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กำรติดตำมงำนศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วชมุชน  

ระหว่ำงวันที่ 16 – 19 กุมภำพันธ์ 2558 

น.ส.เกศณี เถื่อนบัวระบัติ นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ และนางสาวยุวรี บานเย็น นักวิชาการ
เกษตรปฏิบัติการ เดินทางไปปฏิบัติราชการเพ่ือติดตามงานโครงการศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชน ที่จังหวัด
ชัยภูมิ และจังหวัดบุรีรัมย์ ดังนี้ 
จังหวัดชัยภูมิ 
 จังหวัดชัยภูมิมีศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชน รวมทั้งสิ้น 15 ศูนย์ โดยได้ติดตามงานศูนย์ผลิต
เมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชน จ านวน 2 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง หมู่ที่ 5 ต าบลหนองคอนไทย 
อ าเภอภูเขียว และศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง หมู่ที่ 12  ต าบลหนองคอนไทย อ าเภอภูเขียว ซึ่งการด าเนินของ
ศูนย์ฯมี ดังนี้ 

1. ความเป็นมา : ต าบลหนองคอนไทยพ้ืนที่การเกษตรส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ส าหรับการเพาะปลูกอ้อย
โรงงาน จ านวน 25,000 ไร่ ปลูกข้าว จ านวน 14,000 ไร่ ปลูกถั่วเหลืองฤดูแล้ง 3,500 ไร่ และปลูกข้าวนาปรัง 
จ านวน 300 ไร่ โดยพ้ืนที่ปลูกถั่วเหลืองฤดูฝนมีจ ากัด เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่จะปลูกอ้อยซึ่งให้ผลตอบแทนที่
ดีกว่า เมื่อปี 2557  สมาชิกเกษตรกรต าบลหนองคอนไทย หมู่ที่ 5 และ 12  ได้เข้าร่วมโครงการจัดตั้งศูนย์ผลิตเมล็ด
พันธุ์ถั่วเหลือง จ านวน 2 ศูนย์ๆ ละ 20 ราย ปัจจุบันมีสมาชิกสมทบเพ่ิมศูนย์ละ 15-20 ราย ตามล าดับ  

2. ด้านเทคโนโลยีการผลิต : ที่ผ่านมาสมาชิกศูนย์ที่เข้าร่วมโครงการได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต
บางส่วนในการจัดท าแปลงเรียนรู้ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ และได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์จาก
เจ้าหน้าที่ จ านวน 2 ครั้ง ตามเป้าหมายของโครงการ เกษตรกรจะท าการปลูกโดยวิธีหว่าน เนื่องจากมีปัญหาด้านขาด
แคลนแรงงาน และค่าจ้างแรงงานสูง อัตราเมล็ดพันธุ์ที่ใช้มากกว่าค าแนะน า โดยเกษตรกรให้เหตุผลว่าเพ่ือคลุมวัชพืช 
สมาชิกจะมีการคัดพันธุ์ปน ผลผลิตที่ได้เฉลี่ย 200 กิโลกรัมต่อไร่ และต้นทุนการผลิตต่อไร่ 900-1,150 บาท 

3. ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม : ศูนย์ฯ มีโครงสร้างในการบริหารจัดการกลุ่มแต่บทบาทในการบริหาร
จัดการอยู่ที่ประธานศูนย์ มีการระดมทุนจากสมาชิกเป็นเงินสด และเป็นเมล็ดพันธุ์ ที่สมาชิกส่งคืนศูนย์คนละ 30 
กิโลกรัม ปัจจุบันศูนย์มีเงินทุนสะสมศูนย์ละ 5,000 บาท  

4. ด้านการตลาด : การจ าหน่ายเมล็ดพันธุ์ของสมาชิกศูนย์เป็นลักษณะต่างคนต่างจ าหน่าย ส่วนใหญ่
จ าหน่ายให้กับเกษตรกรในชุมชน ที่ผ่านมาสมาชิกศูนย์ฯจ าหน่ายเมล็ดพันธุ์ได้ราคาสูงกิโลกรัมละ  30 บาท มีลูกค้าสั่ง
จองเมล็ดพันธุ์ล่วงหน้า และเมล็ดพันธุ์มีไม่เพียงพอต่อการจ าหน่ายเนื่องมาจากนโยบายของรัฐบาลให้ลดพ้ืนที่การปลูก
ข้าวนาปรังท าให้เกษตรกรหันมาปลูกถ่ัวเพ่ิมมากข้ึน  แต่อย่างไรก็ตามเกษตรกรยังไม่มีความมั่นใจในด้านการตลาด 

