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เห็นสมควรใหจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีสําหรับถั่วลิสงข้ึนสําหรับเปนแนวทางการผลิตที่

ถูกตอง 
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มาตรฐานสินคาเกษตร 

การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรบัถ่ัวลิสง 

1 ขอบขาย 

มาตรฐานสินคาเกษตรนี ้ ครอบคลุมการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับการผลิตถั่วลิสงในทุกขั้นตอน

ตัง้แตการปลูก การเก็บเกีย่ว และการดูแลรักษาหลังการเก็บเกีย่ว เพือ่ใหไดถั ่วลิสงแหงทั้งเปลือกท่ีมี

คุณภาพดี ปลอดภัย เหมาะสําหรับเปนวัตถุดิบในการแปรรูปเพื่อบริโภค โดยคํานึงถึงสิ่งแวดลอม สุขภาพ 

และความปลอดภัยของผูปฏิบัติงาน 

2 นิยาม 

ความหมายของคําท่ีใชในมาตรฐานสินคาเกษตรนี้ มีดังตอไปนี้ 

2.1ถั่วลิสง  (groundnut หรือ peanut)  หมายถึง  พืชในวงศ  Fabaceae  หรือ  Leguminosae มีชื่อ

วิทยาศาสตรวา Arachis hypogaea L. และอาจมีชื่อเรียกอื่น เชน  ถั่วดิน  ถั่วย่ีสง  ถั่วใตดิน  หรือถั่วคุด   

2.2 ฝกถั่วลิสง หมายถึง ผล (fruit) ของถั่วลิสง ท่ีประกอบดวยสวนของเปลือก (pericarp) ซ่ึงแข็งแตเปราะ  

ภายในฝกมีเมล็ด 1 เมล็ด ถงึ 4 เมล็ด  แตกตางกันไปตามพันธุ เมล็ดมีเย่ือบางหุม (seed coat หรอื testa) 

2.3 ถั่วลิสงระยะฝกเต็ม หมายถึง ระยะหลังจากรังไขท่ีผสมแลว ยืดตัวยาวคลายเข็มแทงลงดิน (เรียก

ท่ัวไปวาระยะแทงเข็ม) และฝกขยายขนาดเต็มท่ีแลว แตเมล็ดยังอยูในระยะกําลังพัฒนา  

2.4 ถั่วลิสงระยะพัฒนาฝก หมายถึง ระยะระหวางถั่วลิสงเริ่มสรางฝกจนถึงระยะเก็บเกี่ยว 

2.5 ถั่วลิสงสดทัง้เปลือก หมายถึง ฝกถั่วลิสงที่ สุกแกเต็มท่ี ปลิดออกจากลําตน โดยยังไมผานการลดความชื้น 

ปกติมีความชื้น 45% ถงึ 60% 

2.6 ถั่วลิสงแหงท้ังเปลือก หมายถึง ฝกถั่วลิสงท่ีปลิดออกจากลําตน และนําไปตากหรืออบใหแหงแลว 

2.7 ฝกเสีย  หมายถึง  ฝกออน  ฝกท่ีมีเมล็ดงอก  ฝกท่ีมีราข้ึน  ฝกแตก  ฝกท่ีมีรองรอยการถูกทําลาย

จากศัตรูพืช ฝกท่ีมีสีผิดปกติ 

2.8 ฝกดี หมายถึง ฝกท่ีแกพอดี และไมมีลักษณะของฝกเสีย  

2.9 เมล็ดถั่วลิสง หมายถึง เมล็ดท่ีไดหลังจากการนําถั่วลิสงแหงท้ังเปลือกไปกะเทาะเปลือกออก 
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2.10 เกษตรกร หมายถึง ผูปลูกถั่วลิสง

2.11 วัตถุหรือสิ่งทีเ่ปนอันตราย หมายถึง วัตถุหรือสิง่อื ่นใด ไมวาจะเปนเคมีภัณฑ เชือ้จุลินทรีย หรือ

สารพิษจากจุลินทรียท่ีอาจทําใหเกิดอันตรายแกบุคคล สัตว พืช ทรัพยสิน หรือส่ิงแวดลอม 

   

2.12 วัตถุอันตรายทางการเกษตร หมายถึง วัตถุอันตรายท่ีใชในทางการเกษตร ตามประกาศกระทรวง

อุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 

และฉบับแกไขเพิ่มเติม ซ่ึงกรมวิชาการเกษตรเปนผูรับผิดชอบ 

2.13 อะฟลาทอกซิน หมายถึง สารพิษทีส่รางขึ้นโดยเชื้อราบางชนิด โดยเฉพาะแอสเพอรจิลลัส ฟลาวัส 

(Aspergillus flavus) และแอสเพอรจิลลัส พาราซิติคัส (Aspergillus parasiticus) ทีพ่บในธรรมชาติ มี 4 

ชนิด คือ อะฟลาทอกซิน บี 1 (B1) บี 2 (B2) จี 1 (G1) และ จี 2 (G2) 

2.14 แปลงปลูก หมายถึง บริเวณการผลิตท่ีมีอาณาเขตไมตอเนื่อง หรือหากตอเนือ่งกับพื้นทีผ่ลิตอืน่แตมี

การจัดการกระบวนการผลิตแตกตางกันอยางเห็นไดชัด ท้ังปจจัยการผลิต การดูแลรักษา และผูปฏิบัติงาน

ในแปลงปลูก  

2.15 การตรวจพินิจ หมายถึง การตรวจสอบลักษณะปรากฏของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เชน ผลิตผล ผลิตภัณฑ 

สภาพแวดลอมที่ปรากฏ โดยการตรวจดวยสายตาเปนหลัก แตอาจใชประสาทสัมผัสอื่นประกอบ ทั้งนี้

ขึน้กับปจจัยคุณภาพที่ตองการตรวจสอบ หรืออาจใชเครื่องมือประกอบ เชน แวนขยาย ทัง้นี้รวมถึงการ

ตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือกระบวนการทํางานดวย 

2.16 การตามสอบ หมายถึง ความสามารถในการติดตามทีม่าที่ไปของสินคาเกษตรและอาหาร ผาน

ขัน้ตอนหนึ่งหรือหลายขัน้ตอนที่กําหนดของการผลิต การจัดการ/การแปรรูป และการจําหนายสินคา

เกษตรและอาหาร 

2.17 ส่ิงแปลกปลอม หมายถงึ ส่ิงอื่นๆ ท่ีไมใชถั่วลิสงแหงท้ังเปลือก  
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3 เกณฑกําหนด และวิธีตรวจประเมิน 

เกณฑกําหนด และวิธีตรวจประเมินใหเปนไปตามตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1 เกณฑกาํหนดและวธิตีรวจประเมิน 

(ขอ 3) 

รายการ เกณฑกาํหนด วธิตีรวจประเมิน 

1. แหลงน้ํา 1. น้ําท่ีใชตองไดจากแหลงน้ําท่ีไมอยู

ในสภาพแวดลอม ซึ ่งกอใหเกิดการ

ปนเป อนวัตถุหรือสิ ่งที ่เปนอันตราย

และวัตถุอันตรายทางการเกษตร ท่ีจะ

ทําใหเกิดการตกคางหรือปนเปอนใน

เมล็ดถั่วลิสงในระดับท่ีทําใหเกิดอันตราย

ตอผูบริโภค (ภาคผนวก ก.1) 

1. ตรวจพินิจสภาพแวดลอม หากอยู

ในสภาวะเสี ่ยงใหเก็บตัวอยางน้ ําไป

วิเคราะห 

2. พื้นท่ีปลูก 2. ตองเปนพื้นท่ีท่ีไมมีวัตถุหรือสิ่งทีเ่ปน

อนัตราย และวตัถอุนัตรายทางการเกษตร 

ท่ีจะทําใหเกิดการตกคางหรือปนเปอนใน

เมล็ดถั่วลิสงในระดับท่ีทําใหเกิดอันตราย

ตอผูบริโภค (ภาคผนวก ก.2) 

2. ตรวจพินิจสภาพแวดลอม หากอยู

ในสภาวะเส่ียงใหตรวจสอบคุณภาพดิน 

3. การใชวัตถอุนัตราย

ทางการเกษตร 
 

3.1 ผูปฏิบัติงานตองมีความรูในการใช

วัตถุอันตรายทางการเกษตรท่ีถูกตอง 

 

3.1 ตรวจประเมินความรู ความเขาใจ 

หรือตรวจการปฏิบัติงาน หรือหลักฐาน

การฝกอบรม 

 3.2 หากมีการใชใหใชตามคําแนะนํา

ของกรมวิชาการเกษตร กระทรวง

เกษตรและสหกรณหรือตามคําแนะนํา

ในฉลากท่ีข้ึนทะเบียนอยางถูกตองกับ

กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตร

และสหกรณ 
 

 

3.2.1 ตรวจสถานที่เก็บรักษาวัตถุ

อันตรายทางการเกษตร 

3.2.2 ตรวจบันทึกขอมูลการสํารวจ

ศัตรูพืชและการใชวัตถุอันตรายทาง

การเกษตร 

3.2.3 กรณีมีหลักฐานหรือเหตุอันควร

สงสัยวา มีการใชวัตถุอันตรายทาง

การเกษตรไมตรงตามคําแนะนํา ใหสุม

ผลิตผลวิเคราะหสารพิษตกคาง 
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รายการ เกณฑกาํหนด วธิตีรวจประเมิน 

