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บทคัดยอ

 การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชของกรมวิชาการเกษตรมุงเนนการแกปญหาการผลิตเฉพาะพื้นที่โดยการยกระดับ

ผลผลติควบคูไปกบัการลดตนทนุการผลติใหกบัเกษตรกร อดตีทีผ่านมานกัวิชาการเกษตรจะเขาไปจดัทําแปลงทดสอบเทคโนโลยี
การผลิตเพื่อแกไขปญหาตามสภาพภูมิสังคม ถายทอดความรูและอบรมใหกับเกษตรกรแตหลังจากนั้นเกษตรกรอาจจะไมนําไป
ปฏบิตัติามหรอืไมไดรบัการยอมรบั ศนูยวจิยัและพฒันาการเกษตรนครราชสมีาจงึไดพฒันากระบวนการในการถายทอดเทคโนโลยี
การผลิตมันสําปะหลังเรียกวา “สีคิ้วโมเดล” โดยบูรณาการผูมีสวนเกี่ยวของในระบบการผลิตมันสาํปะหลังทั้งภาครัฐ ผูประกอบ 
การและเกษตรกร รวมกันขับเคลื่อนการยกระดับผลผลิตมันสําปะหลังตามบทบาท ภารกิจ และหนาที่ของแตละภาคสวน 
มขีัน้ตอนการดาํเนนิงานประกอบดวย 1. การจดัทาํแปลงเรียนรู  2. กระบวนการถายทอดเทคโนโลยกีารผลติ และ 3. การจดัทาํแปลง
ตนแบบเทคโนโลยกีารผลติทีเ่หมาะสมกบัพืน้ที ่ผลการดําเนนิงานสามารถขยายผลเทคโนโลยีการผลิตมนัสําปะหลงัสูเกษตรกรได
ตรงกบัความตองการอยางกวางขวางเนือ่งจากเปนการบรูณาการความรวมมือกนัของผูมสีวนเกีย่วของแบบรวมแรง รวมใจ ในแตละ
ขั้นตอนการดําเนินงาน ซึ่งจะนํามายังผลลัพธ และผลสัมฤทธ์ิของงาน ตลอดจนชวยใหการผลิตมันสําปะหลัง มีความย่ังยืนตอไป

คําสําคัญ : สีคิ้วโมเดล / กระบวนการถายทอดเทคโนโลยี / มันสําปะหลัง

ABSTRACT

 Technology transferring on crop production by Department of Agriculture focus on problem solving in 
specific areas to enhance productivity while reducing costs to farmers. In the past, researchers have conducted testing 
technology that suitable for their geo-social condition and transferring knowledge by training to the farmers. The 
applications by farmer sometimes were not acceptable and unpredictable. To sharing technologies platform rapidly and covering 
in planting area, Nakhonratchasima Agricultural Research and Development Center has developed the technology 
transferring process in cassava production called “Sikhiu Model” by the integration of stakeholders in government sector, 
private sector and farmers following the mission and functions of each stakeholder. The process consists of 1) Setting-up 
learning centers 2) technologies transferring process and 3) establishing consortium plot at local area. From this finding 
we could transfer cassava production technologies to farmers with widely demanded. That is, it could be integration of 
functionality and solidarity of each stakeholders by using this as the center of knowledge sharing platform. Moreover, 
it will lead to sustainable cassava production. It can be concluded that, the cassava more become sustainable and high 
production.

Keywords : Sikhiu Model / Technologies Transferring Process / Cassava



237
วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม
การประชุมวิชาการระบบเกษตรแหงชาติ ครั้งท่ี 8

บทนํา

 การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชของกรมวิชาการ

เกษตรมุ งเน นการแก ป ญหาการผลิตเฉพาะพื้นที่ โดย 
การยกระดับผลผลิตควบคูไปกับการลดตนทุนการผลิตให

กับเกษตรกร ซึ่งในอดีตที่ผานมานักวิชาการเกษตรจะเขาไป
จัดทําแปลงทดสอบเทคโนโลยีการผลิตเพ่ือแกไขปญหาตาม

