




 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อสรางรายไดใน

ครัวเรือน 

2. เพื่อเปนอาชีพเสริม

เพิ่มรายได 

3. เพื่อใหผูบริโภคได

บริโภคถั่วลิสงที่มี

คุณคาและปลอดภัย 

4. เพ่ือประโยชนในการ

ปรับปรุงดิน 

 

เปาหมาย 
เกษตรกรทั่วไป, 

นักเรียน, นักศึกษา 

 



บทนํา 

หลักการและเหตุผล 
     

     การสงเสริมอาชีพการปลูกถ่ัวลิสงใหแกเกษตรกร

ในชวงเวลาหลังฤดูการเก็บเกี่ยวขาวจะชวยสรางรายได

และสรางอาชีพเสริมใหกับเกษตรกร อันจะนํามาสูการ

มีคุณภาพชีวิตท่ีดีของเกษตรกร อีกท้ังปจจุบันความ

ตองการใชถ่ัวลิสงเพื่อใชในการบริโภคมีสูงขึ้น ดวยถ่ัว

ลิสงเปนอาหารที่อุดมดวยคุณคาทางอาหารสูง และใช

ในการแปรรูป เชน เปนสวนผสมของการทําขนม เปน

สวนประกอบของอาหาร เชน อาหารเพื่อสุขภาพ และ

อาหารเวยีดนาม เปนตน 

 



 

       ขอมูลจากสํานักสงเสริมและจัดการสินคา ไดกลาวถึง

สถานการณถ่ัวลิสงในประเทศไทยวา พื้นที่ปลูกและผลผลิตรวมถ่ัว

ลิสงในประเทศมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง ในขณะที่ความตอง

การผลผลิตมีมากขึ้น ความตองการใชถ่ัวลิสงของไทยในแตละป

คาดวามีประมาณปละ 1.2 - 1.5 แสนตัน ทําใหมีการนําเขาจาก

ประเทศเพื่อนบานประมาณ 50,000 ตัน/ป 

780 785 790 795 800 805 810

ป 2553 

ป 2554 

ป 2555 

ผลผลติ(ตัน) 

ผลผลติ(ตัน) 

ท่ีมา : สถติิการเกษตรของประเทศไทย 



คุณประโยชนของถั่วลิสง 

ดอกและตน 
-ตากแหงใชเลี้ยงสัตว

เนื่องจากมโีปรตนีสูง   

- ดอกและตนสดใชทํา

ปุยหมักหรอืไถกลบในดนิ

ใหกลายเปนปุย 

- เพิ่มไนโตรเจนในดนิ 

 

 

 เมล็ดถ่ัวลิสง 
มคุีณคาทางโภชนาการสูง มสีารอาหารที่มผีลตอการเจรญิเตบิโตของรางกายเหมาะสําหรับ

การบรโิภค  ประกอบดวย โปรตีน แปง  พลังงาน ไขมัน ไวตามนิอกีหลายประเภท และ แร

ธาตุตางๆ เชน โปเตสเชี่ยม ฟอสฟอรัส  แมกนเีซยีม แคลเซยีม โซเดยีม และเหล็ก เปนตน 

 

 

 

เปลอืกถ่ัวลิสง 
ใชในการคลุมดนิ

หรอืผสมกับดนิ

เพื่อใหดนิรวนซุยข้ึน 

 

 



การใชประโยชนจากถั่วลิสง 

1. เมล็ดถ่ัวลิสง  ถ่ัวลิสงเปนพืชท่ีมี
คุณคาทางโภชนาการสูง มี
สารอาหารท่ีมีผลตอการเจริญเติบโต
ของรางกายเหมาะสําหรับการบรโิภค 
ซึ่งในถ่ัวลิสง 100 กรัม ประกอบดวย 
โปรตีน 25 กรัม แปง 20 กรัม 
พลังงาน 580 แคลลอรี่ ไขมัน 50 
กรัม ไวตามินอีกหลายประเภท และ 
แรธาตุตางๆ เชน โปเตสเชี่ยม 
ฟอสฟอรัส  แมกนีเซียม แคลเซียม 
โซเดียม และเหล็ก เปนตน 



2. ดอกและตนถ่ัวลิสง การใช
ประโยชนจากตนถ่ัวลิสงสามารรถ
ใชไดท้ังสด ท้ังแหง โดยการตากตน
ถ่ัวลิสงแลวเก็บไวใชเปนอาหาร
เล้ียงสัตวเน่ืองจากมีโปรตีนสูง  
หรือ สดใชทําปุยหมักหรือไถกลบ
ในดินใหกลายเปนปุยและเพ่ิม
ไนโตรเจนในดิน 

การใชประโยชนจากถั่วลิสง 



3. เปลือกถ่ัวลิสงท่ีเหลือจาก
การกะเทาะ  
ใชในการคลุมดินหรือผสมกับดิน
เพ่ือใหดินรวนซุยข้ึน 

การใชประโยชนจากถั่วลิสง 



ประโยชนของการบริโภคถั่วลิสง 



สรรพคุณของถั่วลิสงตอมนุษย 

  1. ชวยบํารุงรางกาย ชวยในการเจริญเติบโต 

(เมล็ด) 

  2. ชวยบํารุงสมองและประสาทตา ชวยเสริมสราง

ความจํา และยังมีโคลีนท่ีชวยควบคุมความจําอกีดวย 

(เมล็ด) 

  3. ชวยใหความอบอุนแกรางกาย (เมล็ด)และชวยให

ความอบอุนแกผิวกาย (น้ํามันถั่วลิสง) 

  4. ชวยลดความดันโลหิตสูง (ใบ)โดยใชท้ังกานและ

ใบสดหรือแหง (แหงใชประมาณ 30 กรัม ถาสดใช

ประมาณ 40 กรัม) นํามาตมกับน้ํากิน (เมล็ด)   



สรรพคุณของถั่วลิสงตอมนุษย 

  5. ถั่วลิสง มีสารตานเอนไซมโปรติเอส มีฤทธิ์

ตอตานมะเร็ง และมีจีเนสเตอิน ซึ่งทําเสนเลือดไป

เลี้ยงเซลลมะเร็งตีบลง 

   6. ชวยปองกันโรคหัวใจ เนื่องจากในถั่วลิสงมี

สารท่ีชวยลดปริมาณของไขมันราย (LDL) จึงชวย

ลดความเสี่ยงของภาวะไขมันอุดตันในเสนเลือดและ

ภาวะหลอดเลือดแข็งตัว ซึ่งเปนสาเหตุของการเกิด

โรคหัวใจ หากรับประทานเปนประจําจะชวยลด

โอกาสการเสียชีวิตจากโรคหัวไดถงึรอยละ 50 เม่ือ

เทียบกับผูท่ีไมไดรับประทาน (เมล็ด) 



