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คํ านํ า

เอกสารฉบับนี้  ผูเรียบเรียงตองการใหความรูทั่ว ๆ ไปเกี่ยวกับถั่วลิสง  ถึงแมจะสอด
แทรกวิชาการบาง  เพ่ือใหผูอานไดประโยชน  แตก็พยายามใหงาย  ดังนั้นจึงถือวาเปน
“เทคโนโลยีในระดับปฏิบัติ”  ซึ่งเกษตรกรสามารถนํ าไปใชได      เน้ือหาสวนใหญจึงเปนกึ่ง
วิชาการและกึ่งปฏิบัติที่เรียบเรียงขึ้นจากประสบการณของผูเขียน

ส่ิงท่ีอยากเนนในท่ีน้ีอยางหน่ึง  คือ  การนํ าถั่วลิสงมาใชประโยชนในระดับไรนา  จึง
ใครขอเชิญชวนใหมีการบริโภคถ่ัวลิสงกันอยางกวางขวาง  เพ่ือใหสภาวะการขาดแคลนสาร
อาหารโปรตีนและพลังงานในเด็กตามชนบทลดนอยลง  ถาหากครอบครัวเกษตรกรจะไดนํ า
ผลติผลบางสวนมาใชบริโภคแทนที่จะปลูกเพื่อการจํ าหนายเพียงอยางเดียว

ผูเขียนหวังวาเอกสารฉบับนี้    จะชวยใหเทคโนโลยีการปลูกถั่วลิสงของเกษตรกรไปสู
จุดหมายสุดทายเดียวกัน  คือ  ผลผลิตสูงและคุณภาพดี

อารี วรัญูวัฒก
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เทคโนโลยีการเพ่ิมผลผลิต :  ถั่วลิสง

ถั่วลิสง ที่เรียกกันทั่วไปวา  ถั่วดิน  นับวาเปนพืชตระกูลถ่ัวชนิดเดียวท่ีมีการนํ ามาใช
บริโภคแพรหลายท่ีสุดในประเทศ  ซึ่งอาจจะอยูในรูปใดรูปหนึ่ง  แตท่ีนิยมกันกวางขวางท่ีสุด
คือ  ถ่ัวตม  และถ่ัวทอด  นอกจากนี้ถั่วลิสงสามารถนํ าไปแปรรูปทํ าผลิตภัณฑไดอีกมากมาย
หลายชนิด  ดังน้ันประมาณไดวากวารอยละ  90 ของผลผลิตจะถูกนํ ามาใชภายในประเทศ

ถ่ัวลิสงเปนแหลงสารอาหารโปรตีนอันอุดมสมบูรณท่ีมีราคาถูก  และยังใหสารอาหาร
ประเภทพลังงาน  หรือไขมันที่มีคุณภาพดีกวาไขมันที่ไดจากสัตว  ถาทุก ๆ ฝายท้ังภาครัฐ
บาลและเอกชนรวมกัสนับสนุนและสงเสริมใหประชาชนบริโภคถั่วลิสงกันมากข้ึน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งชาวชนบท  ทุกครอบครัวในชนบทท่ีหางไกลก็จะไดสารอาหารประเภทโปรตีนและ
ไขมัน  ถาหากบริโภคถั่วลิสงที่มีคุณภาพดีอยูเปนประจํ า

ลกัษ

จนถึง
ประม
เพศเ
จะย่ืน
    “ดอกถ่ัวลิสง               “ ฝกถ่ัวลิสง

ณะทั่วไปของถั่วลิสง

ถ่ัวลิสงเปนพืชลมลุกขนาดเล็ก  สูงประมาณ  40-50  เซนติเมตร  อายุต้ังแตปลูก
เก็บเกี่ยวประมาณ  3-5  เดือน  ข้ึนอยูกับพันธุและฤดูปลูก  ออกดอกเม่ืออายุ
าณ  30-40  วัน  ดอกสีเหลืองเกิดตามขอ  เปนดอกสมบูรณเพศ  คือ มีทั้งเพศผูและ
มียอยูในดอกเดียวกัน   เมื่อดอกบานก็จะเกิดการผสมพันธุในตัวเอง  หลังจากน้ันรังไข
ยาวโผลออกมาเรียกวา   เข็ม   ซึ่งจะงอลงดิน  ปลายเข็มเม่ือแทงลงดินแลวจะขยายตัว
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กลายเปนฝก  ซึ่งปลายเข็มนี้ถาแทงลงไมถึงดิน  ก็จะไมพัฒนาเปนฝก  ภายในฝกจะมีเมล็ด
สวนใหญมีประมาณ  1-4  เมล็ด  และมีขนาดเล็กจนถึงใหญ    เย่ือหุมเมล็ดจะมีสีแตกตาง
กันตามพันธุ

ประเภทและพันธุของถ่ัวลิสง  ท่ีสํ าคัญ ๆ สามารถจะจํ าแนกประเภท ไดดังนี้
1. ประเภทสแปนีช

ถ่ัวลิสงประเภทน้ีมักจะมีใบขนาดใหญ  สีเขียวไมเขมนัก  ออกดอกทุกขอ  ในหน่ึง
ฝกมักมี  2  เมล็ด   เมล็ดมีขนาดเล็กถึงปานกลาง   ตัวอยางพันธุที่มีปลูกในประเทศไทย
คือ  ไทนาน  9

2. ประเภทวาเล็นเซีย
    ถั่วลิสงประเภทนี้มีลักษณะคลายกับประเภทแรก  แตในฝกหนึ่งจะมี  3-4  เมล็ด

เมล็ดมีขนาดเล็กถึงปานกลาง   ตัวอยางพันธุท่ีปลูกในประเทศไทย  เชน  ลํ าปาง  ขอนแกน
60-2  และ  พันธุพื้นเมืองที่มีเมล็ดสีแดงหรือสีชมพูซีด  มีฝกยาว
พันธุไทนาน

“พันธุเกษ
พันธุ สข.38
ตร  1
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3. ประเภทเวอรจิเนีย
     ถั่วลิสงประเภทนี้มีลักษณะแตกตางจากอีก   2  ประเภทท่ีกลาวแลว    กลาวคือ

ใบมีขนาดเล็กสีเขียวเขมกวา  2  ประเภทแรก  ดอกจะเกิดทุก  2  ขอ  สลับกับ  2  ขอท่ี
แตกออกเปนกิ่ง  ดังน้ันการเกิดฝกจะกระจายไมแนนเหมือน  2  ประเภทแรก ในหนึ่งฝกมัก
มี  2  เมล็ด  และเมล็ดมีขนาดคอนขางใหญบางพันธุมีเมล็ดใหญกวา 2  ประเภทแรกถึง 3
เทา ในประเทศไทยพันธุที่เปนประเภทเวอรจิเนียยังไมปลูกแพรหลายนัก  ขณะนี้ก็มีพันธุ
“เกษตร  1” ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเทาน้ัน  ที่มีเกษตรกรบางทองที่ใชปลูกเพื่อ
ปอนโรงงานแปรรูปถั่วลิสง