4. การจัดการคุณภาพ

ในกระบวนการผลิต

กอนการเก็บเกี่ยว  

4. สํารวจการระบาดของศัตรูถั่วลิสงที่

มีผลตอคุณภาพ และการปนเปอนของ

เชื ้อราที่ทําใหเกิดสารอะฟลาทอกซิน 

เชน เสี้ยนดิน หนอนดวงที่อยูในดิน 

หรือไสเดือนฝอย หากพบการระบาด

ให ป อ งก ัน กํ า จ ัด ต ามภ า คผ น ว ก  

ก.4.1.3, ก.4.3.4, ก.4.4.3 และ

ภาคผนวก ง 

4. ตรวจบันทึกขอมูลการสํารวจศัตรูพืช

และการปองกันกําจัด 

5. การเก็บเกีย่วและ

การปฏิบัติห ลังการ

เก็บเกี่ยว 

  

5.1 การเก็บเกี่ยว 

 

 

 

5.1 เก็บเกี ่ยวถั ่วลิสงในระยะเวลาที ่

เหมาะสม โดยประเมินจากอายุถั่วลิสง

หรือขณะที ่ถั ่วลิสงมีฝกแก 60% ถึง 

65% ของจํ านวนฝ ก เต็ ม ท้ั งหมด 

(ภาคผนวก ก.5.1) 

5.1 ตรวจพินิจลักษณะฝกและสัดสวน

ฝกแก 

5.2 การปฏิบัติหลัง

การเก็บเกี่ยว 
 

5.2.1 กรณีทีป่ลิดฝกกอนนําไปตากให

เ ลื อ ก ป ลิ ด เ ฉ พ า ะ ฝ ก ดี แ ล ะ ต อ ง

ระมัดระวังไมใหเกิดความเสียหายทีมี่

ผลตอคุณภาพของถั่วลิสงสดทัง้เปลือก  

(ภาคผนวก ก.5.2 และ ก.5.3.2) 

 

5.2.1 ตรวจพินิจฝกถั่วลิสงสดท้ังเปลือก 

 5.2.2 การตากหรือการลดความชื้น 

ถัว่ลิสงกอนปลิดหรือถัว่ลิสงที่ปลิดฝก

แ ล ว  ป ฏิ บั ติ ต า ม ข อ กํ า ห น ด ใ น

ภาคผนวก ก.5.3.1 หรือ ก.5.3.3  

ถัว่ลิสงหลังตากตองมีความชืน้ในเมล็ด

เหลือไมเกิน 9% โดยมีระยะเวลาใน

การลดความชื้นในชวงแรกใหเหลือไม

เกิน 12% ภายใน 4 วัน ทั ้งนีใ้หนับ

รวมระยะเวลาการตากทัง้ตนกอนปลิด

ฝกดวย (ถามี) 

 

5.2.2.1 ตรวจพินิจลักษณะการตาก 

5.2.2.2 ตรวจพินิจ และ/หรือใชเครื่องวัด

ความชื้น และใหตรวจบันทึกขอมูล 

การลดความชื้นถั่วลิสง ตามตัวอยางแบบ

บันทึกท่ี 4 ของภาคผนวก ข 
5.2.2.3 กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวามีการ

ปนเป อนสารอะฟลาทอกซิน ให สุ ม

วเิคราะหสารพษิในผลิตผล 
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รายการ เกณฑกาํหนด วธิตีรวจประเมิน 

5.3. การคัดฝก 5.3 ต อ ง มี ก า ร คั ดฝ ก เ สี ย แล ะ สิ ่ง

แปลกปลอมออก 

5.3 ตรวจพินิจ และตรวจบันทึกวิธีการ

ปฏิบัติ 
6. การเก็บรักษาถั่วลิสง

แหงท้ังเปลือก  
 

6. บรรจุในภาชนะที่สะอาด ระบาย

อากาศไดดีและเก็บรักษาในบริเวณท่ี

ถายเทอากาศไดดี ไมเปยกชื้น ไมมี

สัตวพาหะนําเชื ้อ ไมอยูในบริเวณที่

ใช เก ็บว ัตถ ุหร ือ สิ ่ง ที ่เป นอ ันตราย 

และมีวิธีการปองกันความเปยกชื ้น 

(ภาคผนวก ก.6.1) 

6. ตรวจพินิจภาชนะบรรจุ  สถานที่

เก็บและวิธีการเก็บรักษาถัว่ลิสงแหงท้ัง

เปลือกกอนกะเทาะ 

7. การบันทึกขอมูล

และการตามสอบ 
7. มีการบันทึกขอมูล เพื่อใหสามารถ

ตรวจประเมินและตามสอบไดเกี่ยวกับ 
(1) การปฏิบัติกอนการเก็บเกี ่ยวที ่

สงผลตอคุณภาพและผลผลิต 

(2) ปจจัยการผลิต  
(3) ขอมูลการสํารวจศัตรูพืชและการ

ใชวัตถุอันตรายทางการเกษตร 

(4) การลดความชื้นของเมล็ดและการ

คัดฝกเสียและส่ิงแปลกปลอม 

7. ตรวจผลการบัน ทึกข อ มูลของ

เกษตรกรตามแบบบันทึกขอมูลตาม

รายละเอียดในตัวอยางแบบบันทึกของ

ภาคผนวก ข  

4 คําแนะนําการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีสําหรับถ่ัวลิสง 

คําแนะนําการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับถั่วลิสงนี้ มีไวเพื่อใชแนะนําเกษตรกรใหมีการปฏิบัติ

ทางการเกษตรทีด่ีสําหรับการผลิตถั่วลิสงในทุกข้ันตอนตั้งแตการปลูก การเก็บเกี่ยว และการดูแลรักษา

หลังการเก็บเกี่ยว เพื่อใหไดถั่วลิสงแหงทั้งเปลือกที่มีคุณภาพดี ปลอดภัย เหมาะสําหรับเปนวัตถุดิบใน

การแปรรูปเพื่อบริโภค ซ่ึงมีรายละเอียดอธิบายไวในภาคผนวก ก 
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ภาคผนวก ก 

คําแนะนําการปฏิบัติทางการเกษตรทีด่ีสําหรับถ่ัวลิสง 
(ขอ 4) 

ก.1 แหลงนํ้า  

ก.1.1 น้ําท่ีใชในการเพาะปลูก ตองเปนน้ ําที่มาจากแหลงน้ ําที่ไมอยูในสภาพแวดลอมที่เสี่ยงตอการ

ปนเปอน และมีคุณภาพเหมาะสมตอการใชในการเกษตร หามใชน้าํเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม หรือ

กิจกรรมอืน่ๆ ทีก่อใหเกิดการปนเปอนวัตถุหรือสิ่งที่เปนอันตราย กรณีจําเปนตองใชน้ําท่ีมีการปนเปอน

ตองมีหลักฐานหรือขอพิสูจนที่ชัดเจนวาน้ํานั้นไดผานการบําบัดน้ําเสียมาแลว และสามารถนํามาใชใน

กระบวนการผลิตได  

ก.1.2 เก็บตัวอยางน้าํอยางนอย 1 ครัง้ ในระยะเริม่จัดระบบการผลิต สงหองปฏิบัติการของทางราชการ

หรือหองปฏิบัติการทีไ่ดรับการรับรองระบบคุณภาพเพือ่วิเคราะหการปนเปอนสารเคมีหรือสารพิษที่มี

ความเส่ียง  

ก.1.3 แหลงน้ําสําหรับการเกษตรตองไมเปนแหลงน้ําท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากการทําลายส่ิงแวดลอม   

ก.2 พ้ืนที่ปลูก 

ก.2.1 จัดทําขอมูลประจําแปลงปลูก  โดยระบุชื่อเจาของพืน้ที่เพาะปลูก สถานที่ติดตอ ชื่อผูดูแลแปลง 

(ถามี) สถานที่ติดตอ ที่ตั้งแปลงปลูก แผนผังทีต่ั้งแปลงปลูก แผนผังแปลงปลูกชนิดพืชและพันธุที่ปลูก 

ประวัติการใชท่ีดินยอนหลังอยางนอย 3 ป  

ก.2.2 กรณีสถานท่ีปลูกอยูใกลหรืออยูในแหลงอุตสาหกรรมหรือพื้นท่ีท่ีมีความเส่ียง ในระยะเริ่มจัดระบบ

การผลิตควรวิเคราะหดินเพือ่ตรวจสอบคุณภาพดิน และการปนเปอนจากวัตถุหรือสิง่ทีเ่ปนอันตรายท่ีอยู

ในความเสี่ยงอยางนอย 1 ครัง้ โดยเก็บตัวอยางดินสงหองปฏิบัติการของทางราชการ หรือหองปฏิบัติการ

ที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพ ตรวจวิเคราะหสารเคมีหรอืสารพษิท่ีมีความเส่ียง  

ก.3 การใชวัตถุอันตรายทางการเกษตร  

ก.3.1 หากมีการใชวัตถุอันตรายทางการเกษตร ใหใชตามคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร หรือตาม

คําแนะนําในฉลากทีขึ่น้ทะเบียนอยางถูกตองกับกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ การใช
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วัตถุอันตรายทางการเกษตรตองสอดคลองกับศัตรูพืชท่ีสํารวจพบ และใหเปนไปตามคําแนะนําการใชวัตถุ

อันตรายทางการเกษตรของทางราชการ และบันทึกขอมูลในแบบบันทึกท่ี 3 

ก.3.2 การใชวัตถุอันตรายทางการเกษตรตองใชใหถูกตองตามกฎหมาย มีเลขทะเบียนวัตถุอันตราย และมี

คําแนะนําบนฉลากใหใชกับถั่วลิสง  ตองไมใชวัตถุอันตรายทางการเกษตรท่ีหามผลิต นําเขา สงออก  หรือ

