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 กำรปลูกถั่วลิสงให้ได้ผลผลิตสูง คุณภำพดี ได้มำตรฐำน และปลอดภัย 
ต้องพิจำรณำถึงกำรปฏิบัติดูแลรักษำ รวมถึงปัจจัยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

สภาพอากาศที่เหมาะสม

 • ถั่วลิสงสำมำรถปลูกได้ในทุกภำคของประเทศไทยที่มีปริมำณน�้ำฝน  
ประมำณ 1,000 - 1,500 มิลลิเมตรต่อปี และมีกำรกระจำยตัวดี 
 • อุณหภูมิที่เหมำะสมส�ำหรับกำรเจริญเติบโตของถั่วลิสงระหว่ำง 
กลำงคืนกับกลำงวันควรอยู่ระหว่ำง 25 - 35 องศำเซลเซียส 
 • มีแสงแดดจัด

สภาพพื้นที่

 • สภำพพื้นที่ที่เหมำะสม คือ ที่รำบเชิงเขำ ที่ดอน 
 • ที่รำบที่มีกำรระบำยน�้ำดี น�้ำไม่ท่วมขัง 

แหล่งน�้า

 • มีน�้ำเพียงพอส�ำหรับใช้เมื่อเวลำจ�ำเป็น ช่วยแก้ไขปัญหำกำรขำดน�้ำ  
ในกรณีที่ฝนทิ้งช่วงนำนๆ 
 • ถ้ำถั่วลิสงขำดน�้ำในระยะช่วงออกดอกถึงติดฝักอ่อน จะท�ำให้ผลผลิต
ลดลงมำก ระยะวิกฤตของกำรขำดน�้ำอยู่ระหว่ำง 30 - 70 วันหลังงอก 

การปลูกถั่วลิสง
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ลักษณะดิน 

 • ดินร่วน ดินร่วนปนทรำย หรือดินร่วนเหนียว
 • ควำมอุดมสมบูรณ์ปำนกลำง มีอินทรียวัตถุไม่น้อยกว่ำร้อยละ 1.5
 • กำรระบำยน�้ำและถ่ำยเทอำกำศดี
 • ระดับหน้ำดินลึกประมำณ 30 เซนติเมตร
 • มีควำมเป็นกรดด่ำงระหว่ำง 5.5 - 6.5

การเลือกพันธุ์ถั่วลิสง

 กำรปลูกถั่วลิสงในปัจจุบันปลูกตำมควำมต้องกำรใช้ผลผลิตของตลำด  
คือ ใช้ผลผลิตในรูปฝักสด เช่น ถั่วลิสงต้มทั้งฝักสด และการใช้ผลผลิตในรูป 
ฝักแห้ง ซึ่งต้องเลือกพันธุ์ที่ใช้เพำะปลูกให้เหมำะสม คือ 

 1. พันธุ์ที่ใช้ในรูปฝักสด ถ้ำเป็นถั่วลิสงต้มสดทั้งฝักนิยมใช้พันธุ ์
ที่มีเมล็ด 3-5 เมล็ดต่อฝัก เช่น สุโขทัย 38 กำฬสินธุ ์ 1 ซึ่ง 2 พันธุ ์นี้ม ี
เยื่อหุ ้มเมล็ดสีแดง เช่น ที่ปลูกในแถบจังหวัดลพบุรี สระบุรี นครนำยก  
ล�ำปำง ฯลฯ อย่ำงไรก็ตำมพันธุ์ถั่วลิสงต้มสดทั้งฝักที่มีเยื่อหุ้มเมล็ดสีอ่อนยังนิยม 
ปลูกในบำงแหล่ง เช่น ที่ จ.ขอนแก่น จ.อุตรดิตถ์ เป็นต้น ซึ่งเป็นพันธุ์พื้นเมือง 
ส่วนพันธุ์ที่ทำงรำชกำรรับรองและสำมำรถท�ำเป็นถั่วต้มได้ เช่น พันธุ์ขอนแก่น  
60 - 2 และขอนแก่น 4 ส�ำหรับถั่วลิสงต้มอบแห้งนิยมใช้ทั้งพันธุ์ไทนำน 9  
และพันธุ์อื่นๆ ขึ้นอยู่กับโรงงำนแปรรูปนั้นๆ กำรเลือกพันธุ์ถั่วลิสงเพื่อใช้เพำะ
ปลูกนั้น ควรพิจำรณำเลือกปลูกพันธุ์ตำมควำมต้องกำรของตลำด โดยค�ำนึงถึง 
สภำพแวดล้อมที่ปลูกด้วย เช่น ถ้ำดินมีควำมอุดมสมบูรณ์ต�่ำ ควรเลือกปลูก 
พันธุ์ที่มีขนำดเมล็ดปำนกลำง ในสภำพที่มีฝนช่วงสั้น และค่อนข้ำงแล้งควรเลือก
พันธุ์ที่มีอำยุสั้น เช่น ถั่วลิสงต้มสดทั้งฝัก
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 2. พันธุ์ที่ใช้ในรูปฝักแห้ง นิยมใช้พันธุ์ที่มีเยื่อหุ้มเมล็ดสีชมพูอ่อน 
เท่ำนั้น ส�ำหรับพันธุ ์ที่มีกำรรับรอง และโรงงำนกะเทำะถั่วลิสงต้องกำรมำก  
คือ พันธุ์ไทนำน 9 ขอนแก่น 60 - 1 ขอนแก่น 5 และขอนแก่น 4 หรือพันธุ์ 
พื้นเมืองที่มีลำยฝักชัดเจนมี 2 - 3 เมล็ดต่อฝัก เช่น ที่ปลูกในจังหวัดนครสวรรค์ 
และล�ำปำง
 ถั่วลิสงเมล็ดโต (จัมโบ้) แม้ว่ำ
เมล็ดจะเป็นที่ต้องกำรของตลำดผู้แปรรูป
เป ็นอย ่ำงมำก แต ่โรงงำนกะเทำะที ่
รับซื้อถั่วลิสงพันธุ ์นี้ยังไม ่มีในท้องถิ่น  
ดังนั้น หำกเกษตรกรผู้สนใจจะปลูกควร
สำมำรถจัดกำรทั้งระบบได้ เช่น กะเทำะ
ถั่วลิสง

พันธุ์ถั่วลิสง

 1. พันธุ์ สข.38 มีทรงต้นเป็นพุ่มตรง อำยุเก็บเกี่ยวฝักสด 85 -  
90 วัน ฝักแก่เต็มที่ 95 - 105 วัน ติดฝักเป็นกระจุกที่โคนต้น เส้นลำยฝัก 
และจะงอยฝักเห็นได้ชัดเจน มี 3 - 4 เมล็ดต่อฝัก เยื่อหุ้มเมล็ดสีแดง น�้ำหนัก  
100 เมล็ด 38.90 กรัม ให้ผลผลิตฝักสด 510 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตฝักแห้ง  
250 กิโลกรัมต่อไร่ เหมำะส�ำหรับใช้บริโภคในรูปถั่วต้มสด

