องค์ความรู้เกี่ยวกับการปลูกถั่วลิสง
ชื่อทางวิทยาศาสตร์Arachis hypogaea l.
ถั่วลิสงจัดอยู่ในกลุ่มพืชผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ภายในประเทศ เพราะถั่วลิงเป็นพืชอาหารที่บริโภคง่าย เป็น
ส่วนประกอบอาหารหวานคาวต่าง ๆ และเป็นผลิตภัณฑ์ส้าเร็จรูป บางส่วนน้าไปสกัดน้ามัน และกากใช้ในอุตสาหกรรม
อาหารสัตว์

• คุณภาพของผลผลิตถั่วลิสงไทยค่อนข้างต่้า มีการปนเปื้อนสารอะฟลาทอกซิน การซือขายยังเป็นระบบเกรดคละจึง
ขาดแรงจูงใจในการผลิตให้มีคุณภาพดี
• มีต้นทุนการผลิตสูง
• พืนที่ปลูกและปริมาณการผลิตไม่แน่นอน
• มีการลักลอบน้าเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านในราคาที่ต่้ากว่า
• ถั่วลิสงที่ผลิตในประเทศมีขนาดเมล็ดปานกลาง
• การกระจายพันธุ์ดียังไม่ทั่วถึง
• ควรได้รับการปรับปรุงในเรื่องการควบคุมการปนเปื้อนของสารอะฟลาทอกซิน และมีระบบมาตราฐานรับรองผลผลิต
เพื่อให้ได้ถั่วลิสงที่มีคุณภาพดีและปลอดภัยต่อผู้บริโภค
• ก้าหนดเขตการปลูกในพืนทีที่เหมาะสม และมีศักยภาพพันธุ์
การเลือกพันธุ์
ผลผลิตมีคุณภาพ และตรงตามที่ตลาดต้องการ เจริญเติบโตดีเหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศ
พันธ์ที่นิยมปลูก
พันธุ์ส้าหรับใช้ในรูปฝักสด เป็นถั่วต้ม มี 3 พันธุ์

กาฬสินธุ์ 1
ประเภทพันธุ์ : พันธุ์แนะน้า
วันที่รับรอง : 09 มีนาคม 2544
ลักษณะเด่น : 1. เปลือกฝักค่อนข้างเรียบท้าให้ล้างฝักสดให้สะอาดได้ง่าย
2. อายุเก็บเกี่ยวสันกว่าพันธุ์ สข. 38 และขอนแก่น 60-2 ประมาณ 5-10 วัน
3. มีเยื่อหุ้มเมล็ดสีแดง ซึ่งเป็นที่นิยมของตลาดถั่วลิสงฝักต้มในประเทศไทย
4. มีรสชาติดี ฝักตรง มีจ้านวนเมล็ด 2-3 เมล็ดต่อฝักลักษณะทางการเกษตร : อายุเก็บเกี่ยวฝักสด 80 – 85 วัน ฝักแห้ง
90 – 100 วัน ขนาดฝัก 3.2 x 1.2 ซม. จ้านวนเมล็ด 2.6 เมล็ดต่อฝัก ผลลิตฝักสด 456 กก./ไร่ ผลผลิตฝักแห้ง 191
กก./ไร่
พื้นที่แนะนา :
เหมาะส้าหรับการปลูกในแหล่งการผลิตเพื่อใช้ประโยชน์ในรูปถั่วลิสงฝัก ต้ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพืนที่ที่ดินมีความอุดม
สมบูรณ์ปานกลางถึงสูง เช่น ดินร่วน หรือร่วนเหนียว และมีการกระจายตัวของฝนดี เหมาะส้าหรับการปลูกในเขตภาค
กลาง
ข้อควรระวัง : อ่อนแอต่อโรคโคนเน่า ก่อนปลูกควรคลุกเมล็ดด้วยสารเคมี Iprodione 50% WP หรือ Benlate-Tหรือ
Carboxin 75% WP อัตรา 7-10 กรัมต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม
กาฬสินธุ์ 2 ฝักใหญ่ยาว เส้นลายบนฝักลึก มี 2-4 เมล็ดต่อฝัก เยื่อหุ้มเมล็ดสีชมพูมีลายขีดสีม่วง อายุเก็บเกี่ยว 90-100
วัน ผลผลิตเฉลี่ย 580 กิโลกรัมต่อไร่ ต้านทานต่อโรคราสนิม เหมาะส้าหรับปลูกในภาคเหนือที่เป็นดินร่ วน หรือดินร่วน
เหนียวปนทราย ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์สูง
กาฬสินธุ์ 2
ประเภทพันธุ์ : พันธุ์แนะน้า
วันที่รับรอง : 09 มีนาคม 2544
ลักษณะดีเด่น : 1. ให้ผลผลิตฝักสดเฉลี่ย 579 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าพันธุ์ขอนแก่น 60-2 และ สข.38 ร้อยละ10 และ
18 ตามล้าดับ
2. มีความต้านทานต่อโรคราสนิมและใบจุดสีน้าตาล
3. มีรูปร่างฝักสวย ฝักยาว มี 2-4 เมล็ดต่อฝัก รสชาติค่อนข้างหวาน
พื้นที่แนะนา : เหมาะส้าหรับปลูกในแหล่งการผลิตเพื่อใช้ประโยชน์ในรูปถั่วลิสงฝักต้ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพืนที่ที่ดินมี
ความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงสูง เช่น ดินร่วน หรือร่วนเหนียว และมีการกระจายตัวของฝนดี เหมาะส้าหรับการปลูก
ในเขตภาคเหนือ

ข้อจากัด : ควรปลูกในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงสูง เช่น ดินร่วนหรือร่วนเหนียว และมีการกระจายตัวของ
ฝนดี
สข.38 เส้ น ลายบนฝั ก และจะงอยฝั กเห็ น ชัดเจน มี 2-4 เมล็ ดต่อ ฝั ก เยื่อหุ้ ม เมล็ ดสี แดง อายุเก็บ เกี่ยว 85-90 วัน
ผลผลิตเฉลี่ย 490 กิโลกรัมต่อไร่ ปลูกได้ทุกภาคของประเทศ ที่เป็นดินร่วน หรือดินร่วนเหนียวปนทราย
พันธุ์สาหรับใช้ในรูปฝักแห้ง ปลูกได้ทุกภาคของประเทศ
ไทนาน 9
ประเภทพันธุ์ : พันธุ์รับรอง
วันที่รับรอง : 09 ตุลาคม 2519
ลักษณะดีเด่น : ให้ผลผลิตสูง เมล็ดมีคุณภาพดี เปลือกของฝักค่อนข้างบาง ท้าให้มีเปอร์เซ็นต์การกระเทาะสูง 32-77%
และมีลักษณะอื่น ๆ ที่ดีกว่าพัน ธุ์มาตรฐานเดิมคือ สจ. 38 และ ล้ าปาง สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี
ผลผลิตทังฝักแห้งเฉลี่ย 260 กก./ไร่ ฤดูแล้ง 293 กก./ไร่ ฤดูฝน 236 กก./ไร่
ลักษณะทางการเกษตร : ทรงต้นเป็นพุ่มตรง (bunch) ติดฝักเป็นกระจุกที่โคนต้น ดอกสีเหลือง ออกดอกเมื่ออายุ 95110 วัน ฝักค่อนข้างเล็ก เปลือกบางมี 2 เมล็ดต่อฝัก เส้นลายบนฝักไม่เด่นชัด ฝักเรียบ จงอยปากเห็นได้ชัดเจน
ความต้านทานโรค : ไม่ต้านทานโรคราสนิมและโรคใบจุด
ขอนแก่น 4
ประเภทพันธุ์ : พันธุ์รับรอง
วันที่รับรอง : 15 ธันวาคม 2537
ลักษณะดีเด่น :
1. ให้ผลผลิตฝักสดเฉลี่ย 586 กก./ไร่ ผลผลิตฝักแห้งเฉลี่ย 270 กก./ไร่ และผลผลิตเมล็ดเฉลี่ย 171 กก./ไร่
2. น้าหนัก 100 เมล็ดเท่ากับ 47 กรัม
3. ทนทานต่อโรคโคนเน่าปานกลาง
4. ปลูกได้ทังฤดูแล้งและฤดูฝน
พื้นที่แนะนา : ปลูกได้โดยทั่วไปของสภาพดินที่มีความเหมาะสมในการผลิ ตถั่วลิสงในประเทศไทย มีเสถียรภาพในการ
ให้ผลผลิตดี มีการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี

ขอนแก่น 5
ประเภทพันธุ์ : พันธุ์รับรอง
วันที่รับรอง : 18 มีนาคม 2541
ลักษณะดีเด่น : 1. มีขนาดเมล็ดโตกว่า หรือมีน้าหนัก 100 เมล็ด สูงกว่าพันธุ์มาตรฐานไทนาน 9 และขอนแก่น 60-1
ร้อยละ 17 และ 7 ตามล้าดับ
2. สามารถปรับตัวและให้ผลผลิตได้ดีกว่าพันธุ์มาตรฐานไทนาน 9 และขอนแก่น 60-1 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การปลูกใน
ฤดูแล้งที่ให้น้าชลประทาน ให้ผลผลิตเฉลี่ยสูงกว่าพันธุ์ไทนาน 9 และขอนแก่น 60-1 ร้อยละ 12 และ 7 ตามล้าดับ
3. มีระดับการเป็นโรคไวรัสยอดไหม้ ร้อยละ 12.8 ต่้ากว่าพันธุ์ไทนาน 9 และขอนแก่น
60-1 ซึ่งเป็นโรค ร้อยละ 20.6 และ16.3 ตามล้าดับ
4. น้าหนัก 100 เมล็ดเท่ากับ 51.1 กรัม ผลผลิตฝักแห้ง 304 กก./ไร่
พื้นที่แนะนา : โดยทั่วไปของสภาพการผลิตถั่วลิสงในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูแล้งที่ให้น้าชลประทานและ
ฤดูฝนที่มีสภาพแวดล้อมเหมาะสม จะให้ผลผลิตสูงมาก
ข้อควรระวัง : ถั่วลิสงสายพันธุ์ (Tainan9xFCM387)-12-3-11 จะให้ผลผลิตใกล้เคียงกับพันธุ์มาตรฐานไทนาน 9 และ
ขอนแก่น 60-1 เมื่อปลูกในไดูฝนที่มีสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม เช่น ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่้า การกระจายตัวของฝน
ไม่ปกติ ฝนทิงช่วงนานในระหว่างไดูปลูกและการจัดการไม่เหมาะสม
พันธุ์รับรองของกรมวิชาการเกษตร พันธุ์อื่นๆ
