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การทดสอบเทคโนโลยีเพือ่เพิ่มผลผลติมันสําปะหลังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
 

บุญชวย สงฆนาม1   ปรีชา แสงโสดา1  สํานอง นวลออน1 
กิติพร เจริญสุข1  อมฤต วงษศิริ   ศศิธร ประพรม1 และ จันทรสวาง  ศรีหาตา1 

 
บทคัดยอ 
 การทดสอบมีวัตถุประสงคเพื่อหาเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลังที่มีความสอดคลองกับสภาพ
เงื่อนไขทางภูมิสังคมและสภาพเงื่อนไขของเกษตรกร สามารถเพิ่มผลผลิตไดอยางต่ํารอยละ 30 เมื่อเปรียบเทียบกับ
วิธีการของเกษตรกร กระบวนการดําเนินงานใชการมีสวนรวมของเกษตรกรตามขั้นตอนของระบบการทําฟารม  ผล
จากการศึกษาวิเคราะหพื้นที่ พบวาผลผลิตเฉลี่ยมันสําปะหลังในพื้นที่เปาหมายอยูระหวาง 2.5- 4.5 ตันตอไร เฉล่ีย 
3.227 ตันตอไร ประเด็นปญหาที่เกี่ยวกับการผลิตมันสําปะหลัง ไดแก ผลผลิตต่ํา การงอกไมดี ดินเสื่อม ฝนแลงและ
ฝนทิ้งชวง ตนทุนในการผลิตสูง ราคาขายต่ําและไมไดรับความเปนธรรมจากผูรับซื้อ จากประเด็นปญหาดังกลาวจึงได
ทําแปลงทดสอบเพื่อแกไขปญหาประกอบดวย การใชระบบการปลูกพืช การใชปุยเคมีรวมกับปุยอินทรีย การใช
แนวทางสู 30 ตันตอไร และการปรับปรุงดินโดยใชเฉพาะปุยอินทรีย ผลการดําเนินงาน พบวา ผลผลิตเฉลี่ยในวิธีการ
ทดสอบคือ 6.726 ตันตอไรเปรียบเทียบกับวิธีการเกษตรกรเฉลี่ย 3.721 ตันตอไร ซึ่งต่ํากวาวิธีการทดสอบคิดเปนรอย
ละ 81 มีผลใหรายไดรวมและกําไรตอไรในวิธีการทดสอบสูงกวาวิธีการเกษตรกร โดยมีตนทุนการผลิตตอกิโลกรัมลดลง 
แตตนทุนการผลิตตอไรกลับเพิ่มสูงกวาวิธีการของเกษตรกรคิดเปนรอยละ 23 เพราะการเพิ่มผลผลิตยังตองลงทุน
เพิ่มขึ้น ดังนั้นแนวทางในอนาคตจึงตองหาแนวทางการเพิ่มผลผลิตตอพื้นที่และลดตนทุนการผลิตโดยรวมตอพื้นที่ลง
มาดวย 
 
คําสําคัญ ทดสอบเทคโนโลยี  ผลผลิต  มันสําปะหลัง  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดขอนแกน 
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บทนํา 
 มันสําปะหลังเปนพืชที่ปลูกมากในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ปริมาณพื้นที่ปลูกในปการผลิต 
2550 และ 2551 จํานวน 1.499 และ1.503 ลานไร ไดผลผลิตเฉลี่ย 3,356 และ 3,245 กิโลกรัมตอไรตามลําดับ 
(สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2552 ) เปนพืชที่ปลูกและดูแลรักษางาย ทนตอสภาพแวดลอม มีแหลงรับซื้อ
กระจายอยูทั่วไปและเปนพืชพลังงานทดแทนที่เปนความหวังของประเทศไทย ดังนั้นมันสําปะหลังจึงเปนพืชที่มี
ความสําคัญตอชีวิตความเปนอยูของเกษตรกรและเศรษฐกิจของประเทศพืชหนึ่ง   

