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ข้อมูลองค์ความรู้ใหม่
ประจาปี 2560
เรื่อง เทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสงในพืน้ ที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3
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คำนำ
ในปี ๒๕60 ส ำนั กวิ จั ย และพั ฒ นำกำรเกษตรเขตที่ ๓ ได้ คั ด เลื อ กกำรจั ด กำรควำมรู้ (knowledge
management) เรื่อง เทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสงในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เป็นองค์ควำมรู้เพื่อ
พัฒนำควำมรู้ของบุคลำกรในสังกัดของหน่วยงำนให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตถั่วลิสง
ในพื้นที่ ซึ่งเป็นกำรรวบรวมควำมรู้ที่ได้จำกงำนวิจัยของศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น และสถำบันวิจัยพืชไร่ ผนวกกับ
ควำมรู้ ที่เกิดขึ้นจำกผลกำรวิจั ย และทดสอบเทคโนโลยีในพื้นที่ภ ำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เพื่อนำไป
ถ่ำยทอดให้เกิดกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนตำมยุทธศำสตร์ เรื่อง กำรพัฒนำกำรผลิตของกรม
วิชำกำรเกษตรและช่วยเพิ่มศักยภำพในกำรผลิตถั่วลิสงในพื้นที่ต่อไป
กำรจัดกำรควำมรู้โดยกำรรวบรวมควำมรู้ที่มีอยู่ในเอกสำรและผลงำนวิจัยต่ำงๆ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งผลกำร
ศึกษำวิจัยที่ได้ดำเนินกำรในพื้นที่ ซึ่งทำให้ได้เทคโนโลยีที่เหมำะสมกับพื้นที่หรือสภำพแวดล้อมนั้นๆ รวมทั้งควำมรู้
จำกประสบกำรณ์ของผู้ทรงควำมรู้ จะทำให้ได้องค์ควำมรู้ที่นักวิชำกำรและบุคลำกรที่เกี่ยวข้องสำมำรถนำไปใช้
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ทำให้เกิดกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของบุคลำกรในหน่วยงำนจำกกำรแลกเปลี่ยน
ควำมรู้ นอกจำกนี้กิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ ยังส่งเสริมให้เกิดกำรทำงำนร่วมกัน ทำให้เกิดควำมเสียสละ ร่วมมือ
ร่วมใจ ในกำรจัดกำรควำมรู้ในเรื่องที่กำหนดจนเสร็จสิ้น องค์ควำมรู้ที่ได้มีสำระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิตถั่ว
ลิสงในพื้นที่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ตั้งแต่สถำนกำรณ์กำรผลิต พันธุ์ เทคโนโลยีกำรผลิต กำรป้องกัน
กำจัดโรคแมลง ผลงำนทดสอบเทคโนโลยีกำรผลิตเฉพำะพื้นที่ กำรเลือกพื้นที่ปลูก พันธุ์ กำรปลูก และกำรปฏิบัติ
ดูแลรักษำ ได้แก่ กำรใส่ปุ๋ย กำรอำรักขำพืช กำรเก็บเกี่ยว
ขอขอบคุณคณะทำงำนจั ดกำรควำมรู้ทุกท่ำนที่ได้เสียสละเวลำเข้ำร่วมดำเนินกำรจัดกำรองค์ควำมรู้
เทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสงในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จนประสบควำมสำเร็จ ขอบคุณผู้ทรง
ควำมรู้ทุกท่ำน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งอำจำรย์สมจินตนำ ทุมแสน ที่ได้สละเวลำตรวจอ่ำนและให้ข้อเสนอแนะ จนทำ
ให้องค์ควำมรู้ที่จัดทำขึ้นถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ซึ่งจะเกิดประโยชน์อย่ำงยิ่งกับบุคลำกรของสำนักวิจัยและ
พัฒนำกำรเกษตรเขตที่ ๓ และผู้สนใจต่อไป

นำยนิรันดร์ สุขจันทร์
ผู้อำนวยสำนักวิจัยและพัฒนำกำรเกษตรเขตที่ ๓
ที่ปรึกษำคณะทำงำนจัดกำรควำมรู้
กันยำยน ๒๕60
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บทที่ 1
สถานการณ์การผลิตถั่วลิสงในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ญาณิน สุปะมา กลุ่มวิชาการ สวพ.3

ถั่วลิสงเป็นพืชไร่ตระกูลถั่วที่ปลูกได้ตลอดปี และมีการปลูกแพร่หลายทั่วทุกภาคของประเทศ ผลผลิต
ถั่วลิสงที่ได้สามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลายรูปแบบ กล่าวคือ ใช้เป็นแหล่งอาหารโปรตีน ต้นถั่วลิสงสามารถใช้
เลี้ยงสัตว์ และปรับปรุงบารุงดิน เนื่องจากเป็นพืชที่สามารถตรึงไนโตรเจนได้ถึง 80-150 กิโลกรัมไนโตรเจนต่อ
เฮกตาร์ (Giller et al.,1987; Toomsan,1990) เมื่อนาซากต้นคืนสู่แปลงสามารถช่วยเพิ่มผลผลิตพืชที่ปลูกตามได้
(McDonagh et al.,1993; McDonagh etal.,1995; Toomsan et al,1995) ส่งผลให้การผลิตพืชในระบบต่างๆ มี
เสถียรภาพมากขึ้น ดังนั้น จึงนิยมใช้ถั่วลิสงในระบบปลูกพืชที่สาคัญพืชหนึ่ง เช่นพืชที่ปลูกก่อนหรือตามหลังพืชอื่น
พืชแซม เช่น ในสวนไม้ผล ยางพารา หรือพืชที่ปลูกหมุนเวียนกับพืชอื่น เช่น อ้อย มันสาปะหลัง เพื่อตัดวงจรการ
ระบาดของโรคแมลง และเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน สาหรับความต้องการใช้ถั่วลิสงภายในประเทศ มีการ
ขยายตัวของอุตสาหกรรมการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพิ่มขึ้นทาให้มีความต้องการใช้ถั่วลิสงสูงถึงปีละ 100,000
ตัน เป็นผลทาให้ผลผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ จึงมีการนาเข้าจากต่างประเทศ โดยใน ปี 2555 มีการนาเข้า
ถั่วลิสง และผลิตภัณฑ์รวม 64,905 ตัน คิดเป็นมูลค่า 1,672 ล้านบาท ปริมาณนาเข้าสูงถึง 60 เปอร์เซ็นต์ของความ
ต้องการใช้ ส่วนการส่งออกในปี 2555 มีการส่งออกถั่วลิสงปรุงแต่งเมล็ดฝักแห้ง และน้ามันรวม 38,832 ตันคิดเป็น
มูลค่า 789 ล้านบาท (คนิต,2556; สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2557)
การปลูกถั่วลิสงในประเทศไทยมี 2 ระบบ คือ การปลูกในฤดูฝน และฤดูแล้ง มีเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกว่า
76,662 ครัวเรือน ปี 2559/60 ถั่วลิสงมีพื้นที่ปลูก 123,909 ไร่ ผลผลิตรวม 33,379 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 269 กิโลกรัม
ต่อไร่ (ศูนย์ สารสนเทศการเกษตร, 2560) จากรายงานสถานการณ์ก ารปลู ก ถั่ว ลิ ส ง 11 จั งหวั ดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม เลย มุกดาหาร สกลนคร หนองคาย บึง
กาฬ อุ ดรธานี และหนองบั ว ล าภู มี พื้น ที่ป ลู ก 7,161 ไร่ ครั ว เรื อนที่ป ลู ก 2,504 ครัว เรื อน ผลผลิ ตเฉลี่ ย 334
กิโลกรัมต่อไร่ (สานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4, 2560) ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย ขนาดพื้นที่ปลูก
1-3 ไร่ต่อครัวเรือน ถั่วลิสงมีความสาคัญในระบบการปลูกพืช เพราะสามารถปลูกสลับกับพืชหลัก สลับกับการปลูก
อ้อย มันสาปะหลัง ในสภาพไร่ฤดูฝน และปลูกในฤดูแล้งหลังเก็บเกี่ยวข้าว การจาหน่ายส่วนใหญ่ในรูปฝักสด และ
ฝักแห้ง โดยมีพ่อค้ารวบรวมในท้องถิ่น และพ่อค้าจากพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง
การปลู กถั่วลิ สงในพื้ นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนื อตอนบน ปลู กมากในพื้นที่ จังหวั ดขอนแก่ น อุดรธานี
กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ นครพนม มุกดาหาร สกลนคร และ หนองบัวลาภู ส่วนพื้นที่จังหวัดเลย หนองคาย และบึงกาฬมี
พื้นที่ปลูกน้อย จากการประชุมคณะทางานจัดการความรู้ของสานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 สรุปไว้ใน
ตารางที่ 1 ดังนี้
พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ พื้นที่ปลูก 483 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 248 กิโลกรัมต่อไร่ ครัวเรือนเกษตรกรที่ปลูก 234
ครัวเรือน พื้นที่ปลูกฤดูแล้ง อยู่ในอาเภอกุฉินารายณ์ ห้วยผึ้ง กมลาไสย ร่องคา และห้วยเม็ก การปลูกในฤดูฝนอยู่ใน
พื้นที่อาเภอกุฉินารายณ์ ส่วนใหญ่ปลูกพันธุ์ขอนแก่น 6 และ ไทนาน 9 จาหน่ายฝักสดให้กับพ่อค้าท้องถิ่น พ่อค้า
รวบรวมส่งบริษัทแม่รวยการเกษตร ในรู ปแบบฝักแห้ง และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ซื้อไว้ทาผลิตภัณฑ์ถั่วคั่วทรายและ
ถั่วตัด
พื้นที่จังหวัดขอนแก่น พื้นที่ปลูก 2,987 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 376 กิโลกรัมต่อไร่ ครัวเรือนเกษตรกรที่ปลูก 958
ครัวเรือน การปลูกในฤดูแล้งในพื้นที่อาเภอน้าพอง และสีชมพู ฤดูฝนปลูกมากในพื้นที่อาเภอเขาสวนกวาง น้าพอง
และสีชมพู พันธุ์ที่ปลูก เช่น ขอนแก่น 6 ขอนแก่น 5 ไทนาน 9 มีการจาหน่ายให้พ่อค้ารวบรวมท้องถิ่น และจาก
จังหวัดเพชรบูรณ์

4
ตารางที่ 1 แหล่งปลูก พื้นที่ พันธุ์ที่นิยมปลูก และการจาหน่ายผลผลิตถั่วลิสง ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ปีเพาะปลูก 2558/59
จังหวัด
กาฬสินธุ์

พื้นที่ปลูก
(ครัวเรือน/ไร่)
234/483

ขอนแก่น

958/2,987

ชัยภูมิ

373/822

นครพนม

378/747

มุกดาหาร

94/341

เลย
สกลนคร

16/130
85/284

100
207

หนองคาย
บึงกาฬ
อุดรธานี

5/27
10/10
276/1,180

400
513

75/150

250

หนองบัวลาภู

ผลผลิตฝักสด
แหล่งปลูกสาคัญ
เฉลี่ย (กก./ไร่)
ฤดูแล้ง
ฤดูฝน
248
อ.กุฉินารายณ์
อ.กุฉินารายณ์
อ.ห้วยผึ้ง
อ.กมลาไสย
อ.ร่องคา
อ.ห้วยเม็ก
376
น้าพอง
เขาสวนกวาง
สีชมพู
น้าพอง
สีชมพู
324
ต.นาฝาย อ.เมือง
ต.ตลาดแร้ง อ.
บ้านเขว้า
อ.หนองบัวแดง
251
อ.เมือง
อ.ธาตุพนม
480
อ.เมือง
ดงหลวง
หนองสูง
ดอนตาล
ดงหลวง

พันธุ์ที่
ปลูก
ขก. 6
ไทนาน 9

การตลาด
-พ่อค้าท้องถิ่นรวบรวม ขายฝักต้ม
-รวบรวมส่ง บ.โก๋แก่ แบบฝักแห้ง
-กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผลิตภัณฑ์ถั่วคั่ว
ทรายและถั่วตัด

ขก. 6
ขก. 5
ไทนาน 9
ขก. 6
ขก. 5
ขก. 84-7

-พ่อค้าท้องถิ่นรวบรวม ส่งต่อ และขาย
ฝักต้ม
-อ.สีชมพู พ่อค้าเพชรบูรณ์
-พ่อค้าท้องถิ่นรวบรวม ขายฝักต้ม แปร
รูปถั่วคั่วทราย

ขก. 6

-เกษตรกรขายเอง ขายฝักต้ม

ขก. 6
ไทนาน 9

-เกษตรกรขายเอง
-พ่อค้าท้องถิ่นรวบรวม
-กลุ่มวิสาหกิจแปรรูป ภายใต้ชื่อ “ถั่ว
ทีปถั่วแดน” ผลิตถั่วคั่วทราย และ นม
ถั่วลิสงพร้อมดืม่

บ้านม่วง
พังโคน
พรรณนานิคม
โพนนาแก้ว

พรรณานิคม
อ.เมือง
วานรนิวาส

ไทนาน 9
ขก. 6
สข 38
ขก. 4

-ขายให้บริษัทแม่รวยการเกษตรในรูป
ฝักแห้ง
-พ่อค้าท้องถิ่นรวบรวม ขายฝักต้ม
-กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปถั่วฝักแห้ง

กุดจับ
หนองวัวซอ
กุมภวาปี

กุดจับ
หนองวัวซอ
หนองแสง
กุมภวาปี

ไทนาน 9
ขก. 6
ขก. 5
ขก. 84-8

ศรีบุญเรือง
นากลาง
สุวรรณคูหา

นากลาง

ขก. 6
ไทนาน 9

-กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปถั่วฝักแห้ง
ถั่วตัด ถั่วบด ถั่วคั่วคั่วทราย
-พ่อค้าท้องถิ่นรวบรวมทั้ง ฝักสด และ
ฝักแห้ง
-ขายให้บริษัทแม่รวยการเกษตรในรูป
ฝักแห้ง
-พ่อค้าท้องถิ่นรวบรวม ขายฝักต้ม

รวม/เฉลี่ย
2,504/7,161
334
หมายเหตุ: ข้อมูลครัวเรือน พื้นที่ปลูกและผลผลิตเฉลี่ยจากรายงานข้อมูลภาวการณ์ผลิตถั่วลิสงปีเพาะปลูก 2558/59
จากสานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จังหวัดขอนแก่น กรมส่งเสริมการเกษตร ข้อมูลแหล่งปลูกที่สาคั ญพันธุ์และ
การตลาดจาก คณะทางานจัดการความรู้ของสานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 วันที่ 5 มิถุนายน 2560
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จังหวัดชัยภูมิ พื้นที่ปลูก 822 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 324 กิโลกรัมต่อไร่ ครัวเรือนเกษตรกรที่ปลูก 373 ครัวเรือน
การปลูกในฤดูแล้งในพื้นที่ ตาบลนาฝาย อาเภอเมือง ตาบลตลาดแร้ง อาเภอบ้านเขว้า และอาเภอหนองบัวแดง
พันธุ์ที่ปลูก คือ ขอนแก่น 6 ขอนแก่น 5 ขอนแก่น 84-7 มีการจาหน่ายให้พ่อค้ารวบรวมท้องถิ่น เพื่อแปรรูปถั่วคั่ว
ทรายและถั่วต้ม
จังหวัดนครพนม พื้นที่ปลูก 747 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 251 กิโลกรัมต่อไร่ ครัวเรือนเกษตรกรที่ปลูก 378
ครัวเรือน การปลูกในฤดูแล้งในพื้นที่อาเภอน้าพอง และสีชมพู ฤดูฝนปลูกมากในพื้นที่อาเภอเมือง และ อาเภอธาตุ
พนม พันธุ์ที่ปลูก คือ ขอนแก่น 6 มีการจาหน่ายเองและพ่อค้ารวบรวมท้องถิ่น
จังหวัดมุกดาหาร พื้นที่ปลูก 341 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 480 กิโลกรัมต่อไร่ ครัวเรือนเกษตรกรที่ปลูก 94
ครัวเรือน การปลูกในฤดูแล้งในพื้นที่อาเภอเมือง หนองสูง ดอนตาล และดงหลวง ฤดูฝนปลูกมากในพื้นที่อาเภอดง
หลวง พันธุ์ที่ปลูก คือ ขอนแก่น 6 และไทนาน 9 มีการจาหน่ายเองและพ่อค้ารวบรวมท้องถิ่น ขายฝักสด กลุ่ม
วิสาหกิจแปรรูป ภายใต้ชื่อ “ถั่วทีปถั่วแดน” และแปรรูปนมถั่วลิสงพร้อมดื่ม
จังหวัดสกลนคร พื้นที่ปลูก 284 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 207 กิโลกรัมต่อไร่ ครัวเรือนเกษตรกรที่ปลูก 85
ครัวเรือน การปลูกในฤดูแล้งในพื้นที่อาเภอบ้านม่วง พังโคน พรรณนานิคม และโพนนาแก้ว ฤดูฝนปลูกมากในพื้นที่
อาเภอพรรณานิคม เมือง และวานรนิวาส พันธุ์ที่ปลูก คือ ไทนาน 9 ขอนแก่น 6 และ สข 38 มีการจาหน่ายเองและ
พ่อค้ารวบรวมท้องถิ่น ขายในรูปฝักแห้งให้บริษัทแม่รวยการเกษตร ฝักสดให้พ่อค้าคนกลางและท้องถิ่น และกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปถั่วฝักแห้ง
จังหวัดอุดรธานี พื้นที่ปลูก 1,180 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 513 กิโลกรัมต่อไร่ ครัวเรือนเกษตรกรที่ปลูก 276
ครัวเรือน การปลูกในฤดูแล้งในพื้นที่อาเภอกุดจับ หนองวัวซอ และกุมภวาปี ฤดูฝนปลูกมากในพื้นที่อาเภอกุดจับ
หนองวัวซอ หนองแสง และกุมภวาปี พันธุ์ที่ปลูก คือ ไทนาน 9 ขอนแก่น 6 ขอนแก่น 5 และขอนแก่น 84-8 มีการ
จาหน่ายเองและพ่อค้ารวบรวมท้องถิ่น ขายในรูปฝักแห้งให้บริษัทแม่รวยการเกษตร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูป
ถั่วฝักแห้ง
จังหวัดหนองบัวลาภู พื้นที่ปลูก 150 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 250 กิโลกรัมต่อไร่ ครัวเรือนเกษตรกรที่ปลูก 75
ครัวเรือนการปลูกในฤดูแล้งในพื้นที่อาเภอกุดศรีบุญเรือง นากลาง และสุวรรณคูหา ฤดูฝนปลูกในพื้นที่อาเภอนา
กลาง พันธุ์ที่ปลูก คือ ไทนาน 9 ขอนแก่น 6 การจาหน่ายเองและพ่อค้ารวบรวมท้องถิ่น ขายในรูปฝักสดและฝักแห้ง
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บทที่ 2
ผลงานวิจัยการปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสงและการเลือกผลิตให้เหมาะสมเฉพาะพื้นที่
สมจินตนา ทุมแสน ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น

การปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้พันธุ์ที่มีลักษณะตามความต้องการของตลาด ผู้ผลิต ผู้ใช้
ประโยชน์ และผู้บริโภค ดังนั้น จึงจาเป็นต้องมีถั่วลิสงหลายๆ พันธุ์ที่มีลักษณะแตกต่างกัน เช่น ขนาดฝัก ขนาด
เมล็ด รสชาติ ลักษณะทรงต้น อายุเก็บเกี่ยว การต้านทานโรคและแมลง เป็นต้น เพื่อเปิดโอกาสให้เลือกใช้พันธุ์ได้
ตามความเหมาะสม การปรับปรุงพันธุ์จะประสบผลสาเร็จได้ตามวัตถุประสงค์ ต้องทาให้เกิดความแปรปรวนทาง
พันธุกรรมก่อนแล้วทาการคัดเลือกให้ได้พันธุ์ที่มีลักษณะตามที่นักปรั บปรุงพันธุ์ต้องการ ความแปรปรวนทางพันธุ์
กรรมของถั่วลิสงเกิดขึ้นได้หลายวิธี คือ
1. การนาพันธุ์ใหม่เข้ามา เป็นพันธุ์ที่มีลักษณะแตกต่างจากพันธุ์ที่มีอยู่เดิม โดยมีลักษณะทางพันธุกรรม
และลักษณะภายนอกที่แตกต่างกัน รวมถึงถั่วลิสงป่าที่มีลักษณะดี เช่น ต้านทานโรค ต้า นทานแมลง โดยรวบรวม
จากแหล่งปลูกต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อใช้เป็นแหล่งของเชื้อพันธุ์ที่มีความแตกต่างทางพันธุกรรมใน
การผสมพันธุ์
2. การผสมข้าม ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงพันธุ์ ในการที่จะคัดเลือกพันธุ์ที่มีลักษณะดี 2
species มาผสมกัน เช่น การผสมข้ามระหว่างถั่วลิสงป่าที่ต้านทานโรคใบจุดกับพันธุ์ปลูกที่ให้ผลผลิตสูง หรือการ
ผสมข้ามพันธุ์ โดยใช้พันธ์พ่อ-พันธุ์แม่ ที่มีความแตกต่างทางด้านพันธุกรรมสูง ลูกที่ได้จะมีความแตกต่างมาก ทาให้
นักปรับปรุงพันธุ์สามารถที่จะเลือกลักษณะที่ดีได้
3. ลูกที่ได้จากการผสมข้ามในธรรมชาติ วิธีนี้มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมากเพียง 0.09-2.56% ขึ้นอยู่กับพันธุ์
ฤดู และสภาพพื้นที่ปลูก
4. การเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยฉับพลันโดยเกิดเองในธรรมชาติ เกิดจากสารเคมี และรังสี ลักษณะที่พบ
คือ เปลี่ยนสีของเยื่อหุ้มเมล็ด ต้นแคระแกร็น อาการใบด่างเนื่องจากขาดคลอโรฟิลล์
5. การชักนาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจานวนโครโมโซม วิธีนี้จะทาให้จานวนโครโมโซมเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว
ถั่วลิสงจึงมีลักษณะต่างไปจากเดิม เช่น มีขนาดของฝักและเมล็ดโตขึ้น มีน้าหนักแห้งมากขึ้น
วัตถุประสงค์ของการปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสง
1. การปรับปรุงพันธุ์เพื่อให้ผลผลิตสูง มีพันธุ์รับรอง/แนะนา ได้แก่ พันธุ์ไทนาน 9 ลาปาง สข.38
2. การปรับปรุงพันธุ์เพื่อให้อายุสั้น สาหรับใช้ในระบบปลูกพืชบางระบบที่มีช่วงฤดูปลูกสั้น ได้สายพันธุ์ดี
คือ (MGS9xChico)-12-16-5 ซึ่งมีอายุเก็บเกี่ยว 80-85 วันหลังงอก โดยมีพันธุ์ Chico (อายุเก็บเกี่ยว 70 วันหลัง
งอก) เป็นแหล่งพันธุกรรมให้ลักษณะอายุสั้น
3. การปรับปรุงพันธุ์เพื่อให้ต้านทานโรคราสนิมและโรคใบจุด มีสายพันธุ์ดีที่พัฒนาได้และผ่านการทดสอบ
ทั้งในสภาพแปลงทดสอบโรคและสภาพเรือนทดลองของงานโรคพืช ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น พบว่า สายพันธุ์
(NCAc17090xRCM387) -1 9 P-3 แ ส ด งป ฏิ กิ ริ ย า ต้ า น ทา น สู ง ม า ก ต่ อโ ร ค ใ บ จุ ด สี ด า แ ล ะ ส า ย พั น ธุ์
(NCAc17090xTainan9)-2 และ (NCAc17090xTainan9)-10 แสดงปฏิกิริยาต้านทานสูงต่อโรคราสนิม
4. การปรับปรุงพันธุ์เพื่อให้ต้านทานต่อเชื้อรา Aspergillus Flavus มีถั่วลิสง 2 สายพันธุ์ ที่ผ่านการ
ทดสอบความต้านทานต่อเชื้อรา A. flavus มาแล้วเมื่ออยู่ในชั่วที่ 5 และ 6 (ปี 2525-2526) เมื่อนาไปประเมิน
ผลผลิต พบว่า (MoketxJ11)-12-2-25 และ (LampangxJ11)-12-2-29 ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์ไทนาน 9 แต่สูง
ใกล้ เคีย งกับ พัน ธุ์ ขอนแก่ น 60-1 เมื่อน ามาทดสอบความต้านทานต่อการเข้าทาลายของ A. flavus และ
A. parasiticus ซ้าอีกในปี 2531 พบว่า ทั้งสองสายพันธุ์กลับไม่แสดงความต้านทานต่อเชื้อราทั้งสอง
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5. การปรั บ ปรุ ง พั น ธุ์ ถั่ ว ลิ ส งเมล็ ด ปานกลาง มี พั น ธุ์ รั บ รอง 3 พั น ธุ์ คื อ ขอนแก่ น 60 -1 (ปี 2530)
ขอนแก่น 5 (ปี 2541) และขอนแก่น 84-7 (ปี2554)
6. การปรั บ ปรุ งพัน ธุ์ถั่ ว ลิ ส งเมล็ ดโต มีพั นธุ์ รับ รอง 2 พั นธุ์ คือ พั นธุ์ข อนแก่ น 60-3 (ปี 2531) และ
ขอนแก่น 6 (ปี 2547) ทาให้มีการผลิตถั่วลิสงเมล็ดโตภายในประเทศ
7. การปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสงสาหรับใช้ประโยชน์ทั้งฝัก (ถั่ วต้ม ถั่วคั่ว ถั่วอบ) มีพันธุ์รับรอง/แนะนา ได้แก่
ขอนแก่น 60-2 (ปี 2530) ขอนแก่น 4 (ปี 2537) กาฬสินธุ์ 1 (ปี 2544) กาฬสินธุ์ 2 (ปี 2544) ขอนแก่น (ปี
2545) และขอนแก่น 84-8 (ปี 2555)
วิธีการปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสง
1. การนาพันธุ์ใหม่เข้ามา การรวบรวม และการคัดเลือกพันธุ์ โดยรวบรวมและนาพันธุ์ใหม่มาจากแหล่ง
อื่น เช่น ต่างประเทศมาปลูกคัดเลือก โดยการศึกษาการปรับตัว เปรียบเทียบลักษณะต่างๆ จนกระทั่งได้พันธุ์ที่มี
ลักษณะดีเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่ปลูกนั้นๆ มากที่สุด บางครั้งอาจจะพบว่า มีความแปรปรวนระหว่างต้น
ของพันธุ์เดียวกันที่ปลูกศึกษา ซึ่งเป็นผลมาจากการแสดงของยีนเมื่อมีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน เพื่อเปิดโอกาส
ให้มีการคัดเลือกต้นที่ต้องการไปปลูกพัฒนาต่อไป จนเป็นพันธุ์ใหม่ที่เหมาะสมตามต้องการ
2. การผสมและคัดเลือกพันธุ์ วิธีนี้เป็นวิธีการที่ทาให้นักปรับปรุงพันธุ์ได้ รับผลสาเร็จมากที่สุด เป็นวิธีที่
รวมเอาลักษณะดีจากพันธุ์พ่อ-แม่ ให้ไปรวมในรุ่นลูกหลาน ในการคัดเลือกสามารถทาได้หลายวิธี คือ สืบประวัติ
เก็บ รวบรวม การดัดแปลงต่างๆ ตลอดจนการคัดเลือกร่ว มกับการผสมย้อนกลั บไปยังพันธุ์ดีที่เป็นตัว รับยีนที่
ต้องการ ทั้ งนี้ ควรเลื อกใช้ ให้ เหมาะสม การปรั บปรุง พันธุ์โ ดยวิ ธีการคัดเลื อกหลั งการผสมข้ามพั นธุ์จะได้รั บ
ผลส าเร็ จ มากหรื อน้ อ ยขึ้น อยู่ กั บ การคั ดเลื อกพั นธุ์พ่ อ -แม่ ความสามารถที่จะไปกั นได้ ห รือ จะจั บคู่กั นได้ ของ
โครโมโซม และความเป็นไปได้ของการย้ายลักษณะดีจากพันธุ์หนึ่งไปยังอีกพันธุ์หนึ่ง
ขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสง
1. การศึกษาและรวบรวมพันธุ์ เป็นการรวบรวมพันธุ์ถั่วลิสงจากต่างประเทศและในประเทศ มาปลูก
ศึกษาลักษณะต่างๆ ซึ่งเป็นลักษณะประจาพันธุ์ เช่น วันงอก วันออกดอก วันสุกแก่ การเจริญเติบโต ลักษณะทรง
ต้น ลักษณะใบ สีดอก ลักษณะฝัก การติดฝัก จานวนเมล็ดต่อฝัก สีของเปลือกหุ้มเมล็ด การต้านทานต่อโรค แมลง
และการให้ผลผลิต ตลอดจนข้อเสียอื่นๆด้วย เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการคัดเลือกพันธุ์ถั่วลิสงไปใช้ประโยชน์
ต่อไป
2. การคัดเลือกพันธุ์โดยวิธี mass selection, modified mass selection และ pure line selection
ลักษณะที่ใช้ในการคัดเลือก ได้แก่ จานวนฝักต่อต้น จานวนเมล็ดต่อฝัก อายุเก็บเกี่ยว เปอร์เซ็นต์กะเทาะ การ
ต้านทานโรคและแมลง ขนาดของเมล็ด สีของเยื่อหุ้มเมล็ด ฯลฯ ซึ่งแต่ละวัตถุประสงค์จะใช้ลักษณะเฉพาะเป็นตัว
คัดเลือก เช่น เพื่ออายุสั้น ก็จะคัดเลือกสายพันธุ์/พันธุ์ที่มีอายุสั้น 80-85 วัน เป็นต้น
3. การผสมพันธุ์และคัดเลือกสายพันธุ์ ประกอบด้วย การคัดเลือกพันธุ์พ่อและแม่ที่เหมาะสม แล้วทาการ
ผสมข้ามพันธุ์ การปลูกชั่วที่ 1 การปลูกคัดเลือกชั่วที่ 2-5 ตามวิธีการของการปรับปรุงพันธุ์แบบใดแบบหนึ่ง เมื่อ
ถึงชั่วที่ 6 นาสายพันธุ์ที่คัดเลือกได้เข้าประเมินผล
4. การประเมินผล ประกอบด้วย การประเมินผลขั้นต้น และการประเมินผลด้านผลผลิต ดังนี้
4.1 การเปรียบเทียบเบื้องต้น ดาเนินการในศูนย์ฯ ประกอบด้วย 30-40 สายพันธุ์ (รวมพันธุ์
ตรวจสอบ) วางแผนการทดลองแบบ Randomized complete block (RCB) มี 3 ซ้า ขนาดแปลงทดลองย่อย
(plot size) 1×8 เมตร ใช้ระยะปลูก 50×20 เซนติเมตร 2 ต้นต่อหลุม ใช้เวลา 2 ฤดูปลูกๆ ละ 1-2 สถานที่
ทดลอง
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4.2 การเปรียบเทียบมาตรฐาน ดาเนินการในศูนย์ฯ ประกอบด้วย 14-16 สายพันธุ์ (รวมพันธุ์
ตรวจสอบ) วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 4 ซ้า ขนาดแปลงทดลองย่อย 3×6 เมตร ใช้ระยะปลูก 50×20
เซนติเมตร 2 ต้นต่อหลุม ใช้เวลา 2-4 ฤดูปลูกๆ ละ 2-4 สถานที่ทดลอง
4.3 การเปรียบเทียบในท้องถิ่น ดาเนินการในศูนย์ฯ ประกอบด้วย 8-12 สายพันธุ์ (รวมพันธุ์
ตรวจสอบ) วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 4 ซ้า ขนาดแปลงทดลองย่อย 3×6 เมตร ใช้ระยะปลูก 50×20
เซนติเมตร 2 ต้นต่อหลุม ใช้เวลา 2-4 ฤดูปลูกๆ ละ 2-4 สถานที่ทดลอง
4.4 การเปรียบเทียบในไร่เกษตรกร ดาเนินการในไร่เกษตรกรตามแหล่งปลูกต่างๆ ประกอบด้วย
5-8 สายพันธุ์ (รวมพันธุ์ตรวจสอบ) วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 4-6 ซ้า ขนาดแปลงทดลองย่อย 5×8 เมตร
ใช้ระยะปลูก 50×20 เซนติเมตร 2 ต้นต่อหลุม ใช้เวลา 2-4 ฤดูปลูกๆ ละ 3-4 สถานที่ทดลอง
4.5 การทดสอบพันธุ์ในไร่เกษตรกร ดาเนินการโดยเกษตรกร ในแปลงของเกษตรกรตามแหล่ง
ปลูกต่างๆ ประกอบด้วย 3-4 สายพันธุ์ (รวมพันธุ์ตรวจสอบ) ขนาดแปลงทดลองย่อย 10×20 เมตร ใช้ระยะปลูก
ของเกษตรกร ประมาณ 4-6 สถานที่ทดลองต่อฤดูปลูก
ในระหว่างประเมินผลตามขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ จะทาการศึกษาข้อมูลจาเพาะของถั่วลิสง
พันธุ์ที่ดีเด่น ด้านสรีรวิทยา ปฏิกิริยาของพันธุ์ต่อโรคและแมลงที่สาคัญ การตอบสนองต่อปุ๋ย และการยอมรับของ
เกษตรกร หลังจากนั้นจะรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเสนอขอให้พิจารณาเป็นพันธุ์รับรอง/พันธุ์แนะนาของ
กรมวิชาการเกษตร ทาการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรและบุคคลทั่วไปทราบ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจ
ได้เลือกใช้เป็นพันธุ์ปลูกเพิ่มขึ้น
โดยสรุป มีถั่ว ลิส งที่ผ่านขั้น ตอนการปรับปรุงพันธุ์ จนกระทั่งได้รับการพิจารณาให้เป็นพันธุ์แนะนา/
รับรองของกรมกสิกรรม/กรมวิชาการเกษตร จานวน 14 พันธุ์ มีข้อมูลในการเสนอขอรับรอง/แนะนาพันธุ์ (ตาราง
ที่ 2) ดังนี้
1. พันธุ์ สข.38 เป็นพันธุ์ที่ได้จากการรวบรวมพันธุ์ในประเทศ และเป็นพันธุ์แนะนาของกรมกสิกรรมในปี
2505 มีลักษณะเด่น คือ ให้ผลผลิตสูงและมีขนาดเมล็ ดโต ทรงต้นเป็นพุ่มตรง ติดฝักเป็นกระจุกที่โคนต้น ให้
ผลผลิตฝักสด 509 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตฝักแห้ง 247 กิโลกรัมต่อไร่ มีฝักยาว มี 3-4 เมล็ดต่อฝัก เหมาะสาหรับใช้
บริโภคในรูปถั่วฝักต้ม มีเยื่อหุ้มเมล็ดสีแดง น้าหนัก 100 เมล็ด 38.9 กรัม
2. พันธุ์ลาปาง เป็นพันธุ์ที่ได้จากการรวบรวมพันธุ์ในประเทศ และเป็นพันธุ์แนะนาของกรมกสิกรรมในปี
2505 มีลักษณะเด่น คือ ให้ผลผลิตสูงและมีขนาดเมล็ ดโต ทรงต้นเป็นพุ่มตรง ติดฝักเป็ นกระจุกที่โคนต้น ให้
ผลผลิตฝักแห้ง 279 กิโลกรัมต่อไร่ มี 3-4 เมล็ดต่อฝัก เหมาะสาหรับใช้บริโภคในรูปถั่วฝักต้ม มีเยื่อหุ้มเมล็ดสีชมพู
มีน้าหนัก 100 เมล็ด 40.6 กรัม
3. พันธุ์ไทนาน 9 เป็นพันธุ์ที่นาเข้าจากไต้หวันในปี 2515 และได้รับการพิจารณาให้เป็นพันธุ์รับรองของ
กรมวิชาการเกษตร เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2519 มีลักษณะเด่น คือ ให้ผลผลิตสูง มีเปอร์เซ็นต์การกะเทาะสูง เปลือก
บาง และปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี ทรงต้นเป็นพุ่มตรง ติดฝักเป็นกระจุกที่โคนต้น ให้ผลผลิตฝักแห้ง 260
กิโลกรัมต่อไร่ มี 2 เมล็ดต่อฝัก เหมาะสาหรับใช้ในรูปถั่วกะเทาะเปลือก (ถั่วเมล็ด) มีเยื่อหุ้มเมล็ดสีชมพู มีน้าหนัก
100 เมล็ด 42.4 กรัม
4. พันธุ์ขอนแก่น 60-1 เป็นพันธุ์ที่คัดเลือกได้จากพันธุ์ Mo-ket ของโครงการ SEARCA ในปี 2517 และ
ได้รับการพิจารณาให้เป็นพันธุ์รับรองของกรมวิชาการเกษตร เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2530 มีลักษณะเด่น คือ มี
ขนาดฝักและเมล็ดโตกว่าพันธุ์ไทนาน 9 และให้ผลผลิตสูงเท่ากับพันธุ์ไทนาน 9 มีทรงต้นเป็นพุ่มตรง ติดฝักเป็น
กระจุกที่โคนต้น ให้ผลผลิตฝักแห้ง 273 กิโลกรัมต่อไร่ มี 2 เมล็ดต่อฝัก เหมาะสาหรับใช้ในรูปถั่วกะเทาะเปลือก
(ถั่วเมล็ด) มีเยื่อหุ้มเมล็ดสีชมพู มีน้าหนัก 100 เมล็ด 45.9 กรัม
5. พันธุ์ขอนแก่น 60-2 เป็นพันธุ์ที่คัดเลือกได้จากพันธุ์ TMV3 ของโครงการรวบรวมและศึกษาพันธุ์ในปี
2522 และได้รับการพิจารณาให้เป็นพันธุ์รับรองของกรมวิชาการเกษตร เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2530 มี ลักษณะ
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เด่น คือ มีขนาดฝักยาวและโต ฝักค่อนข้างตรง มีฝั กที่มี 3-4 เมล็ด ในปริมาณสูง มีขนาดเมล็ดโตกว่าพันธุ์ สข.38
และให้ผลผลิตฝักสดและฝักแห้งสูงกว่าพันธุ์ สข.38 มีทรงต้นเป็นพุ่มตรง ติดฝักเป็นกระจุกที่โคนต้น ให้ผลผลิตฝัก
สด 572 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตฝักแห้ง 266 กิโลกรัมต่อไร่ มี 3-4 เมล็ดต่อฝัก เหมาะสาหรับใช้ในรู ปถั่วฝักต้ม มี
เยื่อหุ้มเมล็ดสีชมพู มีน้าหนัก 100 เมล็ด 40.7 กรัม
6. พันธุ์ขอนแก่น 60-3 เป็นพันธุ์ที่คัดเลือกได้จากพันธุ์ NC7 ของการศึกษาและรวบรวมพันธุ์ถั่วลิสงของ
โครงการ CRSP peanut ในปี 2526 และได้รับการพิจารณาให้เป็นพันธุ์รับรองของกรมวิชาการเกษตร เมื่อ วันที่
14 กัน ยายน 2531 มีลักษณะเด่น คือ มีขนาดฝักและเมล็ดโตมาก มีทรงต้นเป็นพุ่มกว้างกึ่งเลื้อย ติดฝักเป็น
กระจายไปตามกิ่งที่เลื้อยไปบนดิน ให้ผลผลิตฝักแห้ง 378 กิโลกรัมต่อไร่ มี 2 เมล็ดต่อฝัก เหมาะสาหรับใช้ในรูป
เมล็ดสาหรับแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น ถั่วอบเนย ถั่ วทอด มีเยื่อหุ้มเมล็ดสีชมพูและส้มอ่อน เมล็ดมีการพักตัว
60 วันหลังเก็บเกี่ยว มีน้าหนัก 100 เมล็ด 76.2 กรัม มีความต้านทานต่อโรค ราสนิมและใบจุด และต้านทานแมลง
ปานกลาง
7. พันธุ์ขอนแก่น 4 เป็นพันธุ์แรกที่คัดเลือกได้จากการผสมข้ามพันธุ์ ระหว่างพันธุ์ Taiwan 2 กับพันธุ์
ทนทานต่อเชื้อราที่สร้างสารอะฟลาทอกซิน UF71513-1 ที่สถานีทดลองพืชไร่กาฬสินธุ์ ในปี 2524 และได้รับการ
พิจารณาให้เป็นพันธุ์รับรองของกรมวิชาการเกษตร เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2537 มีลักษณะเด่น คือ ให้ผลผลิตฝัก
สดและฝักแห้งสูง ผลผลิตฝักสด 586 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตฝักแห้ง 270 กิโลกรัมต่อไร่ มีทรงต้นเป็นพุ่มตรง ติด
ฝักเป็นกระจุกที่โคนต้น มี 3-4 เมล็ดต่อฝัก เหมาะสาหรับใช้ประโยชน์ใน 2 รูปแบบ คือ ใช้บริโภคในรูปถั่วฝักต้ม
และในรูปถั่วกะเทาะเปลือก (ถั่วเมล็ด) มีเยื่อหุ้มเมล็ดสีชมพู มีน้าหนัก 100 เมล็ด 47.1 กรัม
8. พันธุ์ขอนแก่น 5 เป็นพันธุ์ที่คัดเลือกได้จากการผสมข้ามพันธุ์ ระหว่างพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูง ไทนาน 9
กับพันธุ์เมล็ดโต RCM387 ที่สถานีทดลองพืชไร่กาฬสินธุ์ ในปี 2526 และได้รับการพิจารณาให้เป็นพันธุ์รับรอง
ของกรมวิชาการเกษตร เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2541 มีลักษณะเด่น คือ มีขนาดเมล็ดโตและให้ผลผลิตสูง มีระดับ
การเป็นโรคยอดไหม้ต่า มีทรงต้นเป็นพุ่มกว้างตั้งตรง ติดฝักเป็นกระจุกที่โคนต้น ให้ผลผลิตฝักแห้ง 304 กิโลกรัม
ต่อไร่ ในฤดูแล้งที่มีการให้น้าชลประทานให้ผลผลิต 340 กิโลกรัมต่อไร่ มี 2 เมล็ดต่อฝัก เหมาะสาหรับใช้ในรูปถั่ ว
กะเทาะเปลือก (ถั่วเมล็ด) มีเยื่อหุ้มเมล็ดสีชมพู มีน้าหนัก 100 เมล็ด 51.1 กรัม
9. พันธุ์กาฬสินธุ์ 1 เป็นพันธุ์ที่รวบรวมไว้ตั้งแต่ปี 2516 ในชื่อว่า KAC1 มีชื่อเดิมว่า Asiatica ได้รับการ
พิจารณาให้เป็นพันธุ์แนะนาของกรมวิชาการเกษตร เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2544 มีลักษณะเด่น คือ เปลือกฝัก
ค่อนข้างเรียบทาให้ล้างฝักสดให้สะอาดได้ง่าย อายุเก็บเกี่ยวฝักสด 80-85 วัน ฝักแห้ง 90-100 วัน ฝักตรง มีเยื่อ
หุ้มเมล็ดสีแดง มี 2-3 เมล็ดต่อฝัก มีทรงต้นเป็นพุ่มตั้งตรงติดฝักเป็นกระจุกที่โคนต้น ให้ผลผลิตฝักสด ฤดูแล้ง
546 กิโลกรัมต่อไร่ ฤดูฝน 387 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตฝักแห้งฤดูแล้ง 225 กิโลกรัมต่อไร่ ฤดูฝน 171 กิโลกรัม
ต่อไร่ เหมาะสาหรับใช้บริโภคในรูปถั่วฝักต้ม มีน้าหนัก 100 เมล็ด 40.0 กรัม
10. พันธุ์กาฬสินธุ์ 2 เป็นพันธุ์ที่รวบรวมไว้ตั้งแต่ปี 2516 ในชื่อว่า KAC431 โดยนาเข้าจากสถาบันวิจัยพืช
นานาชาติกึ่งร้อนและแห้งแล้ง (ICRISAT) ประเทศอินเดีย มีชื่อเดิมว่า ICG1703 SB NCAc17127 ได้รับการ
พิจารณาให้เป็นพันธุ์แนะน าของกรมวิช าการเกษตร เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2544 มีลักษณะเด่น คือ มีความ
ต้านทานต่อโรคราสนิมและใบจุด ฝักยาว มี 2-4 เมล็ดต่อฝัก รสชาติหวาน อายุเก็บเกี่ยวฝักสด 90-95 วัน ฝักแห้ง
100-115 วัน มีทรงต้นเป็นพุ่มตั้งตรงติดฝักเป็นกระจุกที่โคนต้น ให้ผลผลิตฝักสด ฤดูแล้ง 651 กิโลกรัมต่อไร่
ฤดูฝน 524 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตฝักแห้ง ฤดูแล้ง 226 กิโลกรัมต่อไร่ ฤดูฝน 192 กิโลกรัมต่ อไร่ เยื่อหุ้มเมล็ดสี
ชมพูมีลายขีดสีม่วง เหมาะสาหรับใช้บริโภคในรูปถั่วฝักต้ม มีน้าหนัก 100 เมล็ด 38.9 กรัม
11. พันธุ์ขอนแก่น เป็นพันธุ์ที่นาเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา นามาศึกษาในปี 2536 ได้รับการพิจารณา
ให้เป็นพันธุ์แนะนาของกรมวิชาการเกษตร เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2546 มีลักษณะเด่น คือ เปลือกฝักค่อนข้าง
เรียบทาให้ล้างฝักสดให้สะอาดได้ง่าย อายุเก็บเกี่ยวฝักสด 80-85 วัน ฝักแห้ง 90-100 วัน ฝักยาวตรง มีเยื่อหุ้ม
เมล็ดสีแดง มี 3-4 เมล็ดต่อฝัก มีทรงต้นเป็นพุ่มตั้งตรง ติดฝักเป็นกระจุกที่โคนต้น ให้ผลผลิตฝักสด ฤดูแล้ง 423
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กิโลกรัมต่อไร่ ฤดูฝน 236 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตฝักแห้งฤดูแล้ง 280 กิโลกรัมต่อไร่ ฤดูฝน 159 กิโลกรัม ต่อไร่
เหมาะสาหรับใช้บริโภคในรูปถั่วฝักต้ม มีน้าหนัก 100 เมล็ด 41.9 กรัม
12. พันธุ์ขอนแก่น 6 เป็นพันธุ์ที่คัดเลือกได้จากลูกชั่วที่ 3 ของประชากร (ICGX-930132-F3) ซึ่งเกิดจาก
คู่ผสม (ICGV88361×ICGV88390) × MACAN ที่สร้างขึ้นโดยสถาบันวิจัยพืช นานาชาติกึ่งร้อนและแห้งแล้ ง
(ICRISAT) ประเทศอินเดีย ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่นนามาคัดเลือกในปี 2538 ได้รับการพิจารณาให้เป็นพันธุ์รับรอง
ของกรมวิชาการเกษตร เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2547 มีลักษณะเด่น คือ ให้ผลผลิตฝักแห้งสูงในฤดูแล้ง 578
กิโลกรัมต่อไร่ ฤดูฝน 338 กิโลกรัมต่อไร่ มีทรงต้นเป็นพุ่มกว้างกึ่งเลื้อย อายุเก็บเกี่ยว 109 วัน มีขนาดเมล็ดโต
น้าหนัก 100 เมล็ด 82.8 กรัม มี 2 เมล็ดต่อฝัก เยื่อหุ้มเมล็ดสีชมพู ต้ านทานต่อโรคยอดไหม้ ทนทานต่อโรค รา
สนิมและโรคใบจุดสีดา เมล็ดมีระยะพักตัว 4 สัปดาห์ จึงไม่งอกในแปลงขณะเก็บเกี่ยว หากต้องการปลูกด้วยเมล็ด
ที่เก็บเกี่ยวใหม่ ต้องทาลายการพักตัวของเมล็ดก่อนนาไปปลูก
13. พันธุ์ขอนแก่น 84-7 เป็นพันธุ์ที่คัดเลือกจากการผสมข้ามพันธุ์ ระหว่างพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูง China
no.1 กับพันธุ์ต้านทานแมลง EC36892 ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น ในปี 2536 และได้รับการพิจารณาให้เป็นพันธุ์
รับรองของกรมวิชาการเกษตร เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2554 มีลักษณะเด่น คือ ให้ผลผลิตฝักแห้งสูง 315 กิโลกรัม
ต่อไร่ มีขนาดเมล็ดโตโดยน้าหนัก 100 เมล็ด 54.3 กรัม มีทรงต้นเป็นพุ่มกว้างกึ่งเลื้อย ใบเล็ก ติดฝักเป็นกระจายที่
โคนต้น มี 2 เมล็ดต่อฝัก เปลือกหุ้มเมล็ดสีชมพู เมล็ดมีระยะพักตัว 4-6 สัปดาห์ จึงไม่งอกในแปลงขณะเก็บเกี่ยว
หากต้องการปลูกด้วยเมล็ดที่เก็บเกี่ยวใหม่ ต้องทาลายการพักตัวของเมล็ดก่อนนาไปปลูก
14. พันธุ์ขอนแก่น 84-8 เป็นพันธุ์ที่คัดเลือกจากการผสมข้ามพันธุ์ ระหว่างพันธุ์ถั่วฝักต้มที่ให้ผลผลิตสูง
ขอนแก่น 60-2 กับพันธุ์ต้านทานต่อโรคเหี่ยวที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Tupai ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น ในปี 2539
และได้รับการพิจารณาให้เป็นพันธุ์รับรองของกรมวิชาการเกษตร เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2555 มีลักษณะเด่น คือ
มีขนาดเมล็ดโต โดยน้าหนัก 100 เมล็ด 49.9 กรัม ให้ผลผลิตฝักสด 643-786 กิโลกรัมต่อไร่ ให้ผลผลิตฝักแห้ง
289 กิโลกรัมต่อไร่ มีเยื่อหุ้มเมล็ดสีชมพู ค่อนข้างทนทานต่อโรคโคนเน่าขาว (เชื้อสาเหตุ Sclerotium rolfsii)
เหมาะสาหรับใช้ประโยชน์ใน 2 รูปแบบ คือ ใช้บริโภคในรูปถั่วฝักต้ม และในรูปถั่วกะเทาะเปลือก (ถั่วเมล็ด)
การเลือกผลิตให้เหมาะสมเฉพาะพื้นที่
การเลือกผลิตให้เหมาะสมเฉพาะพื้ นที่ในส่วนของพันธุ์ถั่วลิสง ควรคานึงถึง ลักษณะของพันธุ์ตามความ
ต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ และความเหมาะสมของพื้นที่ที่ทาการผลิต
พันธุ์แนะนา/รับรองของกรมวิชาการเกษตรจาแนกทางพฤกษศาสตร์ เป็น 3 ประเภท เรียงตามความยาก
ไปหาง่ายของการผลิตได้ดังนี้
1. ประเภท Virginia มีลักษณะทรงต้นเป็นพุ่มกว้าง/กึ่งเลื้อย ทรงพุ่มตั้งตรง ใบเล็กสีเขียวเข้ม ไม่มีดอกบน
ลาต้น หลัก แต่ล ะกิ่งแขนงประกอบด้ว ย 2 ข้อ ที่มีช่อดอก และอี ก 2 ข้อที่ไม่มีช่อดอกสลั บกันไป (altemate
branching) มีการแตกกิ่งจานวนมากทั้งกิ่งแขนงที่ 1, 2 และ 3 (n+1, n+2 และ n+3) ฝักและเมล็ดมีขนาดโต มี
2-3 เมล็ดต่อฝัก มีเยื่อหุ้มเมล็ดสีชมพู เมล็ดมีการพักตัว สามารถรอให้ฝักแก่พร้อมๆกันได้ระยะหนึ่งก่อนเก็บเกี่ยว
อายุเก็บเกี่ยวยาวกว่าประเภทอื่นๆ การเก็บเกี่ยวโดยการใช้มือถอน ทาได้ค่อนข้างยาก เพราะทรงต้นกึ่งเลื้อย ฝัก
มักจะขาดในดิน พันธุถ์ ั่วลิสงที่จัดอยู่ในประเภทนี้ ได้แก่ ขอนแก่น 60-3 ขอนแก่น 6 และขอนแก่น 84-7 ต้องการ
ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง-สูง มีแคลเซียม 200-400 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม เป็นดินร่วนปนทราย
2. ประเภท Valencia มีลักษณะทรงต้นเป็นพุ่มตั้งตรง ใบสีเขียว มีดอกบนลาต้นหลักและทุกข้อของกิ่ง
(sequential branching) การแตกกิ่งมีไม่มากนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิ่งแขนงที่ 2 (n+2) และแทบจะไม่มีกิ่งแขนง
ที่ 3 (n+3) ติดฝักเป็นกระจุกที่โคนต้น มีอายุเก็บเกี่ยวสั้นกว่าประเภทที่ 1 ฝักยาวไม่คอด มี 2-3 เมล็ดต่อฝัก เมล็ด
ไม่มีการพักตัว เมล็ดมีขนาดปานกลาง-เล็ก เยื่อหุ้มเมล็ดสีต่างๆ เช่น แดง ชมพูลายขีดม่วง ชมพู พันธุ์ถั่วลิสงที่จัด
อยู่ในประเภทนี้ คือ ลาปาง สข.38 ขอนแก่น 60-2 ขอนแก่น 4 ขอนแก่น กาฬสินธุ์1 กาฬสินธุ์2 และขอนแก่น
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84-8 ต้องการดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง มีแคลเซียมไม่ต่ากว่า 120 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และเป็นดินร่วน
ปนทราย กลุ่มพันธุ์นี้เหมาะกับตลาดถั่วฝักต้ม
3. ประเภท Spanish มีลักษณะทรงต้นเป็นพุ่มตั้งตรง ใบสีเขียว มีดอกบนลาต้นหลักและทุกข้อของกิ่ง ฝัก
สั้น มีขนาดเล็กและเว้าหรือคอด มี 2 เมล็ดต่อฝัก เมล็ดไม่มีการพักตัว มีเยื่อหุ้มเมล็ดสีชมพู พันธุ์ถั่วลิสงที่จัดอยู่
ในประเภทนี้ คือ ไทนาน 9 ขอนแก่น 60-1 และขอนแก่น 5 เป็นกลุ่มพันธุ์ที่ปลูกได้ทั่วไป
ความเชื่อมโยงของงานทดสอบและงานผลิตพันธุ์ขยายของหน่วยงาน
เมื่อผลการทดสอบในพื้นที่เกี่ยวกับด้านพันธุ์ถั่วลิสงได้ผลดี และจะทาการขยายผลต่อ หน่วยงานควรวาง
แผนการผลิตพันธุ์ขยายรองรับ เพื่อให้การส่งผลการวิจัยสู่ผู้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้ครบถ้วนสมบูรณ์
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ตารางที่ 2 ข้อมูลนาเสนอขอรับรอง/แนะนาพันธุ์ถั่วลิสง จานวน 14 พันธุ์
พันธุ์

สีลาต้น

สีใบ

ขนาดใบ

ทรงต้น

ลักษณะการ
แตกกิ่ง

เส้นลายบน
เปลือกฝัก

จงอยฝัก

ไทนาน 9
ขอนแก่น 60-1
ขอนแก่น 60-2
ขอนแก่น 60-3
ขอนแก่น 4
ขอนแก่น 5
ขอนแก่น 6
ขอนแก่น 84-7

เขียว
เขียว
เขียว
เขียว
เขียวอมม่วง
เขียว
เขียว
เขียว

เขียว
เขียว
เขียว
เขียวเข้ม
เขียว
เขียว
เขียวเข้ม
เขียวเข้ม

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
เล็ก
ปานกลาง
ปานกลาง
เล็ก
เล็ก

พุ่มแคบ
พุ่มแคบ
พุ่มแคบ
พุ่มแผ่กว้าง
พุ่มแคบ
พุ่มแคบ
พุ่มแผ่กว้าง
พุ่มแผ่กว้าง

sequential
sequential
sequential
alternate
sequential
sequential
alternate
alternate

เรียบ
เห็นได้ชัดเจน
เห็นได้ชัดเจน
เห็นได้ชัดเจน
เห็นได้ชัดเจน
เห็นได้ชัดเจน
เห็นได้ชัดเจน
เห็นได้ชัดเจน

เห็นได้ชัดเจน
ไม่ชัดเจน
เห็นได้ชัดเจน
เห็นได้ชัดเจน
เห็นได้ชัดเจน
เห็นได้ชัดเจน
เห็นได้ชัดเจน
เห็นได้ชัดเจน

ขอนแก่น 84-8
สข.38
ลาปาง
ขอนแก่น
กาฬสินธุ์ 1
กาฬสินธุ์ 2

เขียว
เขียวอมม่วง
เขียว
เขียวอมแดง
เขียวอมแดง
เขียว

เขียว
เขียว
เขียว
เขียว
เขียว
เขียว

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

พุ่มแคบ
พุ่มแคบ
พุ่มแคบ
พุ่มแคบ
พุ่มแคบ
พุ่มแคบ

sequential
sequential
sequential
sequential
sequential
sequential

เห็นได้ชัดเจน
เห็นได้ชัดเจน
เห็นได้ชัดเจน
ค่อนข้างเรียบ
ค่อนข้างเรียบ
เป็นร่องลึก

เห็นได้ชัดเจน
เห็นได้ชัดเจน
เห็นได้ชัดเจน
เห็นได้ชัดเจน
เห็นได้ชัดเจน
เห็นได้ชัดเจน

สีเยื่อหุ้ม
เมล็ด

การติดฝัก
บริเวณโคน
ต้น
ชมพู
กระจุก
ชมพู
กระจุก
ชมพู
กระจุก
ชมพู ส้มอ่อน กระจาย
ชมพูเข้ม
กระจุก
ชมพูเข้ม
กระจุก
ชมพู
กระจาย
ชมพู
กระจาย
ชมพูเข้ม
แดงเข้ม
ชมพู
แดงเข้ม
แดงเข้ม
ช ม พู มี ล า ย
ขีดสีม่วง

กระจุก
กระจุก
กระจุก
กระจุก
กระจุก
กระจุก

ขนาดเมล็ด
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
โต
ปานกลาง
ปานกลาง
โต
ปานกลาง-โต
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

การพักตัวของ
เมล็ด
ไม่มีการพักตัว
ไม่มีการพักตัว
ไม่มีการพักตัว
พักตัว 4 สัปดาห์
ไม่มีการพักตัว
ไม่มีการพักตัว
พักตัว 4 สัปดาห์
พั ก ตั ว 4 -6
สัปดาห์
ไม่มีการพักตัว
ไม่มีการพักตัว
ไม่มีการพักตัว
ไม่มีการพักตัว
ไม่มีการพักตัว
ไม่มีการพักตัว
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ตารางที่ 2 ข้อมูลนาเสนอขอรับรอง/แนะนาพันธุ์ถั่วลิสง จานวน 14 พันธุ์ (ต่อ)
พันธุ์
ไทนาน 9
ขอนแก่น 60-1
ขอนแก่น 60-2
ขอนแก่น 60-3
ขอนแก่น 4
ขอนแก่น 5
ขอนแก่น 6
ขอนแก่น 84-7
ขอนแก่น 84-8
สข.38
ลาปาง
ขอนแก่น
กาฬสินธุ์ 1
กาฬสินธุ์ 2

อายุออก
ดอก
(วัน)
25-30
23-28
25-30
32-38
21-25
20-28
21-25
28-30
25-30
25-30
25-30
21-25
27-30
30-35

อายุเก็บ
เกี่ยว (วัน)
95-110
95-105
95-105
110-120
95-100
85-115
105-110
98-125
95-110
95-105
95-105
80-85
80-85
90-95

ฝัก/
หลุม

เมล็ด/ นน.100
%
%
%
ผลผลิตฝัก ผลผลิต ผลผลิต ผลผลิต
ฝัก
เมล็ด กะเทาะ โปรตีน น้ามัน สด (กก./ ฝักแห้ง ฤดูแล้ง ฤดูฝน
(กรัม)
ไร่)
(กก./ไร่)
27
2
42.4
70.7 29.5 47.2
260
293
236
23
2
45.9
69.2 30.5 30.8
273
20
2-4
40.7
61.5 29.1 46.8
572
254
19
2
76.2
60
27.8 43.1
378
22
2-4
47.1
63.4 29.6 30.4
586
270
24
2
51.1
65.2 31.9
40
304
21
2
82.8
67.4 25.7 42.7
411
25-30 1-2 52-56 60-64
18.0 50.0
315
350
282
21-25 1-4 44-55 64-67
23.4 44.9 643-786
289
330
245
23
2-4
38.9
62.2 26.5 49.5
506
247
2-4
40.6
279
18
2-4
41.9
19.0 42.2
405
210
19
2-4
40.0
61.7 23.5 40.6
467
198
18
2-4
38.9
45.8 18.5 40.2
579
209

ประเภท

วันที่แนะนา/รับรอง

พันธุ์รับรอง
พันธุ์รับรอง
พันธุ์รับรอง
พันธุ์รับรอง
พันธุ์รับรอง
พันธุ์รับรอง
พันธุ์รับรอง
พันธุ์รับรอง
พันธุ์รับรอง
พันธุ์แนะนา
พันธุ์แนะนา
พันธุ์แนะนา
พันธุ์แนะนา
พันธุ์แนะนา

27 กันยายน 2519
30 กันยายน 2530
30 กันยายน 2530
14 กันยายน 2531
15 ธันวาคม 2537
18 มีนาคม 2541
20 พฤษภาคม 2547
30 มิถุนายน 2554
31 มกราคม 2555
2505
2505
9 กรกฎาคม 2546
4 กรกฎาคม 2544
4 กรกฎาคม 2544
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บทที่ 3
เทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสง
ทักษิณา ศันสยะวิชัย ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น