มีไวในครอบครอง ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และฉบับแกไขเพิม่เติม รวมถึงทีร่ะบุใน

รายการวัตถุอันตรายทางการเกษตรท่ีประเทศคูคาหามใช ตองหยุดใชวัตถุอันตรายทางการเกษตรกอนการ

เก็บเกีย่วตามชวงเวลาที่ระบุในฉลากทีก่ํากับการใชวัตถุอันตรายทางการเกษตรแตละชนิด หรือใหเปนไป

ตามคําแนะนําของทางราชการ  

ก.3.3 อานคําแนะนําท่ีฉลากเพื่อใหทราบคุณสมบัติและวิธีการใชวัตถุอันตรายทางการเกษตรกอนนําไปใช 

ก.3.4 เกษตรกรและแรงงานที่ปฏิบัติงานดานการปองกันกําจัดศัตรูพืช ควรรูจักศัตรูพืช การเลือกชนิด

และอัตราการใชวัตถุอันตรายทางการเกษตร การเลือกใชเครื่องพนสารเคมีและอุปกรณหัวฉีดรวมทั้ง

วิธีการฉีดพนสารเคมีท่ีถูกตอง โดยตรวจสอบเครื่องพนสารเคมีใหอยูในสภาพพรอมท่ีจะใชงานตลอดเวลา 

ผู ปฏิบัติงานตองสวมเสือ้ผามิดชิด เพื ่อปองกันสารพิษเป อนรางกาย มีอุปกรณปองกันสารพิษ เชน 

หนากากหรือผาปดจมูก ถุงมือ หมวก และสวมรองเทาเพื่อปองกันอันตรายจากสารพิษ 

ก.3.5 เตรียมวัตถุอันตรายทางการเกษตรใหมีความเขมขนที่ถูกตอง โดยปรับปริมาตรน้ําและคนใหเปน

เนื ้อเดียวกันกอนนําไปฉีดพน ควรฉีดพนวัตถุอันตรายทางการเกษตรในชวงเชาหรือเย็นและลมสงบ  

หลีกเล่ียงการฉีดพนในเวลาแดดจัดหรือลมแรง และขณะปฏิบัติงานผูฉีดพนตองอยูเหนือลมตลอดเวลา  

ก.3.6 เตรียมวัตถุอันตรายทางการเกษตรและใชใหหมดในคราวเดียว ไมควรเหลือติดคางในถังพน 

ก.3.7 เมือ่ใชวัตถุอันตรายทางการเกษตรหมดแลว ใหลางภาชนะบรรจุสารเคมีดังกลาวดวยน้าํ 3 ครั้ง  

เทน้ําลงในถังพนสาร นําไปฉีดพนในแปลงพืชที่ไดรับอนุญาตใหฉีดพนวัตถุอันตรายทางการเกษตรนั้น 

ตามคําแนะนําบนฉลาก หรือในพื้นท่ีท่ีกําหนด และตองไมเส่ียงตอการสัมผัสผลิตผลหรือการปนเปอนของ

แหลงน้ําใช  ภาชนะบรรจุวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ใชหมดแลว ตองทําลายเพือ่ปองกันการนํากลับมา

ใชซํ้า แลวนําไปทิ้งในสถานทีที่่จัดสําหรับทิง้ภาชนะบรรจุวัตถุอันตรายทางการเกษตรโดยเฉพาะ หรือ

ทําลายโดยการฝงกลบในดินใหมรีะยะหางอยางนอย 50 m (เมตร) จากแหลงน้าํและทีพ่ักอาศัย และใหมี

ความลึกมากพอท่ีสัตวไมสามารถคุยข้ึนมาได และหามเผาทําลาย 

ก.3.8 หลังการฉีดพนวัตถุอันตรายทางการเกษตรทุกครัง้ ผูฉีดพนตองอาบน้าํ สระผม และเปลีย่นเสือ้ผา

ทันที เส้ือผาท่ีสวมใสขณะฉีดพนสารตองนําไปซักใหสะอาดทุกครั้ง  

ก.3.9 วัตถุอันตรายทางการเกษตรท่ีไมสามารถใชหมดไดในคราวเดียว ใหปดฝาภาชนะบรรจุใหสนิทเมื่อ

เลิกใช และเก็บในสถานท่ีเก็บวัตถุอันตรายทางการเกษตร 
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ก.3.10 จัดเก็บวัตถุอันตรายทางการเกษตรชนิดตางๆ ในสถานที่ มิดชิด ปลอดภัย ปองกันแดดและฝนได 

และมีอากาศถายเทสะดวก  

ก.3.11 แยกสถานที่เก็บวัตถุอันตรายทางการเกษตรใหเปนสัดสวน เพือ่ปองกันการปนเปอนของวัตถุ

อันตรายทางการเกษตรสูอาหาร และส่ิงแวดลอม  

ก.3.12 วัตถุอันตรายทางการเกษตรแตละชนิดตองจัดเก็บในภาชนะปดมิดชิด มีปายแสดงใหชัดเจน และ

แยกเก็บเปนหมวดหมู ไมปะปนกับปุย1/

ก.3.13 สถานที่เก็บวัตถุอันตรายทางการเกษตร ควรมีเครื่องมือและวัสดุปองกันอุบัติเหตุอยางครบถวน 

เชน น้ํายาลางตา น้ําสะอาด ทราย และอุปกรณดับเพลิง  

 สารควบคุมการเติบโตพืช และสารเสริมตางๆ สําหรับพืช วัตถุ

อันตรายทางการเกษตรท่ีเปดใชแลวหามถายออกจากภาชนะบรรจุเดิม 

ก.3.14 ตองไมมีวัตถุอันตรายทีห่ามผลิต นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครอง ตามพระราชบัญญัติวัตถุ

อนัตราย พ.ศ. 2535 และฉบับแกไขเพิ่มเติม  

ก.4 การจัดการคณุภาพในกระบวนการผลติกอนการเก็บเก่ียว 

ก.4.1 การเลือกพ้ืนที่ปลูก 

ก.4.1.1 พื้นท่ีท่ีเหมาะสมสําหรับการปลูกถั่วลิสง ควรมีคุณสมบัติทางกายภาพเปนดินรวน หรือรวนปน

ทราย น้ําไมขัง  มีธาตุอาหารที่จําเปนในระดับที่เพียงพอ คือ ฟอสฟอรัสมากกวา 8 mg/kg (มิลลิกรัม

ตอกิโลกรัม) โพแทสเซียมมากกวา 50 mg/kg แคลเซียมมากกวา 100 mg/kg และโบรอนมากกวา  

0.12  mg/kg มีคาความเปนกรด-เบส (pH) ระดบั 5.5 ถึง 6.8 หากพบวามีปริมาณธาตุอาหาร และ/หรือ

คาความเปนกรด-เบสต่ํากวากําหนด ใหปรับสภาพดินและใสปุย เพือ่ใหถั่วลิสงมีการเจริญเติบโตดี และ

มีความตานทานตอเชือ้ราที่สรางอะฟลาทอกซิน และใหมีการบันทึกขอมูลการปฏิบัติ 

 
______________ 
1/

ปุยเคมี หมายถึง ปุยทีไ่ดจากสารอนินทรียหรืออินทรียสังเคราะห รวมถึงปุยเชิงเดีย่ว ปุยเชิงผสม และปุยเชิงประกอบ 

และปุยอินทรียเคมี แตไมรวมถึง 

 ตามพระราชบัญญัติปุย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 

(1) ปูนขาว ดินมารล ปูนปลาสเตอร ยิปซัม โดโลไมต หรือสารอ่ืนท่ีรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
(2) สารอนินทรียหรืออินทรียไมวาจะเกิดขึน้โดยธรรมชาติหรือทําขึน้ก็ตามทีมุ่งหมายสําหรับใชในการอุตสาหกรรมหรือ

กิจการอ่ืนตามท่ีรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ปุยอินทรีย หมายถึง ปุยที่ไดหรือทํามาจากวัสดุอินทรีย ซึง่ผลิตดวยกรรมวิธีทําใหชื้น สับ หมัก บด รอน สกัด หรือดวย

วิธีการอ่ืน และวัสดุอินทรียถูกยอยสลายสมบูรณดวยจุลินทรีย แตไมใชปุยเคมีและปุยชีวภาพ 

ปุยอินทรียเคมี หมายถึง ปุยทีมี่ปริมาณธาตุอาหารรับรองแนนอนโดยมีปริมาณอินทรียวัตถุตามที่รัฐมนตรีกําหนดโดย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
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ก.4.1.2 ไมควรปลูกในพื้นที่ที่มีการปลูกขาวโพดหรือถั่วลิสงในฤดูกอนหนา  เพื่อลดโอกาสของเชื้อ

ราในแปลงเขาทําลายและสรางสารอะฟลาทอกซิน หากจําเปนตองปลูกในพืน้ที่ดังกลาวใหปฏิบัติตาม

ขอ ก.4.2.1 และขอ ก.4.2.2   
ก.4.1.3 ไมควรปลูกในพื้นที่ที่มีประวัติความเสียหายจากศัตรูพืชในดิน เชน  เสีย้นดิน  หนอนดวงหรือ

ไสเดือนฝอย เมื่อฤดูปลูกที่แลว เพือ่ลดโอกาสการเกิดแผลที่ทําใหเชื้อราเขาทําลายซ้ําเติม  ลักษณะการ

ทําลายของศัตรูพืชในดินแสดงในภาคผนวก ค ภาพท่ี ค.1 และ ภาพที ่ค.2 หากจําเปนตองปลูกในพืน้ที่ที่

