
 

 
วัตถุประสงคการเรียนรู 

1. เพ่ือใหนักศึกษารูจักลักษณะโครงสรางทางสัณฐานวิทยาของถั่วลิสง 
2. เพ่ือใหนักศึกษาจําแนกประเภทถัว่ลิสงชนิดตางๆ ได 
3. เพ่ือใหนักศึกษาบอกความแตกตางของถั่วลิสงพันธุตาง ๆ ได 

 

วัสดุอุปกรณ 
1. กลองจุลทรรศน (Sterio micriscope) 
2. ตัวอยางตนถัว่ลิสงสายพันธุตาง ๆ 
3. แผนภาพ 
4. จานแกว (Petri disc) 
5. ใบมีด 
6. เข็มเขี่ย 

 
 ถ่ัวลิสงชื่อพฤกษศาสตรวา (Scienctific name)  :  Arachis hypogaea (L.) 
 Common name  :  peanut, groundnut, earthnut, goober, pindar, 
monkeynut 
 ถั่วลิสงจัดอยูในตระกูล (family) Leguminosae มีช่ือวิทยาศาสตรวา Arachis 
hypogaea (L.)  ถั่วลิสงในสกุล (genus) Arachis สามารถแบงออกไดเปน 19 ชนิด 
(species) ซ่ึงมีถิ่นด้ังเดิมอยูในเขตรอนแถบทวีปอเมริกาใต ต้ังแตลุมแมนํ้าอเมซอนจนถึง
ประเทศบราซิล สําหรับพันธุปลูกของถั่วลิสงมีเพียงชนิดเดียวคือ hypogaea สวนท่ีเหลือ
จะเปนพันธุปา 
 ถั่วลิสงพันธุปามีจํานวนโครโมโซม 2n=2x=20 เปนพืชยืนตน และใชเปนพืช
อาหารสัตว สําหรับถั่วลิสงพันธุปลูกเปนพืชลมลุก โดยท่ัวไปมีจํานวนโครโมโซม 

บทที ่ 7 
ปฏิบัติการเร่ือง ถั่วลสิง 
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 ถั่วลิสง (Arachis hypogaea) สามารถจําแนกออกเปน 2 ชนิดยอย (sub- 
species) แตละชนิดยอยมี 2 พันธุ (botanical varieties) คือ 
 1.  ชนิดยอย hypogaea 
 1.1  พันธุ hypogaea (พวกเวอรจิเนีย) 
 1.2  พันธุ hirsuta Kohler (พวกเวอรจิเนีย) 
 2.  ชนิดยอย fastigiata Waldron 
 2.1  พันธุ fastigiata (พวกวาเลนเซีย) 
 2.2  พันธุ vugaris Harz (พวกสะแปนิช) 
การจําแนกชนิดของถั่วลิสง 
 ถั่วลิสงสามารถจําแนกตามลักษณะการแตกกิ่งและทางพฤกษศาสตรออกเปน 2 
พวกใหญๆ (ดังตารางที่ 1) คือ 
 1.  พวกเวอรจิเนีย (Virginia)  ถั่วลิสงพวกน้ีเปนพันธุหนัก มีการแตกกิ่งแบบสลับ 
(alternate branching) ลําตนเปนพุม มีท้ังลําตนเลื้อยจริง (true runner) และพุมเลื้อย 
(spreading bunch) ใบมีสีเขียวเขม กิ่งขางยาวกวาความยาวของลําตนหลัก บนลําตน
หลักไมมีดอก เมล็ด และฝก มีขนาดใหญ โดยท่ัวไปมี 3-4 เมล็ดตอฝก เยื่อหุมเมล็ดมีสี
นํ้าตาลในแดงเขม (russet brown) เมล็ดมีระยะพักตัว (dormancy) ประมาณ 30-360 วัน 
มีอายุเก็บเกี่ยวประมาณ 130-150 วัน 
 พวกเวอรจิเนีย สามารถแยกออกเปน 2 พวก ตามลักษณะทรงพุม คือ 
 1.1  พวกเลื้อย (runner virginia) พวกน้ีกิ่งจะเลื้อยไปตามพื้นดิน เมล็ดมี
ขนาดใหญ อายุการเก็บเกี่ยวประมาณ 150 วัน ในประเทศไทยยังไมมีการปลูกเปนการคา 
เน่ืองจากขนาดของเมล็ดจะเล็กลงเม่ือปลูกไปหลาย ๆ ช่ัวอายุ และจะฝอในที่สุด 
 1.2  พวกพุม (bunch virginia) ทรงตนมีลักษณะเปนพุมและเลื้อยเล็กนอย 
เมล็ดมีขนาดปานกลาง อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 130 วัน เชน พันธุไทนาน 9 
 2.  พวกสะแปนิช - วาเลนเซีย (spanish-valencia) ถั่วลิสงพวกน้ีเปนพันธุเบา มี
ลักษณะลําตนเปนพุมตรง (erect bunch) มีการแตกกิ่งแบบเรียงตามลําดับ (sequential 
branching) ความยาวของกิ่งขางส้ันกวาลําตนหลัก ใบมีสีเขียวออน ฝกและเมล็ดมีขนาด



