
คูมือโครงการสงเสริมการเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

โครงการสงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถั่วเพื่อความมั่นคงดานอาหาร 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 พืชตระกูลถั่ว เปนพืชท่ีมีความสําคัญตอระบบการปลูกพืช เนื่องจากเปนพืชอายุสั้น ใชน้ํานอย สามารถปลูก
ทดแทนขาวนาปรังเพ่ือลดปริมาณผลผลิตขาวในประเทศ ชวยตัดวงจรการระบาดของศัตรูพืช และชวยเพ่ิมความอุดม
สมบูรณใหกับดิน นอกจากนี้พืชตระกูลถั่วยังเปนพืชที่มีบทบาทสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยใชบริโภค
และเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมแปรรูปตางๆ ซึ่งปจจุบันผลผลิตพืชตระกูลถ่ัวมีไมเพียงพอ จึงตองนําเขาจาก
ตางประเทศสูญเสียเงินออกนอกประเทศปละหลายหมื่นลานบาท แตขณะเดียวกันปริมาณผลผลิตกลับมีแนวโนมลดลง
ตามพ้ืนท่ีการเพาะปลูก ซึ่งในป 2559 พบวา ประเทศไทยมีพื้นที่เพาะปลูกถ่ัวเหลือง ถั่วเขียว และถ่ัวลิสง จํานวน
161,147 ไร, 862,226 ไร และ 123,909 ไร ปริมาณผลผลิต 42,080 ตัน 100,720 ตัน 68,671 ตัน และปริมาณการ
นําเขา 2,957,729 ตัน , 23,763 ตัน และ 79,784 ตัน ตามลําดับ สาเหตุที่ทําใหเกษตรกรมีการเพาะปลูกพืชตระกูล
ถั่วลดลง เนื่องมาจากขาดแรงจูงใจ  เนื่องจากพืชตระกูลถั่วเปนพืชที่มีผลผลิตเฉลี่ยตอไรต่ําเมื่อเทียบกับพืชแขงขันชนิด
อ่ืนๆ เกษตรกรขาดแคลนเมล็ดพันธุดี และขาดการรณรงคสงเสริมการสรางความรู และความเขาใจแกเกษตรกร ให
เกิดความตระหนักในการใชเมล็ดพันธุดี เนื่องจากเกษตรกรโดยทั่วไปจะซื้อเมล็ดพันธุจากพอคาในทองถิ่น ซึ่งมี
เปอรเซ็นตความงอกต่ํา ทําใหเกษตรกรตองใชเมล็ดพันธุในอัตราสูงสงผลใหตนทุนการผลิตสูง และการใชเมล็ดพันธุที่
ไมมีคุณภาพสงผลใหพืชตระกูลถั่วมีการเจริญเติบโตไมสม่ําเสมอ ผลผลิตต่ํา และไมมีคุณภาพ และทําใหเกษตรกรไม
สามารถจําหนายผลผลิตในชั้นคุณภาพดีได 
 อยางไรก็ตามถึงแมพืชตระกูลถั่วจะมีขอจํากัดมากมาย แตเปนพืชที่มีความจําเปนที่จะตองคงอยูเพ่ือความ
มั่นคงทางดานอาหารของประเทศ และความยั่งยืนของระบบนิเวศน ดังนั้น กรมสงเสริมการเกษตร จึงไดจัดทํา
โครงการสงเสริมการปลูกพืชตระกูล ถ่ัวเพื่อความมั่นคงทางดานอาหาร และเพ่ือแกปญหาการขาดแคลน 
เมล็ดพันธุดีในชุมชน เพ่ือสรางแรงจูงใจแกเกษตรกรใหหันมาปลูกพืชตระกูลถั่วเพ่ิมมากขึ้น และเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตพืชตระกูลถ่ัวแกเกษตรกร ตลอดจนเพ่ือเพ่ิมปริมาณผลผลิตภายในประเทศเพ่ือลดการนําเขา  
 
2. วัตถุประสงคของโครงการ 

2.1 เพ่ือพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ในการถายทอดความรูแกเกษตรกร 
2.2 เพ่ือพัฒนาศูนยผลิตเมล็ดพันธุพืชตระกูลถั่วชุมชน 

 2.3 เพ่ือเชื่อมโยงการผลิตและการตลาด 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. เปาหมาย/สถานที่ดําเนินการ 
 3.1 จัดตั้งและพัฒนาศูนยผลิตเมล็ดพันธุพืชตระกูลถั่วชุมชน จาํนวน 195 ศนูย โดยสนับสนุนแปลง 

ผลิตเมลด็พันธุแกเกษตรกรสมาชิกศูนยฯ เดิม (ตอเนื่อง 3 ป ตั้งแตป 2560, 2561) และศูนยฯ จัดตั้งใหม ป 2562  
 