 2. พันธุ์ล�าปาง มีทรงต้นเป็นพุ่มตรง อำยุเก็บเกี่ยวฝักสด 85 -  
90 วัน ฝักแก่เต็มที่ 95 - 110 วัน ติดฝักเป็นกระจุกที่โคนต้น เส้นลำยฝักและ 
จะงอยฝักเห็นได้ชัดเจน มี 3 - 4 เมล็ดต่อฝัก เยื่อหุ้มเมล็ดสีชมพู น�้ำหนัก  
100 เมล็ด 40.60 กรัม ให้ผลผลิตฝักแห้ง 280 กิโลกรัมต่อไร่ เหมำะส�ำหรับ 
บริโภคในรูปถั่วต้มสด
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 3. พันธุ์ไทนาน 9 มีทรงต้นเป็นพุ่มตรง อำยุเก็บเกี่ยว 95 - 105 วัน 
ติดฝักเป็นกระจุกที่โคนต้น เส้นลำยฝักเรียบ เมล็ดมี 2 เมล็ดต่อฝัก เยื่อหุ้มเมล็ด
สีชมพู น�้ำหนัก 100 เมล็ด 42.40 กรัม ให้ผลผลิตฝักแห้ง 260 กิโลกรัมต่อไร่  
เหมำะส�ำหรับใช้ในรูปถั่วกะเทำะเปลือก (ถั่วเมล็ด)

 4. พันธุ์ขอนแก่น 4 มีทรงต้นเป็นพุ่มตรง อำยุเก็บเกี่ยวฝักสด  
85 - 90 วัน ฝักแก่เต็มที่ 95 - 100 วัน ติดฝักเป็นกระจุกที่โคนต้น เส้นลำย 
บนฝักชัดมี 3 - 4 เมล็ดต่อฝัก เยื่อหุ ้มเมล็ดสีชมพู น�้ำหนัก 100 เมล็ด  
47.10 กรัม ให้ผลผลิตฝักสด 590 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตฝักแห้ง 270 กิโลกรัม
ต่อไร่ เหมำะส�ำหรับใช้ประโยชน์ 2 รูปแบบ คือ ใช้บริโภคในรูปถั่วต้มสดและ 
ใช้ประโยชน์ในรูปถั่วกะเทำะเปลือก

 5. พันธุ์ขอนแก่น 5 มีทรงต้นเป็นพุ่มกว้ำงตั้งตรง อำยุเก็บเกี่ยว  
90 - 110 วัน ติดฝักเป็นกระจุกที่โคนต้น เส้นลำยบนฝักชัด มี 2 เมล็ดต่อฝัก  
เยื่อหุ้มเมล็ดสีชมพูเข้ม น�้ำหนัก 100 เมล็ด 51.10 กรัม ให้ผลผลิต 300 กิโลกรัม
ต่อไร่ เหมำะส�ำหรับใช้ประโยชน์ในรูปถั่วกะเทำะเปลือก

 6. พันธุ์ขอนแก่น 6 ทรงพุ่มแผ่กว้ำง ออกดอก 21 - 25 วัน เก็บเกี่ยว 
110 - 120 วัน เปลือกฝักมีลำยชัดเจน 2 เมล็ดต่อฝัก เยื่อหุ้มเมล็ดสีชมพู น�้ำหนัก  
100 เมล็ด 67.4 กรัม ผลผลิต 400 กิโลกรัม มีอำยุพักตัว 6 สัปดำห์ ทนทำน 
โรคยอดไหม้

 7. พันธุ์ขอนแก่น 60 - 1 มีทรงต้นเป็นพุ่มตรง อำยุเก็บเกี่ยว  
95 - 105 วัน ติดฝักเป็นกระจุกที่โคนต้น เส้นลำยฝักชัดมี 2 เมล็ดต่อฝัก  
เยื่อหุ ้มเมล็ดสีชมพู น�้ำหนัก 100 เมล็ด 45.90 กรัม ให้ผลผลิตฝักแห้ง  
270 กิโลกรัมต่อไร่ เหมำะส�ำหรับใช้ในรูปถั่วกะเทำะเปลือก

 8. พันธุ์ขอนแก่น 60 - 2 มีทรงต้นเป็นพุ่มตรง อำยุเก็บเกี่ยว 
ฝักสด 85 - 90 วัน ฝักแก่เต็มที่ 95 - 105 วัน ติดฝักเป็นกระจุกที่โคนต้น  
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เส้นลำยฝักและจะงอยฝักเห็นได้ชัดเจนมี 3 - 4 เมล็ดต่อฝัก เยื่อหุ้มเมล็ดสีชมพู  
น�้ำหนัก 100 เมล็ด 40.70 กรัม ให้ผลผลิตฝักสด 570 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิต 
ฝักแห้ง 270 กิโลกรัมต่อไร่ เหมำะส�ำหรับใช้บริโภคในรูปถั่วต้มสด

 9. พันธุ์ขอนแก่น 60 - 3 มีทรงต้นเป็นพุ่มกว้ำงกึ่งเลื้อย ติดฝัก
กระจำยไปตำมกิ่งที่ทอดไปบนดินท�ำให้ฝักแก่ไม่พร้อมกัน อำยุเก็บเกี่ยว 110 -  
120 วัน เส้นลำยบนฝักชัด มี 2 เมล็ดต่อฝัก เยื่อหุ้มเมล็ดสีชมพูและส้มอ่อน  
น�้ำหนัก 100 เมล็ด 76.20 กรัม ให้ผลผลิต 380 กิโลกรัมต่อไร่ เหมำะส�ำหรับ 
ใช้ในรูปเมล็ดส�ำหรับแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น ถั่วอบเนย ถั่วทอด เมล็ดมีกำร 
พักตัว 60 วันหลังเก็บเกี่ยว แก้ไขได้โดยใช้สำรละลำยอีเทรลเจือจำงพรมเมล็ด 
ก่อนปลูก หรือปล่อยเมล็ดไว้จนหมดระยะพักตัวแล้วจึงใช้ปลูก แต่ควรค�ำนึงถึง 
ข้อเสียที่ว ่ำเมล็ดพันธุ ์ที่ปล่อยทิ้งจนพ้นระยะพักตัวจะเสื่อมควำมงอกอย่ำง 
รวดเร็ว ถั่วลิสงพันธุ์นี้มีควำมต้ำนทำนต่อโรครำสนิม โรคใบจุด และต้ำนทำน 
แมลงปำนกลำง จะให้ผลผลิตสูงมำกในดินที่มีควำมอุดมสมบูรณ์ปำนกลำง - สูง 
และควรมีควำมชื้นเพียงพอตลอดอำยุกำรเจริญเติบโต

 10. พันธุ ์กาฬสินธุ ์ 2 หรือพันธุ ์พระรำชทำน (พันธุ ์ KAC 431)  
ถั่วลิสงพันธุ์ KAC 431 มีชื่อเรียกในเชิงกำรค้ำหลำยชื่อต่ำงๆ กัน เช่น ถั่วลิสง 
พันธุ์พระรำชทำน ถั่วจัมโบ้ลำย ถั่วรำชินี ถั่วหลวง เป็นต้น 
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การเตรียมพันธุ์

 1. คัดเมล็ดพันธุ ์ที่ใหม่มีเปอร์เซ็นต์ควำมงอกของเมล็ดสูงกว่ำ 70 
เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป โดยกำรทดสอบควำมงอกก่อนปลูก
 2. คลุกเมล็ดด ้วยสำรเคมีป ้องกันโรคโคนเน่ำ และโคนเน่ำขำด 
ที่เกิดจำกเชื้อรำ โดยใช้ไวตำแวกซ์ (Vitavax) ร่วมกับคำร์เบนดำซิม หรือสำรเคม ี
ที่จ�ำหน่ำยในท้องตลำดอัตรำตำมค�ำแนะน�ำ หำกมีกำรใช้เชื้อไรโซเบียมร่วมด้วย
ควรเลือกใช้สำรเคมีที่ไม่มีผลต่อเชื้อไรโซเบียม
 3. ในกรณีใช้พันธุ์ขอนแก่น 60 - 3 (ถั่วลิสงเมล็ดโต จัมโบ้) จ�ำเป็น 
ต้องท�ำลำยระยะพักตัวโดยใช้สำรอีเทรล ควำมเข้มข้น 3 เปอร์เซ็นต์ ปริมำณ  
9.5 มิลลิลิตรต่อน�้ำ 1 ลิตร พรมเมล็ดพันธุ์พอหมำดปล่อยทิ้งไว้ 1 วัน ก่อน 
น�ำไปปลูก
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การใช้ไรโซเบียม