ปญหาในการผลิตมันสําปะหลังที่สําคัญอยางหนึ่งคือ มีผลผลิตเฉลี่ยต่ําเนื่องจากสาเหตุหลายประการ ใน
ปจจุบันมีมันสําปะหลังพันธุดีและเทคโนโลยีการผลิตที่ไดจากผลการวิจัยมากมายใหเกษตรกรเลือกใชแตโดยรวม
แลวกลับพบวาในสภาพการผลิตของเกษตรกรไดผลผลิตเฉล่ียเพียง 3.22 ตันตอไรเทานั้น ขณะที่ตนทุนการผลิตกลับ
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง สวนราคาจําหนายก็ขึ้นลงตามสถานการณของกลไกตลาด จากขอเท็จจริงดังกลาวเกษตรกร
จําเปนตองหาแนวทางในการเพิ่มผลผลิตตอพื้นที่ใหสูงขึ้นโดยมีองคกรที่เกี่ยวของเปนผูหนุนเสริม 

สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ในฐานะที่เปนองคกรที่มีบทบาทหนุนเสริมในดานการพัฒนาการ
ผลิตในสวนของการวิจัยและพัฒนาซึ่งรับผิดชอบพื้นที่การผลิตในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนรวม 10 
จังหวัดจึงไดดําเนินงานทดสอบเพื่อยกระดับผลผลิตมันสําปะหลังใหสูงขึ้นจากที่เปนอยู โดยหลักในการทํางานเนน
การมีสวนรวมของเกษตรกร การนําประสบการณและภูมิปญญานํามาประยุกตใชรวมกับเทคโนโลยีการผลิตใหมที่
ไดจากผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตร และเชื่อวาเกษตรกรคือคนที่เปนหลักในการพัฒนาและแกไขปญหามัน
สําปะหลังของประเทศ 

 
วัตถุประสงค 
 เพื่อใหไดเทคโนโลยีเฉพาะพื้นที่ในการเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลังไดไมต่ํากวารอยละ 30 เมื่อเปรียบเทียบกับ
วิธีการเดิมของเกษตรกร 
 