ถั่วลิสงเป็นพืชที่มีปลูกอยู่ในประเทศต่างๆ มากกว่า 80 ประเทศทั่วโลก มีคุณค่าทางอาหารอเนก
อนันต์ ประการแรกมีโปรตีนชั้นสูง มีไขมันชนิดไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวสูงกว่าถั่วชนิดใดๆ ช่วยหล่อลื่น กระเพาะ
ล าไส้ การขั บ ถ่ า ย แถมยั ง ป้ อ งกั น โรคหั ว ใจ เบาหวาน หลอดเลื อ ดอุ ด ตั น ลดโคเลสเตอรอลร้ า ย เพิ่ ม
โคเลสเตอรอลดี และป้องกันโรคมะเร็ งอีกด้วย นอกจากโปรตีนและไขมันแล้ว ถั่วลิสงยังมีวิตามินอี ไนอะซิน
โฟเลต และไธอะมีน (วิตามินบี 1) ในเมล็ดถั่วลิสงประกอบด้วยสารอาหารครบ 5 หมู่ ได้แก่ ไขมัน โปรตีน คาร์
โบไฮเดรท วิตามิน เกลือแร่ โปรตีน ในเมล็ดถั่วลิสงประกอบด้วย กรดอะมิโนที่จาเป็นต่อร่างกายหลายชนิดที่มี
ปริมาณพอเพียงต่อความต้องการของร่างกาย เช่น ลูซีน เฟนิลลาลานีน และธรีโอนีน แต่จะมีกรดอะมิโนที่มี
กามะถันเป็นส่วนประกอบอยู่ต่า เช่น เมไธโอนีน และซีสตีน (Savage and keenan,1994)
นอกจากผลผลิตจากถั่วลิสงใช้เป็นอาหารมนุษย์ในหลายรูปแบบแล้ว ต้นถั่วลิสงใช้เลี้ ยงสัตว์หรือใช้
บารุงดิน เพราะเป็นพืชตรึงไนโตรเจนได้ดี โดยจุลินทรีย์ Bradyrhizobium spp. ที่อาศัยอยู่ในปมรากภายใต้
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ถั่วลิสงสามารถตรึงไนโตรเจนได้ระหว่าง 80-150 กิโลกรัมไนโตรเจน/เฮกตาร์
(Giller et al,1987 ; Toomsan, 1990 ; McDonagh et al, 1995 ; Toomsan et al, 1995) ทาให้เพิ่ม
เสถียรภาพในการผลิตพืช ในระบบต่างๆได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ถั่วลิสงยังเป็นพืชใช้แรงงานในการผลิ ต
ค่อนข้างสูง คิดเป็น 70% ของต้นทุนการผลิตทั้งหมด โดยใช้ในการปลูก ดูแลรักษา กาจัดวัชพืช และเก็บเกี่ยว
จึงเกิดมีการจ้างแรงงานในท้องถิ่นทาให้ลดปัญหาคนว่างงานลง และ/หรือมีก ารใช้แรงงานในครอบครัว ทาให้
ลดปัญหาการละทิ้งพื้นที่เกษตรกรรมของตน โดยทั่วไป ถั่วลิสงจัดเป็นพืชที่นิยมปลูกกันมากในระบบเกษตร
ของประเทศพืชหนึ่ง ทั้งนี้ เพราะเป็นพืชที่มีอายุเก็บเกี่ยวค่อนข้างสั้น เกษตรกรสามารถเลือกปลูกได้หลายฤดู
ได้แก่ ต้นฤดูฝน(เมษายน-พฤษภาคม) ฤดูฝน (มิถุนายน) ปลายฤดูฝน (กรกฎาคม-สิงหาคม) หรือฤดูแล้ง (ปลูก
หลังนาโดยอาศัยความชื้นในดิน (ตุลาคม-พฤศจิกายน) และการปลูกโดยใช้น้าชลประทาน (ธันวาคม-มกราคม)
และสามารถปลูกได้ดีในระบบปลูกพืชต่างๆ เช่น พืชเดี่ยว พืชแรก พืชที่ปลูกตามพืชอื่นๆ พืชแซม เช่น ในสวน
ไม้ยืนต้นในขณะที่ต้นยังเล็ก หรือพืชที่ปลูก หมุนเวียนกับพืชอื่น เช่น อ้อย มันสาปะหลัง เพื่อตัดวงจรการ
ระบาดของโรคแมลงและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน
สถานการณ์การผลิตถั่วลิสงของประเทศไทย
การผลิตถั่วลิสงปีเพาะปลูก 2549/2550 ในช่วงฤดูฝน มีพื้นที่เพาะปลูกทั้งประเทศ 144,961 ไร่ มี
พื้นที่เก็บเกี่ยว 97,019 ไร่ และได้ผลผลิต 27,670 ตัน ในช่วงฤดูแล้ง มีเนื้อที่เพาะปลูกทั้งประเทศ 42,129 ไร่
มีเนื้อที่เก็บเกี่ยว 16,843 ไร่และได้รับผลผลิต 6,219 ตัน (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2550) การผลิตถั่วลิสงของ
ประเทศไทยเป็นรายภาค ปี 2549 พบว่าพื้นที่เพาะปลูกภาคเหนือมีพื้นที่เพาะปลูกมากที่สุด (132,000135,000 ไร่) รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (94,000-98,000 ไร่) ภาคกลาง (21,000-22,000 ไร่)
และภาคใต้ (7,000-8,000 ไร่) ตามลาดับ พบว่าแต่ละภาคมีพื้นที่เพาะปลูก และพื้นที่เก็บเกี่ยวที่เพิ่มขึ้นจากปี
2547 และ 2548
ภาคที่ มี ผ ลผลิ ต เฉลี่ ย ต่ อ ไร่ ม ากที่ สุ ด คื อ ภาคกลาง รองลงมาคื อ ภาคเหนื อ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ โดยมีผลผลิตเฉลี่ย 350 270 250 230 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลาดับ ปี
เพาะปลูก 2549 พบว่าจังหวัดที่มีพื้นที่เพาะปลูก และพื้นที่เก็บเกี่ยวมากที่สุด คือ ลาปาง (34,683 และ
34,440ไร่) เชียงใหม่ (17,344 และ 17,272 ไร่) และ บุรีรัมย์ (12,583 และ 12,466 ไร่) และจังหวัดที่มี
ผลผลิตเฉลี่ยต่อพื้นที่มากที่สุดคือ ลพบุรี สิงห์บุรี และชัยนาท โดยมีผลผลิตเฉลี่ย 412 381 และ 338 กิโลกรัม
ต่อไร่ ตามลาดับ
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ศูนย์สารสนเทศการเกษตร (2548) รายงานว่า ในการผลิตถั่วลิสงมีต้นทุนการผลิตเท่ากับ 3,322.41
บาทต่อไร่ หรือ 14.02 บาทต่อกิโลกรัม และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน คิดเป็นร้อยละ 6.76 ของเงิน
ลงทุน ถั่วลิสงเป็นพืชที่ปลูกง่าย ปลูกได้เกือบทั้งปี แบ่งเป็นฤดูปลูกหลักๆ ได้เป็นถั่วต้นฝน ในช่วงเดือนมีนาคม
ถึงเดือนกรกฎาคม ปลายฝนสิงหาคมถึงกันยายน และถั่วฤดูแล้งพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ ในภาคเหนือจะมีถั่ว
อีกหนึ่งรุ่นเป็นการปลูกตามริมตลิ่งหลังน้าลดในช่วงตุลาคมถึงพฤศจิกายน
การจัดกลุ่มพื้นที่ปลูกถั่วลิสงของประเทศไทย
ทักษิณาและคณะ (2546) ได้ศึกษาสภาพการเพาะปลูกของถั่วลิสงในประเทศไทย และจัดกลุ่มของ
พื้นที่ปลูกที่มีสภาพคล้ายคลึงกัน เพื่อแนะนาเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม ในแต่ละแหล่งปลูก ซึ่งการแบ่ง
ตามภูมิภาคและฤดูปลูกน่าจะเหมาะสมที่สุด
ภาคเหนือ สภาพพื้นที่โดยรวมเป็นภูเขาและมีราบลุ่มระหว่างหุบเขา จังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกมาก ได้แก่ ลาปาง
เชียงราย พะเยา เชียงใหม่ น่าน แพร่ นครสวรรค์ ตาก แบ่งเขตปลูกออกตามฤดูปลูกและลักษณะดิน ได้เป็น 4
กลุ่ม
กลุ่มที่ 1 และ 2 การปลูกในฤดูฝนปลูกในที่ดอนและลาดเชิงเขา มีการปลูกเป็น 2 ช่วงเวลา ได้แก่ ต้น
ฤดูฝนในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม เป็นฤดูปลูกหลัก และในปลายฤดูฝนสิงหาคม เป็นการปลูกไว้เพื่อเป็น
เมล็ดพันธุ์ในปีต่อไป แบ่งเขตปลูกได้เป็น 2 กลุ่มตามลักษณะดิน ได้แก่ 1 ดินร่วนถึงดินร่วนเหนียว ซึ่งมีความ
อุดมสมบูรณ์ค่อนข้างเหมาะสมและให้ผลผลิตดี ปัจจัยที่เป็นตัว จากัดผลผลิต ได้แก่ ปริมาณน้าฝนและวัชพืช
และ 2 ดินทรายถึงดินร่วนทราย ปัจจัยจากัดผลผลิต ได้แก่ ปริมาณน้าฝนและความอุดมสมบูรณ์ของดิน และ
วัชพืช
กลุ่มที่ 3 การปลูกในฤดูแล้งเป็นการปลูกหลังการทานา ดินร่วนทราย ถึง ดินร่วน ให้น้าชลประทานซึ่ง
อาจได้จากโครงการชลประทาน หรืออ่างเก็บน้า หรือฝายน้าล้นตามลาน้าต่างๆ ปัจจัยจากัดผลผลิต คือการ
เตรียมดินเพื่อให้มีการให้น้าได้ทั่วถึงและระบายน้าได้สะดวก
กลุ่มที่ 4 การปลูกในพื้นที่ตลิ่งริมน้าหลังน้าลด แหล่งปลูกสาคัญอยู่ที่ริมน้าน่าน จังหวัดน่าน ช่วงเวลา
ประมาณเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนหลังน้าลด และเก็บเกี่ยวได้ในเดือนธันวาคมถึงมกราคม ส่วนใหญ่เป็นถั่ว
ฝักสดเพื่อส่งตลาดถั่วต้ม ซึ่งเป็นช่วงที่จะได้ราคาดีมากเพราะมีถั่วออกสู่ตลาดน้อย เป็นการปลูกอาศัยความชื้น
ในดิน ไม่มีการให้น้า ปัจจัยจากัดผลผลิต ได้แก่ ความชื้นในดิน
ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ จั ง หวั ด ที่ มี ก ารปลู ก มากได้ แ ก่ กาฬสิ น ธุ์ ศรี ส ะเกษ บุ รี รั ม ย์ นครราชสี ม า
อุบลราชธานี ขอนแก่น สกลนคร อุดรธานี แบ่งกลุ่มเขตปลูกออกตามฤดูปลูก และลักษณะดิน ได้ 5 กลุ่ม
กลุ่มที่ 1 และ 2 การปลูกในฤดูฝนมีช่วงเวลาปลูก คือต้นฤดูฝน เมษายนถึงพฤษภาคม เป็นช่วงเวลา
หลัก เป็นการปลูกเพื่อจาหน่าย และในปลายฤดูฝนมีการปลูกเป็นส่วนน้อย เพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์ในปีต่อไป กลุ่ม
ที่ 1 มีพื้นที่ปลูกใหญ่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่ น อุดรธานี มีระบบคล้ายคลึงกัน คือการปลูกในพื้นที่ที่รื้อตอ
อ้อย เนื่องจากในเขตนี้ปลูกอ้อยปลายฤดูฝน ตุลาคมถึงพฤศจิกายน จึงมีพื้นที่ว่างที่สามารถปลูกพืชไร่อายุสั้น
ได้ ดินทรายถึงร่วนทราย ปัจจัยจากัดผลผลิต คือความอุดมสมบูรณ์ของดิน และปริมาณน้าฝน กลุ่มที่ 2 มีพื้นที่
ไม่มากนัก เช่น ที่อาเภอน้ายืน อุบลราชธานี อาเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ พื้นที่บางส่วนในจังหวัด
นครราชสีมาและเลย ดินมีความอุดมสมบู รณ์ดี เกษตรกรสามารถเลื อกปลูกพืชได้ห ลายชนิด ปัจจัยจากัด
ผลผลิต คือ ปริมาณน้าฝนและวัชพืช
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กลุ่ มที่ 3 การปลู กในฤดูแล้ ง ดิน ทรายถึงร่ว นทราย มีน้าไม่จากัด ส่ ว นใหญ่เป็นพื้นที่ในโครงการ
พระราชทาน ได้แก่ โครงการลาปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ และน้าอูน จังหวัดสกลนคร หรืออ่างเก็บน้าขนาดกลาง
และเล็ก ปัจจัยจากัดผลผลิต คือความอุดมสมบูรณ์ของดิน ปัญหาดินเค็ม และการจัดการน้า
กลุ่มที่ 4 การปลูกในฤดูแล้ง ดินร่วนทรายถึงร่วน มีน้าไม่จากัด ส่วนใหญ่เป็นพื้น ที่ริมลาน้าธรรมชาติ
ได้รับน้าจากฝายน้าล้น หรืออ่างเก็บน้าที่มีน้าพอเพียง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ดี ปัจจัยจากัดผลผลิตคือการ
จัดการน้า และวัชพืช
กลุ่มที่ 5 การปลูกในฤดูแล้ง มีน้าจากัด เป็ นการปลูกในพื้นที่ริมน้าธรรมชาติโดยได้น้าจากฝายน้าล้น
ซึ่งมีปริมาณน้าจากัด ดินมักจะมีความอุดมสมบูรณ์ดี และการปลูกโดยอาศัยความชื้นที่เหลือในดิน (ไม่มีการให้
น้า) เช่น ที่อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ อาเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ อาเภอโนนสูง และปักธงชัย
จังหวัดนครราชสีมา ปัจจัยจากัดผลผลิต คือ ปริมาณน้า ถ้ามีฝนในเดือนมกราคม-เดือนกุมภาพันธ์ จะได้รับ
ผลผลิตดี
ภาคกลาง มีพื้นที่ปลูกมากที่จังหวัดลพบุรีและสระบุรี เป็นการปลูกถั่วลิสงเพื่อส่งตลาดถั่วต้ม เป็นดินร่วน
เหนียวมีความเป็นด่าง ถั่วลิสงมักมีอาการใบเหลืองจากการขาดธาตุเหล็ก แบ่งกลุ่มพื้นที่ปลูกเป็น 2 กลุ่มคือ
ในกลุ่มที่ 1 การปลูกในฤดูฝน ช่วงเวลาปลูกกระจายตั้งแต่ต้นฤดูฝนถึงปลายฤดูฝน เพราะต้องการ
ให้ผลผลิตออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ฤดูปลูกที่ได้ผลผลิตดีคือต้นฤดู ปัจจัยจากัดผลผลิตคือปริมาณน้าฝน
กลุ่มที่ 2 การปลูกในฤดูแล้ง มีทั้งการปลูกหลังการทานา และในที่ดอนโดยใช้น้าบาดาลได้ผลผลิตดี
และเกษตรกรมีการใช้ปัจจัยการผลิตมากจนเกินความจาเป็น
ผลผลิตของถั่วลิสงแบ่งตามระบบการตลาดได้เป็น 2 ระบบ
1. ถั่วลิสงฝักแห้ง เป็นการผลิตเพื่อจาหน่ายฝักถั่วลิสงแห้งให้แก่โรงงานกะเทาะเมล็ด ซึ่งจะรวบรวมถั่ว
ลิสงจากเกษตรกรมากะเทาะและคัดเกรด เพื่อส่งเข้าสู่ตลาดถั่วลิสงที่มีตลาดกลางที่กรุงเทพฯ และในปัจจุบันนี้
หลังจากนโยบายส่งเสริมสินค้า OTOP ทาให้มีผู้ประกอบการรายย่อยในท้องถิ่นเป็นจานวนมากที่ผลิตและ
จาหน่ายสินค้าจากผลผลิตถั่วลิสงตากแห้ง ได้แก่ ถั่วลิสงคั่วทั้งฝัก และผลิตภัณฑ์จากเมล็ดถั่วลิสง จาหน่ายใน
ตลาดท้องถิ่น
2. ถั่วลิสงฝักสด ถั่วลิสงในระบบนี้จะเก็บเกี่ยวเมื่อยังไม่แก่เต็มที่เพราะจะทาให้ได้ถั่วต้มที่รสชาติดี
และถั่วลิสงเข้าสู่โรงต้มโดยเร็ว จึงต้องมีการตกลงกัน กับผู้ค้าก่อนเก็บเกี่ยว จึงเป็น ระบบที่เกษตรกรและผู้ค้า
ต้องใกล้ชิดกันมาก และผู้ค้าจะมีแหล่งที่หาถั่วลิสงสดเข้าสู่โรงต้มได้เกือบตลอดปี ราคาถั่วลิสงในระบบนี้จะขึ้น
ลงอยู่ตลอดเวลา ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้บริโภคและปริมาณการผลิต ในช่วงที่ผลิตถั่วลิสงได้ยาก เช่น
เดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม ราคาจะขึ้นสูงมาก การผลิตถั่วลิสงฝักสดจะให้ผลตอบแทนสูงกว่าการผลิตถั่ว
ลิสงฝักแห้ง
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสาหรับถั่วลิสง
1. ดิน ถั่วลิสงต้องการดินร่วนระบายน้าได้ดีเพื่อให้เหมาะต่อการติดฝัก ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์
เหมาะสาหรับถั่วลิสงควรจะมี ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 5.6-6.8 ฟอสฟอรัส (P) ppm 5-10 โพแทสเซียม
(K) ppm 40-80 อินทรียวัตถุ (OM) 1.0-1.5 % แคลเซียม (Ca) ppm 120-300 (สุวพันธุ์ และเสถียร, 2536)
2. อุณหภูมิ อุณหภูมิที่เหมาะสมสาหรับ ถั่วลิสงอยู่ที่ประมาณ 30 องศาเซลเซียส และการเจริญเติบโต
จะหยุดลงที่ประมาณ 15 องศาเซลเซียส จะมีผลต่อระยะเวลาในการงอกนานขึ้น (ทักษิณา,2547) อุณหภูมิสูง
ทาให้การเจริญเติบโตทางลาต้นมากขึ้นจะเห็นได้จากถั่วลิสงที่ปลูกในฤดูฝนจะมีส่วนของลาต้นมากกว่าในฤดู
แล้งที่อากาศเย็นกว่า อุณหภูมิที่เหมาะสมสาหรับการงอกอยู่ที่ 20-35 องศาเซลเซียส สาหรับการออกดอก
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อุณหภูมิเฉลี่ย 30 องศาเซลเซียส อุณหภูมิที่ต่ากว่า 20 องศาเซลเซียส ยืดระยะเวลาในการสุกแก่ (ทักษิณา,
2548)
3. ความต้องการน้า ผลจากการขาดน้าและน้าขัง ความต้องการน้าของถั่วลิสงที่จะทาให้ได้ผลผลิต
สูงสุดอยู่ระหว่าง 500-700 มิลลิเมตร ระยะวิกฤตของการขาดน้าถั่วลิสง คือ ลงเข็มและพัฒนาฝัก สาหรับพันธุ์
ไทนาน 9 อยู่ในช่วงอายุ 30-60 วัน (พจน์และคณะ,2531; อานนท์และคณะ,2531; ทักษิณา และจันทา,2533)
การขาดน้าจะลดจานวนฝักต่อต้น มากกว่าองค์ประกอบของผลผลิตอื่นๆ การที่ถั่วลิสงขาดน้าในช่วงก่อนออก
ดอกและหลังจากนั้นได้รับน้าอย่างพอเพียงทาให้มีผลผลิตเพิ่มมากขึ้น เพราะมีการออกดอกพร้อมกันทาให้มีฝัก
มากขึ้น (อานนท์ และ คณะ, 2531; Wright and Nagawara Roa, 1994.) นอกจากนี้การขาดน้าในช่วงต้น
ของการเจริญเติบโต ทาให้ระบบรากเจริญได้ดีกว่าถั่วลิสงที่ได้รับน้าอย่างสม่าเสมอจึงทาให้ได้รับผลผลิตเพิ่มขึ้น
(Wright and Nagawara Roa, 1994.) การเกิดน้าท่วมขังจะทาให้ผลผลิตและองค์ประกอบของผลผลิตลดลง
การมีน้าท่วมขังเป็นระยะเวลา 2 วัน จะทาให้ผลผลิตลดลงเกือบ 50% และการมีน้าขังมากกว่า 2 วัน จะทาให้
ผลผลิตลดลงต่อไปอย่างช้าๆ และจะไม่สามารถกลับมาสภาพเดิมหลังน้าลด (ไพศาล และนิมิต 2533)
เทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสงสรุปได้ ดังนี้
1. การเลือกใช้พันธุ์
การเลือกใช้พันธุ์ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการผลิตและการตลาด และความเหมาะสมของพันธุ์กับ
สภาพแวดล้อมที่ปลูกด้วย เช่น ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่า ควรเลือกปลูกพันธุ์ที่มีขนาดเมล็ดปานกลาง ใน
สภาพที่มีฝนในช่วงระยะเวลาสั้นและค่อนข้างแล้ง ควรเลือกพันธุ์ที่มีอายุเก็บเกี่ยวสั้น พันธุ์ถั่วลิสงที่ปลูกอยู่ใน
ประเทศไทยแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ พันธุ์ที่ใช้กะเทาะเมล็ด และพันธุ์ที่ใช้ทั้งฝัก
1.1 พันธุ์ที่ใช้กะเทาะเมล็ด เหมาะสาหรับขายในรูปฝักแห้ง ถึงแม้ว่าพ่อค้าย่อยจะซื้อในรูปฝักสด ก็
จะต้องนาไปตากก่อนส่งขายให้กับโรงงานกะเทาะ พันธุ์ที่เหมาะสมเช่น ขอนแก่น 5 ขอนแก่น 60-1 และพันธุ์
ไทนาน 9 และพันธุ์พื้นเมืองซึ่งมีลักษณะฝักมีลายชัด มีเมล็ด 2-3 เมล็ด เยื่อหุ้มเมล็ดสีชมพู
1.2 พันธุ์ที่ใช้ทั้งฝักเพื่อทาถั่วต้ม
1.2.1 ถั่วต้มสด ทั้งหมดบริโภคในประเทศ การใช้ประโยชน์ในลักษณะนี้เกษตรกรต้องขายถั่วสดในวัน
เก็บเกี่ยว มิฉะนั้นจะทาให้คุณภาพลดลง ลักษณะพันธุ์ที่นิยม คือ ฝักยาวอวบมี 3-4 เมล็ด ผิวเปลือกเกลี้ยง เยื่อ
หุ้มเมล็ดสีแดง แต่ตลาดในภูมิภาค เช่น ที่อุดรธานี และขอนแก่น รับทั้งที่มีเยื่อเมล็ดหุ้มสีแดงและสีชมพู พันธุ์ที่
เหมาะสม เช่น ขอนแก่น กาฬสินธุ์ 1 กาฬสินธุ์ 2 ขอนแก่น 4 ขอนแก่น 60-2 ขอนแก่น5 และอีกพันธุ์ที่นิยม
เพิ่มขึ้นคือ ขอนแก่น 6
1.2.2 ถั่วต้มอบ ต้มถั่วสดทั้งฝัก ตากและอบแห้งก่อนจาหน่าย บริโภคทั้งภายในประเทศและส่งออก
ลักษณะพันธุ์ที่นิยม คือ ฝักสั้น 2 เมล็ด ผิวเปลือกเกลี้ยง เมล็ดสีชมพู พันธุ์ที่เหมาะสม เช่น ไทนาน 9 และ
ขอนแก่น 5
2. การเตรียมดิน
ตามปกติการเตรียมดินเพื่อปลูกถั่วลิสงมีผลในการช่วยจากัดวัชพืช และทาให้ดินร่วนซุยเหมาะต่อการ
งอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของราก นอกจากนี้ ยังเป็นการช่วยอนุรักษ์ความชื้นในดิน รวมทั้งเตรียม
สภาพหน้าดินให้เหมาะแก่การลงเข็มได้
สาหรับการปลูกถั่วลิสงในฤดูแล้งโดยใช้น้าชลประทาน พบว่า การไถพรวนและการยกร่องปลูกจะทา
ให้โครงสร้างของดินร่วนซุยขึ้น และสะดวกต่อการให้น้า ความกว้างของสันร่องขึ้นอยู่กับเนื้อดิน ถ้าเนื้อดินแน่น
ควรใช้สันร่องแคบ ประมาณ 60-100 เซนติเมตร ปลูกถั่วลิสงได้ 2 แถว แต่ถ้าดินมีการระบายน้าได้ดี อาจ
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ขยายให้กว้างขึ้นถึง 1.5 เมตร ปลูกถั่วลิสง 3-4 แถว ทั้งนี้จะต้องให้น้าซึมเข้าไปได้ถึงกลางของสันร่อง และที่
สาคัญต้องจัดการดินที่จะทาให้การให้น้าได้ทั่วถึงและระบายน้าได้สะดวก
การปลูกหลังนาโดยอาศัยความชื้นในดินโดยไม่มีการให้ น้า มีเงื่อนไขคือจะต้องมีน้าใต้ดินอยู่ตื้นและมี
ปริมาณพอต่อการเจริญเติบโตตลอดฤดูปลูก การเตรียมดินจะทาหลายครั้งเพื่อให้หน้าดินละเอียดเพื่อลดการ
ระเหยน้าจากดิน และเหมาะต่อการเจริญเติบโตและลงเข็มของถั่วลิสง
3. การเตรียมเมล็ดพันธุ์
เมล็ดพันธุ์ที่ใช้ควรเป็นเมล็ ดพันธุ์ใหม่ มีความงอกมากกว่า 75% และมีลักษณะตรงตามพันธุ์ การ
ปลูกถั่วลิสงพันธุ์ปนจะมีผลต่อการเก็บเกี่ยวที่ไม่พร้อมกัน และได้ผลผลิตที่มีคุณภาพต่า อัตราเมล็ดพันธุ์ที่ใช้
ปลูกประมาณ 15-20 กิโ ลกรั มต่อไร่ สาหรั บกลุ่ มพันธุ์ถั่ว เมล็ดขนาดปานกลาง และ 20-25 กิโลกรัมต่ อไร่
สาหรับถั่วลิสงเมล็ดโต
การแช่เมล็ดพันธุ์ก่อนนาไปปลูก ถ้าเป็นเมล็ดพันธุ์ใหม่จะไม่มีผลต่อความงอกและความแข็งแรง แต่ ถ้า
เป็นเมล็ดพันธุ์เก่า ไม่ควรแช่เมล็ดพันธุ์ก่อนนาไปปลูก เพราะจะทาให้ความงอกลดลง (นิลุบลและคณะ, 2539)
เมล็ดพันธุ์มีการพักตัว เช่น พันธุ์ขอนแก่น 60-3 ขอนแก่น 6 และขอนแก่น 84-7 ที่มีระยะการพักตัว
ประมาณ 1-2 เดือน จะต้องคลุกเคล้าเมล็ดด้วย สารละลายอีเทรล ความเข้มข้น 2 มิลลิลิตรในน้า 1 ลิตร ก่อน
นาไปปลูก
4. ระยะปลูกที่เหมาะสม
ระยะระหว่างแถวที่เหมาะสม ขึ้นอยู่ กับเงื่อนไขของแต่ละสถานการณ์ สามารถใช้ได้ตั้งแต่ 30-60
เซนติเมตร โดยให้มีประชากรอยู่ระหว่าง 24,000-40,000 ต้นต่อไร่ และมีจานวนต้นในหลุม 1-3 ต้น การใช้
เมล็ดต่อหลุมมากเกินไป นอกจากจะสิ้นเปลืองแล้ว ยังไม่สามารถเพิ่มผลผลิตได้
สาหรับพันธุ์ที่มีการการเจริญเติบโตแบบกึ่งเลื้อย เช่น พันธุ์ขอนแก่น 60-3 และขอนแก่น 6 ประชากร
ที่เหมาะสมก็ยังอยู่ในช่วงเดียวกัน (24,000-40,000 ตันต่อไร่) และสามารถจะใช้ระยะปลูกเดียวกันได้ แต่การ
ปลูกที่แน่นเกินไปในฤดูฝน จะทาให้เกิดโรคโคนเน่าระบาดได้มากขึ้น (ทักษิณา, 2547 )
5. วัชพืชและการควบคุม
หากปลูกถั่วลิสงโดยไม่กาจัดวัชพืช ทาให้ผลผลิตลดลง 30-70% ควรทาการกาจัดวัชพืช 2 ครั้ง ด้วย
จอบ และ/หรือ ใช้สารกาจัดวัชพืช แบ่งเป็น 2 วิธี คือ
(อัจฉรีย์ 2536 )
5.1 การใช้สารกาจัดวัชพืชชนิดก่อนงอก อัจฉรีย์ (2536) สรุปว่าสารที่ใช้ได้ดีทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง
ได้แก่ ออกซีฟลูออร์เฟน อัตรา 40-50 กรัมของสารออกฤทธิ์ต่อไร่ เมโทลาคลอร์ อัตรา 420 กรัมของสารออก
ฤทธิ์ต่อไร่ อิมาเซททาเพอร์ อัตรา 16-24 กรัมของสารออกฤทธิ์ต่อไร่ และแลคโตเฟน อัตรา 24 กรัมของสาร
ออกฤทธิ์ต่อไร่ ผสมกับคลีโทดิม 24 กรัมของสารออกฤทธิ์ต่อไร่ สารกาจัดวัชพืชบางชนิดอาจเป็นพิษต่อถั่วลิสง
ได้แก่ ออกซีฟลูออร์เฟน สาหรับการใช้ในสภาพดินทรายที่มีฝนตกชุก ทาให้สารกาจัดวัชพืชหมดฤทธิ์เร็ว จึง
จาเป็นต้องมีการดายหญ้าร่วมด้วย เมื่อถั่วลิสงอายุประมาณ 5 สัปดาห์ ผลของการใช้สารเคมีกาจัดวั ชพืชชนิด
ก่อนงอกมีความแปรปรวนตามสภาพแวดล้อมค่อนข้างมาก ทั้งความชื้นของดิน ชนิดดิน ชนิดและปริมาณ
วัชพืช
5.2 การใช้สารกาจัดวัชพืชชนิดหลังงอก อัจฉรีย์ (2536) รายงานว่า ในฤดูฝน มีสารกาจัดวัชพืชหลาย
ชนิดที่กาจัดวัชพืชหลังงอกได้ดี โดยการพ่นในระยะที่วัชพืชมีใบ 2-6 ใบ ได้แก่ เมโทลาคลอร์ อัตรา 400 กรัม
ของสารออกฤทธิ์ต่อไร่ ออกซีฟลูออร์เฟน อัตรา 50 กรัมของสารออกฤทธิ์ต่อไร่ อิมาเซตาเพอร์ อัตรา 16 กรัม
ของสารออกฤทธิ์ต่อไร่ เป็นต้น นอกจากนี้ การใช้สารกาจัดวัชพืช 2 ชนิดผสมกัน ได้แก่ โฟมีซาเฟน+ฮาล้อก
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ซีฟอบเมธีล แลคโตเฟน+ฟลูอะซิฟอบบิวทิล อัตรา 20+20 กรัมของสารออกฤทธิ์ต่อไร่ โฟมีซาเฟน+ฟลูอ
ซิฟอบพาราบิวทิล อัตรา 40+40 กรัมของสารออกฤทธิ์ต่อไร่ เป็นต้น สามารถควบคุมวัชพืชได้ดี
6. การพรวนดินและพูนโคน
ถั่วลิสงเป็นพืชที่ต้องแทงเข็มลงไปในดิน จึงจะพัฒนาฝักได้ การพรวนดินเป็นวิธีที่จะปรับสภาพหน้าดิน
ให้เหมาะต่อการลงเข็มและติดฝัก แต่การพูนโคนไม่ทาให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น และเกิดผลเสียถ้าทาการพูนโคน
เมื่อถั่วอายุน้อยจะทาให้ดินไปกลบข้อแรกและสูญเสียดอกจากข้อซึ่งสามารถให้ฝักได้ถึง 4 ฝัก จึงไม่แนะนาให้มี
การพูนโคลนถั่วลิสง (ทักษิณา และคณะ 2539)
7. การให้น้า และการระบายน้า
การปลูกถั่วลิสงในฤดูแล้งที่มีการให้น้าชลประทาน ส่วนใหญ่เป็นการปลูกแบบยกร่อง โดยปล่อยน้าไป
ตามร่องของแถวปลูก ความกว้างของสันร่องที่ใช้ปลูกถั่วลิสงมีขนาดต่ างๆกัน ระหว่าง 0.50-3.00 เมตร ขึ้นอยู่
กับชุดดินและความสะดวกในการให้น้า การกาหนดระยะเวลาให้น้าวิธีที่ดีคือดูอาการของต้นถั่วลิสงถ้าสังเกตว่า
เริ่มเหี่ยวก็ควรจะให้น้า ดินทรายจะต้องให้น้าถี่กว่าดินเหนียวและการให้น้าควรให้เพียงเสมอไหล่แปลงอย่าให้
ท่วมสันร่องเพราะจะทาให้ดินแน่นและมีวัชพืชขึ้น ที่สาคัญที่สุด คือ การเตรียมแปลงให้สม่าเสมอทั้งแปลง โดย
ไม่ให้มีน้าขัง การปลูกถั่วลิสงในฤดูฝนในเขตที่มีปริมาณน้าฝนมากหรือดินฉ่าน้า ควรทาร่องระบายน้าเป็นระยะ
ตามสภาพของพื้นที่
8. การใช้ปุ๋ย
การเพิ่มอินทรียวัตถุให้กับดิน ในรูปของปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ร่วมกับปุ๋ยเคมี สามารถเพิ่มผลผลิตของ
ถั่วลิสง ได้ดีกว่าการใช้ปุ๋ยเคมีแต่เพียงอย่างเดียว
แคลเซียมเป็นธาตุอาหารที่มีความสาคัญมากต่อผลผลิตและคุณภาพของเมล็ด จึงควรใส่ให้กับถั่วลิสง
ในอัตราตามแต่ละชนิดปุ๋ย Ca คือ ยิบซั่ม 50 กิโลกรัมต่อไร่ หรือปูนขาว 100-300 กิโลกรัมต่อไร่ โดยการใส่ใน
ดินบริเวณที่ฝักเจริญเติบโตอยู่
ค่าวิกฤตของปริมาณแร่ธาตุอาหารในดิน เป็นค่าที่บ่งว่า ดินใดที่ระบบธาตุอาหารต่ากว่าค่านี้แล้ว ดิน
จะมีแร่ธาตุอาหารนั้นไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโต หรือให้ผลผลิตต่า สาหรั บถั่วลิสง ได้แก่ 8 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัมของฟอสฟอรัส 30 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมของโพแทสเซียม 0.12 มิลลิกรัมโบรอนต่อกิโลกรัม การใส่ธาตุ
อาหารรองและธาตุอาหารที่พืชต้องการปริมาณน้อยหรือจุลธาตุ มีผลทาให้ ผลผลิตและคุณภาพของถั่วลิสง
เพิ่มขึ้น จึงควรใส่ปุ๋ยที่มีธาตุอาหารครบทุกชนิดเป็นสิ่งที่จาเป็นอย่างยิ่งในการเพิ่มผลผลิตของถั่วลิสง กรม
วิชาการเกษตร (2548) ได้แนะนาการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ดังนี้
รายการวิเคราะห์
อินทรีวัตถุ % OM <1
อินทรีวัตถุ % OM 1-2%
ฟอสฟอรัส P <8 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
ฟอสฟอรัส P 8-12 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
ฟอสฟอรัส P >12 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
โพแทสเซียม K <40 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
โพแทสเซียม K 40-80 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
โพแทสเซียม K >80 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม

อัตราปุ๋ยเคมีที่ใช้
ใช้ไรโซเบียม
ไม่ใช้ไรโซเบียม
N 0-3 กิโลกรัมต่อไร่
N 12-20 กิโลกรัมต่อไร่
N 0 กิโลกรัมต่อไร่
N 9-10 กิโลกรัมต่อไร่
P2O5 9 กิโลกรัมต่อไร่
P2O5 6 กิโลกรัมต่อไร่
P2O5 3 กิโลกรัมต่อไร่
K2O 6 กิโลกรัมต่อไร่
K2O 3 กิโลกรัมต่อไร่
K2O 0 กิโลกรัมต่อไร่
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9. โรคถั่วลิสง และการป้องกันกาจัด
9.1 โรคราสนิม (rust) โรคใบจุดสีน้าตาล (brown leaf spot) และโรคใบจุดสีดา (black leaf spot)
มีเชื้อสาเหตุคือ Puccinia arachidis, Cercospara achidicolaและ Pharoisariopsis personata โดยโรค
ใบจุดสีดาและโรคราสนิม เป็นโรคที่สาคัญที่สุด พบระบาดอย่างรุนแรงในทุกแหล่งปลูก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กับ
ถั่วลิสงที่ปลูกในฤดูฝน พบว่าโรคใบจุดสีดดาสามารถทาให้ผลผลิตลดลงได้ 20-80 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นอยู่กับพันธุ์
สถานที่ปลูก และฤดูปลูก โรคราสนิมก็อาจทาให้เกิดผลผลิตลดลงได้ ตั้งแต่ 20-113 เปอร์เซ็นต์ จากการศึกษา
ที่ผ่ า นมาพอสรุ ป ได้ว่ า โรคราสนิ มและโรคใบจุ ดสี ดาชอบสภาพที่ค ล้ ายคลึ ง กัน มาก คือ ความชื้ นสั ม พัท ธ์
มากกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป อุณหภูมิเฉลี่ยระหว่าง 28-30 องศาเซลเซียส ถ้าอากาศเย็นโรคใบจุดสีน้าตาล
อาจจะเป็นปัญหากับถั่วลิสงได้ ถ้าปลูกถั่วลิสงต้นฤดูฝน (พฤษภาคม-มิถุนายน) โรคทั้งสามชนิดมีความรุนแรง
น้อยกว่าการปลูกในช่วงฤดูฝน (กรกฎาคม-กันยายน)
การป้องกันกาจัดด้วยสารเคมี โรคราสนิม ใช้สารคลอโรธาโรนิล แมนโคเซบ หรือมาเนบ พ่นเมื่อพบ
โรคระบาดในระยะติดฝัก พ่น 3 ครั้ง ห่างกัน 7-10 วัน ตามความรุนแรงของโรค โรคใบจุด ใช้สาร เบโนมิล
หรือแมนโคเซบ พ่น 3-5 ครั้ง เมื่อพบโรคระบาดในระยะออกดอกถึงติดฝัก
9.2 โรคโคนเน่าขาว (Sclerotium stem rot) เกิดจากเชื้อ Sclerotium rolfsii ซึ่งสามรถก่อให้เกิด
โรคได้กับส่วนต่างๆ ของถั่วลิสงได้แก่ ลาต้น เข็ม ราก ฝัก และเมล็ด โดยลาต้นเป็นส่วนที่เชื้อทาลายบ่อยครั้ง
และเกิดโรครุนแรง โดยเกิ ดอาการเหี่ยวของกิ่ง ใบย่อยเปลี่ยนเป็นสีเหลือง หรือเขียวซีด และเปลี่ยนเป็นสี
น้าตาลในที่สุด ต่อมา กิ่งที่อยู่ใกล้กันก็ถูกเชื้อเข้าทาลายและเหี่ยว การเหี่ยวมีสาเหตุจากการที่ลาต้นส่วนที่ติด
กับพื้นดินถูกทาลาย มีการเจริญเติบโตของเส้นใยเหนือผิวดิน หรือในอินทรียวัตถุที่ทับถมอยู่ เป็นไปอย่าง
รวดเร็ว และลุกลามไปยั งกิ่งอื่นๆ ภายในเวลาเพียง 2-3 วันเท่านั้น ต้นพืชที่ตายแล้วจะยังคงยืนต้นอยู่ได้
บริเวณของลาต้นที่มีเชื้อเข้าทาลายจะฉีกและมีเม็ด sclerotia สีขาวปรากฏอยู่ ลาต้นจะเปลี่ยนเป็นสีน้าตาล
ใบย่อยของพืชที่เชื้อเข้าทาลาย จะเล็กกว่าใบปกติ ถ้าต้นถั่วลิสงเจริญเติบโตจนสร้ างเข็มแล้ว เชื้อจะเข้าทาลาย
เข็มด้วย เข็มของพืชที่ถูกทาลายจะมีอาการเปลี่ยนสี จากสีขาวเป็นสีน้าตาล เป็นแผลยาว 0.5-2.0 เซนติเมตร
และในที่สุด เนื้อเยื่อจะถูกทาลายและไม่สร้างฝัก การทาลายรากแก้วและรากแขนง เกิดได้น้อยกว่าการเข้ า
ทาลายลาต้น หรือเข็ม จะพบโรคโคนเน่าขาวมากในสภาพที่ฝนตกชุก ทรงพุ่มต้นถั่วค่อนข้างหนา หรือปลูก
แน่นจนเกินไป การปลูกซ้าที่เดิม และมีการใช้สารเคมี benomyl เป็นประจา
การป้องกันกาจัดโดยใช้สารเคมีเมตาแลกซิล+แมนโคเซบ โพรพิโคนาโซล หรือไอโปรไดโอน พ่นลงดิน
บริเวณโคนต้น 2-3 ครั้งห่างกัน 10 วัน
9.3 โรคโคนเน่าขาด (Aspergillus crown rot) เกิดจากเชื้อ Aspergillus niger วุฒิศักดิ์ (2534)
กล่าวว่า ถั่วลิสงที่เป็นโรคโคนเน่าขาดจะแสดงอาการเหี่ยวยุบลงตัวคล้ายโรคโคนเน่าขาว ถ้าสังเกตบริเวณโคน
ต้นจะพบแผลสีน้าตาล โดยปกติ จะพบกลุ่มของสปอร์ สีดาขึ้นบริเวณโคนต้นหรือกิ่งที่เป็นโรค แผลดังกล่าวจะ
ปรากฏเพียงกิ่งใดกิ่งหนึ่ง แล้วทาให้ กิ่งนั้นแห้งตาย หรือแผลอาจลุกลามรอบลาต้น ทาให้พืชตายอย่างรวดเร็ว
ถ้าดึงแรงๆ ต้นมักจะขาดบริเวณคอดิน ซึ่งเป็นส่วนที่ถูกเชื้อเข้าทาลาย ไส้ในของลาต้นมักแห้ งเปื่อยเป็นสี
น้าตาล และมักพบผงสปอร์สีดาคล้ายเขม่าติดอยู่บริเวณโคนต้น สภาพแวดล้อมต่อการแพร่ระบาดของเชื้อ คือ
การปลูกในสภาพดินทรายหรือร่วนทราย อุณหภูมิดินและอากาศสูง 30-35 องศาเซลเซียส ความชื้นดิน 13-16
เปอร์เซ็นต์ การใส่ปุ๋ยคอกและยิบซั่ม ทาให้การระบาดของโรครุนแรงมากขึ้น โรคโคนเน่าทาให้ถั่วลิสงตา ยได้
ตั้งแต่ระยะต้นกล้าจนกระทั่งเก็บเกี่ยว ดังนั้น จึงมีผลทาให้ผลผลิตลดลงได้ 40-50 เปอร์เซ็นต์
การป้องกันกาจัดด้วยการคลุกเมล็ดพันธุ์ก่อนปลูก โดยใช้สารเคมี ไอโปรไดโอน หรือคาร์เบนดาซิม
หรือเมื่อพบโรคระบาดในระยะออกดอกถึงติดฝักให้พ่นสารลงดินบริเวณโคนต้น 2-3 ครั้ง
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9.4 โรคเหี่ยวที่เกิดจากเชื้อบักเตรี (bacterial wilt) เกิดจากเชื้อ Pseudomonas solanacearum
จากรายงานของ โสภณ (2536) กล่าวว่า โรคนี้มีความสาคัญเฉพาะในท้องที่ภาคใต้ ถั่วลิสงที่เป็นโรคเหี่ยวจะมี
อาการใบสีซีดกว่าปกติ และเปลี่ยนเป็นสีเหลือง ถั่วจะเหี่ยวยุบตัวทั้งต้นหรือเพียงกิ่งใดกิ่งหนึ่ง เมื่อถอนต้นแล้ว
ตัดตามขวาง จะพบรอยช้าสีน้าตาล บริเวณท่อน้า และจะพบว่า ปลายรากแก้วมีลักษณะบิดเบี้ยวและเป็นรอย
แผลสี ดา ต้น ถั่ว ที่เป็น โรครุน แรงจะเหี่ ยวตายในที่สุ ด และมักจะระบาดรุนแรงเมื่ออากาศ มีอุณหภูมิและ
ความชื้นสูง
9.5 โรคที่เกิดจากไส้เดือนฝอย โสภณ (2536) รายงานว่า อาการที่พบคือ ฝักเป็นแผลซึ่งเกิดจากการ
ทาลายของ Pratylenchus brachyurus แต่อาการฝักเป็นปมหรือ pod tumor นั้นยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่า
เกิดจากการทาลายจากไส้เดือนฝอย ซึ่งยังไม่พบความรุนแรง และการกระจายมากนัก
9.6 โรคของถั่วลิสงที่เกิดจากเชื้อไวรัส เท่าที่มีรายงานการระบาดในประเทศไทย มี 6 ชนิด ได้แก่ โรค
ใบด่างขีด โรคยอดไหม้ โรคใบจุดเหลือง โรคใบด่างกระ โรคด่างขอบใบม้วน และโรคเตี้ยแคระ (โสภณ,2536)
พบการระบาดมาก 2 ชนิด คือ
9.6.1 โรคยอดไหม้ของถั่วลิสง (Peanut bud necrosis disease) มีเชื้อสาเหตุคือPeanut bud
necrosis virus (PBNV) พบในประเทศไทยครั้งแรกที่สกลนครในปี 2528 (Wongkaew, 1985) และได้ทวี
ความรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งถั่วลิสงที่ปลูกในฤดูแล้ง (โสภณ และจุฑารัตน์ ,2539) ถั่วลิสงที่เป็นโรค
เริ่มแรกใบจะมีจุดสีซีด แล้วเป็นแผลไหม้ เมื่อโรคลุกลามจะทาให้ยอดไหม้และต้นแคระแกร็ นจนถึงตาย ถั่ว
ลิสงที่เป็น โรคตั้งแต่ช่วงต้น ของการเจริญเติบโตจะไม่ให้ผลผลิ ต ถ้าเป็นเมื่อต้นถั่วติดฝักแล้วความเสียหาย
เนื่องจากโรคจะลดลง ในแหล่งที่มีการระบาดของโรคเป็นประจา ป้องกันได้โดยการปลู กในฤดูแล้งให้เร็วขึ้น
(ภายในเดือนธันวาคม) ใช้พันธุ์ที่ทนทานต่อโรค เช่น ขอนแก่น 5 ไม่ปลูกพันธุ์ที่อ่อนแอต่อโรค เช่น ขอนแก่น
60-2 ปลูกถี่ขึ้นเพื่อชดเชยผลผลิตของต้นที่เป็นโรค การควบคุมแมลงพาหะ (เพลี้ยไฟ) โดยพ่นสารฆ่าแมลง
เมื่อถั่วงอกหรือก่อนออกดอก (วุฒิศักดิ์, 2534)
9.6.2 โรคใบด่างขีด (peanut stripe disease) มีเชื้อสาเหตุคือ peanut stripe virus
(PStV)จากการศึกษาในประเทศไทย พบเชื้อ PStV 7 สายพันธุ์คือ mild mottle, strip blotch, blotch, CPN, blotch-stripe, chlorotic ring mottle และ necrotic เชื้อ PStV สามารถถ่ายทอดผ่านเพลี้ยอ่อน
ผลกระทบทางเศรษฐกิจของโรคใบด่างขีดนั้น จากการประเมินโดยเฉลี่ยโดยไม่ได้แยกสายพันธุ์ของเชื้อ พบว่า
ในสภาพเรือนทดลอง เชื้อสามารถทาให้ผลผลิตถั่วลิสงลดลง 20 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเข้าทาลายในช่วงถั่วมีใบจริง
3-5 ใบ แต่ในสภาพไร่ ภายใต้กรงครอบ ทาให้ผลผลิตลดลงเพียง 5 เปอร์เซ็นต์ สาหรับความสามารถในการ
ถ่ายทอดผ่านเมล็ดของเชื้อ PStV มีความแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับพันธุ์ของถั่วลิสง และสายพันธุ์ของเชื้อพบว่า
ในสภาพธรรมชาติถั่วลิสงพันธุ์ไทนาน 9 มีเปอร์เซ็นต์การถ่ายทอดประมาณ 0.3-3.0 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ยัง
พบว่าสายพันธุ์ mild mottle มีเปอร์เซ็นต์การถ่ายทอดผ่านเมล็ดสูงสุด ในขณะที่สายพันธุ์ blotch และ
necrotic มีอัตราการถ่ายทอดต่าสุด
การป้องกันกาจัด มุ่งไปที่การใช้พันธุ์ต้านทานโรค และพันธุ์ที่เชื้อถ่ายทอดผ่านเมล็ดได้ต่า ได้แก่ พันธุ์
ขอนแก่น 60-1 ขอนแก่น 60-2 และ NCAc 2240 (โสภณ, 2536)
10. แมลงศัตรูถั่วลิสง และการป้องกันกาจัด
เตือนจิตต์ และคณะ (2539) รายงานเกี่ยวกับแมลงที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจของถั่งลิสงและการ
ป้องกันกาจัด ดังนี้
10.1 เพลี้ยไฟ ทาลายพืชโดยใช้ปากดูดกินน้าเลี้ยงจากยอด ใบอ่อน ตาดอก และดอก ทาให้ใบอ่อน
หงิกงอ ใบแห้งกรอบและมีลักษณะเหมือนไขติดอยู่เส้นกลางใบเป็นสีน้าตาล ถ้าระบาดรุนแรงจะทาลายช่อดอก
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เกสรดอก ทาให้ดอกร่วงและในที่สุดทาลายตาดอก พืชไม่ออกดอกอีกต่อไป บางชนิดยังเป็นพาหะนาโรคไวรัส
ทีส่ าคัญของถั่วลิสงด้วย
การป้องกันกาจัด เมื่อตรวจพบเพลี้ยไฟทาลาย 25-30 เปอร์เซ็นต์ ควรป้องกันกาจัดด้วย สารฆ่าแมลง
ได้แก่ ไตรอะโซฟอส (40% EC ) เมทิโอคาร์บ (50% WP) อะซีเฟต (75% SP)
10.2 หนอนชอนใบถั่ว เป็นศัตรูที่สาคัญของถั่วลิสง ถ้าระบาดในขณะที่ถั่วอยู่ในระยะเจริญเติบโต จะ
กระทบกระเทือนมาก กล่าวคือ ต้นถั่วจะแคระแกร็น ผลผลิตจะลดลงกว่า 50% หากกระทบแล้งและการ
ระบาดรุนแรง ใบถั่วจะร่วงหมดทั้งต้น ทาให้ต้นถั่วตายได้ หนอนที่ฟักออกจากไข่ จะเจาะเข้าไปในใบพืชแล้ว
กัดกินเนื้อเยื่อของใบ เหลือไว้แต่ผิวใบด้านล่างและด้านบน ต่อมาจะแห้งเป็นสีขาวสังเกตเห็นได้ง่าย เมื่อหนอน
โตมาก ประมาณวัย 4 หนอนจะออกจากใบที่ซ่อนนั้นมาพับใบถั่ว หรือชักใยดึงเอาใบถั่วมารวมกัน แล้วตัว
หนอนจะอาศัยกินอยู่ในนั้นจนโตเต็มที่ แล้วเข้าดักแด้ในใบนั้น
การป้องกันและกาจัดพ่นด้วย ไตรอะโซฟอส (40% EC), หรือ อะซีเฟต (75% SP) เมื่อใบถูกทาลาย
30% ในระยะที่ถั่วเป็นต้นอ่อน หรือเริ่มติดฝัก พ่นซ้าเมื่อพบการระบาด
10.3 หนอนกระทู้ผัก ตัวหนอนเมื่อฟักออกจากไข่ใหม่ๆ จะรวมกันเป็นกลุ่ม และแทะกินผิวใบด้านล่าง
เหลือไว้แต่ผิวด้านบน เมื่อผิวใบแห้งแล้วจะมองเห็นเป็นสีขาวๆ สังเกตเห็นได้ง่าย ซึ่งเป็นลักษณะของการเริ่ม
เข้าทาลายของหนอนกระทู้ผัก ถ้าปล่อยให้หนอนโตขึ้นอยู่ในวัย 2-3 แล้ว จะกระจายออกกัดกินใบพืชทั่วไป
หนอนตัวโตกินจุมาก แต่หนอนเคลื่อนไหวเชื่องช้า เวลากลางวันอากาศร้อน หนอนจะลงดินหาที่หลบซ่อนตัว
การป้องกันกาจัด ควรตรวจดูไร่ถั่วอยู่เสมอ ถ้าพบเห็นลักษณะการทาลายของหนอน ที่ฟักออกจากไข่
ใหม่ๆ ควรเก็บทาลายเสีย ถ้าหนอนอยู่ในระยะที่กระจายออกไปกัดกินใบพืชแล้ว ควรพ่นด้วย คลอไพริฟอส
(20% EC) หรือ ไตรอะโซฟอส (40% EC)
10.4 หนอนม้วนใบถั่ว ทาลายพืชได้ตั้งแต่ระยะต้นกล้าเป็นต้นไป ถ้าระบาดในต้นกล้าจะทาให้ต้นตาย
ได้ แต่ถ้าระบาดในระยะที่โตแล้วจนถึงระยะออกดอก จะทาให้พืชชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลง หนอน
เมื่อฟักออกจากไข่ใหม่ๆ จะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มชักใยบางๆ คลุมตัวไว้แล้วกัดกินใบ เมื่อโตขึ้นจึงจะกระจายกัน
ออกไปม้วนใบหรือชักใยดึงเอาใบหลายๆใบ มาห่อรวมกันและอาศัยกินอยู่ในใบที่ม้วนนั้นจนเหลือแต่เส้นใบ
แล้วหนอนก็จะเคลื่อนย้ายไปม้วนใบอื่นอีกต่อไป
การป้องกันกาจัด ถ้าพบการทาลายใบของต้นถั่ว ตั้งแต่ระยะต้นอ่อนถึงระยะสร้างเมล็ดเต็มฝัก 30%
พ่นด้วย คลอไพริฟอส (20% EC) หรือ ไตรอะโซฟอส (40% EC)
10.5 หนอนเจาะสมอฝ้าย ทาลายพืชโดยกัดกินใบถั่ว การทาลายไม่กระทบกระเทือนต่อถั่วลิสงมาก
นัก การป้องกันกาจัด ถ้าพบหนอนเจาะสมอฝ้าย 2-3 ตัวต่อแถว 1 เมตร ควรพ่นสารฆ่าแมลงไตรอะโซฟอส
0.2% พ่น 2-3 ครั้ง ทุก 7-10 วัน (เตือนจิตต์, 2536)
10.6 เพลี้ยอ่อน ทาลายพืชโดยดูดกินน้าเลี้ยงตามยอดอ่อน ใบอ่อน ช่อดอก และฝักอ่อน ถ้าระบาดใน
ขณะที่ต้ น พื ช ยั ง เล็ กอยู่ ทาให้ ต้ น แคระแกร็น ใบอ่ อนและยอดอ่อ นหงิก งอ ทาให้ ผ ลผลิ ตลดลงกว่ า 33%
นอกจากนั้นเพลี้ยอ่อนยังเป็นพาหะนาโรคไวรัสของถั่วลิสงอีกด้วย
การป้องกันกาจัด ระยะต้นถั่วออกดอก-ติดฝักอ่อน เป็นระยะที่จะกระทบกระเทือนต่อผลผลิต มาก
ที่สุด ดังนั้น ถ้าจะพบเพลี้ยอ่อนในระยะเวลาดังกล่าว ควรพ่นด้วยสารฆ่าแมลง ไตรอะโซฟอส 0.1% พ่น 1-2
ครั้ง โดยพ่นเป็นจุดๆ ที่พบเพลี้ยอ่อนลงทาลาย ทุก 10-15 วัน ศัตรูธรรมชาติที่สาคัญของเพลี้ยอ่อน ได้แก่
แมลงห้าต่างๆ เช่น แมลงเต่า (Lady birds beetles, Coccinella saptempunctata) และหนอนแมลงวัน
(Syrphids, Ischiodon scutellaris)
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10.7 เพลี้ยจักจั่น ตัวอ่อน ตัวเต็มวัยดูดกินน้าเลี้ยงบริเวณใต้ใบ ทาให้ใบถั่วลิสง แสดงอาการเหลืองที่
ส่วนปลายใบเป็นรูปอักษรตัววี เรียกว่า hopper burn และถ้ามีการระบาดรุนแรงปลายใบจะไหม้เป็นสีน้าตาล
การป้องกันกาจัด หากพบความเสียหายประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ ของใบที่แสดงอาการ hopper burn
จาเป็นต้องมีการพ่นสารฆ่าแมลง โดยใช้ คาบาริล พ่น 2-3 ครั้ง ทุก 10 วัน เมื่อพบแมลง 6 ตัวขึ้นไป
10.8 แมลงศัตรูใต้ดินของถั่วลิสง ได้แก่ เสี้ยนดิน หนอนด้วงเปลือกแข็ง และปลวก จะทาลายฝักทาให้
ผลผลิตลดลงเป็นสัดส่วนโดยตรงต่อการทาลายของแมลงเหล่านี้
การป้องกันกาจัด พ่นสารฆ่าแมลง ควินาลฟอส (5% G) 4 กิโลกรัมต่อไร่ โรยพร้อมปุ๋ยข้างแถวถั่วหลัง
ดายหญ้าครั้งที่สอง หรือเมื่อถั่วอยู่ในระยะลงเข็มและติดฝัก หรือ คลอไพริฟอส (20% EC) 750 มิลลิลิตรต่อไร่
พ่นลงดินระหว่างแถวถั่วโดยพ่นครั้งแรกเมื่อถั่วลิสงลงเข็ม และพ่นอีกครั้งหลังจากนั้น 1 เดือน
11. การเก็บเกี่ยวถั่วลิสง
การกาหนดช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเก็บเกี่ยวถั่วลิสง จะมีความสาคัญมากต่อผลผลิตและคุณภาพ
ของผลผลิต วิธีการที่ใช้ในทางปฏิบัติอาจจะกระทาได้โดย
11.1 การนับอายุ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแล้ว ถั่วลิสงแต่ละพันธุ์จะใช้เวลาค่อนข้างเต็มที่ใน
การเจริญเติบโตเพื่อให้ได้ผลผลิตสูง โดยทั่วไปถั่วลิสงที่ปลูกในประเทศไทยจะมีอายุเก็บเกี่ยวประมาณ 100110 วัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับพันธุ์ ฤดูปลูก และสถานที่ การปลูกในฤดูแล้ง ซึ่งมีอุณหภูมิต่า ทาให้อายุเก็บเกี่ยวยาว
ขึ้นกว่าปกติ
11.2 การสังเกตสีของเปลือกฝักด้านใน ทาการสุ่มถั่วลิสงหลาย ๆ จุดจากในแปลงหากมีเปอร์เซ็นต์
เปลื อกฝักด้านในแปลงเปลี่ ยนเป็ นสีน้ าตาลดา 60-80 เปอร์เซ็นต์ในแปลงก็แสดงว่า ถึงอายุเก็บเกี่ยวที่
เหมาะสม ทั้งนี้เพราะถั่วลิสงเมื่อแก่ สีด้านในของเปลือกฝักส่วนใหญ่จะเปลี่ยนจากขาวเป็นน้าตาลดาและเยื่อ
หุ้มเมล็ดก็จะเป็นสีเข้มขึ้น เช่น ชมพู แดง
การเก็บเกี่ยวถั่วฝักสดเพื่อต้มขาย ควรเก็บก่อนสุกแก่ตามอายุของพันธุ์ถั่วลิสง ประมาณ 10-15 วัน
จะได้ถั่วต้มที่มีรสชาติดีกว่าถั่วที่สุกแก่ตามอายุ การเก็บเกี่ยวถั่วลิสงทาได้โดยถอนต้นถั่วลิสงแล้วปลิดเอาเฉพาะ
ฝักดีออกจากต้น ถ้าปลิดฝักโดยใช้เครื่องทุ่นแรงต้องทาการคัดแยกสิ่งเจือปนออก และนาฝักไปตากแดดจนแห้ง
สนิทก่อนนาไปจาหน่ายต่อไป
ในกรณีที่ผลิตถั่วลิสงฝักแห้ง ต้องตากถั่วลิสงในแห้งให้ มีความชื้นในเมล็ดไม่เกินร้อยละ 9 ซึ่งจะ
สังเกตได้จากเมื่อเขย่าฝักจะได้ยินเสียงจากเมล็ดสั่นคลอน เมื่อแกะและบีบเมล็ดจะแข็ง ทาความสะอาดโดย
แยกดิน เศษซากต้น ใบ และฝักลีบออก คัดฝักที่เน่าเสียทิ้ง ก่อนบรรจุไว้ในภาชนะที่สามารถให้อากาศถ่ายเทได้
เช่น กระสอบป่าน เก็บรักษาโดยวางอย่าให้สัมผัสพื้นดินหรือพื้นปูนโดยตรง เพราะจะทาให้ดูดความชื้นกลับ
เข้าฝัก และเก็บรักษาในที่มอี ากาศถ่ายเทได้สะดวก
เอกสารอ้างอิง
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บทที่ 4
เทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสงเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
คณะทางานจัดการความรู้ สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ปี 2560
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ปลูกถั่วลิสงในสภาพดินทราย ความอุดมสมบูรณ์ต่า ผลผลิตในที่
ดอนค่อนข้างต่า ดินขาดธาตุอาหารรอง ข้อจากัดในรูปแบบการตกของฝน แหล่งน้า ทาให้ผลผลิตต่า เมล็ดลีบ
การขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ดีที่มีคุณภาพ เมล็ดพันธุ์ราคาแพง ส่งผลต่อต้นทุนการผลิต นอกจากนี้ยังพบปัญหาการ
ระบาดของโรคโคนเน่าขาว โคนเน่าขาด ยอดไหม้ เพลี้ยไฟ และเสี้ยนดิน ซึ่งล้วนมีผลกระทบกับการผลิต และ
ผลผลิตถั่วลิสง ดังนั้น การจัดทาองค์ความรู้เทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสงในครั้งนี้จึงได้รวบรวมและสรุปองค์ความรู้
การผลิตถั่วลิสงเฉพาะพื้นที่ จากคณะทางานที่มีประสบการณ์ปฏิบัติงานวิจัยในพื้นที่ร่วมกับเกษตรกร แล้วนามา
สรุปเป็นองค์ความรู้เทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสงตั้งแต่ปลูกจนเก็บผลผลิต ดังนี้
คาแนะนาเทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสงเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
1. การเตรียมดิน
การเตรียมดินสาหรับถั่วลิสงฤดูแล้ง ไถดะ 1 ครั้งให้ลึกประมาณ 10-20 เซนติเมตร เพื่อกาจัดวัชพืช
และตากดิน 7-14 วันจากนั้นไถพรวนอีก 1-2 ครั้ง แล้วไถยกร่องสูง 20-25 เซนติเมตร กว้าง 70-100
เซนติเมตร ปลูก 2-3 แถวบนสันร่อง เพื่อให้น้าได้สะดวกและง่ายต่อการกาจัดวัชพืช บางพื้นที่ปลูกแบบไม่มี
การยกร่อง โดยไถดะ ไถพรวนแล้วหยอดเมล็ด ส่วนพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ยกร่องปลูกแถวเดี่ยวและแถวคู่สูง 30
เซนติเมตร ความกว้างสันร่องแถวเดี่ยว 30 เซนติเมตร แถวคู่ 50-70 เซนติเมตร
การเตรียมดินสาหรับถั่วลิสงฤดูฝน ไถดะ 1 ครั้งให้ลึกประมาณ 10-20 เซนติเมตร เพื่อกาจัดวัชพืช
และตากดิน 7-14 วันจากนั้นไถพรวนอีก 1-2 ครั้ง แล้วไถยกร่องสูง 20-25 เซนติเมตร จังหวัดกาฬสินธุ์ เตรียม
แปลงกว้าง 2.0-2.5 เมตร ปลูก 5-6 แถว ระยะต้น 25-30 เซนติเมตร จังหวัดขอนแก่น มีความกว้างแปลงปลูก
1.0-1.5 เมตร ปลูก 3-5 แถว ระยะต้น 25-30 เซนติเมตร จังหวัดอุดรธานีและสกลนคร ยกร่องปลูกแถวคู่สูง
30 เซนติเมตร ความกว้างสันร่องแถวคู่ 50-70 เซนติเมตร สาหรับพื้นที่จังหวัดมุกดาหารและชัยภูมิปลูกโดยไม่
ยกแปลงปลูก
2. การเตรียมเมล็ดพันธุ์
เมล็ดพันธุ์ที่ใช้ควรเป็นเมล็ดพันธุ์ใหม่และมีลักษณะตรงตามพันธุ์ การปลูกถั่วลิสงพันธุ์ปนจะมีผลต่อ
ผลผลิตที่มีคุณภาพต่า เพราะฝักสุกแก่ต่างกัน อัตราเมล็ดพันธุ์ที่ใช้ปลูกประมาณ 15-20 กิโลกรัมต่อไร่สาหรับ
กลุ่มพันธุ์ถั่วเมล็ดขนาดปานกลาง และ 20-25 กิโลกรัมต่อไร่สาหรับกลุ่มพันธุ์ถั่วลิสงเมล็ดโต ส่วนถั่วลิสงพันธุ์
ขอนแก่น 6 และขอนแก่น 84-7 เมล็ดพันธุ์ใหม่มีระยะการพักตัวประมาณ 1 เดือน จะต้องคลุกเมล็ดด้วย
สารละลายอีเทรล ความเข้มข้น 2 มิลลิลิตรในน้า 1 ลิตร และหากจาเป็นต้องปลูกด้วยเมล็ดพันธุ์เก่าเก็บข้าม
ฤดู ควรคลุกเมล็ดพันธุ์ด้วยสารเคมีป้องกันกาจัดเชื้อรา ก่อนนาไปปลูก เช่น แมนโคเซบ เมทาแลกซิล เป็นต้น
กรณีที่เป็นเมล็ดพันธุ์ใหม่ไม่ต้องคลุกเมล็ดพันธุ์ด้วยสารเคมี
3. ระยะปลูก
ระยะปลูกที่เหมาะสม ระยะระหว่างแถวที่เหมาะสม ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละพื้นที่ซึ่งสามารถใช้ได้
ตั้งแต่ 30-60 เซนติเมตร ระยะต้น 20-30 เซนติเมตร โดยให้มีประชากรอยู่ระหว่าง 24,000-40,000 ต้นต่อไร่
และมีจานวนต้นในหลุม 2-3 ต้น
4. การพรวนดินและพูนโคน
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เกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จะมีการกาจัดวัชพืชและพรวนดินพร้อมใส่ปุ๋ยหลังจากถั่ว
ลิสงงอก 15-20 วัน เกษตรกรบางรายมีการพูนโคนพร้อมกับการกาจัดวัชพืช
5. การให้น้า
การปลูกถั่วลิสงในฤดูแล้งที่มีการให้น้าชลประทาน ส่วนใหญ่เป็นการปลูกแบบยกร่อง โดยปล่อยน้าไป
ตามร่องของแถวปลูก ขึ้นอยู่กับชุดดินและความสะดวกในการให้น้า การกาหนดระยะเวลาให้น้าวิธีที่ดีคือดู
อาการของต้นถั่วลิสงถ้าสังเกตว่าเริ่มเหี่ยวก็ควรจะให้น้า เกษตรกรให้น้าทันทีหลังปลูก และหลังจากนั้นให้น้า
ทุก 7-10 วัน ในเดือนแรก และหลังจากนั้นจะให้น้าทุก 10-14 วัน หรือตามความจาเป็น จนถึงระยะเก็บ
ผลผลิต โดยเกษตรกรจะให้น้าสูงถึงระดับ 3 ใน 4 ส่วนของความสูงสันร่อง โดยเฉพาะระยะออกดอก แทงเข็ม
ติดฝักและสร้างเมล็ด ระยะดังกล่าวเป็นช่วงที่ถั่วลิสงต้องการน้า เนื่องจากเป็นระยะวิกฤติที่มีผลกระทบต่อ
ผลผลิตและความสมบูรณ์ของเมล็ด การปลูกถั่วลิสงในฤดูฝนส่วนใหญ่อาศัยน้าฝนเพียงอย่างเดียว นอกจาก
บางพื้นที่ที่มีแหล่งน้าเสริมจะมีการให้น้าในช่วงฝนทิ้งช่วง ในเขตที่มีปริมาณน้าฝนมากหรือดินฉ่าน้า ควรทาร่อง
ระบายน้าเป็นระยะตามสภาพของพื้นที่
6. การใส่ปุ๋ย
การเพิ่มอินทรีย วัตถุให้กับ ดิน ในรู ปของปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอกร่ว มกับปุ๋ยเคมี สามารถเพิ่มผลผลิตของ
ถัว่ ลิสง ได้ดีกว่าการใช้ปุ๋ยเคมี เพียงอย่างเดียว ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์มีการปรับปรุงบารุงดินด้วยกากตะกอน
หม้อกรองอ้อย (Filter cake) อัตรา 500 กิโลกรัมต่อไร่
การใส่ปุ๋ยเคมีในการผลิตถั่วลิสง มี 2 รูปแบบ คือ ใส่รองพื้นก่อนปลูก และใส่หลังถั่วลิสงงอก 10-15
วัน ด้วย ปุ๋ยเคมีสูตร 12-24-12 อัตรา 20-25 กิโลกรัมต่อไร่ หรือใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 30 กิโลกรัม
ต่อไร่
ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่วนใหญ่ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่า พบปัญหาถั่วลิสงเมล็ด
ลีบ จาเป็นต้องจัดการสมดุลธาตุอาหาร โดยเฉพาะแคลเซียมเป็นธาตุอาหารที่มีความสาคัญมากต่อการผลิต
และคุณภาพของเมล็ด จึงควรใส่แคลเซียมในรูปของแคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) อัตรา 100-300 กิโลกรัม
ต่อไร่ หรือโดโลไมท์ อัตรา 100 กิโลกรัมต่อไร่ในช่วงเตรียมดิน และโรยยิบซัมอัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ในช่วงถั่ว
ลิสงแทงเข็ม
7. โรค แมลงศัตรู วัชพืช ถั่วลิสงที่สาคัญและการป้องกันกาจัด
รัติกาล ยุทธศิลป์ กลุ่มวิชาการ สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 สรุป ว่า โรคที่พบและทา
ความเสียหายแก่ผลผลิตถั่วลิสงมีหลายชนิด ทั้งที่เกิดจากเชื้อรา แบคทีเรีย ไวรัส และไส้เดือนฝอย แต่ที่พบ
ระบาด และทาความเสียหายอยางรุนแรงกับถั่วลิสงที่ปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ดังนี้
7.1. โรคลาต้นเน่า หรือโรคโคนเน่าขาว (Stem rot, sclerotium stem blight) สาเหตุ เชื้อรา
Sclerotium rolfsii
ลักษณะอาการ ระยะต้นกล้า เรีย กโรคเน่าคอดิน เป็นแผลเน่าที่โ คนต้นระดับผิ วดิน และพบเม็ด
ผักกาดหรือสเคอโรเทียม (Sclerotium) ของเชื้อรา ต้นพืชจะเหี่ยวและแห้งตายในช่วงเวลา 2-4 วัน หลังจาก
เชื้ อ ราเข้ า ท าลาย ระยะเจริ ญ เติ บ โต ส่ ว นยอด กิ่ ง ก้ า นของพื ช แสดงอาการเหี่ ย วอย่ า งฉั บ พลั น ใบย่ อ ย
เปลี่ยนเป็นสีเหลืองหรือเขียวซีด และเปลี่ยนเป็นสีน้าตาลและแห้งตายในที่สุด ช่วงที่พืชกาลังเจริญเติบโตและ
ติดฝัก อาการเหี่ยวเฉาเกิดขึ้นเป็นหย่อมๆ ในแปลงถั่วลิสงที่มีโรคระบาดมีต้นถั่วไม่สม่าเสมอ ที่ผิวดินบริเวณ
โคนต้นพบเส้นใยของเชื้อราสีขาวและเม็ดผักกาดของเชื้อปรากฏอยู่ (อานาจ, 2545) ถ้าต้นถั่วลิสงเจริญเติบโต
จนสร้างเข็มแล้ว เชื้อจะเข้าทาลายเข็มด้วย เข็มของพืชที่ถูกทาลายจะมีอาการเปลี่ยนสี จากสีขาวเป็นสีน้าตาล
ดา เป็นแผลยาว 0.5-2.0 เซนติเมตร และในที่สุด เนื้อเยื่อจะถูกทาลายและไม่สร้างฝัก การเข้าทาลายรากแก้ว
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และรากแขนง เกิดได้น้อยกว่าการเข้าทาลายลาต้นหรือเข็ม จะพบโรคโคนเน่าขาวมากในสภาพที่ฝนตกชุก ทรง
พุ่มต้นถั่วค่อนข้างหนา หรือปลูกแน่นจนเกินไป การปลูกซ้าที่เดิม และมีการใช้สารเคมีเบโนมิลเป็นประจา
(ทักษิณา, ม.ป.ป.) (ภาพที่1)