 กำรคลุกเมล็ดถั่วลิสงด้วยเชื้อไรโซเบียมก่อนปลูกจะช่วยให้รำกถั่ว 
มีปมติดมำกขึ้น ท�ำให้ถั่วลิสงสำมำรถตรึงไนโตรเจนจำกอำกำศมำใช้ประโยชน ์
ได้มำกขึ้น ช่วยลดกำรใช้ปุ ๋ยไนโตรเจนท�ำให้ถั่วลิสงเจริญเติบโตดีและเป็น 
ประโยชน์ต่อพืชที่ปลูกต่อเนื่อง
 เชื้อไรโซเบียมที่กรมวิชำกำรเกษตรผลิตจ�ำหน่ำยเป็นเชื้อแบบผง บรรจุ 
ในถุงพลำสติกจ�ำนวนถุงละ 200 กรัม เพียงพอส�ำหรับใช้คลุกเมล็ดถั่วลิสง  
ประมำณ 15 - 20 กิโลกรัม เพื่อปลูกในพื้นที่ 1 ไร่ กำรคลุกเชื้อไรโซเบียมท�ำได้
โดยเคล้ำเมล็ดถั่วลิสงด้วยน�้ำแล้วเทเชื้อลงคลุกให้ทั่ว
 เมล็ดที่คลุกไรโซเบียมแล้วควรน�ำไปปลูกให้หมดภำยในวันนั้นหรือหำก 
เก็บไว้ไม่ควรเก็บไว้นำนเกิน 24 ชั่วโมง โดยเก็บไว้ในที่ร่มและมีภำชนะปิด
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การปลูก

 กำรปลูกถั่วลิสงในประเทศไทย สำมำรถปลูกได้ทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง  
โดยมีช่วงระยะเวลำเพำะปลูกที่เหมำะสม ดังนี้

 ฤดูฝน ส่วนใหญ่เป็นกำรเพำะปลูกในพื้นที่ดอนหรือพื้นที่สภำพไร่  
แบ่งออกได้เป็น 3 ช่วง คือ 
 • ต้นฤดูฝน ควรปลูกในช่วง เมษำยน - พฤษภำคม 
  เก็บเกี่ยวประมำณ กรกฎำคม - สิงหำคม 
 • กลำงฤดูฝน ควรปลูกในเดือนมิถุนำยน 
  เก็บเกี่ยวประมำณ กันยำยน - ตุลำคม
 • ปลำยฤดูฝน ควรปลูกในช่วง กรกฎำคม - สิงหำคม 
  เก็บเกี่ยวประมำณ ตุลำคม - พฤศจิกำยน

 ฤดูแล้ง เป็นกำรปลูกถั่วลิสงในพื้นที่นำหลังกำรเก็บเกี่ยวข้ำวแล้ว  
แบ่งตำมกำรใช้น�้ำได้ คือ
 • กำรปลูกโดยอำศัยน�้ำชลประทำน ควรปลูกในช่วงธันวำคม - มกรำคม 
เก็บเกี่ยวประมำณเมษำยน - พฤษภำคม 
 • กำรปลูกโดยอำศัยควำมชื้นที่เหลือในดิน มีเงื่อนไขคือ จะต้องเป็น 
แหล่งที่มีน�้ำใต้ดินตื้น โดยปลูกให้เร็วที่สุดหลังจำกเสร็จสิ้นกำรท�ำนำ
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การเตรียมดิน

 สิ่งที่เกษตรกรควรปฏิบัติในกำรปลูกถั่วลิสงในขั้นตอนกำรเตรียมดิน 
คือ ดินต้องร่วนซุย ควรปรับสภำพควำมเป็นกรดเป็นด่ำง (pH) อยู่ระหว่ำง  
5.5 - 6.5 กำรปรับสภำพดินให้เหมำะสมจะช่วยให้ธำตุอำหำรพืชสำมำรถละลำย 
ออกมำ และเป็นประโยชน์กับรำกพืชที่จะดึงดูดไปใช้ในกำรเจริญเติบโต 
และให้ผลผลิตได้อย่ำงเต็มที่ ในดินที่เป็นด่ำงจัดควรใส่ปุ๋ยคอกและปุ๋ยอินทรีย์ 

การไถเตรียมดิน
 1. ในพื้นที่ที่ไม่มีวัชพืช สำมำรถไถเปิดร่องแล้วหยอดเมล็ด โดยไม่ต้อง 
เตรียมดิน
 2. ในพื้นที่ที่มีวัชพืชหนำแน่น ควรไถพรวนดินลึก 10 - 20 เซนติเมตร 
ประมำณ 1 - 2 ครั้ง
 3. กำรปลูกในฤดูแล้งโดยใช้น�้ำชลประทำน หลังจำกไถพรวนดิน ควร
ยกร่องปลูก ควำมกว้ำงของสันร่องขึ้นอยู่กับเนื้อดิน ถ้ำดินแน่นควรใช้สันร่องแคบ 
ประมำณ 0.6 - 1.0 เมตร ปลูกถั่วลิสงได้ 2 แถว ถ้ำดินมีกำรระบำยน�้ำดีอำจ 
ขยำยกว้ำงขึ้นถึง 1.5 เมตร ทั้งนี้จะต้องให้น�้ำซึมเข้ำไปได้ถึงกลำงของสันร่อง  
และปลูกถั่วลิสง 3 - 4 แถว
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ระยะปลูก
 ระยะกำรปลูกถั่วลิสง 
ที่ เ หมำะสมโดยทั่ ว ไป  ระยะ
ระหว ่ำงแถว 40 - 60 เซนติเมตร 
ระยะระหว ่ำงหลุม 10 - 20 เซนติเมตร  
มีจ�ำนวนต้น 1 - 3 ต้นต่อหลุม หรือในระยะ 1 เมตร  
ควรมีจ�ำนวนต้นกระจำยอยู ่ 10 ต้น ปลูกลึกประมำณ 5 - 8 เซนติเมตร  
ใช้เมล็ดพันธุ ์ประมำณ 20 - 25 กิโลกรัมฝักแห้งต่อไร่ ส�ำหรับถั่วเมล็ดโต  
เมล็ดพันธุ์ขนำดใหญ่หรือเล็กสำมำรถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตไม่แตกต่ำงกัน  
แต่ในขั้นตอนกำรปลูกควรแยกกลุ่มตำมขนำดเมล็ด โดยกลุ่มที่มีเมล็ดขนำดใหญ่ 
ให้ปลูกในกลุ่มเดียวกัน ส่วนขนำดเมล็ดเล็กถึงปำนกลำงก็ให้แยกกลุ่ม เพื่อให้ 
เกิดควำมสม�่ำเสมอในกำรเจริญเติบโตในพื้นที่ กลุ ่มเมล็ดขนำดเล็กสำมำรถ 
เจริญเติบโตให้ผลผลิตได้ดี เช่นเดียวกับกลุ่มเมล็ดขนำดใหญ่

