
 
การจัดงานประชุมวิชาการพืชวงศ์ถั่วแห่งชาติ ครั้งที่ 7 

ระหว่างวันที่ 6-8 สิงหาคม 2562  
ณ ห้องประชุมหิรัญญิการ์ อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  
 
1. หลักการและเหตุผล 

 พืชวงศ์ถั่ว เป็นพืชที่มีความส าคัญในด้านเศรษฐกิจและสังคมไทย เนื่องจากประเทศไทยเป็นทั้ งผู้ผลิต
และใช้ประโยชน์จากพืชวงศ์ถ่ัวโดยเฉพาะถั่วบริโภคเมล็ด เช่น ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง ถั่วหรั่ง เป็นต้น ในแต่
ละปีมีการไหลเวียนของเงินตราในภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตั้งแต่การผลิต การตลาด การแปรรูป และการใช้
ประโยชน์ ทั้งภายในและต่างประเทศมูลค่าหลายหมื่นล้านบาทต่อปี ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา มีการ
ขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมที่ใช้ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และถั่วลิสง เป็นวัตถุดิบหรืออุตสาหกรรมต่อเนื่องเป็น
จ านวนมาก เช่น อุตสาหกรรมน้ ามันพืช อาหารสัตว์ อาหารแปรรูป และอาหารสุขภาพต่างๆ ซึ่งมีถั่วเหลืองเป็น
วัตถุดิบเบื้องต้น หรืออุตสาหกรรมวุ้นเส้น ถั่วงอก อุตสาหกรรมขนมต่างๆ ซึ่งใช้ถั่วเขียวเป็นวัตถุดิบ และ
อุตสาหกรรมอาหาร และขนมต่างๆ ซึ่งใช้ถั่วลิสงเป็นวัตถุดิบ นอกจากการใช้ประโยชน์ด้านอาหารแล้ว พืชวงศ์
ถั่วยังเป็นพืชบ ารุงดิน เนื่องจากเป็นพืชที่สามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศ เช่น ถั่วพร้า ถั่วขอ ปอเทือง เป็นต้น 
และใช้เป็นพืชปลูกหมุนเวียนในระบบการปลูกพืช เกิดความสมดุลของระบบนิเวศน์  
 อย่างไรก็ตาม พืชวงศ์ถั่วที่ส าคัญทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ถั่วเขียว  ถั่วเหลือง และถั่วลิสง ปัจจุบันพบว่า
ผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ภายในประเทศ จากรายงานพ้ืนที่ปลูกของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
ปี 2561 ประเทศไทยมีพ้ืนที่ปลูกถั่วเขียว 813,847 ไร่ ผลผลิต 111,235 ตัน ลดลงจากปี 2560 ที่มีพ้ืนที่
ปลูก 831,674 ไร่ ผลผลิตรวม 109,935 ตัน เนื่องจากปี 2559-2560 ประเทศไทยประสบปัญหาภัยแล้ง 
เกษตรกรจึงปรับเปลี่ยนมาปลูกถั่วเขียวเพ่ือทดแทนข้าวนาปรังตามนโยบายรัฐบาลที่ให้ลดพ้ืนที่ปลูกข้าวนาปรัง
โดยการปลูกพืชอ่ืนที่ใช้น้ าน้อย แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีการขยายตัวของอุตสาหกรรมแปรรูปอย่างต่อเนื่อง เช่น 
อุตสาหกรรมวุ้นเส้น อุตสาหกรรมเพาะถั่วงอก และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากถั่วเขียว เป็นต้น ส่งผลให้ปริมาณความ
ต้องการใช้ถั่วเขียวภายในประเทศปี 2561 เพ่ิมสูงเป็น 108,722 ตันต่อปี ผลผลิตจึงไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการใช้ในประเทศต้องน าเข้าจากต่างประเทศ 22,278 ตัน มูลค่า 488 ล้านบาทต่อปี สถานการณ์การ
ผลิตถั่วเหลืองปี 2561 พบว่าพ้ืนที่ปลูก 149,989 ไร่ ผลผลิต 42,898 ตัน ลดลงจากปี 2560 ที่มีพ้ืนที่
ปลูก 152,106 ไร่ ผลผลิต 42,892 ตัน เนื่องจากต้นทุนการผลิตสูง และขาดแคลนแรงงานคนในการเก็บ
เกี่ยว ประกอบกับผลตอบแทนจากการปลูกถ่ัวเหลืองต่ ากว่าพืชแข่งขันชนิดอื่น ปัจจุบันปริมาณความต้องการใช้
ถั่วเหลืองในประเทศประมาณ 2.76 ล้านตัน ผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ จึงต้องน าเข้า 2.72 ล้าน
ตันจากสหรัฐอเมริกา บราซิล ฝรั่งเศส และแคนาดา คิดเป็นมูลค่า 37,324 ล้านบาท โดยน ามาใช้ใน
อุตสาหกรรมน้ ามัน แปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร และอาหารสัตว์ พ้ืนที่ปลูกถั่วลิสงของประเทศไทย ปี 2561 
เท่ากับ 99,972 ไร่ ผลผลิต 33,830 ตัน ลดลงจากปี 2560 ที่มีพ้ืนที่ปลูก 105,789 ไร่ ผลผลิต 34,175 ตัน 
เนื่องจากต้นทุนในการผลิตสูง และผลตอบแทนไม่จูงใจให้เกษตรกรเพ่ิมพ้ืนที่ปลูก การที่ผลผลิตลดลงส่งผลให้
ผลผลิตถั่วลิสงไม่เพียงพอกับความต้องการบริโภคสดและอุตสาหกรรมแปรรูปซึ่งมีความต้องการใช้ 
37,345 ตันต่อปี ต้องมีการน าเข้าเพ่ิมขึ้น 70,725 ตัน คิดเป็นมูลค่า 2,330 ล้านบาท จากปัญหาผลผลิต 
ถั่วเขียว ถั่วเหลือง และถั่วลิสงไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ภายในประเทศไทย จึงต้องมีการน าเข้าจาก
ต่างประเทศเป็นจ านวนมากทุกปี ดังนั้น การวิจัยและพัฒนาด้านพืชวงศ์ถั่วจึงส าคัญและมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง 
เพ่ือให้มีผลผลิตเพียงพอต่อการหมุนเวียนในห่วงโซ่อุปทานของตลาดภายในประเทศอย่างยั่งยืน และเกิดความ
มั่นคงทางอาหารของประเทศ 
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 การวิจัยพัฒนาด้านพันธุ์ เทคโนโลยีการผลิต การอารักขาพืช เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ การแปรรูป ตลอดจน
กระบวนการเชื่อมโยงองค์ความรู้พืชวงศ์ถั่วสู่ชุมชน ส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนประสิทธิภาพการผลิต การลด
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต เกิดเครือข่ายการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี การพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรเพ่ือลดปัญหาการ
ขาดแคลนแรงงาน การสร้างและพัฒนาเครือข่ายการผลิตพืชวงศ์ถั่ว ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และกลุ่มเกษตรกร 
ให้ครบวงจรและต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดสมดุลของผลผลิต น าไปสู่ความยั่งยืนและความมั่นคงทางอาหาร
ภายในประเทศ และประเทศในภูมิภาคอาเซียน (AEC)  

