
คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

โครงการส่งเสริมการผลิตพืชตระกูลถั่วเพื่อความม่ันคงด้านอาหาร 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 พืชตระกูลถั่ว เป็นพืชที่มีความส าคัญต่อระบบการปลูกพืช เนื่องจากเป็นพืชอายุสั้น ใช้น้ าน้อย สามารถปลูก
ทดแทนข้าวนาปรังเพ่ือลดปริมาณผลผลิตข้าวในประเทศ ช่วยตัดวงจรการระบาดของศัตรูพืช และช่วยเพิ่ม 
ความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน นอกจากนี้พืชตระกูลถั่วยังเป็นพืชที่มีบทบาทส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดย 
ใช้บริโภคและเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมแปรรูปต่างๆ ซ่ึงปัจจุบันผลผลิตพืชตระกูลถั่วมีไม่เพียงพอ จึงต้องน าเข้าจาก
ต่างประเทศสูญเสียเงินออกนอกประเทศปีละหลายหมื่นล้านบาท แตข่ณะเดียวกันปริมาณผลผลิตกลับมีแนวโน้มลดลง
ตามพ้ืนทีก่ารเพาะปลูก ซึ่งในปี 2558 พบว่า ประเทศไทยมีพ้ืนที่เพาะปลูกถั่วเหลือง ถั่วเขียว และถ่ัวลิสง จ านวน
217,171 ไร่, 855,304 ไร่ และ 135,902 ไร่ ปริมาณผลผลิต 56,963 ตัน 98,360 ตัน 36,337ตัน และปริมาณ 
การน าเข้า 2,557,364 ตัน , 23,763 ตัน และ 79,784 ตัน ตามล าดับ ส่วนสาเหตุที่ท าให้เกษตรกรมีการเพาะปลูกพืช
ตระกูลถั่วลดลง มีดังนี้ 

1. ขาดแรงจูงใจ  เนื่องจากพืชตระกูลถั่วเป็นพืชที่มีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ต่ าเมื่อเทียบกับพืชแข่งขันชนิดอ่ืนๆ 
ได้แก่ อ้อยโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พืชผัก และมันส าปะหลั ง และเป็นพืชที่มีความเสี่ยงสูงต่อความเสียหายจาก
สภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนมากกว่าพืชชนิดอ่ืนๆ  และถึงแม้จะมีตลาดรองรับผลผลิตทั้งหมด มีการประกันราคา แต่
ราคายังไม่จูงใจส าหรับเกษตรกร นอกจากนี้พืชตระกูลถั่วยังมีต้นทุนการผลิตสูงตามราคาปัจจัยการผลิต และเป็นพืช  
ที่ใช้แรงงานมาก อีกทั้งเกษตรกรยังขาดความรู้ และความเข้าใจในเทคโนโลยีการผลิตที่ถูกต้องและเหมาะสม จึงท าให้
ผลผลิตต่ า และเกษตรกรได้รับผลตอบแทนน้อยลง  

2. เกษตรกรขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ดี  ปัจจุบันกรมวิชาการเกษตรมีการผลิตเมล็ดพันธุ์ พืชตระกูลถั่ว 
ชั้นพันธุ์ขยายปีละ 350 ตัน โดยกระจายให้กับหน่วยงานและเครือข่าย ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริม
สหกรณ์ และเกษตรกร เพ่ือน าไปผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วชั้นพันธุ์จ าหน่ายส าหรับกระจายให้เกษตรกรน าไป
ผลิตเป็น Grain เพ่ือจ าหน่ายให้กับภาคเอกชนต่อไป อย่างไรก็ตามการผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์ พืชตระกูลถั่ว 
ชั้นพันธุ์จ าหน่ายดังกล่าว ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ของเกษตรกร อีกทั้งเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วมีปริมาณน้ ามัน 
ในเมล็ดสูงท าให้ความงอกลดลงอย่างรวดเร็ว เกษตรกรจึงไม่สามารถเก็บไว้ท าพันธุ์ข้ามฤดูกาลผลิตได้ 
 