BO 216 71 

 พวกสะแปนิช-วาเลนเซีย สามารถแยกออกเปน 2 พวกคือ 
 2.1  สะแปนิช ถั่วลิสงพวกนี้มีลําตนต้ังตรง มีการแตกกิ่งกานสาขามาก ลําตน
และกิ่งยาวเทากัน มีดอกท่ีลําตนหลัก ฝกหน่ึงมี 1-2 เมล็ด เยื่อหุมเมล็ดมีสีจาง หรือขาว 
เมล็ดมีเปอรเซ็นตนํ้ามันสูง ถั่วลิสงพวกนี้ทนทานตอความแหงแลงและดินเลวไดดี มีอายุ
เก็บเกี่ยวประมาณ 90-100 วัน 
 2.2  วาเลนเซีย  ถั่วลิสงพวกน้ีมีลําตนต้ังตรง เปนพุมสูง ลําตนหลักและกิ่ง
คอนขางโต โดยมากมีกิ่ง 4-6 กิ่ง กิ่งมักจะยาวกวาลําตนหลัก  ฝกหน่ึงจะมี 3-4 เมล็ด ฝก
มีขนาดใหญ ลายท่ีฝกและจงอยท่ีปลายฝกเห็นไดชัดเจน  เมล็ดมีท้ังแบบปอมและยาวรี 
เยื่อหุมเมล็ดมีสีมวง สีแดง สีนํ้าตาลแดง และสีนํ้าตาลออน เมล็ดไมมีระยะพักตัว มีอายุ
เก็บเกี่ยวประมาณ 100-130 วัน เชน พันธุ สข.38 และลําปาง 
 
 
 
ตารางที่ 7.1  เปรียบเทียบความแตกตางระหวางถั่วลิสงกลุมเวอรจิเนียกับสะแปนิช-วา
เลนเซีย 

ลักษณะ เวอรจิเนีย สะแปนิช-วาเลนเซีย 
1.  อายุเก็บเกี่ยว ยาวกวา (130-150 วัน) ส้ันกวา (90-130 วัน) 
2.  การแตกกิ่ง แบบสลับ เรียงตามลําดับ 
3.  ทรงพุม เลื้อยจริงหรือพุมเลื้อย ต้ังตรง 
4.  ความยาวกิ่งขาง ยาวกวาลําตนหลัก ส้ันกวาลําตนหลัก 
5.  ดอกบนลําตนหลัก ไมมี มี 
6.  สีใบ เขียวเขม เขียวออน 
7.  ขนาดเมล็ด  ใหญกวา เล็กกวา 
8.  จํานวนเมล็ด 3-4 เมล็ดตอฝก 2-6 เมล็ดตอฝก 
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9.  เยื่อหุมเมล็ด สีนํ้าตาลปนแดง มีหลายสี เชน สีมวง, สี
แดง,สีนํ้าตาลแดง และสี
นํ้าตาลออน 