สภาพภูมิสังคม ถายทอดความรูและอบรมใหกับเกษตรกร 
แตหลังจากนั้นเกษตรกรจะนําไปปฏิบัติตามหรือไมนั้นเปน

เร่ืองท่ีไมสามารถบังคับได จนเมื่อป 2551 เกิดวิกฤตการณ

เพลี้ยแปงสีชมพูระบาดในแหลงปลูกมันสําปะหลังที่สําคัญ

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สงผลใหปริมาณผลผลิตมัน

สําปะหลังโดยรวมของประเทศลดลง เนื่องจากในป 2552 มี
พื้นท่ีการระบาดของเพลี้ยแปง 60% ของพื้นที่ทั้งหมด ทําให
ผลผลิตลดลงประมาณ 25% จากผลของการระบาดของเพล้ีย
แปงในครั้งนั้น ทําใหเกิดวิกฤตการณขาดแคลนทอนพันธุ 
มนัสาํปะหลงัในป 2553 (สาํนกังานเกษตรจังหวดันครราชสีมา.
2553)
 จากเหตุการณการระบาดของเพลี้ยแปงคร้ังนั้น

นอกจากจะทําใหเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลังเสียหายแลว 
ยังทําใหโรงงานแปงมันสําปะหลัง อุตสาหกรรมจากมัน
สําปะหลังขาดแคลนวัตถุดิบเขาโรงงาน ทําใหกรมวิชาการ
เกษตรตระหนักถึงการแกปญหาในพื้นที่ที่ผานมา ที่เนน
การตามแกปญหา เชิงรับ เฉพาะจุดแตไมเกิดผลลัพธอยาง
ยั่งยืน ทั้งนี้ ปญหาทางดานการเกษตรไมสามารถแกปญหา
ที่จุดใดจุดหนึ่งได เนื่องจากการสงผลกระทบของปญหาอยาง
ตอเน่ืองเปนลูกโซ สะสมจนเกิดผลกระทบคร้ังใหญ ศูนยวิจัย
และพัฒนาการเกษตรนครราชสีมาจึงไดพัฒนากระบวน 
การถายทอดเทคโนโลยกีารผลติมนัสาํปะหลงัเพือ่ใหเทคโนโลยี

ที่สามารถยกระดับผลผลิตและคุณภาพที่มีอยูแลวไปถึงมือ

เกษตรกรใหมากขึ้น และกอใหเกิดการขยายผลในวงกวาง 
โดยผูมีสวนเกี่ยวของกับการผลิตมันสําปะหลัง ซึ่งประกอบ
ดวยภาครฐั และเอกชน รวมกนัขบัเคลือ่นตามบทบาท ภารกิจ 
และหนาท่ีของแตละภาคสวน ทั้งนี้เพื่อใหมีผลผลิตมัน
สําปะหลังเพียงพอสําหรับใชภายในประเทศ และสงออก 
ตลอดจนชวยทําใหการผลิตมันสําปะหลังมีความยั่งยืนตอไป

วัตถุประสงค

 เพื่อพัฒนากระบวนการถายทอดเทคโนโลยีในการสง

ผานเทคโนโลยีการผลิตมันสําปะหลังของกรมวิชาการเกษตร

ไปยงัเกษตรกร กอใหเกดิการนาํเทคโนโลยไีปปรบัใชใหเหมาะ
สมกับพื้นที่ในแหลงปลูกตางๆ ของจังหวัดนครราชสีมา

วิธีการศึกษา

1. การพัฒนากระบวนการถายทอดเทคโนโลยีการผลิต

มันสําปะหลังสูเกษตรกร : หลักคิด

 วิเคราะหบทบาท ภารกิจ และหนาที่ของศูนยวิจัย
และพัฒนาการเกษตรนครราชสีมาและศักยภาพการผลิตมัน