3. ขาดการรณรงค์ส่งเสริมการสร้างความรู้ และความเข้าใจแก่เกษตรกร ให้เกิดความตระหนักในการ 
ใช้เมล็ดพันธุ์ดี เนื่องจากเกษตรกรโดยทั่วไปจะซื้อเมล็ดพันธุ์จากพ่อค้าในท้องถิ่น ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์ความงอกต่ า ท าให้
เกษตรกรต้องใช้เมล็ดพันธุ์ในอัตราสูงส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูง และการใช้เมล็ดพันธุ์ที่ไม่มีคุณภาพส่งผลให้พืชตระกูล
ถั่วมีการเจริญเติบโตไม่สม่ าเสมอ ผลผลิตต่ า และไม่มีคุณภาพ และท าให้เกษตรกรไม่สามารถจ าหน่ายผลผลิตในชั้น
คุณภาพดีได้ 
 อย่างไรก็ตามถึงแม้พืชตระกูลถั่วจะมีข้อจ ากัดมากมาย แต่เป็นพืชที่มีความจ าเป็นที่จะต้องคงอยู่ 
เพ่ือความมั่นคงทางด้านอาหารของประเทศ และความยั่งยืนของระบบนิเวศน์ ดังนั้น กรมส่งเสริมการเกษตร จึงได้
จัดท าโครงการส่งเสริมการปลูกพืชตระกูลถั่วเพื่อความม่ันคงทางด้านอาหาร และเพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลน 
เมล็ดพันธุ์ดีในชุมชน เพ่ือสร้างแรงจูงใจแก่เกษตรกรให้หันมาปลูกพืชตระกูลถั่วเพ่ิมมากขึ้น และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตพืชตระกูลถั่วแก่เกษตรกร ตลอดจนเพ่ือเพ่ิมปริมาณผลผลิตภายในประเทศเพ่ือลดการน าเข้า  
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2. วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพ่ือพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร 
 2.2 เพ่ือจัดตั้งและพัฒนาศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชน 
 2.3 เพ่ือกระจายเมล็ดพันธุ์ดีสู่ระบบการผลิตของเกษตรกร 

3. เป้าหมาย/สถานที่ด าเนินการ 

  3.1 จัดตั้งและพัฒนาศูนยผ์ลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชน จ านวน 213 ศูนย ์โดยสนับสนุนแปลง 
ผลิตเมลด็พันธุ์แก่เกษตรกรสมาชิกศูนย์ฯ เดิม (ต่อเนื่อง 3 ปี ตั้งแตป่ี 2559, 2560) และศูนย์ฯ จัดตั้งใหม่ ปี 2561  

 

ชนิดพืช จ านวนศนูย์ 
เกษตรกร 

(ราย) 
เป้าหมายผลิตเมล็ดพันธุ์ 
(ไร่) (ตัน) 

ถั่วเหลือง 
- ศูนย์ใหม ่ปี 61 
- ศูนย์เก่า ปี 59,60 

54 
33 
21 

1,080 2,160 324 

ถั่วเขียว 
- ศูนย์ใหม ่ปี 61 
- ศูนย์เก่า ปี 59,60 

84 
22 
62 

1,680 3,360 168 

ถั่วลิสง 
- ศูนย์ใหม ่ปี 61 
- ศูนย์เก่า ปี 59,60 

75 
40 
35 

1,500 3,000 600 

รวม 213 4,260 8,520 1,092 
   
 3.2 พ้ืนที ่33 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดก าแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พิจิตร พิษณุโลก 
เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ล าปาง สุโขทัย อุตรดิตถ์ ชัยนาท ลพบุรี อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา 
บุรีรัมย์ เลย ศรีสะเกษ สุรินทร์ หนองบัวล าภู อุดรธานี อุบลราชธานี พะเยา ยโสธร ร้อยเอ็ด อ านาจเจริญ 
มหาสารคามและจงัหวัดบึงกาฬ 

