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บทคัดยอ  
 ปญหาการผลิตมันสําปะหลังที่สําคัญสงผลทําใหผลผลิตตํ่า เชน ดินขาดความอุดมสมบูรณ  การใชปุย
ของเกษตรกรไมสอดคลองกับความตองการของพืช การขาดความรูดานการจัดการดิน ตลอดจนปญหาการ
ระบาดของโรค และแมลงศัตรู ไดแก เพลี้ยแปง และไรแดง เปนตน สงผลใหมันสําปะหลังแสดงออกของระดับ
ผลผลิตในแตละพื้นที่มีความแตกตางกันไปตามแตละสภาพแวดลอม การดําเนินการแกไขปญหาการผลิตมัน
สําปะหลังโดยใชกระบวนการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตมันสําปะหลัง ไดแก 1) แปลงเรียนรูเทคโนโลยีการ
ผลิตเฉพาะพื้นที่  2) การถายทอดเทคโนโลยีรูปแบบตาง ๆ และ 3)แปลงตนแบบการผลิต อีกทั้งการใหผูมีสวน
ไดสวนเสียตาง ๆ เขามามีบทบาทในการรวมดําเนินงานในแตละกระบวนการ และข้ันตอนการดําเนินงาน  
ทั้งน้ีกระบวนการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตมันสําปะหลังดังกลาว สามารถนํารูปแบบ และกระบวนการ
ดําเนินงานไปขยายผลเพื่อเปนแนวทางการดําเนินงานยกระดับผลผลิตมันสําปะหลังใหครอบคลุมแหลงปลูกมัน
สําปะหลังของจังหวัด ภายใต 1)โครงการนํารองตนแบบบูรณาการเขตเกษตรเศรษฐกิจเพื่ออาหาร พลังงาน 
และอุตสาหกรรม ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 10 อําเภอ เกษตรกรจํานวน 1,000 ราย  2) โครงการนิคมการเกษตรพืช
อาหารและพืชพลังงานทดแทน ตําบลกุดโบสถ อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 
42,000 ไร เกษตรกรจํานวน 2,600 ราย     และ 3) โครงการเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลังที่เหมาะสมกับพื้นที่ 
ครอบคลุม 12 ตําบล ของอําเภอสีค้ิว   อีกทั้งมีการเผยแพรประชาสัมพันธผานการอบรม และสื่อตาง ๆ เปน
ลําดับ ซึ่งจะเกิดประโยชนตอการพัฒนาการผลิตมันสําปะหลังอยางย่ังยืนตอไป 
 
คําสําคัญ: กระบวนการการถายทอด, เทคโนโลยี, มันสําปะหลัง 
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Abstract 
 The production of cassava, a major cause of low productivity such as soil fertility, the 
use of fertilizers that farmers do not comply with the requirements of the plant. Additional, 
lack of knowledge on soil management, diseases and insect pests such as mealybugs and 
mites etc. All cause affects the expression levels of cassava yield. Cassava productions in 
each area are different because of the difference of environment. Using technology 
transferring in various forms such as 1) doing study field, training, 2) workshop on production 
technologies for 3) applying the adapted technologies in their field can improve the cassava 
production.  Moreover, the various stakeholders play a role in joint operations in each 
process. Procedures and operations of technology transferring for cassava production can 
form and implement through cassava growing areas across the province to raise the cassava 
productivity such as 1) The Pilot Project: Integrated the Economic, Agricultural, Energy and 
Food Industries covered an area of 10 districts and 1,000 farmers, 2) The Agricultural Food 
Crops and Plantation Crops, Renewable Energy project, Kut Boat sub-district, Soeng Sang 
district, Nakhon Ratchasima province that covered an area 672 hectares approximately and 
2,600 farmers and 3) Suitable technology for Increasing the Cassava Productivity that 
covered 12 sub-districts of Sikhiu district. Additionally, broadcasting this process via the 
publicity and media can benefit the development of sustainable production of cassava in 
Thailand.  
 