สรรพคุณของถั่วลิสงตอมนุษย 

  7. กินถั่วลิสงอวนไหม? ปกติแลวการรับประทานถ่ัวจะ

ชวยลดน้ําหนักและความอวนครับ เพราะมีไขมันไมอิ่มตัวซ่ึง

ทําใหอิ่มทองนาน ทําใหอาหารทานไดนอยลง และยังชวย

ยับย้ังไขมันเลวท่ีเปนผลเสียตอรางกาย ดวยการรับประทาน

แบบดิบๆ หรือนํามาตม แตถาหากเปนถ่ัวคั่ว ถ่ัวทอด ถ่ัว

อบ อยางนี้มันผานความรอนและน้ํามัน ทําใหไขมันไม

อิ่มตัวท่ีมีในถ่ัวลิสงมันหายไป หากรับประทานมากๆ ก็ทํา

ใหอวนได แตท้ังนี้ถาหากรับประทานแตพอประมาณก็ไม

อวนแนนอนครับ และมีคําแนะนําวาไมควรรับประทานเกิน 

1 กํามือถ่ัวลิสงอุดมไปดวยไขมันไมอิ่มตัว ซ่ึงเปนตัวชวยลด

ระดับความดันโลหิต ระดับไขมันในเลือด และยังชวยลด

ความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจอีกดวย (เมล็ด) 



สรรพคุณของถั่วลิสงตอมนุษย 

   8. ชวยรักษาโรคเกล็ดเลือดต่าํ ดวยการนํา

เปลือกถั่วลิสงประมาณ 10 กรัม ตมกับน้ําดื่มทุก

วัน (เมล็ด) 

   9. ชวยบํารุงไขมันในรางกาย (เมล็ด) 

  10. ชวยลดความเสี่ยงของโรคเบาหวาน และเปน

อาหารท่ีดีตอผูปวยเบาหวาน เนื่องจากชวยควบคุม

ระดับน้ําตาลในเลือดและอนิซูลินได (เมล็ด) 

 11. ชวยบํารุงปอด ชวยหลอลื่นปอด รักษาอาการ

ไอแหงเรื้อรัง ดวยการใชเมล็ดแหงประมาณ 60-

100 กรัมนํามาบดชงหรือตมกิน (เมล็ด) 



สรรพคุณของถั่วลิสงตอมนุษย 

   12. ชวยรักษาเย่ือตาอักเสบอยางเฉียบพลันชนิดท่ี

ติดตอได (ขอมูลทางคลินิก) 

   13. ถ่ัวลิสง สรรพคุณชวยแกอาการไอเรื้อรังและ

อาการคลื่นไส (เมล็ด) 

   14. ชวยรักษาอาการไอกรน ชอบนอนกรนในเด็ก ดวย

การใชเมล็ดถ่ัวนํามาตมใสน้ําตาลกรวดแลวรับประทาน 

(เมล็ด) 

   15. ชวยรักษาอาการนอนละเมออยางผิดปกติ (ขอมูล

ทางคลินิก) 

   16. ชวยระบายทอง (น้ํามันจากเมล็ด) 

   17. ชวยบํารุงกระเพาะ และในถ่ัวยังอุดมไปดวยเสนใย

อาหารท่ีสามารถละลายน้ําได   จึงชวยในขบวนการทํา

ความสะอาดรางกายแบบเปนธรรมชาติ(เมล็ด) 



สรรพคุณของถั่วลิสงตอมนุษย 

   18. ถ่ัวลิสง สรรพคุณชวยสมานแผลในกระเพาะอาหาร 

(เมล็ด) 

   19. ชวยรักษาโรคบิดแบคทีเรียอยางเฉียบพลัน (ขอมูล

ทางคลินิก) 

   20. ชวยรักษาพยาธิไสเดือนท่ีอุดตันในลําไส (ขอมูล

ทางคลินิก) 

   21. ชวยหลอลื่นลําไส (น้ํามันจากเมล็ด) 

   22. ถ่ัวลิสงตมกับเกลือ ใชรับประทานชวยบรรเทา

อาการโรคฝในทองได (เมล็ด) 

   23. ชวยรักษาโรคตับอักเสบ เปนดีซานอยางเฉียบพลัน 

(ขอมูลทางคลินิก) 

   24. สรรพคุณถ่ัวลิสง เมล็ดชวยบํารุงมาม (เมล็ด) 



สรรพคุณของถั่วลิสงตอมนุษย 

   25. ชวยหามเลือด และรักษาอาการเลือดออกงายใน

โรคฮีโมฟลเลีย (Haemophilia) (ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา) 

   26. ใบสดนํามาตําใชพอกรักษาแผลฟกชํ้า แผลหกลม

จากการะกระทบกระแทก และแผลมีหนองเรื้อรัง (ใบ) โดย

ใชท้ังกานและใบสดหรือแหง (แหงใชประมาณ 30 กรัม 

ถาสดใชประมาณ 40 กรัม) นํามาตมกับน้ํากิน หรือใช

ภายนอกนํามาตําแลวพอก 

   27. ชวยแกอาการปลายเทา เปนเหน็บชา (เมล็ด) ให

ใชเมล็ดท่ีมีเย่ือประมาณ 100 กรัม ถ่ัวแดง 100 กรัม 

และเปลือกของพุทราจีน 100 กรัม แลวนําท้ังหมดมาตม

รับประทานหลายครั้งๆ 



สรรพคุณของถั่วลิสงตอมนุษย 

   28. ชวยบํารุงไขขอ บํารุงเสนเอ็น (เมล็ด) 

   29. น้ํามันจากเมล็ดใชถูทาแกอาการปวดตามขอ 

และอาการตามกลามเนื้อได (น้ํามันจากเมล็ด) 

   30. ใชฉีดเปนยาสลบ (ขอมูลทางคลินิก) 

   31. น้ํามันจากถั่วลิสงท่ีใชสาํหรับเปนยาฉีด มี

ฤทธิ์ชวยยับย้ังการเจริญเติบโตของเชื้อโรคบางชนิด

ไดเล็กนอย (ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา) 