สําปะหลังเพื่อแกไขปญหาการผลิตของเกษตรกรในจังหวัด 
พรอมทั้งวิเคราะหขอดี และจุดออนของวิธี และ/หรือแนวทาง
การสงผานเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรไปยังเกษตรกร 
ภาครัฐ และเอกชน ที่กําลังดําเนินงาน หรืที่ดําเนินงานผานมา 
เพื่อที่จะนําไปปรับ และพัฒนาวิธีการ รวมทั้งกระบวนการ
สงผานเทคโนโลยี ที่กอใหเกิดการนาํไป ใชประโยชนอยางมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

2. การคัดเลือกเทคโนโลยีการผลิตมันสําปะหลัง :

 หลักวิชา

 วิเคราะหประเด็นปญหาการผลิตมันสําปะหลังของ

เกษตรกร โดยอาศัยขอมูลจากการจัดเวทีเสวนาเกษตรกร 
ตลอดจนผลการแกไขปญหาที่ไดดําเนินการไปแลว และที่ยัง
ไมไดดําเนินการ เพื่อนํามาใชเปนแนวทางคัดเลือกเทคโนโลยี
การผลติทีม่สีวนชวยยกระดับผลผลติ ทาํใหเทคโนโลยีการผลติ
สงผานไปยังเกษตรกร และมีการนําไปใชประโยชนใหมากขึ้น

3.  การใชกระบวนการถายทอดเทคโนโลยีการผลิต : 

 หลักปฏิบัติ

 นํากระบวนการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตใช

เปนแนวทางในการดําเนินงานของโครงการตางๆ เพ่ือ 
ยกระดับผลผลิต และคุณภาพมันสาํปะหลัง และนําเทคโนโลยี
สารสนเทศ (GIS) มาใชในการวิเคราะห แยกแยะสภาพ
แวดลอมของพืน้ทีท่ีร่บัผดิชอบ ในการนาํไปสูการกาํหนดพืน้ที่
ดําเนินงานใหครอบคลุมพื้นที่ปลูกมันสําปะหลังของจังหวัด 

4. การขยายผลเทคโนโลยีการผลิตมันสําปะหลังโดยใช

 กระบวนการถายทอดเทคโนโลยีการผลติทีพ่ฒันาข้ึน

 นํากระบวนการถายทอดเทคโนโลยีการผลิต ที่พัฒนา
ขึ้นมาใชเปนแนวทางในการเพ่ิมผู มีส วนเกี่ยวของ และ
เทคโนโลยีการผลิตใหครอบคลุมพื้นที่ปลูกมันสําปะหลัง 
ของจังหวัด เพื่อเปนตนแบบและเปนการกระจายแหลง
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ดาํเนนิงานในแตละข้ันตอนโดยแสดงบทบาทตามภารกิจ และ
หนาที่ของแตละภาคสวน 
 จากผลการระบาดของเพลี้ยแป งมันสําปะหลัง 
ในป 2553 ศูนยฯ ไดจัดทําแปลงตนแบบการผลิตทอนพันธุ
สะอาด ซึง่เปนการรวมมือกนัระหวางศนูยฯ อาํเภอสคีิว้ บรษิทั 
คอรน โปรดักส (ประเทศไทย) จํากัด และเกษตรกร เกษตรกร 
เปนผูปฏิบัติตั้งแตปลูกจนกระทั่งเก็บเกี่ยว ใชเทคโนโลยี 
การผลติมันสาํปะหลังทีเ่หมาะสมกบัพืน้ที ่พบวาไดผลสามารถ
เก็บเกี่ยวผลผลิตได อีกทั้งไดทอนพันธุมันสําปะหลังสะอาด
ปราศจากเพล้ียแปงตามเปาหมาย เกษตรกรก็ได นําเทคโนโลยี
ดงักลาวไปปฏบิตัใินแปลงตนเอง (เบญจมาศ และคณะ. 2553) 
จึงเรียกกระบวนการดําเนินงานนี้สั้นๆ วา “สีคิ้วโมเดล” 

ดวยเหตุผลท่ีวา ไดเริ่มดําเนินงานที่อําเภอสีคิ้วเปนแหงแรก 
กระบวนการดังกลาวทําใหเกิดผลกระทบท้ังดานปริมาณ 
และคุณภาพของผลผลิต โดยเทคโนโลยีการผลิตถูกถายทอด
ผานกระบวนการจัดทําแปลงเรียนรู  และแปลงตนแบบ
เทคโนโลยีการผลิตตามสภาพภูมิสังคมทําใหสามารถสราง