4. กิจกรรม และวิธีการด าเนินงาน 
  4.1 การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ 
     1) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการผลิตพืชตระกูลถั่วเพ่ือความมั่นคง
ด้านอาหาร (ด าเนินการโดยส่วนกลาง) 
    2) จัดอบรมเจ้าหน้าที่  หลักสูตร เทคโนโลยี การผลิต เมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ ว  ( เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ยั ง 
ไม่เคยผ่านการอบรมในหลักสูตรดังกล่าว) วิทยากรจากกรมวิชาการเกษตร (ด าเนินการโดยส่วนกลาง) 
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           4.2 การพัฒนาเกษตรกรศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชน 
  1) รวมกลุ่มเกษตรกรเพ่ือจัดตั้งเป็นศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชน (ด าเนินการโดยจังหวัด,อ าเภอ) 
   จ านวน 213 ศูนย์ๆ ละ 20 ราย รวม 4,260 ราย 
  2) จัดเวทีถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรสมาชิกศูนย์ฯ ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว และ 
การบริหารจัดการศูนย์ฯ ให้เข้มแข็ง (ด าเนินการโดยจังหวัด,อ าเภอ) 
   จ านวน 4,260 รายๆ ละ 200 บาท X 1 วัน X 2 ครั้ง เป็นเงิน 1,704,400 บาท 
  3) จัดท าแปลงเรียนรู้และแปลงส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว (ด าเนินการโดยจังหวัด,อ าเภอ) 
   (1) แปลงเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว ศูนย์ฯ ใหม่ ปี 2561 
         ด าเนินการในศูนยฯ์ ใหม่ ปี 2561 จ านวน 95 ศูนย์ๆ  ละ 5 ไร่ รวม 475 ไร่ โดยสนับสนุน
ปัจจัยการผลิตบางส่วนเพ่ือท าแปลงเรียนรู้ เป็นเงิน 873,250  บาท ดังนี้ 
 

ชนิดถั่ว จ านวนศนูย์ 
แปลงเรียนรู ้

(ไร่) 
ค่าปัจจัยการผลิต 

(บาท/ไร่) 
รวม 

(บาท) 
ถั่วเหลือง 33 165 1,800 297,000 
ถั่วเขียว 22 110 1,375 151,250 
ถั่วลิสง 40 200 2,125 425,000 

รวม 95 475 - 873,250 
   
   (2) จัดท าแปลงส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว ศูนย์ฯ ใหม่ ปี 2561 
        ด าเนินการในศูนย์ฯ ใหม่ ปี 2561 จ านวน 95 ศูนย์ๆ  ละ 35 ไร่ รวม 3,325 ไร่ โดยสนับสนุน
ปัจจัยการผลิตบางส่วนเพ่ือสร้างแรงจูงใจ เป็นเงิน 4,450,250 บาท ดังนี้ 
 

ชนิดถั่ว จ านวนศนูย์ 
แปลงส่งเสริม 

(ไร่) 
ค่าปัจจัยการผลิต 

(บาท/ไร่) 
รวม 

(บาท) 
ถั่วเหลือง 33 1,155 1,300 1,501,500 
ถั่วเขียว 22 770 825 673,750 
ถั่วลิสง 40 1,400 1,625 2,275,000 

รวม 95 3,325  - 4,450,250 
 
      (3) จัดท าแปลงส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว ศูนยฯ์ เก่า ปี 2559-2560 
        ด าเนินการในศูนยฯ์ เก่า ปี 2559 และ 2560 จ านวน 118 ศูนย ์ๆ ละ 40 ไร่ รวม 4,720 ไร่ 
โดยสนับสนุนปัจจัยการผลิตบางส่วนเพื่อสร้างแรงจูงใจ เป็นเงิน 5,537,000 บาท ดังนี้ 
 

ชนิดถั่ว จ านวนศนูย์ 
แปลงส่งเสริม 

(ไร่) 
ค่าปัจจัยการผลิต 

(บาท/ไร่) 
รวม 

(บาท) 
ถั่วเหลือง 21 840 1,300 1,092,000 
ถั่วเขียว 62 2,480 825 2,170,000 
ถั่วลิสง 35 1,400 1,625 2,275,000 

รวม 95 3,325  - 5,537,000 
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  4) บันทึกกิจกรรมแปลงของสมาชิกศูนย์ฯ รายบุคคล (ด าเนินการโดยจังหวัด,อ าเภอ) 
   จ านวน 4,260 รายๆ ละ 15 บาท เป็นเงิน  63,900 บาท 
 
หมายเหตุ :  

1. การด าเนินการศูนย์ ๆ ละ 40 ไร่ ดังนี้ 
   ศูนย์ฯ ใหม่ ปี 2561  ด าเนินการแปลงเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว       5 ไร่ 
     ด าเนินการแปลงส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว    35 ไร่ 
   ศูนย์ฯ เก่า ปี 2559 และ 2560 ด าเนินการแปลงส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว    40 ไร่ 
2. ค่าปัจจัยการผลิต 
    2.1 แปลงเรียนรู้ฯ   สนับสนุนในเรื่องค่าปัจจัยการผลิต ได้แก่ เมล็ดพันธุ์ ไรโซเบียม ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี หรือปุ๋ย
ชีวภาพเพ่ือปรับปรุงบ ารุงดิน สารป้องกันก าจัดศัตรูพืช และการบริหารจัดการ เช่น การเตรียมดิน การปฏิบัติดูแล
รักษา 
    2.2 แปลงส่งเสริมฯ  สนับสนุนในเรื่องค่าปัจจัยการผลิต ได้แก่ เมล็ดพันธุ์ ไรโซเบียม ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี หรือปุ๋ย
ชีวภาพเพ่ือปรับปรุงบ ารุงดิน และสารป้องกันก าจัดศัตรูพืช 
    2.3 ค่าปัจจัยการผลิตของถั่วชนิดต่างๆ ไม่เท่ากัน เนื่องจากราคาเมล็ดพันธุ์ อัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ต่อไร่ และการ
ปฏิบัติดูแลรักษาแตกต่างกัน  
 