   32. ชวยบํารุงน้ํานมสําหรับสตรีหลังคลอดบุตร 

(เมล็ด) ดวยการตมถั่วลิสง 120 กรัม กับขาหมู 1 

ขา กินแลวจะชวยทําใหมีน้ํานมมากขึ้น 



สรรพคุณของถั่วลิสงตอมนุษย 

   33. ถั่วลิสงอุดมไปดวยแมกนีเซียม ซึ่งชวย

รักษาสมดุลของฮอรโมนเพศ ชวยในการทํางานของ

เอนไซมตางๆ ในรางกาย และชวยใหกลามเนื้อ

คลายตัว 

   34. เย่ือหุมเมล็ดของถั่วลิสงสามารถชวยยับย้ัง

การสลายตัวของ Fibrin ได และชวยกระตุนกระดูก

ใหผลิตเกล็ดเลือด เพิ่มสมรรถภาพในการหดตัวของ

เสนเลือดฝอย และชวยในการหามเลือด 
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ขั้นตอนการจัดทําชุดความรูทํามาหากิน  

: ถั่วลิสง พืชหมุนเวียน สรางรายได 

• แหลงเรียนรูภูมิปญญา 

• ศึกษาคนควาขอมูล 

• อบรมเชิงปฏิบัติการ 



ขั้นตอนการจัดทําชุดความรูทํามาหากิน  

: ถั่วลิสง พืชหมุนเวียน สรางรายได (ตอ) 

• นายพรรณนา  ราชวิงศ 

• ศูนยเรยีนรูชุมชน ถ่ัวทบี   ถ่ัวแดน บานทาไค-นาแล หมู6,7 ตําบล

นาสีนวน อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 

แหลงเรยีนรูภูมปิญญา 

• หนังสืออิเลคทรอนกิสเกี่ยวกับถ่ัวลิสง 

• เว็บไซคที่เกี่ยวของกับถ่ัวลิสง 

ศกึษาคนควาขอมูล 

• โครงการอบรมการเพิ่มรายไดจากกรปลูกถ่ัวลิสงพืชหมุนเวยีนสราง

รายได 

อบรมเชงิปฏบัิติการ 









ปฏิทินการผลิตถ่ัวลิสง 

การปลูกถั่วลิสงตนฤดูแลง 
(หลังฤดูทํานา) การปลูกถั่วลิสงฤดูฝน 



ความรู/ทักษะสําหรับการดําเนินงาน 

ความรู/ทักษะ

สําหรับการ

ดําเนินงาน 

การ

เตรียม

ดิน 
การ

คัดเลือก

พันธุ 

การ

ปลูก 

การดูแล

รักษา 

การเก็บ

เกี่ยว 



     ถั่วลิสงสามารถปลูกได
ท้ังในชวงฤดูฝนและฤดูแลง 
ทั้งน้ีข้ึนอยูกับลักษณะพื้นที่
ปลูก สวนมากการปลูกใน
ฤดูแลงหรือหลังฤดูทํานาป 
จ ะ ใ ห ผ ลผ ลิ ต สู ง แล ะ มี
คุณภาพดี 

1. การเตรียมดิน   

ความรู/ทักษะสําหรับการดําเนินงาน(ตอ) 



ฤดูฝน 
      ควรปลูกในท่ีดอน ดินมีการ
ร ะ บ า ย นํ้ า ไ ด ดี  ช ว ง เ ว ล า ท่ี
เหมาะสมในการหยอดเมล็ดพันธุ 
คือ เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 
และเก็บเก่ียวในเดือน ตุลาคม-
พฤศจิกายน ซึ่งสามารถปลูกแซม
กับพืชชนิดอื่น เชนยางพารา และ
ปาลมนํ้ามัน เปนตน 

1. การเตรียมดิน(ตอ)   

ความรู/ทักษะสําหรับการดําเนินงาน(ตอ) 



ฤดูแลง 
     ปลูกไดในท้ังท่ีดอนและท่ี
ลุม สวนใหญเปนการปลูกถ่ัว
ลิสงหลังทํานาป  ชวงเวลาท่ี
เหมาะสมในการหยอดเมล็ด
พันธุ คือ เดือนพฤศจิกายน – 
ธันวาคม และเก็บเก่ียวในเดือน 
กุมภาพันธ-มีนาคม ซึ่งมักจะ
ปลูกเปนพืชเดี่ยว 

1. การเตรียมดิน   

ความรู/ทักษะสําหรับการดําเนินงาน(ตอ) 



1. การเตรียมดิน(ตอ)   

     ดินท่ีเหมาะสมสําหรับ
การปลูกถ่ัวลิสง ควรมีพื้น
ท่ีดินเปนดินรวนหรือดินรวน
ปนทรายมีการระบายนํ้าดี มี
ความอุดมสมบูรณปานกลาง
ถึงสูง  
     การเตรียมดินควรไถ
ต า ก แ ด ด อ ย า ง น อ ย 1 -2
สัปดาห เพื่อทําลายเชื้อโรค
หรือศตรูพืชท่ีอยูในดิน 

ความรู/ทักษะสําหรับการดําเนินงาน(ตอ) 



ความรู/ทักษะสําหรับการดําเนินงาน(ตอ) 

1. การเตรียมดิน(ตอ)   

1. ไถตากดิน (ไถดะ) กอนปลูก 7-14 วัน  
2. ยกรองแปลงดิน ระยะท่ีนิยมมี 2ลักษณะ คือ 
 2.1 การยกรองแปลง 50 ซม 
            สําหรับดินท่ีไมสมบูรณ 
 
 2.2 การยกรองแปลง 75 ซม 
      สําหรับดินท่ีสมบูรณ 



ความรู/ทักษะสําหรับการดําเนินงาน 

1. การเตรียมดิน(ตอ)   

การไถพรวนเพื่อยอยดิน การไถยกรองดิน 

ความรู/ทักษะสําหรับการดําเนินงาน(ตอ) 



ความรู/ทักษะสําหรับการดําเนินงาน 

2. การคัดเลือกพันธุถั่วลิสงพันธุ ไทนาน 9 ที่สมบูรณ 

1. ไมแตกหัก 
2. เย่ือหุมเมล็ดไมมีรอยฉีกขาด 
3. ไมมีรอยการทําลายของแมลง 
4. สีไมคลํ้า 
5. กะเทาะฝกดวยมือ 

ความรู/ทักษะสําหรับการดําเนินงาน(ตอ) 



ความรู/ทักษะสําหรับการดําเนินงาน 

3. การปลูกถั่วลิสงพันธุ ไทนาน 9  

   1. ปริมาณเมล็ดพันธุ 25-30 กิโลกรัมตอไร 
   2. หยอดหลุมละ 2  เมล็ด  
ลึก 3-5 ซม 
   3. พรวนดินหลังตนออกดอก หรือ ชวงอายุ 30-
40 วันหลังงอก 