ภาพที่ 1 อาการของโรคลาต้นเน่า หรือโรคโคนเน่าขาว
(ที่มา https://thomascountyag.com/2015/08/10/white-mold-in-peanuts-2/comment-page-1/)
การแพร่ระบาด โรคนี้สามารถแพร่ระบาดไปได้ง่ายโดยอาจจะติดไปกับดิน เศษซากพืชหรือต้นพืชที่
เป็นโรค การแพร่กระจายของเชื้อราส่วนใหญ่จะเป็นไปในรูปของเม็ดสเคอโรเทียม มากกว่ารูปของเส้นใย เชื้อ
ราอยู่ข้ามฤดูในรูปของเม็ดสเคอโรเทียม โดยตกอยู่ตามดินหรือเศษซากพืชเมื่อสภาพแวดล้อมเหมาะสมก็จะ
งอกเจริญกลายเป็นเส้นใยเข้าทาลายพืชต่อไปสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เชื้อรา S. rolfsii จะเจริญได้ดีในที่ที่มี
ความชื้นสูง อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 30–50 องศาเซลเซียส ความเป็นกรดด่างอยู่ระหว่าง 6 - 7 ชอบดินร่วนปน
ทรายมากกว่าดินค่อนข้างเหนียว (วิรัช และทรงพล, ม.ป.ป. ) ระบาดรุนแรงในฤดูฝน สภาพความชื้นสูง หรือมี
ฝนตกติดต่อกัน 3-5 วัน (กรมวิชาการเกษตร, 2545)
การป้องกันกาจัด
1. ถอนต้นที่เป็นโรคตั้งแต่เริ่มแสดงอาการ แล้วนาไปเผาทาลายนอกแปลงปลูก
2. ไม่ให้น้าท่วมขังในแปลงปลูก ช่วงหลังติดฝักถึงเก็บเกี่ยว
3. การปลูกพืชหมุนเวียน ได้แก่ ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ฝ้าย หอมหัวใหญ่ กระเทียม หมุนเวียนกับถั่วลิสง
3-4 ปี
4. หลังจากเก็บเกี่ยวแล้ว ควรมีการไถกลบหน้าดินให้ลึกกว่า 6 นิ้ว เพื่อกลบเม็ดสเคอโรเทียมให้ลงไป
อยู่ใต้ดิน จะช่วยลดการเกิดโรคในฤดูปลูกต่อไป
5. การใช้วัสดุคลุมดิน เช่น ผ้าใบ หรือพลาสติกใสคลุมดิน เป็นเวลา 5-6 สัปดาห์ จะช่วยทาลายเม็ด
สเคอโรเทียม
6. เมื่อพบการระบาด พ่นด้วยสารเมตาแลกซิล + แมนโคเซบ 8 % + 24 % WP อัตรา 15-20 กรัม
ต่อน้า 20 ลิตร หรือสารโพรพิโคนาโซล 25 % EC อัตรา 15 มิลลิลิตรต่อน้า 20 ลิตร หรือ สารไอโปรไดโอน
50 % WP อัตรา 40 กรัมต่อน้า 20 ลิตร โดยพ่นลงดินบริเวณโคนต้นจานวน 3-5 ครั้ง ห่างกัน 7-10 วัน ตาม
ความรุนแรงของโรค และหยุดพ่นก่อนเก็บเกี่ยว 14 วัน (กรมวิชาการเกษตร, 2547)
7. การใช้ชีววิธี เช่น เชื้อรา Trichoderma harziaum (ไตรโคเดอร์มา ฮาเซียนัม) ชนิดหัวเชื้อสด
ผสมราละเอียด กับปุ๋ยหมัก (1: 4: 100) รองก้นหลุมก่อนปลูก อัตรา 50-100 กรัมต่อ 1 ต้น
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7.2 โรคโคนเน่า หรือโรคโคนเน่าขาด (Seedling blight, crown rot) สาเหตุเชื้อรา Aspergillus
niger Van Tiegh
ลักษณะอาการ ต้นเหี่ยวเหลือง ยุบตัวลง คล้ายโรคโคนเน่าขาว พบแผลสีน้าตาลบริเวณโคนต้น และมี
กลุ่มสปอร์สีดาขึ้นปกคลุมบริเวณโคนดิน หรือกิ่งที่เป็นโรค แผลดังกล่าวจะปรากฏเพียงกิ่งใดกิ่งหนึ่ง แล้วทาให้
กิ่งนั้นแห้งตาย หรือแผลลุกลามรอบลาต้น ทาให้พืชตายอย่างรวดเร็ว เมื่อถอนขึ้นมาส่วนลาต้นจะขาดจาก
ส่วนราก หรือขาดบริเวณคอดิน ซึ่งเป็นส่วนที่ถูกเชื้อเข้าทาลาย ไส้ในของลาต้นมักแห้งเปื่อยเป็นสีน้าตาล และ
มักพบผลสปอร์สีดาคล้ายเขม่าติดอยู่บริเวณโคนต้น ระบาดรุนแรงในระยะกล้าอายุ 7-28 วัน (กรมวิชาการ
เกษตร, 2545) (ภาพที่ 2)

ภาพที่ 2 อาการของโรคโคนเน่า หรือโรคโคนเน่าขาด
(ที่มา http://nwdistrict.ifas.ufl.edu/phag/2016/07/08/crown-rot-creeps-in/)
การแพร่ระบาด เชื้อราสามารถแพร่กระจายได้ โดยติด ไปกับดินและเศษซากพืชที่เป็นโรค เชื้อรา A.
niger สามารถติดไปกับเมล็ดพันธุ์ซึ่งเป็นสาเหตุสาคัญทาให้โรคนี้แพร่ระบาดได้อย่างกว้างขวาง โรคโคนเน่า
ขาดมักพบระบาดในถั่วลิสงที่ปลูกในดินทรายในช่วงสภาพอากาศแห้งแล้ง (วิรัช และทรงพล, ม.ป.ป.
) อุณหภูมิของดินและอากาศสูง 30-35 องศาเซลเซียส ความชื้นดิน 13-16 เปอร์เซ็นต์ (ทักษิณา, ม.ป.ป.)
การป้องกันกาจัด
1. ไม่ควรนาเมล็ดพันธุ์ที่เก็บรักษาไว้นานเกิน 6 เดือนมาปลูก
2. ไม่ควรให้แปลงปลูกขาดน้าเป็นเวลานาน
3. ทาลายเศษซากพืชที่เป็นโรคเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งสะสมโรคต่อไป
4. ก่อนปลูกคลุกเมล็ดพันธุ์ด้วยสารไอโปรไดโอน 50 % WP หรือสารคาร์เบนดาซิม 50 % WP อัตรา
5 กรัมต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม
5. เมื่อพบอาการโรค พ่นด้วยสารสารไอโปรไดโอน 50 % WP อัตรา 40 กรัม หรือสารคาร์เบนดาซิม
อัตรา 30 กรัมต่อน้า 20 ลิตร โดยพ่นลงดินบริเวณโคนต้น 2-3 ครั้ง ห่างกัน 10 วัน หยุดพ่นสารก่อนเก็บเกี่ยว
14 วัน (กรมวิชาการเกษตร, 2547)
7.3. โรคยอดไหม้ (Bud necrosis) สาเหตุ เชื้อไวรัส Peanut bud necrosis virus (PBNV) พาหะ
เพลี้ยไฟ
ลักษณะอาการ ลักษณะอาการของโรคยอดไหม้ จาแนกได้ 4 ลักษณะ คือ
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1) อาการโรคไม่รุนแรง มีแผลสีเหลืองเข้ม -น้าตาลไหม้ ที่ก้านใบ ลาต้น หรือส่วนยอด แผลไม่กินลึก
เข้าไปในส่วนเนื้อและไม่ขยายลุกลาม ไม่เกิดอาการยอดไหม้ หรือลาต้นแห้งตาย แต่ทาให้ใบบิดเบี้ยว ลาต้น
หรือก้านใบโค้งงอ
2) อาการยอดไหม้ เป็นแผลขนาดเล็กๆ สีเหลืองเข้ม -น้าตาลไหม้ ที่ใบ ก้านใบ ลาต้น หรือส่วนยอด
ต่อมาแผลขยายลุกลามทาให้เกิดอาการไหม้ และไหม้ลุกลามสู่ยอดอ่อน ทาให้ส่วนยอดอ่อนกลายเป็นแผลสี
เหลืองปนน้าตาลเห็นได้ชัดเจน หลังจากนั้นส่วนยอด จะเกิดอาการไหม้แห้ง และอาการไหม้จะลุกลามสู่โคนกิ่ง
หรือโคนต้น ทาให้กิ่งใดกิ่งหนึ่ง แห้งตาย ถ้าเกิดอาการที่ยอด ของลาต้นหรือกิ่งหลัก ยอดของกิ่งแขนงที่ไม่ ถูก
ทาลาย จะเจริญขึ้นมาทดแทนได้
3) อาการเป็นโรครุนแรง เป็นแผลขนาดเล็กๆสีเหลืองเข้ม-น้าตาลไหม้ ที่ใบ ก้านใบ หูใบ ลาต้นหรือ
ส่วนยอดเช่นเดียวกัน แผลลุกลามกลายเป็นแผลเนื้อเยื่อตายสีเหลืองปนน้าตาลขนาดใหญ่ อย่างรวดเร็ว คล้าย
กับแผลถูกน้าร้อนหรือไฟลวก ทาให้ใบและยอดอ่ อนเหี่ยวและแห้งตาย อาการแผลตายจะลุกลามจากยอดสู่
โคนกิ่งหรือโคนต้น ต่อมาพืชจะแห้งตายทั้งต้น
4) อาการต้ น แคระแกร็ น จะแสดงอาการต้ น เตี้ ย แคระ ยอดกุ ด ใบสี เ ขี ย ว-เขี ย วเข้ ม ไม่ มี ก าร
เจริญเติบโตเป็นที่กิ่งหรือยอดใดยอดหนึ่ง แต่จะเป็นยอดเล็กๆสั้นๆ เจริญรวมกันเป็นกระจุก ลาต้นหลักแคระ
แกร็น ปล้องสั้น ไม่ให้ผลผลิต บางต้นออกดอก มีการพัฒนาของเข็มแต่ไม่เจริญเป็นฝัก (ภาพที่ 3) พบการ
ระบาดและทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง โดยเฉพาะทาความเสียหายรุนแรงต่อถั่ว
ลิสงที่ปลูกในฤดูแล้ง (อานาจ, 2545)

อาการจุดตายวงแหวน

จุดกระสีซีดบนใบยอด

อาการใบแตกเป็นกระจุก
อาการแคระแกร็นข้อปล้องสั้นมีการแตกตาข้างเป็นกระจุก
ภาพที่ 3 อาการที่เกิดจากเชื้อ Peanut bud necrosis virus (PBNV)
(ที่มา: http://www.agriqua.doae.go.th/plantclinic/Clinic/plant/peanut/ground.htm)
การแพร่ระบาด PBNV แพร่ระบาดโดยอาศัยแมลงเพลี้ยไฟเป็นพาหะ (Thrips palmi Karny) การ
ถ่ายทอดไวรัสเกิดจากตัวอ่อนของเพลี้ยไฟ ดูดกินเชื้อเข้าไปจากนั้นเชื้อจะเข้าไปไหลเวียนอยู่ในกระแสโลหิต
เพิ่มปริมาณและสะสมตัวอยู่ในต่อมน้าลายของแมลง ซึ่งจะใช้เวลาราว 3 - 12 วัน จึงจะสามารถถ่ายทอดไปยัง
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พืชต้นใหม่ได้ และคงความสามารถในการถ่ายทอดเชื้อไปจนตลอดอายุ ขัย การรับเชื้อในช่วงที่แมลงเป็นตัวแก่
แล้วไม่มีความสาคัญทางระบาดวิทยา เนื่องจากไวรัสที่รับเข้าไปจะไม่สามารถ ซึมผ่านผนังลาไส้เข้าสู่ระบบการ
ไหลเวียนโลหิตของแมลงได้ ( อานาจ, 2545; วิรัช และทรงพล, ม.ป.ป. )
การป้องกันกาจัด
1. จัดช่วงฤดูปลูกให้เหมาะสม การปลูกถั่ วลิสงในช่วงต้นฤดูฝน หรือปลายฝน จะเป็นโรคน้อยกว่าที่
ปลูกช่วงกลางฤดู
2. การปลูกถั่วลิสงในฤดูแล้งโดยอาศัยน้าชลประทาน ควรปลูกให้เร็วขั้นในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน
3. ปลูกพันธุ์ทนทานต่อโรค คือ ขอนแก่น 5 และพันธุ์ต้านทาน คือ ขอนแก่น 6
4. ถอนต้นที่เป็นโรคตั้งแต่เริ่มแสดงอาการ เผาทาลายนอกแปลงปลูก
5. กาจัดวัชพืชที่เป็นพืชอาศัยของโรค เช่น โทงเทง ผักเผ็ด ผักเสี้ยนผี และกระดุมใบ เป็นต้น
6. ควรหลีกเลี่ยงการปลูกพืชที่เป็นพืชอาศัยของโรค เช่น พริก แตง ยาสูบ และมะเขือ ในบริเวณ
ใกล้เคียงแหล่งปลูก
7. พ่นสารกาจัดเพลี้ยไฟ พาหะนาโรค
8. แมลง สัตว์ศัตรูถั่วลิสง และการป้องกันกาจัด
แมลงที่เปนศัตรูถั่วลิสงมีหลายชนิด แตที่สาคัญและมักจะพบระบาดทาความเสียหายแกถั่วลิสงที่ปลูก
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน คือ
8.1 เพลี้ยไฟ (Thrips) ชื่อวิทยาศาสตร์ Caliothrip indicus, Frankliniella schultzei,
Scirtothrips dorsalia, Thrips palmi เพลี้ยไฟที่ทาลายถั่วมีหลายชนิด เป็นแมลงขนาดเล็ก ยาวไม่เกิน 2
มิลลิเมตร สีน้าตาลหรือน้าตาลดา เคลื่อนไหวว่องไว ทาลายพืชโดยใช้ปากเขี่ยดูดกินน้าเลี้ยงจากยอด ใบอ่อน
ตาดอก และดอก ทาให้ยอดและใบอ่อนหงิกงอ มีรอยขีดข่วน ใบแห้งกรอบ เพลี้ยไฟบางชนิดทาลายใบ ทาให้มี
ลักษณะเหมือนไขติดอยู่เส้นกลางใบและหลังใบ สีน้าตาลคล้ายสนิม ถ้าระบาดรุนแรงจะทาลายช่อดอก เกสร
ดอก ทาให้ดอกร่วง และในที่สุดทาลายดอก พืชไม่ออกดอกอีก เพลี้ยไฟบางชนิดเป็นพาหะนาโรคยอดไหม้ ทา
ให้ต้นชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลงมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ (กรมวิชาการเกษตร, 2545) (ภาพที่ 4)

ภาพที่ 4 เพลี้ยไฟ และลักษณะการทาลายของเพลี้ยไฟ
(ที่มา:http://www.agriqua.doae.go.th/plantclinic/Clinic/plant/peanut/thrip.htm)
การแพร่กระจาย พบเพลี้ยไฟทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณปลูกถั่วลิสงทุกแห่ง และจะ
ระบาดรุนแรงในสภาพอากาศแห้งแล้ง ฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานานเกิน 15 วัน (อานาจ, 2545; กรมวิชาการเกษตร
, 2545)
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การป้องกันกาจัด เมื่อพบเพลี้ยไฟทาลายใบเฉลี่ย 30-40 เปอร์เซ็นต์ ในระยะถั่วเริ่มติดฝั ก พ่นด้วย
สารป้องกันกาจัดแมลง ได้แก่ อะซีเฟส 75% SP อัตรา 20 กรัมต่อน้า 20 ลิตร ไตรอะโซฟอส 40% EC อัตรา
50 มิลลิลิตรต่อน้า 20 ลิตร หยุดพ่นสารก่อนเก็บเกี่ยว 14 วัน หรือ เมทิโอคาร์บ 50% WP อัตรา 30 มิลลิลิตร
ต่อน้า 20 ลิตร หยุดพ่นสารก่อนเก็บเกี่ยว 10 วัน (กรมวิชาการเกษตร, 2545) ฟิโปรนิล 5% SC อัตรา 20
มิลลิลิตร/น้า 20 ลิตร อิมิดาโคลพริด 70% WG อัตรา 2 กรัม/น้า 20 ลิตร (กรมวิชาการเกษตร, ม.ป.ป)
2. เพลี้ยอ่อนถั่ว (Aphid) ชื่อวิทยาศาสตร์ Aphis craccivora Koch เป็นแมลงปากดูดขนาดเล็ก
ยาวประมาณ 1 มิลลิเมตร เคลื่อนไหวช้า หัวมีขนาดเล็กกว่าส่วนอก ส่วนท้องโต ลักษณะอ้วนป้อม มีท่อเล็กๆ
ยื่นยาวไปทางส่วนท้าย 2 ท่อ ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยทาลายพืชโดยการดูดกินน้าเลี้ยงตามยอดอ่อน ใบอ่อน ช่อ
ดอกและเข็ม ถ้าเกิดระบาดในขณะที่ต้นพืชยังเล็กอยู่ จะทาให้ต้นแคระแกร็น ใบอ่อนและยอดอ่อนหงิกงอ ดอก
ร่วง (กรมวิชาการเกษตร, 2545) ทาให้ผลผลิตลงลงกว่า 33 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้เพลี้ยอ่อนยังเป็นพาหะนา
โรคไวรัสของถั่วลิสงด้วย (ทักษิณา, ม.ป.ป.) (ภาพที่ 5)