Keywords:  Process, Technology, Cassava 
 
บทนํา  

 ต้ังแตป 2551 ที่มีการระบาดของเพลี้ยแปงมันสําปะหลังในแหลงปลูกมันสําปะหลังที่สําคัญ สงผลทํา
ใหปริมาณผลผลิตรวมลดลงจากเดิมที่ประมาณการไว  27.76 ลานตัน เหลือเพียง 22.12  ลานตัน ผลผลิต
รวมทั้งประเทศลดลงประมาณ 20 %  (สมาคมแปงมันสําปะหลังไทย,  2553)  จังหวัดนครราชสีมามีพื้นที่ปลูก
มันสําปะหลังประมาณ 2 ลานไร ในป 2552 มีพื้นที่การระบาดของเพลี้ยแปง 60% ของพื้นที่ทั้งหมด  และ
ระบาดรุนแรงคิดเปน 18% (สํานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา, 2553)  ทําใหผลผลิตลดลงประมาณ 25%  
จากผลการระบาดของเพลี้ยแปงมันสําปะหลังสงผลใหเกษตรกรขาดแคลนทอนพันธุในป 2553   

การนําผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรมาทดสอบเพื่อปรับใชใหเหมาะกับพื้นที่โดยผาน
กระบวนการมีสวนรวมของเกษตรกรต้ังแตการวิเคราะหปญหาและแนวทางแกไข การทําแปลงทดลอง สรุป
และประเมินผล โดยมีนักวิจัยในพื้นที่เปนคอยพี่เลี้ยงหนุนเสริมขอมูลทางวิชาการ และพัฒนาองคความรูจาก
เครือขายเกษตรกรคนเกง จนสามารถพัฒนาตนเองเปนเกษตรกรตนแบบทางวิชาการ ที่นําผลงานวิจัยมา
พัฒนาและปรับใชจนเปนแปลงตนแบบเทคโนโลยีการผลิตมันสําปะหลังเฉพาะพื้นที่ สามารถเผยแพรและ
ขยายผลไดอยางรวดเร็วในระดับชุมชนและระดับจังหวัด (สุกิจ และคณะ, 2552)   
กรมวิชาการเกษตร มีภารกิจในการดําเนินการแกไขปญหาการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศ ซึ่งมี
ผลงานวิจัยที่สามารถเผยแพรและเพิ่มผลผลิตไปยังเกษตรกรได จากปญหาดังกลาวศูนยวิจัยและพัฒนาการ
เกษตรนครราชสีมาไดหาแนวทางแกไขปญหาการผลิตมันสําปะหลังดังกลาวใหกับเกษตรกรโดยผานการจัดทํา
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แปลงเรียนรูการเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลังเฉพาะพื้นที่ พรอมกับการถายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตตาง ๆ 
เพื่อใหเกษตรกรสามารถนําความรู และเทคโนโลยีการผลิตที่ไดรับไปปรับใชใหเหมาะสมกับพื้นที่ของตนเองก็
จะสามารถชวยยกระดับผลผลิตมันสําปะหลังของเกษตรกรไดอยางย่ังยืนตอไป 
 
วัตถุประสงค  
 เพื่อพัฒนากระบวนการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตมันสําปะหลังจังหวัดนครราชสีมา 
 
วิธีการศึกษา  
อุปกรณ 
 1. พันธุมันสําปะหลังระยอง 7 และระยอง 9  

2. วัสดุอินทรีย ไดแก ปุยคอก เปลือกมันสําปะหลัง  และแกลบดิบ   
3. ปุยเคมีสูตร 15-7-18 
4. สารควบคุมวัชพืชกอนงอก ไดแก อะลาคลอร 
5. สารเคมีปองกันกําจัดแมลง ไดแก ไทอะมีโธแซม 
6. กระดาษและเครื่องเขียน 
7. เครื่องช่ังและวัดเปอรเซ็นตแปง 

วิธีการ 
ประชุมผูมีสวนไดสวนเสียตาง ๆ ประกอบดวย ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา บริษัท 

คอรนโปรดักส (ประเทศไทย) จํากัด และนายอําเภอสีค้ิว เพื่อรวมวางแผน และสรางกระบวนการดําเนินงาน
ดังน้ี 

 
 1. กระบวนการดําเนินงาน 

1.1 การจัดทําแปลงเรียนรูการผลิตมันสําปะหลังเฉพาะพื้นที่ มีข้ันตอนดังน้ี 
1.1.1  การกําหนดพื้นที่  และคัดเลือกเกษตรกรคนเกงเพื่อดําเนินงาน โดยการใช

ฐานขอมูลการผลิตของโรงแปง (บริษัท คอรนโปรดักส (ประเทศไทย) จํากัด) 
1.1.2  จัดทําคูมือการผลิตมันสําปะหลังแบบปรับใช     โดยนักวิชาการ และ