ความรู/ทักษะสําหรับการดําเนินงาน(ตอ) 



ความรู/ทักษะสําหรับการดําเนินงาน 

4. การบํารุงรักษาดูแล และกําจัดวัชพืชถั่วลิสง 

1.   การใหนํ้าควรใหนํ้าทุกๆ 15 
วัน หรือหนาดินแหง 
2.  หามขาดนํ้าในชวง 30-60 
วันหลังงอก 
3.  การใสปุยใสปุยครั้งท่ี 1 ให
รองท่ีกนหลุมกอนปลูก 
4.  ใสปุยครั้งท่ี 2 โรยขางตน
ถ่ัวลิสงหลังงอก แลวพรวนดิน
กลบ 

ความรู/ทักษะสําหรับการดําเนินงาน(ตอ) 



ความรู/ทักษะสําหรับการดําเนินงาน 

4. การบํารุงรักษาดูแล และกําจัดวัชพืชถั่วลิสง(ตอ) 

5.  เมื่อตนถ่ัวอายุ 15-20 วัน 
หรือ 30-40 วัน กอนถ่ัวลิสง
ออกดอก ควรมีการดายหญา
หรือถอนวัชพืช (ประมาณ 30 
วันหลังปลูก) 
6.  การดายหญาหรือถอน
วัชพืช ควรทําในเวลาท่ีดินชื้น 
จะทําใหงายกอนการกําจัด 
7.  การกําจัดศตรูพืชดวยใชยา
ฆาแมลงท่ีทําจากสมุนไพร 

ความรู/ทักษะสําหรับการดําเนินงาน(ตอ) 



ความรู/ทักษะสําหรับการดําเนินงาน 

4. การเก็บเกี่ยวถั่วลิสง 

1. ถ่ัวลิสงมีอายุเก็บเก่ียวประมาณ 100-
120 วัน โดยเม่ือสุกเปลือกฝกดานในจะ
เปล่ียนจากสีขาวเปนสีนํ้าตาล 
2. วิธีเก็บเก่ียวท่ีดีท่ีสุด คือ การถอนโดย
ใชแรงงานคน และตองทําในขณะท่ีดินชื้น
จะทําใหถอนงายฝกไมขาดจากตน 
3. การปลิดฝกใหทําทันทีท่ีถอนโดยการ
ปลิดดวยมือแลวนําไปตากแดด ไมควร
กองสุมไวนานๆ เพราะอาจทําใหเกิดเชื้อ
ราอันเปนตนเหตุของสารอะฟลาทอกซิน
ได 
4. ในการปลิดใหปลิดเฉพาะเมล็ดดี 

ความรู/ทักษะสําหรับการดําเนินงาน(ตอ) 



การใชภูมิปญญาไลแมลง 

การปองกันกําจัดโรคและแมลงถั่วลิสง 

เทคนิคกําจัดเสี้ยนดินถ่ัวลิสง แบบชีวภาพ  
ดวยผลมะพราว 
    1. นํามะพราวแหงปอกเปลือกแลวผาครึ่ง 
    2. ขุดหลุมพอวางกะลามะพราวไดลึกประมาณ 
15 - 20 ซม.นําดินกลบกะลามะพราวใหมิดชิด   
วางกับดักลักษณะน้ีหางกันจุดละ 3 - 4 เมตร   
โดยพ้ืนท่ี  1  ไร สามารถวางกับดักได  20 - 25  จุด 
  

ความรู/ทักษะสําหรับการดําเนินงาน 



การใชภูมิปญญาไลแมลง 

การปองกันกําจัดโรคและแมลงถั่วลิสง (ตอ) 

เทคนิคกําจัดเสี้ยนดินถ่ัวลิสง  
แบบชีวภาพ ดวยผลมะพราว(ตอ) 
  3.  ท้ิงไวประมาณ 15  วัน 
  4. จากน้ันขุดกะลามะพราวข้ึนมา 
เคาะเส้ียนดินลงถังใสถังหรือวัสดุอ่ืน 
นําไปเผาทําลาย   

ความรู/ทักษะสําหรับการดําเนินงาน 



การปองกันกําจัดโรคและแมลงถั่วลิสง(ตอ) 

สูตรสมุนไพรปองกันกําจัดแมลงและเพลี้ยไฟ 
 
สวนประกอบ 
          ไดแก สาบเสือ ขิงแก ขาแก ตะไคร หนอน
ตายหยาก พริกไทย บอระเพ็ด กระเพรา กระชาย 
หางไหลขาว หางไหลแดง ดีปลี พริก ใบสะเดา
แก  เทียนทอง(ใบ,ผล) ลําโพง(ตนใบ) 
 
 

ความรู/ทักษะสําหรับการดําเนินงาน 



การปองกันกําจัดโรคและแมลงถั่วลิสง(ตอ) 

 
            สาบเสือ               ขิงแก              ขาแก              ตะไคร   

      
            หนอนตายหยาก             พริกไทย                       บอระเพ็ด  
 
            กระเพรา                    กระชาย                         หางไหลขาว 
  
            หางไหลแดง                  ดีปลี                             พริก 
 
            ใบสะเดาแก                     เทียนทอง(ใบ,ผล)    
 
           ลําโพง(ตนใบ) 

ความรู/ทักษะสําหรับการดําเนินงาน 



การปองกันกําจัดโรคและแมลงถั่วลิสง(ตอ) 

สูตรสมุนไพรปองกันกําจัดแมลงและเพลี้ยไฟ 
วิธีทํา 
          1. นําสมุนไพรท้ังหมดมาอยางละเทากัน โขลกให
ละเอียดพอประมาณ แลวเติมนํ้าลงไปใสพอทวม 
          2. เติมเหลาขาว 1 ขวด นํ้าสมสายชู 2 ขวดกระทิง
แดง 
          3. นํามะนาวผาซีกและมะกรูดผาซีก (20ผล) ลงไป
หมักดวย 
          4. จากน้ันนําการหมักไวประมาณ 2 คืน แลวจึง
นํามาใชในอัตราสวน 20-30 ซีซี/นํ้า 20 ลิตร   

ความรู/ทักษะสําหรับการดําเนินงาน 



การปองกันกําจัดโรคและแมลงถั่วลิสง(ตอ) 

สูตรสมุนไพรกําจัดหนอนและเพลี้ยออน 
 

สวนประกอบ 
      เมล็ดสะเดา 2 กิโลกรัม หากไมมีเมล็ดใหใชใบ
สะเดาแทนแตประสิทธิภาพในการปองกันและกําจัด
จะสูเมล็ดไมได หัวขาแก  
1 กิโลกรัม ตะไครหอม 1 กิโลกรัม นํ้า 20 ลิตร 
 