ขอนแก่น 60-1
ประเภทพันธุ์ : พันธุ์รับรอง
วันที่รับรอง : 30 กันยายน 2530
ลักษณะดีเด่น : ขนาดฝักและเมล็ดโต และสวยสม่้าเสมอ ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์แนะน้าไทนาน 9
ลักษณะทางการเกษตร : ใบสีเขียว ล้าต้นสีเขียว ลักษณะทรงต้นเป็นทรงพุ่ม (Valencia type) อายุถึงวันออกดอก 2730 วั น บนเปลื อ กฝั ก เห็ น ลายสวยชั ด เจน จ้ านวนฝั ก ต่ อ หลุ ม 20-25 เมล็ ด เยื่ อ หุ้ ม เมล็ ด สี ช มพู เมล็ ด ขนาดใหญ่
เปอร์เซ็นต์การกระเทาะ (นน.เมล็ด/นน.ฝัก) 69.20% น้าหนัก 100 เมล็ด 45.92 กรัม อายุถึงวันเก็บเกี่ยว 95-110 วัน
ผลผลิตต่อไร่ : ในสถานีทดลอง (3 แปลง) เฉลี่ย 335 กก. ในไร่กสิกร(35 แปลง) เฉลี่ย 274 กก. องค์ประกอบทางเคมี
ของเมล็ด : เปอร์เซ็นต์น้ามัน 49.86% และโปรตีน 26.97% ความต้านทานต่อโรคและแมลง : มีปฏิกิริยาต่อโรคราสนิม
ค่อนข้างอ่อนแอ มีปฏิกิริยาต่อโรคใบจุด ค่อนข้างอ่อนแอ

ขอนแก่น 60-2
ประเภทพันธุ์ : พันธุ์รับรอง
วันที่รับรอง : 30 กันยายน 2530
ลักษณะดีเด่น : ขนาดฝักและเมล็ดโต จ้านวนเมล็ดเฉลี่ยต่อฝัก 3 เมล็ด ลายบนเปลือกฝักสวย ผลผลิตเฉลี่ยสูงกว่าถั่ว
ลิ ส งพั น ธุ์ สข.38 ประมาณ 12% และผลผลิ ต ฝั ก แห้ งสู งกว่า พั น ธุ์ สข.38 ประมาณ 8% ทนทานต่ อ โรคโคนเน่ า
(Aspergillus nigerและ Scierotium rolfsii) ดีกว่าพันธุ์ สข.38
ลักษณะทางการเกษตร : ใบสีเขียว ล้าต้นสีเขียว ลักษณะทรงต้นเป็นทรงพุ่ม (Valencia type) อายุถึงวันออกดอก 2730วัน ฝักค่อนข้างยาวและใหญ่ ลายบนฝักเห็นได้ชัดเจน จ้านวนฝักต่อต้น 19 ฝักๆ ละ 3 เมล็ด เมล็ดเยื่อหุ้มเมล็ดสี
ชมพู เมล็ดขนาดใหญ่ เปอร์เซ็นต์การกระเทาะ (น้าหนักเมล็ด/น้าหนักฝัก) 61.5% น้าหนัก 100 เมล็ด 40.7 กรัม อายุ
ถึงวันเก็บเกี่ยว 95-105 วัน
ผลผลิตต่อไร่ : ผลผลิตฝักสด 572 กก. ผลผลิตฝักแห้ง 254 กก.
องค์ประกอบทางเคมีของเมล็ด : มีน้ามัน 47.12% และโปรตีน 29.14%
ขอนแก่น 60-3
ประเภทพันธุ์ : พันธุ์รับรอง
วันที่รับรอง : 14 กันยายน 2531
ลักษณะดีเด่น : มีขนาดฝัก เมล็ดใหญ่สวยกว่าพันธุ์ไทนาน 9 ที่แนะน้าอยู่เดิม ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์ไทนาน 9 ประมาณ
21% คือ ให้ผลผลิตฝักแห้งโดยเฉลี่ย 378 กก./ไร่ มีเปอร์เซ็นต์กะเทาะเมล็ดขนาดโตสูงถึง 60% ต้านทานต่อการท้าลาย
ของแมลงศัตรู และโรคทางใบได้ดี อายุไม่ยาวเกินไป คุณภาพการรับประทานดี ตลาดมีความต้องการสูง ทนทานต่อ
ความแห้งแล้งได้ดี
ผลผลิตและคุณภาพ : ผลผลิตทังฝักแห้งเฉลี่ย 378 กิโลกรัมต่อไร่
องค์ประกอบทางเคมีของเมล็ด : มีน้ามัน 49.3 เปอร์เซ็นต์ และโปรตีน 24.8 เปอร์เซ็นต์
ข้อแนะนา : สามารถเจริญเติบโตได้ในสภาพการปลูกที่อาศัยน้าฝน หรืออาศัยความชืนตกค้างในดิน ดินที่จะใช้ปลูกควร
มีความอุดมสมบูรณ์สูงถึงปานกลาง ปริมาณแคลเซี่ยมในดินไม่ต่้ากว่า 200 ppm ค่าpH ของดินควรอยู่ระหว่าง 5-7.2
หรือชนิดของดินควรเป็นดินร่วน ร่วนทรายหรือดินทราย การใช้ปุ๋ยเคมีใช้ในอัตราแนะน้าของการปลูกถั่วลิ สงทั่ว ๆ ไป
คือ สูตร 2-24-12ระยะปลูกที่จะท้าให้ได้คุณภาพเมล็ดดีคือ ระยะระหว่างแถว 50-60 ซม. ระยะระหว่างหลุม 10 ซม.
จ้านวน 1 ต้น/หลุม ถั่วลิสงสายพันธุ์นีมีระยะพักตัว 70 วัน อาจเป็นปัญหาส้าหรับเกษตรกร ถ้าน้าเมล็ดพันธุ์ใหม่ ๆ ที่ยัง
ไม่พ้นการพักตัวไปปลูก การแก้ไขท้า ได้หลายวิธี วิธีที่ได้ผลคือ ใช้สารเคมี ethephon 3 % จ้านวนประมาณ 10 มล.