ภาพที่ 5 เพลี้ยอ่อนถั่ว (ที่มา: http://peanut-boss.blogspot.com/2011/03/blog-post.html)
การแพร่กระจาย พบทั่วไปตามแหล่งปลูกถั่วลิสงทั่วประเทศ มักเกิดการระบาดในช่วงอากาศแล้ง
ฝนไม่ตก (เตือนจิตต์ และคณะ, 2539)
การป้องกันกาจัด เนื่องจากเพลี้ยอ่อนทาความเสียหายมากในระยะต้นอ่อน ถ้าพบในระยะออกดอก
หรือติดฝักอ่อนมากกว่า 10 ตัวต่อใบ ให้พ่นด้วยสารไตรอะโซฟอส 0.1 % 1-2 ครั้ง โดยพ่นเป็นจุดๆที่พบเพลี้ย
อ่อนลงทาลาย ทุก 10-15 วัน (ทักษิณา, ม.ป.ป.) หรือ คลอร์ไพริฟอส 20% EC อัตรา 100 มิลลิลิตรต่อน้า 20
ลิตร เมื่อพบเพลี้ยอ่อนระบาดมากในระยะถั่วแทงเข็ม เฉพาะบริเวณที่พบการระบาด (กรมวิชาการเกษตร,
2545) ศัตรู ธรรมชาติ ได้แก่ แมลงห้ าต่างๆ เช่น แมลงเต่า (Lady birds beetles, Coccinella
saptempunctata) และหนอนแมลงวันดอกไม้ (Syrphids, Ischiodon sctellaris) (เตือนจิตต์ และคณะ,
2539)
8.3 เสี้ยนดิน (Subterranean ant) ชื่อวิทยาศาสตร์ Dorylus orientalis เสี้ยนดิน เป็นมดชนิด
หนึ่ ง อาศั ย อยู่ ใ ต้ ดิ น มี ข นาดเท่ า มดแดง มี ห ลายขนาด พวกที่ โ ตที่ สุ ด มี ค วามกว้ า งของส่ ว นหั ว 1.2-1.6
มิลลิเมตร ความยาวของหัว 1.4-1.9 มิลลิเมตร ทาลายฝักถั่วลิสงโดยการเจาะเปลือกถั่วเป็นรู แล้วกัดกินเมล็ด
ในฝัก หลังจากนั้นจะนาดินเข้าไปใส่ไว้ในฝักแทนเมล็ดที่ถูกทาลาย ในพื้นที่ที่มีการระบาดจะทาให้ผลผลิต
ลดลงมาก จนถึงไม่คุ้มทุนที่จะเก็บเกี่ยว เสี้ยนดินทาความเสียหายกับถั่วลิสงรุนแรงแตกต่างกันไปในแต่ละ
ท้องที่ และสภาพปลูกตั้งแต่ 15-91 เปอร์เซ็นต์ ในพื้นที่ที่เคยมีเสี้ยนดินหรือในป่าเปิดใหม่ หรือในดินร่วนทราย
มักจะพบเสี้ยนดินทาความเสียหายแก่พืชเสมอ (อานาจ, 2545) (ภาพที่ 6)
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ภาพที่ 6 เสี้ยนดิน และลักษณะการทาลายของเสี้ยนดิน
(ที่มา: http://www.agriqua.doae.go.th/plantclinic/Clinic/plant/peanut/subter.htm)
การแพร่กระจาย พบการทาลายรุนแรงในถั่วลิสงที่ปลูกในป่าเปิดใหม่ ในดินร่วนปนทราย หรือแหล่ง
ที่ปลูกตามหลังพืชอาหารอื่นๆ ของเสี้ยนดิน เช่น ข้าวโพด และอ้อย เป็นต้น (กรมวิชาการเกษตร, 2545)
การป้องกันกาจัด ไม่ปลูกถั่วลิสงในแหล่งหรือแปลง ที่เคยพบการระบาดของเสี้ยนดิน ในแหล่งที่พบ
การทาลายของเสี้ยนดิน ควรทาการสุ่มสารวจเป็นระยะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ งในระยะถั่วลิสงสร้างฝักและเมล็ด
โดยใช้มะพร้าวทั้งผลผ่าซีกคว่าฝังดิน ลึกจนถึงด้านบนกะลามะพร้าว หากพบเสี้ยนดินให้นาผลมะพร้าวเผา
ทาลาย โรยสารควินาลฟอส 5% G อัตรา 4 กิโลกรัมต่อไร่ โรยพร้อมกับปุ๋ยข้างแถวถั่ว หลังดายหญ้าครั้งที่ 2
หรือเมื่อถั่วอยู่ในระยะแทงเข็มหรือติดฝัก หรือ พ่นสารคลอไพริฟอส 20% EC อัตรา 750 มิลลิลิตรต่อน้า 80
ลิตรต่อไร่ พ่นลงดินระหว่างแถวถั่วโดยพ่นครั้งแรกเมื่อถั่วอยู่ในระยะแทงเข็ม หรือติดฝักและซ้าอีกครั้ง หลังพ่น
ครั้งแรกประมาณ 1 เดือน (อิสระ และพิสิทธ์, 2557)
8.4 ศัตรูอื่นๆ ศัตรูที่สาคัญอีกชนิดหนึ่งของถั่วลิสง คือ หนู โดยเฉพาะอยางยิ่งจะมีระบาดมาก ถามี
โรงงานหรื อ ฟารมเลี้ยงสัตว เชน ไกและหมูอยู ใกลๆ พวกหนูจะมาขุดกินฝกถั่วลิสง ซึ่งอาจทาใหผลผลิ ต
ลดลงกวา 50 เปอรเซ็นต์
การปองกันกาจัด ควรหลีกเลี่ยงการปลูกถั่วลิสงใกลฟารมเลี้ยงสัตว หรือถากถางบริเวณใกลกับฟาร
มเลี้ยงสัตวใหสะอาด ไมรกเปนปา ซึ่งหนูจะอาศัยเปนที่ หลบซอนแลวออกมาทาลายถั่วลิสง วิธีใชกับดักหนู
และยาพิษนั้นไดผลในระยะแรก ๆ แตถามีปริมาณหนูมากจะไดผลนอย (อารีย์, ม.ป.ป.)
9. วัชพืชที่สาคัญและการป้องกันกาจัด อานาจ (2545) ได้รายงานวัชพืชที่พบในแปลงถั่วลิสง ได้แก่
9.1 วัชพืชฤดูเดียว เป็นวัชพืชที่ครบวงจรชีวิตภายในฤดูเดียว ส่วนมากขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด แบ่ง
ออกเป็น
1) ประเภทใบแคบ เช่น หญ้าตีนกา หญ้าตีนนก หญ้าขจรจบดอกเล็ก หญ้าขจรจบดอกใหญ่ หญ้าปาก
ควาย และหญ้านกสีชมพูเป็นต้น
2) ประเภทใบกว้าง เช่น สาบแร้งสาบกา ผักบุ้งยาง ผักเผ็ด ผักโขม ผักเสี้ยนผี กะเม็ง กระดุมใบ และ
หญ้าละออง เป็นต้น
3) ประเภทกก เช่น กกทราย และกกหนวดแมว
9.2 วั ช พื ช ข้ า มปี เป็ น วั ช พื ช ที่ ส่ ว นมากขยายพั น ธุ์ ด้ ว ยต้ น ราก เหง้ า หั ว และไหล ได้ ดี ก ว่ า การ
ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด แบ่งออกเป็น
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1) ประเภทใบแคบ เช่น หญ้าตีนติด หญ้าขน และหญ้าแพรก เป็นต้น
2) ประเภทใบกว้าง เช่น ผักปราบ ไมยราบเครือ และเถาตอเชือก เป็นต้น
3) ประเภทกก เช่น แห้วหมู
การป้องกันกาจัด
1. วิธีเขตกรรม ได้แก่ การเตรียมดิน การดายหญ้าและพูนโคน การเตรียมดิน ได้แก่ การไถดะ ไถแปร
ไถพรวน เพื่อไถกลบเศษพืช และย่อยก้อนดินให้มีขนาดเล็กลงสาหรับการงอกและการเจริญเติบโตของถั่วลิสง
และสามารถกาจัดวัชพืชที่งอกจากเมล็ดหรือที่มีเหง้า หัว หรือลาต้นใต้ดิน การดายหญ้าและพูนโคน โดยปกติ
เกษตรกรทาการดายหญ้า ในแปลงถั่วลิสง พร้อมกับพูนโคนควบคู่กัน เป็นการกาจัดวัชพืชด้วยแรงงาน 1-2
ครั้ง เมื่อ 15-20 วันหลังถั่วลิสงงอก โดยใช้จอบดายระหว่างแถว และใช้มือถอนระหว่างต้น ต้องระวังไม่ให้ราก
และต้นของถั่วลิสงกระทบกระเทือน
2. การใช้สารกาจัดวัชพืช จาแนกประเภทของสารและวิธีการใช้ คือ
2.1 ประเภทใช้ก่อนงอก หมายถึง สารที่ต้องพ่นหลังปลูกก่อนที่เมล็ดถั่ว และเมล็ดวัชพืชงอก พ่นคลุม
ดินหลังปลูก ขณะพ่นดินต้องมีความชื้น ได้แก่ อลาคลอร์ เมโทลาคลอร์ ออกซีฟลูออร์เฟน อิมาเซทาเพอร์ และ
แลกโทเฟน เป็นต้น ใช้ในการควบคุมการงอกของเมล็ดวัชพืชประเภทใบแคบและใบกว้าง อัตราการใช้และ
วิธีการใช้ตามคาแนะนาข้างภาชนะบรรจุ ควรพ่นทันทีหลังปลูก ขณะดินมีความชื้น หรือหลังการให้น้าแล้ว ผล
ของการใช้สารกาจัดวัชพืชประเภทก่อนงอก มีความแปรปรวนตามสภาพแวดล้อมค่อนข้างมาก ทั้งความชื้น
ของดิน เนื้อดิน ชนิดและปริมาณวัชพืช และการเตรียมดิน เป็นต้น
2.2 ประเภทใช้หลังงอก หมายถึง สารที่สามารถพ่นหลังจากที่เมล็ดถั่วลิสง และเมล็ดวัชพืชงอกแล้ว
ได้แก่ ฟลูอะซิฟอบ-บิวทิล ฟิโนซาฟรอบ-พี-เอทิล โดยพ่นหลังวัชพืชมี 3-5 ใบ อัตราใช้แ ละวิธีการใช้ตาม
คาแนะนาข้างภาชนะบรรจุ
สาหรับวัชพืชข้ามปี ควรพ่นสารไกลโฟเสท หรือ กลูโฟซิเนต- แอมโมเนียม ก่อนปลูก หรือก่อนเตรียม
ดิน 7-15 วัน
10. การเก็บเกี่ยวถั่วลิสง
การเก็บเกี่ยวถั่วลิสง ทาได้โดยถอนต้นถั่วและปลิดฝักออกจากต้น และนาฝักไปตากแดดจนแห้งสนิท
ก่อนนาไปจาหน่ายต่อไป การกาหนดช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเก็บเกี่ยวถั่วลิสง จะมีความสาคัญมากต่อ
ผลผลิตและคุณภาพของผลผลิต วิธีการที่ใช้ในทางปฏิบัติอาจจะกระทาได้โดย
1) การนับอายุ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแล้ว ถั่วลิสงแต่ละพันธุ์จะใช้เวลาค่อนข้างเต็มที่ใน
การเจริญเติบโตเพื่อให้ได้ผลผลิตสูง โดยทั่วไปถั่วลิสงที่ปลูกในประเทศไทยจะมีอายุเก็บเกี่ยวประมาณ 100110 วัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับพันธุ์ ฤดูปลูก และสถานที่ การปลูกในฤดูแล้งซึ่งในระยะแรกของการเจริญเติบโตได้รับ
ผลกระทบจากอุณหภูมิต่า ทาให้อายุเก็บเกี่ยวยาวขึ้นกว่าปกติ สาหรับการเก็บเกี่ยวในฤดูฝน สามารถเก็บเกี่ยว
ได้ค่อนข้างเร็วกว่าในฤดูแล้ง
2).การสังเกตสีของเปลือกฝักด้านใน ทาการสุ่มถั่วลิสงหลายๆจุดจากในแปลงหากมีเปอร์เซ็นต์เปลือก
ฝักด้านในแปลงเปลี่ยนเป็นสีน้าตาลดา 60-80 เปอร์เซ็นต์ในแปลงก็แสดงว่า ถึ งอายุเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม ทั้งนี้
เพราะถั่วลิสงเมื่อแก่ สีด้านในของเปลือกฝักส่วนใหญ่จะเปลี่ยนจากขาวเป็นน้าตาลดาและเยื่อหุ้มเมล็ดก็จะเป็น
สีเข้ม เช่น ชมพู แดง
3).การสังเกตลักษณะสีใบ โดยสังเกตจากสีของใบล่างจะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีเหลืองและมีใบร่วง
การเก็บเกี่ยวโดยใช้แรงงานคนถอนต้นถั่วลิสงแล้วปลิดเอาเฉพาะฝักดี ถ้าปลิดฝักโดยใช้เครื่องทุ่นแรงต้องทา
การคัดแยกสิ่งเจือปนออก ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีจะใช้เครื่องขุดติดท้ายรถไถเดินตามแล้วจึงถอนต้นถั่วขึ้น
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ในกรณีผลิตถั่วลิสงฝักสด เลือกฝักที่มีความสมบูรณ์ ปลิดฝั กแล้วนาไปต้มขายทันทีหรือนาส่งตลาด
ภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อรักษาคุณภาพและรสชาติของถั่วลิสงฝักต้ม
ในกรณีที่ผลิตถั่วลิสงฝักแห้ง ต้องนาถั่วลิสงตากแดด 4-5 วัน ให้แห้งเพื่อให้เมล็ดถั่วลิสงมีความชื้นใน
เมล็ดไม่เกินร้อยละ 9 ซึ่งจะสังเกตได้จากเมื่อเขย่าฝักจะได้ยินเสียงจากเมล็ดสั่นคลอน เมื่อแกะและบีบเมล็ดจะ
แข็ง ทาความสะอาดโดยแยกดินออก เป่าเศษซากต้น ใบ ฝักลีบออกและคัดฝักที่เน่าเสียทิ้ง ก่อนบรรจุไว้ใน
ภาชนะที่สามารถให้อากาศถ่ายเทได้ เก็บรักษาโดยวางอย่าให้สัมผัสพื้นดินหรือพื้นปูนโดยตรง เพราะจะทาให้
ดูดความชื้นกลับเข้าฝัก และเก็บในสถานที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก
นอกจากคาแนะน าองค์ความรู้ เทคโนโลยีการผลิ ตถั่ว ลิ ส งเฉพาะพื้นที่ภ าคตะวันออกเฉียงเหนื อ
ตอนบนแล้ว คณะทางานการจัดการองค์ความรู้ ปี 2560 สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ยังได้สรุปผล
งานทดสอบ และเรียบเรียงเป็นองค์ความรู้จากผลงานทดสอบการผลิตถั่วลิสงเฉพาะพื้นที่ด้วย
ผลงานทดสอบเทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสงในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ผลงานวิจัยในพื้นที่ที่ผ่านมานั้น เพียงเพ็ญ และคณะ(2549) ได้รายงานว่า สถานการณ์ผลิตถั่วลิสงใน
จังหวัดขอนแก่นและพื้นที่ใกล้เคียง พื้นที่ปลูกแบ่งเป็นการปลูกในฤดูฝน และฤดูแล้งหลังเก็บเกี่ยวข้าว ปัญหา
การปลูกในฤดูฝน คือ ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่า แคลเซียมต่า ฝักไม่ดก เมล็ดไม่เต็มฝัก การเลือกพื้นที่ปลูก
ไม่เหมาะสม และพบปัญหาฝนทิ้งช่วง ถ้าถั่วลิสงราคาสูงเกษตรกรมักขายจนไม่มีเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงจะปลูกต่อใน
ฤดูถัดไป การปลูกในฤดูแล้ง จาแนกเป็น 3 ลักษณะการปลูก ได้แก่ การปลูกในนาให้น้าด้วยการสูบน้า ให้น้า
ด้วยระบบชลประทานจากเขื่อน และอาศัยความชื้นในดินหลังเก็บเกี่ยวข้าว นอกจากนี้ยังขาดแคลนเมล็ดพันธุ์
ดีที่มีคุณภาพ เมล็ดพันธุ์ราคาแพง ส่งผลต่อต้นทุนการผลิ ต เพราะร้อยละ 31 ของต้นทุนการผลิตถั่วลิสงทั้งหมด
มาจากค่าเมล็ดพันธุ์ (วีระ, 2528) สาหรับวิธีปรับปรุงคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง นิลุบลและคณะ (2556) พบว่า
เมล็ดพันธุ์หลังการเก็บรักษา 4 เดือน คุณภาพต่าลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังการเก็บรักษา 8 และ 9 เดือน
เมล็ดพันธุ์จะมีคุณภาพต่ามาก ความงอกในสภาพไร่ต่ากว่าร้อยละ 10 อย่างไรก็ตาม ถั่วลิสงมีศักยภาพ และ
จุดเด่น คือ เป็นพืชในระบบการผลิต เสริมสร้างความมั่นคงของรายได้ในระบบการผลิต รวมทั้งเพิ่มความ
สมบูรณ์ในดิน จากรายงานของ พรทิพย์และคณะ (2560) เรื่อง ระบบการปลูกพืชหลังเก็บเกี่ยวข้าว ของ
เกษตรกรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พบว่า เกษตรกรมีความพึงพอใจระบบการผลิตถั่วลิสงหลัง
การเก็บเกี่ยวข้าว ซึ่งระบบการผลิตให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 14,258 บาทต่อไร่ เพิ่มขึ้นจากเดิม 310 เปอร์เซ็นต์
ค่า BCR 2.9 นอกจากนั้นยังขยายผลไปยังพื้นที่ใหม่ และเกษตรกรมีความพึงพอใจระบบการผลิต
ปัญหาการผลิตถั่วลิสงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่สาคัญ คือ ผลผลิตต่า ขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ดี และ
พันธุ์ที่ปรับตัวได้ดีให้ผลผลิตสูงในพื้นที่ปลูกจากัด ขาดเทคโนโลยีที่เหมาะสมเฉพาะพื้นที่ ประเด็นปัญหาการผลิต
ถั่วลิสง ส่งผลต่อระดับผลผลิต และคุณภาพผลผลิต ดังนั้นการเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่ ลดต้นทุนการผลิต หรือเพิ่ม
ผลตอบแทนแก่เกษตรกร จะรักษาพื้นที่ปลูกถั่วลิสงให้เป็นแหล่งอาหารที่พอเพียง เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร การ
แก้ปัญหาการผลิต เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนการผลิต สร้างรายได้ระยะสั้นให้กับเกษตรกร โดยต้องแก้ไข เช่น การ
จัดการสมดุลธาตุอาหาร การเลือกพันธุ์ที่เหมาะสมในพื้นที่ การจัดการโรคแมลง ที่สามารถแก้ปัญหาและเพิ่ม
ผลผลิตให้เหมาะสมเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนได้ งานวิจัยที่ผ่านมาที่ดาเนินงานในพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเพื่อแก้ปัญหาการผลิตในพื้นที่ สามารถสรุปเป็นองค์ความรู้การผลิตถั่วลิสงเฉพาะ
พื้นที่ ซึ่งเป็นองค์ความรู้เทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสงเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทั้งฤดูฝน และฤดู
แล้ง จานวน 7 เรื่อง มีรายละเอียด ดังนี้
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เรื่องที่ 1 องค์ความรู้เทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสงฤดูฝนและฤดูแล้งจังหวัดกาฬสินธุ์
ผลงานองค์ความรู้เทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสงฤดูแล้งจังหวัดกาฬสินธุ์ เรียบเรียงโดย นายวสันต์ วรรณจักร
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์ สรุปได้ดังนี้
สภาพทั่วไปของการผลิต ถั่วลิสงในพื้น ที่ การทดสอบเทคโนโลยีการผลิ ต ถั่ว ลิ ส งฤดู แล้ ง จังหวั ด
กาฬสินธุ์ เริ่มดาเนินงานในปี 2551-2553 การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสงฤดู ฝนจังหวัดกาฬสินธุ์
ดาเนิ น งานในปี 2554-2556 โดยใช้กระบวนการเกษตรกรมีส่ว นร่ว ม เพื่อทดสอบและขยายผลการใช้
เทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรทั้งด้านพันธุ์ และการปรับปรุงบารุงดินในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถั่ว
ลิสงในฤดูแล้ง ดาเนินการในไร่เกษตรกร บ้านสมสะอาด ตาบลสมสะอาด อาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ในสภาพการผลิตแบบปลูกเป็นพืชไร่หลังนา
ฤดูการผลิต การปลูกถั่วลิสงในฤดูแล้ง ปลูกหลังนา ในเดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายนของทุกปี หลัง
เก็บเกี่ยวข้าว การปลูกถั่วลิสงในฤดูฝน ปลูกในพื้นที่ดอน ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกอ้อย โดยจะปลูกหลังจากไถรื้อตอ
อ้อยเก่าออกแล้ว ในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน
แหล่งน้า เกษตรกรใช้น้าจากสระน้าในไร่นา ลาห้วยธรรมชาติ และคลองชลประทาน ในฤดูฝนอาศัย
น้าฝนเพียงอย่างเดียว ไม่มีการให้น้าเสริม
ลักษณะดิน กลุ่มชุดดินที่พบในเขตบ้านสมสะอาด ตาบลสมสะอาด อาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ส่วนใหญ่ คือ กลุ่มชุดดินที่ 17 เนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย หรือดินร่วนสีน้าตาล,น้าตาลปนเทา ดินล่างเป็นดิน
ร่วนเหนียวปนทราย หรือดินร่วนเหนียว กลุ่มชุดดินที่ 22 ที่มีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วนปนทราย ดินทรายปนดิน
ร่วน ดินค่อนข้างเป็นทราย มีความสามารถในการอุ้มน้าต่า และมีความอุดมสมบูรณ์ต่า กลุ่มชุดดินที่ 40 เนื้อ
ดินเป็นพวกดินร่วนปนทราย มีการระบายน้าดีระดับน้าใต้ดินอยู่ลึกกว่า 1 เมตร ความอุดมสมบูรณ์ตาม
ธรรมชาติต่า กลุ่มชุดดินที่ 41 ลักษณะโดยทั่วไปเนื้อดินเป็นดินทรายหรือดินทรายปนดินร่วน มีความอุดม
สมบูรณ์ตามธรรมชาติต่า เนื้อดินเป็นทราย การอุ้มน้าต่าถึงปานกลาง
การจัดการดินและการใส่ปุ๋ย ในวิธีทดสอบใส่ปุ๋ยคอกรองพื้นอัตรา 500 กิโลกรัมต่อไร่ ใช้ปุ๋ยชีวภาพ
ไรโซเบียมคลุกเมล็ดก่อนปลูกและใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 12-24-12 อัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ หลังปลูก 15-20 วัน
ในช่วงถั่วลิสงออกดอกโรยยิบชั่ม อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนวิธีเกษตรกรใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 25
กิโลกรัมต่อไร่ หลังปลูก 15-20 วัน
การเตรียมดิน โดยไถตากดิน 7-10 วัน และไถพรวนอีก 1 ครั้ง จากนั้นยกร่องปลูก สันร่องปลูกกว้าง
50-60 เซนติเมตร สูง 20-25 เซนติเมตร
การเตรียมเมล็ดพันธุ์ ใช้เมล็ดพันธุ์ขอนแก่น 6 ไทนาน 9 และ ขอนแก่น 5 ที่มีความงอกไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75 คลุกเมล็ดด้วยปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม ปลูกถั่วลิสง 3 แถวบนสันร่อง ระยะต้น 15-20 เซนติเมตร
จานวน 3-4 เมล็ดต่อหลุม
พันธุ์ที่เหมาะสม ขอนแก่น 6 ไทนาน 9 และขอนแก่น 5
การพรวนดิน พรวนดินข้างแถวถั่วลิสงหลังออกดอกและก่อนแทงเข็ม ช่วง 30-40 วันหลังงอก เพื่อ
ปรับหน้าดินให้เหมาะสมต่อการแทงเข็มและสร้างฝักไม่ควรพรวนดินกลบกิ่งแรก เพราะจะทาให้การออกดอก
และการติดฝักลดลง
การให้น้า ให้น้าตามร่องหลังปลูกทุก 7 วันในเดือนแรก หลังจากนั้นให้ทุก 10 วัน สูงถึงระดับเศษ 3
ส่วน 4 ของความสูงสันร่อง โดยไม่ต้องระบายน้าออกโดยเฉพาะช่วงระยะออกดอก ระยะสร้างเข็ม และระยะ
ติดฝักสร้างเมล็ดระยะดังกล่าวเป็นช่วงที่ถั่วลิสงต้องการน้ามาก
การเก็บเกี่ยว เก็บเกี่ยวฤดูฝน 95-110 วัน ฤดูแล้ง 113-115 วัน
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ผลผลิต ต้นทุน รายได้และผลตอบแทนถั่วลิสงฤดูแล้ง ปี 2551 พบว่า กรรมวิธีเกษตรกรและ
กรรมวิธีทดสอบทาให้ถั่วลิสงได้ผลผลิตฝักแห้งเฉลี่ยใกล้เคียงกันคือ 176 และ 175 กิโลกรัมต่อไร่ มีเปอร์เซ็นต์
กะเทาะ 51.9 และ 54.7 เปอร์เซ็นต์ สัดส่วนของรายได้ต่อการลงทุนหรือ BCR เฉลี่ยเท่ากับ 1.56 และ1.06
ตามลาดับ ในปีงบประมาณ 2552 พบว่า กรรมวิธีเกษตรกรและกรรมวิธีทดสอบทาให้ถั่วลิสงได้ผลผลิตฝักแห้ง
เฉลี่ย 211 และ254 กิโลกรัมต่อไร่ มีเปอร์เซ็นต์กะเทาะ 61.1 และ 64.9 เปอร์เซ็นต์ สัดส่วนของรายได้ต่อการ
ลงทุนเฉลี่ยเท่ากับ 1.77 และ 1.43 ตามลาดับ ส่วนในปีงบประมาณ 2553 พบว่า กรรมวิธีเกษตรกรและ
กรรมวิธีทดสอบทาให้ถั่วลิสงได้ผลผลิตฝักแห้งเฉลี่ย 296 และ 364 กิโลกรัมต่อไร่ มีเปอร์เซ็นต์กะเทาะ 56.6
และ 61.7 เปอร์เซ็นต์ สัดส่วนของรายได้ต่อการลงทุนเฉลี่ยเท่ากับ 2.51 และ 2.15 ตามลาดับ จากผลการ
ทดสอบทัง้ 3 ปี จะเห็นว่า ถั่วลิสงที่ปลูกตามกรรมวิธีทดสอบให้ผลผลิตฝักแห้งเฉลี่ยและ มีเปอร์เซ็นต์กะเทาะ
สูงกว่ากรรมวิธีของเกษตรกร และเนื่องจากมีต้นทุนการผลิตที่สูงกว่า ทาให้กรรมวิธีทดสอบมีผลตอบแทน และ
สัดส่วนของรายได้ต่อการลงทุนต่ากว่ากรรมวิธีของเกษตรกร ถึงแม้ว่าการใช้แนวทางการปรับปรุงบารุงดินแบบ
ผสมผสานตามกรรมวิธีทดสอบจะทาให้ต้นทุนการผลิตสูงในระยะแรกเนื่องจากการเพิ่มปัจจัยการผลิต แต่ก็
สามารถเพิ่มผลผลิตเฉลี่ยถั่วลิสงได้ในระยะยาว ซึ่งเกษตรกรต้องให้ความสาคัญและเอาใจใส่ปรับปรุงดินอย่าง
ต่อเนื่อง จึงจะทาให้เกษตรกรผู้ปลูกถั่วลิสงสามารถเพิ่มผลผลิต ผลตอบแทน และคุ้มค่าการลงทุน

ภาพที่ 7 การผลิตถั่วลิสงฤดูแล้งจังหวัดกาฬสินธุ์
ผลผลิต ต้นทุน รายได้และผลตอบแทนถั่วลิสงฤดูฝน พบว่า วิธีเกษตรกรได้ผลผลิตฝักแห้งเฉลี่ย
106 กิโลกรัมต่อไร่ มีเปอร์เซ็นต์กะเทาะเฉลี่ย 31 เปอร์เซ็นต์ ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 2,852 บาทต่อไร่ มีรายได้
เฉลี่ย 3,180 บาทต่อไร่ ผลตอบแทนการลงทุนเฉลี่ย 328 บาทต่อไร่ สัดส่วนของรายได้ต่อการลงทุน 1.12
สาหรับในวิธีทดสอบผลผลิตฝักแห้งเฉลี่ย 117 กิโลกรัมต่อไร่ เปอร์เซ็นต์กะเทาะเฉลี่ย 37 เปอร์เซ็นต์ มีรายได้
เฉลี่ย 3,510 บาทต่อไร่ ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 4,199 บาทต่อไร่ ผลตอบแทนเฉลี่ย -689 บาทต่อไร่ สัดส่วนของ
รายได้ต่อการลงทุน 0.84
ผลการทดสอบในปี 2555 พบว่า วิ ธีเกษตรกรได้ผลผลิตฝักแห้งเฉลี่ย 182
กิโลกรัมต่อไร่ มีเปอร์เซ็นต์กะเทาะเฉลี่ย 46 เปอร์เซ็นต์ ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 3,105 บาทต่อไร่ มีรายได้เฉลี่ย
5,460 บาทต่อไร่ ผลตอบแทนการลงทุนเฉลี่ย 2,355 บาทต่อไร่ สัดส่วนของรายได้ต่อการลงทุน 1.76 สาหรับ
ในวิธีทดสอบผลผลิตฝักแห้งเฉลี่ย 238 กิโลกรัมต่อไร่ เปอร์เซ็นต์กะเทาะเฉลี่ย 52 เปอร์เซ็นต์ มีรายได้เฉลี่ย
7,140 บาทต่อไร่ ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 4,593 บาทต่อไร่ ผลตอบแทนเฉลี่ย 2,547 บาทต่อไร่ สัดส่วนของ
รายได้ต่อการลงทุน 1.55 ผลการทดสอบในปี 2556 พบว่า วิธีเกษตรกรได้ผลผลิตฝักแห้งเฉลี่ย 285 กิโลกรัม
ต่อไร่ มีเปอร์เซ็นต์กะเทาะเฉลี่ย 59 เปอร์เซ็นต์ ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 3,450 บาทต่อไร่ มีรายได้เฉลี่ย 8,550
บาทต่อไร่ ผลตอบแทนการลงทุนเฉลี่ย 5,100 บาทต่อไร่ สัดส่วนของรายได้ต่อการลงทุน 2.47 สาหรับในวิธี
ทดสอบผลผลิตฝักแห้งเฉลี่ย 320 กิโลกรัมต่อไร่ เปอร์เซ็นต์กะเทาะเฉลี่ย 60 เปอร์เซ็นต์ มีรายได้เฉลี่ย 9,600
บาทต่อไร่ ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 4,867 บาทต่อไร่ ผลตอบแทนเฉลี่ย 4,733 บาทต่อไร่ สัดส่วนของรายได้ต่อ
การลงทุน 1.97 จะเห็นว่าทั้งสามปีการผลิตถั่วลิสงโดยวิธีทดสอบจะได้ผลผลิตฝักแห้งและเปอร์เซ็นต์ กะเทาะ
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สูงกว่าวิธีเกษตรกร แต่จะมีต้นทุนการผลิตสูงกว่าวิธีเกษตรกร จึงทาให้สัดส่วนของรายได้ต่อการลงทุนต่ากว่า
วิธีเกษตรกร