  

ความรู/ทักษะสําหรับการดําเนินงาน 



การปองกันกําจัดโรคและแมลงถั่วลิสง(ตอ) 

สูตรสมุนไพรกําจัดหนอนและเพลี้ยออน 
 
                เมล็ดสะเดา 2 กิโลกรัม   
     
       ใบสะเดา 
 
                หัวขาแก 1 กิโลกรัม 
 
           ตะไครหอม 1 กิโลกรัม 
                   
         นํ้า 20 ลิตร 

ความรู/ทักษะสําหรับการดําเนินงาน 



การปองกันกําจัดโรคและแมลงถั่วลิสง(ตอ) 

วิธีทํา 
       บดเมล็ดสะเดา หัวขาแก และตะไครหอมตามปริมาณท่ี
กําหนดแลวนําไปหมักรวมกันในโอง จากน้ันจึงเติมนํ้า 20 ลิตร 
แชท้ิงไว 1 คืน 
 
วิธีใช 
     กรองนํ้ายาท่ีไดจากการหมักปริมาณ 2 ลิตร เติมนํ้าสบู 
10-20 กรัม และผสมนํ้าเปลา 20 ลิตร นําไปฉีดพนตอนเชา
หรือตอนเย็น ทุกๆ 3-5 วันติดตอกัน 2-3 ครั้ง  

ความรู/ทักษะสําหรับการดําเนินงาน 



เงินทุนในการปลูกถ่ัวลิสง 

เงนิลงทุน 

การผลติตอไร 

เงนิลงทุน 

  4,720บาท 

คาเมล็ดพันธุ 30กก.x30 บาท 

คาปุยคอก 120 บาท 

คาแรง 300บาทx11 คน 

คาเชาเครื่องสูบน้ํา 100 บาทx4 วัน 

รายได 

- ขายฝกสด 13,000 บาท 

- ขายฝกแหง 15,000 บาท 

กําไร 

- ขายฝกสด 8,250 บาท 

- ขายฝกแหง 10,250 บาท 



การจัดการกําลังคนตอไร 

การคัดเลือกพันธุ 

จํานวน 1 คน 

การเตรียมดิน 

จํานวน 2 คน 

การปลูก 

จํานวน 2 คน 

การบํารุงดูแล 

จํานวน 4 คน 

การเก็บเก่ียว 

จํานวน 2 คน 

* คาแรง 300 บาท/คน/วัน 



เคร่ืองมือ/วัสดุ/อุปกรณ 



เคร่ืองมือ/วัสดุ/อุปกรณ 



วัตถุดิบ 



วงจรชีวิตถ่ัวลิสง 
- เมล็ดตองสมบูรณ ไม

แตกหัก  

- อายุ 10-20 วัน 

- มคีวามตองการน้ําสูง 

- อายุ 20-30 วัน 

- กําจัดวัชพชื 

- ใหน้ํา 
- อายุ 45-60 วัน 

- ใสปุย 

- กําจัดวัชพชื 

- ใหน้ํา 

- อายุ 80-100 วัน 

- ใหนํ้า 

- เก็บเกี่ยว 



1. การคัดเลือกพันธุ 

กระบวนการ/ข้ันตอนในการทํา 

ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง เ ม ล็ ด พั น ธุ ถ่ั ว ลิ ส ง ท่ี
เหมาะสม 
 1. ไมแตกหัก 
 2. เยื่อหุมเมล็ดไมมีรอยฉีกขาด 
 3. ไมมีรอยการทําลายของแมลง 
 4. สีไมคล้ํา 
 5. กะเทาะฝกดวยมือ 



1. ไถตากดิน (ไถดะ) กอนปลูก 7-14 วัน  
2. ยกรองแปลงดิน ระยะท่ีนิยมมี 2ลักษณะ คือ 
 2.1 การยกรองแปลง 50 ซม 
            สําหรับดินท่ีไมสมบูรณ 
 
 2.2 การยกรองแปลง 75 ซม 
      สําหรับดินท่ีสมบูรณ 

การเตรียมดิน 

กระบวนการ/ข้ันตอนในการทํา(ตอ) 



การไถพรวน 
เพื่อยอยดิน 

การเตรียมดิน 

การไถ 
ยกรองดิน 

กระบวนการ/ข้ันตอนในการทํา(ตอ) 



ระยะปลูก 50x20 ซม.  ปลูก 1 แถวตอรอง 

กระบวนการ/ข้ันตอนในการทํา(ตอ) 

การเตรียมดิน 



การปลูกถั่วลิสงไทนาน9 

กระบวนการ/ข้ันตอนในการทํา(ตอ) 

   1. ปริมาณเมล็ดพันธุ 25-
30 กิโลกรัมตอไร 
   2. หยอดหลุมละ 2  เมล็ด  
ลึก 3-5 ซม แลวกลบหลุม 
   3. พรวนดินหลังตนออก
ดอก หรือ ชวงอายุ 30-40 
วันหลังงอก 



การใหนํ้า 

1. ควรใหนํ้าทุกๆ 15 
วัน หรือหนาดิน
แหง 

2. หามขาดนํ้าในชวง 
30-60 วันหลังงอก 

กระบวนการ/ข้ันตอนในการทํา(ตอ) 



1. ใสปุยครั้งท่ี 1 ใหรองท่ี
กนหลุมกอนปลูก 

2. ใ ส ปุ ย ค รั้ ง ท่ี  2  โ ร ย
ขางตนถ่ัวลิสงหลังงอก 
แลวพรวนดินกลบ 

การใสปุย 

กระบวนการ/ข้ันตอนในการทํา(ตอ) 



การกําจัดวัชพืช 

1. เม่ือตนถ่ัวอายุ 15-20 วัน หรือ 
30-40 วัน กอนถ่ัวลิสงออก
ดอก ควรมีการดายหญาหรือ
ถอนวัชพืช (ประมาณ 30 วัน
หลังปลูก) 

2. การดายหญาหรือถอนวัชพืช 
ควรทําในเวลาท่ีดินชื้น จะทําให
งายกอนการกําจัด 
 

กระบวนการ/ข้ันตอนในการทํา(ตอ) 



1. การใชยาปราบศตรูพืชจาก
สมุนไพรฉดีพนตามลักษณะ
ของโรคท่ีพบ 

2. การใชพ้ืนท่ีในลักษณะการ
ปลูกพืชหมุนเ วียนท่ีไม ใช
อาหารของเสี้ยนดิน เชน
ขาว ขาวโพด ดาวเรือง ผัก
สด เ พ่ือปองกันและลด
ปญหาโรคและแมลงในดิน 