5. ด้านการประชาสัมพันธ์ : ศูนย์ฯได้ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ป้ายไวนิล โปสเตอร์ และ
หอกระจายข่าว 

6. แนวทางการพัฒนา : เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีแนวคิดที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรน าพ้ืนที่ปลูกอ้อย        
ที่เสื่อมโทรมมาปลูกพืชตระกูลถั่วฤดูฝนเพื่อปรับปรุงสภาพดิน และเนื่องจากเกษตรกรยังคงใช้เมล็ดพันธุ์มากเกินอัตรา
ที่ก าหนด และไม่มีการจัดเก็บข้อมูลการผลิต ดังนั้น จึงมีแนวคิดในการจัดท าแปลงเรียนรวมการผลิตเมล็ดพันธุ์           
ที่ถูกต้องและเหมาะสม จ านวน 5 ไร่ โดยให้เกษตรกรได้เรียนรู้และปฏิบัติร่วมกันก่อนที่จะไปผลิตในแปลงของตนเอง 
 



จังหวัดบุรีรัมย์ 
 จังหวัดบุรีรัมย์มีศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชน รวมทั้งสิ้น 8 ศูนย์ โดยได้ติดตามงานศูนย์ผลิต
เมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชน จ านวน 2 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง และศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง หมู่
ที่ 1 ต าบลหนองแวง อ าเภอละหารทราย ซึ่งการด าเนินของศูนย์ฯ มีดังนี ้

1. ความเป็นมา : ต าบลหนองแวงพ้ืนที่การเกษตรส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ส าหรับการปลูกข้าว และพืชไร่ โดย
ฤดูฝนจะใช้พื้นทีเ่พาะปลูกเต็มพ้ืนที่ เมื่อปี 2557 สมาชิกเกษตรกรต าบลหนองแวงมีความสนใจอยากปลูกพืชตระกูล
ถั่วเพ่ือสร้างความหลากหลายในการปลูกพืช จึงได้เข้าร่วมโครงการจัดตั้งศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง และศูนย์ผลิต
เมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง สมาชิกศูนย์ๆ ละ 20 ราย โดยประธานและสมาชิกศูนย์ได้เช่าพ้ืนที่ปลูกในบริเวณเดียวกัน จ านวน 
40 ไร่ จาก อบต. ส าหรับจัดท าแปลงเรียนรู้ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ ทั้งนี้ เพื่อให้ง่ายในการบริหารจัดการด้านการผลิต 

2. ด้านเทคโนโลยีการผลิต: สมาชิกศูนย์ที่เข้าร่วมโครงการได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตบางส่วนใน
การจัดท าแปลงเรียนรู้ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ และได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์จากเจ้าหน้าที่ โดย
เกษตรกรจะท าการทดลองปลูกถั่วทั้งแบบหว่าน และแบบหยอดหลุม มีการคัดพันธุ์ปน และปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์
หลังการเก็บเกี่ยว โดยถั่วลิสงได้ผลผลิตสูง แต่ถั่วเหลืองได้ผลผลิตต่ าเนื่องจากเกษตรกรยังไม่มีความช านาญในการ
เพาะปลูก 

3. ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม : ศูนย์ฯ มีโครงสร้างในการบริหารจัดการกลุ่มแต่บทบาทในการบริหาร
จัดการอยู่ที่ประธานศูนย์ มีการระดมทุนจากสมาชิกเป็นเงินสดคนละ 100 บาท 

4. ด้านการตลาด : สมาชิกศูนย์จ าหน่ายผลผลิตในภาพรวมของศูนย์ มีการขายผลผลิตได้บางส่วน       
แต่บางส่วนยังขายไม่ได้เนื่องจากเกษตรกรไม่ได้ก าหนดลูกค้าเป้าหมายไว้ล่วงหน้า  แต่อย่างไรก็ตามเกษตรกรจะน า
เมล็ดพันธุ์ที่เหลือไปปลูกในฤดูถัดไป 
 5. แนวทางการพัฒนาเพ่ือแก้ปัญหาด้านการตลาด ได้แก่ 1) ประชาสัมพันธ์การจ าหน่ายเมล็ดพันธุ์ของ
ศูนย์ 2) หาแหล่งรับซื้อเมล็ดพันธุ์ของศูนย์ทั้งในและนอกพ้ืนที่ 3) เชื่อมโยงการตลาดระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ด
พันธุ์กับเกษตรกรผู้ใช้เมล็ดพันธุ์ล่วงหน้าก่อนผลผลิตออก  
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