ละลายน้า 1 ลิตร พรมเมล็ดทิงไว้ 1 วันก่อนปลูก แต่เกษตรกรอาจใช้วิธีง่าย ๆ โดยแช่น้าร้อน หรือตากแดด การเก็บ
เกี่ยวควรเก็บเกี่ยวเมื่ออายุ 110 วัน จะให้ผลผลิตเมล็ดสมบูรณ์สูงสุด

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
• ความสูงจากระดับน้าทะเลไม่เกิน 800 เมตร
• ความลาดเอียงไม่เกิน 5 เปอร์เซ็นต์
• ดินร่วน ดินรวนปนทราย หรือ ดินร่วนเหนียวปนทราย
• ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง มีอินทรียวัตถุไม่ต่้ากว่า 1.0 เปอร์เซ็นต์
• การระบายน้าและถ่ายเทอากาศดี
• ระดับหน้าดินลึกประมาณ 30 เซนติเมตร
• ค่าความเป็นกรดด่างระหว่าง 5.5-6.5
• อุณหภูมิมีความส้าคัญต่อการเจริญเติบโตของถั่วลิสงมาก
• อุณหภูมิที่เหมาะสมเฉลี่ย 30 องศาเซลเซียส อุณหภูมิกลางวัน/กลางคืน ประมาณ 35/25 องศาเซลเซียส
ปริมาณน้าฝนกระจายสม่้าเสมอ 1,000-1,500 มิลลิเมตรต่อปี

การปลูก
ฤดูปลูก
การปลูกในฤดูฝน แบ่งเป็น 3 ช่วงคือ
• ต้นฤดูฝน (เมษายน-พฤษภาคม)
• กลางฤดูฝน(มิถุนายน)
• ปลายฤดูฝน (กรกฎาคม-สิงหาคม)
การปลูกในฤดูแล้ง มี 2 วิธี
• ปลูกในนาโดยอาศัยน้าชลประทาน (ธันวาคม-มกราคม)
• ปลูกหลังนาโดยอาศัยความชืนในดิน (ตุลาคม-พฤศจิกายน)

การเตรียมดิน
การปลูกในฤดูฝน
• พืนที่มีวัชพืชน้อย ไม่ต้องเตรียมดิน ให้ไถเปิดร่อง แล้วหยอดเมล็ด
• พืนที่มีวัชพืชหนาแน่น ให้เตรียมดินโดยไถ 1 ครัง ลึก 10-20 เซนติเมตร ตากดิน 7-10 วัน พรวน 1 ครัง แล้วคราดเก็บ
เศษซาก ราก เหง้า หัว และไหล ของวัชพืชข้ามปีออกจากแปลง
การปลูกในฤดูแล้ง มี 2 วิธี
• ปลู กในนาโดยอาศั ย น้ าชลประทาน ให้ เตรี ยมดิน ปลู ก เช่ นเดีย วกับ การปลู กในฤดูฝ น โดยยกร่องปลู กสู ง 20-25
เซนติเมตร เพื่อให้น้าได้สะดวก
• ปลูกหลังนาโดยอาศัยความชืนในดิน ต้องเตรียมดินให้ละเอียดโดยไถดิน 2 ครัง และพรวน 1-2 ครัง
การวิเคราะห์ดิน
ถ้าดินมีค่าอินทรีย์วัตถุต่้ากว่า 1.0 เปอร์เซ็นต์ หลังจากไถพรวนดินให้หว่านปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักที่ย่อยสลายดีแล้ว อัตรา
1,000 กิโลกรัมต่อไร่ ส้าหรับดินร่ วนเหนียวปนทราย และอัตรา 2,000 กิโลกรัมต่อไร่ ส้าหรับดินร่วนหรือดินร่วนปน
ทราย แล้วพรวนกลบ
วิธีการปลูก
ปลูกด้วยเมล็ดที่มีความงอกมากกว่า 75 เปอร์เซ็นต์ อัตราปลูก 13-14 กิโลกรัมต่อไร่ ส้าหรับพันธุ์ถั่วลิสงฝักสด และ
อัตรา 17-18 กิโลกรัมต่อไร่ ส้าหรับพันธุ์ถั่วลิสงฝักแห้ง ระยะปลูก 50×20 เซนติเมตร ปลูกในหลุมลึก 5-8 เซนติเมตร
จ้านวน 2-3 เมล็ดต่อหลุม ซึ่งจะได้จ้านวน 32,000-48,000 ตันต่อไร่ ถ้าปลูกในฤดูแล้งโดยอาศัยความชืนในดิน ควร
ปลูกให้ลึก 10 เซนติเมตร คราดหน้าดิน หลังปลูกให้สม่้าเสมอ เพื่อช่วยให้เมล็ดงอกดีขึน
การให้ปยุ๋
• ดินที่มีความอุดมสมบรูณ์ต่้า ให้ปุ๋ยเคมีสูตร 0-46-0 อัตรา 15-20 กิโลกรัมต่อไร่ หรือหินฟอสเฟตสูตร 0-3-0 อัตรา
200-300 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 0-0-6 อัตรา 5-10 กิโลกรัมต่อไร่ หากไม่มีปุ๋ยดังกล่าวอาจใช้ปุ๋ยสูตร 1224-12 อัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ หรือสูตร 16-16-8 อัตรา 35 กิโลกรัมต่อไร่ รองก้นหลุมก่อนปลูก หรือโรยข้างแถว แล้ว