การปองกันกําจัดโรคและแมลงถั่วลิสง 

กระบวนการ/ข้ันตอนในการทํา(ตอ) 



การเก็บเกี่ยวผลผลิต 

1. ถ่ัวลิสงมีอายุเก็บเก่ียวประมาณ 
80-100 วัน โดยเม่ือสุกเปลือก
ฝกดานในจะเปล่ียนจากสีขาว
เปนสีนํ้าตาล 

2. วิธีเก็บเก่ียวท่ีดีท่ีสุด คือ การ
ถอนโดยใชแรงงานคน และตอง
ทําในขณะท่ีดินชื้นจะทําใหถอน
งายฝกไมขาดจากตน 
 

กระบวนการ/ข้ันตอนในการทํา(ตอ) 



การเก็บเกี่ยวผลผลิต(ตอ) 

3. การปลิดฝกใหทําทันทีท่ีถอน
โดยการปลิดดวยมือแลวนําไป
ตากแดด ไมควรกองสุมไวนานๆ 
เพราะอาจทําใหเกิดเชื้อราอันเปน
ตนเหตุของสาร   อะฟลาทอกซิน
ได 
4. ในการปลิดใหปลิดเฉพาะเมล็ด
ดี 

กระบวนการ/ข้ันตอนในการทํา(ตอ) 



การตากถั่วลิสง 

1. การตากถ่ัวลิสงควรตากให
เหนือพ้ืน เชน ตากแครไมไผ 
หรือตาขายไนลอนชนิดตาถ่ี 
เกล่ียฝกใหกระจาย หม่ัน
พลิกจะทําใหแหงเร็ว โดย
ปกติถ่ัวลิสงจะแหงภายใน 
4-5 วัน  

2. หากแสงนอยใหผึ่งในท่ีลม
พัดผานสะดวก 

กระบวนการ/ข้ันตอนในการทํา(ตอ) 



การเก็บรักษาถั่วลิสง 

1. การเก็บในรูปฝกแหง ควร
รอนดินออกและคัดแยกฝก
เสียออก เก็บในกระสอบ
ปานหรือกระสอบปุยเคมี 

2. การเก็บในรูปเมล็ด ควรคัด
แยกเก็บแตเมล็ดท่ีดีไมมีดิน
ปน เก็บในถุงพลาสติก ไล
อากาศออกใหมากท่ีสุด ปด
ใหสนิท 

กระบวนการ/ข้ันตอนในการทํา(ตอ) 



การตลาด 

พอคามารับ
ซื้อหนาสวน    

เพื่อนําไปขายตอ
โรงงานหรือ 
ตลาดชุมชน 



 การตลาด 

การจําหนายสง 
รายได 

- ขายฝกสด 13,000 บาท 

- ขายฝกแหง 15,000 บาท 

กําไร 

- ขายฝกสด 8,250 บาท 

- ขายฝกแหง 10,250 บาท 

ผลผลติตอไร 

ฝกสด  1,000 กก. 

ฝกแหง   500  กก. 

ราคาตอกิโลกรัม 

ฝกสด   13  บาท/กก 

ฝกแหง   30  บาท/กก   



ราคาขายสง 
 
- ขายแหง ราคา  30 บาท/กิโลกรัม  
 ผลผลิตตอไร 500 กิโลกรัมx30 บาท  
          รายได          15,000 บาท 
 หักตนทุนตอไร   4,720 บาท 
 กําไรตอไร  10,280 บาท/ไร 
- ขายสด ราคา   13 บาท/กิโลกรัม 
         ผลผลิตตอไร 1,000 กิโลกรัมx13 บาท  
         รายได   13,000 บาท 
 หักตนทุนตอไร   4,720 บาท 
 กําไรตอไร   8,280 บาท 

 การตลาด 



 การตลาด 

การจําหนายปลีก 
รายได 

- ขายฝกสด 15,000 บาท 

- ขายฝกแหง 17,500 บาท 

กําไร 

- ขายฝกสด 10,280 บาท 

- ขายฝกแหง 12,780 บาท 

ผลผลติตอไร 

ฝกสด  1,000 กก. 

ฝกแหง   500  กก. 

ราคาตอกิโลกรัม 

ฝกสด   15  บาท/กก 

ฝกแหง   35  บาท/กก   



ราคาขายปลีก 
 
- ขายแหง ราคา  35 บาท/กิโลกรัม  
 ผลผลิตตอไร 500 กิโลกรัมx35 บาท  
 รายได   17,500 บาท 
 หักตนทุนตอไร   4,720 บาท 
 กําไรตอไร  12,780 บาท 
- ขายสด ราคา   15 บาท/กิโลกรัม 
         ผลผลิตตอไร 1,000 กิโลกรัมx15 บาท  
 รายได   15,000 บาท 
 หักตนทุนตอไร   4,720 บาท 
 กําไรตอไร  10,280 บาท 

การตลาด 



ปญหา/ วธีิการตัดสนิใจ /กระบวนการแกไขปญหา 

1.  ผลผลิตไมเพียงพอกับความ
ตองการ 
     การแกไขปญหาควรมีการสงเสริม
ใหมีการปลูกถ่ัวลิสงเพ่ิม และสราง
เกษตรกรรุนใหม 
2. แมลงและโรคในดิน 
    การแกไขปญหา โดยการปลูกพืช
ชนิดอ่ืนหมุนเวียนกัน เชน ขาว 
ขาวโพด เพ่ือเปนการตัดวงจรชีวิตของ
โรคและแมงในดิน 



ปจจัยสูความสําเร็จ 

ปจจัยสู

ความสําเร็จ 

คัดเลือกพันธุ

ที่สมบูรณ 

ควบคุมการ

ปลูกปลอด

สารเคมี 

การดูแล/

บํารุงรักษา

ปลอดเคมี 

การเก็บรักษา

ปราศจาก   

ความชืน้ 

ใชตน ใบและ

ดอกบํารุงดิน 



แนวคิดใหมในการพัฒนาอาชพี 



ถ่ัวลิสงคั่วทราย 

วิธีการผลิต 
     1. ลางถ่ัวใหสะอาดตากแดดใหแหง  

     2. คัดถ่ัวเสียออก  
     3. กระทะต้ังไฟรอนปานกลาง เททราย
ลงไปในกระทะคนใหทรายรอนใหท่ัวกระทะ  
     4. พอทรายรอนท่ัวกระทะ นําถ่ัวลงใน
กระทะใชไมพายคนถ่ัวใหโนความรอนและสุก
ท่ัวกัน  
     5. ใชกระชอนกรองถ่ัวท่ีสุกแลวออกจาก
ทรายพักใหถ่ัวเย็น  
     6. คัดถ่ัวท่ีเสียจากการค่ัว  
     7. นําใสบรรจุภัณฑเพื่อวางขาย 