เกษตรกรรวมกันกําหนดรายละเอียดเทคโนโลยีการผลิต และวางแผนการดําเนินงาน 
   1.1.3 ดําเนินการแปลงเรียนรูเฉพาะพื้นที่ ตามคูมือการผลิตมันสําปะหลังแบบปรับ
ใช  โดย 1) เกษตรกรเปนผูปลูกปฏิบัติ 2) เกษตรกรและนักวิชาการรวมเก็บขอมูล รวมประเมินผล และรวม
สรุปผล 

1.2  การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตมันสําปะหลัง  
 1.2.1  การอบรมเทคโนโลยีการผลิตมันสําปะหลัง 
 เกษตรกรคนเกง และเครือขายเกษตรกรจะไดรับความรูดานเทคโนโลยีการผลิตมัน

สําปะหลังตาง  ๆ ที่จําเปน และเกษตรกรตองการเพิ่มพูนทักษะ และประสิทธิภาพของตนเองใหดีย่ิงข้ึนทั้ง
ภาคทฤษฎี และปฏิบัติ 
   1.2.2  เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู 
   จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณแกเกษตรกรคนเกง และเกษตรกรเครือขาย 
กับเกษตรกรจากแหลงปลูกมันสําปะหลังที่สําคัญ เพื่อเปนการพบปะ สนทนา และแลกเปลี่ยนประสบการณ 
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ซึ่งเปนชองทางหน่ึงในการเพิ่มพูนประสบการณของเกษตรกรดวยกัน ตลอดจนการสงเสริมใหเกษตรกรเห็น
ความสําคัญของการผลิตมันสําปะหลังอยางถูกตองและเหมาะสม    
  1.3  การจัดทําแปลงตนแบบการผลิตตามสภาพภูมิสังคม 
   เกษตรกรเครือขายที่ไดรับความรู และการแลกเปลี่ยนประสบการณจากแปลงเรียนรู
นําความรู และประสบการณที่ไดมาปรับใชในพื้นที่ตนเอง 
 2. การขยายผล 
  การถายทอดความรูที่ไดรับไปยังเกษตรกรเพื่อนบานโดยเกษตรกรคนเกง  เกษตรกรเครือขาย  
และการนํากระบวนการดําเนินงาน และรูปแบบการดําเนินงานแบบบูรณาการความรวมมือระหวางศูนยวิจัย
และพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา หนวยงานภาครัฐ และเอกชน เพื่อยกระดับผลผลิตมันสําปะหลังในแหลง
ปลูกตาง ๆ  
ระยะเวลาดําเนินการ 

ดําเนินการระหวางเดือนตุลาคม 2552-เมษายน 2554 
พื้นที่ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา ตําบลลาดบัวขาว อําเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา 

จํานวน 30 ไร 
 

ผลการศึกษา  
  1. กระบวนการดําเนินงาน  
       - ประชุมผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อใหทราบกระบวนการ และบทบาทหนาที่ของแตละฝาย  

-  คัดเลือกพื้นที่ภายในศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา จํานวน 30 ไร เปนพื้นที่ดําเนินงาน 
ประกอบดวย 4 แปลง พื้นที่เฉลี่ยแปลงละ 7.5 ไร  โดยผลการดําเนินงานมีดังน้ี 

1.1  การจัดทําแปลงเรียนรูการผลิตมันสําปะหลังเฉพาะพ้ืนท่ี (ทอนพันธุมันสะอาด) 
1.1.1  นําฐานขอมูลการผลิตมันสําปะหลังของโรงแปง มาใชประกอบในการคัดเลือกเกษตรกรคนเกง 

ซึ่งเกษตรกรที่ไดรับการคัดเลือกเพื่อดําเนินงานในแปลงเรียนรู คือนายจีระศักด์ิ ประทุมศรี  เกษตรกรบาน
หนองบัว ตําบลลาดบัวขาว อําเภอสีค้ิว  จังหวัดนครราชสีมา  โดยคุณสมบัติของเกษตรกรที่ดําเนินงานมีดังน้ี 

 - ตองเปนเกษตรกรที่มีความรู และประสบการณในการผลิตมันสําปะหลัง 
- ตองมีภูมิลําเนาอยูในรัศมี 10 กิโลเมตร รอบศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา 
- ตองมีความพรอมในการบริหารงาน และการจัดการแรงงาน 
- ตองมีผลงานเปนที่ยอมรับในเขตชุมชน และมีเครือขายเกษตรกร 
- ตองมีมนุษยสัมพันธที่ดี  