10. ระยะการพักตัว นาน 30-360 วัน ไมมีการพักตัว 
 
ลักษณะทางพฤกษศาสตรของถั่วลิสง  
 
 1.  ราก (Root) 
 ถั่วลิสงพันธุปลูกมีรากเปนแบบระบบรากแกว (tap root system) รากอันแรก
ท่ีเจริญจาก radicle เรียกวา รากแกว (tap root) รากแขนงท่ีแตกออกจากรากแกวเรียกวา 
lateral root รากท่ีแตกออกจากรากแขนงเปนรากขนออน (root hair) มีนอยมาก บางพันธุ
อาจจะไมมีเลย โดยปกติจะมีปม (nodule) เกิดข้ึนบนรากแกวและรากแขนง ปมมีสีนํ้าตาล 
ภายในมีสีแดงเขม ปมเหลาน้ีเกิดจากแบคทีเรียพวกไรโซเบียม เขาไปอาศัยภายในราก 
 
 2.  ลําตน (Stem) 
 ถั่วลิสงเปนพืชลมลุก ลําตนมีความสูงต้ังแต 15-70 เซนติเมตร สวนตาง ๆ 
ของตนถั่วลิสงโดยท่ัวไปมีขนเกิดข้ึน เชน ลําตน, กิ่งกาน,  ใบ, หูใบ, ใบประดับ, ร้ิว
ประดับ และกลีบรอง ยกเวนเพียงกลีบดอกเทาน้ันท่ีไมมีขน 
 ลําตนของถั่วลิสงสามารถแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 
 1.  ลําตนเปนพุม (bunch or erect type) มีลักษณะลําตนต้ังตรงเปนพุม แตก
กิ่งกานสาขามาก ซ่ึงสามารถแบงออกเปน 2 ประเภท คือ ประเภทแรก  ลําตนและกิ่งมี
ขนาดเทา ๆ กัน เชน พวกสะแปนิช อีกประเภทคือ ตนตรงสูง กิ่งมักสูงกวาลําตน เชน 
พันธุวาเลนเซีย ลักษณะลําตนเปนพุมน้ีสวนใหญจะเกิดฝกเปนกลุมบริเวณโคนตน 
 2.  ลําตนเลื้อย (runner type) ลักษณะลําตนเปนพุมเต้ีย แตกก่ิงกานมาก 
เจริญตามแนวนอนทอดไปตามผิวดิน (spreading) ฝกจะติดอยูกับเข็ม (peg) หาง ๆ กัน 
เชน พวกเวอรจิเนีย 
 
 3.  ใบ (Leaf) 
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 ถั่วลิสงมีใบเกิดสลับกัน (alternate) บนขอลําตนหลัก (main stem) ในลักษณะ
คลายเกลียว (spiral) ใบเปนแบบ pinnate ประกอบดวย ใบยอย 2 คู อยูตรงกันขามกัน 
รูปรางของใบยอยเปนแบบ obovate หรือ oblong-ovate มีขนาดกวาง 2-3 เซนติเมตร 
ยาว 3-7 เซนติเมตร ขอบใบเรียบ กานใบรวม (petiole) ยาว ท่ีโคนกานใบรวมมีหูใบ 
(stipule) 2 อัน ขนาดใหญปลายแหลมเห็นไดชัด ยาวประมาณ 2.5-3.5 เซนติเมตร กาน
ใบยอย (petiolule) ส้ันมาก ท่ีโคนไมมีหูใบยอย โคนกานใบรวมและกานใบยอยจะมี 
pulvinus ทําหนาท่ีในการเคลื่อนท่ีข้ึนลงของใบ 
 