ชนิดพืช จํานวนศนูย 
เกษตรกร 

(ราย) 
เปาหมายผลิต รองรับพื้นท่ีปลูก 

ในฤดูแลง (ไร) (ไร) ตัน 
ถั่วเหลือง 
- ศูนยใหม ป 62 
- ศูนยเกา ป 60,61 

48 
1 
47 

960 1,920 360 24,000 
(187.5 กก./ไร) 

ถั่วเขียว 
- ศูนยใหม ป 62 
- ศูนยเกา ป 60,61 

71 
10 
61 

1,420 2,840 142 28,400 
(50 กก./ไร) 

ถั่วลิสง 
- ศูนยใหม ป 62 
- ศูนยเกา ป 60,61 

76 
8 
68 

1,520 3,040 456 22,800 
(150 กก./ไร) 

รวม 195 3,900 7,800 958 75,200 

 3.2 พ้ืนที่ 32 จังหวัด ไดแก จังหวัดกําแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม ตาก นครสวรรค นาน พิจิตร 
พิษณุโลก เพชรบูรณ แพร แมฮองสอน ลําปาง สุโขทัย อุตรดิตถ ชัยนาท ลพบุรี อุทัยธานี กาฬสินธุ ขอนแกน  
นครราชสีมา บุรีรัมย เลย ศรีสะเกษ สุรินทร หนองบัวลําภู อุดรธานี อุบลราชธานี พะเยา ยโสธร รอยเอ็ด อํานาจเจริญ 
และจังหวัดมหาสารคาม 
 
4. กิจกรรม และวิธีการดําเนินงาน 
  4.1 การพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ 
   1) จัดสัมมนาเจาหนาที่ เรื่อง แนวทางการสงเสริมการผลิตพืชตระกูลถั่วเพ่ือความมั่นคงดานอาหาร  
     จํานวน 80 รายๆ ละ 1,360 บาท 4 วัน 1 ครั้ง  เปนเงิน 435,200 บาท              
                2) จัดอบรมเจาหนาที่ หลักสูตร เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุพืชตระกูลถ่ัว (เฉพาะเจาหนาที่ที่ยัง 
ไมเคยผานการอบรมในหลักสูตรดังกลาว) โดยใชวิทยากรจากกรมวิชาการเกษตร 

   จํานวน 90 รายๆ ละ 1,360 บาท 5 วัน 1 ครั้ง เปนเงิน 612,000 บาท  
 

 4.2 การจัดตั้งและพัฒนาศูนยผลิตเมล็ดพันธุพืชตระกูลถ่ัวชุมชน 
  1) รวมกลุมเกษตรกรเพ่ือจัดตั้งเปนศูนยผลิตเมล็ดพันธุพืชตระกูลถ่ัวชุมชน  
    จํานวน 195 ศูนยๆ ละ 20 ราย รวม 3,900 ราย 
  2) จัดเวทีถายทอดความรูแกเกษตรกรสมาชิกศูนยฯ ดานการผลิตเมล็ดพันธุพืชตระกูลถั่ว และ 
การบริหารจัดการศูนยฯ ใหเขมแข็ง 
    จํานวน 3,900 รายๆ ละ 200 บาท 1 วัน 2 ครั้ง เปนเงิน 1,560,000 บาท 
 
 
 



 

       3) จัดทําแปลงเรียนรูการผลิตเมล็ดพันธุพืชตระกูลถั่ว  
   ศูนยฯ ละ 5 ไร จํานวน 195 ศนูย รวม 975 ไร โดยสนับสนุนปจจัยการผลิตบางสวน เพ่ือ 
ทําแปลงเรียนรู เปนเงิน 1,957,500  บาท ดังนี้ 
 

ชนิดถั่ว จํานวนศนูย 
แปลงเรียนรู 

(ไร) 
คาปจจัยการผลิต 

(บาท/ไร) 
รวม 

(บาท) 
ถั่วเหลือง 48 240 2,000 480,000 
ถั่วเขียว 71 355 1,700 603,500 
ถั่วลิสง 76 380 2,300 874,000 

รวม 195 975 - 1,957,500 

   
  4) จัดทําแปลงสงเสริมการผลิตเมล็ดพันธุพืชตระกูลถ่ัว  
   ศูนยฯ ละ 35 ไร จํานวน 195 ศูนย รวม 6,825 ไร โดยสนับสนุนปจจัยการผลิตบางสวน เพ่ือสราง
แรงจูงใจ เปนเงิน 10,724,000 บาท ดังนี้ 
 

ชนิดถั่ว จํานวนศนูย 
แปลงสงเสริม 

(ไร) 
คาปจจัยการผลิต 

(บาท/ไร) 
รวม 

(บาท) 
ถั่วเหลือง 48 1,680 1,300 2,184,000 
ถั่วเขียว 71 2,485 1,000 2,485,000 
ถั่วลิสง 76 2,660 1,500 3,990,000 