เครือขายการเรียนรูใหแกกลุมเกษตรกรไดอยางกวางขวาง

และรวดเร็ว ดังภาพท่ี 1

แลกเรียนรู และพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรในพื้นที่ใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

ผลการศึกษา

1. การพัฒนากระบวนการถายทอดเทคโนโลยีการผลิต

 มันสําปะหลังสูเกษตรกร : หลักคิด

 กรมวชิาการเกษตร มกีารถายทอดนโยบายใหศนูยวจิยั
ในพื้นท่ีมีหนาท่ีศึกษาวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร 
ใหเหมาะสมกบัสภาพพืน้ทีต่ลอดจนใหความรวมมือกบัหนวย

งานตางๆ เพื่อพัฒนางานวิจัยและงานบริการทางวิชาการ

ใหแกปญหาในพ้ืนที่อยางมีประสิทธิผลที่สุด การดําเนินการ
เรื่องใดๆ ที่ใหมๆ จึงขยายสูพื้นท่ีหรือพืชอื่นๆ จึงเริ่มตน
ดวยการเปลี่ยนทัศนคติการบริการใหเขาไปหาเกษตรกรมาก

ขึ้น เพื่อเปนการนําองคความรูดานการเกษตรที่เปนผลผลิต
ของกรมวิชาการเกษตรสงมอบถึงมือเกษตรกรไดมากข้ึน 
ดังนั้น ศูนยฯ จึงไดพัฒนากระบวนการถายทอดเทคโนโลยี 
ใหมปีระสทิธภิาพ และมีความรวดเรว็ในการสงผานเทคโนโลยี
การผลิต โดยการใหผูมีสวนเกี่ยวของในกระบวนการผลิต 
มันสําปะหลังในสวนของตนนํ้า และกลางนํ้า ไดเขามารวม

ภาพที่ 1 ผูมีสวนเกี่ยวของ ขั้นตอน ผลลัพธ และผลสัมฤทธิ์ ของกระบวนการ “สีคิ้วโมเดล” 

 การปรับเปลี่ยนมุมมองการทํางานวาผลประโยชน

สาธารณะสูงสุดที่จะเกิดขึ้นไดจากความรวมมือหลายๆ 
ภาคสวนโดยเฉพาะชุมชนเกิดความเชื่อมั่นในการพึ่งตนเอง 
(Empowerment) เกิดพลังในการแกปญหาของตนเอง 
โดยภาครัฐเปนฝายสนับสนุนสงเสริม รวมกับภาคเอกชน 

ซึง่มสีวนไดสวนเสยี ซึง่การทํางานรวมกนักอใหเกดิประโยชน
เพิ่มข้ึนมากกวาการแยกกันทํางาน และท่ีสําคัญมีความยั่งยืน
เพราะความสําเร็จของโครงการเกิดข้ึนจากแนวคิด “จริงใจตอ
กัน จริงจังตองาน” ทุกภาคสวนที่รวมกันทํางานสามารถบรรลุ 
เปาหมายตามภารกิจในหนาทีข่องตนเองในลักษณะ Win-Win 
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โดยแตละภาคสวนมีหนาที่ ดังนี้ 
 ทั้งนี้กระบวนการ “สีคิ้วโมเดล” มีขั้นตอนการดําเนิน
งาน คือ
 1. การจดัทาํแปลงเรยีนรู เพ่ือเปนแหลงแลกเปลีย่น
เรียนรูใหกับเกษตรกร นักวิชาการ เจาหนาที่ทั้งภาครัฐและ
เอกชน ภายในศูนยฯ ภายใตแนวคิด “ศูนยแหงการเรียนรู” 
หรือ Learning Center ประกอบดวย 6 แปลงเรียนรู ไดแก 
มนัสาํปะหลงัพนัธุด ีการจดัการนํ้า การอารกัขาพชื การจดัการ
ดินดาน การจัดการปุย และเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมกับ
พื้นท่ี

