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เทคโนโลยีการผลิตถ่ัวลิสง

พันธุ์ถั่วลิสง

1. พันธุ์ไทนาน	9  ถั่วลิสงฝักแห้ง  

เหมาะส�าหรับใช้ในรูปถั่วกะเทาะเปลือก  

ฝักมี 2 เมล็ด เปลือกบาง ผิวเปลือกเรียบ  

เมล็ดสีชมพู อายุเก็บเกี่ยว 95–105 วัน  

น�้าหนัก 100 เมล็ด 42 กรัม ผลผลิต 

ฝักแห้ง 260 กิโลกรัมต่อไร่ ปรับตัวได้ดี  

สามารถปลูกได้ทุกสภาพแวดล้อม

2.	พันธุ์ขอนแก่น	5  ถั่วลิสงฝักแห้ง  

ลายฝักชัด ฝักมี 2 เมล็ด เมล็ดสีชมพู  

น�า้หนกั 100 เมลด็ 51 กรมั อายุเกบ็เกีย่ว  

90–110 วัน ผลผลติฝักแห้ง 300 กโิลกรมั

ต่อไร่ ในฤดูแล้งที่มีการให้น�้าชลประทาน 

ให้ผลผลิตสูงและเมล็ดโตกว่าในฤดูฝน

3.	พันธุข์อนแก่น	6  ถัว่ลิสงเมลด็โต  

เหมาะส�าหรับใช้ในรูปถ่ัวฝักแห้งหรือฝักต้ม  

ลายฝักปานกลาง น�้าหนัก 100 เมล็ด  

83 กรัม ฝักมี 2–3 เมล็ด เมล็ดสีชมพู  

อายเุกบ็เกีย่ว 109–120 วนั ผลผลติฝักแห้ง  

580 กิโลกรัมต่อไร ่ เมล็ดมีการพักตัว 

ประมาณ 4 สปัดาห์หลงัเกบ็เกีย่ว ต้านทาน 

โรคยอดไหม้
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7.	พันธุ์กาฬสินธุ์	 1 ถั่วลิสงฝักต้ม  

ฝักยาว อวบ มี 2–3 เมล็ด เปลือกเรียบ  

เมล็ดมีสีแดง อายุ เก็บเกี่ยว 80–85 วัน  

น�้าหนัก 100 เมล็ด 40 กรัม ผลผลิตฝักสด  

460 กิโลกรัมต่อไร่

4.	พนัธุข์อนแก่น	84–7  ถัว่ลสิงฝักแห้ง  

ลายฝักปานกลาง ฝักม ี2 เมลด็ เมลด็มีขนาด 

โตกว่าพันธุ์ขอนแก่น 5 น�้าหนัก 100 เมล็ด  

54 กรัม อายุเก็บเกี่ยว 98–125 วัน ผลผลิต 

ฝักแห้ง 315 กิโลกรมัต่อไร่ เมลด็มกีารพักตวั

6.	พันธุ์ขอนแก่น	9  ถั่วลิสงฝักแห้ง 

เมล็ดปานกลาง ลายฝักชัด ฝักมี 2 เมล็ด  

เมลด็มขีนาดโตกว่าขอนแก่น 5 และไทนาน 9  

น�า้หนัก 100 เมลด็ 52.8 กรมั อายุเกบ็เกีย่ว  

95–115 วัน ผลผลิตฝักแห้ง 264 กิโลกรัม 

ต่อไร่

5.	พนัธุข์อนแก่น	84–8  ถัว่ลสิงฝักต้ม  

ฝักยาว ลายฝักชดั ม ี2–4 เมลด็ เมล็ดสชีมพู  

อายุเก็บเกี่ยวฝักสด 85–90 วัน ฝักแห้ง  

95–110 วัน น�้าหนัก 100 เมล็ด 50 กรัม  

ผลผลิตฝักสด 785 กิโลกรัมต่อไร่ ฝักแห้ง  

290 กิโลกรัมต่อไร่
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เทคโนโลยีการผลิต