1.1.2  เกษตรกรและนักวิชาการ รวมกันวางแผนเทคโนโลยีแบบปรับใช และจัดทําคูมือเทคโนโลยีการ
ผลิตมันสําปะหลังเฉพาะพื้นที่ (การผลิตทอนพันธุมันสะอาด) 

1.1.3  การเริ่มดําเนินการผลิตมันสําปะหลัง (ภาพที่ 2) ดังน้ี 
ฤดูปลูก  
- เริ่มปลูกมันสําปะหลังในชวงตนฝน (เดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2553) ในพื้นที่ 30 ไร  
การเตรียมดินและระยะปลูก 
- เตรียมแปลงโดยปรับปรุงดินกอนปลูกดวยการหวานปุยคอกอัตรา 500 กิโลกรัม/ไร รวมกับ

แกลบดิบ 
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อัตรา 300 กิโลกรัม/ไร และเปลือกมันสําปะหลังอัตรา 1,000 กิโลกรัม/ไร แลวจึงไถดะดวยผาล 3 หลังจากน้ัน
กอนปลูกหวานปุยรองพื้นดวยปุยสูตร 15-7-18 อัตรา 50 กิโลกรัม/ไร แลวไถแปรดวยผาล 7 หลังจากน้ันยก
รองปลูกระยะ 1.20 เมตร  
  พันธุและการปลูก  

           - ปลูกมันสําปะหลังพันธุระยอง 9  โดยตัดทอนพันธุยาวประมาณ 20 เซนติเมตร  กอนปลูก
แชทอนพันธุดวยไทอะมีโทแซมอัตรา 4 กรัม/นํ้า 20 ลิตร นานประมาณ 10 นาที และใชวิธีการปกทอนพันธุ
โดยประมาณระยะระหวางตนใหไดระยะ 60 เซนติเมตร พนสารควบคุมวัชพืชกอนงอกดวยอะลาคลอรอัตรา 
500  ซีซี/นํ้า 60 ลิตร   

           - หลังปลูกมีการใหนํ้าเสริมเมื่อฝนทิ้งชวงเพื่อใหมันสําปะหลังงอก  และเจริญเติบโตได  ใส
ปุยครั้งที่ 2 เมื่อมันสําปะหลังมีอายุ 3 เดือน ดวยสูตร 15-7-18  อัตรา 50 กิโลกรัม/ไร  พรอมกับกําจัดวัชพืช
เมื่อมันสําปะหลังอายุ 2 เดือนหลังปลูก ดวยการใชรถไถเดินตามแทกพนม  
  การควบคุมโรคและแมลง  

           -  การปองกันกําจัดแมลงศัตรูที่สําคัญไดแก เพลี้ยแปงสีชมพู  และแมลงศัตรูอื่น ๆ ดวยการ
ตรวจนับแมลงในแปลงทุกเดือนกอนการเลือกใชวิธีการปองกันกําจัด ทั้งน้ีพบวาบางเดือนไมมีการระบาดของ
เพลี้ยแปงสีชมพู แตพบการทําลายของไรแดง ทําการกําจัดดวยการใชนํ้าเปลาพนลางใบมันสําปะหลัง 
  การเก็บเก่ียว (ทอนพันธุมันสะอาด) 
  -  ตัดเก็บเกี่ยวทอนพันธุมันสําปะหลังเมื่ออายุ 12 เดือน ในเดือนมีนาคม และเดือน
กรกฎาคม 2554 โดยเกษตรกรคนเกง เกษตรกรเครือขาย นักวิชาการ โรงแปง และอําเภอสีค้ิว สรุป และ
ประเมินผลการจัดทําแปลงเรียนรู จากการจัดทําแปลงเรียนรูเทคโนโลยีการผลิตมันสําปะหลังเฉพาะพื้นที่ 
(ทอนพันธุมันสะอาด) ซึ่งสามารถผลิตทอนพันธุมันสําปะหลังตามเปาหมายการผลิตทอนพันธุจํานวน 300,000 
ทอน โดยทอนพันธุที่ไดเปนทอนพันธุสะอาดปราศจากเพลี้ยแปง ที่สามารถจําหนาย จาย แจก แกเกษตรกรใน
แหลงปลูกมันสําปะหลังของจังหวัด 