 2. การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตมันสาํปะหลัง 
เชน การอบรมเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลัง 
การฝกปฏบิตัจิริงและการจัดเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูเทคโนโลยี 
การเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลังแกเกษตรกรตนแบบ และ
เกษตรกรเครือขาย ทั้งในศูนยฯ และในไรเกษตรกร
 3. การจดัทาํแปลงตนแบบ นาํเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(GIS) มาใชในการวิเคราะห เพื่อแยกแยะสภาพแวดลอมของ
พื้นท่ีที่รับผิดชอบ ในการนําไปสูการกําหนดพื้นที่ดําเนินงาน 
เพื่อใชในการปรับเทคโนโลยี ที่สอดคลองกับสภาพพื้นที่จริง 
ซึง่จะชีใ้หเหน็กลุมของเทคโนโลยใีนขอบเขตพืน้ทีท่ีร่บัผดิชอบ

ตางๆ อยางชัดเจน และเปนระบบ 
 4. การขยายผลแปลงตนแบบ โดย 1) สํานักงาน
เกษตรจังหวัด (กรมสงเสริมการเกษตร) นําเกษตรกรมา
ศึกษาดูงานแปลงตนแบบหรือ 2) เกษตรกรเครือขายของ
เกษตรกรตนแบบศึกษาดูงานแปลงตนแบบ เพื่อใหเกษตรกร
แปลงตนแบบไดถายทอดความรูและแลกเปล่ียนประสบการณ 
ใหแกเกษตรกรท่ีมาดูงาน หากเกษตรกรสนใจเทคโนโลยีใด 
ก็นําเทคโนโลยีนั้นไปปรับใชในพื้นที่ของตนเอง 

2. การคัดเลือกเทคโนโลยีการผลิตมันสําปะหลัง :

 หลักวิชา

 จากเวทีเสวนาเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลังจํานวน 
9 อาํเภอ ของจงัหวดันครราชสมีา ภายใตโครงการจดัทาํแผนที่
ศักยภาพการผลิตมันสําปะหลัง ในป 2549 พบวา ปญหา 
การผลิตมันสําปะหลังของเกษตรกรคือ ตนทุนการผลิตสูง 
แตผลผลิตที่ไดยังตํ่ากวาศักยภาพ เนื่องจากหัวมันเนา 
โรคและแมลง ดินเสื่อมความอุดมสมบูรณ (ศูนยวิจัยพืชไร
ขอนแกน.  2549)  ดงันัน้ ศนูยฯ ไดคดัเลือกเทคโนโลยกีารผลติ 
คือ การจัดการปุยตามคาวิเคราะหดิน เนื่องจากปุยเปนปจจัย 
ที่มีราคาแพง ซึ่งกรมวิชาการเกษตรไดจัดทําคําแนะนําไวใน

ป 2548 โดยใหเกษตรกรใชกรรมวิธี ที่เคยปฏิบัติเปนกรรมวิธี
เปรียบเทียบ สวนการจัดการเพลี้ยแปงโดยการแชทอน
พันธุ และใชชีววิธีเปนเทคโนโลยีที่แปลงตนแบบนาํไปปฏิบัติ 
เปนพื้นฐานทุกแปลง เพื่อไมใหผลผลิตไดรับความเสียหาย 

3. การใชกระบวนการถายทอดเทคโนโลยีการผลิต : 

 หลักปฏิบัติ

 ศูนยฯ ไดนํารูปแบบของกระบวนการ “สีคิ้วโมเดล” 
มาใชเป นแนวทางในการถายทอดเทคโนโลยีการผลิต 
ในโครงการตางๆ เพื่อยกระดับผลผลผลิตมันสําปะหลัง 
จํานวน 3 โครงการ ไดแก 1) โครงการตนแบบนําเทคโนโลยี 
การปองกันกําจัดเพลี้ยแปงสูเครือขายเกษตรกร เกษตรกร
ตนแบบ จํานวน 40 ราย พื้นที่ 200 ไร 2) โครงการนิคม
การเกษตรพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทน ตําบลกุดโบสถ 
อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา เกษตรกรตนแบบจํานวน 
13 ราย พืน้ที ่62 ไร และ 3) โครงการเพ่ิมผลผลติมันสาํปะหลงั
ที่เหมาะสมกับพื้นที่ อําเภอสีคิ้ว เกษตรกรตนแบบจํานวน 
12 ราย (ตําบล) พื้นที่ 120 ไร โดยดําเนินงานตามข้ันตอน 
คือ

