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สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าวันที่ 24 มิถุนายน 256๕  
  
ส่วนกลาง 

ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิต       

1. แนะน าแก่เกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง ถ่ายทอด
ความรู้ เพิ่มพูนทักษะประสิทธิภาพการผลิต   

ข่าวสดออนไลน์ 

การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิต       

2. ทีมกรมส่งเสริมการเกษตรลงพ้ืนที่ให้ค าแนะน า
แก่เกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลังถ่ายทอดความรู้ 
เพ่ิมพูนทักษะและประสิทธิภาพการผลิต ให้ผลผลิตมี
คุณภาพตรงกับความต้องการของตลาด 

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์  
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X8oqzJWEosYzNsUkH0CpI-yCCFkv5x_NlqlqrVC00Ele3qXyNDog 

 
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมีผลผลิต

มันส าปะหลังทั้งประเทศ ประมาณ 35 ล้านตัน โดยแหล่งผลิตที่ส าคัญได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6.08 ล้านไร่ 
ภาคเหนือ 2.68 ล้านไร่ และภาคกลาง 2.15 ล้านไร่ ตามล าดับ และในปีการผลิต 2564/65 มีเกษตรกรผู้
ปลูกมันส าปะหลังขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรตามที่ตั้งแปลงปลูกผ่านระบบทะเบียน
เกษตรกร (ทบก.) และแอปพลิเคชั่น Farmbook รวมทั้งประเทศ จ านวน 733,177 ครัวเรือน 1.09 ล้านแปลง 
10.42 ล้านไร่ (ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2565)   

กรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบในการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกมัน
ส าปะหลังให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มันส าปะหลังและผลิตภัณฑ์ที่มีเป้าหมายการพัฒนาให้ปี 2569          
มีผลผลิตเฉลี่ย 7 ตัน/ไร่ รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปให้มีความหลากหลาย ภายใต้ยุทธศาสตร์ด าเนินการ  
5 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิต ด้านการตลาด ด้านนโยบายและบริหารจัดการ ด้านการแปรรูปและสร้างมูลค่าเพ่ิม 
และด้านงานวิจัยและพัฒนา ดังนั้น กรมส่งเสริมการเกษตรจึงจัดท าโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต       
มันส าปะหลัง เพ่ือพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้มีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบาย เพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาด ส่งผลสัมฤทธิ์ให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนในอาชีพของเกษตรกร
ผู้ผลิตมันส าปะหลัง โดยในปี 2565 มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 2 ,620 ราย ในพ้ืนที่ 44 จังหวัด ได้แก่ 
จังหวัดลพบุรี ชัยนาทสระบุรี ราชบุรีกาญจนบุรี สุพรรณบุรี ชลบุรี ระยอง จันทบุรี  ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี 
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สระแก้ว นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร ชัยภูมิ อ านาจเจริญ หนองบัวล าภู 
ขอนแก่น อุดรธานี เลย มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร อุตรดิตถ์ เชียงราย 
นครสวรรค์ อุทัยธานี ก าแพงเพชร ตาก สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ พะเยา ล าปาง แพร่ และจังหวัด
หนองคาย 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า ส าหรับกิจกรรมและวิธีการด าเนินงานตามโครงการ
ดังกล่าว นอกจากจะเน้นพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรแล้ว ยังได้
จัดการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร เพ่ิมศักยภาพให้มีความรู้และทักษะในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมัน
ส าปะหลังให้ผลผลิตมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด โดยเน้นย้ าการพัฒนาเกษตกรกลุ่มเป้าหมายรายเดิม     
ที่เข้าร่วมโครงการฯในปี 2564 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า ส าหรับกิจกรรมและวิธีการด าเนินงานตามโครงการ
ดังกล่าว นอกจากจะเน้นพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรแล้ว ยังได้
จัดการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรโดยเน้นการพัฒนาในประเด็ น     
1) การลดต้นทุนการผลิต ด้วยการเลือกพันธุ์ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ การเตรียมท่อนพันธุ์คุณภาพ การใช้ปุ๋ย     
ตามค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ การผสมปุ๋ยใช้เอง การจัดท าแปลงมันพันธุ์ดี การใช้ปุ๋ยชีวภาพ  
2) การเพ่ิมผลผลิต ด้วยการใช้พันธุ์ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ การเตรียมดินดี การจัดการน้ า (ระบบน้ าหยด) การไถ
ระเบิดดินดาน การปรับปรุงบ ารุงดินที่ถูกต้อง การใช้ปุ๋ยถูกสูตร ถูกเวลา ถูกปริมาณ ถูกวิธี การป้องกันก าจัด
โรคและแมลงศัตรูพืชที่ส าคัญ การขยายมันส าปะหลังด้วยวิธี X20 และ X80  3) การพัฒนาคุณภาพด้วยการ
เก็บเกี่ยวผลผลิตที่ถูกต้อง ตามระยะเวลาที่เหมาะสม การผลิตมันส าปะหลังสะอาด และการแปรรูปเบื้องต้น
เพ่ือเพ่ิมรายได้ 4) การตลาด การวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ตามหลักตลาด    
น าการผลิต และ 5) การบริหารจัดการกลุ่ม ที่มุ่งเน้นสนับสนุนการรวมกลุ่มร่วมกันตั้งแต่การผลิต การจ าหน่าย 
ตลอดจนการจัดท าแปลงขยายผลจากแปลงต้นแบบเพื่อขยายท่อนพันธุ์มันสะอาดสู่เกษตรกรในพ้ืนที่ 
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นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมีผลผลิต

มันส าปะหลังทั้งประเทศ ประมาณ 35 ล้านตัน โดยแหล่งผลิตที่ส าคัญได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6.08 ล้านไร่ 
ภาคเหนือ 2.68 ล้านไร่ และภาคกลาง 2.15 ล้านไร่ ตามล าดับ และในปีการผลิต 2564/65 มีเกษตรกร    
ผู้ปลูกมันส าปะหลังขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรตามที่ตั้งแปลงปลูกผ่านระบบทะเบียน
เกษตรกร (ทบก.) และแอปพลิเคชั่น Farmbook รวมทั้งประเทศ จ านวน 733,177 ครัวเรือน 1.09 ล้านแปลง 
10.42 ล้านไร่ (ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2565) กรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบ   
ในการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลังให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มันส าปะหลังและผลิตภัณฑ์
ที่มีเป้าหมายการพัฒนาให้ปี 2569 มีผลผลิตเฉลี่ย 7 ตัน/ไร่ รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปให้มีความ
หลากหลาย ภายใต้ยุทธศาสตร์ด าเนินการ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิต ด้านการตลาด ด้านนโยบายและบริหาร
จัดการ ด้านการแปรรูปและสร้างมูลค่าเพ่ิม และด้านงานวิจัยและพัฒนา ดังนั้น กรมส่งเสริมการเกษตร        
จึงจัดท าโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลัง เพ่ือพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้มีสอดคล้อง   
กับยุทธศาสตร์และนโยบาย เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาด ส่งผลสัมฤทธิ์ให้เกิดความมั่นคง
และยั่งยืนในอาชีพของเกษตรกรผู้ผลิตมันส าปะหลัง โดยในปี 2565 มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 2,620 ราย 
ในพ้ืนที่ 44 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดลพบุรี ชัยนาทสระบุรี ราชบุรีกาญจนบุรี สุพรรณบุรี ชลบุรี ระยอง จันทบุรี 
ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร ชัยภูมิ 
อ านาจเจริญ หนองบัวล าภู ขอนแก่น อุดรธานี เลย มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ สกลนคร นครพนม 
มุกดาหาร อุตรดิตถ์ เชียงราย นครสวรรค์ อุทัยธานี ก าแพงเพชร ตาก สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ 
พะเยา ล าปาง แพร่ และจังหวัดหนองคาย 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า ส าหรับกิจกรรมและวิธีการด าเนินงานตามโครงการ
ดังกล่าว นอกจากจะเน้นพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรแล้ว ยังได้
จัดการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร เพ่ิมศักยภาพให้มีความรู้และทักษะในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต    
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มันส าปะหลังให้ผลผลิตมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด โดยเน้นย้ าการพัฒนาเกษตกรกลุ่มเป้าหมายรายเดิม
ที่ เข้ าร่วมโครงการฯในปี  2564 เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็ งให้ แก่ เกษตรกรโดยเน้นการพัฒนา                
ในประเด็น 1) การลดต้นทุนการผลิต ด้วยการเลือกพันธุ์ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ การเตรียมท่อนพันธุ์คุณภาพ 
การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ การผสมปุ๋ยใช้เอง การจัดท าแปลงมันพันธุ์ดี การใช้ปุ๋ ย
ชีวภาพ  2) การเพิ่มผลผลิต ด้วยการใช้พันธุ์ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ การเตรียมดินดี การจัดการน้ า (ระบบน้ าหยด) 
การไถระเบิดดินดาน การปรับปรุงบ ารุงดินที่ถูกต้อง การใช้ปุ๋ยถูกสูตร ถูกเวลา ถูกปริมาณ ถูกวิธี การป้องกัน
ก าจัดโรคและแมลงศัตรูพืชที่ส าคัญ การขยายมันส าปะหลังด้วยวิธี X20 และ X80 3) การพัฒนาคุณภาพ 
ด้วยการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ถูกต้อง ตามระยะเวลาที่เหมาะสม การผลิตมันส าปะหลังสะอาด และการแปรรูป
เบื้องต้นเพ่ือเพ่ิมรายได้ 4) การตลาด การวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ตามหลัก
ตลาดน าการผลิต และ 5) การบริหารจัดการกลุ่ม ที่มุ่งเน้นสนับสนุนการรวมกลุ่มร่วมกันตั้งแต่การผลิต     
การจ าหน่าย ตลอดจนการจัดท าแปลงขยายผลจากแปลงต้นแบบเพ่ือขยายท่อนพันธุ์มันสะอาดสู่เกษตรกร    
ในพ้ืนที ่

 
 

 

 

 

 

 