วิธีการดําเนินงาน 
 ดําเนินงานตามแนวทางการวิจัยระบบการทําฟารมที่เนนการมีสวนรวมของเกษตรกร ยึดหลัก 5 ร คือ รวม
คน รวมคิด รวมทํา รวมสรุป และรวมรับผล (ประทีป, 2546) มีขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้ 
 1. การคัดเลือกพื้นที่เปาหมายในการดําเนินงาน ทําการรวบรวมทุติยภูมิ (ขอมูลมือสอง)โดยเฉพาะขอมูล
พื้นที่ปลูกและศักยภาพในการใหผลผลิตของมันสําปะหลัง เมื่อไดขอสรุปแลวจึงเขาสูขั้นตอนของการรวบรวมขอมูล
ปฐมภูมิโดยการลงประสานงานและเก็บขอมูลในพื้นที่และคัดเลือกพื้นที่เปาหมายในการดําเนินงานโดยตั้งอยูบน
พื้นฐานความพรอมของทุนและทรัพยากรที่มีอยูและความพรอมของเกษตรกรในพื้นที่ เปาหมาย 
 2. การวิเคราะหพื้นที่เปาหมายเพื่อใหไดประเด็นในการดําเนินงาน  ในขั้นตอนนี้เปนการปฏิบัติงาน
ภาคสนามในพื้นที่ มีวัตถุประสงคเพื่อใหเขาถึงสภาพเงื่อนไขดานตางๆของพื้นที่ ของสภาพแวดลอม และของคน
ปลูกมันสําปะหลัง เครื่องมือที่ใชคือการรวมคน เพื่อใหมารวมคิด รวมวางแผนดําเนินงาน  
 - การรวมคน หมายถึงการรวมเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลัง หรือเคยปลูก หรือคิดที่จะปลูกมันสําปะหลัง
ในพื้นที่ (รวมถึงคนที่สนใจทั่วไปดวย) บนพื้นฐานความเชื่อที่วาคนที่รูจักมันสําปะหลังดีที่สุดคือคนปลูกมันสําปะหลัง 
มีประสบการณจริงและประสบการณตรงมายาวนาน โดยถือหลักคิดวาเรียนรูส่ิงใดใหเรียนรูจากคน คนจึงเปน
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เหมือนหองสมุด (แหลงของขอมูล)ที่เก็บรวบรวมขอมูลตางๆไว รอใหคนที่สนใจไปสืบคน การรวมคนเพื่อใหมีขอมูลที่
มากมายและหลากหลายซึ่งจะทําใหมีพลังมากขึ้น การรวมคนทําผานเจาหนาที่เกษตรในพื้นที่ ผานทางผูนําชุมชน 
ไดแก กํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน สมาชิก อบต. และประธานกลุมตางๆ ในพื้นที่ 
 - การรวมคิด เปนขั้นตอนที่ตอจากการรวมคนใชการประชุมเสวนากลุมเกษตรกรในพื้นที่เปาหมาย เพื่อ
จัดทําขอมูลและระดมความคิดเห็น เรื่องที่เกี่ยวกับประวัติความเปนมาในการปลูก การปลูกปฏิบัติ ประสบการณที่
เกิด ภูมิปญญาที่ไดและที่ใช ผลที่ไดรับทางเศรษฐกิจ (การลงทุนและผลตอบแทน) ประเด็นปญหาที่เกี่ยวกับมัน
สําปะหลัง ทางออกในมุมมองของผูปลูก และประเด็นในการทดสอบเพื่อแกไขปญหาและพัฒนาตามวัตถุประสงค
ของนักวิจัย และการทําแปลงทดสอบในระยะตอไป 
 3. การวางแผนดําเนินงาน เพื่อนําประเด็นที่ไดจากการระดมความคิดเห็นมาสูการปฏิบัติจริงในแปลง
ทดสอบ โดยมีการแบงบทบาทหนาที่กันทําระหวางเกษตรกรกับนักวิจัย แบงกันทําไมใชการแบงแยกหรือแบงขาด แต
เปนการแบงกันทําเพื่อหนุนเสริมและเติมเต็มซึ่งกันและกัน เกษตรกรมีจุดแข็งดานการปฏิบัติจริงในแปลงแตมี
จุดออนดานการเก็บขอมูล บันทึกขอมูล ไมรูวาจะเก็บขอมูลอะไร เก็บอยางไร เก็บชวงเวลาไหนซึ่งเปนจุดแข็งของ
นักวิจัย 
 4. การดําเนินงานตามแผน (รวมทํา)โดยการทํางานทดสอบในแปลงตามประเด็นที่ไดจากการรวมคิดซึ่ง
เกษตรกรอาสาในพื้นที่เปนผูปฏิบัติและมีนักวิจัยรวมวางแผนในการเก็บขอมูล (เกษตรกรเกงในการปฏิบัติ+ นักวิจัย
เกงในการเก็บขอมูล) เนนใหเกิดกระบวนการเรียนรูรวมกันระหวางเกษตรกรกับนักวิจัยผานแปลงทดสอบ 
  5. การสรุปและขยายผล 

 - รวมสรุปผล หลังจากการเรียนรูรวมกันผานการปฏิบัติ ทําการสรุปบทเรียนโดยใชขอมูลที่เก็บรวมกัน
สําหรับใชวางแผนและพัฒนาตอไป 
 - รวมรับผลและแบงปนผล ซึ่งอาจเปนทั้งความสุขและความทุกขรวมกัน สูเกษตรกรคนอื่นหรือผูที่เกี่ยวของ
ตอไป 

การเก็บและการรวบรวมขอมูล ประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
- ขอมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวกับมันสําปะหลัง ไดแกขอมูลปริมาณพื้นที่ปลูกและผลผลิตเฉล่ียในพื้นที่

เปาหมาย   
- ขอมูลผลงานวิจัยที่ผานมาของมันสําปะหลังโดยเฉพาะผลงานวิจัยที่ดําเนินงานในเขตภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
- ขอมูลจากการประชุมเสวนากลุมเกษตรกรในพื้นที่เปาหมาย(ขอมูลปฐมภูมิ) ซึ่งประกอบดวย ขอมูล