พรวนดินกลบหลังถั่วลิสงงอก 10-15 วัน
• ดินที่มีปริมาณแคลเซียมต่้า ควรหวานปูนขาวอัตรา 100-200 กิโลกรัมต่อไร่ แล้วพรวนดินก่อนปลูก หรือโรยยิปซัมบน
ต้นถั่วลิสง ในช่วงออกดอก อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ เพื่อลดเปอร์เซ็นต์เมล็ดลีบ และเพิ่มเปอร์เซ็นต์การกะเทาะ
การให้น้า
• การปลูกในฤดูแล้ง ควรให้น้าตามร่องทันที่หลังปลูกจนเต็มสันร่อง เพื่อให้ถั่วลิสงงอกสม่้าเสมอการปลูกในฤดูฝน
ควรให้น้าทุก 7 วันในเดือนแรก หลังจากนันให้น้าทุก 10 วัน สูงถึงระดับเศษ 3 ส่วน 4 ของความลึกร่องน้า โดยไม่ต้อง
ระบายน้าออก
• ต้องไม่ให้ถั่วลิสงขาดน้า ช่วงอายุ 30-60 วันหลังงอก ซึ่งเป็นระยะที่อยู่ในช่วงแทงเข็มสร้างฝักและเมล็ด

การพรวนดิน
• พรวนดินข้างแถวถั่วลิสงหลังออกดอกและก่อนแทงเข็ม ช่วงอายุ 30-40 วันหลังงอกเพื่อปรับหน้าดินให้ เหมาะสมต่อ
การแทงเข็มและสร้างฝึก
• ไม่ควรพูนดินกลบกิ่งแรก เพราะจะท้าให้การออกดอกและการติดฝักลดลง
โรคที่สาคัญและการป้องกันกาจัด
โรคโคนเน่า หรือโคนเน่าขาด
ต้นเหี่ยวเหลือง ยุบตัว โคนต้นเป็นแปลสีน้าตาล พบกลุ่มสปอร์สีด้าปกคลุมบริเวณแผล เมื่อถอนขึนมาส่วนล้าต้นจะขาด
จากส่วนราก พบโรคทุกแหล่งและทุกฤดูปลูก
การป้องกันก้าจัด : คลุกเมล็ดก่อนปลูกด้วย ไอโปรไดโอน 50% ดับบลิวพี3 -5 กรัม/เมล็ด 1 กก./น้า 20 ลิตร และคาร์
เบนดาซิม 50% ดับบลิวพี 5 กรัม/เมล็ด 1 กก./น้า 20 ลิตร
โรคลาต้นเน่า หรือ โคนเน่าขาว
ยอด กิ่ง และล้าต้น เหยี่ยวยุบเป็นหย่อมๆ พบแผลเน่าที่ส่วนสัมผัสกับผิวดิน บริเวณที่ถูกท้าลายจะมีเส้นใยสีขาว รวมทัง
เม็ดสเคลอโรเทีย ของเชือราที่มีลักษณะคล้ายเมล็ดผักกาดโดยเฉพาะในพืนที่มีการปลูกพืชแน่นเกินไป และปลูกซ้าที่เดิม
พบพืชเป็นโรคในช่วงหลังจากติดฝักถึงเก็บเกี่ยว
การป้องกันก้าจัด : พ่นสารเมตาแลกซิล+แมนโคเซบ (8% + 64% ดับบลิวพี) 15-20 กรัม/น้า 20 ลิตร และโพรพิโคนา
โซล (25% อีซี) 12-25 มิลลิลิตร /น้า 20 ลิตร ไอโปรไดโอน(50% ดับบลิวพี) 40 กรัม/น้า 20 ลิตร
โรคยอดไหม้
ยอดอ่อนและใบยอดเป็นแผลเซลล์ตายมีสีเหลือง ก้า นใบและกิ่งโค้งงอ ถ้าเป็นโรคในระยะกล้าถั่วลิสงจะตายหรือแคระ
แกร็นไม่ติดฝัก ถ้าเป็นโรคระยะต้นโต ท้าให้การติดฝักลดลง
การป้องกันก้าจัด : พ่นสาร อะซีเฟต 20 กรัม/น้า 20 ลิตร ไตรอะโซฟอส 50 มิลลิลิตร/น้า 20 ลิตร เมทิโอคาร์บ 30
กรัม /น้า 20 ลิตร เพื่อป้องกันก้าจัดเพลียไฟพาหะน้าโรค
โรคใบจุด
แผลเป็นจุดสีด้าหรือสีน้าตาล ขนาด 1-8 มิลลิเมตร ขอบแผลอาจมีวงสีเหลืองล้อมรอบระยะแรกที่พบที่ใบล่าง ต่อมา
ลุกลามสู่ใบบน อาการรุนแรงท้าให้ใบเหลือง ขอบใบบิดเบียว ไหม้แห้งด้า และร่วมก่อนก้าหนด
การป้องกันก้าจัด : พ่นสารเบโนมิล 15-20 กรัม/น้า 20 ลิตร และแมนโคเซบ 20-30 กรัม /น้า 20 ลิตร
โรคราสนิม
แผลเป็นตุ่มสีน้าตาลถึงน้าตาลเข้ม ขนาดเท่าหัวเข็มหมุด กระจายทั่วบนใบ ต่อมาแผลจะแตก พบสปอร์ของเชือราสี
น้าตาลคล้ายสนิมเหล็กจ้านวนมาก คลุมบริเวณปากแผล
การป้องกันก้าจัด : พ่นสารคลอโรธาโรนิล 40 กรัม/น้า 20 ลิตร แมนโคเซบ 30-40 กรัม/น้า 20 ลิตร มาเนบ 20กรัม/
น้า 20 ลิตร

แมลงศัตรูที่สาคัญและการป้องกันกาจัด
หนอนชอนใบถั่วลิสง