การเตรียมดิน	

ปลูกในฤดูฝน ถ้าวัชพืชน้อยไถเปิดร่องแล้วหยอดเมล็ด ถ้าวัชพืชมาก 

ไถลึก 10–20 เซนติเมตร ตากดิน 7–10 วัน พรวนแล้วคราดเก็บเศษซาก 

ของวัชพืช

ปลูกแบบให้น�้าชลประทาน ควรไถพรวนดิน  

และยกร่องปลูก ช่วยให้ดินบริเวณราก และฝัก 

ร่วนซุยขึ้น ให้น�้าได้สะดวก

การปลูก	 ปลูกด้วยเมล็ดที่มีความงอกมากกว่า 75 เปอร์เซ็นต ์ 

อัตราปลูก 12–15 กิโลกรัมต่อไร่ ระยะปลูก 40–50x10–20 เซนติเมตร  

2–3 เมลด็ต่อหลมุ หรอื 32,000–48,000 ต้นต่อไร่  

หลมุลกึ 5–8 เซนตเิมตร ถ้าในฤดูแล้งควรปลกูให้ลกึ  

10 เซนตเิมตร ใช้ตอซงัคลมุดนิหลังปลกู 10–15 วนั  

จะช่วยรักษาความชื้น

8.	พันธุ์กาฬสินธุ์	 2 ถั่วลิสงฝ ักต ้ม  

ฝักยาวม ี3–4 เมลด็ ลายชัดลึก เปลือกหนาแขง็  

เมล็ดสีชมพูลายขีดสีม ่วง อายุเก็บเกี่ยว  

100–110 วัน น�้าหนัก 100 เมล็ด 39 กรัม  

ผลผลิตฝักสด 530–650 กิโลกรัมต่อไร่

ปลกูแบบอาศยัความช้ืนในดิน ต้องเตรยีมดิน 

ให้ละเอียด โดยไถดิน 2 ครั้ง และพรวน 2 ครั้ง  

ไถเปิดร่องและหยอดเมล็ดในร่องไถ คราดกลบ 

และย่อยหน้าดินหลายรอบจนหน้าดินละเอียด
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การดูแลรักษา

การให้น�้า	 ระยะงอก ให้น�้าหลังปลูก  

ตามความชื้นในดิน ระยะออกดอกจนถึง 

ระยะพัฒนาเมล็ด อายุประมาณ 30–80 วัน  

เป็นระยะที่ต้องไม่ให้ถั่วลิสงขาดน�้า ควรให้น�้า 

ทุก 7–10 วัน หรือขุดดินลงไป 20–30 เซนติเมตร ถ้าปั้นดินเป็นก้อนได้  

ยังไม่ต้องให้น�้า หรือดูอาการของถั่วเริ่มมีใบเหี่ยวในตอนกลางวัน

การพรวนดินและพูนโคน	 ควรท�าเมื่อ 

ดินแน่น และหน้าดินแห้งแข็งเพ่ือปรับสภาพ 

หน้าดนิให้เหมาะต่อการแทงเขม็เพ่ือพฒันาเป็นฝัก  

ท�าเมื่อถั่วลิสงอายุประมาณ 40 วัน หรือหลัง 

ถั่วเริ่มออกดอก 1–2 สัปดาห ์ ควรระวัง 

การเกิดแผล และกิง่ฉกีขาด อาจท�าให้โคนเน่า 

ดินเนื้อหยาบ เช่น ดินทราย หรือร่วนทราย 

ไม่จ�าเป็นต้องพูนโคน

การใส่ปุ๋ย	พื้นที่เปิดใหม่ หรือดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต�่า หรือดิน 

ทีไ่ม่เคยปลกูถ่ัวลสิงมาก่อน ควรคลกุเมลด็ด้วยปุย๋ชวีภาพไรโซเบยีม 200 กรมั 

ต่อเมล็ด 12 กโิลกรัม เพ่ือลดการใส่ปุย๋ไนโตรเจน ปุย๋เคมผีสมปุย๋ 18–46–0  

อตัรา 17 กโิลกรมัต่อไร่ และ ปุย๋ 0–0–60 อตัรา 10 กิโลกรมัต่อไร่ หรอืใช้สตูร  

12–24–12 อตัรา 25 กโิลกรมัต่อไร่ หรอืสตูร 16–16–8 อัตรา 35 กิโลกรัม 

ต่อไร่ รองก้นหลุมก่อนปลูก หรือโรยข้างแถวแล้วกลบ 10–15 วันหลังงอก  

ดินที่มีปริมาณแคลเซียมต�่าควรหว่านปูนขาว

อตัรา 100–200 กโิลกรมัต่อไร่ แล้วพรวนดิน 

ก่อนปลกู 2 สปัดาห์ หรอืโรยยปิซัม่บนต้น อตัรา  

50 กิโลกรัมต่อไร่ ในช่วง 30–40 วันหลังงอก
 คลุกเมล็ดด้วยไรโซเบียม
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2.	โรคล�าต้นเน่า	 หรือโคนเน่าขาว ยอด กิ่ง และล�าต้นเหี่ยวยุบ 

เป็นหย่อมๆ พบแผลเน่าส่วนที่สัมผัสผิวดิน  

มี เส ้นใยสีขาว พบระบาดมากในฤดูฝน  

การป ้องกันก�าจัด ถอนต ้นแสดงอาการ  

เผาท�าลาย ไม ่ ให ้น�้ าท ่วมขั งแปลงปลูก  

ช่วงติดฝักถึงเก็บเก่ียว ปลูกพืชหมุนเวียน 

ไม่ใช่พชืตระกลูถ่ัว เช่น ข้าวฟ่าง พ่นสารป้องกนั 

ก�าจัดเมตาแลกซิล+แมนโคเซบ (8%+64%)  