มีปญหาศัตรูพืชในดิน ควรมีการปองกันกําจัดศัตรูพืชเหลานั้น ตามขอ ก.4.3.4 และขอ ก.4.4.3 

ก.4.1.4 ไมปลูกถั่วลิสงในพื้นท่ีท่ีมีวัตถุหรือส่ิงท่ีเปนอันตรายท่ีจะทําใหเกิดการตกคางหรือปนเปอน 

ก.4.2 การเตรียมพ้ืนที่ปลูก 

ก.4.2.1 ขจัดซากพืช เชน ฝกหรือซังขาวโพด ซ่ึงอาจเปนแหลงสะสมเชื้อราที่สรางสารอะฟลาทอกซิน ออก

จากพื้นท่ีปลูกใหหมด 

ก.4.2.2 ใหไถดะและไถแปร (ไถพรวน) อยางนอย 1 ครั้ง  เพือ่ชวยทําลายเชือ้โรคและศัตรูพืชในดิน 
สําหรับการปลูกถั่วลิสงในสภาพนาชลประทาน หลังจากไถดะและไถแปรแลว อาจยกรองเพือ่ยกแปลงปลูก

ใหสูง เพื่อความสะดวกตอการใหน้ําและการระบายน้ํา 

ก.4.2.3 ดินที่มีคาความเปนกรด-เบส (pH) ต่ํากวา 5.5 หรือสูงกวา 6.8 ควรปรับสภาพคาความเปน 

กรด-เบส (pH) และใหมีการบันทึกขอมูล 

ก.4.3 การปลูก 

ก.4.3.1 ใชเมล็ดพันธุท่ีมีความงอกมากกวา 70% และไมมีลักษณะผิดปกติ เชน เยื่อหุมเมล็ดฉีกขาดหรือ

เมล็ดมีรอยทําลายจากศัตรูพืช เพื่อใหไดตนกลาท่ีแข็งแรงและงอกสมํ่าเสมอ 

ก.4.3.2 ถาคลุกเมล็ดพันธุดวยสารเคมีกําจัดเชือ้รา ใหปฏิบัติตามคําแนะนําของทางราชการ  เพือ่ทําลาย

เชื้อราท่ีติดมากับเมล็ดและปองกันโรคโคนเนาหรอืโคนเนาขาด และใหมีการบันทึกขอมูล 

ก.4.3.3 ปลูกโดยใชระยะหางท่ีเหมาะสมกับแตละพันธุ ท้ังนี้ข้ึนอยูกับฤดูปลูก และพื้นท่ี ตามคําแนะนํา

ของทางราชการ  เพื่อใหไดจํานวนถั่วลิสงตอพื้นท่ีท่ีเหมาะตอการเจริญเติบโตตามปกติ 

ก.4.3.4 ใหปองกันกําจัดแมลงและสัตวศัตรูตามภาคผนวก ง ในพื้นท่ีท่ีมีแมลงและสัตวศัตรูรบกวน  และ

ใหมีการบันทึกขอมูล 

ก.4.3.5 ถาใชสารกําจัดวัชพืชทีค่วบคุมเมล็ดวัชพืชกอนงอก (pre-emergence herbicides) ควรปฏิบัติตาม

คําแนะนําของทางราชการ และใหมีการบันทึกขอมูล 
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ก.4.4 การดูแลรักษา 

ก.4.4.1 ในกรณีที่ไมใชสารกําจัดวัชพืชในระยะกอนงอก และพืน้ที่ปลูกมีปญหาวัชพืชรบกวน ควรกําจัด

วัชพืชอยางนอย 1 ครั้ง เม่ือถั่วลิสงมีอายุประมาณ 3 สัปดาห ถึง 4 สัปดาห หรือกอนถั่วลิสงแทงเข็ม หรือ

ใชสารกําจัดวัชพืชหลังงอก (post-emergence herbicides) ตามคําแนะนําของทางราชการ และควรระวัง

อยาใหถั่วลิสงไดรับอันตรายจากสารเคมีหรือเครื่องมือท่ีใชในการกําจัดวัชพืช  และใหมีการบันทึกขอมูล  

ก.4.4.2 ดินท่ีมีธาตุอาหารต่ํากวากําหนดในขอ ก.4.1.1 ใหใสปุยอีกครั้งหนึ่ง  

ก.4.4.3 ในพื้นที่ที่มีประวัติความเสียหายจากแมลงและสัตวศัตรูในดิน หลังจากถั่วลิสงออกดอกแลว  

ควรปองกันกําจัดอีกครั้ง  ตามภาคผนวก ง และใหมกีารบันทึกขอมูลตามตัวอยางแบบบันทึกท่ี 3 

ก.4.4.4 สํารวจการเขาทําลายของศัตรูพืชถั่วลิสง หากพบการระบาดใหทําการปองกันกําจัดโดยปฏิบัติตาม

ภาคผนวก ง และใหมีการบันทึกขอมูลตามตัวอยางแบบบันทึกท่ี 3 

ก.4.4.5 ระมัดระวังอยาใหถั่วลิสงขาดน้ําในระยะหลังจากออกดอก แทงเข็ม และระยะพัฒนาฝก เพราะจะ

ทําใหถั่วลิสงออนแอตอการเขาทําลายของเชื้อแอสเพอรจลิลัส 

ก.4.5 การจัดการปจจัยการผลิต 

ก.4.5.1 จัดทํารายการปจจัยการผลิต แหลงทีม่า และรายละเอียดเฉพาะของปจจัยการผลิตที่สําคัญ ไดแก 

พันธุ ปุย วัตถุอันตรายทางการเกษตร ท่ีใชในกระบวนการผลิต พรอมท้ังระบุรายการ ปริมาณ วัน เดือน ป 

ท่ีจัดซ้ือ ตามรายละเอียดในแบบบันทึกท่ี 2  

ก.4.5.2 ควรมีการจัดการปจจัยการผลิตที่ดี เพื ่อปองกันการปนเป อนทั้งในดานจุลินทรีย เคมี และ 

ส่ิงแปลกปลอมสูผลผลิต ในระดับท่ีจะทําใหไมปลอดภัยตอการบริโภค 

ก.4.6 การจัดการเครื่องมือและอุปกรณการเกษตร 

ก.4.6.1 จัดทํารายการและจัดเก็บเครื่องมือและอุปกรณการเกษตร 

ก.4.6.2 จัดใหมีอุปกรณการเกษตรท่ีเหมาะสมและเพียงพอตอการปฏิบัติงาน  

ก.4.6.3 จัดใหมีท่ีเก็บรักษาเครื่องมือและอุปกรณการเกษตรเปนสัดสวน ปลอดภัย งายตอการนํามาใชงาน 

ก.4.6.4 จัดทําแผนซอมบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณการเกษตร และมีการบํารุงรักษาเครื่องมือและ

อุปกรณการเกษตรตามแผนท่ีกําหนดไว พรอมบันทึกขอมูลการบํารุงรักษาทุกครั้ง  
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ก.4.6.5 ตรวจสภาพเครื่องมือและอุปกรณการเกษตร เชน เครือ่งพนสารเคมี อุปกรณการเก็บเกี่ยว กอน

นําออกไปใชงาน เครื่องมือและอุปกรณการเกษตรท่ีตองอาศัยความเท่ียงตรงในการปฏิบัติงาน เชน หัวฉีด

พนวัตถุอันตรายทางการเกษตร ตองมีการตรวจสอบความเทีย่งตรงอยางสม่าํเสมอ หากพบวามีความ

คลาดเคลือ่นตองปรับปรุงซอมแซมหรือเปลี่ยนใหม ใหมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานเมื่อนํามาใชงาน  

ใชเครื่องมือและอุปกรณการเกษตรใหถูกตองตามวัตถุประสงคการใชงาน 

ก.4.6.6 ทําความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณการเกษตร รวมทัง้ภาชนะบรรจุและขนสงผลิตผลทุกครั้ง

กอนการใชงาน และหลังใชงานเสร็จแลวกอนนําไปเก็บ  

ก.4.7 การกําจัดของเสียและวัสดุเหลือใช  

ก.4.7.1 สวนของพืชท่ีเปนโรคตองทําลายนอกแปลงปลูก 

ก.4.7.2 เศษพืชท่ีไมมีโรคเขาทําลายสามารถนําไปทําเปนปุยหมักหรือปุยพืชสดได 

ก.4.7.3 แยกประเภทของขยะใหชัดเจน เชน กลองกระดาษ พลาสติก แกว น้ํามัน สารเคมี และเศษซากพืช 

รวมท้ังควรมีถังขยะใหเพียงพอ หรือระบุจุดท้ิงขยะใหชัดเจน 

ก.5 การเก็บเก่ียวและการปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียว 

ก.5.1 เก็บเกี่ยวถั่วลิสงท่ีมีความสุกแกพอดี  โดยดูจากอายุของถั่วลิสง  ซ่ึงอาจแตกตางกันตามลักษณะของ

พันธุและฤดูปลูก หรือใชการสุมถอนเพือ่นับจํานวนฝกแก ควรเก็บเกีย่วขณะทีถ่ัว่ลิสงมีฝกแกพอดีอยางนอย  

60%  ของจํานวนฝกเต็มท้ังหมด  หรือมีฝกแกพอดีอยางนอย 6 ฝกใน 10 ฝก  ความสุกแกของฝกให