1.2  การถายทอดเทคโนโลยีแกเกษตรกรคนเกง และเกษตรกรเครือขาย  
1.2.1 การอบรมเทคโนโลยีการผลิตมันสําปะหลัง 

ระหวางดําเนินกิจกรรมแปลงเรียนรูเกษตรกรคนเกง  และเกษตรกรเครือขาย  จํานวน 10  
ราย ไดรับความรูดานเทคโนโลยีการผลิตที่ชวยเพิ่มพูนทักษะ และประสิทธิภาพของตนเองใหดีย่ิงข้ึน ดังน้ี 
 ภาคทฤษฎี : การบรรยายเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลัง ไดแก 

1. ความรูทั่วไป : แมลงศัตร ูและแมลงศัตรูธรรมชาติในแปลงมันสําปะหลัง” และ “การปองกัน
กําจัด 

แมลงศัตร”ู  ในวันที่  19 พฤษภาคม 2553  
2. พันธุมันสําปะหลัง การจัดการดิน และการจัดการปุย เชน ชนิด การใชปุยเคมีอยางถูกวิธี และ

การ 
ผสมปุยเคมีใชเอง ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2553  
           ภาคปฏิบัติ 

การสํารวจเพลี้ยแปงในแปลงมันสําปะหลัง จํานวน 9 ครั้ง  ครั้งที่ 1  วันที่  19  พฤษภาคม 
2553  ครั้งที ่2  
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วันที่  17  มิถุนายน 2553  (พรอมกับสํารวจแปลงเกษตรกรเครือขาย)  ครั้งที่ 3  วันที่  14  กรกฎาคม 2553  
ครั้งที่ 4-8  มีฝนตกชุก  การระบาดของเพลี้ยแปงมีนอย  เกษตรกรคนเกง และเกษตรกรเครือขายดําเนิน
กิจกรรมดูแลรักษาตาง ๆ ในแปลงของตนเองจึงงดสํารวจเพลี้ยแปง และครั้งที่ 9  วันที่ 19 มกราคม 2554  

1.2.2  เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู 
  1.2.2.1 จัดกิจกรรมถายทอดเทคโนโลยีการผลิต และประชาสัมพันธผลงานของกรมฯ ใหแก
เกษตรกร  โดยจัดงาน “เรียนรู สูภัยเพลี้ยแปง  ทําแปลงผลิตทอนพันธุสะอาด” ข้ึนในวันพฤหัสบดีที่  24 
มิถุนายน 2553 โดยความรวมมือจากสถาบันวิจัยพืชไร  สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช  องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน โรงงานแปงมันสําปะหลัง และเกษตรกรเครือขายผูปลูกมันสําปะหลัง มีผูเขารวมงานประกอบดวย
เกษตรกรจากแหลงปลูกมันสําปะหลังตาง ๆ 12 จังหวัด ไดแก  อุทัยธานี  ชัยนาท  นครสวรรค  เลย  
มุกดาหาร  บุรีรัมย  ขอนแกน  ปราจีนบุรี  สระแกว  กําแพงเพชร  นครราชสีมา  และอุบลราชธานี  
เจาหนาที่กรมวิชาการเกษตร  และหนวยงานที่เกี่ยวของ  จํานวนทั้งสิ้น 504 ราย  จากการจัดงาน พบวา 
ผูรวมงานมีความพึงพอใจในสาระความรู และประโยชนที่ไดรับระดับมาก และมากที่สุดเทากับ 57% และ 
29% ตามลําดับ   

1. จัดกิจกรรม “ศูนยวิจัยฯ สัญจร ครั้งที่ 1” ในวันที่ 21 กันยายน 2553 ณ ศูนยถายทอด
เทคโนโลยีบานหนองบัว ตําบลลาดบัวขาว อําเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา ประกอบดวยบุคลากรจาก
ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา เกษตรกรคนเกง เกษตรกรเครือขาย และเกษตรกรผูสนใจทั่วไป 
รวมทั้งสิ้นจํานวน 45  คน  จากการจัดเวทีสัญจร พบวา เกษตรกรที่รวมดําเนินงานไดรับความรูตาง ๆ ที่เปน
ประโยชน   และสามารถนําไปปฏิบัติในไรของตนเองได เชน  ชนิดของเพลี้ยแปง  การใชสารเคมีกําจัดวัชพืช 
ประเภทของสารเคมี ฉลากสารเคม ีการใชปุยเคมีที่ถูกวิธี และการผสมปุยเคมีใชเอง ตลอดจนทราบบทบาท 
และหนาที่ในแตละภารกิจของศูนยฯ ทําใหสะดวกในการติดตอขอคําปรึกษาเมื่อพบปญหาการผลิตพืช สวนสิ่ง
ที่เกษตรกรตองการเพิ่มเติม ไดแก มันสําปะหลังพันธุดี การคํานวณตนทุนการผลิต แตนเบียน Anagyrus 
lopezi เพื่อนําไปปลอยในแปลงของตนเอง การทําแปลงตนแบบการใชแตนเบียน Anagyrus lopezi  ควบคุม
เพลี้ยแปงของหมูบาน และเกษตรกรที่ยังไมไดรวมโครงการอยากเขารวมโครงการในเฟสตอไป 