 4.  ดอก (Flower) 
 ถั่วลิสงมีดอกแบบชอดอก (spicate) ชอดอกหน่ึงประกอบดวย ดอกยอยต้ังแต 
3 ดอกข้ึนไป ดอกเกิดตามมุมใบของลําตนหรือกิ่ง สวนมากเกิดบริเวณสวนโคนของลําตน 
ดอกบนชอดอกหน่ึง ๆ จะบานไมพรอมกัน ในวันหน่ึง ชอดอกจะบานเพียงดอกเดียว ดอก
อื่นจะบานในวันตอมา หรืออีกหลายวัน ดอกมีสีเหลืองสม เสนผาศูนยกลาง 0.9-1.4 
เซนติเมตร ยาว 1-2 เซนติเมตร ดอกของถั่วลิสงเปนดอกสมบูรณเพศ (perfect flower) 
คือ เกสรตัวผูและเกสรตัวเมียอยูในดอกเดียวกัน การผสมเกสรโดยธรรมชาติเกิดข้ึนกอนท่ี
ดอกจะบาน (cleistogamy) มีโอกาสผสมขามเกิดข้ึนประมาณ 0.5 เปอรเซ็นต 
 สวนตาง ๆ ของดอกถั่วลิสงมีดังน้ี 
 1.  กานดอก (pedicel) ถั่วลิสงมีกานดอกสั้นมาก 
 2.  ใบประดับ (bract) และร้ิวประดับ (bracteole) เปนสวนของดอกที่อยูนอก
สุด ใบประดับมีจํานวน 2 กลีบ และร้ิวประดับมีจํานวน 4 กลีบ มีขนส้ัน ๆ ปกคลุม และอยู
แนบชิดกับสวนนอกสุดของกลีบรอง 
 3.  กลีบรอง (calyx) กลีบรองอยูช้ันถัดเขาไป มีสีเขียว สวนฐานจะเช่ือมกัน
เปนทอยาวเล็ก ๆ เรียกวา calyx tube หรือ hypanthium ยาวประมาณ 5 เซนติเมตร สวน
ปลายแยกออกเปน 5 แฉก โดยท่ี 4 กลีบบนเช่ือมติดกัน แยกเฉพาะตรงปลาย สวนกลีบ
ลางอีกอันแยกอยูอิสระ 
 4.  กลีบดอก (petal) ถัว่ลิสงมีกลีบดอก จํานวน 5 กลีบ ประกอบดวย กลีบ
ดอกช้ันนอก  เรียกวา standard petal มีกลีบเดียว ขนาดใหญท่ีสุด ถัดเขาไปเปนกลีบ
ดอกช้ันกลาง เรียกวา wings petal มีจํานวน 2 กลีบ  กลีบดอกช้ันในสุด เรียกวา keels 
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 5.  เกสรตัวผู (stamen) ประกอบดวย กานชูเกสรตัวผู (filament) จํานวน 10 
อัน สวนปลายมีอับเกสรตัวผู 10 อันเชนกัน แตท่ีสามารถผลิตละอองเกสร (pollen grains) 
ไดมีเพียง 8 อัน ท่ีเหลืออีก 2 อันเปนหมัน ในจํานวนอับเกสรตัวผู 8 อัน มีอยูจํานวน 4 
อัน ท่ีมีรูปรางรี (oblong) และอีกจํานวน 4 อัน มีรูปรางกลม (global) อับเกสรตัวผูท่ีมี
รูปรางรีมีอยูหน่ึงอันที่มีกระเปาะ (lobe)  เกสรเด่ียว (uniloculate) นอกน้ันมีกระเปาะคู 
(biloculate) อับเกสรตัวผูรูปรางกลม จะปลอยละอองเกสรชากวาชนิดรูปรางรี 
 6.  เกสรตัวเมีย (pistil) ประกอบดวย กานชูเกสรตัวเมีย (style) อยูภายในทอ
ยาว (hypanthium) ทางปลายสวนบนเปนยอดเกสรตัวเมีย (stigma) ซ่ึงอยูตรงกลางกลุม
ของเกสรตัวผู ทางปลายสวนฐานจะเช่ือมตอกับรังไข (ovary) ภายในรังไขมีไขออน 
(ovule) 2-6 อัน ฐานของรังไขมีเนื้อเยื่อพวก intercalary meristem (peg initiation) 
 กอนดอกถั่วลิสงบานประมาณ 24 ช่ัวโมง ดอกจะเร่ิมยืดตัวสวนของทอยาว 
(hypanthium) อยางชา ๆ จนถึงตอนเย็นและตอนกลางคืนจะยืดตัวอยางรวดเร็ว 
จนกระท่ังตอนเชาเวลา 6.00-8.00 น. ดอกจะบาน ละอองเกสรตัวผูจะถูกปลอยออกมา
ประมาณ 1 ช่ัว-โมงกอนดอกบาน หลังจากดอกบาน 5-6 ช่ัวโมง ก็จะเร่ิมเหี่ยว  หลังจาก
น้ันประมาณ 5-7 วัน เน้ือเยื่อพวก intercalary meristem จะยืดตัวออกเปนกานยาวและ
แข็ง เรียกวา peg (หรือ genophore หรือ carpopodium)เพ่ือสง ovary ท่ีอยูปลาย peg ลง
ไปในดินลึกประมาณ 2-7 เซนติเมตร แลวเจริญเปนฝก 
 