แนวคิดใหมในการพัฒนาอาชพี(ตอ) 



ถ่ัวลิสงเคลือบแกว 
อุปกรณ  
1. กระทะทองเหลือง หรือหมอเคลือบ      
2.  ไมพาย                
3.  ถาดลูมิเนียม                                          
4. เตาแกส                         
5.  เคร่ืองช่ังตวง                          
6.  ชอนตวง 
 
 
 
 

              วัตถุดิบ 
1. ถั่ว 500 กรัม  

2. น้ําตาล 400 กรัม  
3. น้ํา 500 กรัม  

4. งาขาว  50  กรัม  
5. เนยสด 1 ชอนโตะ 

แนวคิดใหมในการพัฒนาอาชพี(ตอ) 



ถ่ัวลิสงเคลือบแกว 
วิธีทํา  
1. ค่ัวงาขาวไวสําหรับโรย 
2 ถ่ัวลิสง คัดเลือกเมล็ดเสีย เนา วัตถุ
แปลกปลอมออกใหหมด  นําไปลางใหสะอาด 
3. นําถ่ัว น้ําตาล  น้ําใสกะทะ 
4. นําสวนผสมในขอ 3 ข้ึนตั้งไฟ โดยใชไฟปาน
กลางคอนขางแรงไมตองคน ปลอยไวจนน้ํา
งวดตกผลึกหมดจึงคน 
5. ปดไฟคนตอจนถ่ัวเย็น  ใสเกลือ 1 ชอนชา 
คนใหเขากัน เปดไฟใชไฟแรง  น้ําตาลเร่ิม
ละลายเคลือบเมล็ดถ่ัวจนหมด  ใสเนยคนจน
เนยละลายหมดรีบ ยกลงเทใสถาด โรยงา ใช
พายคนใหถ่ัวกับงาเขากันปลอยไวใหเย็น 

แนวคิดใหมในการพัฒนาอาชพี(ตอ) 



ถ่ัวกระจก/ถ่ัวตัด 

สวนผสม 
ถ่ัวลิสงอบ 200 กรัม  
นํ้าตาลทราย 350 กรัม 
นํ้า 1/4 ถวยตวง 
แบะแซ 60 กรัม  
งาขาวคั่ว 1/4 ถวยตวง  
เกลือปน 1/4 ชอนชา 
  

แนวคิดใหมในการพัฒนาอาชพี(ตอ) 



วิธีทํา 
1.ผสมน้ําตาล น้ําเปลา คนใหละลายเล็กนอยไมใหติดกน
กระทะ 
จึงยกข้ึนตั้งไฟออน ๆ  
2.น้ําเช่ือมเร่ิมเดือดใสแบะแซ เติมเกลือปน 
3.เค่ึยวน้ําเช่ือมตอจนเหนียว เกิดฟองละเอียดเล็กลงฟู
ข้ึนมา  
4.ใสถ่ัว งาขาวคนใหเขากัน 
5.นํามาเทลงบนแผนฟอยลทาน้ํามนั 
6.เทถ่ัวลงบนถาด(ทําเร็วท่ีสุดเพื่อแขงกับการท่ี 
น้ําตาลจะแข็งตัว 
7.รีบเกล่ียถ่ัวอยางเร็ว  
8.รีบรีดใหแผกระจายตัวบาง ๆ (หามรีดนานเด็ดขาด) 
9.ลอกกระดาษออก ผึ่งใหคลายความรอนเล็กนอย หนา
เร่ิมแหง 
แตยังอุน ๆ อยู ตัดเปนแผนขนาดตามตองการ 

ถ่ัวกระจก/ถ่ัวตัด 

แนวคิดใหมในการพัฒนาอาชพี(ตอ) 



: สวนผสมและเคร่ืองปรุง :: 
- ขาหมูสับชิ้นใหญ 1 กิโล 
- ถ่ัวลิสงดิบ 200  กรัม   
- อบเชยยาว 3 น้ิว 1 ชิ้น 
- โปยก๊ัก 2-3 ดอก 
- ขิงแก 4 แวน 
- ซีอ๊ิวขาว 3 ชต. 
- ซีอ๊ิวดํา 1/2 ชต.   
- เกลือทะเล 1 ชต. 
- นํ้าตาลมะพราว 1 ชต. 
- นํ้าสะอาด 14 ถวย 

ขาหมูตมถ่ัวลิสง 

แนวคิดใหมในการพัฒนาอาชพี(ตอ) 



: วิธีทํา :: 
- สับหมูเปนชิ้นพอดีคํา 
- คั่วโปยก๊ัก อบเชย พักไวใหเย็น 
- ลางขิงแลวหั่นเปนแวนประมาณ 

12/3 ซม.  
จํานวน 3 แวน 
- ลางถ่ัวลิสงพักไวใหสะเด็ดนํ้า 
- ตมนํ้าในหมอ/กะทะโดยใชไฟปาน

กลาง 

ขาหมูตมถ่ัวลิสง 

แนวคิดใหมในการพัฒนาอาชพี(ตอ) 



: วิธีทํา :: 
- นํ้าขาหมูลงไปลวกในนํ้าเดือด 

ประมาณ 3-4 นาที ตักมาลาง
นํ้าเปลาแลวใสลงในหมอตุน 

- ใสโปยก๊ัก อบเชย ซีอิ๊วดํา ซีอิ๊วขาว 
นํ้าตาลมะพราว เกลือทะเลปน  ขิง
แก และนํ้าสะอาด (หรือนํ้าซุป
กระดูกหมู) ลงไป ตุนโดยใชไฟแรง
ประมาณ 1 ชั่วโมง  

- ตุนไฟออนตออีก1 ชั่วโมง แลวใส
ถ่ัวลิสงตุนตออีก 1-2 ชั่วโมง 

ขาหมูตมถ่ัวลิสง 

แนวคิดใหมในการพัฒนาอาชพี(ตอ) 



สื่อประจํากลองความรูกินได 

 
-     หนังสอืและสื่อมัลตมิเีดยี   จํานวน  16 รายการ 

 

-     แหลงคนควาเพิ่มเตมิ  จํานวน  2   รายการ 

 

-     แหลงจําหนายวัตถุดบิ  จํานวน   3 รายการ 

 

-    ตัวอยางวัตถุดบิ/อุปกรณ จํานวน  12  รายการ 

 



หนังสือและสื่อมัลติมีเดีย จํานวน  16 รายการ 

การปลูกถ่ัวลิสงหลังนา. โครงการสงเสริมประสิทธิภาพการ

ผลิตถ่ัวลิสงในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. ปาริชาติ  

พรมโชติ และคณะ. ภาควิชาพืชไร คณะเกษตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 2557. 