3. การจัดทําแปลงตนแบบการผลิตมันสําปะหลังตามสภาพภูมิสังคม 
   เกษตรกรเครือขายที่ไดรับความรู  และแลกเปลี่ยนประสบการณจากแปลงเรียนรูการผลิตเฉพาะ

พื้นที่ ไดนําความรู และเทคโนโลยีการผลิตไปปรับใชในพื้นที่ของตนเอง ประกอบดวย 
 1. เกษตรกรคนเกง และเกษตรกรเครือขายจํานวน 10 ราย นําความรูเรื่องชนิดของเพลี้ย

แปง การสํารวจแปลงไปปฏิบัติในแปลงของตนเอง เปนการเฝาระวังการระบาดของเพลี้ยแปง หากพบการ
ระบาดก็สามารถปองกันกําจัดตามคําแนะนํา และทันเวลา ไมสงผลกระทบตอผลผลิต อีกทั้งการถายทอด
ความรูสูเกษตรกรเพื่อนบาน 

 2. นางรัตนาวรรณ  เฝาหนองดู  นําเทคโนโลยีดานการใชปุยใหมีประสิทธิภาพ   เชน การ 
เลือกชนิด และสูตรปุยที่ชวยเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลัง ตลอดจนวิธีการใสปุยที่ถูกตอง ไดแก การใสปุยเมื่อดินมี
ความช้ืน และหลังการใสปุยมีการกลบปุยเพื่อลดการสูญเสียปุยที่ใส มันสําปะหลังสามารถนําธาตุอาหารไป
ใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  3. นายนายวงศกร  ศรีทน  นายดําเนิน  โปรงจันทึก นายเดนชัย พะวิงรัมย และนาย
จักรกฤษณ หมีเกตุ มีความสนใจมันสําปะหลังพันธุระยอง 60 เพื่อนําไปปลูกในพื้นที่ตนเอง เน่ืองจากเปนพันธุ
ที่มีอายุเก็บเกี่ยวสั้น   
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2.  การขยายผล 
 เกษตรกรคนเกง และเกษตรกรเครือขายจํานวน 10 ราย ที่ไดรับความรูดานเทคโนโลยีการผลิตมัน
สําปะหลัง ไดถายทอดความรูและประสบการณตาง ๆ ซึ่งชวยเพิ่มพูนทักษะ และสามารถปรับใชในพื้นที่ของ
ตนเองได จากการจัดกิจกรรม “ศูนยวิจัยฯ สัญจร ครั้งที่ 1” และจากการรวมสํารวจแปลงของตนเอง และมี
เพื่อนบานขางเคียงรวมสังเกตการณ และซักถามขอสงสัย จากการถายทอดประสบการณโดยเกษตรกรดวย
กันเอง เกษตรกรมีความเช่ือมั่น ทําใหการขยายผลเทคโนโลยีการผลิตมันสําปะหลังเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
             ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตร ไดนํารูปแบบกระบวนการดําเนินงานตาง ๆ ไปขยายผลให
ครอบคลุมพื้นที่ 12 ตําบลของอําเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา  ภายใต 1) โครงการเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลังที่
เหมาะสมกับพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลังใหสูงกวาผลผลิตเฉลี่ย
ของอําเภอไมนอยกวารอยละ 25  2) โครงการนํารองตนแบบบูรณาการเขตเกษตรเศรษฐกิจเพื่ออาหาร พลังงาน 
และอุตสาหกรรม มีเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลังในอําเภอตาง ๆ  ที่อยูในพื้นที่ 50 กิโลเมตร รอบโรงงานนํารอง
ดานอุตสาหกรรม คือ บริษัท สงวนวงษอุตสาหกรรม จํากัด และนํารองดานพลังงาน คือ บริษัท ที.พี.เค. เอ
ทานอล จํากัด ครอบคลุมพื้นที่ รวมทั้งสิ้น 10 อําเภอ ไดแก อําเภอเมือง โชคชัย  หนองบุญมาก พิมาย จักราช 
หวยแถลง เฉลิมพระเกียรติ ครบุร ีและเสิงสาง มีเกษตรกรเปาหมายจํานวน 1,000 ราย โดยจะตองยกระดับ
ผลผลิตเฉลี่ยจาก 2.87 ตันตอไร ในป 2553 เปน 3.50 ตันตอไร ในป 2554 และ  3) โคร งการ นิคม
การเกษตรพืชอาหาร และพืชพลังงานทดแทน ต.กุดโบสถ  อ.เสิงสาง   จ.นครราชสีมา ครอบคลุม  11 
หมูบาน มีพื้นที่ประมาณ  42,000 ไร และมีเกษตรกรจํานวน 2,600 ราย 
 