การให้น�้า

 • ต้องให้น�้ำทุกๆ 10 - 15 วัน อย่ำให้ถั่วลิสงขำดน�้ำในระยะออกดอก 
(30 - 40 วันหลังงอก) และช่วงลงเข็ม เพรำะจะท�ำให้ผลผลิตลดลงมำก
 • ในช่วงฤดูฝน ควรมีแหล่งน�้ำที่สำมำรถช่วยลดควำมเสียหำย 
หำกถั่วลิสงเกิดกระทบแล้ง
 • ในช่วงฤดูแล้ง อำศัยน�้ำชลประทำน ควรควบคุมกำรให้น�้ำอย่ำให้ 
แฉะเกินไป เพรำะจะท�ำให้ถั่วลิสงเจริญเติบโตไม่ดีและเกิดโรคโคนเน่ำได้ง่ำย  
และอย่ำปล่อยให้ถั่วลิสงขำดน�้ำจนแสดงอำกำรใบเหี่ยว ในกำรให้น�้ำก็ไม่ควร 
ให้น�้ำท่วมหลังแปลงปลูก กำรให้น�้ำปริมำณน้อยแต่บ่อยครั้งจะท�ำให้ผลผลิต 
และคุณภำพของเมล็ดถั่วลิสงเจริญเติบโตได้ดีกว่ำกำรให้น�้ำครั้งละมำกๆ  
แต่น้อยครั้ง
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การก�าจัดวัชพืชและพูนโคน

 ก�ำจัดวัชพืชครั้งแรกที่อำยุ 15 วัน และครั้งที่ 2 ที่อำยุ 30 วันหลังงอก  
ถ้ำยังมีวัชพืชตกค้ำงในแปลงมำก ควรมีกำรก�ำจัดอีกครั้งเมื่ออำยุ 60 วัน  
แต่ต้องระมัดระวังไม่ให้กระทบกระเทือนต่อกำรลงเข็มของต้นถั่ว หรือใช้สำรเคมี 
ก�ำจัดวัชพืช เช่น อะลำคลอร์ เมโทลำคลอร์ อิมำเซ็ททำเพอร์ แลคโตเฟน  
ฮำล๊อคซิฟอพเมทิล เป็นต้น ในกรณีที่เป็นกำรใช้แรงงำนคนในกำรก�ำจัดวัชพืช 
มักจะท�ำพร้อมกับกำรพรวนดินและพูนโคน ซึ่งควรท�ำหลังจำกถั่วลิสงออกดอก 
และก่อนลงเข็ม หรือเมื่อต้นถั่วอำยุ 30 - 40 วัน กำรพูนโคนไม่ควรกองดินสูง  
ควรพูนโคนเตี้ยๆ และให้แผ่กว้ำงออกจำกโคนต้น ทั้งนี้เนื่องจำกกำรติดฝักไม่ได้
กระจำยอยู่บริเวณโคนแต่จะแผ่กระจำยออกจำกแนวโคนต้นเล็กน้อย

การใส่ปุ๋ย

 ก่อนกำรใส่ปุ๋ยควรมีกำรวิเครำะห์ค่ำควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน โดยส่ง 
ตัวอย่ำงดินไปวิเครำะห์ที่หน่วยงำนของกรมวิชำกำรเกษตร กรมพัฒนำที่ดิน  
หรือกรมส่งเสริมกำรเกษตร เพื่อจะเลือกใช้ปุ๋ยได้อย่ำงถูกต้องและเหมำะสม  
ส�ำหรับค�ำแนะน�ำทั่วไปในดินเหนียวหรือดินร่วนเหนียว ควรใส่ปุ๋ยเคมีในอัตรำ 
ดังนี้ 
 • ดินร่วนอัตรำ 3 - 9 - 0 กิโลกรัมต่อไร่ ของ N - P2O5 - K2O 
 • ดินร่วนเหนียวปนทรำยอัตรำ 3 - 9 - 6 กิโลกรัมต่อไร่  
  ของ N - P2O5 - K2O หรือใส่ปุ๋ยสูตร 12 - 24 - 12 อัตรำ 25 กิโลกรัมต่อไร่ 
 ส่วนช่วงเวลำใส่ปุ ๋ยอำจใส่ก่อนปลูกหรือหลังจำกงอกไม่เกิน 15 วัน  
ซึ่งอำจจะใส่พร้อมกับกำรก�ำจัดวัชพืช โดยโรยปุ๋ยและพรวนคลุกเคลำ้กับดินข้ำงแถว
ปลูก ในดินทรำยที่มีแคลเซียมต�่ำกว่ำ 120 ส่วนในล้ำนส่วน กำรใส่ปุ๋ยแคลเซียม
จะช่วยลดปริมำณฝักที่มีเมล็ดลีบ เพิ่มเปอร์เซ็นต์กำรกะเทำะและผลผลิต  
แหล่งของปุ๋ยแคลเซียม ได้แก่ ปูนขำว 100 กิโลกรัมต่อไร่ ใส่ก่อนปลูก หรือ 
ใส่ยิปซัม 50 กิโลกรัมต่อไร่ โรยโคนต้นเมื่อออกดอก หรือถั่วลิสงอำยุประมำณ 30 วัน
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การใส่ยิปซัม

 ยิปซัม เป็นแหล่งธำตุอำหำรรองที่เป็นประโยชน์กับพืชโดยเฉพำะ 
ถั่วลิสง ธำตุอำหำรดังกล่ำวได้แก่ แคลเซียม (Ca) มีประมำณร้อยละ 23 - 24  
และก�ำมะถัน (S) มีประมำณร้อยละ 14 - 17

 วิธีการใช้ยิปซัม ส�ำหรับถั่วลิสงใช้ยิปซัมอัตรำ 25 - 50 กิโลกรัม 
ต่อไร่ โรยตำมแถวในระยะเริ่มออกดอกแรก 20 - 30 วันหลังปลูก และพรวน 
กลบโคนต้น หำกดินที่ปลูกถั่วลิสงมีธำตุแคลเซียมในดินต�่ำ อำจจ�ำเป็นต้องใช ้
ยิปซัมในอัตรำสูงขึ้นระหว่ำง 50 - 100 กิโลกรัมต่อไร่ 
 ส�ำหรับถั่วลิสงเมล็ดใหญ่ (จัมโบ้) จ�ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องใช้ยิปซัมตำม 
อัตรำแนะน�ำระหว่ำง 50 - 100 กิโลกรัมต่อไร่ ใส่ช่วงออกดอกหรือระยะลงเข็ม  
ไม่ควรใส่ในขั้นเตรียมดินเนื่องจำกจะถูกชะล้ำงสูญเสียได้ง่ำย 
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โรคที่ส�าคัญและการป้องกันก�าจัด

1. โรคโคนเน่า หรือโคนเน่าขาด

 สาเหตุ เชื้อรำ Aspergillus niger

 ลักษณะอาการ ต้นเหี่ยวเหลือง ยุบตัว โคนต้นเป็นแผลสีน�้ำตำล  
พบกลุ่มสปอร์สีด�ำปกคลุมบริเวณแผล เมื่อถอนขึ้นมำส่วนล�ำต้นจะขำดจำก 
ส่วนรำก 

 ช่วงเวลาระบาด รุนแรงในระยะต้นกล้ำ อำยุ 1 - 4 สัปดำห์ ในสภำพ
ดินทรำยหรือร่วนทรำย อุณหภูมิของดินและอำกำศสูง 30 - 35 องศำเซลเซียส

 การป้องกันก�าจัด
 • ไม่ควรปลูกด้วยเมล็ดพันธุ์ที่เก็บไว้นำนเกินไป
 • คลุกเมล็ดก่อนปลูกด้วยสำรเคมี benomyl + mancoceb,  
  carboxin และ iprodione
 • เก็บเกี่ยวถั่วลิสงตำมอำยุของพันธุ์

ศัตรูของถั่วลิสงและการป้องกันก�าจัด

การปลูกถั่วลิสงการปลูกถั่วลิสง 13



2. โรคล�าต้นเน่า หรือโคนเน่าขาว (Sclerotium stem rot)