 การประชุมวิชาการพืชวงศ์ถั่วแห่งชาติ เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และสถาบันการศึกษาในการ
ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมอย่างต่อเนื่องทุก 2 ปี ปี 2562 เป็นการประชุมครั้งที่ 7 โดยกรมวิชาการ
เกษตรได้รับมอบหมายเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ซึ่งการประชุมวิชาการพืชวงศ์ถั่วเป็นเวทีหนึ่งที่ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้นักวิจัย นักวิชาการ นักส่งเสริมการเกษตร และผู้เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่างๆ ได้เผยแพร่
ความก้าวหน้าของผลงานวิจัยและพัฒนาพืชวงศ์ถั่วชนิดต่างๆ ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
ต่างๆ ระหว่างผู้เข้าร่วมประชุม ท าให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการก าหนดแผนงานวิจัยและพัฒนาพืชวงศ์ถั่ว
ของประเทศร่วมกันและเป็นการกระตุ้นให้นักวิจัยรุ่นใหม่เห็นถึงความส าคัญของพืชวงศ์ถั่วซึ่งจะช่วยให้เกิดการ
พัฒนางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพืชวงศ์ถ่ัวให้มีความก้าวหน้าและสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้  
 
2. วัตถุประสงค ์

๑) เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัยและน าเสนอความก้าวหน้าของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ ถั่วเหลือง ถั่วเขียว 
ถั่วลิสง และพืชวงศ์ถ่ัวชนิดอื่นของหน่วยงานต่างๆ 

  ๒) เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วมประชุม น าไปสู่การวางแผน
งานวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชวงศ์ถ่ัวของประเทศ  
 ๓) เพ่ือสร้างเครือข่ายการวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตพืชวงศ์ถั่วเพ่ือเศรษฐกิจและความมั่นคงทาง
อาหารของประเทศ  
 
3. เป้าหมาย 

ได้ความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และ
เกษตรกร ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชวงศอ์ย่างครบวงจร น าไปสู่ความมั่นคงด้านอาหารของประเทศ 
 
4. รูปแบบการประชุม 

1) การบรรยายพิเศษและการอภิปราย จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐและเอกชน  
2) การเสนอผลงานของภาครัฐและเอกชน 
3) การจัดนิทรรศการผลงานและนวัตกรรมของภาครัฐและเอกชน 
4) การศึกษาดูงาน 

 
5. จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม 

นักวิชาการจากกรมวิชาการเกษตร  และหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
สถาบันการศึกษาต่างๆ ภาคเอกชน ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เกษตรกร และ
ผู้ประกอบการด้านพืชวงศ์ถ่ัว จ านวน 180 คน 
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6. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ 
 วันที่ 6–8 สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมหิรัญญิการ์ อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ต าบลบ้านกร่าง อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
 
7. หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  

กรมวิชาการเกษตร  
 
8. หน่วยงานร่วมจัด 

1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 
2) กรมส่งเสริมการเกษตร 
3) หน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1) นักวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน และผู้ประกอบการ ได้น าเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัย 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วมประชุม รวมถึง
เทคโนโลยีที่สามารถถ่ายทอดสู่ผู้ใช้ประโยชน์อย่างครบวงจร  

2) ได้เครือข่ายระหว่างนักวิจัย ผู้ประกอบการ เกษตรกร และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ในการพัฒนา
ระบบการผลิตพืชวงศ์ถ่ัวแบบครบวงจร ซึ่งจะน าไปสู่การผลิตของประเทศอย่างยั่งยืน 

 
10. การประเมินผล 
  ประเมินผลการประชุมโดยใช้แบบสอบถาม 
 
11. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม 
 ๑. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม เป็นเงิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)  เบิกจ่ายจากเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖2 งบประมาณจากกรมวิชาการเกษตร และเงินสนับสนุนจากรมส่งเสริม
การเกษตร จ านวน  300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)  รวม 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน) 

 
 
 
 
 
 
 