นอกจากลักษณะภายนอกของถั่วลิสงแตละประเภทจะแตกตางแลวองคประกอบทาง
เคมีภายในเมล็ดก็มีความแตกตางกันดวย     ดังน้ัน  ถั่วลิสงแตละประเภทจึงมีความเหมาะ
สมในการนํ าไปใชประโยชนแตกตางกัน  แตในประเทศไทยยังไมมีพันธุถั่วลิสงที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเฉพาะอยาง  ดังนั้นเกษตรกรจึงเลือกใชพันธุที่ปลูกเพื่อใชประโยชนทั้งบริโภคโดย
ตรงและเพ่ือนํ าไปสกัดนํ้ ามันได  โดยทั่วไปถั่วลิสงประเภทเวอรจิเนีย  มปีริมาณนํ้ ามันต่ํ า
จงึเหมาะสํ าหรับใชทํ าผลิตภัณฑแปรรูป  เพราะมีอายุการเก็บรักษานาน  ไมเหม็นหืนงาย
เหมอืนกับพันธุที่มีนํ้ ามันมาก  และรสชาติในการบริโภคก็ยังแตกตางกันอีกดวย  สวนพันธุที่
มีน้ํ ามนัมากจึงเหมาะสํ าหรับสกัดน้ํ ามันและใชกากท่ีเหลือในอุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว

ฤดูปลูก

ถ่ัวลิสงสามารถปลูกไดตลอดปถาพ้ืนท่ีปลูกมีน้ํ า  ดังน้ัน  เกษตรกรอาจจะปลูกถั่ว
ลิสงไวบริโภคเองไดในลักษณะปลูกเปนพืชสวนครัวไวใกล ๆ บาน   แตโดยท่ัว ๆ ไปถั่วลิสง
สามารถปลูกไดชวงเวลาดังนี้

1. ฤดูแลง
สวนใหญจะปลูกกันในบริเวณท่ีมีคลองสงน้ํ าไปถึงและเปนท่ีนา   หลังจากเก็บเก่ียว

ขาวแลว   ปลูกตั้งแตเดือน  พฤศจิกายนจนถึงมกราคม
2. ตนฤดูฝน

มักจะปลูกกันในท่ีไร  กอนท่ีจะปลูกพืชหลักอยางอ่ืน  ในบางแหงสามารถปลูกได
ประมาณเดือนมีนาคมหรือเมษายน  การปลูกถั่วลิสงตนฤดูฝนนี้   เกษตรกรในแตละทองท่ีจะ
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ตองพิจารณาถึงความเหมาะสมในทองท่ีน้ัน ๆ   ตามลักษณะของสภาพดินฟาอากาศ  ซ่ึงอาจ
จะปลูกไดผลดีหรือไมดี  เน่ืองจากความแปรปรวนของฝนในแตละป

3. ปลายฤดูฝน
เปนการปลูกในที่ไรเชนเดียวกัน  แตอาจจะปลูกตามพืชหลักชนิดอ่ืนท่ีเก็บเก่ียวแลว  เชน ขาว
โพด  เปนตน  การปลูกในฤดูนี้จะมีความเสี่ยงเชนเดียวกับตนฤดูฝน  ถาปใดฝนตกลาออกไป
ถ่ัวลิสงก็จะไดความช้ืนพอเพียง  แตเปนการเส่ียงเกินไปสํ าหรับปลูกถ่ัวลิสงท่ีมีอายุยาว

การจะปลูกถั่วลิสงใหไดผลดีนั้น  จะตองพิจารณาถึงอายุของพันธุที่ใชเปนเกณฑ  สิ่ง
ท่ีตองคํ านึงถึง  คือ  ถั่วลิสงจะตองไดรับนํ้ าฝนพอเพียงในชวงเจริญเติบโตและไดรับใน
ปริมาณท่ีนอยลงเม่ือจะเก็บเก่ียว  เพราะเมื่อเก็บเกี่ยว  ดินจะตองมีความช้ืนพอควร  เพื่อ
สะดวกในการถอนตน  ถาดินแหงเกินไป  จะทํ าใหการดึงถอนตนลํ าบาก  และขาดจากกันได
ทํ าใหสูญเสียผลผลิตไป  ดังน้ัน  จากประสบการณของผูเขียนพบวา ชวงท่ีเหมาะท่ีสุดของ
การปลูกถั่วลิสงในฤดูฝน คือประมาณตนถึงกลางเดือนกรกฎาคม  อยางไรก็ตาม
เกษตรกรควรพิจารณาดูสถิติการตกของฝนในแตละทองที่ประกอบดวย  การปลูกและเก็บเก่ียว
ถัว่ลิสงที่เหมาะสมกับฤดูกาลจะไดผลิตผลที่ดี  มีคุณภาพ

พันธุ

การเลือกใชพันธุปลูกข้ึนอยูกับความตองการของตลาดในแตละทองที่   พันธุท่ีนิยม
ปลูกกันทั่วไป  คือ  ประเภทสแปนีช  และ  วาเล็นเซีย   สวนประเภทเวอรจิเนีย*   นับ
วาเปนชนิดใหม และมีปลูกในบางแหงสํ าหรับการอุตสาหกรรมแปรรูปถั่วลิสงทั้ง 3 ประเภท
มพีนัธุที่แนะนํ าใหรูจัก     คือ

1. พนัธุไทนาน  9
เปนพวกสแปนีช  ขนาดฝกเล็ก มี  2 เมล็ดตอฝก  เมล็ดสีชมพูซีด  อายุเก็บเกี่ยว

เมื่อปลูกในฤดูฝนประมาณ  100  วัน
2. พนัธุพื้นเมือง

มีปลูกหลายพันธุ  แตพันธุท่ีปลูกสํ าหรับขายฝกสดทํ าถั่วตม  มีเมล็ดสีแดง  ฝกมี  3-
4  เมล็ด  ฝกคอนขางตรง  เมล็ดแนน  อายุเก็บเก่ียวประมาณ  95  วัน

3. พนัธุเกษตร  1
อายุประมาณ 120  วัน  ขนาดฝกใหญ  มี  2 เมล็ดตอฝก  เมล็ดสีชมพูสด
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ถาเกษตรกรปลูกในฤดูแลง  ซึ่งมักมีอากาศเย็น  การงอกและการเจริญเติบโตจะชากวาการ
ปลูกในฤดูฝน  ดังน้ัน   อายุเก็บเกี่ยวของพันธุที่กลาวนี้จะลาชาออกไปอีกประมาณ  5-10
วัน

การเตรียมดิน

1. ดินไร
ไถเตรียมดินเชนเดียวกับการปลูกพืชไรทั่วไป  คือ  ไถดะ  แปร  และไถพรวน

ยอยดินใหเปนกอนเล็กพอควร  ดินท่ีมีเน้ือเหนียวมาก  ไมเหมาะที่จะใชปลูกถั่วลิสง  เพราะ
การลงฝกและการเจริญเติบโตของฝกจะไมดี  และยังทํ าใหเก็บเกี่ยวลํ าบากอีกดวย

2. ดินนา
ทํ าเชนเดียวกับการเตรียมดินไร  แตในบางแหงอาจเตรียมดินนาโดยใชแรงสัตว

เพือ่ยกรองสํ าหรับปลูกและสะดวกแกการใหนํ้ า ดังน้ัน ระยะหางระหวางสันรองอาจไม
สามารถทํ าไดตามระยะท่ีตองการ

