอก (Germination (%)) 
 เปอร์เซ็นต์ความงอก จะมีผลต่อการเจริญเติบโตของถั่วลิสงพันธุ์นั้น ๆ ต่อไป ดังนั้นควรเก็บข้อมูลและ
บันทึกไว้ด้วย จากผลการทดลองพบว่า มีเปอร์เซ็นต์ความงอกของต้นกล้าอยู่ระหว่าง 35 - 100 % แต่ก็มีพันธุ์
ไม่น้อยที่มีเปอร์เซ็นต์ความงอกสูงถึง 100 % จ านวน 162 พันธุ์ แล้วก็มีบางพันธุ์ที่มีเปอร์เซ็นต์ความงอกของ
ต้นกล้าสูงแต่การเจริญเติบโตไม่ดีนัก เพราะอาจจะมีสาเหตุมาจากการพักตัวของเมล็ดหรืออาจจะมีการสะสม
โรคในเมล็ดมาก จนท าให้บางต้นของบางพันธุ์สามารถงอกและเจริญเติบโตได้แค่ในระยะหนึ่ง แล้วก็เหี่ยวแห้ง
ตายไปท้ังต้น (ยืนต้นตายเนื่องจากโรคโคนเน่าขาด และบางต้นมีอาการโรคยอดไหม้เข้าท าลาย) 
อายุวันออกดอก 50 เปอร์เซ็นต์ และอายุวันเก็บเกี่ยวผลผลิต 