 5.  ฝก (Pod) 
 ฝกของถั่วลิสงเกิดใตดิน การเกิดของฝกอาจจะแผกระจาย หรือเกิดเปนกระจุก
เปลือกของฝกเรียกวา pericarp มีลักษณะแข็งและเปราะ มีลายเสนปรากฏชัดเจน ฝกมีสี
ขาวนวล หรือสีนํ้าตาลออน ฝกหน่ึง ๆ จะมีเมล็ด 1-6 เมล็ด 
 
 6.  เมล็ด (Seed) 
 ท้ังขนาด รูปราง และสีเยื่อหุมเมล็ดของถั่วลิสงข้ึนอยูกับพันธุ โดยท่ัวไปเยื่อ
หุมเมล็ดมีต้ังแตสีขาว สีมวงแดง สีแดง และสีนํ้าตาลออน ถัดจากเยื่อหุมเมล็ดเขาไปจะพบ
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ภาคปฏิบัติการ 

 
1.  ศึกษาสวนตาง ๆ ของถั่วลิสงจากตัวอยางจริง แลวลงรายการสวนตาง ๆ ของถั่วลิสง
จากรูปท่ีให 
2.  บันทึกความแตกตางกันระหวางพันธุถั่วลิสงท่ีนํามาใหดู โดยบอกลักษณะตาง ๆ ท่ี
เห็นวามีความแตกตางกัน 
 

 
 ใหนักศึกษา เรียนรูสวนตาง ๆ ของถั่วลิสง จากตัวอยางจริง แลวลงรายการสวน
ตาง ๆ  ของถั่วลิสงจากรูปที่ให แลวลงรายการในตารางขางลาง 
 

ราก 
(root) 

ลําตน
(stem) 

ใบ 
(leaf) 

ดอก 
(flower) 

ผล 
(fruit) 
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ภาพที่ 7.1 ลักษณะใบและยอดถั่วลิสง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7.2 ลักษณะดอกถั่วลิสงผาตามยาว (A) การติดฝกและฝกออน (B) 
                      และฝกแก (C) 
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ภาพที่ 7.3 ถัว่ลิสง A) ลําตนและยอดออน B) ดอกและกานดอก C) กลีบดอกและกลีบ 
              5เลี้ยง D) ฝก (ผล) E) ดอก รากและฝกใตดิน 
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