     ในบางแหงท่ีเปนนาลุม  ความช้ืนในดินดี  และมีน้ํ าใตดินอยูต้ืน  การเตรียมดิน
อาจทํ าเชนเดียวกับการเตรียมดินไร  คือ  ไมตองยกรอง    เพื่อใหนํ้ าแตปลูกบนพ้ืนราบตาม
ระยะท่ีกํ าหนด

     กอนการพรวนดินคร้ังสุดทาย  ถาดินเปนกรดควรหวานดวยปูนขาว  ปริมาณที่
ใชข้ึนอยูกับ  ผลการตรวจวิเคราะหดิน    นอกจากนี้ควรหวานปุยลงไปกอนพรวน  ทั้งนี้เพื่อ
เปนการคลุกเคลาปุยลงดิน  รากพืชจะมีโอกาสดูดใชปุยไดดีข้ึน

วิธีปลูก

   การปลูกใหยึดหลัก  “ดินเลวปลูกถี่ดินดีปลูกหาง”  คือ ถาดินดีใหปลูกแถวหางกวา
ดินเลว  การเลือกใชระยะระหวางแถวที่พอเหมาะจะทํ าใหไดผลผลิตสูงสุด  และยังเปนการ
ควบคุมวัชพืชไดดวย  ถาปลูกแถวหางเกินไป  เม่ือตนถ่ัวเจริญเติบโตเต็มท่ีแลว  พุมใบยัง
คลุมไมชิดกัน  นอกจากจะเปนการสูญเสียพื้นที่วางเปลาระหวางแถวแลว  ยังทํ าใหวัชพืชข้ึน
มารบกวนไดดวย  ระยะแถวที่เหมาะสํ าหรับพันธุถั่วลิสงที่ใชปลูก  มีดังน้ี

1.  ถาปลูกถ่ัวลิสงในฤดูแลง  และดินไมคอยอุดมสมบูรณ  ควรใชระยะระหวางแถว
ประมาณ  30  เซนติเมตร  ระยะระหวางหลุม  20  เซนติเมตร  ยกเวนเมื่อปลูกในนาซึ่ง
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อาจจะยกรองใหแคบ  ตามท่ีกํ าหนดไดยาก  ระยะแถวอาจกวางกวานี้  เพื่อสะดวกแกการให
น้ํ าดวย

2. ถาปลูกในฤดูฝนและดินคอนขางอุดมสมบูรณพชืจะเจริญไดดี ดังน้ันควรใชระยะ
ระหวางแถวกวางประมาณ  50  เซนติเมตร

บนพ้ืนท่ีดอน  หลังจากพรวนดินคร้ังสุดทายแลว  ใหกะระยะแถวไวดวยหลักเล็ก ๆ
แลวใชเชือกขึงไปจนสุดขอบของแปลงอีกดานหน่ึง  จากน้ันก็หยอดเมล็ดเปนหลุม ๆ ตาม
แนวเชือกท่ีขึง  ใหระยะหางระหวางหลุมประมาณ  20  เซนติเมตร  ขอแนะนํ าใหซ้ือเคร่ือง
หยอดเมล็ดแบบใชมือถือ  ลักษณะแบบเดียวกับที่ใชหยอดขาวโพด  แตควรส่ังทํ าใหไดระยะ
หางระหวางหลุม  20  เซนติเมตร  การใชเคร่ืองหยอดแบบน้ีสามารถปลูกไดเร็ว  และควร
ลึกสม่ํ าเสมอดีกวาใชวิธีขุดหลุมปลูก

ควรหยอดเมล็ดหลุมละไมเกิน  2  เมล็ด  และควรเลือกใชเมล็ดพันธุท่ีดีมีความแข็ง
แรง  ถึงจะไดตนท่ีสมบูรณและเจริญเติบโตดี  การหยอดมากกวา  2  เมล็ด  ตอหลุมนอก
จากไมชวยเพิ่มผลผลิตแลว  ยังทํ าใหส้ินเปลืองเมล็ดอีกดวย

ถาปลูกบนรองก็ปฏิบัติเชนเดียวกัน  คือ  หยอดเมล็ดตามขางสันรองท้ัง  2  ขาง  วิธี
นี้จะไดระยะระหวางแถวบนสันรองเดียวกันหางกันประมาณ  25-30  เซ็นติเมตรเทาน้ัน
แตระหวางสันรองอาจหางกันมากกวา  50  เซ็นติเมตรซึ่งใชเปนรองสํ าหรับใหน้ํ า

การหยอดเมล็ดตามระยะปลูกท่ีกํ าหนดดวยอัตราดังกลาว จะตองใชเมล็ดพันธุท่ี
กะเทาะเปลือกแลวประมาณ  15  ถึง  20  กิโลกรัมตอไร  ข้ึนอยูกับพันธุท่ีใชปลูก  ถาเปน
พันธุพวกเมล็ดขนาดกลางอาจใชประมาณ  15  กิโลกรัม  พันธุเมล็ดใหญใชประมาณ   20
กโิลกรัม  หรือเปนน้ํ าหนักทั้งเปลือกประมาณ  22  กิโลกรัม  และ  30  กิโลกรัม  ตาม
ลํ าดับ

เครื่องหยอดเมล็ดแบบมือ         ลักษณะการปลูกถ่ัวลิสงบนพ้ืนราบ
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การเตรียมเมล็ดกอนปลูก

เมล็ดพันธุที่จะใชปลูก  ควรเลือกเมล็ดท่ีไดมาจากตนท่ีมีลักษณะตรงตามพันธุและ
เปนเมล็ดใหมท่ีมีอัตราความงอกดี  ดังน้ันเกษตรกรควรแนใจวาเปนเมล็ดท่ีมีคุณภาพดี
ทางท่ีดีควรเก็บเมล็ดไวทํ าพันธุเอง

เมล็ดท่ีมีคุณภาพดีคือเมล็ดท่ีกะเทาะดวยมือ  ถากะเทาะดวยเคร่ือง จะตองคัดเมล็ด
แตกหรือผิวถลอกออก  และจะตองรีบนํ าไปปลูกทันที  การทิ้งเมล็ดที่กะเทาะดวยเครื่องไว
นาน  จะเสื่อมความงอกเร็วกวาเมล็ดที่กะเทาะดวยมือ  ถาเกษตรกรใชพันธุประเภทเวอรจิ
เนีย  เมล็ดจะมีระยะพักตัว  เมล็ดใหมจะไมงอก  ดังนั้นจะตองทิ้งไวในที่ที่เหมาะสมนานกวา
2  เดือนจงึนํ าไปปลูก  ถาเปนเมล็ดใหมที่เก็บมาจากไร  หากจะนํ าไปปลูกตองทํ าลายระยะ
พกัตัวกอน  คือหลังจากกะเทาะเมล็ดแลวใหนํ าไปอบดวยความรอน  ใชอุณหภูมิ  50  องศา
เซลเซียส  เปนเวลานาน  72  ชั่วโมง  (ประมาณ  3  วัน )  ถึงแมจะไมสะดวกในทางปฏิบัติ
ส ําหรับเกษตรกร  แตก็เปนวิธีเดียวท่ีไดผลดีในขณะน้ี