ชอนเข้าไปกัดกินเนือเยื่อของใบเหลือไว้แต่ยิวใบด้านบนและด้านล่าง ต่อมาใบแห้งเป็นสีขาว เมื่อหนอนโตมากขึนจะ
ออกมาพับใบถั่ว หรือชักใยเอาใบถั่วมารวมกั น อาศัยกัดกินและเข้าดักแด้ในใบนัน ถ้าระบาดรุนแรงจะท้าให้ต้นถั่วแคระ
แกร็นใบร่วมหล่น
การป้องกันก้าจัด : พ่นสารไตรอะโซฟอส 40 มล./น้า 20 ลิตร และอะซีเฟต 20 กรัม/น้า 20 ลิตร
เพลี้ยอ่อนถั่ว
ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน้าเลียงตามยอดอ่อน ใบอ่อน ดอก และเข็ม ท้าให้ต้นแคระแกร็น ใบอ่อน และยอดอ่อนหงิก
งอ ดอกร่วง
การป้องกันก้าจัด : พ่นสาร คลอร์ไพริฟอส 100 มล./น้า 20 ลิตร
เพลี้ยไฟ
ดูดกินน้าเลียงตามยอดอ่อน ใบ และดอก ท้าให้ใบหงิกงอ บิดเบียวมีรอยขีดข่วน เพลียไฟบางชนิดท้าลายใบ ท้าให้มี
ลักษณะเหมือนไขติดอยู่เส้นกลางใบและหลังใบ สีน้าตาลคล้ายสนิมถ้าระบาดรุนแรงจะท้าให้ยอดไหม้และตาย
การป้องกันก้าจัด : พ่นสารอะซีเฟต 20 กรัม/น้า 20 ลิตร ไตรอะโซฟอส 50 มิลลิลิตร/น้า 20 ลิตร เมทิโอคาร์บ 30
กรัม /น้า 20 ลิตร
เพลียจักจั่นตัวอ่อนและตัวเต็มวัยจุดูดน้าเลียงบริเวณใต้ใบ ท้าให้ใบเหลือง ปลายใบเป็นรู ปตัววี ถ้าระบาดรุนแรงมาก ใบ
จะไหม้เป็นสีน้าตาบและร่วง การป้องกันก้าจัด พ่นสารอะซีเฟต 20 กรัม/น้า 20 ลิตร
เสี้ยนดิน
เจาะเปลือกถั่วเป็นรูแล้วกัดกินเมล็ดในฝัก หลังจากนันจะน้าดินเข้าไปไว้ในฝักแทนเมล็ดที่ถูกท้าลาย
การป้องกันก้าจัด : ใช้สารควินาลฟอส 4 กก./ไร่ โรยพร้อมปุ๋ยข้างแถวถั่ว และ คลอร์ไพริฟอส 750 มล./น้า 80 ลิตร/ไร่
ฉีดพ่น
สัตว์ศัตรูที่สาคัญและการป้องกันกาจัด
หนู
ขุดกินถั่วลิสงตังแต่ระยะฝักอ่อน โดยกินทังฝัก เมื่อถังระยะเก็บเกี่ยวหนูจะกัดกินเฉพาะเมล็ดภายในและทิงซากเปลือก
ไว้ การป้องกันก้าจัด ใช้กรงดักหรือกับดัก ร่วมกับการใช้เหยื่อพิษ

การป้องกันกาจัดวัชพืช
• ไถ 1 ครัง ตากดิน 7-10 วัน พรวน 1 ครัง แล้วคราดเก็บเศษซาก ราก เหง้า หัว และไหล ของวัชพืช ข้ามปีออกจาก
แปล
ก้าจัดวัชพืชด้วยแรงงาน 1-2 ครัง เมื่อ 15 วัน หรือ 30-40 วัน หลังถั่วลิสงงอกโดยใช้จอบดายระหว่างแถว และใช้มือ
ถอนระหว่างต้น ต้องระวังไม่ให้รากและต้นของถั่วลิสงกระทบกระเทือน
• ในกรณีที่ก้าจัดวัชพืชด้วยแรงงานหรือเครื่องจักรกล ไม่มีประสิทธิ์ภาพเดียงพอควรพ่นสารก้าจัดวัชพืชก่อนหรือหลัง
ปลูกถั่วลิสง
• หลีกเลี่ยงการพ่นสารก้าจัดวัชพืชโดยตรงไปที่ต้นถั่วลิสง
การอนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ
ศัตรูธรรมชาติของแมลงและสัตว์ศัตรูถั่วลิสงที่สาคัญ พบทั่วไปได้แก่
แมลงห้า มี 2 ชนิด
ด้วงเต่า
ตัวเต็มวัยยาว 0.3-0.7 เซนติเมตร ล้าตัวกลม ด้านบนโค้งนูน ปีกสีส้ม หรือสีแดง เป็นเงา มีจุหรือแถบสีด้า วางไข่เป็น
กลุ่ม หรือวางเป็นฟองเดี่ยว ๆ บนพืนผิวพืช ไข่มีลักษณะเรียวยาว หัวหน้าแหลม สีเหลืองอ่อน หนอนสีด้ารูปร่างเรียวยา
คล้าย กระสวย บางครังมีจุดหรือแถบสีส้ม สีเหลืองอ่อนหรือสีขาวบนล้าตัว หนอนและตัวเต็มวัยกัดกินเพลียอ่อนถั่ว
เพลียไฟ และเพลียจักจั่น
หนอนแมลงวันดอกไม้
หนอนยาว 4-5 มิลลิเมตร หัวแหลม ท้ายป้าน สีเขียวอ่อน หรือน้าตาลอ่อน มีปากแหลมใช้แทงดูดกินของเหลวในล้าตัว
เพลียอ่อนถั่ว
นักฮูก นกแสก เหยี่ยว พังพอน และงู