รวม 195 6,825  - 10,724,000 

 
หมายเหต ุ: คาปจจัยการผลิตของชนิดถั่วไมเทากัน เนื่องจากราคาเมล็ดพันธุ อัตราการใชเมล็ดพันธุตอไร และการดูแล
รักษา แตกตางกัน  
  5) บันทึกกิจกรรมแปลงของสมาชิกศูนยฯ รายบุคคล  
   จํานวน 3,900 รายๆ ละ 20 บาท เปนเงิน  78,000 บาท 
  6) คดัเลือกศูนยผลิตเมล็ดพันธุพืชตระกูลถ่ัวชุมชนตนแบบ 
ทั้งนี้ เพ่ือเปนแหลงหรือสถานที่สําหรับใหศูนยฯอ่ืนๆ ทั้งภายในจังหวัดหรือตางจังหวัด ไปศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยน
เรียนรูเพ่ือการพัฒนาศูนยฯ ของตนเองใหเขมแข็งและยั่งยืนตอไป  

จํานวน 195 ศูนย X 1,500 บาท เปนเงิน 292,500 บาท 
 
  4.3 การบริหารงานโครงการ 
  1) คาขนสงเมล็ดพันธุจากหนวยงานที่ผลิตเมล็ดพันธุสังกัดกรมวิชาการเกษตรไปยังศูนยผลิตเมล็ดพันธุ
พืชตระกูลถั่วชุมชน  
  จํานวน 195 ศูนยๆ ละ 3,000 บาท เปนเงนิ  585,000 บาท 
  2) ติดตามและนิเทศงานการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการของเจาหนาที่และเกษตรกรในทุกระดับ  
โดยติดตามฯ ระหวางการดําเนินงานและหลังการดําเนินงานโครงการ 
  จํานวน 3 ครั้ง จํานวน 114,400 บาท 
 
 
 
 



 

5. แผนปฏิบัติงาน 

 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน 

แผนปฏิบัติงาน 
ป 2561 ป 2562 
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1. การพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่             

   1.1 จัดสัมมนา เรื่อง แนวทางการสงเสริมการผลิต 
พืชตระกูลถ่ัวเพ่ือความมั่นคงดานอาหาร 

            

   1.2 จัดอบรมเจาหนาที่ หลักสูตร เทคโนโลยีการผลิต 
เมลด็พันธุพืชตระกลูถ่ัว 

            

2. การจัดตั้งและพัฒนาศูนยผลิตเมลด็พนัธุพชืตระกลูถั่ว             

   2.1 จัดเวทีถายทอดความรู             

   2.2 จัดทําแปลงเรียนรูการผลิตเมล็ดพันธุพืชตระกูลถั่ว             

   2.3 จัดทําแปลงสงเสรมิการผลติเมล็ดพันธุพืชตระกูลถั่ว             

   2.4 บันทึกกิจกรรมแปลงของสมาชิกศูนยฯ รายบุคคล             

   2.5 คัดเลือกศูนยผลิตเมล็ดพันธุพืชตระกูลถ่ัวชุมชนตนแบบ             

3. การบริหารงานโครงการ             

   3.1 คาขนสงเมล็ดพันธุ             

   3.2 ติดตามและประเมินสถานการณการดําเนินงานฯ             

 
 
6. ผลผลิต ผลลัพธ ตัวชี้วัด 
   ผลผลิต (output) 

 มีการจัดตั้งและพัฒนาศนูยผลิตเมล็ดพันธุพืชตระกูลถั่วชุมชน จํานวน 195 ศูนย สมาชิก 3,900 ราย  
  ผลลัพธ (outcome) 
   มีเมล็ดพันธุพืชตระกูลถั่วคุณภาพดีกระจายสูระบบการผลิตในชุมชน จํานวน 958 ตัน และรองรับ 
พ้ืนที่ปลูก 75,200 ไร 
  ตัวชี้วัด 
 เชิงปริมาณ : พัฒนาศูนยผลิตเมล็ดพันธุพืชตระกูลถ่ัวชุมชน จํานวน 195 ศูนย 
 เชิงคุณภาพ : มีเมล็ดพันธุพืชตระกูลถ่ัวคุณภาพดีกระจายสูระบบการผลิตในชุมชน จํานวน 958  ตัน และ
รองรับพ้ืนที่ปลูก 75,200 ไร 
 
 
 
 



 

 
7. หนวยงาน/ผูรับผดิชอบ 
  สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร 
        1.    นางสาววัลภา  ปนตะ  
      ตําแหนง  ผูอํานวยการกลุมสงเสริมพืชน้ํามันและพืชตระกูลถ่ัว 
              โทรศัพท : 02-5610453 
       E-mail : wanlapa_p@hotmail.com 
 2. นางสาวยุวรี  บานเย็น 
             ตําแหนง  นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 
             โทรศัพท : 02-5610453 
      E-mail : agriman33@gmail.com 
 3. นางสาวพัชรากร  เรืองศร ี
     ตําแหนง  นักวิชาการเกษตร 
             โทรศัพท : 02-5610453 
      E-mail : agriman33@gmail.com 
 