การใชเมล็ดขนาดเล็กหรือใหญใหผลไมตางกัน  ขอเพียงแตใหเปนเมล็ดท่ีสมบูรณ
คือไมเห่ียวยน หรือมีตํ าหนิ  หรือเปนเมล็ดท่ีมีกล่ินเหม็นหืน  ซึ่งแสดงวาเปนเมล็ดเกา  และ
ไมมีความแข็งแรง  ถึงแมวาอาจงอกแตตนกลาจะเจริญเติบโตชาและออนแอกวาเม่ือปลูก
ดวยเมล็ดคุณภาพดี

กอนน ําเมล็ดไปปลูก  ควรปฏิบัติตอเมล็ด ดังตอไปนี้
1. คลุกสารเคมี

ควรคลุกเมล็ดดวยสารเคมีกอนนํ าไปปลูก   ท้ังน้ีเพ่ือปองกันเช้ือราเขาทํ าลายตน
กลาท่ีงอก  สารเคมีท่ีใชคลุกเมล็ด  เชน  ไวตาแวกซ   โดยใชสาร  2  กรัม  (ประมาณครึ่ง
ชอนชา)  ตอเมล็ด  1  กิโลกรัม  ใชวิธีคลุกแหง คือ เขยาสารเคมีกับเมล็ดใหท่ัว

2. คลุกเชื้อไรโซเบี้ยม
ถาหากดินไมดีและไมเคยปลูกถ่ัวลิสงมากอน  ควรใชไรโซเบ้ียมคลุกเมล็ดกอน

ปลูก  แตไมควรคลุกสารเคมี  ตองรีบปลูกเมล็ดท่ีคลุกไรโซเบ้ียมทันที  และระวังอยาให
เมล็ดตากแดดเพราะเช้ือจะตาย  ควรอานและปฏิบัติตามขอแนะนํ าการใชเชื้อไรโซเบี้ยมจาก
ขางถุงอีกคร้ังหน่ึง
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การปฏิบัติดูแลหลังปลูก
หลังจากหยอดเมล็ดเสร็จแลว  ควรปฏิบัติดูแลและบํ ารุงรักษาแปลงปลูก  ดังน้ี
1. ควรฉีดพนแปลงปลูกดวยสารเคมีเพื่อควบคุมวัชพืช    การฉีดสารเคมีประเภท

คุมกํ าเนิด” วัชพืชนี้มีขอดีคือ  จะชวยควบคุมวัชพืชหลายชนิดไดนานประมาณ  1  เดือน
ซึง่จะชวยใหเกษตรกรไมตองเสียแรงงานกํ าจัดวัชพืชมาก  โดยเฉพาะอยางยิ่งถาปลูกถั่วลิสง
ในพ้ืนท่ีขนาดใหญ  มักจะดายหญาไมทัน  การมีวัชพืชข้ึนแขงขันกับตนถ่ัวในระยะแรก  จะ
ทํ าใหผลผลิตลดลงมาก  หรืออาจจะไมไดผลผลิตเลยถาไมมีการกํ าจัดวัชพืช

การฉีดสารเคมีตองทํ าทันทีหลังปลูก  และดินตองมีความช้ืนพอควร  ถาหลังจากฉีด
แลวไมมีฝนตกเลยภายใน  7  วัน  จะตองฉีดใหม  เพราะสารเคมีจะสูญสลายไมสามารถ
ทํ าลายวัชพืชท่ีข้ึนทีหลังได  สารเคมีที่ใชไดผลดีกับถั่วลิสง  คือ พวกอะลาคลอร  เชน แลสโซ
หรือ จะใชดูอัลก็ได  สารพวกน้ีตองฉีดกอนพืชงอก  โดยฉีดพนใหท่ัวท้ังแปลง  ใชสารเคมี
อตัราประมาณ  500 ซีซี  (คร่ึงลิตร)  ผสมกับนํ้ าฉีดใหท่ัวพ้ืนท่ี 1  ไร

2. ในพ้ืนท่ีท่ีใหน้ํ าได  ถาดินท่ีเตรียมไวแหงเกินไป  และเม่ือฉีดสารเคมีดังกลาวมา
แลว  สิ่งที่ตองปฏิบัติหลังจากปลูกแลว  คือ การใหน้ํ าถั่วลิสงจะงอกภายใน  7  วันหลังปลูก
จะตองใหน้ํ าครั้งที่สองและครั้งตอไปประมาณทุก  7-10  วัน ข้ึนอยูกับสภาพแวดลอม  ถั่ว
ลิสงตองการน้ํ ามากในระยะออกดอกและมากท่ีสุดเม่ืออายุประมาณ  2  เดือน  หลังจากน้ัน
กจ็ะตองการนํ้ านอยลง  เกษตรกรตองหม่ันสังเกตดูดวย  ถาถั่วลิสงเหี่ยวเฉาเวลาเที่ยงวัน
แสดงวา  ขาดน้ํ า  ควรรีบใหน้ํ าทดแทน

ส ําหรับในพืน้ท่ีท่ีอาศัยน้ํ าฝน  การใหน้ํ าอาจทํ าตามกํ าหนดไมได  เพราะตองพึ่งพา
ธรรมชาติอยางเดียวเทาน้ัน

3. เมื่อถั่วอายุประมาณ  28-30  วัน  จะเร่ิมออกดอก  แตประเภทเวอรจิเนียจะออก
ดอกเมื่ออายุประมาณ  35  วัน  หากปลูกฤดูแลงท่ีมีอากาศเย็น  การออกดอกจะชาออกไป
อีกประมาณ  5  วัน  ในระยะนี้สิ่งที่เกษตรกรจะตองปฏิบัติในคราวเดียวกันคือ

    3.1 การดายหญา  ถึงแมจะใชสารเคมีคุมกํ าเนิดวัชพืช  แตเมื่อถึงชวงนี้จะมีวัชพืช
งอกมากข้ึน  เพราะยาปราบวัชพืชหมดฤทธิ์คุม  จึงจํ าเปนตองดายหญาชวยคร้ังแรก

    3.2 เน่ืองจากไดใสปุยไปแลวเม่ือตอนเตรียมดิน   ดังน้ัน หลังจากดายหญาแลว
ควรพรวนดินกลบโคน  โดยเฉพาะอยางย่ิงการปลูกบนท่ีราบ  ตามท่ีไรท่ัว ๆ ไป  การพรวน
ดินกลบโคนจะชวยทํ าใหผลผลิตเพ่ิมข้ึน

ถาเกษตรกรเลือกปลูกถั่วพวกเวอรจิเนีย    ซึ่งตองการธาตุแคลเซี่ยมมากกวาถั่วพวก
สแปนีช จะตองหวานปุย  เชน  ผงยิบซัม่บริเวณขางแถว  อัตราไรละประมาณ  25  กิโลกรัม
แลวจึงพรวนดินกลบโคน
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ในแปลงปลกูถั่วลิสงแบบวิธียกรอง  การพรวนดินกลบโคนอาจทํ าไดลํ าบาก  แตจํ า
เปนตองดายหญา  เพราะมักมีหญาขึ้นมาก  การใสปุยยิบซัม่อาจทํ าไดโดยการหวานบนสัน
รอง  แลวปุยจะละลายน้ํ าลงไปในดินเอง