เป็นศัตรูธรรมชาติจับกินหนูสัตว์ศัตรูของถั่วลิสง
การเก็บเกี่ยว
ระยะเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม
• ถัว่ ลิสงฝักสด เก็บเกี่ยวตามอายุของพันธุ์ที่ปลูก
• ถั่ว ลิส งฝั กแห้ ง เก็บ เกี่ยวตามอายุ ของพั น ธุ์ที่ปลู ก หรือเมื่อสีเปลือกฝั กด้านในเปลี่ ยนเป็ นสีน้าตาลด้ามากกว่า 60
เปอร์เซ็นต์ โดยสุ่มถอนต้นถั่วลิสง 1 ต้นต่อจุด ส้ารวจ 10 จุดต่อไร่
• การปลูกในฤดูแล้ง จะมีอายุเก็บเกี่ยวนานกว่าการปลูกในฤดูฝน 5-10 วัน

ิธี
วิ การเก็บเกี่ยว
• ถอนหรือใช้จอบขุด ในขณะดินมีความชืน ระวังอย่าให้ฝักถั่วเกิดรอยแผล
• ปลิดฝักด้วยมือ หรือเครื่องปลิด ร่อนดินออก แล้วคัดฝักเสีย ฝักเน่า และฝักที่เป็นแผลออกทิง
• ตากถั่วลิสงฝักแห้งบนตะแกรงตาข่ายแคร่ หรือผ้าใบ อย่าให้ฝักสัมผัสพืนดิน กองถั่วหนาไม่เกิน 5 เซนติเมตร พลิก
กลับกองถั่ววันละ 2-3 ครัง เพื่อให้ฝักแห้งสม่้าเสมอทั่งทังกอง
• ในช่วงที่แดดจัดใช้เวลาตากประมาณ 3-5 วัน ท้าให้ความชืนลดลงต่้ากว่า 9 เปอร์เซ็นต์
• มีการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม เพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนสารอะฟลาทอกซิน ซึ่งเกิดจากเชือราในเมล็ดถั่ว
ลิสง
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
• ถั่วลิสงเมล็ดขนาดปานกลาง เก็บรักษาได้นานกว่าเมล็ดขนาดใหญ่ และเมล็ดขนาดเล็ก
• ในห้องที่ไม่มีการควบคุมอุณหภูมิ ควรเก็บในรูปฝัก แห้งซึ่งจะเก็บได้นานกว่าเมล็ดแห้งประมาณ 2 เดือน เนื่องจาก
เปลือกฝักช่วยปกป้องเมล็ดได้อีกชันหนึ่ง
• ควรกะเทาะถั่วลิสงฝักแห้งภายใน 3 เดือน เพื่อรักษาคุณภาพด้านการบริโภค
การเก็บรักษาผลผลิตและการบรรจุ
ถั่วลิสงฝักสด
• ควรบรรจุถั่วลิสงฝักสดในกระสอบป่านที่สะอาด แล้วน้าส่งตลาดให้เร็วที่สุด เพื่อรักษาคุณภาพด้านรสชาติ
• ควรส่งให้ถึงตลาดภายใน 24 ชั่วโมง ล้างให้สะอาด แล้วต้นทันที
• ไม่ควรกองไว้นานเกิน 1 วัน เพราะอาจจะเกิดเชือราที่ไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
ถั่วลิสงฝักแห้ง
• บรรจุฝักในกระสอบป่านที่สะอาดและเก็บรักษาในโรงเก็บหรือส่งจ้าหน่ายให้พ่อค้า
• โรงเก็บต้องเป็นอาหาโปร่ง อากาศถ่ายเทดี ป้องกันความเปียกชืนจากฝนได้ ไม่มีมอด หนูหรือสัตว์เลียงเข้ารบกวน
• ถ้าเป็น พืนซีเมนต์ให้ห าวัตถุรองกระสอบป่าน เช่น ไม้ไผ่ เสาคอนกรีต เพื่อไม่ให้ ถั่วลิสงดูดความชืนจากพืนซีเมนต์
เพราะจะท้าให้ถั่วเกิดเชือราได้
การขนส่ง
• รถบรรทุกฝักและเมล็ดถั่วลิสง ไม่ควรเป็นรถที่ใช้บรรทุกดิน สัตว์ มูลสัตว์ สารป้องกันก้าจัดศัตรูพืช หรือปุ๋ยเคมี เพราะ
อาจมีการปนเปื้อน ยกเว้นจะมีการท้าความสะอาดอย่างเหมาะสม ก่อนน้ามาบรรทุกฝักและเมล็ดถั่วลิสง
• ถ้าขนส่งฝักและเมล็ดถั่วลิสงในฤดูฝน ต้องมีผ้าใบคลุม เพื่อป้องกันไม่ให้ฝักและเมล็ดถั่วลิสงดูดความชืนจากภายนอก
ซึ่งจะท้าให้เกิดชือราได้ง่าย

สรุปคาแนะนาการปฏิบัติ เพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนสารอะฟลาทอกซิน ซึ่งเกิดจากเชื้อราในเมล็ดถั่วลิสง
• ไม่ปลูกถั่วลิสงต่อเนื่องในพืนที่เดียวกันทุกปี ควรปลูกสลับด้วยข้าวฟ่าง ถั่วเหลือง หรือถั่วเขียว