การปลูกปฏิบัติ ตนทุนการผลิตและผลตอบแทน ขอมูลประเด็นปญหาที่เกี่ยวกับมันสําปะหลัง ขอมูล
ทางออกจากการระดมความคิดเห็นของกลุมเกษตรกร ขอมูลผูรูและภูมิปญญาดานการผลิตมัน
สําปะหลัง และประเด็นการทดสอบในแปลง 

- ขอมูลแปลงทดสอบมันสําปะหลัง ประกอบดวย ขอมูลดานกายภาพและเคมีดิน  ขอมูลการ
เจริญเติบโต (ความสูงตน) ขอมูลองคประกอบผลผลิต (จํานวนตนตอไร ) ขอมูลผลผลิตเฉลี่ยตอพื้นที่ 
ตนทุนการผลิตและผลตอบแทนเปรียบเทียบกบัวิธีการของเกษตรกร 
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- ขอมูลของเกษตรกรผูรวมงานทดสอบ ประกอบดวย ระบบการผลิตพืชของเกษตรกร ประสบการณ
และมุมมองของเกษตรกรตอการผลิตมันสําปะหลัง  บทเรียนและบทสรุปที่ไดจากการทําแปลงทดสอบ
และขอเสนอแนะ  

 
เวลาและสถานที่ดําเนินงาน   

-  ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2550- 30 กันยายน 2553  
-  สถานที่จังหวัดกาฬสินธุ ขอนแกน ชัยภูมิ เลย มุกดาหาร สกลนคร หนองบัวลําภู และอุดรธานี 
 

ผลและวิจารณผลการดําเนินงาน 
 1. การศึกษาวิเคราะหพื้นที่เปาหมาย 
 ไดจัดประชุมเสวนากลุมเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลังในพื้นที่เปาหมาย โดยมีผลสรุปที่สําคัญของขอมูล
ดังนี้ 

-  ผลผลิตเฉล่ียของมันสําปะหลังในพื้นที่เปาหมายอยูระหวาง 2.5- 4.5 ตันตอไร เฉล่ีย 3.227 ตันตอไร 
เปาหมายของการเพิ่มผลผลิตคือ 4.157 ตันตอไร 

-  ตนทุนการผลิตทั้งหมดอยูระหวาง 1,750- 4,850 บาทตอไร เฉล่ีย 3,713 บาทตอไร  
-  ตนทุนการผลิตเฉลี่ยตอกิโลกรัมอยูระหวาง 0.44- 1.62 บาท เฉล่ีย 1.25 บาทตอกิโลกรัม 
-  ขอมูลประเด็นปญหาที่เกี่ยวกับมันสําปะหลัง ไดแก ประเด็นปญหาที่เกี่ยวกับมันสําปะหลังจํานวน 32 

ประเด็น จําแนกออกเปน 5 กลุม ดังนี้คือ ดานที่เกี่ยวกับมันสําปะหลังโดยตรงจํานวน 12 เรื่อง ที่สําคัญ คือ ผลผลิต
ต่ํา หัวเนา มีวัชพืชในแปลงมาก และการงอกไมดี ปญหาที่เกี่ยวกับสภาพแวดลอมที่มีผลตอการผลิตพืชจํานวน 7 
เรื่อง ที่สําคัญ คอื ดินเสื่อม ฝนแลงและฝนทิ้งชวง ปญหาดานการลงทุนจํานวน 8 เรื่อง ที่สําคัญคือ ตนทุนในการผลิต
สูง ปญหาเกี่ยวกับการจําหนายผลผลิต 3 เรื่อง ที่สําคัญ คือ ราคาขายต่ําและไมไดรับความเปนธรรมจากผูรับซื้อ 
และปญหาดานจิตใจ 2 เรื่อง คือการมองวาไมมีคนจริงใจกับเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลังและภาครัฐไมชวยเหลือ
อยางจริงจัง  