เปรยีบเทียบจากภาคผนวก ค ภาพท่ี ค.3 

ก.5.2 ระวังอยาใหเกิดแผลกับฝกถั่วลิสงขณะเก็บเกี่ยว หากฝกเปนแผลตองคัดแยกออก  

ก.5.3 การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว 

การตากถั่วลิสงเปนข้ันตอนท่ีสําคัญท่ีมีผลตอคุณภาพของฝกถัว่ลิสง ซึง่การตากมี 2 ลักษณะ คือ ตากกอน

ปลิดฝก และตากหลังปลิดฝก 

ก.5.3.1 การตากถั ่วลิสงกอนปลิดฝก  อาจปฏิบัติในขั้นตอนนี้หรือไมก็ได  หากปฏิบัติจะชวยทําให

คุณภาพกล่ินและรสของเมล็ดถั่วลิสงดีกวาการตากหลังปลิดฝก โดยปฏิบัติดังตอไปนี้  
(1) ตากถัว่ลิสงทั้งตนหลังถอน 1 วัน ถึง 2 วัน กอนปลิดฝกจนความชื้นเมล็ดลดลงเหลือประมาณ 30% 

ตากใหสวนฝกอยูดานบน โดยรวบสวนของลําตนมัดเขาดวยกัน เพื่อใชรองรับไมใหสวนท่ีเปนฝกสัมผัสดิน 

ฝกไดรับแสงแดดและมีการถายเทของอากาศรอบฝกดีข้ึน ตามภาคผนวก ค ภาพท่ี ค.4 (ก) หรอื  
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(2) ตากถั่วลิสงท้ังตนในลักษณะวางลงบนพื้นโดยไมวางซอนทับกันหลายชัน้ ควรหาวัสดุรองรับอยาใหฝก

สัมผัสผิวดินตามภาคผนวก ค ภาพท่ี ค.4 (ข) หรอื 
(3) หลังจากถอนตน ตัดลําตนออกใหเหลือเฉพาะสวนท่ีมีฝก จากนั้นจึงตากในลักษณะเดียวกับ (2) หรือ

นําไปแขวนกับราวไมหรือลวดเพื่อใหอากาศถายเทรอบฝกไดดีข้ึน  

ก.5.3.2 การปลิดฝก 

ใชมือปลิด ตองไมปลิดฝกทีมี่รองรอยการทําลายจากศัตรูพืชในดิน ตามภาคผนวก ค ภาพท่ี ค.1 และ 

ภาพท่ี ค.2 รวมท้ังฝกเนา ฝกงอก ฝกแตก ฝกออน  ฝกเสียหายเนื่องจากการเก็บเกี่ยวหรือใชเครื่องมือ

ปลิด ควรระวังอยาใหฝกแตก และตองมีการขจัดฝกเสีย  ฝกแตก  ฝกที่เสียหายเนื่องจากการเก็บเกี่ยว 

และส่ิงแปลกปลอมอื่นท่ีอาจเปนอันตรายตอผูบริโภค 

ก.5.3.3 การทําใหฝกถั่วลิสงแหงหลังปลิด 

การทําใหฝกถั่วลิสงแหงหลังปลิดอาจทําไดโดยวิธีตากแดดหรือวิธีอบแหง 

ก.5.3.3.1 วิธีตากแดด 
(1) ใหตากถั่วลิสงสดทัง้เปลือกบนวัสดุรองรับ เชน ผาใบ ตะขายไนลอนชนิดตาถี ่หรือแครไมไผ เพือ่ลด

การสัมผัสกับดินตามภาคผนวก ค ภาพท่ี ค.5 
(2) ตองไมใหฝกถั่วลิสงถูกฝนขณะตาก สามารถเคลื่อนยายฝกถั่วลิสงเก็บในโรงเรือนไดรวดเร็วหรือมี

วัสดุใชคลุมขณะฝนตก     
(3) ฝกถัว่ลิสงที่ผานการตากกอนปลิดฝก ใหตากตอจนมีความชื้นของเมล็ดไมเกิน 12% ภายใน 2 วัน 

และไมเกิน 9% ภายใน 5 วัน สําหรับฝกถั่วลิสงท่ีปลิดเปนถั่วลิสงสดท้ังเปลือกทันทีหลังถอน ใหตากจนมี

ความชื้นของเมล็ดไมเกิน 12% ภายใน 4 วัน และไมเกิน 9% ภายใน 7 วัน การวัดความชื้นใหใชเครือ่งวัด

หรือตรวจจากลักษณะของฝกและเมล็ดฝกที่แหงถึงระดับปลอดภัย เมื่อเขยาจะเกิดเสียงเมล็ดกระทบ

เปลือกฝก (ฝกคลอน) และเย่ือหุมเมล็ดจะหลุดลอกโดยงายเม่ือถูกบีบ 

ก.5.3.3.2 วิธีอบแหงดวยเครื่องอบ 

ใชเครื่องอบไอรอนอบฝกถั่วลิสง โดยใชไอรอนท่ีอุณหภูมิประมาณ 40 °C (องศาเซลเซียส) ผานกองถัว่ลิสง

นาน 2 วนั ถงึ 3 วัน จนความชื้นของเมล็ดตํ่ากวา 9% แลวตรวจวัดความชื้นเชนเดียวกับขอ ก.5.3.3.1 (3) 

ก.6 การเก็บรักษาถ่ัวลิสงแหงทั้งเปลือกและการขนยาย 

ก.6.1 การบรรจุและสถานที่เก็บรักษา 

ก.6.1.1 ใหเก็บถั่วลิสงแหงทั้งเปลือกในภาชนะบรรจุท่ีสามารถระบายอากาศไดดี เชน  กระสอบปาน 
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ก.6.1.2 ใหใชภาชนะบรรจุท่ีสะอาด หรือภาชนะบรรจุท่ีผานการรมดวยสารปองกันกําจัดแมลงและเชื้อโรค

ตามคําแนะนําของทางราชการ และหามใชภาชนะท่ีใชบรรจุวัตถุหรือส่ิงท่ีเปนอันตราย 

ก.6.1.3 สถานท่ีท่ีเก็บรกัษาตองเปนโรงเรือนโปรง อากาศถายเทไดดี ปองกันความเปยกชืน้จากฝนได ไม

มีสัตวพาหะนําเชื้อ และแยกจากสถานท่ีท่ีใชเก็บสารเคมีอันตราย 

ก.6.1.4 โรงเรือนท่ีเปนพื้นซีเมนตหรือพื้นดิน ใหหาวสัดุ เชน ทอนไม หรือเสาคอนกรีต รองรับกระสอบท่ี

อยูชั้นลางสุด ไมใหสัมผัสกับพื้นซีเมนตหรือดินโดยตรง เพราะถั่วลิสงแหงท้ังเปลือกจะดูดซับความชื้นจาก

พื้นทําใหเกิดเชื้อราข้ึนได 

ก.6.1.5 การเก็บถั่วลิสงแหงท้ังเปลือกจํานวนมาก ตองเวนชองวางระหวางแถวของภาชนะบรรจุใหอากาศ

ถายเทได  ตองไมวางชิดผนัง และซอนทับกันหลายชั้นเกินไป 

ก.6.2 การขนยาย 

ก.6.2.1 การขนยายถัว่ลิสงท้ังตน ฝกสด และฝกแหง ตองใชอุปกรณ หรือภาชนะที่สะอาดปราศจากวัตถุ

หรือส่ิงท่ีเปนอันตราย 

ก.6.2.2 การขนยายถั่วลิสงแหงทั้งเปลือกจะตองบรรทุกดวยพาหนะทีส่ามารถปองกันความเปยกชื้นได 

เพื่อมิใหถั่วลิสงมีความชื้นสูงและเกิดเชื้อราได 

ก.7 การบันทึกขอมูลและการตามสอบ 

ก.7.1 จัดทําเอกสารหรือแบบบันทึกใหเปนปจจุบันสําหรับการผลิตในฤดูกาลนั้นๆ รวมท้ังบันทึกขอมูลให

ครบถวน ตามตัวอยางแบบบันทึกท่ี 1 ถึงตัวอยางแบบบันทึกที ่4 และใหลงชื่อผูปฏิบัติงานทุกครั้งทีมี่การ

บันทึกขอมูล 

ก.7.2 ในกรณีมีแปลงปลูกมากกวา 1 แปลง ตองแยกบันทึกขอมูลเปนรายแปลงปลูก 

ก.7.3 จัดเก็บเอกสาร และ/หรือบันทึกขอมูลเปนหมวดหมูแยกเปนฤดูกาล เพือ่สะดวกตอการตรวจสอบ 

และการนํามาใช 

ก.7.4 เก็บรักษาบันทึกขอมูลการปฏิบัติงานและเอกสารสําคัญที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานไวอยางนอย 2 ป 

หรือตามท่ีผูประกอบการหรือประเทศคูคากําหนด เพื่อใหสามารถตรวจสอบยอนหลังได  
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ภาคผนวก ข 

ตัวอยางแบบบันทกึขอมูล 

ตัวอยางแบบบันทกึที่ 1 

ขอมูลทั่วไปของผูปลูกถั่วลิสงและการปฏิบัติกอนการเก็บเกีย่ว 

ที่สงผลตอคุณภาพผลิตผล (หนา 1/4) 
(ขอ ก.2.1) 

ขอมูลประจําป................................................. 

ชื่อเกษตรกร (นาย/นาง/นางสาว)..........................นามสกลุ........................................ 
เลขทะเบียนเกษตรกร  จาํนวน....................ไร 

แยกเปน...............................แปลงปลูก 

แปลงท่ี ………..…..รหัสแปลงปลูก …………………………………. 

ท่ีอยู ชื่อหมูบาน...............................................หมูท่ี............................เลขท่ี.................................... 

ถนน..............................................................ตรอก/ซอย.............................................................. 