เป็นลักษณะหลักในการชี้วัดถึงจุดเปลี่ยนของการพัฒนาจากระยะการเจริญเติบโตทางใบเป็นการ
เจริญเติบโตทางดอกและเมล็ด ผลการทดลองพบว่า อายุวันออกดอก 50 %อยู่ระหว่าง 38-58 วัน เฉลี่ย 46.5 
วัน โดยมีพันธุ์ที่มีอายุวันออกดอก 50 % เร็ว (early) คือ น้อยกว่า 43 วัน มีจ านวน 57 พันธุ์ หรืออายุวันออก
ดอก 50 % เร็วที่สุด 38–42 วัน ซึ่งพันธุ์ที่อายุสั้นนี้จะมีอายุเก็บเกี่ยวอยู่ในช่วง 112-115 วัน และพันธุ์ส่วน
ใหญ่จะมีอายุเก็บเกี่ยวอยู่ระหว่าง 82–125 วัน และมี 20 พันธุ์ที่มีอายุวันเก็บเกี่ยวสั้นที่สุด คือ อยู่ระหว่าง 
107-110 วัน พันธุ์ที่มีอายุเก็บเกี่ยวสั้นนี้จะเป็นทางเลือกหนึ่งในการน าเข้าระบบการปลูกต่อไป และข้อดีของ
พันธุ์เหล่านี้จะท าให้ย่นระยะเวลาการปลูกรักษาและยังสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้รวดเร็วยิ่งขึ้น แต่ก็มีบาง
พันธุ์ที่มีอายุวันออกดอก 50 % ล่าช้า (late) คือ มากกว่า 53 วัน โดยมีพันธุ์ที่ช้าสุดอยู่ที่ 58 วัน จ านวน 8 
พันธุ์ และมีอายุเก็บเกี่ยวอยู่ที่ 113-125 วัน แต่บางพันธุ์ที่มีอายุวันออก 50 เปอร์เซ็นต์ล่าช้ามักจะมีอายุเก็บ
เกี่ยวล่าช้าเช่นเดียวกัน คือ จะมีอายุเก็บเก่ียวอยู่ที่ 125 วัน (ตามตารางที่ 1) 
รปูแบบการเจริญเติบโตและลักษณะทรงต้นและสีล าต้น 
ทรงต้นมีลักษณะ 6 ลักษณะ คือ 1) ลักษณะพุ่มตรง (ทอดชูยอด-3) มีการติดฝักเป็นกระจุกที่โคนต้น จ านวน 
130 พันธุ์, 2) ลักษณะพุ่มแผ่กึ่งเลื้อยแต่ต้นหลักตั้งตรง (ทอดชูยอด-2) มีการติดฝักกระจายไปตามกิ่งที่แผ่ไป
ตามพ้ืนดิน จ านวน 65 พันธุ์, 3) เป็นลักษณะพุ่มแผ่ตามดินแต่ต้นหลักตั้งตรง (ทอดนอน-1) จ านวน 60 พันธุ์ 
และ 4) ลักษณะทอดชูยอด-1 จ านวน 13 พันธุ์, 5) ลักษณะทอดนอน-2 จ านวน 8 พันธุ์ และ 6) ลักษณะต้นตั้ง 
จ านวน 24 พันธุ์  
ความกว้างทรงพุ่ม กว้างสุดที่ 78.3 ซม. แต่พันธุ์ส่วนใหญ่มีความกว้างทรงพุ่มอยู่ในช่วง 30.5 – 78.3 ซม. 
ค่าเฉลี่ยของกลุ่มเท่ากับ 53.2 ซม. และมีความสูงของล าต้นต่ าสุด 15.0 ซม. และสูงสุด 58.5 ซม. โดยค่าเฉลี่ย
ของกลุ่มเท่ากับ 32.5 ซม. ซึ่งมีล าต้นส่วนใหญ่จะเป็นสีเขียวบางพันธุ์มีสีเขียวอมม่วงและบางพันธุ์มีล าต้นสีม่วง 
ตามล าดับ 
ลักษณะการแตกกิ่ ง  พันธุ์ส่วนใหญ่จะเป็นแบบมีดอกทุกข้อบนกิ่ง และมีดอกทุกข้อบนล าต้นหลัก 
(Sequential) มีจ านวน 94 พันธุ์ รองลงมาเป็นแบบมีดอกบนกิ่งแบบสลับ และมีดอกที่ล าต้นหลัก (Irregular 
with flowers on main stem) มีจ านวน 78 พันธุ์, เป็นแบบมีดอกบนก่ิงแบบสลับกัน (Alternate) คือ มีดอก 
2 ข้อ ไม่มีดอก 2 ข้อ และไม่มีดอกที่ล าต้นหลัก จ านวน 68 พันธุ์ และเป็นแบบมีดอกทุกข้อบนกิ่ง แต่ไม่มีดอก
บนล าต้นหลัก (Irregular without flowers on main stem) มีจ านวน 60 พันธุ์ ตามล าดับ ซึ่งลักษณะการ
แตกกิ่งแบบมีดอกทุกข้อบนกิ่งแต่ไม่มีบนต้นหลักจะส่งผลให้มีดอกมากและท าให้ได้ผลผลิตเพ่ิมข้ึน  
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ลักษณะดอกและเข็ม จากท้ัง 300 พันธุ์นี้มีลักษณะสีและขนาดของดอกหลากหลาย ซึ่งจะมีตั้งแต่สีเหลืองซีด - 
สีส้มคล้ า ซึ่งส่วนใหญ่จะมีดอกสีเหลืองสดลายเส้นบนกลีบเลี้ยงเป็นสีส้ม, มีกลีบดอกขนาดใหญ่ไปถึงขนาดเล็ก 
, มีก้านชูดอกยาว-สั้น และมีขนที่ก้านดอกค่อนข้างมาก จ านวนเข็ม (Peg) ก็มีความสัมพันธ์สืบเนื่องกับจ านวน
ดอก ซึ่งส าคัญไม่น้อยในการติดฝักและเมล็ด โดยมีจ านวนเข็มต่อต้นอยู่ระหว่าง 2.5–62.0 เข็ม เฉลี่ย 20.5 เข็ม 
และจะมีสีเข็มเป็นสีเขียว , เขียวอมม่วง , ม่วง และสีม่วงอมแดง ความสม่ าเสมอ(uniform) ของแต่ละพันธุ์