วิจารณและสรุปผล  

การดําเนินการแกไขปญหาการผลิตมันสําปะหลังโดยใชกระบวนการถายทอดเทคโนโลยีการผลิต 
ไดแก การจัดทําแปลงเรียนรูเทคโนโลยีการผลิตเฉพาะพื้นที่ การถายทอดเทคโนโลยีรูปแบบตาง ๆ ใหกับ
เกษตรกรคนเกง และเกษตรกรเครือขาย เกษตรกรไดนําความรูที่ไดไปจัดทําแปลงตนแบบการผลิตตาง ๆ
ไดแก 
 1.  เกษตรกรคนเกง และเกษตรกรเครือขายจํานวน 10 ราย นําความรูเรื่องชนิดของเพลี้ยแปง การ
สํารวจแปลงไปปฏิบัติในแปลงของตนเอง และมีการถายทอดความรูสูเกษตรกรเพื่อนบาน 
 2. นางรัตนาวรรณ  เฝาหนองดู  นําเทคโนโลยีดานการใชปุยใหมีประสิทธิภาพไปปฏิบัติ 
 3. นายนายวงศกร  ศรีทน  นายดําเนิน โปรงจันทึก  นายเดนชัย  พะวิงรัมย และนายจักรกฤษณ  หมี
เกตุ สนใจมันสําปะหลังพันธุระยอง 60 เพื่อนําไปปลูกในพื้นที่ตนเอง เน่ืองจากเปนพันธุที่มีอายุเก็บเกี่ยวสั้น   
เกษตรกรมีความพอใจ และยอมรับในเทคโนโลยี เน่ืองจากสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง  และมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนรูปแบบ และกระบวนการดําเนินงานสามารถขยายผลนําไปใชเปนแนวทางการ
ดําเนินงานภายใตโครงการตาง ๆ เชน โครงการเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลังที่ เหมาะสมกับพื้นที่จังหวัด
นครราชสีมา โครงการนํารองตนแบบบูรณาการเขตเกษตรเศรษฐกิจเพื่ออาหาร พลังงาน และอุตสาหกรรม  
โครงการนิคมการเกษตรพืชอาหาร และพืชพลังงานทดแทน ทั้งน้ีเพื่อใหครอบคลุมพื้นที่แหลงปลูกมัน
สําปะหลังของจังหวัด ซึ่งจะชวยยกระดับผลผลิตมันสําปะหลังของเกษตรกรใหสูงข้ึน 
 
กิตติกรรมประกาศ   
 ขอขอบคุณคณะที่ปรึกษา นายดํารงค จิระสุทัศน (รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร) นายเสรี ทรงศักด์ิ 
(อดีตผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4) นายเทวา  เมาลานนท  (ผูอํานวยการสถาบันวิจัย
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พืชไร) นายวีระ  จันทรทิพยรักษ (นายอําเภอสีค้ิว) นายกองคการบริหารสวนตําบลลาดบัวขาว นายจิระ อะ
สุรินทร (ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง)และนายสมยศ พิชิตพร  (ขาราชการบํานาญ กรม
วิชาการเกษตร)  ที่ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
เกษตรกรคนเกง และเกษตรกรเครือขายที่รวมกันดําเนินงานอยางจริงจังและเปนไปไดดวยดี 
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