15–20 กรมัต่อน�า้ 20 ลิตร หรือไอโปรไดโอน  

50% ดับเบิ้ลยูพี 40 กรัมต่อน�้า 20 ลิตร

การจัดการศัตรูพืช

โรคที่ส�าคัญและการป้องกันก�าจัด

1.	โรคโคนเน ่ า 	 หรือ โคนเน ่ าขาด	 

ต้นเห่ียวเหลอืง ยบุตัว โคนต้นเป็นแผลสนี�า้ตาล  

ระบาดรุนแรงในระยะกล้า อายุ 7–28 วัน  

การป้องกัน คลุกเมล็ดก่อนปลูกด้วยสาร

ป้องกันก�าจัดไอโปรไดโอน 50% ดับเบิ้ลยูพี 3–5 กรัมต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม

3.	โรคราสนิม	 เป ็นตุ ่มสีน�้ าตาลถึง 

น�้าตาลเข้ม กระจายทั่วบนใบคล้ายสนิมเหล็ก 

จ�านวนมาก ระบาดรุนแรงในฤดฝูน ป้องกนัก�าจดั 

โดยใช้สารคลอโรธาโรนิล 75% ดับเบิ้ลยูพี  

40 กรัมต่อน�้า 20 ลิตร หรือแมนโคเซบ 80%  

ดับเบิ้ลยูพี  30–40 กรัมต ่อน�้ า 20 ลิตร  

หรือมาเนบ 80% ดับเบ้ิลยูพี 20 กรัมต่อน�้า  

20 ลิตร
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4.	โรคใบจุดสีด�า	แผลเป็นจดุสดี�า เริม่จากใบล่าง ถ้าเป็นรนุแรงจะท�าให้ 

ใบเหลือง ขอบใบบิดเบี้ยว ไหม้แห้งด�า และร่วงก่อนก�าหนด ป้องกันก�าจัด 

โดยพ่นสารเบโนมิล 50% ดับเบิ้ลยูพี 15–20 กรัมต ่อน�้า 20 ลิตร  

หรือแมนโคเซบ 80% ดับเบิ้ลยูพี 20–30 กรัมต่อน�้า 20 ลิตร

5.	โรคยอดไหม้	 ยอดอ่อน และใบยอดเป็นแผล ก้านใบโค้งและงอ  

พบทุกระยะการเจริญเติบโต โดยมีเพลี้ยไฟเป็นแมลงพาหะ การป้องกัน 

ใช้พันธุต้์านทานขอนแก่น 6 เพิม่อตัราการปลกู หรอืฉดีพ่นสารก�าจัดเพลีย้ไฟ  

อะซีเฟต 75% เอสพี 20 กรัมต่อน�้า 20 ลิตร หรือไตอะโซฟอส 40% อีซี  

50 มิลลิลิตรต่อน�้า 20 ลิตร
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แมลงศัตรูที่ส�าคัญและการป้องกันก�าจัด

1.	เพลี้ยไฟ	ดูดกินน�้าเลี้ยงท�าให้ยอด และใบหงิกงอ บิดเบี้ยว มีรอย 

ขดีข่วน ต้นถัว่ชะงักการเจริญเติบโต เป็นพาหะ 

น�าโรคยอดไหม้ และโรคใบจดุเหลอืง เมือ่มีการ 

ระบาดรุนแรง พ่นไตรอะโซฟอส 40% อีซี  

50 มิลลิลิตรต่อน�้า 20 ลิตร อะซีเฟต 75%  

เอสพี 20 กรัมต่อน�้า 20 ลิตร

2.	เพลี้ยอ่อนถั่ว	 ดูดน�้าเลี้ยง ท�าให้ต้นแคระแกร็น ใบอ่อน และ 

ยอดอ่อนหงกิงอ ดอกร่วง ระบาดรนุแรงในสภาพอากาศแห้งแล้ง ฝนทิง้ช่วง 

เป็นเวลานาน เมื่อมีการระบาดรุนแรง พ่นคลอร์ไพริฟอส 20% อีซี  

100 มิลลิลิตรต่อน�้า 20 ลิตร
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3.	หนอนชอนใบถั่ว	กดักนิเนือ้เยือ่ของใบ พบัใบถัว่ หรอืชักใยเอาใบถัว่ 