    3.3 หลังจากน้ีอาจจํ าเปนตองฉีดสารเคมีปองกันโรค  โดยเฉพาะอยางย่ิงเม่ือปลูก
ถั่วลิสงในฤดูฝน  โรคใบจุดมักจะเริ่มระบาด  การฉีดสารเคมีแตเน่ิน ๆ จะปองกันการระบาด
ไดดีกวาการฉีดเยียวยาแกไข สารเคมีท่ีใชไดผลดีมีช่ือการคาวา ดาโคนิล และ คารเบ็นดาซิม
เปนตน  โดยใชสารประมาณ  30  กรัม  ผสมกับนํ้ า  20  ลิตร  ฉีดพนใหท่ัวใบ  และฉีด
หางกันทุก  10-15  วัน  รวมฉีดท้ังหมด  4-5  คร้ัง

4.  ถาพบวามีหนอนทํ าลาย หรือมีเพลี้ยจัก๊จั่นระบาด  อาจผสมสารเคมีกํ าจัดแมลง
ฉีดพรอมกับสารเคมีปองกันโรค  แตถาแมลงยังไมรบกวนมาก  ก็ไมตองใชสารฆาแมลง

5. การปฏิบัติอื่นๆ ที่กลาวมาแลวนั้นเปนการปฏิบัติตั้งแตปลูกถั่วลิสงจนถึงเมื่อถั ่ว
อายุประมาณ 1 เดือนเศษๆ หลังจากน้ีใหคอยดูแลเร่ืองการใหน้ํ าและการฉีดสารเคมีปองกัน
แมลงตามความจํ าเปน  ถึงแมจะมีแมลงศัตรูหลายชนิดท่ีทํ าลายถ่ัวลิสง  แตท่ีรุนแรงและมี
ผลตอผลผลิตมีเพียง  2-3  ชนิดเทาน้ันตองเลือกใชสารเคมีใหถูกชนิดจึงจะไดผล  นอกจาก
นีเ้กษตรกรอาจพิจารณากํ าจัดวัชพืชอีก   1  คร้ัง  ขึ้นอยูกับวามีวัชพืชมากนอยเพียงใด  ขอ
ควรตระหนัก  คือ  การเขาไปดายหญาเม่ือถ่ัวลงฝกแลว  อาจเปนผลเสียมากกวาผลดี  ดัง
นัน้การกํ าจัดวัชพืชคร้ังแรกจึงตองทํ าใหดีถาถ่ัวข้ึนคลุมพ้ืนท่ีดีแลว  วัชพืชจะข้ึนไดนอย  จะมี
ก็เปนเพียงหญาตนเล็ก ๆ หรือพืชตนใหญบางอยางท่ีข้ึนประปราย  ซึ่งสามารถถอนทิ้งดวย
มือไดสะดวก  เกษตรกรจึงตองหม่ันตรวจตราไรอยูเสมอ  ไมควรปลอยทิ้งไวรอการเก็บเกี่ยว
เทาน้ัน

ปุยสํ าหรับถั่วลิสง

โดยทั่วไปดินที่ปลูกถั่วลิสงมักจะมีธาตุฟอสฟอรัสและไนโตรเจนตํ่ า สวนธาตุอาหาร
หลักอื่น ๆ มักจะไมขาด  แตจํ าเปนตองไดเพิ่มเติมลงไปในดินในรูปของปุย  ธาตุอาหารหลัก
ท่ีจะตองใสในรูปของปุยวิทยาศาสตรเสมอคือ  ไนโตรเจน  ฟอสฟอรัส  และโปแตสเซ่ียม
โดยเฉพาะอยางย่ิงธาตุไนโตรเจน  ควรจะใสลงไปในดินพรอมกับปลูก  เพราะพืชตองการใช
ในการเจริญเติบโตต้ังแตเปนตนกลา  หลังจากน้ันพืชสามารถตรึงธาตุไนโตรเจนไดเองโดย
เช้ือจุลินทรียท่ีอยูในปมราก  ความตองการปุยของถั่วลิสง  คลายกับพืชตระกูลถ่ัวชนิดอ่ืน ๆ
คือ  ตองการธาตุไนโตรเจน  และโปแตสเซ่ียมคอนขางนอย  แตตองการธาตุฟอสฟอรัสใน
ปรมิาณที่สูงกวา  ดังน้ันสูตรปุยสํ าหรับถ่ัวลิสงท่ีทางราชการแนะนํ าใหใชจึงมักจะเปนอัตรา
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สวนของธาตุอาหารท้ัง  3  ชนิด  (ไนโตรเจน : ฟอสฟอรัส : โปแตสเซ่ียม )  ดังน้ัน 1 : 3 :
2 หรือ 1 : 3 : 1  หรือ  1 : 2 : 1  เชน  ปุยสูตร

3-9-6   สํ าหรับดินท่ีคอนขางอุดมสมบูรณ
6-18-6   สํ าหรับดินท่ีอุดมสมบูรณปานกลาง
12-24-12   สํ าหรับดินท่ีอุดมสมบูรณนอย

อยางไรก็ตาม  การจะไดปุยสูตรดังกลาว  จะตองใชปุยเดี่ยวมาผสมเองนอกจากสูตร
ท่ี  3  ซึ่งในบางทองที่มีปุยสํ าเร็จจํ าหนาย  หรือจะใชสูตรใกลเคียงกัน  เชน  13-27-13  ก็
ได  ตัวเลขสูตรปุยท่ีแสดงหมายความวาปุยหนัก  100  กิโลกรัม   จะมีธาตุไนโตรเจน
ฟอสฟอรัส  และโปรแตสเซ่ียม  เปนจํ านวนกิโลกรัมตามตัวเลขท่ีแสดงไวตามลํ าดับ  ฉะน้ัน
ในทางปฏิบัติแลวถาเกษตรกรตองการจะใชปุยสูตร 6-12-6  อาจจะซื้อปุยสํ าเร็จสูตร
12-24-12  มาใช  โดยใสเพียง  50  กิโลกรัมตอไร  ก็จะไดปุยตามท่ีตองการหรือใกล
เคียง   ถาตองการใหไดสูตร  6-18-6  ก็สามารถเสริมดวยแมปุยที่ใหฟอสฟอรัสเขาไปอีก

สํ าหรับธาตุอาหารชนิดอ่ืน ๆ  ดินสวนใหญมักมีพอเพียง  นอกจากดินบางชนิด  เชน
ดินดํ าท่ีมีสภาพเปนดาง  ถ่ัวลิสงจะแสดงอาการขาดธาตุเหล็กรุนแรง  จึงควรหลีกเล่ียงการ
ปลูกในพ้ืนท่ีดังกลาว

โรค และแมลงศัตรูถั่วลิสง

โรคของถ่ัวลิสง
โรคท่ีระบาดและทํ าความเสียหายอยางรุนแรงกับถั่วลิสงและมักพบเสมอ  คือ
1. โรคใบจุด

ม ี 2  ชนิด ๆ แรกคือใบจุดสีน้ํ าตาล  ซึ่งมักเกิดในระยะแรก  และใบจุดสีดํ า  มัก
จะระบาดในชวงหลัง  ท้ัง  2  ชนิดอาจเกิดดวยกัน  ซึ่งจะทํ าความเสียหายจนไมไดผลผลิต
เพราะวาลํ าตนจะเนาเปอยกอนแก  และใบรวงหลนจนหมด  ในการปลูกถั่วลิสงมักจะพบโรค
ใบจุดเสมอ  จึงตองฉีดสารเคมีปองกันไวกอนที่เชื้อโรคจะปรากฏอาการใหเห็น