ตาํบล..............................อําเภอ.................................จงัหวัด......................................... 

รหัสไปรษณยี..................................โทรศพัท.....................................โทรสาร................................... 

อเีมล (e-mail).......................................................เว็บไซต (website).............................................. 

ชื่อผูติดตอหรือผูแทน 

(นาย/นาง/นางสาว).......................................................นามสกุล.................................................. 

ท่ีอยู ชื่อหมูบาน...............................................หมูท่ี............................เลขท่ี.................................... 

ถนน..............................................................ตรอก/ซอย.............................................................. 

ตาํบล.............................. อาํเภอ.................................จังหวดั......................................... 

รหัสไปรษณยี..................................โทรศพัท.....................................โทรสาร................................... 

อเีมล (e-mail).......................................................เว็บไซต (website).............................................. 

 

ลงชื่อเกษตรกร.................................................. 

(...............................................) 

ลงชื่อผูติดตอหรือผูแทน................................................... 

(................................................) 
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ตัวอยางแบบบันทึกที่ 1 

ขอมูลทั่วไปของผูปลูกถั่วลิสงและการปฏิบัติกอนการเก็บเกีย่ว 

ที่สงผลตอคุณภาพผลิตผล (หนา 2/4) 

(ขอ ก.2.1) 

ชื่อเกษตรกร (นาย/นาง/นางสาว)..............................นามสกุล........................................ 
เลขทะเบียนเกษตรกร   

รหัสแปลงปลูก……………………… 

เลขท่ี.................หมูท่ี....................ตําบล.........................อาํเภอ................................. 

จงัหวัด..........................................................รหัสไปรษณยี............................................................. 

รวมท้ังส้ิน จํานวน.................................................แปลงปลูก จาํนวน..............................................ไร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนผังท่ีตั้งแปลงปลูก แสดงเสนทางคมนาคม และสถานท่ีสําคัญในบริเวณใกลเคียง เพื่ออํานวยความสะดวก

ในการเดนิทางไปยังแปลงปลูก 

 N 
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ตัวอยางแบบบันทึกที่ 1  

ขอมูลทั่วไปของผูปลูกถั่วลิสงและการปฏิบัติกอนการเก็บเกีย่ว 

ที่สงผลตอคุณภาพผลิตผล (หนา 3/4) 
(ขอ ก.2.1) 

แปลงปลูกท่ี..................ปท่ีดําเนินการ.............................รหัสแปลงปลูก………………………………….………………… 
ท่ีตั้งแปลงปลูก หมูท่ี...................ตําบล...............................อาํเภอ....................................................... 
จงัหวัด..........................................................................พื้นท่ี..........................................................ไร 
1.1 พนัธุท่ีปลูก 
พนัธุ...............................ระยะปลูก.........................จาํนวนเมล็ดพันธุตอหลุม........... วันท่ีปลูก................. 
พนัธุ...............................ระยะปลูก.........................จาํนวนเมล็ดพันธุตอหลุม........... วันท่ีปลูก................. 
พนัธุ...............................ระยะปลูก.........................จาํนวนเมล็ดพันธุตอหลุม…........ วันท่ีปลูก.................. 
1.2 น้ํา     

- ความเส่ียงจากการปนเปอนวัตถุหรือส่ิงท่ีเปนอันตราย  มีความเส่ียง  ไมมีความเส่ียง 

- การวเิคราะหคุณภาพน้ํา     มีผลวิเคราะหน้ํา ไมมีผลวิเคราะห 

- ระบบน้ําท่ีใช  น้ําฝน  น้าํบาดาล  น้าํชลประทาน 
- ชวงกระทบแลง............................................................. 
- มีการใหน้ํากับถั่วลิสงหรือไม  

  ( ) ไมมี 
  ( )  ให ครั้งท่ี 1 วันท่ี ................................... ครั้งท่ี 2 วันท่ี ......................................... 
     ครั้งท่ี 3 วันท่ี .................................. ครั้งท่ี 4 วันท่ี ......................................... 
      ครั้งท่ี 5 วันท่ี .................................. ครั้งท่ี 6 วันท่ี ......................................... 

   ครั้งท่ี 7 วันท่ี .................................. ครั้งท่ี 8 วันท่ี .......................................... 
1.3 ดิน 

- ความเส่ียงจากการปนเปอนวัตถุหรือส่ิงท่ีเปนอันตราย  มีความเส่ียง  ไมมีความเส่ียง 

- การวเิคราะหคุณภาพดิน     มีผลวิเคราะหดิน ไมมีผลวิเคราะหดิน 
- ประเภทดิน........................................................................................................................... 

1.4 ประวตัิการใชพื้นท่ีการผลิต กอนปลูกพชืปจจุบันยอนหลัง 2 ป 
 พื้นท่ีไมเคยใชประโยชนทางการเกษตร 

 พื้นท่ีใชประโยชนทางการเกษตร ชนดิของพืชท่ีเคยปลูกมากอน  ปท่ี 1..................................... 

   ปท่ี 2 .................................... 
1.5 ประวตัิการแพรระบาดของศัตรพูชื และการกําจดั 
ชื่อ ศัตรูพืช ......................ปท่ีระบาด.........พื้นท่ีระบาด รอยละ ..........วธิีกําจัด.................................. 
ชื่อ ศัตรูพืช ......................ปท่ีระบาด.........พื้นท่ีระบาด รอยละ ..........วธิีกําจัด.................................. 
ชื่อ ศัตรูพืช ......................ปท่ีระบาด.........พื้นท่ีระบาด รอยละ ..........วธิีกําจัด.................................. 
1.6 ขอมูลอื่นๆ 
.................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
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ตัวอยางแบบบันทึกที่ 1 

ขอมูลทั่วไปของผูปลูกถั่วลิสงและการปฏิบัติกอนการเก็บเกีย่วสงผล

ตอคุณภาพผลติผล (หนา 4/4) 

(ขอ ก.2.1) 

แปลงปลูกท่ี......................รหัสแปลงปลูก………………………………….ปท่ีดําเนินการ.................................. 

แผนท่ีภายในแปลงปลูกระบุ  

- พื้นท่ีปลูก 

- สถานท่ีเกบ็และผสมสารเคมี บรเิวณลางทําความสะอาดอปุกรณทีใ่ชสารเคมี 

- สถานท่ีท่ีใชสารเคมีหลังการเก็บเกี่ยว 

- บริเวณหรือส่ิงอํานวยความสะดวกในการเก็บและหมักปุย และสารปรับปรุงบํารุงดิน 

- สถานท่ีกักเก็บน้ํา ทางระบายน้ําและจุดท่ีปลอยน้ําท้ิง 

- ส่ิงกอสราง และถนน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               N 
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ตัวอยางแบบบันทึกที่ 2 

รายการและรายละเอียดปจจัยการผลิต 
(ขอ ก.4.5) 

 

ชื่อเกษตรกร นาย/นาง/นางสาว........................................นามสกุล.......................................... 

เลขทะเบียนเกษตรกร หรอืเลขหมายประจําตัว 

หมายเลขแปลงปลูก.................................................................................................................. 

ลําดับท่ี 
รายการปจจัย

การผลิต 

วัน เดือน ป 

ท่ีจัดซ้ือ 
ปริมาณ แหลงท่ีไดมา 

ชื่อทางการคา

หรอืสัญลักษณ 

รายละเอยีดเฉพาะ

(รุนการผลิต) 
ผูบันทึก 
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ตัวอยางแบบบันทกึที่ 3 
แบบบันทึกขอมลูการสํารวจศัตรพูืชและการใชวัตถุอันตรายทางการเกษตร 

(ขอ ก.3.1 ขอ ก.4.4.3 และ ขอ 4.4.4) 

1.  ขอมูลเกษตรกร 

ชื่อเกษตรกร ...................................... ท่ีอยู ................................... สถานท่ีปลูก................................ 
พันธุ....................................... วันปลูก.................................... วันเก็บเกี่ยว....................................... 
เลขหมายประจําตัว  รหัสประจาํแปลง ...................................................... 

พื้นท่ีปลูก........................................พันธุท่ีปลูก...................................แปลงท่ีปลูก.................................. 

จํานวนไร................ไร จํานวนตน..............ตน    ปท่ีดําเนินการ................................................................. 

2. การใชวัตถุอันตรายทางการเกษตร 

2.1  สารปองกันกําจัดแมลง (insecticides)  
ชวงเวลา แมลงและสัตว

ศัตรู  
การสํารวจศัตรูพืช การใชวัตถุอันตรายทางการเกษตร 

ไมพบ พบ ความถี่/ความรุนแรง ไมใช ใช รายละเอยีดการใช* 

กอนปลูก มด 

 
อื่นๆ (ระบุ) 

.................. 

     ชื่อสามัญของสาร ........................................................... 
อัตรา........................................วันท่ี............................... 

ชื่อสามัญของสาร ........................................................... 
อัตรา.........................................วันท่ี.............................. 
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ชวงเวลา แมลงและสัตว

ศัตรู  
การสํารวจศัตรูพืช การใชวัตถุอันตรายทางการเกษตร 

ไมพบ พบ ความถี่/ความรุนแรง ไมใช ใช รายละเอยีดการใช* 

กอนออก

ดอก 

เพล้ียออน 

 

เพล้ียไฟ 

 

เพล้ียจักจั่น 

 

หนอนมวนใบ 

 

หนอนชอนใบ 
 

อื่นๆ (ระบุ) 

................... 

     ชื่อสามัญของสาร ........................................................... 
อัตรา.........................................วันท่ี.............................. 

ชื่อสามัญของสาร ........................................................... 
อัตรา.........................................วันท่ี.............................. 