หนังสือและสื่อมัลติมีเดียอ่ืนๆ 
ถ่ัวลิสง. โครงการเพ่ือบรรเทาทางสังคมเนื่องจาก

วิกฤตการณทางเศรษฐกิจ. จวงจันทร  ดวงพัตรา และ

คณะ. ภาควิชาพืชไร คณะเกษตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.    



หนังสือและสื่อมัลติมีเดียอ่ืนๆ 

ถั่วลิสง. เทคโนโลยีการเพ่ิมผลผลิต. วารีย  อรัญู

วัฒน. ภาควิชาพืชไร คณะเกษตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

ดินและปุยถ่ัวลิสง. โครงการเพ่ือบรรเทาทางสังคม

เนื่องจากวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ. ปยะ  ดวงพัต

รา และคณะ. ภาควิชาพืชไร คณะเกษตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.  

ขั้นตอนการปฏิบัติในการผลิตถั่วลิสงของกรม

วิชาการเกษตร 

www.kstation.tv/docs/52-weeks/12.pdf 



หนังสือและสื่อมัลติมีเดียอ่ืนๆ 

คุณสมบัติของถ่ัวลิสง. 
http://frynn.com/%E0%B8%96%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B

8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%87/ 

เสี้ยนดิน ปญหาใหญของเกษตรกรพืชหัว 
pantip.com/topic/32611428 

กําจัดเสี้ยนดินที่กัดดินถ่ัวลิสงดวยผลมะพราว 
Kasetban.blogspot.com/2014/blog-post_886.html 

http://frynn.com/%E0%B8%96%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%87/
http://frynn.com/%E0%B8%96%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%87/


หนังสือและสื่อมัลติมีเดียอ่ืนๆ 

เกษตรสมุนไพร 
Kasetsamunpri.blogspot.com/p/blog-page_06.html 

ฐานขอมูลสงเสริมเผยแพรสารสนเทศสูชุมชน กรม

วิทยาศาสตรบริการ 
Siweb.dss.go.th/otop/show_head.asp?id=61 

ถ่ัวคั่วทรายพระอาทิตย 
http://loei.doae.go.th/nahaeo 



หนังสือและสื่อมัลติมีเดียอ่ืนๆ 

ถ่ัวเคลือบแสนอรอย 
www.gotoknow.org/posts/430959 

การปลูกถ่ัวลิสงสรางรายได คุณจรูญ วงศจันทร อายุ : 50 ป 

ที่อยู : 115 หมูที่2 ตําบลฟาหวน อําเภอคอวัง จังหวัดยโสธร 
http://www.rakbankerd.com/agriculture/page.php?id=5775&

s=tblplant 

ปลูกถ่ัวลิสงหลังนา เสริมรายได 

http://it.doa.go.th/pibai/pibai/n15/v_4-

may/korkui.html 



หนังสือและสื่อมัลติมีเดียอ่ืนๆ 

การปลูกถ่ัวลิสงคุณภาพดี. กลุมสงเสริมการผลิตพืช

น้ํามันและพืชตระกูลถั่ว สวนสงเสริมการผลิตพืชไร

นักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร 

http://www.nagasoap.com/wantdoit/career

18.htm 

การปลูกถ่ัวลิสงพันธุไทนาน 9 

http://www.rakbankerd.com/agriculture/pa

ge.php?id=5775&s=tblplant 



แหลงคนควาเพิ่มเติม จํานวน  2   รายการ 

ศูนยเรียนรูชุมชน ถ่ัวทีบถ่ัวแดน  

บานทาไค-นาแล ตําบลนาสีนวน  

อําเภอเมือง  จังหวัดมุกดาหาร 

แหลงคนควาเพิ่มเติมอ่ืนๆ 

ศูนยศึกษาและพัฒนาตราสินคา 

วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร อําเภอ

เมือง จังหวัดมุกดาหาร 



สวนสงเสริมการผลิตพืชไรนักสงเสริมและ

จัดการสินคาเกษตร 

http://www.nagasoap.com/wantdoit/c

areer18.htm 

ภาควิชาพืชไร-นา คณะเกษตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

www.agron.agr.ku.ac.th/ 

กรมวิชาการเกษตร www.doa.go.th/ 



แหลงจําหนายวัตถุดิบ   จํานวน 3  รายการ 

ศูนยเรียนรูชุมชน ถ่ัวทีบถ่ัวแดน  

บานทาไค-นาแล ตําบลนาสีนวน 

อําเภอเมือง  จังหวัดมุกดาหาร 

แหลงจําหนายวตัถุดิบอื่นๆ 
รานสมบูรณสหกิจพืชผล 204 หมู 1  

ถนนชยางกูร  ตําบลมุกดาหาร  อําเภอเมือง  

จังหวัดมุกดาหาร 

รานจักรวาล 83 ถ.มุกดาหาร-ดอนตาล  ต.ศรีบุญ

เรือง  อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  Tel : 042-632971 

Moblie : 081-3209724 



 

 

นายพรรณนา  ราชิวงศ 
โทร 08-6862-7369 

ศูนยเรียนรูชุมชนถ่ัวทีบถ่ัวแดนบานทาไค-นาแล ตําบลนาสีนวน 

 อําเภอเมืองจังหวัดมุกดาหาร 

 

 



ครั้งที่ 1 

กิจกรรม : การคัดเลือกพันธุถั่วลิสงท่ี 

               เหมาะสมกับพ้ืนท่ีปลูก 

รูปแบบ : การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

ระยะเวลา : จํานวน 1 วัน 

สถานที่จัดกิจกรรม : จังหวัดมุกดาหาร 

กลุมเปาหมาย : เกษตรกร นักเรียน  

                      นักศึกษา 



ครั้งที่ 2 
กิจกรรม : การปลูกถ่ัวลิสงหลังฤดูการทํานา 

รูปแบบ : การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

ระยะเวลา : จํานวน 1 วัน 

สถานท่ีจัดกิจกรรม : จังหวัดมุกดาหาร 

กลุมเปาหมาย : เกษตรกร นักเรียน  

                      นักศึกษา 
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