 สาเหตุ เชื้อรำ Sclerotium rolfsii

 ลักษณะอาการ ยอด กิ่ง และล�ำต้นเหี่ยวยุบเป็นหย่อมๆ พบแผลเน่ำ 
ที่ส่วนสัมผัสกับผิวดิน บริเวณที่ถูกท�ำลำยจะมีเส้นใยสีขำว รวมทั้งเม็ดสเคลอโรเทีย
ของเชื้อรำที่มีสีขำว โดยเฉพำะในพื้นที่ที่มีกำรปลูกพืชแน่นเกินไป และปลูกซ�้ำ 
ที่เดิม พบพืชเป็นโรคในช่วงหลังจำกติดฝักถึงเก็บเกี่ยว

 ช่วงเวลาระบาด พบมำกในฤดูฝน สภำพที่มีควำมชื้นสูง หรือมีฝนตกชุก

 การป้องกันก�าจัด
 • ปลูกพืชหมุนเวียนที่ไม่ใช่พืชตระกูลถั่ว เช่น ข้ำวฟ่ำง
 • ถอนต้นที่เป็นโรคตั้งแต่เริ่มแสดงอำกำร เผำท�ำลำยนอกแปลงปลูก
 • เก็บเกี่ยวถั่วลิสงตำมอำยุของพันธุ์
 • พ่นสำรป้องกันก�ำจัดโรคพืช ตำมค�ำแนะน�ำในตำรำงที่ 1
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3. โรคยอดไหม้ (Bud necrosis)

 สาเหตุ เชื้อไวรัส Groundnut bud necrosis virus

 ลักษณะอาการ ในระยะ 2 สัปดำห์หลังต้นถั่วงอกใบจะมีจุดสีซีด หรือ
เป็นปื้นสีน�้ำตำลบนใบที่เชื้อเข้ำท�ำลำย จำกนั้นเส้นใบซีดหรือจุดกระสีซีดบนใบ
ยอด ก้ำนใบและกิ่งโค้งงอ ถำ้เป็นโรคในระยะกลำ้ถั่วลิสงจะตำยหรือแคระแกร็น
ไม่ติดฝัก ถ้ำเป็นโรคระยะต้นโตท�ำให้กำรติดฝักลดลง

 ช่วงเวลาระบาด ระบำดรุนแรงในฤดูแล้ง

 การป้องกันก�าจัด
 • กำรปลูกถั่วลิสงในฤดูแล้ง โดยอำศัยน�้ำชลประทำน ควรปลูกให้เร็ว
ขึน้ในช่วงปลำยเดอืนพฤศจกิำยน อำจจะช่วยลดควำมรนุแรงของโรคได้ เนือ่งจำก
ระยะที่เพลี้ยไฟเคลื่อนย้ำยมำที่ต้นถั่วนั้นเป็นระยะที่ออกดอกหรือติดฝักแล้ว  
ซึ่งถั่วลิสงจะเป็นโรคยำกขึ้น
 • ถอนต้นที่เป็นโรคตั้งแต่เริ่มแสดงอำกำร เผำท�ำลำยนอกแปลงปลูก
 • พ่นสำรป้องกันก�ำจัดเพลี้ยไฟพำหะน�ำโรค ตำมค�ำแนะน�ำในตำรำงที่ 1
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4. โรคใบจุด

 สาเหตุ เชื้อรำ Cercospora arachidicola

 ลักษณะอาการ แผลเป็นจุดสีด�ำหรือสีน�้ำตำล ขนำด 1 - 8 มิลลิเมตร 
ขอบแผลอำจมีวงสีเหลืองล้อมรอบ ระยะแรกพบที่ใบล่ำงต่อมำลุกลำมสู่ใบบน 
อำกำรรุนแรงท�ำให้ใบเหลือง ขอบใบบิดเบี้ยว ไหม้แห้งด�ำ และร่วงก่อนก�ำหนด 
พบโรคทุกแหล่งปลูก สปอร์ปลิวไปตำมลมและน�้ำ แพร่กระจำยโดยนกและแมลง 
โดยทั่วไประบำดร่วมกับโรครำสนิม

 ช่วงเวลาระบาด ระบำดรุนแรงในฤดูฝน โดยเฉพำะในสภำพที่มีฝนตก
ติดต่อกัน 6 - 7 วัน

 การป้องกันก�าจัด
 • เผำท�ำลำยเศษซำกพืชที่เป็นโรคหลังกำรเก็บเกี่ยว
 • ปลูกพืชหมุนเวียน เช่น ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และข้ำวฟ่ำง
 • พ่นสำรป้องกันก�ำจัดโรคพืช ตำมค�ำแนะน�ำในตำรำงที่ 1
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5. โรคราสนิม

 สาเหตุ เชื้อรำ Puccinia arachidis

 ลักษณะอาการ แผลเป็นตุ่มสีน�้ำตำลถึงน�้ำตำลเข้ม ขนำดเท่ำหัวเข็ม
หมุดกระจำยทั่วบนใบ ต่อมำแผลจะแตก พบสปอร์ของเชื้อรำสีน�้ำตำลคล้ำยสนิม
เหล็กจ�ำนวนมำกคลุมบริเวณปำกแผล สปอร์ปลิวไปตำมลมและน�้ำแพร่กระจำย
โดยนกและแมลง โดยทั่วไประบำดร่วมกับโรคใบจุด

 ช่วงเวลาระบาด ระบำดรุนแรงในฤดูฝน

 การป้องกันก�าจัด
 • ปลูกพันธุ์ต้ำนทำนต่อโรค คือ กำฬสินธุ์ 2
 • เผำท�ำลำยเศษซำกพืชที่เป็นโรค หลังกำรเก็บเกี่ยว
 • พ่นสำรป้องกันก�ำจัดโรคพืช ตำมค�ำแนะน�ำในตำรำงที่ 1
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ตารางที่ 1 การใช้สารป้องกันก�าจัดโรคถั่วลิสง

โรค สารเคมี อัตราการใช้/ วิธีการใช้/ 
อัตราใช้ ข้อควรสังเกต

โคนเน่ำ
หรือ

โคนเน่ำขำด

แคปตำโฟล ใช้สำร 1 ช้อนแกง
ต่อเมล็ด 1 กก.

คลุกเมล็ดพันธุ ์
ก่อนปลูก

อำจใช้แคปแตนหรือ 
พีซีเอ็นบีแทน

ไธแรม

ล�ำต้นเน่ำ
หรือ

โคนเน่ำขำว

คำร์บอกซี่ ใช้ 2 ช้อนแกง 
ต่อน�้ำ 20 ลิตร

ฉีดพ่นสำรบริเวณ
โคนต้น 2 - 3 ครั้ง 

ห่ำงกัน 10 วัน

อำจใช้คลุกเมล็ด 
ถ้ำพบว่ำพื้นที่ปลูก 
มีโรคนี้ระบำดมำก

ในฤดูก่อน

พีซีเอ็นบี

ใบจุดและ
รำสนิม

สำรผสมเบโนมิล
กับแมนโคเซบ

ผสมน�้ำฉีดพ่นใช้สำร 
2 - 4 ช้อนแกง/ 

น�้ำ 20 ลิตร

เมื่อพบโรคระบำด
ในระยะออกดอก 
ถึงติดฝักให้พ่นสำร 

3 - 5 ครั้ง  
ห่ำงกัน 7 - 14 วัน  
ตำมควำมรุนแรง

ของโรค

โรคใบจุด 
อำจดื้อสำรเบโนมิล

ให้เปลี่ยนใช ้
สำรไตรเฟนิล- 

อะซิเตท ใช้เพียง  
1 ช้อนแกง

คลอโรธำโลนิล

สำรผสมคอปเปอร์
กับมำเนีย

ไตรเฟนิลอะซีเตท
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แมลงศัตรูที่ส�าคัญและการป้องกันก�าจัด