     ลักษณะอาการของโรคท้ัง  2  ชนิดแตกตางกันคือ  โรคใบจุดสีน้ํ าตาลจะมีวงรอบ
รอยแผลสีเหลืองสวนใบจุดสีดํ าจะมีรอยแผลสีดํ า  การปองกันกํ าจัดจะตองใชสารเคมีเทาน้ัน
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และตองทํ าเมื่อถั่วลิสงเริ่มออกดอก  หรืออยาใหชากวาน้ันมากนัก  สารเคมีท่ีใชไดผลดี คือ
ดาโคนิล  และคารเบนดาซิม

     โรคใบจุดสีดํ า   
2. โรคราสนิม

บางคร้ังอาจไมระบาดหรืออาจพบระบ
แรงได   อาการของโรคคือเปนจุดเล็ก ๆ สีแดง  บ
ทํ าใหผลผลิตลดลง  ดังนั้น  จํ าเปนตองใชสาร
เบ็นเลท  หรือ  ดาโคนีล  ท่ีใชปองกันโรคใบจุด

3. โรคโคนเนาขาด
เกิดจากเช้ือราท่ีมีอยูในดินเขาทํ าลาย

ใยสีดํ า  ทํ าใหตนถ่ัวตายเปนหยอม ๆ  ปองกันได
มาแลว

4. โรคโคนเนาขาว
เกิดจากเช้ือราในดินเชนเดียวกัน   

มักจะพบสวนขยายพันธุของเช้ือราเปนเม็ดเล็ก 
ปลูกจะชวยปองกันโรคน้ีไดดี
   โรคใบจุดสีนํ าตาล

าดพรอมกับโรคใบจุด  จึงทํ าความเสียหายรุน
ริเวณใตใบ  ถาเปนรุนแรงจะทํ าใหใบรวงและ
เคมีผสมฉีดรวมกับสารเคมีที่ใชฆาแมลง  เชน

  เกิดไดกับถั่วทุกระยะ  บริเวณโคนเนามีเสน
โดยการใชสารเคมีคลุกเมล็ดกอนปลูกดังกลาว

แตโคนตนบริเวณท่ีเนาจะมีเสนใยสีขาว  และ
ๆ สีน้ํ าตาล  การคลุกเมล็ดดวยสารเคมีกอน
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แมลง
แมลงท่ีเปนศัตรูถ่ัวลิสงมีหลายชนิด แตท่ีสํ าคัญและมักจะพบระบาดทํ าความเสียหาย

แกถั่วลิสงเสมอ  คือ

โรคโคนเนาขาว
1. หนอนชอนใบ

ตัวเต็มวัยเปนผีเส้ือกลางคืน  ซึ่งจะวางไขบนใบถั่วลิสงและจะฟกเปนตัวหนอน
ภายใน  3-5  วัน  ตัวหนอนมีขนาดเล็กยาวประมาณ  0.5  เซนติเมตร  อาศัยอยูในใบท่ี
หนอนชักใยหอไว  และแทะกินผิวใบถั่วลิสงอยูในนั้น  ใบที่หอนี้จะเปนใบเดี่ยว  ถาระบาด
มากจะทํ าใหตนถั่วไมมีใบปรุงอาหาร  ตนถ่ัวลิสงจะตายในท่ีสุด

2. หนอนมวนใบ
ตัวเต็มวัยเปนผีเส้ือกลางคืน  ซึ่งมีอยู  3  ชนิดท่ีวางไขบนตนถ่ัว  ไขจะฟกเปนตัว

หนอนมีขนาดใหญกวาหนอนชอนใบ  คือยาวประมาณ  2  เซนติเมตร  หนอนจะมวนใบถั่ว
หลาย ๆ ใบมาหอหุมตัว  แลวอาศัยกัดกินใบในน้ัน  ถาระบาดมากจะทํ าใหตนถ่ัวตายไดเชน
เดียวกัน

 ท้ังหนอนชอนใบและหนอนมวนใบ  มักจะระบาดในระยะที่ฝนทิ้งชวงเมื่อสังเกตเห็น
ใบถั่วลิสงมวนหอ       ถาคล่ีดูเห็นวามีตัวหนอนชนิดใดชนิดหน่ึงสามารถกํ าจัดได  ดวยสาร
เคมีชนิดเดียวกัน  คือ โมโนโครโตฟอส  ซ่ึงมีช่ือการคาหลายอยางเชน  อะโซดริน  อะโกร
ดิน  และคอมแบท  โดยผสมสารเคมีเขมขน  0.05%   ฉีดพนใหท่ัวท้ังแปลง

3. เพลี้ยจัก๊จั่น
ท้ังตัวออนและตัวเต็มวยัจะดูดกินน้ํ าเลี้ยงบริเวณใตใบถั่ว  มักระบาดในชวงฝนทิ้ง

ชวงนานๆ  ถาระบาดมากจะทํ าใหใบแหงตายได  เมื่อเดินเขาไปในไรและพบวา มีแมลง



15

กระโดดออกมาจากตนถ่ัวลิสง   และพบวาปลายใบถั่วมีสีเหลือง   ซึ่งเปนอาการที่แสดงใหรู
วามีเพลี้ยจัก๊จั่นระบาดมากแลว  จะตองฉีดสารเคมีกํ าจัด  โดยใชสารพวกคารบารีล  เชน
เซฟวิน  อัตราความเขมขน  0.2 %  หรือ  โมโนโครโตฟอสท่ีใชกับหนอนชอนใบ  หนอน
มวนใบ  ความเขมขน  0.03%  ฉีดพนใหท่ัว  แมลงชนิดน้ีจะระบาดรุนแรงและพบบอยเม่ือ
ปลูกถ่ัวลิสงในหนาแลง

การฉีดสารเคมีปองกันกํ าจัดแมลงน้ี  ยังเปนการควบคุมการระบาดของโรคถั่วลิสง
บางชนิดท่ีมีแมลงพวกเพล้ียออนเปนพาหะนํ าโรคไดดวย  เชน  โรคใบดาง  เปนตน

4. เพล้ียออน
เปนแมลงท่ีมีการขยายพันธุรวดเร็ว    จะระบาดเม่ืออากาศแหงแลงเชนเดียวกับ

เพลี้ยจัก๊จั่น  และเปนพาหะนํ าโรคใบดางถั่วลิสงไดดวย  การใชสารเคมีเชนเดียวกับท่ีใชกับ
แมลงศัตรูท้ัง  3  ชนิดท่ีกลาวแลว  สามารถปองกันการระบาดของเพล้ียออนและโรคใบดาง
ไดดวย

5. เสี้ยนดิน
เปนมดชนิดหน่ึง  ตัวสีน้ํ าตาล  อาศัยอยูในดินใกลปา  จะระบาดเมื่อถั่วลิสงสรางฝก

มดจะเจาะเขาไปกินเมล็ดถั่วลิสงภายในหมด และมีดินมาแทนท่ี  ถาพบวาบริเวณใดมีปญหา
เร่ืองเส้ียนดินเคยระบาด  ควรใชสารเคมีเชน  ฟูราดาน  หวานทั้งแปลงเมื่อถั่วลิสงเริ่มออก
ดอก  และหวานครั้งที่สองหลังจากครั้งแรกประมาณ  1  เดือน