ชื่อสามัญของสาร ........................................................... 
อัตรา.........................................วันท่ี.............................. 

ชื่อสามัญของสาร ........................................................... 
อัตรา.........................................วันท่ี.............................. 

ชื่อสามัญของสาร ........................................................... 
อัตรา.........................................วันท่ี.............................. 

ชื่อสามัญของสาร ........................................................... 
อัตรา.........................................วันท่ี.............................. 

ฝกเจริญถึง

ฝกเต็ม 

เส้ียนดิน 

 

อื่นๆ (ระบุ) 

...................... 

     ชื่อสามัญของสาร ........................................................... 
อัตรา.........................................วันท่ี.............................. 

ชื่อสามัญของสาร ........................................................... 
อัตรา.........................................วันท่ี.............................. 
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2.2  สารปองกันกําจัดโรคพืช (chemicals for plant diseases) 

ชวงเวลา โรคพชื 
การสํารวจศัตรูพืช การใชวัตถุอันตรายทางการเกษตร 

ไมพบ พบ ความถี่/ความรุนแรง ไมใช ใช รายละเอียดการใช* 

กอนออก

ดอก 

โคนเนาขาด 

 

ไวรัสใบดางและ

ไวรสัยอดไหม 

อื่นๆ (ระบุ) 

.................. 

     ชื่อสามัญของสาร ........................................................... 
อัตรา........................................วันท่ี.............................. 

ชื่อสามัญของสาร ........................................................... 
อัตรา.........................................วันท่ี..............................

ชื่อสามัญของสาร ........................................................... 
อัตรา.........................................วันท่ี.............................. 

หลังออก

ดอกถึงเก็บ

เกี่ยว 

ราสนิม 

 

ใบจดุ 

 

โคนเนาราเม็ด  
ผักกาด หรือ 

โคนเนาขาว 

อื่นๆ (ระบุ) 

................... 

     ชื่อสามัญของสาร ........................................................... 
อัตรา.........................................วันท่ี..............................

ชื่อสามัญของสาร ........................................................... 
อัตรา.........................................วันท่ี..............................

ชื่อสามัญของสาร ........................................................... 
อัตรา.........................................วันท่ี.............................. 

 

ชื่อสามัญของสาร ........................................................... 
อัตรา.........................................วันท่ี.............................. 
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2.3  สารปองกันกําจัดวัชพืช (herbicides) 

ชวงเวลา 
วัชพืช 

การสํารวจศัตรูพืช การใชวัตถุอันตรายทางการเกษตร 

ไมพบ พบ  ปริมาณ ไมใช ใช รายละเอียดการใช* 

กอนถั่วลิสงงอก วัชพืชฤดูเดียว................. 

 

วัชพืชขามป.................... 

 

อื่นๆ (ระบุ) 

.................................... 

     ชื่อสามัญของสาร ......................................................... 

อัตรา.......................................วันท่ี............................ 

ชื่อสามัญของสาร ......................................................... 

อัตรา.......................................วันท่ี............................ 
ชื่อสามัญของสาร ......................................................... 

อัตรา.......................................วันท่ี............................ 

หลังถัว่ลิสงงอก วัชพืชฤดูเดียว................. 

 

วัชพืชขามป.................... 

 

อื่นๆ (ระบุ) 

.................................... 

     ชื่อสามัญของสาร ......................................................... 

อัตรา.......................................วันท่ี............................ 

ชื่อสามัญของสาร ......................................................... 

อัตรา.......................................วันท่ี............................ 
ชื่อสามัญของสาร ......................................................... 

อัตรา.......................................วันท่ี............................ 
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2.4 วัตถุอันตรายทางการเกษตรประเภทอื่นๆ (other hazardous agricultural chemicals) 

สัตวศัตรู การสํารวจศัตรูพืช การใชวัตถุอันตรายทางการเกษตร 

 ไมพบ พบ ปริมาณ 
วัตถุอันตรายทาง

การเกษตร 
ไมใช ใช รายละเอียดการใช* 

หนู    สารกําจัดหนู   ชื่อสามัญของสาร.......................................................  

อัตรา.......................................วันท่ี........................... 

ชื่อสามัญของสาร....................................................... 

อัตรา.......................................วันท่ี............................ 

อื่นๆ (ระบุ) 

.................... 

   สารรมโรงเก็บ   ชื่อสามัญของสาร....................................................... 

อัตรา.......................................วันท่ี........................... 

ชื่อสามัญของสาร....................................................... 

อัตรา.......................................วันท่ี........................... 

อื่นๆ (ระบุ) 

.................... 

   สารรมภาชนะบรรจุ   ชื่อสามัญของสาร....................................................... 

อัตรา.......................................วันท่ี........................... 

ชื่อสามัญของสาร....................................................... 

อัตรา.......................................วันท่ี............................ 

อื่นๆ (ระบุ) 

.................... 

   สารอื่นๆ   ชื่อสามัญของสาร....................................................... 

อัตรา.......................................วันท่ี........................... 

ชื่อสามัญของสาร....................................................... 

อัตรา.......................................วันท่ี............................ 

หมายเหตุ * อัตราการใชใหระบุตามลักษณะการใช เชน กรัมตอตน หรือ กิโลกรัมตอตน หรือ มิลลิลิตรตอน้ํา 20 L (ลิตร) หรอื มิลลิลิตรตอน้ํา 20 L (ลิตร) 
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ตัวอยางแบบบันทกึที่ 4 

แบบบันทึกขอมลูการลดความชืน้ของถั่วลสิงและ 

การคัดฝกเสยีและสิง่แปลกปลอม 
(ขอ 3) 

1. ขอมูลเกษตรกร 
ชื่อเกษตรกร ......................................................ท่ีอยู ............................................................. 

สถานท่ีปลูก .......................................................พันธุ.............................................................. 

วันท่ีปลูก............................................................วันท่ีเก็บเกี่ยว.................................................. 

2. การตากถั่วลิสงท้ังตน 

 (    ) ไมตาก (ตอบขอ 3) 

 (    ) ตาก วันท่ีเริ่มตาก ...................................วันท่ีเลิกตาก ........................................ 

วิธีการตาก 

 (    ) วางโดยชูฝกข้ึน 

 (    ) วางบนแปลงปลูกโดยมีวัสดุรองรับ 

 (    ) วางบนแปลงปลูกโดยไมมีวัสดุรองรับ 

 (    ) วางบนลานซีเมนตโดยมีวัสดุรองรับ 

 (    ) วางบนลานซีเมนตโดยไมมีวัสดุรองรับ 

(    ) อื่นๆ (ระบุ) ....................................................... 

สภาพอากาศขณะตากถั่วลิสงท้ังตน 

วันท่ี สภาพแดด สภาพฝน 

แดดจัด

ท้ังวัน 

แดดจัด

คอนวัน 

เมฆครึ้ม

ครึ่งวัน 

เมฆครึ้ม

คอนวัน 

ตกมาก ตกนอย ไมมฝีน 

1        

2        

3        

4        

3. การปลิดฝก 
วันท่ีปลิดฝก (วัน/เดือน/ป) ...................................................... 
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การปลิดฝก  
(    ) ใชมือปลิด 

 (    ) ใชเครื่องปลิด 

ถาปลิดดวยมือ เลือกปลิดเฉพาะฝกดีหรือไม 
 (    ) ไมเลือก และไมมีการคัดฝกเสีย 
 (    ) ไมเลือก  แตคัดฝกเสียภายหลัง  
 (    ) เลือก 
4. การลดความชื้นฝก  

วิธีท่ีใช 

 (    )  ตากแดด  (ตอบขอ 5) 

 (    ) ใชเครื่องอบ (ขามไปตอบขอ 6) 

5. ถาใชวิธีตากแดด 

วันท่ีเริ่มตาก ..................................................... วันท่ีเลิกตาก ................................................... 

วิธีการตาก 
 (    ) วางบนแปลงปลูกโดยมีวัสดุรองรับ 

 (    ) วางบนแปลงปลูกโดยไมมีวัสดุรองรับ 

(    ) วางบนลานซีเมนตโดยมีวัสดุรองรับ 

 (    ) วางบนลานซีเมนตโดยไมมีวัสดุรองรับ 

(    ) อื่นๆ (ระบุ) ....................................................... 