มารวมกนั อาศยักดักนิและเข้าดักแด้ในใบนัน้ ระบาดรนุแรงในสภาพอากาศ 

แห้งแล้ง ฝนทิง้ช่วงเป็นเวลานาน เมือ่มกีารระบาดรนุแรง พ่นไตรอะโซฟอส  

40% อซี ี40 มลิลลิติรต่อน�า้ 20 ลติร หรอืพ่นเมือ่ใบถกูท�าลายมากกว่า 30%  

พ่นซ�้า 1–2 ครั้ง ห่างกัน 7 วัน

4.	เสี้ยนดิน	 เจาะเปลือกถั่วเป็นรู แล้วกัดกินเมล็ดในฝัก น�าดินเข้าไว้ 

ในฝักแทนเมล็ดที่ถูกท�าลาย ระบาดรุนแรงในพื้นที่ป่าเปิดใหม่ การป้องกัน 

ก�าจัดโดยใช้มะพร้าวทั้งผลผ่าซีกคว�่าฝังดินลึกจนถึงด้านบนกะลามะพร้าว  

หากพบเสี้ยนดินให้น�าผลมะพร้าวเผาท�าลาย พ่นสารควินาลฟอส 5% จี  

4 กิโลกรัมต่อไร่

5.	หนู	ขุดกินถั่วลิสงระยะปลูกหยอดเมล็ด ระยะฝักอ่อนโดยกินทั้งฝัก  

ระยะเก็บเก่ียวจะกัดกินเฉพาะเมล็ด ระบาดรุนแรงในฤดูแล้ง ใช้วิธีป้องกัน 

ก�าจัดแบบผสมผสาน คือ ใช้กรงดักหรือกับดักร่วมกับการใช้เหยื่อพิษ หรือ 

พ่นสารซงิค์ฟอสไฟต์ หรอืโฟลคูมาเฟน หรอืโบรมาดโิอโลน หรอืไดฟิทอิาโลน  

หรือโปรโตซัวก�าจัดหนู
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 หญ้าปากควาย

 ผักโขมหิน

 หญ้าตีนกา  หญ้าดอกขาว

 หญ้ายาง ผักเบี้ยหิน

วัชพืชและการป้องกันก�าจัด

การก�าจัด ไถ 1 ครั้ง ตากดิน 2–3 สัปดาห์ แล้วพรวนดิน 1 ครั้ง  

คราดเก็บเศษซาก ราก เหง้า หัว และไหล ของวัชพืชข้ามปีออกจากแปลง  

หรอืพ่นสารเคม ี เช่น อะลาคลอร์ โคลมาโซน อมิาเซทาเพอร์ เมโทลาคลอร์  

เป็นต้น

วัชพืชประเภทใบแคบ เช่น

 หญ้านกสีชมพู

 สาบแร้งสาบกา

วัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น

วัชพืชประเภทกก เช่น

 แห้วหมู
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การเก็บเกี่ยว

การนับอายุ อายุเก็บเกี่ยวฝักสด 80–90 วัน ฝักแห้ง 95–125 วัน  

ขึ้นอยู่กับพันธุ์ ฤดูปลูก และสถานที่ หรือสังเกตสีของเปลือกฝักเปลี่ยนเป็น 

สีน�้าตาลด�ามากกว่า 60% การถอนหรือขุดต้นถั่วลิสงต้องระวังไม่ให้ฝัก 

เกิดรอยแผล

การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว

ตากบนตะแกรงตาข่าย แคร่หรือผ้าใบ โดยไม่ให้ฝักสัมผัสพื้นดิน  

ควรพลิกกองถั่วที่ตากประมาณ 2–3 ครั้งต่อวัน เพื่อช่วยให้ฝักแห้งเร็วข้ึน  

ถ้าเป็นช่วงท่ีมีแดดจัดใช้เวลาตาก 3–5 วัน เพื่อลดความช้ืนให้ต�่ากว่า  

9 เปอร์เซ็นต์ 

ถ่ัวลสิงฝักสด บรรจใุนกระสอบป่านทีส่ะอาด ส่งตลาดภายใน 24 ช่ัวโมง  

ไม่ควรกองถ่ัวไว้นานเกิน 1 วัน เพราะอาจจะเกิดเชื้อราได้

ถัว่ลสิงฝักแห้ง ถ้าจะเก็บเป็นเมลด็พันธุ ์ เกบ็ในรปูฝัก เมลด็ขนาดกลาง 

จะเก็บรักษาได้นานกว่าเมล็ดขนาดใหญ่และขนาดเล็ก เก็บรักษาเมล็ดพันธุ ์

ในถุงพลาสติกหนา อาคารโปร่ง อากาศถ่ายเทดี ป้องกันฝนได้ ไม่มีมอด  

หนู หรือสัตว์เลี้ยงเข้ารบกวน



สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน โทรศัพท์ 0 2579 3930–1 

ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น โทรศัพท์ 0 4320 3506

http://www.doa.go.th/fcri/
http://www.doa.go.th/fc/khonkaen/
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