ภาพที่ 8 การผลิตถั่วลิสงฤดูฝนจังหวัดกาฬสินธุ์
การยอมรับเทคโนโลยี ฤดูแล้งเกษตรกรมีความพึงพอใจในพันธุ์ถั่วลิสงทั้ง 2 พันธุ์ คือ พันธุ์ไทนาน 9
และขอนแก่น 5 เนื่องจากเจริญเติบโตดี ความงอกดี งอกเร็ว ดูแลรักษาง่าย การยอมรับเทคโนโลยี ฤดูฝน
เกษตรกรมีความพึงพอใจในพันธุ์ถั่วลิสงขอนแก่น 6 เนื่องจากมีฝักและเมล็ดโต ทาให้ได้ผลผลิตสูง ถั่วลิสงเป็น
ที่ต้องการของตลาดทั้งในรูปแบบฝักสด และฝักแห้ง การใช้ยิบซัมอัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ โรยในช่วงออกดอก
ทาให้ถั่วลิสงมีเมล็ดลีบน้อยลง
การนาไปใช้ประโยชน์ เกษตรกรร่วมทดสอบปี 2551-2553 รวม 15 ราย เป็นแปลงต้นแบบ
เทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตถั่วลิสงฤดูแล้ง และเกษตรกร 10 รายที่ร่วมทดสอบ ปี 2554-2556 เป็นแปลง
ต้นแบบเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตถั่ว ลิสงฤดูฝน ในพื้นที่ตาบลสมสะอาด อาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
และยังมีการขยายผลไปยังเกษตรกรพื้นที่ใกล้เคียง เกษตรกรสามารถนาเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตถั่วลิสงใน
เรื่องของพันธุ์ การจัดการ การใส่ปุ๋ย ไปปรับใช้ใ นการผลิตถั่วลิสงของตนเอง เพื่อให้สามารถยกระดับผลผลิต
และรายได้ให้สูงขึ้น
ปัญหา อุปสรรค เงื่อนไขการผลิต ฤดูแล้ง น้าที่เก็บกักในสระน้าหรือแหล่งน้าธรรมชาติมีน้อย
เกษตรกรประสบปัญหาการขาดแคลนน้าในช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นช่วงที่ถั่วลิสงออกดอกและ
แทงเข็ม ถั่วลิสงได้รับน้าไม่พอเพียงจะทาให้ผลผลิตต่า การผลิตในฤดูฝน มีความเสี่ยงสภาพฝนแล้ง หรือฝนทิ้ง
ช่วง ในระยะที่ถั่วลิสงออกดอกและแทงเข็ม ถั่วลิสงได้รับน้าไม่พอเพียงจะทาให้ผลผลิตต่า
เรื่องที่ 2 องค์ความรู้เทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสงฤดูฝนและถั่วลิสงฤดูแล้งจังหวัดขอนแก่น
ผลงานองค์ ความรู้ เทคโนโลยี การผลิ ตถั่ วลิ สงฤดู ฝ นและฤดู แ ล้ ง จั ง หวั ด ขอนแก่ น เรี ย บเรี ย งโดย
นางสาวญาณิน สุปะมา กลุ่มวิชาการ สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 สรุปได้ดังนี้
สภาพทั่วไปของการผลิตถั่วลิสงในพื้นที่ พื้นที่จังหวัดขอนแก่น ปี 2559/60 มีพื้นที่ปลูกถั่วลิสง
2,987 ไร่ ครัวเรือนที่ปลูก 958 ครัวเรือน ผลผลิตเฉลี่ย 376 กิโลกรัมต่อไร่ พื้นที่ปลูกมากที่สุด คือ อาเภอน้า
พอง และอาเภอสีชมพู (สานักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น ,2560) เกษตรกรปลูกถั่วลิสงทั้งฤดูฝน และฤดูแล้ง
ถั่ว ลิ ส งมีความส าคัญในระบบการปลู กพืช เพราะสามารถปลู กสลั บกับพืช หลัก สลั บกับการปลู กอ้อย มัน
สาปะหลัง ในสภาพไร่ฤดูฝน และปลูกในฤดูแล้งหลังเก็บเกี่ยวข้าว การจาหน่ายส่วนใหญ่ในรูปฝักสด และฝัก
แห้ง โดยมีพ่อค้ารวบรวมในท้องถิ่น และพ่อค้าจากพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง ส่วนใหญ่ขนาดพื้นที่ปลูก 1-3 ไร่ต่อ
ครัวเรื อน ปัญหาการผลิตถั่วลิสงจังหวัดขอนแก่น คือ ส่ วนใหญ่ปลูกในสภาพดินทราย ความอุดมสมบูรณ์ต่า
ผลผลิตในที่ดอนค่อนข้างต่า ขาดแคลนเมล็ดพันธุ์คุณภาพ การซื้อเมล็ดพันธุ์จากพ่อค้ามีปัญหาความงอกต่า มีโรค
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ที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ จึงดาเนินการทดสอบพันธุ์ และเทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสงตามคาแนะนาของกรมวิชาการ
เกษตร ในพื้นที่ บ้านโคกไม้งาม ตาบลศรีสุข อาเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้เกษตรกรเก็บรักษาพันธุ์ไว้ใช้
เอง ได้พันธุ์ที่มีคุณภาพ หมุนเวียนพันธุ์และการผลิตได้ตลอดทั้งปี ให้คงรักษาพื้นที่ปลูกถั่วลิสงได้อย่างเหมาะสม
เป็นทางเลือกการผลิตให้เกษตรกรในพื้นที่ สามารถลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มผลตอบแทนแก่เกษตรกร นาไปสู่
การพึ่งตนเองได้อย่างแท้จริง
ฤดูการผลิตถั่วลิสง เกษตรกรปลูกถั่วลิสงทั้งฤดูฝนและฤดูแล้ง ผลงานทดสอบดาเนินการ 3 ฤดู ในปี
2558-2560 โดยนาพันธุ์ทางเลือก ขอนแก่น 84-7 และ 84-8 เป็นพันธุ์รับรอง ร่วมกับการคลุกเมล็ดป้องกัน
กาจัดโรคที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ ร่วมกับการปรับสภาพดิน ซึ่งเป็นเทคโนโลยีคาแนะนาของกรมวิชาการเกษตร
เข้าไปทดสอบในพื้นที่
แหล่งน้า การปลูกในฤดูฝนอาศัยน้าฝนอย่างเดียว ส่วนการปลูกในฤดูแล้งเกษตรกรอาศัยน้าจากสระ
และบ่อขุด น้าจากบ่อบาดาล และน้าจากคลองชลประทาน ซึ่งไม่สมบูรณ์นัก
ลักษณะดิน การปลูกในฤดูฝนในสภาพไร่ดินทราย ส่วนการปลูกในฤดูแล้งปลูกหลังนาสภาพดินร่วน
และดินเหนียว
การเตรียมดิน ไถดิน 1-3 ครั้ง ยกแปลงปลูกขนาดแปลงกว้าง 1.5-3 เมตร ความยาวตามสภาพพื้นที่
ร่องสูง 30-50 เซนติเมตร
การเตรียมเมล็ดพันธุ์ ก่อนปลูกคลุกเมล็ดด้วยสารเคมีป้องกันกาจัดเชื้อรา
พันธุ์ที่เหมาะสม ผลจากการดาเนินงาน สามารถสรุปเป็นองค์ความรู้การผลิตถั่วลิสงเฉพาะพื้นที่
จังหวัดขอนแก่น คือ ถั่วลิสงที่ให้ผลผลิตสูง และมีศักยภาพในพื้นที่ ได้ผลผลิตใกล้เคียงกับพันธุ์ขอนแก่น 6 คือ
พันธุ์ขอนแก่น 84-8 โดยเกษตรกรยอมรับถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 84-8 เพราะปลูกขยายพันธุ์ไว้เองมากขึ้น
รวมทั้งกระจายพันธุ์ไปยังเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงมากกว่า 20 ราย พื้นที่ กว่า 50 ไร่ แม้ว่าฝักจะเล็กกว่า
พันธุ์ขอนแก่น 6 แต่ฝักยาว ส่วนใหญ่มี 3-4 เมล็ด จากการดาเนินงานในพื้นที่ตาบลศรีสุข จังหวัดขอนแก่นทั้ง
3 ฤดู พันธุ์ขอนแก่น 84-8 ให้ผลผลิตฝักสด 400-1,360 กิโลกรัมต่อไร่ และมีข้อดี คือ ให้ผลผลิตสูงใกล้เคียง
กับพันธุ์ขอนแก่น 6 ฝักยาว ส่วนใหญ่ฝักมี 3-4 เมล็ด รสชาติดี พ่อค้าที่รวบรวมชอบ โดยให้ราคาสูงกว่าพันธุ์
ขอนแก่น 6 เล็กน้อย ขั้วปลิดง่าย เปลือกบาง กะเทาะง่าย แต่มีเงื่อนไข คือ เหมาะสาหรับการปลูกในสภาพไร่
ฤดูฝน ดินทราย หรือร่วนปนทราย การปลูกหลังนาดินเหนียวจะเก็บเกี่ยวยาก เพราะขั้วเปราะขาดง่าย และ
งอกในแปลง ส่วนพันธุ์ขอนแก่น 84-7 แม้ว่าผลผลิตจะใกล้เคียงกับพันธุ์ขอนแก่น 6 และ ขอนแก่น 84-8 แต่
ฝักเล็ก มี 2 เมล็ด อายุเก็บเกี่ยวยาว รสชาติไม่ค่อยดี ขั้วและฝักเหนียว ทาให้ไม่ได้รับความนิยมจากเกษตรกร
การใส่ปุ๋ย ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 25-40 กิโลกรัมต่อไร่ ปี 2559 และ ปี 2559/60 บางรายใส่
ปุ๋ยเคมีสูตร 12-24-12 อัตรา 20-25 กิโลกรัมต่อไร่ บางรายใส่ปุ๋ยอินทรีย์ ร่วมกับพ่นอาหารเสริมทางใบด้วย
สาหรับปุ๋ยสูตร 12-24-12 หาซื้อยาก เกษตรกรส่วนใหญ่จึงนิยมใส่ ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15
การกาจัดวัชพืช เกษตรกรกาจัดวัชพืชโดยใช้แรงงาน โดยกาจัดวัชพืชหลังถั่วลิสงงอก 10-20 วัน และ
ก่อนลงเข็ม ถั่วลิสงอายุ 30-40 วัน บางรายมีการพูนโคนพร้อมกับการกาจัดวัชพืช
การให้น้า การปลูกในฤดูฝนอาศัยน้าฝนอย่างเดียวไม่มีการให้น้า ส่วนการปลูกในฤดูแล้งเกษตรกรให้
น้าทุก 7-10 วัน หรือทุก 10-15 วัน โดยปล่อยตามร่อง
การเก็บเกี่ยว เก็บผลผลิตเมื่อถั่วลิสงอายุ 90-110 วัน
ผลผลิต ต้นทุน รายได้และผลตอบแทน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้าน ผลผลิต และองค์ประกอบ
ผลผลิต ได้แก่ หลุมต่อไร่ ฝักต่อหลุม ผลผลิตฝักสด ผลผลิตฝักแห้ง เปอร์เซ็นต์กะเทาะ และน้าหนัก 100 เมล็ด
พบว่า ถั่วลิสงฤดูแล้ง ปี 2558/59 และฤดูแล้ง ปี 2559/60 เกษตรกรปลูกพันธุ์ขอนแก่น 6 ,u-okfg,]Hff9
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น้าหนัก 100 เมล็ดเฉลี่ย สูงกว่าพันธุ์ขอนแก่น 84-7 และ 84-8 อย่างชัดเจน ถั่วลิสงฤดูฝน ปี 2559 จานวน
หลุ มต่อไร่ จ านวนฝั กต่อหลุ ม ผลผลิ ตฝั กสด และน้าหนัก 100 เมล็ ด ของพั นธุ์ขอนแก่น 6 สู ง กว่า พัน ธุ์
ขอนแก่น 84-7 และ 84-8 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ ถั่วลิสงฤดูแล้ง
ปี 2558-2560 การปลูกพันธุ์ขอนแก่น 6 มีผลตอบแทนเฉลี่ย 14,104 บาทต่อไร่ ค่า BCR เฉลี่ย 2.93 การปลูก
พันธุ์ขอนแก่น 84-7 และ 84-8 มีผลตอบแทนเฉลี่ย 12,747 บาทต่อไร่ ค่า BCR เฉลี่ย 2.82

ภาพที่ 9 การผลิตถั่วลิสงฤดูแล้งและฤดูฝนจังหวัดขอนแก่น
การยอมรับเทคโนโลยี ผลจากการนาเทคโนโลยีด้านพันธุ์ และการจัดการจัดการศัตรูถั่วลิสง ของกรม
วิชาการเกษตรไปดาเนินการในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น พบว่า การปลูกพันธุ์ขอนแก่น 6 ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์
ขอนแก่น 84-7 และ 84-8 และน้าหนัก 100 เมล็ด พันธุ์ขอนแก่น 6 สูงกว่า พันธุ์ขอนแก่น 84-7 และ 84-8
อย่างชัดเจน ซึ่งก็เป็นไปตามศักยภาพของพันธุ์ เกษตรกรยอมรับการคลุกเมล็ดก่อนปลูก เพื่อป้องกันปัญหาโรค
ที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ สาหรับการพ่นสารเคมีป้องกันกาจัดเพลี้ยไฟซึ่ง เป็นพาหะของไวรัสยอดไหม้ ไม่มีความ
จาเป็นในถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 6 เพราะมีคุณสมบัติทนทานต่อโรคยอดไหม้
การนาไปใช้ประโยชน์ ผลจากการทดสอบ พบว่า ถั่วลิสงพันธุ์ ขอนแก่น 84-8 มีศักยภาพในการเป็น
พันธุ์ทางเลือกให้เกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งเกษตรกรยอมรับ โดยการเก็บและขยายพันธุ์ไว้ใช้เอง รวมทั้งกระจาย
พันธุ์ไปยังเกษตรกรใกล้เคียงที่ไม่ได้ร่วมการทดสอบ โดยปลูกถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 84-8 ทั้งในฤดูฝนและฤดู
แล้ง มีการหมุนเวียนเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เองในพื้นที่ ซึ่งเป็นแนวทางในการลดต้นทุนการผลิต และพึ่งตนเองได้อย่าง
แท้จริง
ปัญหา อุปสรรค เงื่อนไขการผลิต การปลูกในฤดูแล้งมักพบปัญหาขาดน้าทาให้ได้ผลผลิตต่ากว่าการ
ปลูกฤดูฝน เนื่องจากขาดแหล่งน้าเสริม ระบบชลประทานในพื้นที่ยังไม่สมบูรณ์
เรื่องที่ 3 องค์ความรู้เทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสงฤดูแล้งจังหวัดชัยภูมิ
ผลงานองค์ความรู้เทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสงฤดูแล้งจังหวัดชัยภูมิ เรียบเรียงโดย นางศศิธร ประพรหม
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชัยภูมิ สรุปได้ดังนี้
สภาพทั่ ว ไปของการผลิ ต ถั่ ว ลิส งในพื้ น ที่ การทดสอบเทคโนโลยีก ารผลิ ตถั่ ว ลิ ส งจั งหวั ดชั ย ภู มิ
ระหว่างปี 2554-2558 ดาเนินการที่ ตาบลนาฝาย อาเภอเมือง และตาบลตลาดแร้ง อาเภอบ้านเขว้า ซึ่งเป็น
แหล่งผลิตถั่วลิสงที่สาคัญแหล่งหนึ่งของจังหวัดชัยภูมิ ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป เป็นภูเขาที่ราบสูงด้าน
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เหนือลาดต่าลงสู่ทางด้านทิศใต้ของตาบล ทาให้สภาพพื้นที่ด้านทิศใต้เป็นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การทานา และ
การปลูกพืชหลังนา
ฤดูการผลิตถั่วลิสงฤดูแล้ง ธันวาคมถึงพฤษภาคม หลังเก็บเกี่ยวข้าว
แหล่งน้า แหล่งน้าที่ใช้ทาการเกษตรได้จาก เขื่อนลาประทาว ไหลลงสู่อ่างเก็บน้าลาช่อระกามีลาห้วย
ไหลผ่านพื้นที่และมีบางแห่งใช้กังหันพลังน้าขนาดใหญ่ทดน้าเข้าสู่แปลงเพื่อทาการเกษตร
ลักษณะดิน กลุ่มชุดดินที่พบในเขต บ้านโนนดู่พัฒนา ตาบลนาฝาย ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชุดดินที่ 17 เกิด
จาก เนื้อดินเป็นพวกดินร่วนละเอียด เนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินร่วน ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปน
ทรายหรือดินร่วนเหนียว ดินมีสีน้าตาลอ่อนถึงสีเทา พบจุดประสีน้าตาล สีเหลือง หรือสีแดงปะปน บางแห่ง
อาจพบศิลาแลงอ่อน ดินมีความอุดมสมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่า เช่น ชุดดินร้อยเอ็ด เรณู เนื้อดินเป็นดินร่วน
ปนทรายหรือดินทรายปนดินร่วน สีน้าตาลปนเทาหรือสีน้าตาล และกลุ่มชุดดินที่พบเป็นส่วนใหญ่ของบ้านโนน
มะเกลือ ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 18 เนื้อดินบนเป็นพวกดินร่วนปนทรายหรือดินร่วน ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปน
ทราย หรือดินร่วนเหนียว ดินมีสีน้าตาลอ่อนถึงสีเทา พบจุดประพวกสีน้าตาล สีเหลือง หรือ สีแดงปน ดินมี
ความสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่า นอกจากนั้นยังพบกลุ่มชุดดินที่ 36 พบบริเวณพื้นที่ดอนที่มีสภาพพื้นที่เป็นลูก
คลื่นลอนลาดจนถึงเนินเขาเนื้อดินเป็นดินร่วนละเอียดที่มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย หรือดินร่วน ส่วนดินล่าง
เป็นดินร่วนเหนียวปนทรายหรือดินร่วนเหนียว ดินมีสีน้าตาล สีเหลืองหรือแดง และอาจพบจุดประสีต่างๆ ในชั้น
ดินล่าง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติค่อนข้างต่าถึงปานกลาง ได้แก่ ชุดดินเขาสวนกวาง ชุดดินสีคิ้ว
ส่วนบ้านหลุบโพธิ์ ตาบลตลาดแร้ง พบส่วนใหญ่ กลุ่มชุดดินที่ 35 พบบริเวณพื้นที่ดอนที่มีสภาพพื้นที่เป็นลูก
คลื่นจนถึงเนินเขา หรือเป็นพื้นที่ภูเขา เนื้อดินเป็นพวกดินร่วนละเอียดที่มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ส่วน
ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย ดินมีสีน้าตาล สีเหลืองหรือแดง และอาจพบจุดประสีต่างๆ ในชั้นดินล่าง
ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ
การจัดการดิน ก่อนปลูกเก็บตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์สมบัติทางเคมี บ้านโนนดู่พัฒนา ตาบลนาฝาย
พบว่า ค่า pH อยู่ระหว่าง 5.00-5.63 ปริมาณอินทรียวัตถุในดินอยู่ระหว่างร้อยละ 0.46-0.78 ปริมาณ
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์อยู่ระหว่าง 2.95-9.62 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้อยู่
ระหว่าง 9-25 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ผลการวิเคราะห์ดินพื้นที่ทดสอบเป็นดินที่มีสภาพเป็นกรดจัด มีปริมาณ
อินทรียวัตถุ ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมต่า บ้านโนนมะเกลือ ตาบลนาฝาย อาเภอเมืองมีค่าความเป็นกรด
เป็นด่างของดิน pH อยู่ระหว่าง 5.35-6.90 ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ร้อยละ 0.26-0.86 ปริมาณฟอสฟอรัสที่
เป็นประโยชน์ อยู่ระหว่าง 1.18-67.9 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้อยู่ระหว่าง
24-138 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม จากการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน บ้านหลุบโพธิ์ ตาบลตลาดแร้ง อาเภอบ้านเขว้า
พบว่า มีค่า pH อยู่ระหว่าง 5.71-6.50 ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน อยู่ระหว่างร้อยละ 0.49-1.32 ปริมาณ
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์อยู่ระหว่าง 5.05-114.5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้
อยู่ระหว่าง 48-92 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ผลการวิเคราะห์ดินพื้นที่ทดสอบเป็นดินที่มี ความเป็นกรดเล็กน้อยถึง
ปานกลาง ปริ ม าณอิ น ทรี ย วั ต ถุ อ ยู่ ใ นระดั บ ต่ าถึ ง ปานกลาง ฟอสฟอรั ส อยู่ ใ นระดั บ ต่ าและสู ง มาก ส่ ว น
โพแทสเซียมอยู่ในระดับปานกลางถึงสูง
การเตรียมดิน ไถพรวนดินก่อนปลูกให้ลึกประมาณ 10-20 ซม. เพื่อกาจัดวัชพืชและตากดิน 7-14 วัน
จากนั้นไถพรวนอีก 1-2 ครั้ง แล้วไถยกร่องปลูกสูง 20-25 เซนติเมตรเพื่อให้น้าได้สะดวกและง่ายต่อการกาจัด
วัชพืช
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การเตรียมเมล็ดพันธุ์ คลุกเมล็ดด้ว ยปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม อัตรา 200 กรัมต่อเมล็ดถั่ว ลิสง 15
กิโลกรัม โดยไม่แช่เมล็ดด้วยน้าก่อนปลูก อัตราเมล็ดพันธุ์ 28-30 กิโลกรัมต่อไร่ โดยอัตราการหยอดเมล็ด 2
เมล็ดต่อหลุมระยะต้น 10-20 ซม. ระยะแถว 40-60 ซม.
พันธุ์ที่เหมาะสม ขอนแก่น 6 ขอนแก่น 84-7
การใส่ปุ๋ย หลังปลูก 20-25 วัน ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินโดยใช้อัตราปุ๋ยไนโตรเจน (N) 0-3
กิโลกรัมต่อไร่ ฟอสฟอรัส(P2O5 ) 3-9 กิโลกรัมต่อไร่ และโพแทสเซียม (K2O) 0-3 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็น
ปริมาณปุ๋ยเคมีที่ต้องการใช้สูตร 46-0-0 จานวน 0-4 กิโลกรัมต่อไร่ 18-46-0 จานวน 7-20 กิโลกรัมต่อไร่
และ 0-0-60 จานวน 0-5 กิโลกรัมต่อไร่ โดยโรยข้างแถวแล้วพรวนดินกลบ หลังปลูก 40-45 วัน ช่วงออก
ดอกและลงเข็มใส่ยิปซัม 50 กิโลกรัมต่อไร่
การพรวนดิน พรวนดินข้างแถวถั่วลิสงหลังออกดอกและก่อนแทงเข็ม ช่วง 30-40 วันหลังงอก เพื่อ
ปรับหน้าดินให้เหมาะสมต่อการแทงเข็มและสร้างฝัก ไม่ควรพรวนดินกลบกิ่งแรก เพราะจะทาให้การออกดอก
และการติดฝักลดลง
การให้น้า ให้น้าตามร่องหลังปลูกทุก 7 วันในเดือนแรก หลังจากนั้นให้ทุก 10 วัน สูงถึงระดับเศษ 3
ส่วน 4 ของ ความลึกร่อง โดยไม่ต้องระบายน้าออกโดยเฉพาะช่วงระยะออกดอก ระยะสร้างเข็ม และระยะติด
ฝักสร้างเมล็ดระยะดังกล่าวเป็นช่วงที่ถั่วลิสงต้องการน้ามาก
การเก็บเกี่ยว เก็บเกี่ยวเมื่ออายุ 113-115 วัน
ผลผลิต ต้นทุน รายได้และผลตอบแทน จากการดาเนินงานทดสอบเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตถั่ว
ลิสงในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ระหว่างปี 2554-2558 ซึ่งเป็นการปลูกถั่วลิสงฤดูแล้ง หลังเก็บเกี่ยวข้าว ในเขต
ชลประทาน วิธีทดสอบปฏิบัติตามคาแนะนาของกรมวิชาการเกษตร โดยใช้ถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 6 หรือ พันธุ์
ขอนแก่น 84-7 คลุกเมล็ดด้วยเชื้อไรโซเบียมอัตรา 200 กรัมต่อเมล็ด 15 กิโลกรัม ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 12-24-12
อัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่หรือใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน และใส่ยิปซัมอัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ช่วงออกดอกและ
ลงเข็ม เปรียบเทียบกับวิธีปฏิบัติเดิมของเกษตรกร พบว่าวิธีทดสอบได้ผ ลผลิตฝักแห้งเฉลี่ย 337 กิโลกรัมต่อ
ไร่ รายได้เฉลี่ย 11,407 บาทต่อไร่ ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 4,993 บาทต่อไร่ ผลตอบแทนเฉลี่ย 6,914 บาท
ต่อไร่ วิธีเกษตรกรได้ผลผลิตฝักแห้งเฉลี่ย 295 กิโลกรัมต่อไร่ รายได้เฉลี่ย 8,815 บาทต่อไร่ ต้นทุนการผลิต
เฉลี่ย 8,815 บาทต่อไร่ ผลตอบแทนเฉลี่ย 4,670 บาทต่อไร่ จากการวิเคราะห์อัตราส่วนของรายได้ต่อ
การลงทุน (Benefit Cost Ratio :BCR) พบว่า วิธีทดสอบและวิธีเกษตรกร เฉลี่ย 2.56 และ 1.80
การยอมรับเทคโนโลยี เกษตรกรมีความพึงพอใจในการใช้เทคโนโลยีในการจัดการระดับมากร้อยละ
45-70 ได้แก่ วิธีการใส่ยิปซัมช่วงออกดอกและลงเข็ม การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ส่วนลักษณะพันธุ์ที่นาเข้า
มาทดสอบพันธุ์ขอนแก่น 84-7 เกษตรกรพึงพอใจในระดับมากและปานกลางร้อยละ 35-45 ระดับน้อยร้อยละ
20-57 ลักษณะพันธุ์เป็นที่ต้องการของตลาดและความพึงพอใจในเรื่องของราคาในระดับปานกลางร้อยละ 20
เนื่องจากพันธุ์ขอนแก่น 84-7 มีขนาดของฝักและเมล็ดเล็กกว่าพันธุ์ขอนแก่น 6 ทาให้มีปัญหาในเรื่องแรงงาน
เก็บเกี่ยว เพราะผู้รับจ้างเก็บถั่วลิสงจะชอบพันธุ์ขอนแก่น 6 ที่เก็บได้เร็วกว่า ขั้วไม่เหนียวเหมือนพันธุ์ขอนแก่น
84-7 เกษตรกรพอใจในพันธุ์ขอนแก่น 6 ที่นาเข้าไปทดสอบในระดับมากเฉลี่ยร้อยละ 65 ระดับปานกลางร้อย
ละ 31 และระดับน้อยร้อยละ 4 ลักษณะที่เกษตรกรพึงพอใจในระดับมากร้อยละ 100 ได้แก่ อายุเก็บเกี่ยว
รองลงมาร้อยละ 80 ได้แก่ ลักษณะทรงตรง ลักษณะฝัก การติดฝักดก ขนาดฝักโตและรสชาติหลังต้ม ร้อยละ
60 ได้แก่ ลักษณะสีเปลือกหลังต้มและผลผลิตฝักแห้ง การต้านทานต่อโรคและแมลง ดังนั้นจึงมีเกษตรกรพอใจ
ที่จะเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เองในระดับมากถึงร้อยละ 80 นอกจากนั้น ราคาและความต้องการของตลาดในท้องถิ่น
อยู่ในระดับมากร้อยละ 80 ซึ่งเทคโนโลยีในเรื่องของพันธุ์อาจแตกต่ างกันไปในแต่ละพื้นที่ ขึ้นอยู่กับความ
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เหมาะสมของสภาพดิน ความชื้น และความต้องการของตลาดในแต่ละแห่ง ดังนั้นการยอมรับเทคโนโลยีใน
เรื่องของพันธุ์อาจจะต้องคานึงถึงปัจจัยสภาพแวดล้อมอื่นๆ ด้วย เช่น ความต้องการของตลาด การปฏิบัติ
ในช่วงเก็บเกี่ยว ซึ่งมีความสาคัญเช่นเดียวกับเทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ

ภาพที่ 10 การผลิตถั่วลิสงฤดูแล้งจังหวัดชัยภูมิ
การนาไปใช้ประโยชน์ เกษตรกรร่วมทดสอบ ปี 2554-58 รวม 15 ราย ปี 2556 มีการขยายผลไปยัง
เกษตรกรพื้นที่ใกล้เคียง 20 ราย ปี 2557-58 มีการขยายผลไปยังเกษตรกรพื้นที่ใกล้เคียง 10 ราย เกษตรกรผู้
ปลูกถั่วลิสงหรือเกษตรกรที่ต้องการลดพื้นที่การทานาปรัง สามารถนาเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตถั่วลิสงในเรื่อง
ของพันธุ์ การจัดการ การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ไปปรับใช้ในพื้นที่เพื่อสร้างรายได้หลังการทานา หรือเพิ่ม
ความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน ซึ่งปริมาณความต้องการเมล็ดพันธุ์ในช่วงปลูกฤดูแล้ง ยังมีความต้องการเมล็ดพันธุ์
สูง เกษตรกรสามารถนาเทคโนโลยีไปปรับใช้ในการผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อการค้า ซึ่งทาให้เกิดความเชื่อมโยง
ระหว่างผู้ผลิตและผู้ขาย เป็นการผลิตถั่วลิสงอย่างครบวงจรในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ
ปัญหา อุปสรรค เงื่อนไขการผลิต ปัญหาสาคัญในการปลูกถั่วลิสงในช่วงปี 2557-2558 ได้แก่ สภาพ
ฝนแล้ง น้าในเขตชลประทานมีน้อย ถึงแม้ถั่วลิสงเป็นพืชที่ใช้น้าน้อย แต่ในระยะวิกฤต คือ ช่วงออกดอกและ
แทงเข็ม มักประสบปัญหาการขาดแคลนน้าในช่ว งเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ของทุกปี หากได้รับน้าไม่
พอเพียงจะทาให้ผลผลิตต่า ดังนั้น ในการวางแผนการผลิตต้องมีการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตร หรือมี
แหล่งน้าเสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปลูกถั่วลิสงในฤดูแล้งจังหวัดชัยภูมิ
เรื่องที่ 4 องค์ความรู้เทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสงฤดูแล้งจังหวัดมุกดาหาร
ผลงานองค์ความรู้เทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสงฤดูแล้งจังหวัดมุกดาหาร เรียบเรียงโดย นางสาวพิกุล ซุน
พุ่ม ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร สรุปได้ดังนี้
สภาพทั่วไปของการผลิตถั่วลิสงในพื้นที่ การปลูกถั่วลิสงฤดูแล้งจังหวัดมุกดาหาร ปลูกมากในอาเภอ
เมือง ดอนตาล และดงหลวง เป็นพื้นที่เขตชลประทาน และพื้นที่รับน้าจากแม่น้าโขง การทดสอบเทคโนโลยีที่
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เหมาะสมในการเพิ่มผลผลิตถั่วลิสงพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ปี 2557-2558 ดาเนินการทดสอบที่ตาบลชะโนด
น้อยซึ่งเป็นพื้นที่รับน้าชลประทานอ่างเก็บน้าห้วยชะโนด อาเภอดงหลวง ปริมาตรสามารถบรรจุน้าได้ 18.40
ล้านลูกบาศก์เมตรพื้นที่ชลประทาน 16,000 ไร่ พื้นที่ทาการเกษตร 3,460 ไร่
ฤดูการผลิตถั่วลิสงส่วนใหญ่เป็นการปลูกพืชหลังนาหลังการเก็บเกี่ยวข้าว ระหว่างเดือนธันวาคมพฤษภาคม
แหล่งน้า เกษตรกรใช้แหล่งน้าจากสระในไร่นา แม่น้า ลาห้วยธรรมชาติ และคลองชลประทาน
ลักษณะดิน ดินร่วนปนทราย เหนียวปนทราย ความอุดมสมบูรณ์ต่า จากข้อมูลการวิเคราะห์ดิน ปี
2557-2558 พบว่า ดินมีสภาพเป็นกรดมีค่าความเป็นกรด-ด่าง อยู่ระหว่าง 4.80-5.63 ปริมาณอินทรียวัตถุใน
ดินต่า อยู่ระหว่างร้อยละ 0.2888-0.8168 ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ อยู่ระหว่าง 2.29-106.21
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้อยู่ระหว่าง 10-101 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
การเตรียมดิน การเตรียมดิน ไถตากดิน 7-10 วัน และไถพรวนอีก 1 ครั้ง ยกร่องปลูก สันร่องปลูก
กว้าง 50-60 ซม. สูง 20-25 ซม. ปลูก 2-3 แถว/สันร่อง ระยะต้น 25-30 ซม. จานวน 3-4 เมล็ด/หลุม
การเตรียมเมล็ดพันธุ์ แช่น้าก่อนปลุกด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มาหรือ ใช้สารเคมีป้องกันกาจัดเชื้อรา
คลุกเมล็ดก่อนปลูกใช้ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมคลุกเมล็ดอัตรา 200 กรัม ต่อเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง 15 กิโลกรัม
พันธุ์ที่เหมาะสม ไทนาน 9 ขอนแก่น 6
การใส่ปุ๋ย การใส่ปุ๋ยเคมี สูตร 12-24-12 อัตรา 25 กก./ไร่ สูตร 15-15-15 อัตรา 25-50 กก./ไร่
หลังปลูก 30-40 วัน ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ใส่รองพื้น อัตรา 500-1,000 กิโลกรัมต่อไร่ การปรับสภาพดิน โดโล
ไมท์ อัตรา 50-100 กิโลกรัมต่อไร่ โรยยิปซั่ม อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ ช่วงถั่วออกดอก แทงเข็ม
การกาจัดวัชพืช กาจัดวัชพืช 2 ครั้งด้วยวิธีกล และพรวนดินก่อนถั่วลิสงออกดอก เพื่อปรับหน้าดินให้
เหมาะสมต่อการแทงเข็มและสร้างฝักไม่ควรพรวนกลบกิ่งแรกเพราะจะทาให้การออกดอกและติดฝักลดลง
การให้น้า ให้น้าแบบปล่อยตามร่อง ทุก 7-10 วัน ขึ้นอยู่กับความชื้นของดิน
การเก็บเกี่ยว กลางเดือนเมษายนถึงต้นเดือนพฤษภาคม พันธุ์ขอนแก่น 6 มีอายุเก็บเกี่ยว 120-140
วัน พันธุ์ไทนาน 9 มีอายุเก็บเกี่ยว 90-110 วัน ขึ้นอยู่อุณหภูมิในช่วงฤดูปลูก
ผลผลิต ต้นทุน รายได้และผลตอบแทน เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตต่าเนื่องจากมีวัตถุดิบผลิตเองได้
ไม่ต้องซื้อจากภายนอกมีแรงงานในครัวเรือนเพียงพอไม่ต้องจ้าง มีต้นทุนน้าเพียงพอแต่ยังขาดความรู้ในการ
ผลิตที่ถูกต้องเหมาะสม ดินที่ปลูกเสื่อมคุณภาพ จาเป็นต้องเพิ่มธาตุอาหาร อินทรียวัตถุ และปรับสภาพความ
เป็นกรดด่าง การใช้เทคโนโลยีเรื่องการคลุกไรโซเบียมก่อนปลูกใส่ปุ๋ยตามคาแนะนาของกรมวิชาการเกษตร
และโรยยิมซั่ม ช่วงออกดอกแทงเข็ม ทาให้เกษตรกรมีผลผลิตเพิ่มขึ้น โดยผลผลิตผลผลิตฝักสดของเกษตรกร
เพิ่มจาก 400-800 กิโลกรัมต่อไร่ เป็น 510-767 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 721 กิโลกรัมต่อไร่ ต้นทุนการ
ผลิตเฉลี่ย 3,565 บาทต่อไร่ มีรายได้เฉลี่ย 12,257 บาทต่อไร่ ผลตอบแทนเฉลี่ย 8,694 บาทต่อไร่ สัดส่วน
รายได้ต่อการลงทุน (BCR) 3.44 แม้ว่าต้นทุนจะเพิ่มขึ้นจากเดิมผลผลิตเฉลี่ย 653 กิโลกรัมต่อไร่ ต้นทุนการ
ผลิตเฉลี่ย 3,109บาทต่อไร่ มีรายได้เฉลี่ย 11,101 บาทต่อไร่ ผลตอบแทนเฉลี่ย 7,989 บาทต่อไร่ สัดส่วน
รายได้ต่อการลงทุน (BCR) 3.57
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ภาพที่ 11 การผลิตถั่วลิสงฤดูแล้งจังหวัดมุกดาหาร
การยอมรับเทคโนโลยี เกษตรกรให้การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสง ได้แก่ พันธุ์ การยกร่อง
และการให้น้า ร้อยละ 100 เนื่องจากพันธุ์ขอนแก่น 6 มีเมล็ดโต ผลผลิตดี เก็บเกี่ยวง่าย ส่วนการยกร่องปลูก
ทาให้สะดวกต่อการให้น้า พื้นที่ลุ่ม มีน้าขัง การยกร่องช่วยลดอัตราการเกิดโรคเน่าได้ การให้น้าก่อนปลูกจะ
ช่วยให้เมล็ดถั่วงอกดี
การนาไปใช้ประโยชน์ เกษตรกรที่ร่วมโครงการการทดสอบเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเพิ่มผลผลิต
ถั่วลิสงพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ปี 2557-2558 ดาเนินการทดสอบที่ตาบลชะโนดน้อย อาเภอดงหลวง เกษตรกร
ร่วมโครงการทดสอบปี 2557 จานวน 5 ราย ปี 2558 จานวน 10 ราย โดยเป็นรายเดิม จานวน 4 ราย
เกษตรกรเข้าร่วมดาเนินการจานวน 10 ราย รายละ 1 ไร่ เกษตรกรรวม 14 ราย ถือเป็นแปลงต้นแบบ เป็น
แหล่งเรียนรู้การผลิตถั่วลิสงสาหรับเกษตรกรรายอื่นๆในพื้นที่ ข้างเคียง และกลุ่มผู้ปลูกถั่วลิสงพื้ นที่จังหวัด
มุกดาหาร
ปัญหา อุปสรรค เงื่อนไขการผลิต
1. เกษตรกรควรคลุกเมล็ดก่อนปลูกด้วยสารเคมีป้องกันกาจัดโรคโคนเน่าขาดก่อนปลูก และพ่น
สารเคมีป้องกันกาจัดเพลี้ยอ่อน เพลี้ยจักจั่น และไรแดงให้ทันเวลาหากพบการระบาด
2. ขาดแคลนน้าในการปลูกฤดูแล้ง ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ จะกระทบผลผลิต ทาให้ผลผลิตต่า
3. การปลูกถั่วลิสงฤดูแล้ง เกษตรกรควรวางแผนการปลูกให้สามารถเก็บเกี่ยวก่อนฝนตก ป้องกัน
ผลผลิตเสียหายจากฝนแรกของปี
4. ควรมีการรวมกลุ่มเพื่อขายผลผลิต
เรื่องที่ 5 องค์ความรู้เทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสงฤดูแล้งจังหวัดสกลนคร
ผลงานองค์ความรู้เทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสงฤดูแล้งจังหวัดสกลนคร เรียบเรียงโดย นางสาวศิริรัตน์
เถื่อนสมบัติ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร สรุปได้ดังนี้
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สภาพทั่วไปของการผลิตถั่วลิสงในพื้นที่ การผลิตถั่วลิสงจังหวัดสกลนคร ในฤดูฝนปลูกในพื้นที่ดอน
อาศัยน้้าฝน ฤดูแล้งปลูกในพื้นที่นาหลังการเก็บเกี่ยวข้าว
ฤดูกาลผลิตถั่วลิสง ปลูกถั่วลิสงฤดูแล้งระหว่างเดือนพฤศจิกายน-พฤษภาคม
แหล่งน้า ฤดูแล้งใช้น้าชลประทาน
ลักษณะดิน ดินร่วนปนทราย ดินร่วนปนเหนียว ค่าความเป็นกรด-ด่างของดินอยู่ระหว่าง 4.83-6.46
ปริ ม าณอิ น ทรี ย วั ตถุ ใ นดิ น อยู่ ร ะหว่า ง 0.86-2.15 ปริม าณฟอสฟอรั ส ที่เ ป็ น ประโยชน์ อยู่ ร ะหว่ า ง 2-95
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ อยู่ระหว่าง 10-101 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
การเตรียมดินและการปลูก ไถตากดินประมาณ 7-10 วัน ไถพรวนให้ดินแตกละเอียด ในฤดูแล้งยก
ร่องปลูก สันร่องกว้าง 50-70 เซนติเมตร ปลูก 2 แถว การปลูก ระยะระหว่างต้น 20-30 เซนติเมตร หลุมละ
3-4 เมล็ด
การเตรียมเมล็ดพันธุ์ ใช้สารเคมีป้องกันก้าจัดเชื้อราคลุกเมล็ดพันธุ์ก่อนปลูก
พันธุ์ที่เหมาะสม ไทนาน 9 ขอนแก่น 84-8
การใส่ปุ๋ย ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 12-24-12 อัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ หรือปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 25-30
กิโลกรัมต่อไร่ ใส่รองพื้นหรือหลังปลูก 15 วัน และโรยยิปซัม อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ ในระยะลงเข็ม
การก้าจัดวัชพืช ก้าจัดวัชพืชและพรวนดินก่อนถั่วลิสงออกดอก เพื่อปรับหน้าดินให้เหมาะสมต่อการ
ลงเข็มและสร้างฝัก
การให้น้า ให้น้าตามร่องทุก 7-10 วัน ขึ้นอยู่กับความชื้นของดิน ระดับน้้าที่ให้สูง 3 ใน 4 ของสันร่อง
การเก็บเกี่ยว ต้นเดือนเมษายน ถึงต้นเดือนพฤษภาคม
ผลผลิต ต้นทุน รายได้ และผลตอบแทน การผลิตถั่วลิสงฤดูแล้ง ปี 2560 ถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 84-8
ให้ผลผลิตฝักสดเฉลี่ย 768 กิโลกรัมต่อไร่ จ้านวนหลุมเก็บเกี่ยวเฉลี่ย 20,000 หลุมต่อไร่ จ้านวนฝักดีเฉลี่ย 21 ฝักต่อ
หลุม ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 7,611 บาทต่อไร่ รายได้ 19,200 บาทต่อไร่ ผลตอบแทนเฉลี่ย 11,589 บาทต่อไร่ ถั่วลิสง
พันธุ์ไทนาน 9 ให้ผลผลิตฝักสดเฉลี่ย 712 กิโลกรัมต่อไร่ จ้านวนหลุมเก็บเกี่ยวเฉลี่ย 20,600 หลุมต่อไร่ จ้านวนฝักดี
เฉลี่ย 25 ฝักต่อหลุม ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 6,439 บาทต่อไร่ รายได้ 17,800 บาทต่อไร่ ผลตอบแทนเฉลี่ย 11,361
บาทต่อไร่ ด้านการตลาดเกษตรกรจ้าหน่ายถั่วลิสงในรูปฝักสดราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 25 บาท และจ้าหน่ายฝักแห้ง
ราคากิโลกรัมละ 30-40 บาท
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ภาพที่ 12 การผลิตถั่วลิสงฤดูแล้งและฤดูฝนจังหวัดสกลนคร
การยอมรับเทคโนโลยี เกษตรกรมีความพึงพอใจในการใช้เทคโนโลยีด้านการจัดการธาตุอาหารรองโดยการ
ใส่ยิปซัมในช่วงการลงเข็มมีความพอใจในระดับมาก ด้านพันธุ์เกษตรกรมีความพึงพอใจถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 84-8 ใน
ระดับปานกลาง เนื่องจากลักษณะฝักยาว มีจ้านวนเมล็ดต่อฝัก 3-4 เมล็ด น้้าหนักผลผลิตฝักสดค่อนข้างสูง แต่มี
ข้อจ้ากัด เนื่องจากขั้วฝักไม่เหนียวท้าให้ฝักหลุดง่าย สูญเสียผลผลิตในดินสูงกว่าพันธุ์ไทนาน 9
ปัญหา อุปสรรค เงื่อนไขการผลิต ปัญหาส้าคัญของการผลิตถั่วลิสง คือ ความแปรปรวนของสภาพฟ้า
อากาศ เนื่องจากปัญหาความแห้งแล้ ง น้้ าไม่เพียงพอในการผลิตตลอดฤดูปลูก แม้ว่าอยู่ในเขตชลประทาน น้้า
ชลประทานอาจไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก ท้าให้เกษตรกรต้องเลื่อนเวลาปลูกให้เร็วขึ้น เพื่ออาศัยความชื้นในดิน
หลังการเก็บเกี่ยวข้าว และสร้างแหล่งพักน้้า เช่น บ่อน้้า เพื่อเก็บกักน้้าส้ารองไว้ใช้ให้เพียงพอ
เรื่องที่ 6 องค์ความรู้เทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสงฤดูฝนพื้นที่จังหวัดอุดรธานี
ผลงานองค์ความรู้ เทคโนโลยี การผลิ ตถั่วลิ สงฤดูฝนจังหวัดอุดรธานี เรียบเรียงโดย อมฤต วงษ์ศิริ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี สรุปได้ดังนี้
สภาพทั่วไปของการผลิตถั่วลิสงในพื้นที่ การปลูกถั่วลิสงในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีในฤดูฝน เป็นการ
ปลูกที่กระจายตัวอยู่ในพื้นที่หลายอาเภอโดยการปลูกหมุนเวียนกับการปลูกอ้อยในช่วงอ้อยไถรื้อตอและพักดิน
เกษตรกรจะปลูกเพื่อบริโภค ทาพัน ธุ์ในฤดูแล้งและขายเป็นถั่วฝักต้ม หรือ ถั่วฝักสด โดยจาหน่ายให้พ่อค้า
ท้องถิ่น และประชาชนที่นิยมบริโภคถั่วต้ม แม้มีมูลค่าไม่มากแต่กระจายอยู่ทั่วไปในทุกชุมชนที่ทาการเกษตร
พันธุ์ที่เกษตรกรใช้ คือ พันธุ์พื้นเมืองเดิม มี 3-4 เมล็ดต่อฝัก เปลือกเมล็ดสีชมพู แดง พันธุ์ไทนาน 9 พันธุ์
ขอนแก่น 5 พันธุ์ขอนแก่น 6 เป็นต้น เกษตรกรใช้ประโยชน์ทั้งเป็นถั่วฝักต้ม และถั่วฝักแห้ง
การเตรียมดิน ไถดะ ผาล 3-4 จานวน 1 ครั้ง ไถแปร ผาล 6-7 จานวน 1 ครั้ง ไถพรวน ผาล 7 หรือ
จอบหมุน จานวน 1 ครั้ง การยกร่องปลูกในฤดูฝนเป็นสิ่งสาคัญ เนื่องจากพื้นที่ส่วนมากจะไม่สม่าเสมอ ถั่วลิสง
เป็นพืชที่อ่อนแอต่อน้าท่วมขัง และเสี่ยงกับการเกิดโรค การแทงเข็ม ทาให้การเจริญเติบโตไม่ดี กระทบกับ
ผลผลิต การยกร่องปลูกจะทาให้การระบายน้าดี น้าไม่ท่วมขังแปลง สะดวกในการเข้าดาเนินงานในแปลง เช่น
กาจัดวัชพืช พ่นสารเคมี เก็บเกี่ยวผลผลิต ความกว้างของสันร่องกรณีดินทราย หรือดิ นร่วนปนทราย ทาแปลง
ให้กว้าง 3 เมตร ปลูกได้ประมาณ 5-6 แถว พื้นที่ดินร่วนหรือดินร่วนเหนียวยกร่องแปลงกว้าง 0.75-1.25 เมตร
ปลูก 2-3 แถว
การปลูก จะปลูกด้วยเมล็ด หลุมละ 2-3 เมล็ด
การเตรียมเมล็ดพันธุ์ก่อนปลูก ก่อนปลูกคลุกด้วยสารป้องกันเชื้อรา เช่น สารเมทาแลกซิล เพื่อ
ป้องกันเชื้อราที่ติดมากับเมล็ด
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การกาจั ดวัชพืช การปลู กถั่วลิส งฤดูฝนในจังหวัดอุดรธานี เกษตรกรส่ว นมากพ่นสารเคมีควบคุม
วัชพืชก่อนงอกหลังปลูกเสร็จ เช่น อะลาคลอร์ เมโทลาคลอร์ เป็นต้น และมีการกาจัดวัชพืชด้วยมือหรือวิธีกล
เช่น จอบ เครื่องตัดหญ้า
การใช้ปุ๋ยเคมี เกษตรกรมีการใส่ปุ๋ยตามคาแนะนาบ้าง แต่ การปลูกถั่วลิสงฤดูฝนสภาพไร่หลัง เก็บ
ผลผลิตอ้อย อาจไม่ต้องใส่ปุ๋ยเคมี เพราะเป็นการเพิ่มต้นทุนการผลิต ในช่วงออกดอกแทงเข็มหรือปริมาณฝน
ตกมากติดต่อกัน อาจกระทบกับผลผลิตถั่วลิสง เกษตรกรนิยมใช้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 20-25 กิโลกรัมต่อ
ไร่และบางรายมีการปรับสภาพดินด้วยปูนโดโลไมท์ อัตรา 50-100 กิโลกรัมต่อไร่
โรคและแมลง โรคที่สาคัญของถั่วลิสงในฤดูฝน คือ โรคที่เกิดจากเชื้อราที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ และใน
สิ่งแวดล้อม เช่น โรคโคนเน่าขาด โรคลาต้นเน่า หรือโรคโคนเน่าขาว ซึ่งเป็นโรคที่ต้อ งป้องกัน เช่นใช้สารเคมี
คลุกเมล็ดก่อนปลูก การเปลี่ยนพื้นที่ปลูก ไม่ปลูกซ้าในพื้นที่เดิม การกาจัดเศษซากพืชออกจากแปลงปลูก การ
ไถตากดินอย่างน้อย 7-14 วัน เพื่อลดปัญหาโรค ซึ่งจะช่วยได้ในระดับหนึ่ง ที่สาคัญเกษตรกรควรหมั่นตรวจ
แปลงถ้าพบการระบาดต้องขุดออกมาเผาทาลายเพื่อไม่ให้ลุกลามต่อไป แมลงที่สาคัญ ถั่วลิสงฤดูฝนแมลงที่
สาคัญ คือ เสี้ยนดินและปลวก

ภาพที่ 13 การผลิตถั่วลิสงฤดูฝนจังหวัดอุดรธานี
ผลผลิต ต้นทุน รายได้ และผลตอบแทน จากงานทดสอบในพื้นที่ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2551-2559
ที่อาเภอกุดจับ โดยใช้เทคโนโลยีตามคาแนะนาของกรมวิชาการเกษตร ด้วยการใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15
อัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับปูนโดโลไมท์ อัตรา 100 กิโลกรัมต่อไร่ ทาให้ได้ผลผลิต และผลตอบแทน
เพิ่มขึ้น ถั่วลิสงพันธุ์ไทนาน 9 ได้ผลผลิต 280 กิโลกรัมต่อไร่ และผลตอบแทนเพิ่มขึ้น 2,200 บาทต่อไร่ ถ้าไม่มี
การใส่ปัจจัยการผลิตทาให้ได้ผลผลิต 203 กิโลกรัมต่อไร่ และให้ผลตอบแทนเพียง 679 บาทต่อไร่ การปลูกถั่ว
ลิสงพันธุ์ขอนแก่น 6 ก็เช่นเดียวกัน ได้ผลผลิต 285 กิโลกรัมต่อไร่ ให้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้น 3,390 บาทต่อไร่
เมื่อไม่ใช้ปุ๋ยและปูนโดโลไมท์ให้ผลผลิตต่ามากเพียง 186 กิโลกรัมต่อไร่ ให้ผลตอบแทน 1,800 บาทต่อไร่ ส่วน
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ในพื้นที่อาเภอกุมภวาปี ปลูกพันธุ์ขอนแก่น 84-8 ให้ผลผลิตฝักสด 478 กิโลกรัมต่อไร่ พันธุ์ขอนแก่น 5 ให้
ผลผลิตฝักสด 465 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนพันธุ์ไทนาน 9 ให้ผลผลิตฝักสด 240 กิโลกรัมต่อไร่ ผลตอบแทน 7,800
10,640 บาท และ 3,690 บาทต่อไร่ ตามลาดับ
ปัญหา อุปสรรค เงื่อนไขการผลิต การปลูกถั่วลิสงฤดูฝนจังหวัดอุดรธานีมีพื้นที่ลดลงมากสาเหตุ
หลัก คือ
1. พื้นที่ที่เหมาะสมมีจากัดส่วนใหญ่ปลูกหมุนเวียนสลับกับการปลูกอ้อย
2. ฝนเป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ ถ้าฝนทิ้งช่วงเมื่อถั่วลิสงออกดอกแทงเข็มก็จะทาให้ผลผลิตลดลง หรือ
มีความแล้งยาวนานถั่วลิสงจะมีปัญหาเมล็ดลีบ หรือกรณีฝนชุกตกยาวนาน ดินฉ่าน้าทาให้ถั่วลิสงยืดทางลาต้น
มากต้นจะยาว การออกดอกแทงเข็มจะน้อย ทาให้ผลผลิตต่า
3. เมล็ดพันธุ์ดีหายาก
4. ราคาผันผวนไม่คงที่ มีถั่วลิสงจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามามีส่วนแบ่งในตลาด ทาให้เกษตรกรขาด
แรงจูงใจในการปลูก
5. ขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากหน่วยงานภาครัฐ เพราะมูลค่าตลาดถั่วลิสงน้อยกว่าพืชเศรษฐกิจ
หลัก ตลาดใหม่ที่เป็นเยาวชนไม่นิยมบริโภคถั่วลิสง ทาให้การขยายตลาดเติบโตช้า
เรื่องที่ 7 องค์ความรู้เทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสงฤดูแล้งจังหวัดอุดรธานี
ผลงานองค์ความรู้เทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสงฤดูฝนจังหวัดอุดรธานี เรียบเรียงโดย นางสาวสุทธินันท์
ประพาธ์สุวรรณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี สรุปได้ดังนี้
สภาพทั่วไปของการผลิต ถั่วลิสงในพื้น ที่ การทดสอบเทคโนโลยีการผลิ ตถั่วลิส งจังหวัด อุดรธานี
ระหว่างปี 2554-2558 ดาเนินการที่ ตาบลกุดจับ อาเภอกุดจับ ซึ่งเป็นแหล่งผลิตถั่วลิสงที่สาคัญแหล่งหนึ่ง
ของจังหวัดอุดรธานี ส่วนใหญ่ปลูกเป็นพืชหลังนา และจาหน่ายในรูปถั่วฝักแห้ ง อาเภอกุดจับมีกลุ่มแปรรูปถั่ว
ลิสงจานวน 3 กลุ่ม ในเขตตาบลเมืองเพีย ตาบลกุดจับ และตาบลขอนยูง พันธุ์ที่นิยมปลูกคือ พันธุ์ไทนาน 9
การผลิตถั่วลิสงฤดูแล้ง ธันวาคมถึงพฤษภาคม หลังเก็บเกี่ยวข้าว
แหล่งน้า แหล่งน้าที่ใช้ทาการเกษตรได้จากชลประทานห้วยหลวง
ลักษณะดิน ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มดินร่วนละเอียดในที่ดอน ได้แก่ชุดดินดอนไร่ (Dr) ด่านซ้าย (Ds) ห้าง
ฉัตร (Hc) โคราช (Kt) มาบบอน (Mb) สตึก (Suk) วาริน (Wn) และ ยโสธร (Yt) สภาพพื้นที่ เป็นลูกคลื่นลอน
ลาด เล็กน้อย ถึงเป็นลูกคลื่นลอนลาด ความลาดชัน 2-8% เนื้อดิน ดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ดินล่างดิน
ร่วนเหนียวปนทราย การระบายน้าดีปานกลางถึงดี การซาบซึมน้าปานกลาง การไหลบ่าของน้าบนผิวดินเร็ว
การจัดการดิน ก่อนปลูกเก็บตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์สมบัติทางเคมี บ้านหนองโน ตาบลกุดจับ อาเภอกุดจับ
จังหวัดอุดรธานี พบว่า ค่า pH อยู่ระหว่าง 5.41-6.18 5.00-5.63 ปริมาณอินทรียวัตถุในดินอยู่ระหว่างร้อยละ
0.35-0.86 ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์อยู่ระหว่าง 2.97-15.91 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ปริมาณ
โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้อยู่ระหว่าง 22-57 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ผลการวิเคราะห์ดินพื้นที่ทดสอบเป็นดิน
ที่มีสภาพเป็นกรดอ่อน มีปริมาณอินทรียวัตถุ ฟอสฟอรัสต่า ปริมาณโพแทสเซียมปานกลาง
การเตรียมดิน ไถพรวนดินก่อนปลูกให้ลึกประมาณ 10-20 ซม. เพื่อกาจัดวัชพืชและตากดิน 7-14
วัน จากนั้นไถพรวนอีก 1-2 ครั้ง แล้วไถยกร่องปลูกสูง 20-25 เซนติเมตร ปลูกเพื่อให้น้าได้สะดวกและง่ายต่อ
การกาจัดวัชพืช
การเตรียมเมล็ดพันธุ์ คลุกเมล็ดด้ว ยปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม อัตรา 200 กรัมต่อเมล็ดถั่ว ลิสง 15
กิโลกรัม โดยไม่แช่เมล็ดด้วยน้าก่อนปลูก และคลุกเมล็ดด้วยสารป้องกันกาจัดเชื้อรา คาร์เบนดาซิมร่วมกับเม
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ทาแลคซิล อัตรา 150-200 กรัม ต่อเมล็ดถั่วลิสง 15 กิโลกรัม อัตราการหยอดเมล็ด 2-3 เมล็ดต่อหลุมระยะ
ต้น 20-25 ซม. ระยะแถว 50 ซม.
การใส่ปุ๋ย ใส่รองพื้นหลังจากยกร่อง โดยโรยตามร่อง จากนั้นจึงทากลบปุ๋ยพร้อมแต่งร่อง ใช้ปุ๋ยเคมี
สูตร 12-24-12 หรือ 15-15-15 อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ ช่วงออกดอกและลงเข็มใส่ยิปซัม 50 กิโลกรัมต่อไร่
การพรวนดิน พรวนดินข้างแถวถั่วลิสงพร้อมกาจัดวัชพืชก่อนถั่วลงเข็ม ช่วง 30-40 วันหลังงอก เพื่อ
ปรับหน้าดินให้เหมาะสมต่อการแทงเข็มและสร้างฝัก ไม่ควรพรวนดินกลบกิ่งแรก เพราะจะทาให้การออกดอก
และการติดฝักลดลง
การให้น้า ให้น้าตามร่องหลังปลูกทุก 7-10 วันในเดือนแรก (พิจารณาความชื้นในดินด้วย) สูงถึง
ระดับเศษ 3 ส่วน 4 ของ ความลึกร่อง หลังจากนั้นให้ทุก 10-14 วัน โดยไม่ต้องระบายน้าออกโดยเฉพาะช่วง
ระยะออกดอก ระยะสร้างเข็ม และระยะติดฝักสร้างเมล็ดระยะดังกล่าวเป็นช่วงที่ถั่วลิสงต้องการน้ามาก
การเก็บเกี่ยว พันธุ์ไทนาน 9 เก็บเกี่ยวเมื่ออายุ 90-110 วัน
ผลผลิต ต้นทุน รายได้และผลตอบแทน จากการดาเนินงานทดสอบเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตถั่วลิสง
ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ระหว่างปี 2554–2558 เป็นการปลูกถั่วลิสงหลังนาในเขตชลประทาน วิธีทดสอบ
ปฏิบัติตามคาแนะนาของกรมวิชาการเกษตร โดยใช้ถั่วลิสงพันธุ์ไทนาน 9 คลุกเมล็ดด้วยคาร์เบนดาซิมร่วมกับ
เมทาแลคซิล อัตรา 150-200 กรัม ต่อเมล็ดถั่วลิสง 15 กิโลกรัม ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 12-24-12 หรือ 15-15-15
อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ และใส่ยิปซัมอัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ช่วงออกดอกและลงเข็ม ให้ผลผลิตฝักแห้งเฉลี่ย
345 กิโลกรัมต่อไร่ รายได้เฉลี่ย 11,717 บาทต่อไร่ ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 5,876 บาทต่อไร่ ผลตอบแทนเฉลี่ย
7,282 บาทต่อ อัตราส่วนของรายได้ต่อการลงทุนเฉลี่ย 2.64
การยอมรับเทคโนโลยี เกษตรกรให้การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสง การยอมรับพันธุ์ของกรม
วิชาการเกษตร พันธุ์ไทนาน 9 การยกร่องปลูกและการให้น้าทุกๆ 7-14 วัน การคลุกเมล็ดก่อนปลูกด้วยสารเม
ทาแลกซิล หรือ คาร์เบนตาซิม
การนาไปใช้ประโยชน์ เกษตรกรร่วมทดสอบ ปี 2554-57 จานวน 5 ราย ปี 2558 มีการขยายผลไป
ยังเกษตรกรพื้นที่อาเภอบ้านดุง 10 ราย สามารถนาเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตถั่วลิสงในเรื่องของพันธุ์ การใส่
ปุ๋ย และการยกร่องปลูก
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ภาพที่ 14 การผลิตถั่วลิสงฤดูแล้งจังหวัดอุดรธานี
ปัญหา อุปสรรค เงื่อนไขการผลิต ปัญหาสาคัญในการปลูกถั่วลิสงในช่วงปี 2554-2558 1) ปริมาณ
น้าในเขตชลประทานมีน้อย ถึงแม้ถั่วลิสงเป็นพืชที่ใช้น้าน้อย แต่ในระยะวิกฤต คือ ช่วงออกดอกและแทงเข็ม
มักประสบปัญหาการขาดแคลนน้าในช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ของทุกปี หากได้รับน้าไม่พอเพียงจะทาให้
ผลผลิตต่า 2) พื้นที่ปลูกและผลผลิตถั่วลิสงของจังหวัดอุดรธานีลดลงเนื่องจากเกษตรกรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืช
อื่นที่ให้ราคาและผลตอบแทนดีกว่า เช่น ยางพารา อ้อยโรงงาน มันสาปะหลัง
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