ค่อนข้างมีความสม่ าเสมอ 
ลักษณะสีและขนาดของใบ สีของใบหลักๆ มี 3 สี ได้แก่ สีเขียวอ่อนออกเหลือง เขียว และเขียวเข้ม และมีสี
ใต้ใบเป็นสีเขียวเทาๆ ลักษณะใบมีทั้งขนาดเล็ก ปานกลาง และใหญ่ ส่วนมากจะเป็นลักษณะรูปรีทรงกว้าง  
(Wide-elliptic) 126 พันธุ์, รูปไข่กลับ (Obovate) 42 พันธุ์, รูปรีทรงแคบขอบขนาน (oblong-elliptic) 36 
พันธุ์ ,รูปเกือบจะกลม (Suborbicular) 25 พันธุ์ ,  รูปไข่ (Ovate) 20 พันธุ์ , รูปใบหอกแกมขอบขนาน 
(Oblong lanceolate) 16 พันธุ์, รูปรีทรงแคบ (Narrow-elliptic) 15 พันธุ์, รูปลิ่ม (Cuneat) 12 พันธุ์ และ
รูปรี (Elliptic) 8 พันธุ์ ตามล าดับ จะเห็นว่าแต่ละพันธุ์ จะมีรูปร่างลักษณะใบแตกต่างกันและยังมีความยาว  - 
ความกว้างใบแตกต่างกัน โดยมีความยาวใบสูงสุด 69.7 มม. โดยมีความยาวใบอยู่ระหว่าง 34.6–69.7 มม. 
เฉลี่ย 48.56 มม. และมีความกว้างใบอยู่ระหว่าง 24.6-33.2 มม. เฉลี่ย 29.2 มม.  
ผลผลิต พบว่าผลผลิตฝักแห้ง จะบ่งบอกถึงศักยภาพของการให้ผลผลิตของถั่วลิสงที่ระยะปลูก 50 x 20 ซม. 
ผลการทดลองพบว่า พันธุ์ที่น ามาศึกษามีผลผลิตฝักแห้ง 4.8–438.3 กรัม/ตร.ม. เฉลี่ย 198.3 กรัม/ตร.ม. โดย
พันธุ์ขอนแก่น 6 ให้ผลผลิตฝักแห้งเฉลี่ย 392.8 กรัม/ตร.ม. และถ่ัวลิสงพันธุ์ DOAGN 01427 ให้ผลผลิตฝักแห้ง
สูงสุดอยู่ที่ 438.3 กรัม/ตร.ม. และมีจ านวนฝักต่อต้นสูงถึง 72.6 ฝัก ซึ่งเป็นพันธุ์ที่ให้ลักษณะดีเด่นหลายๆ 
ลักษณะ แล้วยังพบว่าถั่วลิสงที่ให้ผลผลิตฝักแห้งสูงสุด 20 อันดับแรกอยู่ระหว่าง 368.5–436.8 กรัม/ตร.ม. 
ได้แก่ พันธุ์ DOAGN 01302, DOAGN 01355, DOAGN 01444, DOAGN 01331, KKFCPN 36120, KKFCPN 
36267, DOAGN 01508, DOAGN 01405, KKFCPN 36240, KKFCPN 36181, DOAGN 01326, DOAGN 
01471, DOAGN 01423, KKFCPN 36121, DOAGN 01682, DOAGN 01518, DOAGN 01618, DOAGN 
01663, DOAGN 01624 และ DOAGN 01456 ตามล าดับ และทั้ง 20 พันธุ์นี้ยังมีน้ าหนัก 100 ฝักอยู่ระหว่าง 
78.7–193.7 กรัม ส่วนพันธุ์ตรวจสอบ (ขอนแก่น 6) มีน้ าหนัก 100 ฝักค่อนข้างสูง คือ 168.8 กรัม (ตารางที่ 
1) 
น้ าหนัก 100 เมล็ด ถั่วลิสงที่มีน้ าหนัก 100 เมล็ด มากกว่า 60 กรัม จัดเป็นพันธุ์ที่มีขนาดเมล็ดโต การจ าแนก
และประเมินคุณค่าเชื้อพันธุกรรมถั่วลิสง 2 กลุ่มนี้ พบว่า มีน้ าหนัก 100 เมล็ด อยู่ระหว่าง 19.6–85.7 กรัม 
เฉลี่ย 32.5 กรัม และมี 8 พันธุ์ที่ให้น้ าหนัก 100 เมล็ด มากกว่า 60 กรัม ได้แก่ พันธุ์ขอนแก่น 6, DOAGN 
01508, DOAGN 01445, KKFCPN 36120, KKFCPN 36267, DOAGN 01326, DOAGN 01705 และ DOAGN 
01553 ตามล าดับ (ตารางท่ี 1) 
จ านวนฝักต่อต้นและจ านวนเมล็ดต่อฝัก จ านวนฝักต่อต้นของถั่วลิสงอยู่ระหว่าง 9.0–72.6 ฝักต่อต้น เฉลี่ย 
23.8 จ านวนเมล็ดต่อฝักส่วนใหญ่เป็นแบบมีฝักที่มี 2 เมล็ด มากกว่าฝักที่มี 3 เมล็ด หรือ 1 เมล็ด รองลงมา
เป็นแบบฝักท่ีมี 3 เมล็ดมากกว่าฝักที่มี 2 หรือ 4 หรือ 1 เมล็ด และแบบฝักที่มี 2 เมล็ดมากกว่าฝักที่มี 1 เมล็ด 
เป็นต้น 
ลักษณะฝักและเมล็ด ฝักมีท้ังขนาดเล็ก ปานกลาง และโต ซึ่งมีลักษณะฝักค่อนข้างสั้นป้อมมี 1-2 เมล็ด, สั้นโต 
2 เมล็ด ฝักยาวโตมี 2-4 เมล็ด ซึ่งมีความยาวฝักอยู่ในช่วง 15.8–37.8 มม. เฉลี่ย 26.6 มม. และมีความกว้าง
ฝักอยู่ระหว่าง  8.5-17.1  มม. เฉลี่ย 13.2 มม. ส่วนใหญ่จะงอยฝักมีลักษณะจะงอยเล็กน้อย, ความคอด
เล็กน้อย และมีลักษณะลายเส้นบนฝักชัดเจน ส่วนเยื่อหุ้มเมล็ดก็มีหลากหลายสี เช่น สีชมพูเนื้อ, สีกุหลาบ, สี