ไมควรใชสารเคมีท่ีมีการสลายตัวยาก เชน  ดีลดริน  หรือ  เอ็นดริน  เพราะวาสาร
เคมีเหลานี้จะเขาไปปนเปอนในเมล็ดถั่วลิสง  ซ่ึงมีอันตรายถึงคนและยังสะสมในดินนาน
เปนการทํ าใหเกิดมลภาวะตอส่ิงแวดลอมดวย

ศัตรูอื่นๆ
ศัตรูท่ีสํ าคัญอีกชนิดหน่ึงของถ่ัวลิสง คือ  หนู  โดยเฉพาะอยางยิ่งจะมีระบาดมากถามี

โรงงานหรือฟารมเลี้ยงสัตว  เชน  ไกและหมูอยูใกล ๆ พวกหนูจะมาขุดกินฝกถั่วลิสง  ซึ่ง
อาจทํ าใหผลผลิตลดลงกวา  50 เปอรเซ็นต

การปองกันกํ าจัดสามารถทํ าไดเชน  หลีกเล่ียงการปลูกถ่ัวลิสงใกล ๆ ฟารมเลี้ยงสัตว
หรือควรถากถางบริเวณใกลกับฟารมเลี้ยงสัตวใหสะอาด  ไมรกเปนปา  ซ่ึงหนูจะอาศัยเปนท่ี
หลบซอนแลวออกมาทํ าลายถ่ัวลิสง  วิธีใชกับดักหนูและยาพิษน้ันไดผลในระยะแรก ๆ แตถา
มีปริมาณหนูมากจะไดผลนอย
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การเก็บเก่ียว

อายุของถั่วลิสงเมื่อถึงเวลาเก็บเกี่ยวไดนั้น  ข้ึนอยูกับ พันธุท่ีใชปลูกและฤดูปลูก ดัง
ไดกลาวมาแลวตอนตน  อยางไรก็ตาม  แมวาเกษตรกรพอจะทราบอายุการเก็บเกี่ยวของถั่ว
แตละพันธุแลวก็ตาม  แตควรจะตองตรวจดูวาถ่ัวลิสงแกไดท่ีหรือยัง  วิธีการงาย ๆ ก็คือ
ออกไปสุมถอนตนถั่วลิสงจากแปลงมาประมาณ  4-5  ตน  เมื่อถึงกํ าหนดตามอายุของพันธุ
น้ัน  เชน  ถาปลูกพันธุไทนาน  9  ในฤดูฝน  ซึ่งจะมีอายุการเก็บเกี่ยวประมาณ  100  วัน
นับจากวันปลูกหรือวันที่ไดรับนํ้ า ก็ไปถอนตนแลวแกะฝกท่ีแกท่ีสุดของแตละตนดู  ประมาณ
ตนละ  2-3  ฝก  ถาพบวามีฝกแกจัด  1-2  ฝก  โดยสังเกตดูวาภายในเปลือกเปนสีน้ํ าตาล
หรือดํ า  แสดงวาฝกน้ันแกจัดแลวจะตองทํ าการเก็บเกี่ยว  เพราะวาเปนระยะที่เหมาะสมที่
สุดที่จะไดทั้งผลผลิตสูงและคุณภาพเมล็ดดีดวย  ถาหากทุกตนท่ีสุมถอนมาน้ันยังไมมีฝกท่ี
แกจัดเลย  จะตองรอไปอีกประมาณ  5-7  วัน  จึงออกไปถอนตนมาดูใหม  อยาเก็บเกี่ยว
ถัว่ทียั่งไมถึงอายุเพราะจะไดผลผลิตตํ่ า  หรืออยาปลอยถั่วทิ้งไวใหแกเกินไป  เพราะเมล็ดจะ
มีคุณภาพไมดี  และอาจจะงอกคาตนถาดินมีความช้ืนมาก

ถาดินมีความชื้นพอเพียง  การถอนจะทํ าไดสะดวก  ไมควรปลอยน้ํ าเขาทวมแปลง
เพือ่ใหดินออน  เพราะจะทํ าใหฝกถั่วที่เก็บไดมีความชื้นสูงมากเกินไป  ถาการตากแดดทํ าได
ไมดีจะมีปญหาเร่ืองเช้ือราเขาทํ าลาย  แลวทํ าใหเกิดสารพิษอะฟลาท็อกซิน  หรือไมควรให
ถ่ัวลิสงขาดน้ํ าจนเกินไปกอนเก็บเกี่ยวเพราะจะทํ าใหออนแอ  เชื้อราที่สรางสารพิษที่มีอยูจะ
เขาทํ าลายไดงาย  ถาการตากแดดไมแหงภายในเวลาส้ัน  ก็จะเกิดปญหาเช้ือราทํ าลายรุน
แรงย่ิงข้ึน

 
      การเก็บเกี่ยวโดยการขุดและปลิดฝกทันที   การ
เก็บเกี่ยวโดยการถอนแลวผ่ึงฝกกอนทํ าการปลิด
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เมื่อเก็บเกี่ยวถั่วเสร็จแลว  ควรวางฝกผึ่งแดดในแปลง  ไมควรกองสุมกันและควรรีบ
ปลิดฝกทันทีเพ่ือนํ าไปตากแดด  ถากองถั่วสุมกันขณะที่ฝกมีความชื้นสูงจะทํ าใหเกิดเช้ือรา
ข้ึนได  และถาเปนเช้ือราสีเขียวเขาทํ าลายฝกจะมีปญหาเรื่องสารพิษอะฟลาท็อกซินซึ่งทํ าให
ผลผลิตเส่ือมคุณภาพและยังเปนอันตรายตอผูบริโภค

การตาก

ควรตากถั่วลิสงที่ปลิดแลวบนพื้นที่สะอาด เชน บนเสื่อ สังกะสี  หรือ  พ้ืนซีเมนต
เพราะจะทํ าใหฝกแหงไดเร็วขึ้น  เกลี่ยฝกใหกระจายบาง ๆ และควรใชคราดไมชวยพลิกกลับ
ถัว่ที่ตากไวบอย ๆ จะทํ าใหแหงเร็วข้ึนและอยางท่ัวถึง  ถาแดดดีถ่ัวจะแหงภายในเวลา  4-5
วัน  ถาแดดไมดีตองหาวิธีทํ าใหแหงโดยเร็วท่ีสุด  เพ่ือหลีกเล่ียงปญหาเช้ือราเขียวเขาทํ าลาย
อยางนอยที่สุดการผึ่งและลมพัดผานสะดวกจะดีกวาการเก็บกองหรือบรรจุถุง  เพราะถาถั่ว
ยังไมแหงจะเกิดเช้ือราข้ึนดังกลาวมาแลว

                   
                  ตากถ่ัวขางถนน

ตากถ่ัวบนลานตาก
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การกะเทาะ

เมือ่ถัว่แหงดีแลว  ใหนํ ามากะเทาะเปลือก  ซึ่งทํ าไดหลายวิธี  เชน  กะเทาะดวยมือ
กะเทาะดวยเคร่ืองมือหมุนชนิดลอยาง  หรือใชเคร่ืองกะเทาะท่ีใชเคร่ืองยนตหรือไฟฟา  การ
กะเทาะดวยมือเสียเวลามาก  แตไดเมล็ดถ่ัวท่ีมีคุณภาพดี  ไมแตกหักมาก  และสามารถคัด
เลือกเมล็ดเสียท้ิงไปไดเลย  โดยเฉพาะอยางย่ิงเมล็ดท่ีจะนํ าไปปลูกควรกะเทาะดวยมือ