1. หนอนชอนใบถั่วลิสง

 ลักษณะและการท�าลาย ตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลำงคืนสีน�้ำตำล  
ยำวประมำณ 5 มิลลิเมตร หนอนฟักออกจำกไข่และชอนเข้ำไปกัดกินเนื้อเยื่อ 
ของใบเหลือไว้แต่ผิวใบบนและด้ำนล่ำง ต่อมำใบจะแห้งเป็นสีขำว เมื่อหนอน
โตมำกขึ้นจะออกมำพับใบถั่วหรือชักใยเอำใบถั่วมำรวมกัน อำศัยกัดกินและ 
เข้ำดักแด้ในใบนั้น ถ้ำระบำดรุนแรงจะท�ำให้ต้นถั่วแคระแกร็น ใบร่วงหล่น  
ผลผลิตลดลงประมำณ 50 เปอร์เซ็นต์

 ช่วงเวลาระบาด ระบำดรุนแรงในสภำพอำกำศแห้งแล้ง ฝนทิ้งช่วง 
เป็นเวลำนำนเกิน 15 วัน

 การป้องกนัก�าจดั พ่นสำรป้องกนัก�ำจดัแมลงศตัรพูชื ตำมค�ำแนะน�ำ
ในตำรำงที่ 2
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2. เพลี้ยอ่อนถั่ว

 ลักษณะและการท�าลาย เป็นแมลงขนำดเล็ก ยำวประมำณ  
1 มิลลิเมตร เคลื่อนไหวช้ำ หัวมีขนำดเล็กกว่ำส่วนอก ส่วนท้องโต ลักษณะ 
อ้วนป้อม มีท่อเล็กๆ ยื่นยำวไปทำงส่วนท้ำย 2 ท่อ ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกิน 
น�้ำเลี้ยงตำมยอดอ่อน ใบอ่อน ดอก และเข็ม ท�ำให้ต้นแคระแกร็น ใบอ่อน 
และยอดอ่อนหงิกงอ ดอกร่วง

 ช่วงเวลาระบาด ระบำดรุนแรงในสภำพอำกำศแห้งแล้ง ฝนทิ้งช่วง 
เป็นเวลำนำนเกิน 15 วัน

 การป้องกนัก�าจดั พ่นสำรป้องกนัก�ำจดัแมลงศตัรพูชื ตำมค�ำแนะน�ำ
ในตำรำงที่ 2
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3. เพลี้ยไฟ

 ลักษณะและการท�าลาย เพลี้ยไฟ 
ที่ท�ำลำยถั่วมีหลำยชนิด เป็นแมลงขนำดเล็กยำว 
ไม่เกิน 2 มิลลิเมตร สีน�้ำตำลหรือน�้ำตำลด�ำ เคลื่อนไหว 
ว่องไว ดูดกินน�้ำเลี้ยงตำมยอดอ่อน ใบ และดอก ท�ำให้ใบหงิกงอ  
บิดเบี้ยว มีรอยขีดข่วน เพลี้ยไฟบำงชนิดท�ำลำยใบ ท�ำให้มีลักษณะ 
เหมือนไขติดอยู่เส้นกลำงใบและหลังใบ สีน�้ำตำลคล้ำยสนิม ถ้ำระบำดรุนแรง 
จะท�ำให้ยอดไหม้และตำย เพลี้ยไฟบำงชนิดเป็นพำหะน�ำโรคยอดไหม้ ท�ำให ้
ต้นถั่วชะงักกำรเจริญเติบโต ผลผลิตลดลงมำกกว่ำ 50 เปอร์เซ็นต์

 ช่วงเวลาระบาด ระบำดรุนแรงในสภำพอำกำศแห้งแล้ง ฝนทิ้งช่วง 
เป็นเวลำนำนเกิน 15 วัน 

 การป้องกนัก�าจดั พ่นสำรป้องกนัก�ำจดัแมลงศตัรพูชื ตำมค�ำแนะน�ำ
ในตำรำงที่ 2

4. เพลี้ยจักจั่น

 ลกัษณะและการท�าลาย เพลีย้จกัจัน่มลี�ำตวัยำวประมำณ 3 มลิลเิมตร 
สีเขียวอ่อน ตำสีขำว บินได้ว่องไว ตัวอ่อนเดินออกด้ำนข้ำงเป็นเส้นทแยงมุม  
ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยจะดูดน�้ำเลี้ยงบริเวณใต้ใบ ท�ำให้ใบเหลือง ปลำยใบเป็น 
รูปตัววี ถ้ำระบำดรุนแรงมำกใบจะไหม้เป็นสีน�้ำตำลและร่วง ผลผลิตลดลง 
มำกกว่ำ 50 เปอร์เซ็นต์

 ช่วงเวลาระบาด ระบำดรุนแรงในสภำพอำกำศแห้งแล้ง ฝนทิ้งช่วง 
เป็นเวลำนำนเกิน 15 วัน

 การป้องกนัก�าจดั พ่นสำรป้องกนัก�ำจดัแมลงศตัรพูชื ตำมค�ำแนะน�ำ
ในตำรำงที่ 2
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5. เสี้ยนดิน

 ลักษณะและการท�าลาย เสี้ยนดินเป็นมดชนิดหนึ่ง ขนำดเท่ำมดแดง 
ควำมกว้ำงของส่วนหัว 1.2 - 1.6 มิลลิเมตร ควำมยำวของส่วนหัว 1.4 - 1.9 
มิลลิเมตร ท�ำลำยฝักถั่วลิสง โดยกำรเจำะเปลือกถั่วเป็นรูแล้วกัดกินเมล็ดในฝัก 
หลังจำกนั้นจะน�ำดินเข้ำไปไว้ในฝักแทนเมล็ดที่ถูกท�ำลำย

 ช่วงเวลาระบาด ระบำดรุนแรงในถั่วลิสงที่ปลูกในป่ำเปิดใหม่ ในดิน
ร่วนปนทรำยหรือแหล่งที่ปลูกตำมหลังพืชอำหำรอื่นๆ ของเสี้ยนดิน เช่น ข้ำวโพด 
และอ้อย เป็นต้น

 การป้องกันก�าจัด
 • ไม่ปลูกถั่วลิสงในแหล่งหรือแปลงที่เคยพบกำรระบำดของเสี้ยนดิน
 • ในแหล่งทีพ่บกำรท�ำลำยของเสีย้นดนิ ควรท�ำกำรสุม่ส�ำรวจกำรท�ำลำย
เป็นระยะ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งระยะถั่วลิสงสร้ำงฝักและเมล็ด โดยใช้มะพร้ำวทั้งผล
ผ่ำซกีคว�ำ่ฝังดนิ ลกึจนถงึด้ำนบนกะลำมะพร้ำว หำกพบเสีย้นดนิให้น�ำผลมะพร้ำว
เผำท�ำลำย
 • พ่นสำรป้องกันก�ำจัดแมลงศัตรูพืช ตำมค�ำแนะน�ำในตำรำงที่ 2
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ตารางที่ 2 การใช้สารป้องกันก�าจัดแมลงศัตรูถั่วลิสง

แมลงศัตรูพืช
สารป้องกัน
ก�าจัดแมลง
ศัตรูพืช1/

อัตราการใช้/
น�้า 20 ลิตร วิธีการใช้/ข้อควรระวัง

หยุดการใช้สาร
ก่อนเก็บเกี่ยว

(วัน)

หนอนชอนใบ
ถั่วลิสง

ไตรอะโซฟอส
(40% อีซี)

40 มิลลิลิตร พ่นเมื่อใบถูกท�ำลำย 30% ในระยะ
ถั่วเป็นต้นอ่อน หรือเริ่มติดฝัก  
พ่นซ�้ำเมื่อพบกำรระบำด