6 
 

ชมพูอมส้ม, สีน้ าตาลอ่อน, สีม่วงด า, สีขาวนวล, สีม่วง, สีแดงอ่อน, สีม่วงแดง, สีม่วงอ่อน, สีเหลืองนวล, สีแดง
สลับขาว, สีม่วงสลับน้ าตาลอ่อน และสีสนิม ตามล าดับ ซึ่งมีความยาวเมล็ดอยู่ระหว่าง 7.1–18.8 มม. เฉลี่ย 
12.9 มม. ส่วนพันธุ์ตรวจสอบ (ขอนแก่น 6) มีความยาวเมล็ดสูงสุด 19.8 มม. ความกว้างเมล็ดอยู่ระหว่าง 6.8 
– 10.0 มม. เฉลี่ย 7.8 มม. และส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ที่ดี มีความสม่ าเสมอในแต่ละพันธุ์ (ตารางท่ี 1) 
การศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าในแหล่งของเชื้อพันธุ์ถั่วลิสงที่น ามาศึกษามีความแปรปรวนและหลากหลายทาง
พันธุกรรม สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในโครงการปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสงให้ก้าวหน้าได้ โดยเฉพาะศักยภาพในการ
ให้ผลผลิตฝักสด, ฝักแห้งสูงของถั่วลิสง ประกอบด้วย จ านวนฝักต่อต้น จ านวนเมล็ดต่อฝัก เปอร์เซ็นต์กะเทาะ 
และน้ าหนัก 100 เมล็ด รวมถึงขนาดฝัก ขนาดเมล็ด และอ่ืนๆ แม้กระทั่งความแข็งแรงของต้นกล้า ซึ่งส่งผลต่อ
การงอก ดังนั้นลักษณะต่าง ๆ ที่ศึกษาสามารถน าไปช่วยในการพิจารณาคัดเลือกสายพันธุ์ในโครงการปรับปรุง
พันธุ์ถั่วลิสงต่อไป 

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

 การจ าแนกลักษณะและประเมินคุณค่าเชื้อพันธุกรรมถั่วลิสงที่น ามาศึกษานี้ บางพันธุ์ก็มีลักษณะดีเด่น
เหมาะที่จะน ามาเป็นพ่อ – แม่พันธุ์ต่อไป ดังนั้นเพ่ือยกระดับผลผลิตและพัฒนาพันธุ์ที่เหมาะสมหรือให้ได้พันธุ์
ที่ดีข้ึนตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ จึงได้แบ่งผลการทดลองเป็นกลุ่ม ดังนี้  
1. กลุ่มที่ ให้ผลผลิตฝักแห้งสู ง  อยู่ ระหว่าง 368.5–436.8 ก./ตร.ม.  ได้แก่  พันธุ์  DOAG 01302, 

DOAGN01355, DOAGN01444, DOAGN01331, KKFCPN36120, KKFCPN36267, DOAGN01508, 
DOAGN01405, KKFCPN36240, KKFCPN36181, DOAGN01326, DOAGN01471, DOAGN01423, 
KKFCPN36121, DOAGN01682, DOAGN01518, DOAGN01618, DOAGN01663, DOAGN01624 
และ DOAGN01456 ตามล าดับ  

2. กลุ่มที่ มีขนาดโต ให้น้ าหนัก 100 เมล็ดสูง มีน้ าหนักมากกว่า 60 กรัม ได้แก่ พันธุ์ขอนแก่น  6, 
DOAGN01508, DOAGN01445, KKFCPN36120, KKFCPN36267, DOAGN01326, DOAGN01705 
และ DOAGN01553 ตามล าดับ 