การกะเทาะดวยเคร่ืองมือหมุนชนิดลอยาง  สามารถทํ าไดเร็วข้ึน  แตอาจมีปญหา
เร่ืองเมล็ดแตกมาก  และเมล็ดที่ไดมักจะมีผิวถลอกมาก  ซ่ึงเปนสาเหตุใหเช้ือราเขาทํ าลาย
ไดงาย  ถาหากจะใชปลูก  ไมควรท้ิงเมล็ดไวนานหลายวัน  เพราะจะเสื่อมคุณภาพลงเรื่อย ๆ
และควรคลุกเมล็ดท่ีกะเทาะดวยเคร่ืองน้ีดวยสารเคมีกอนปลูก  เพ่ือปองกันเช้ือราในดินเขา
ทํ าลาย  สารเคมีท่ีใชไดผลดี  คือ  ไวตาแวกซ  ใชในอัตรา  3  กรัม  คลุกเมล็ดหนัก  1
กิโลกรัม

เคร่ืองกะเทาะขนาดใหญมีราคาแพง  แตสามารถกะเทาะไดเร็วกวาวิธีการอื่น ๆ
เหมาะส ําหรับการกะเทาะเพื่อจํ าหนายซึ่งจะไมขอกลาวถึงในที่นี้

เคร่ืองกะเทาะเปลือกแบบมือโยก
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เคร่ืองมือปลิดฝกแบบใชเทาเหยียบ
เคร่ืองกะเทาะเปลือกถ่ัวลิสงแบบลอยางใชมือหมุน
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การเกบ็รักษา

การเกบ็เมล็ดสํ าหรับทํ าพันธุ  ควรตากฝกใหแหงดี  แลวเก็บบรรจุถุงพลาสติกปด
ปากถงุใหแนน  เพื่อไมใหความชื้นขางนอกเขาไปได  ซึ่งจะทํ าใหเสื่อมคุณภาพเร็ว  และควร
เก็บไวในบริเวณที่สะอาด  และแหง  ถาปฏิบัติตามนี้แลวจะสามารถเก็บถั่วไวไดนานถึง  8-
10  เดือน  เมื่อจะปลูกจึงนํ ามากะเทาะดวยมือ

ส ําหรับเมล็ดถั่วลิสงที่กะเทาะแลว  ถาจะใหคงคุณภาพดีจะตองเก็บรักษาไวในหอง
เย็นประมาณ  10-15  องศาเซลเซียสและความช้ืนต่ํ า  ถาเก็บไวในสภาพปกติทั่วไป เชน
เก็บไวในบานเรือน  ถั่วลิสงที่กะเทาะเปลือกแลวจะเสื่อมความงอกเร็วภายในเวลา 2-3
เดือนและเส่ียงตอการเขาทํ าลายของเช้ือรา

รูปแสด
ตอเช

การใชประโย

เน่ืองจา
และไขมันประม
พชื  รางกายจ
รางกายจะไดรับ
ง ถ่ัวลิสงท่ีถูกเช้ือราเขียวเขาทํ าลายเปรียบเทียบกับสายพันธุท่ีตานทาน
ื้อราถ่ัวลิสงท่ีมีราเขียวข้ึนไมควรใชบริโภค เพราะมีสารอะฟลาทอกซิน

ชน

กเมล็ดถ่ัวลิสงมีคุณคาทางโภชนาการสูง  มีโปรตีนประมาณ  25  เปอรเซ็นต
าณ  45-50  เปอรเซ็นต  จึงเหมาะสํ าหรับบริโภค  การบริโภคน้ํ ามันจาก
ะไดรับมากกวานํ้ ามันจากสัตว  ดังน้ันจึงขอแนะนํ าใหนํ าถั่วลิสงมาใชบริโภค
สารอาหารท่ีมีประโยชนตอการเจริญเติบโต  เพราะการรับประทานถั่วลิสง
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100  กรัมจะไดรับโปรตีน  25  กรัม  แปง  20  กรัม  พลังงาน  580  แคลอร่ี  ไขมัน  50
กรัม  ไวตามินอีกหลายชนิดและแรธาตุตาง ๆ  เชน  โปแตสเซ่ียม  ฟอฟอรัส
แมกนีเซ่ียม  แคลเซี่ยม  โซเดียมและเหล็ก  เปนตน

ขอควรคํ านึง  คือ  ถาจะนํ าถั่วลิสงมาใชประโยชนจะตองใชถั่วลิสงที่มีคุณภาพดี  น่ัน
คือจะตองปฏิบัติตามคํ าแนะนํ าใหถูกตอง  โดยเฉพาะการปฏิบัติในระยะหลังเก็บเกี่ยว  ซึ่งจะ
ทํ าใหไดถ่ัวท่ีปราศจากสารพิษและปลอดภัยตอการบริโภค

การนํ าถั่วลิสงไปใชประโยชนในแงอตุสาหกรรมแปรรูปตาง ๆ  เชน  ทํ าน้ํ ามันปรุง
อาหาร  ทํ าเนยถ่ัวลิสง  เนยเทียม  ถ่ัวตม  ถั่วทอด  ถ่ัวเคลือบ  ถั่วแผน  นมถั่วลิสง  แปง
โปรตีนถ่ัว  และอาหารคาวหวานอีกหลายชนิด  กากถั่วลิสงที่เหลือจากการบีบนํ้ ามันแลวยัง
สามารถนํ าไปใชในอุตสาหกรรมทํ าอาหารสัตวไดอีกดวย  เปนตน

ตนสด

ตนถ่ัวลิสง
สตัวไดดวยเพราะ
ในดิน  ก็จะเปนป
หรือผสมกับดินเพ

จดัทํ าเอ
ที่เหลือจาการปลิดฝกนํ ามาใหสัตวกินหรือตากแหงเก็บไวเล้ียงสัตว

ท่ีเหลือจากการปลิดฝกแลว    เม่ือนํ าไปตากแดดก็สามารถเก็บไวใชเลี้ยง
มีโปรตีนประมาณ  10  เปอรเซ็นต  หรือ  นํ าไปทํ าปุยหมักหรือไถกลบลง
ุยไดอยางดี  เปลือกถั่วลิสงที่เหลือจากการกะเทาะสามารถนํ าไปใชคลุมดิน
ื่อทํ าใหดินรวนซุยข้ึน

กสารอิเล็กทรอนิกสโดย : ส ํานักสงเสริมและฝกอบรม มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร


	“´Í¡¶ÑèÇÅÔÊ§               “				½Ñ¡¶ÑèÇÅÔÊ§
	
	ÅÑ¡É³Ð·ÑèÇä»¢Í§¶ÑèÇÅÔÊ§
	¡ÒÃàµÃÕÂÁ´Ô¹


	¡èÍ¹¹ÓàÁÅç´ä»»ÅÙ¡  ¤ÇÃ»¯ÔºÑµÔµèÍàÁÅç´ ´Ñ§µèÍä»¹Õé
	¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ´ÙáÅËÅÑ§»ÅÙ¡
	
	
	
	
	
	
	áÁÅ§