14

อะซีเฟต
(75% เอสพี)

20 กรัม 14

เพลี้ยอ่อนถั่ว คลอร์ไพริฟอส 
(20% อีซี)

100 มิลลิลิตร พ่นเมื่อพบเพลี้ยอ่อนระบำดมำกใน
ระยะถั่วแทงเข็ม เฉพำะบริเวณที่พบ
กำรระบำด พ่นซ�้ำเมื่อพบกำรระบำด

7

เพลี้ยไฟ อะซีเฟต
(75% เอสพี)

20 กรัม พ่นเมื่อพบเพลี้ยไฟท�ำลำยใบ
ประมำณ 30 - 40 % ในระยะถั่ว 
เริ่มติดฝัก พ่นซ�้ำเมื่อพบกำรระบำด

14

ไตรอะโซฟอส
(40% อีซี)

50 มิลลิลิตร 14

เมทิโอคำร์บ
(50% ดับบลิวพี)

30 กรัม 10

เพลี้ยจักจั่น อะซีเฟต
(75% เอสพี)

20 กรัม พ่นเมื่อใบถูกท�ำลำย 40% พ่นซ�้ำ 
เมื่อพบกำรระบำด

14

เสี้ยนดิน ควินำลฟอส
(5% จี)

4 กิโลกรัม/ไร่ โรยพร้อมกับปุ๋ยข้ำงแถวถั่ว 
หลังดำยหญ้ำครั้งที่ 2 หรือเมื่อถั่ว 
อยู่ในระยะแทงเข็มหรือติดฝัก

-

คลอร์ไพริฟอส
(20% อีซี)

750 มิลลิลิตร/
น�้ำ 80 ลิตร/ไร่

พ่นลงดินระหว่ำงแถวถั่ว โดยพ่น 
ครั้งแรกเมื่อถั่วอยู่ในระยะแทงเข็ม 
หรือติดฝัก และพ่นซ�้ำอีกครั้งหลังพ่น
ครั้งแรกประมำณ 1 เดือน

-

1/ ในวงเล็บ คือ เปอร์เซ็นต์สำรออกฤทธิ์และสูตรของสำรป้องกันก�ำจัดแมลงศัตรูพืช
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การเก็บเกี่ยว

 กำรเก็บเกี่ยวถั่วลิสงเป็นขั้นตอนที่ส�ำคัญในกำรผลิตถั่วลิสงให้มีคุณภำพดี 
ซึ่งมีกิจกรรมที่ควรปฏิบัติ คือ

1. การก�าหนดอายุเก็บเกี่ยว

 1.1 การนับอายุ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ถั่วลิสง 
แต่ละพันธุ์จะใช้เวลำค่อนข้ำงคงที่ ในกำรเจริญเติบโตจนถึงให้ผลผลิต โดยทั่วไป
ถั่วลิสงที่ปลูกในประเทศไทยจะมีอำยุเก็บเกี่ยวฝักสด (เพื่อกำรบริโภคในรูป 
ถั่วต้ม) ประมำณ 85 - 95 วัน และมีอำยุเก็บเกี่ยวฝักแก่เต็มที่อำยุประมำณ  
95 - 110 วัน

 1.2 การสังเกตสีของเปลือกฝักด้านใน ท�ำกำรสุ ่มถอนต้น 
ถั่วลิสงหลำยๆ จุดในแปลงมำตรวจนับ หำกมีเปอร์เซ็นต์ของฝักที่มีเปลือกฝัก 
ด้ำนในเปลี่ยนสีเป็นสีน�้ำตำลด�ำมำกกว่ำ 60 เปอร์เซ็นต์ แสดงว่ำถึงอำยุเก็บเกี่ยว
ที่เหมำะสม
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2. การถอนหรือขุดต้นถั่วลิสง
 กำรเก็บเกี่ยวในขณะที่ดินยัง
มีควำมชื้นบ้ำงจะช่วยให้ถอนต้นถั่วขึ้น 
โดยง่ำย แต่ถ้ำดินแห้งจะต้องใช้จอบ
หรือเครื่องมือช่วยขุด กำรใช้เครื่องมือ 
ในกำรขุดจะต้องระมัดระวังไม่ให้ฝัก 
ถัว่ลสิงเกดิรอยแผลหรอืเกดิได้น้อยทีส่ดุ

3. การปลิดฝัก
 ปลิดฝักด้วยมือ หรือเครื่องปลิด ร่วนดินออกแล้วคัดฝักเสีย ฝักเน่ำ  
และฝักที่เป็นแผลออกหลังจำกปลิดฝักถั่วแล้ว ต้นถั่วสำมำรถใช้เลี้ยงสัตว์  
หรือไถกลบบ�ำรุงดิน ท�ำให้พืชที่ปลูกตำมมีกำรเจริญเติบโต และให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น

4. การตาก
 ควรตำกฝักถั่วลิสงฝักแห้งบนตะแกรงตำข่ำย แคร่ หรือผ้ำใบ โดยไม่ให้ 
ฝักถั่วสัมผัสพื้นดิน กองถั่วหนำไม่เกิน 5 เซนติเมตร พลิกกลับกองถั่ววันละ  
2 - 3 ครั้ง เพื่อให้ฝักแห้งสม�่ำเสมอทั่วทั้งกอง ในช่วงที่มีแดดจัดใช้เวลำตำก 
ประมำณ 3 - 5 วัน เพื่อให้ควำมชื้นลดลงต�่ำกว่ำ 9 เปอร์เซ็นต์
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5. การเก็บรักษา

 5.1 การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว
  • ฝักถั่วลิสงที่จะน�ำเข้ำเก็บต้องท�ำควำมสะอำดให้ปรำศจำกฝุ่นผง 
เศษซำกพืชและคัดฝักเน่ำเสียคละฝักลีบไม่สมบูรณ์ออก
  • ในห้องทีไ่ม่มกีำรควบคมุอณุหภมู ิควรเกบ็ในรปูฝักแห้งจะเกบ็ได้
นำนกว่ำในรูปเมล็ดแห้ง ประมำณ 2 เดือน เนื่องจำกเปลือกฝักช่วยปกป้องเมล็ด 
ได้อีกชั้นหนึ่ง
  • ถั่วลิสงเมล็ดขนำดปำนกลำงเก็บรักษำได้นำนกว่ำเมล็ดขนำด 
ใหญ่และเล็ก
  • ควรกะเทำะถั่วลิสงฝักแห้งภำยใน 3 เดือน เพื่อรักษำคุณภำพ 
ด้ำนกำรบริโภค

 5.2 การเก็บรักษาผลผลิต และการบรรจุ

  5.2.1 ถั่วลิสงฝักสด
  • ควรบรรจุถั่วลิสงฝักสดในกระสอบป่ำนที่สะอำด มีกำรถ่ำยเท
อำกำศได้ดี และน�ำส่งตลำดให้เร็วที่สุด เพื่อรักษำคุณภำพด้ำนรสชำติ
  • ควรส่งถึงตลำดภำยใน 24 ชั่วโมง ล้ำงให้สะอำดแล้วต้มทันที
  • ไม่ควรกองถั่วให้นำนเกิน 1 วัน เพรำะอำจเกิดเชื้อรำ ไม่ปลอดภัย
ต่อผู้บริโภค