3. กลุ่มที่มีจ านวนฝักต่อต้นสูง อยู่ระหว่าง 9.0–72.6 ฝัก ได้แก่ พันธุ์ DOAGN01579, DOAGN01590, 
KKFCPN36267, KKFCPN36240, DOAGN01302 และ DOAGN01427 ตามล าดับ 

4. กลุ่มอายุวันออกดอก 50 เปอร์เซ็นต์เร็วท่ีสุด (38–42 วัน)  

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

จากการทดลองจะเห็นได้ว่ามีความแตกต่างและมีความหลากหลายในทุกลักษณะและทุกพันธุ์  และมี
หลายพันธุ์ที่มีลักษณะทางเกษตรดี  ซึ่งสามารถน าข้อมูลเหล่านี้ไปพิจารณาเลือกใช้พันธุ์และน าไปใช้ประโยชน์
ในการปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสงต่อไป   
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ตารางท่ี 1 ค่าต่ าสุด สูงสุด ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของลักษณะสัณฐานวิทยา และลักษณะทาง
เกษตรของเชื้อพันธุกรรมถ่ัวลิสง 300 พันธุ์ ของชุด KKFCPN และชุด DOAGN ที่ปลูกศึกษาและ
จ าแนกลักษณะพันธุ์ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่นในฤดูฝน ปี 2555 - 2558 

คุณลักษณะ ต่ าสุด สูงสุด ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
1. เปอร์เซ็นต์ความงอก (%) 35.0 100.0 89.6 75.5 
2. อายุถึงวันออกดอก (50%)  38.0 58.0 46.5 42.7 
3. จ านวนกิ่ง 2.9 43.0 7.8 6.5 
4. สีล าต้น 1.0 3.0 1.4 0.8 
5. ความสูงต้น (ซม.)  15.0 58.5 32.5 26.8 
6. ความกว้างทรงพุ่ม (ซม.) 30.5 78.3 53.2 42.7 
7. รูปร่างใบ 1.0 13.0 8.6 2.8 
8. ความยาวใบ (มม.) 34.5 69.7 48.6 52.3 
9. ความกว้างใบ (มม.) 24.6 33.2 26.2 28.4 
10. ลักษณะทรงต้น 1.0 6.0 4.9 1.3 
11. ลักษณะการแตกกิ่ง 1.0 4.0 2.7 0.9 
12. สีเข็ม (เป็ก) 1.0 4.0 1.8 1.1 
13. สีเมล็ด (สีเมล็ดหลัก) 2.0 19.0 8.5 3.2 
14. ความยาวฝัก (มม.) 15.8 37.8 26.6 24.5 
15. ความกว้างฝัก (มม.) 8.5 17.1 13.2 11.9 
16. ความยาวเมล็ด (มม.) 7.1 18.8 12.9 14.2 
17. ความกว้างเมล็ด (มม.) 6.8 10.0 7.8 9.2 
18. จ านวนเมล็ดต่อฝัก 1.0 5.0 2.5 1.7 
19. จะงอยฝัก 1.0 9.0 4.7 5.6 
20. ความคอดของฝัก 0.0 9.0 3.8 4.2 
21. เส้นลายบนฝัก 3.0 9.0 6.5 5.0 
22. จ านวนฝักต่อต้น 9.0 72.6 23.8 32.5 
23. ผลผลิตฝักสด (กรัม/ตร.ม.) 8.0 904.8 348.4 184.2 
24. ผลผลิตฝักแห้ง (กรัม/ตร.ม.) 4.8 438.3 198.3 94.8 
25. น้ าหนัก 100 ฝัก (กรัม) 24.7 193.7 91.1 52.5 
26. น้ าหนัก 100 เมล็ด (กรัม) 19.6 85.7 32.5 27.3 
27. เปอร์เซ็นต์กะเทาะ (เปอร์เซ็นต์) 15.4 91.2 67.6 72.4 
28. จ านวนเข็ม (เป็ก) ต่อต้น 2.5 62.0 20.5 25.3 
29. น้ าหนักต้นสด (กรัม/ตร.ม.) 480.5 3,530.8 1,260.3 854.4 
30. น้ าหนักต้นแห้ง (กรัม/ตร.ม.) 278.3 1,687.5 628.8 584.4 
31. อายุถึงวันเก็บเกี่ยว 82.0 125.0 110.6 95.3 
 