2. การวางแผนการทดสอบ 
 เพื่อแกไขปญหาและพัฒนาการเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลังสูเปาหมายที่ตั้งไว ไดมีแนวทางการทดสอบของ
เกษตรกรที่รวมดําเนินงานทดสอบโดยมีแนวทางในการเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลังแบงออกเปน 4 แนวทางคือ การ
เพิ่มผลผลิตโดยการใชระบบการปลูกพืช การใชปุยเคมีรวมกับการใสปุยอินทรีย การใชแนวทางสูผลผลิต 30 ตันตอ
ไร และการปรับปรุงดินดวยปุยอินทรียอัตราสูง รายละเอียดขอมูลแสดงดังตารางที่ 1 
 3. ขอมูลผลผลิตและผลตอบแทน  แสดงดังตารางที่ 2 จําแนกออกเปนดังนี้ 
 - แนวทางเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลังโดยการใชระบบการปลูกพืชไดแก การปลูกหมุนเวียนกับ
ขาวโพดและออยโรงงาน การปลูกแซมในระหวางแถวยางพาราและ การปลูกตามพืชอื่นไดแก การปลูกในพื้นที่ซึ่งรื้อ
ตอตนยูคาลิปตัส และแปลงที่เคยใชพื้นที่ปลูกเงาะมากอน ผลการดําเนินงานพบวาสามารถเพิ่มผลผลิตมัน
สําปะหลังไดสูงกวาวิธีการของเกษตรกรคิดเปนรอยละ 36 โดยมีผลผลิตเฉลี่ย 4.981 ตันตอไรเปรียบเทียบกับวิธีการ
ของเกษตรกรที่ไดผลผลิตเฉลี่ย 3.668 ตันตอไร มีตนทุนการผลิตเฉลี่ยตอกิโลกรัม 0.834 บาท ซึ่งต่ํ ากวาวิธีการ
ของเกษตรกรคิดเปนรอยละ 20 ทําใหมีรายไดรวมสูงกวาวิธีเกษตรกรคิดเปนรอยละ  33 
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 -  การใชแนวทางเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลังโดยการใชปุยเคมีรวมกับปุยอินทรียสูตรและอัตรา
ตางๆตามสภาพเงื่อนไขของพื้นที่และสภาวะของเกษตรกร ผลการดําเนินงานพบวาสามารถเพิ่มผลผลิตมัน
สําปะหลังไดสูงกวาวิธีการของเกษตรกรคิดเปนรอยละ 29 โดยมีผลผลิตเฉลี่ย 6.119 ตันตอไรเปรียบเทียบกับวิธีการ
ของเกษตรกรที่ไดผลผลิตเฉล่ีย 4.732 ตันตอไร มีตนทุนการผลิตเฉล่ียตอกิโลกรัม 0.823 บาท ต่ํากวาวิธีการของ
เกษตรกรคิดเปนรอยละ 16 ทําใหมีรายไดรวมสูงกวาวิธีเกษตรกรคิดเปนรอยละ 34 
 - การเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลังโดยการใชแนวทางสู 30 ตันตอไร ขอมูลที่ไดจากเกษตรกรจํานวน 2 ราย 
พบวาสามารถเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลังไดสูงกวาวิธีการของเกษตรกรคิดเปนรอยละ 157 โดยมีผลผลิตเฉลี่ย 8.984 
ตันตอไรเปรียบเทียบกับวิธีการของเกษตรกรที่ไดผลผลิตเฉล่ีย 3.500 ตันตอไร มีตนทุนการผลิตเฉลี่ยตอกิโลกรัม 
0.50 บาทซึ่งต่ํากวาวิธีการของเกษตรกรคิดเปนรอยละ 47 ทําใหมีรายไดรวมสูงกวาวิธีเกษตรกรคิดเปนรอยละ  164 
 -  การเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลังโดยการใชเฉพาะปุยอินทรียซึ่งใสในอัตราที่คอนขางสูงและมีเทคนิค
พิเศษในการปรุงแตง ผลการดําเนินงานพบวาสามารถเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลังไดสูงกวาวิธีการของเกษตรกรคิด
เปนรอยละ 128 โดยมีผลผลิตเฉลี่ย 6.820 ตันตอไร เปรียบเทียบกับวิธีการของเกษตรกรที่ไดผลผลิตเฉลี่ย 2.987 ตัน
ตอไร มีตนทุนการผลิตเฉลี่ยตอกิโลกรัม 0.67 บาทซ่ึงต่ํากวาวิธีการของเกษตรกรคิดเปนรอยละ 40 ทําใหมีรายได
รวมสูงกวาวิธีเกษตรกรคิดเปนรอยละ  143 
 แนวทางทั้ง 4 ดังกลาวสามารถเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลังไดสูงกวาวิธีการเดิมของเกษตรกรไดถึงรอยละ 81 
โดยมีผลผลิตเฉลี่ย 6.726 ตันตอไร เปรียบเทียบกับวิธีการเดิมของเกษตรกรเฉลี่ย 3.721 ตันตอไร ขอมูลแสดงดัง
ตารางที่ 3  
 
สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา 
 การเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลังสามารถทําไดหลายแนวทางขึ้นอยูกับความพรอมของเกษตรกรและสภาพ
เงื่อนไขของพื้นที่ แนวทางตางๆที่ไดจากการทําแปลงทดสอบสามารถยกระดับผลผลิตมันสําปะหลังไดสูงกวาวิธีการ
เดิมของเกษตรกรคิดเปนรอยละ 29-157 อยางไรก็ตามถึงแมวาจะสามารถยกระดับผลผลิตใหเพิ่มขึ้นไดแตตองมีการ
ลงทุนที่สูงขึ้นคิดเปนรอยละ 23 เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีของเกษตรกร จึงควรหาแนวทางที่เพิ่มผลผลิตโดยไมเพิ่ม
ตนทุนเพื่อเปนทางเลือกสําหรับเกษตรกร นอกเหนือจากแนวทางดังกลาวแลว ยังสามารถเพิ่มผลผลิตไดโดยการใช
พันธุดีที่มีศักยภาพในการใหผลผลิตและคุณภาพสูงแตตองเปนพันธุที่สามารถปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมและ
สภาพเงื่อนไขของเกษตรกรไดดี ดังนั้นผูปลูกมันสําปะหลังจึงตองนําพันธุไปทดลองปลูกเพื่อดูความเหมาะสมเสีย
กอนที่จะขยายปลูกเปนพื้นที่ปริมาณมากในระยะตอไป  
 
การนําไปใชประโยชน 
 การดําเนินงานตามแนวทางตางๆเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลังในพื้นที่เปาหมายไดเกิดประโยชนและมีการ
นําไปใชดังนี้ 
 1. ไดขอมูลสําหรับแนะนําเกษตรกรในการเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลังโดยใชเทคโนโลยีการผลิตที่มีความ
เหมาะสม สามารถนําไปปรับใชตามสภาพภูมิสังคมและสภาพความพรอมของตนเองขอมูลดังกลาวไดมีการ
ถายทอดเพื่อใหเกิดการเรียนรูผานกลุมและเครือขายเกษตรกรแกนนําในพื้นที่เปาหมาย 
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 2. เปนเครื่องมือเพื่อพัฒนาเกษตรกรแกนนําการวิจัยและพัฒนามันสําปะหลังในพื้นที่ใหเปนผูนําการ
เปล่ียนแปลง เปนครูในชุมชนและเปนจุดแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยใชเกษตรกรแกนนําเปนครูติดดินและแปลงทดสอบ
เปนโรงเรียนของชุมชน 
 3. เปนขอมูลเพื่อกระตุนใหเกิดการคิดตอยอดพัฒนาผลผลิตมันสําปะหลังใหดียิ่งขึ้นโดยเนนใหเกิดการ
เรียนรูเพื่อสรางทางเลือกที่หลากหลาย การพึ่งพาตนเองและชุมชน การพัฒนาบนพื้นฐานความพรอมที่มีอยูตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 4. ไดโจทยวิจัยสําหรับนักวิจัยดานมันสําปะหลังเพื่อตอยอดเทคโนโลยีการผลิตในพื้นที่ เชน แนวทางใน
การเพิ่มผลผลิตโดยไมตองเพิ่มตนทุน การวิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพปุยอินทรีย การจัดการดินที่เหมาะสมกับความพรอม
ของเกษตรกร เปนตน 
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