  5.2.2 ถั่วลิสงฝักแห้ง
  • บรรจุฝักในกระสอบป่ำนที่สะอำดและเก็บรักษำในโรงเก็บหรือ
ส่งจ�ำหน่ำยให้พ่อค้ำ
  • โรงเก็บต้องเป็นอำคำรโปร่ง อำกำศถ่ำยเทดี ป้องกันควำมเปียกชื้น 
จำกฝนได้ ไม่มีมอด หนู หรือสัตว์เลี้ยง เข้ำรบกวน ถ้ำเป็นพื้นซีเมนต์ ให้หำวัสดุรอง 
กระสอบป่ำน เช่น ไม้ไผ่ เสำคอนกรีต เพื่อไม่ให้ถั่วลิสงดูดควำมชื้นจำกพื้นซีเมนต์ 
เพรำะจะท�ำให้ถั่วเกิดเชื้อรำได้ ควรดูแลท�ำควำมสะอำดโรงเก็บเมล็ดพันธุ์อยู่เสมอ
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  5.3 สภาพแวดล้อมของการเก็บรักษา ควรมีกำรระบำย
อำกำศได้ดี ถ้ำเก็บในสภำพห้องที่มีกำรควบคุมอุณหภูมิและควำมชื้นสัมพัทธ ์
จะมีอำยุในกำรเก็บรักษำได้นำนขึ้น ในห้องที่มีอุณหภูมิ 20 องศำเซลเซียส  
และมีควำมชื้นสัมพัทธ์ 50 เปอร์เซ็นต์ สำมำรถเก็บได้นำนถึง 18 เดือน 
   กำรเกบ็เมลด็พนัธุท์ีไ่ด้จำกกำรใช้เครือ่งกะเทำะในห้องทีม่อีณุหภมูิ 
20 องศำเซลเซียส ควำมชื้นสัมพัทธ์ 50 - 60 เปอร์เซ็นต์ สำมำรถเก็บไว้ได้นำน  
12 เดือน

อะฟลาทอกซิน คืออะไร

 อะฟลำทอกซิน คือสำรพิษที่สรำ้งขึ้นโดยเชื้อรำที่อำศัยอยู่ในดิน 2 ชนิด 
คือ แอสเปอร์จิลลัส ฟลำวัส (Aspergillus flavus) แอสเปอร์จิลลัส พำรำซิติกัส  
(Aspergillus parasiticus) แบ่งออกเป็น 5 ชนิด คือ อะฟลำทอกซิน B1 B2  
G1 G2 ซึ่งพบมำกในเมล็ดถั่วลิสง ข้ำวโพด ฝ้ำย ส่วนชนิด M1 พบในน�้ำนม 
ของสัตว์ที่กินอำหำรปนเปื้อนอะฟลำทอกซิน อะฟลำทอกซิน B1 มีอันตรำย 
ร้ำยแรงที่สุด และมักพบในปริมำณที่สูงกว่ำชนิดอื่น

การปนเปื้อนของอะฟลาทอกซินในถั่วลิสง

 กำรปนเปื ้อนของอะฟลำทอกซินในถั่วลิสงอำจเกิดขึ้นได้ทุกขั้นตอน 
ของกระบวนกำรผลิต ทั้งในแปลงปลูกและในระหว่ำงกำรเก็บรักษำ สำเหตุของ
กำรเกิดอะฟลำทอกซิน สรุปได้ดังนี้
 3.1 สภำวะควำมแห้งแล้งในช่วง 30 วันก่อนเก็บเกี่ยว
 3.2 ฝักถูกท�ำลำยจำกโรค แมลงในดิน
 3.3 กำรขำดแคลเซียม ท�ำให้เกิดโรคจำกเชื้อรำที่ฝัก
 3.4 เก็บเกี่ยวเมื่อถั่วแก่เกินไป
 3.5 ใช้ระยะเวลำนำนในกำรตำก เพือ่ลดควำมชืน้ลงจนถงึจดุทีป่ลอดภยั 
หรืออำจจะเปียกฝนในขณะที่ตำก
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การควบคุมการปนเปื้อนของเชื้อราและสารพิษอะฟลาทอกซิน

 ค�ำแนะน�ำกำรปฏิบัติ เพื่อหลีกเลี่ยงกำรปนเปื้อนสำรอะฟลำทอกซิน  
ซึ่งเกิดจำกเชื้อรำในเมล็ดถั่วลิสง มีแนวทำงในกำรปฏิบัติ ดังนี้
 • ไม่ปลูกถั่วลิสงต่อเนื่องในพื้นที่เดียวกันทุกปี ควรปลูกสลับด้วย 
ข้ำวฟ่ำง ถั่วเหลืองหรือถั่วเขียว
 • เนื่องจำกถั่วลิสงเป็นพืชที่ถูกเชื้อรำเข้ำท�ำลำยในช่วงก่อนเก็บเกี่ยว 
เพื่อลดโอกำสเข้ำท�ำลำยของเชื้อรำที่เหลือในแปลง ไม่ควรปลูกถั่วลิสงตำม 
ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์
 • ก�ำจัดแหล่งสะสมเชื้อรำ เช่น ซำกต้นถั่วลิสง ซำกต้นและฝักข้ำวโพด
เลี้ยงสัตว์
 • อย่ำให้ถั่วลิสงขำดน�้ำช่วงออกดอก แทงเข็มและพัฒนำกำรเป็นฝัก
ต้องให้น�้ำอย่ำงสม�่ำเสมอ หำกต้นถั่วลิสงขำดน�้ำ จะท�ำให้ถั่วลิสงอ่อนแอต่อกำร 
เข้ำท�ำลำยของเชื้อรำ
 • หลังจำกกะเทำะเปลือก ต้องรีบคัดแยกเมล็ดที่ถูกศัตรูเข้ำท�ำลำย  
มีเชื้อรำ เมล็ดเสีย เมล็ดเน่ำ ออกทิ้งทันที ห้ำมน�ำเมล็ดที่คัดทิ้งไปบริโภคหรือ 
ใช้เลี้ยงสัตว์อย่ำงเด็ดขำด 
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นำค โพธิแ์ท่น. 2531. พชืไร่น�า้มนัและพชืไร่ตระกลูถัว่. กลุม่วชิำกำร สถำบนัวจิยั
พืชไร่ กรมวิชำกำรเกษตร. กรุงเทพมหำนคร. 245 หน้ำ.

ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น. 2542. เอกสำรวิชำกำร การผลิตถั่วลิสงอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม ศูนย์วิจัยพืชไร่ ขอนแก่น สถำบันวิจัยพืชไร่ กรมวิชำกำรเกษตร

ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมกำรเกษตรแห่งชำติ. มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
วิทยำเขตก�ำแพงแสน ร่วมกับกรมส่งเสริมกำรเกษตรผลิตสไลด ์
ประกอบเสยีง เรือ่งการปลกูถัว่ลสิง (ใช้ภำพบำงภำพประกอบกำรเขยีน
เอกสำรค�ำแนะน�ำ).
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กำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
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พืชไร่นำ กรมส่งเสริมกำรเกษตร กรุงเทพมหำนคร 40 หน้ำ.
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ภาพประกอบได้รับการเอื้อเฟื้อจากกรมวิชาการเกษตร
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ที่ปรึกษา
นำยโอฬำร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร
นำยน�ำชัย พรหมมีชัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร ฝ่ำยบริหำร
นำยไพรัช หวังดี รองอธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร ฝ่ำยวิชำกำร
นำยสุรพล จำรุพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร ฝ่ำยส่งเสริมและฝึกอบรม
นำงสุกัญญำ อธิปอนันต์ ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักพัฒนำกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี
นำงอรสำ ดิสถำพร ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักส่งเสริมและจัดกำรสินค้ำเกษตร

เรียบเรียง
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นำยพงษ์เพชร วงศ์โสภำ นักวิชำกำรเผยแพร่ช�ำนำญกำร
กลุ่มพัฒนำสื่อส่งเสริมกำรเกษตร
ส�ำนักพัฒนำกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี
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