
คูมือโครงการสงเสริมการเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
โครงการ เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันฝร่ัง 

ประจําปงบประมาณ 2559 

1. หลักการและเหตุผล 
 ประเทศไทยเปนประเทศผูผลิตมันฝรั่งทอดกรอบอันดับหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
ประมาณการความตองการมันฝรั่งเพ่ือแปรรูปในประเทศไทยในป 2557 มีจํานวน 170,000 ตัน ขณะท่ี
เกษตรกรไทยสามารถผลิตไดประมาณ 123,000 ตัน การปลูกมันฝรั่งในประเทศไทย รอยละ 90 อยูภายใต
ระบบสัญญาขอตกลง ท่ีมีการประกันราคารับซ้ือท่ีแนนอนกับบริษัทแปรรูปผลผลิตมันฝรั่ง ทําใหระบบการผลิต
มีความม่ันคงท้ังในสวนของเกษตรกรผูปลูกและภาคเอกชน เปนการขจัดปญหาความไมแนนอนของรายไดของ
เกษตรกรและปญหาปริมาณของสินคาลนตลาด ทําใหทุกภาคสวนมีความม่ันใจท่ีจะทําการพัฒนาดาน
เทคโนโลยีการเพ่ิมผลผลิตและขยายการลงทุนธุรกิจ ในปจจุบันผลผลิตเฉลี่ยตอไรของมันฝรั่งพันธุโรงงานใน
ประเทศอยูในระดับต่ําเม่ือเทียบกับผลผลิตเฉลี่ยจากตางประเทศและคุณภาพไมสมํ่าเสมอเนื่องจากปญหาการ
จัดการหลังการเก็บเก่ียวไมไดคุณภาพ ทําใหผลผลิตโดยรวมไมเพียงพอตอความตองการใชภายในประเทศ   
อีกท้ังตนทุนการผลิตสูงเนื่องจากเกษตรกรใชปุยเคมีและสารเคมีไมถูกตองตามคําแนะนํา ประกอบกับราคา
ปจจัยการผลิตมีแนวโนมสูงข้ึนมีผลทําใหตนทุนการผลิตสูง 

จากเหตุผลดังกลาว กรมสงเสริมการเกษตร จึงไดจัดทําโครงการเพ่ิมประสิทธิ์ภาพการผลิตมันฝรั่ง 
ประจําปงบประมาณ 2559 รูปแบบแปลงใหญเพ่ือเปนการสงเสริมการผลิตในเขตพ้ืนท่ีๆ เหมาะสมสําหรับการ
ปลูกมันฝรั่งพันธุโรงงาน สงผลใหธุรกิจมันฝรั่งไดมีวัตถุดิบเพียงพอในการขยายการผลิตและการตลาดมันฝรั่ง
แปรรูป อีกท้ังเปนการสงเสริมการรวมกลุมของเกษตรกรรายยอยเพ่ือการบริหารจัดการจากหนวยงานภาคี ใน
การถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรท่ีถูกตอง การบริหารจัดการกลุมเพ่ือขับเคลื่อนการผลิตมันฝรั่งพันธุโรงงาน
ใหมีประสิทธิภาพและลดตนทุนการผลิต เพ่ิมรายไดใหกับเกษตรกร อยางยั่งยืน 

2.วัตถุประสงค 
2.1 พัฒนาศักยภาพการผลิตของเกษตรกรเพ่ือเพ่ิมผลผลิตตอไรและลดตนทุนการผลิต 
2.2 เพ่ือเพ่ิมปริมาณผลผลิตมันฝรั่งพันธุโรงงานท่ีมีคุณภาพ 
2.3 เพ่ือสงเสริมการรวมกลุมของเกษตรกร ในการบริหารจัดการและขับเคลื่อนการผลิตมันฝรั่งพันธุ

โรงงานใหมีประสิทธิภาพ 

3. เปาหมาย/สถานท่ีดําเนินการ 

 เกษตรกรผูปลูกมันฝรั่งพันธุโรงงาน จํานวน 1,800 ราย ในพ้ืนท่ี 6 จังหวัด คือ  
 จังหวัดเชียงใหม  เกษตรกร 400 ราย 
 จังหวัดเชียงราย  เกษตรกร 400 ราย 
 จังหวัดลําพูน  เกษตรกร 300 ราย 
 จังหวัดพะเยา  เกษตรกร 300 ราย 
 จังหวัดตาก  เกษตรกร 300 ราย 
 จังหวัดสกลนคร เกษตรกร 100 ราย 
 
 