สภาพอากาศขณะตากฝกถั่วลิสง 

วันท่ี 
สภาพแดด สภาพฝน 

แดดจัด

ท้ังวัน 

แดดจัด

คอนวัน 

เมฆครึ้ม

ครึ่งวัน 

เมฆครึ้ม

คอนวัน 

ตกมาก ตกนอย ไมมฝีน 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        
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6. ถาใชวิธีอบดวยเครื่องอบ 

ระยะเวลาท่ีใชอบ .................................... ชั่วโมง 
อุณหภูมิท่ีอบ ......................................... °C (องศาเซลเซียส) 
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ภาคผนวก ค 

รปูภาพ 

(ขอ ก.4 และ ก.5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ค.1ลักษณะฝกถั่วลิสง2/

 

 (ก) ฝกท่ีถูกเสีย้นดินทําลาย ทําใหเกิดลักษณะเปนโพรง หรือรูขนาดใหญ

บริเวณสวนปลาย หรือสวนอื่นๆ ของฝก ภายในฝกมักพบดินอยู (ข) ฝกท่ีถูกเชื้อราทําลาย  

ทําใหเปลือกฝกมีสีคลํ้าและฝกเปอยยุย 
_______________________________ 
2/ ท่ีมา: ขอมูลจากผลการศึกษาโครงการวิเคราะห/ทบทวนขอมูล ปจจัย คุณภาพ และความปลอดภัย เพื่อกําหนด
มาตรฐานสําหรับถ่ัวลิสง ของมกอช. ซึ่งไดรับความรวมมือจากมหาวทิยาลัยขอนแกน  



มกษ. 4900-2553 

 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ค.2 ลักษณะฝกถั่วลิสง

(ค) ฝกท่ีถูกไสเดือนฝอยทําลาย ทําใหเกิดแผลเปนจุดนูน ขนาดเล็ก สีดํา หรือน้ําตาลเขม กระจายอยูบนเปลือกฝก  

2/ 

(ง) ฝกดี 

 
 
_______________________________ 
2/ ท่ีมา: ขอมูลจากผลการศึกษาโครงการวิเคราะห/ทบทวนขอมูล ปจจัย คุณภาพ และความปลอดภัย เพื่อกําหนด
มาตรฐานสําหรับถ่ัวลิสง ของมกอช. ซึ่งไดรับความรวมมือจากมหาวทิยาลัยขอนแกน  
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ภาพที่ ค.3 ระดับความสุกแกตางๆ ของฝกถั่วลิสง

 (ก) ฝกออน (immature) ผนังดานในของฝกยังเปนสีขาว เมล็ดไมเต็มฝก และเห่ียวยนเม่ือแหง 

2/ 

 (ข) ฝกแกพอดี (mature) ผนังดานในของฝก 30% ถงึ 80% เปล่ียนเปนสีน้ําตาล เมล็ดโตเต็มฝก 

 (ค) ฝกแกมากเกินไป  (over mature)  ผนังดานในของฝกเกิน  80%  เปลี่ยนเปนสีน้ําตาลหรือ 

สีดํา เมล็ดโตเต็มฝก เมล็ดบางสวนอาจเริ่มงอก หากฝกเปนแผลและมีความชื้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_______________________________ 
2/ ท่ีมา: ขอมูลจากผลการศึกษาโครงการวิเคราะห/ทบทวนขอมูล ปจจัย คุณภาพ และความปลอดภัย เพื่อกําหนด
มาตรฐานสําหรับถ่ัวลิสง ของมกอช. ซึ่งไดรับความรวมมือจากมหาวทิยาลัยขอนแกน  
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ภาพที่ ค.4 การตากถั่วลิสงท้ังตนกอนปลิด

  (ก) การตากโดยชูฝกข้ึนดานบนและใชลําตนเปนฐานรองรับ 

2/ 

  (ข) การตากโดยวางลําตนตามแนวราบและใชวัสดุรองรับ    

 

 
_______________________________ 
2/ ท่ีมา: ขอมูลจากผลการศึกษาโครงการวิเคราะห/ทบทวนขอมูล ปจจัย คุณภาพ และความปลอดภัย เพื่อกําหนด
มาตรฐานสําหรับถ่ัวลิสง ของมกอช. ซึ่งไดรับความรวมมือจากมหาวทิยาลัยขอนแกน  

(ก) 

(ข) 
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ภาพที ่ค.5 การตากฝกถั่วลิสงหลังปลิด2/

_______________________________ 

 (ก) ตากบนลานซีเมนต (ข) ตากบนลานดินโดยใชตา

ขายไนลอนรองรับ (ค) ตากบนลานดินโดยใชกระสอบปุยรองรับ 

2/ ที่มา: ขอมูลจากผลการศึกษาโครงการวิเคราะห/ทบทวนขอมูล ปจจัย คุณภาพ และความปลอดภัย เพื่อกําหนดมาตรฐาน
สําหรับถั่วลิสง ของมกอช. ซ่ึงไดรับความรวมมือจากมหาวิทยาลยัขอนแกน  

(ก)  

(ข)  

(ค)  
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ภาคผนวก ง 

คําแนะนําศัตรูพืชที่ควรเฝาระวัง การสํารวจ และการปองกันกําจัด 

(ขอ ก.4.4) 

ศัตรูพืชท่ีมีผลตอถั่วลิสงท่ีควรเฝาระวัง การสํารวจ และการปองกันกําจัด มีดังนี้ 

ชวงเวลา ศัตรูพืชที่มีผลตอถั่วลิสง 

ที่ควรเฝาระวัง 

การสาํรวจ และการปองกันกําจัด 

1. โรค 

กอนปลูก โรคทีต่ิดมากับเมล็ด และ

โรคในดนิ 

คลุกเมล็ดดวยสารปองกันกําจัดเชือ้ราตามคําแนะนําของ

ทางราชการ 

กอนออกดอก โคนเนาขาด ในระยะ 2 สัปดาหแรกหากเสียหายมากกวา 20% ใหปลูก

ซอม แตถาเสียหายมากกวา 50% ควรไถท้ิงแลวปลูกใหม 

เมล็ดท่ีปลูกซอมหรือปลูกใหมใหคลุกสารปองกันกําจัดเชื้อ

ราตามคําแนะนําของทางราชการ 

 ไวรัสใบดาง และไวรัส

ยอดไหม 

ถอนตนที่แสดงอาการและนําไปทําลายทิง้ใหไกลจากแปลง

ปลูก ในฤดูปลูกถัดไปควรเลือกใชพันธุตานทาน หรือใช

สารกําจัดแมลงควบคุมเพลี้ยไฟ ที่เปนพาหะ ตัง้แตถั่วเริ่ม

งอกจนถึงระยะออกดอก 

หลังออกดอก

ถึงเก็บเกี่ยว 

ราสนิมและใบจุด ถาพบอาการท่ีใบลาง 2 ใบ ถึง 3 ใบตอตน ตั้งแตเริ่มออก

ดอกตองฉีดพนดวยสารปองกันกําจัดเชื้อราตามคําแนะนํา

ของทางราชการ ถาเริม่พบอาการในระยะฝกเจริญไม

จําเปนตองควบคุมโรค 

 โคนเน ารา เม็ดผักกาด 

หรือโคนเนาขาว 

ถอนตนที่เปนโรคตั้งแตเริ่มแสดงอาการและนําไปทําลาย

ทิ้งนอกแปลงปลูก หากตองปลูกซ้ําที ่เดิมใหใชเชื ้อรา 

ไตรโคเดอรมา หรือสารกําจัดเชื ้อราควบคุมโรคตาม

คําแนะนําของทางราชการ 

2. แมลงและสัตวศัตรูพืช 

กอนปลูก มด ในพื้นท่ีท่ีเคยมีประวัติความเสียหาย ปองกันและกําจัดโดย

ใชสารเคมีหรือวิธีการอื่นตามคําแนะนําของทางราชการ 
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ชวงเวลา ศัตรูพืชที่มีผลตอถั่วลิสง 

ที่ควรเฝาระวัง 

การสาํรวจ และการปองกันกําจัด 

กอนออกดอก เพล้ียออน 

เพล้ียไฟ 

เพล้ียจักจั่น 

เมื ่อพบการทําลายเกิน 10% ปองกันและกําจัดโดยใช

สารเคมีหรือวิธีการอื่นตามคําแนะนําของทางราชการ 

หนอนมวนใบ 

หนอนชอนใบ 
หากพบพื้นท่ีใบเสียหายเกิน 30% ปองกันและกําจัดโดยใช

สารเคมีหรือวิธีการอื่นตามคําแนะนําของทางราชการ 

ฝกเจริญถึงฝก

เต็ม 

เส้ียนดิน ทุกทุกพื้นทีข่นาด 2 ไร ใหตรวจสอบการระบาดของเสีย้น

ดิน การตรวจสอบใชวัสดุลอ เชน กะลามะพราวท่ีขูดเนื้อ

ออกแลวแตยังพอมีเนื้อเหลืออยู หรือแตงโมผาซีก โดยวาง

ในตําแหนงทุกมุม และจุดกึง่กลางของแปลงปลูกรวม 5 

จุด ถาพบใหปองกันและกําจัดโดยใชสารเคมีหรือวิธีการ

อื่นตามคําแนะนําของทางราชการ 

ปลวก หากพบการเขาทําลาย ใหสํารวจรอบบริเวณแปลงเพือ่หา

แหลงที่อาศัย และทําลายโดยใชสารเคมี หรือวิธีการอื ่น

ตามคําแนะนําของทางราชการ 

ไสเดือนฝอย ในพื้นทีที่่มีประวัติความเสียหายจากไสเดือนฝอย ใหใช

สารเคมีปองกันและกําจัดไสเดือนฝอยในระยะแทงเข็มตาม

คําแนะนําของทางราชการ 

หนอนดวงท่ีอยูในดิน ใหสํารวจการเขาทําลายในชวงฝกเจริญ ถาพบใหปองกัน

และกําจัดโดยใชวิธีเดียวกับไสเดือนฝอย 

หน ู หากพบการทําลายเกิน 10% ใหควบคุมโดยใชเหยื่อพิษ 

หรือวิธีการอื่นตามคําแนะนําของทางราชการ 
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ภาคผนวก จ 

หนวย 

หนวยและสัญลักษณที่ใชในมาตรฐานนี้ และหนวยท่ี SI (International System of Units หรือ Le Système 

International d’ Unités) ยอมรับใหใชได มีดังนี้  

รายการ ชื่อหนวย สัญลักษณหนวย 

ความยาว เมตร (meter) m 

มวล 
กิโลกรัม (kilogram) kg 

กรมั (gram) g 

ปรมิาตร 
ลิตร (Litre) L 

มิลลิลิตร (millilitre) ml 

อุณหภูมิ องศาเซลเซียส (degree Celsius) °C 

ความเขมขน 
มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 

(milligram/kilogram) mg/kg 

สัดสวน เปอรเซ็นต % 
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