           4.3 การพัฒนาศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชนต้นแบบ 

1) คัดเลือกศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชนต้นแบบระดับจังหวัดและระดับเขต โดยเจ้าหน้าที่ 
ในระดับเขต เพ่ือหาศูนย์ฯ ต้นแบบระดับเขตท่ีจะเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ให้ศูนย์ฯ อ่ืนๆ ทั้งภายในจังหวัดและ
ต่างจังหวัด ได้น าไปพัฒนาศูนย์ฯ ของตนเองให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป (ด าเนินการโดยจังหวัด,อ าเภอ) 

จ านวน 213 ศูนย์ X 1,000 บาท เป็นเงิน 213,000 บาท 
                  2) พัฒนาศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชนต้นแบบระดับเขต (ด าเนินการโดยเขต,จังหวัด,อ าเภอ) 
   จากผลการคัดเลือกศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชนต้นแบบระดับเขต ปี 2560 เพ่ือพัฒนา  
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส าหรับศูนย์ฯ อ่ืนๆ ภายในเขตหรือต่างเขต ไปศึกษาดูงาน   
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือการพัฒนาศูนย์ของตนเองให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป โดยสนับสนุนงบประมาณศูนย์ฯ ละ 
20,000 บาท  
                       จ านวน 5 ศูนย์ X 20,000 บาท เป็นเงิน 100,000 บาท 
โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 
                       (1) การถอดองค์ความรู้ศูนยผ์ลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชนต้นแบบ 
                            จ านวน 5 ศูนย์ X 10,000 บาท เป็นเงิน 50,000 บาท 
                       (2) จัดท าข้อมูลศูนยผ์ลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชนต้นแบบ 
                            จ านวน 5 ศูนย์ X 10,000 บาท เป็นเงิน 50,000 บาท 
 
           4.4 การประชาสัมพันธ์ 
                   เพ่ือประชาสัมพันธ์ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชน ให้ทราบแหล่งจัดหาเมล็ดพันธุ์ดีเข้าไปปลูก
ในระบบการผลิตของเกษตรกร โดยสนับสนุนงบประมาณ ดังนี้ 
  1) รณรงค์การใช้เมล็ดพันธุ์ดี (ด าเนินการโดยจังหวัด,อ าเภอ) 
                       จ านวน 213 ศูนย์ X 6,000 บาท เป็นเงิน 1,278,000 บาท 
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                   2) เอกสารค าแนะน า (ด าเนินการโดยส่วนกลาง) 
                       จ านวน 1 เรื่อง  
 
           4.5 การบริหารงานโครงการ 
  1) ค่าขนส่งเมล็ดพันธุ์จากหน่วยงานที่ผลิตเมล็ดพันธุ์สังกัดกรมวิชาการเกษตรไปยังศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์
พืชตระกูลถั่วชุมชน (ด าเนินการโดยส่วนกลาง,จังหวัด,อ าเภอ) 
  จ านวน 213 ศูนย ์
  2) ติดตามและนิเทศงานการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการของเจ้าหน้าที่และเกษตรกรในทุกระดับ  
โดยติดตามฯ ระหว่างการด าเนินงานและหลังการด าเนินงานโครงการ (ด าเนินการโดยส่วนกลาง) 
  

5. แผนปฏิบัติการ 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
หน่วย
นับ 

ปริมาณ
งานรวม 

แผนปฏิบตัิการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ตค
. 6

0 

พย
. 6

0 

ธค
. 6

0 

มค
. 6

1 

กพ
. 6

1 
 

มีค
. 6

1 

เม
ย.