เอกสารแนบ 3 



4. กิจกรรม และวิธีการดําเนินงาน 
  4.1 กิจกรรมจัดประชุมชี้แจงเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการเพ่ือพัฒนาการรวมกลุม  
       วิธีดําเนินงาน 
   - จัดประชุมชี้แจงเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ เพ่ือพัฒนากลุมเกษตรกรผูผลิตมันฝรั่งพันธุ
โรงงาน สงเสริมการรวมกลุมของเกษตรกร ในการบริหารจัดการและขับเคลื่อนการผลิตมันฝรั่งพันธุโรงงานใหมี
ประสิทธิภาพ โดยวิเคราะหปญหาและศักยภาพการผลิตของสมาชิกในกลุม วางแผนการผลิตเพ่ือใหมีการ
บริหารจัดการปจจัยการผลิต เชื่อมโยงระบบการตลาดกับโรงงานแปรรูปตลอดหวงโซอุปทาน โดยบูรณาการ
หนวยงานภาคีในพ้ืนท่ี ไดแก สํานักงานพัฒนาท่ีดิน ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตร(กวก.) สํานักงานสหกรณ 
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต ชลประทานในพ้ืนท่ี อปท. หนวยงานปกครองและหนวยงานความม่ันคงใน
พ้ืนท่ี จํานวน 1 ครั้ง 
  4.2 กิจกรรมการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตมันฝรั่งพันธุโรงงานและศึกษาดูงาน  
       วิธีดําเนินงาน 
   - อบรมเกษตรกรผูปลูกมันฝรั่งพันธุโรงงาน โดยการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตมันฝรั่งพันธุ
โรงงานท่ีถูกตองตามหลักวิชาการและลดตนทุนการผลิต ใหกับเกษตรกรท่ีผลิตมันฝรั่งพันธุโรงงานสามารถเพ่ิม
ผลผลิตตอไรและมีคุณภาพตามมาตรฐานตามความตองการของโรงงานแปรรูป โดยมีเนื้อหาหลักสูตร การ
วิเคราะหวิธีการผลิต/ปญหา/สาเหตุ การเตรียมพันธุ การเตรียมดิน เทคโนโลยีการปฏิบัติดูแลรักษา การเก็บ
เก่ียว เพ่ิมประสิทธิภาพและลดตนทุนการผลิต การจําหนายผลผลิตผานการทําพันธสัญญา และการศึกษาดู
งานแปลงท่ีประสบความสําเร็จ จํานวน 1 หลักสูตร โดยบูรณาการหนวยงานภาคีในพ้ืนท่ี ไดแก สํานักงาน
พัฒนาท่ีดิน ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตร(กวก.) สํานักงานสหกรณ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 
ชลประทานในพ้ืนท่ี อปท. หนวยงานปกครองและหนวยงานความม่ันคงในพ้ืนท่ี 
  4.3 กิจกรรมการรณรงคลดตนทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันฝรั่งโรงงาน  
       วิธีดําเนินงาน 
   - จัดงานรณรงคลดตนทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันฝรั่งโรงงาน เพ่ือเพ่ือใหเกษตรกร
ตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิต ใหใชปจจัยการผลิตไดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ เปนการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตมันฝรั่งโรงงานใหกับเกษตรกรและเกิดการเรียนรูและนําไปปรับใชในวงกวาง จํานวน 6 
จุดๆ ละ 1 ครั้ง โดยบูรณาการหนวยงานภาคีในพ้ืนท่ี ไดแก สํานักงานพัฒนาท่ีดิน ศูนยวิจัยและพัฒนาการ
เกษตร(กวก.) สํานักงานสหกรณ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต ชลประทานในพ้ืนท่ี อปท. หนวยงาน
ปกครองและหนวยงานความม่ันคงในพ้ืนท่ี 
 4.4 กิจกรรมการเชื่อมโยงและพัฒนาการตลาด  
       วิธีดําเนินงาน 40000 
   - จัดประชุมเชื่อมโยงการตลาดมันฝรั่งพันธุโรงงาน เพ่ือใหเกิดการทําพันธสัญญาระหวาง
เกษตรกรและโรงงานแปรรูปอยางเปนธรรม โดยจัดประชุมตัวแทนเกษตรกรและโรงงานแปรรูป โดยมี
หนวยงานภาคีในพ้ืนท่ีรวมในการเชื่อมโยงดังกลาว จํานวน 6 จุดๆ ละ 1 ครั้ง โดยบูรณาการหนวยงานภาคีใน
พ้ืนท่ี ไดแก สํานักงานพัฒนาท่ีดิน ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตร(กวก.) สํานักงานสหกรณ สํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรเขต ชลประทานในพ้ืนท่ี อปท. หนวยงานปกครองและหนวยงานความม่ันคงในพ้ืนท่ี 
 
 
 



5. แผนปฏิบัติงาน โครงการ เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันฝรั่ง 

กิจกรรม/ข้ันตอน 

แผนปฏิบัติงาน 
ป 2558 ป 2559 
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1. จัดประชุมชี้แจงเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการเพ่ือ
พัฒนาการรวมกลุม 

            

2. ถายทอดเทคโนโลยีการผลิตมันฝรั่งพันธุโรงงาน
และศึกษาดูงาน 

            

3. รณรงคลดตนทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมัน
ฝรั่งโรงงาน 

            

4. การเชื่อมโยงและพัฒนาการตลาด             

6. ผลผลิต ผลลัพธ ตัวช้ีวัด 
  ผลผลิต (output) 
  เกษตรกร 1,800 ราย เขาใจเทคโนโลยีการผลิตมันฝรั่งพันธุโรงงานท่ีถูกตองตามหลักวิชาการ ท่ีเกิด
จากการกระตุนและการเรียนรูจากการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตมันฝรั่งพันธุโรงงาน 
  ผลลัพธ (outcome) 
  เกษตรกรรอยละ 60 สามารถนําไปปฏิบัติไดในพ้ืนท่ี สามารถเพ่ิมผลผลิตเฉลี่ยตอไรและผลผลิตได
มาตรฐานตามความตองการของโรงงานแปรรูป และสามารถลดตนทุนการผลิตใหกับเกษตรกรลงได 

7. หนวยงาน /ผูรับผิดชอบ  
  1. ชื่อ นางสาวจิราภา จอมไธสง 

 ตําแหนง ผูอํานวยการกลุมสงเสริมพืชผักและเห็ด 
โทรศัพท 0 2940 6106 
โทรสาร 0 2940 6106  

  2. ชื่อ นายอภิรักษ  หลักชัยกุล 
 ตําแหนง นักวชิาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 
โทรศัพท 0 2940 6106 
โทรสาร 0 2940 6106  
 