• เนื่องจากถั่วลิสงเป็นพืชที่ถูกเชือราเข้าท้าลายในช่วงก่อนเก็บเกี่ยว เพื่อลดโอกาสการเข้าท้าลายของเชือราที่เหลืออยู่ใน
แปลง จึงไม่ควรปลุกถั่วลิสงตามข้าวโพดเลียงสัตว์
• ก้าจัดแหล่งสะสมของเชือรา เช่น ซากต้นถั่วลิสง ซากต้นและฝักข้าวโพดเลียงสัตว์
• อย่าให้ถั่วลิสงขนาดน้าในช่วงที่ออกดอก แทงเข็ม และพัฒนาเป็นฝัก ต้องให้น้าอย่างสม่้าเสมอ หากต้นถั่วลิสงขาดน้า
จะท้าให้ถั่วลิสงอ่อนแอต่อการเข้าท้าลายของเชือ และผลผลิตลดลง
• ต้องปฏิบัติตามค้าแนะน้าที่ระบุอย่างเคร่งครัด
• หลังจากกะเทาะเปลือก ต้องรีบคัดและแยกเมล็ดที่ถูกแมลงศัตรูเข้าท้าลาย มีเชือรา เมล็ดเสีย เมล็ดเน่า ออกทิงทันที
ห้ามน้าเมล็ดที่คัดทิง ดังกล่าวไปใช้บริโภคและ/หรือเลียงสัตว์อย่างเด็ดขาด
ส้ านั กงานมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุต สาหกรรม ได้ ก้ าหนดมาตรฐานให้ ถั่ว ลิ ส งที่ จ้ าหน่ ายได้ ต้ อ งมี เมล็ ด เสี ย ไม่ เกิน 1
เปอร์เซ็นต์ และมีสารอะฟลาทอกซินไม่เกิน 15 ส่วนในพันล้านส่วน (พีพีบี) หากตรวจพบเมล็ดเสียเกิน 1 เปอร์เซ็นต์
ต้องตรวจหาเชือและปริมาณสารอะฟลาทอกซิน
คุณค่าทางโภชนาการ
ถั่วลิสงเป็นพืชที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง เป็นแหล่งของอาหารประเภทโปรตีนและพลังงาน เพราะมีโปรตีนประมาณ
ร้อยละ 25-30 ไขมันร้อยละ 45-50 และคาร์โบไฮเดรตร้อยละ 20 โปรตีนในถั่วลิสงมีปริมาณเทียบเท่ากับถั่วเขียว ถั่ว
แดง และถั่วด้า แต่ต่้ากว่าถั่งเหลือง และมีกรดอะมิโน lysine, theonine และ methionine ที่จ้าเป็นต่อร่างกายต่้ากว่า
ที่ต้องการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อท้าให้สุกปริมาณยิ่งน้อยลงอีกประมาณ 15, 11 และ 10 ตามล้าดับ การใช้ความร้อน
สูงตังแต่ 145 องศาเซลเซียสขึนไปมีแนวโน้มท้าให้คุณค่าทางอาหารลดลง แต่การท้าให้สุกก่อนมีความจ้าเป็นเพราะ
ความร้อนจะช่วยท้าลาย trypsin inhibitor การใช้ความร้อนชืน เช่น ต้มหรือนึ่งที่อุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียส หรือใช้
ความร้อนแห้ง เช่น คั่วหรืออบที่อุณหภูมิ 130 องศาเซลเซียส จะท้าลาย trypsin inhibitor ได้เช่นกัน
ข้อจากัดของถั่วลิสง
ในถั่วลิสงมีข้อจ้ากัดที่ส้าคัญคือการเกิดสารพิษในถั่งลิสงที่ เกิดจากเชือราชนิดหนึ่งที่เรียกว่า สารอะฟลาท็อกซิน เชือราที่
เป็นสาเหตุ เชือ Aspergillus flavus และA.parasiticus สารพิษนีสามารถปนเปื้อนตังแต่ช่วงระยะที่ปลูกในแปลง การ
เก็บ เกี่ยว การตากแห้ ง รวมทังระหว่างการการเก็บรักษาก่อนถึงผู้บริโภค โดยเฉพาะการปลู กถั่งลิ สงในฤดูฝน การ
ปนเปื้อนของสารชนิดนีเริ่มในช่วงถั่วลิสงสร้างฝัก เชือราชนิดนีเจริญเติบโตได้ดีในสภาพอุณหภูมิ 10-15 องศาเซลเซียส
ความชืนสัมพัทธ์(RH)75 % ซึ่งเป็นสารพิษร้ายแรงต่อสุขภาพและชีวิตของผู้บริโภค ทังมนุษย์และสัตว์เลียงโดยตรงอย่าง
เฉียบพลัน หากได้รับในปริมาณสูงและอาจเป็นสาเหตุส้าคัญท้าให้เกิดโรคมะเร็งที่ตับ หัวใจ และสมอง ส้าหรับประเทศ
ไทย ก้าหนดให้มีสารชนิดนีไม่เกิน 20 ส่วนในพันล้านส่วน(ppb) ส่วนต่างประเทศก้าหนดให้มีสารชนิดนีไม่เกิน 5-30
ppb ทังนีขึนอยู่กับการก้าหนดมาตรฐานในแต่ละประเทศ