 6
1 

พค
. 6

1 

มิย
. 6

1 

กค
. 6

1 

สค
. 6

1 

กย
. 6

1 

1. การพัฒนาเจ้าหน้าที่               

1.1 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง แนว
ทางการส่งเสริมการผลิตพืชตระกูลถั่ว
เพื่อความมั่นคงด้านอาหาร 

คน 50   50          

1.2 จัดอบรม หลักสูตร เทคโนโลยีการ
ผลิตเมล็ดพันธุ์ 

คน 50 
     

50 
      

2. การพัฒนาเกษตรกร               

2.1 จัดเวทีถ่ายทอดความรู ้ ครั้ง/
ราย 

2 ครั้ง
4,260 

  1 ครั้ง
4,260 

  1 ครั้ง
4,260 

      

2.2 จัดท าแปลงเรียนรู้ฯ ปี 61               

     - ถั่วเหลือง ศูนย์ 33        33 33 33 33 33 
     - ถั่วเขยีว ศูนย์ 22        22 22 22 22 22 
     - ถั่วลิสง ศูนย์ 40        40 40 40 40 40 
2.3 จัดท าแปลงส่งเสริมฯ ปี 61               

     - ถั่วเหลือง ศูนย์ 33        33 33 33 33 33 
     - ถั่วเขยีว ศูนย์ 22        22 22 22 22 22 
     - ถั่วลิสง ศูนย์ 40        40 40 40 40 40 

2.4 จัดท าแปลงส่งเสริมฯ ปี 59 - 60               

     - ถั่วเหลือง ศูนย์ 21        21 21 21 21 21 
     - ถั่วเขยีว ศูนย์ 62        62 62 62 62 62 
     - ถั่วลิสง ศูนย์ 35        35 35 35 35 35 
2.5 บันทึกกิจกรรมแปลงของสมาชิก
ศูนย์ฯ รายบุคคล ราย 4,260        4,260 4,260 4,260 4,260 4,260 

3. การพัฒนาศูนย์ฯ ต้นแบบ               

3.1 การคัดเลือกศูนย์ต้นแบบ ศูนย์ 213          213   



6 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
หน่วย
นับ 

ปริมาณ
งานรวม 

แผนปฏิบตัิการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ตค
. 6

0 

พย
. 6

0 

ธค
. 6

0 

มค
. 6

1 

กพ
. 6

1 

มีค
. 6

1 

เม
ย.

 6
1 

พค
. 6

1 

มิย
. 6

1 

กค
. 6

1 

สค
. 6

1 

กย
. 6

1 

3.2 พัฒนาศูนย์ฯ ต้นแบบ ระดับเขต               

     3.2.1 การถอดองค์ความรู้ศูนย์ฯ 
ต้นแบบ 

ศูนย์ 5      5      
 

     3.2.2 จัดท าข้อมูลศูนย์ฯ ต้นแบบ ศูนย์ 5       5      

4. การประชาสัมพันธ ์               

4.1 รณรงค์การใช้เมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์ 213         213    

4.2 เอกสารค าแนะน า เร่ือง 1          1   

5. การบริหารงานโครงการ               

5.1 ค่าขนส่งเมล็ดพันธุ์ ศูนย์ 213      213       

5.2 ติดตามและนิเทศงาน ครั้ง 5   1   1  1  1 1  

 

6. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด 
  ผลผลิต (Output) 
   มีการจัดตั้งและพัฒนาศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชน จ านวน 213 ศูนย์ สมาชิก 4,260 ราย 
  ผลลัพธ์ (Outcome) 
  มีเมล็ดพนัธุ์พืชตระกูลถั่วคุณภาพดีกระจายสู่ระบบการผลิตในชุมชน จ านวน 1,092 ตัน และรองรับ 
พ้ืนที่ปลูก 85,200 ไร่ 
  ตัวช้ีวัด 
  มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จ านวน 4,260 ราย ได้รับความรู้และเข้าใจเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์
พืชตระกูลถั่ว 

7. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
 กลุ่มส่งเสริมพืชน้ ามันและพืชตระกูลถั่ว ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร  
  1. ชื่อ  นางสุกัญญา ตู้แก้ว  
   ต าแหน่ง     นักวิชาการเกษตรช านาญการ 
   โทรศัพท ์    02 561 0453 
   E-mail       agriman33@gmail.com 
  2. ชื่อ  นางสาวยุวรี บานเย็น   
   ต าแหน่ง     นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ  
               โทรศัพท์     02 561 0453 
  E-mail       agriman33@gmail.com 
  
   