 1. แปลงเรียนรู  ไดมีการจัดรูปแบบแหลงเรียนรู 
เทคโนโลยีการผลิตมันสําปะหลังสําหรับเกษตรกรและผูสนใจ

ไดเขามาศึกษา แลกเปล่ียน ประสบการณไดตลอดเวลา

ตามความตองการโดยมีรถพวง-เจาหนาที่พาชม คลายกับ
ลักษณะของรานสะดวกซื้อ และ 2. การถายทอดเทคโนโลยี 
โดยการบรรยาย ใหคําแนะนํา แลกเปลี่ยนประสบการณ

ระหวางนักวิชาการ และเกษตรกร 3. แปลงตนแบบดวย 
ความรวมมือจากทุกภาคสวน จึงไดมีการขยายผลการจัดทํา
แหลงเรียนรูที่เปนลักษณะเดียวกัน แตเนนเฉพาะเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่แตละจุด เพื่อใหเกษตรกรและ 
ผูสนใจในพ้ืนที่สามารถเขาไปศึกษาเรียนรูไดอยางสะดวก

ยิ่งขึ้น เปนการยกแปลงเรียนรูจากศูนยฯ มาตั้งไวที่พื้นที่
ของเกษตรกร ใหเกษตรกรเลียนแบบเทคโนโลยีไปใชเพิ่ม
ผลผลิตของตนเอง อยางถูกตองและเหมาะสม เปนการสง
มอบเทคโนโลยีสําเร็จรูปที่จับตองไดในเชิงปฏิบัติถึงพ้ืนที่ 
การดําเนินงานของแปลงตนแบบ มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ดังนี้

 1. ประชมุเพือ่ชีแ้จงแนวทางการดําเนนิงานทุกขัน้ตอน

ใหกับเกษตรกร และจัดทําฐานขอมูลเกษตรกร ไดแก พิกัด
ตําแหนงแปลง ผลการวิเคราะหดิน เทคโนโลยีการผลิตของ
เกษตรกร และเทคโนโลยี ที่เกษตรกรนําไปปรับใช
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 2. เกษตรกรตนแบบ จะบันทึกขอมูลการปฏิบัติ
งานในสมุดคูมือเกษตรกร พรอมบันทึกตนทุนการผลิต รวม
แลกเปลี่ยนเรียนรู กับเกษตรกรเครือขาย และเกษตรกรอื่นๆ 
ที่มาศกึษาดูงาน ตลอดจนรวมเก็บเกีย่วผลผลิตแปลงตนแบบ 
เพื่อประเมินผลของเทคโนโลยีที่นํามาปรับใช

 3. รวมอบรม ฝกปฏิบัติ และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู
ตาง ๆ  เพือ่เพิม่พนูความรูทางวิชาการใหสามารถนําเทคโนโลยี
ไปปรับใชในพื้นที่ของตนเอง

 4. การขยายผลเทคโนโลยีเกษตรอําเภอ หนวยงาน
ตางๆ นําเกษตรกร และเกษตรกรเครือขายของเกษตรกร
ตนแบบ รวมศึกษาดูงานแปลงตนแบบตางๆ อยางตอเนื่อง
ไมวาจะเปนการจัดกิจกรรมเปดตัวแปลงตนแบบ หรือการไป
เย่ียมแปลงตนแบบตางๆ ในแตละชวงการเจริญเติบโตของ 
มันสําปะหลัง จํานวน 1,717 ราย เพื่อเปรียบเทียบความแตก
ตางของเทคโนโลยีที่ใช เกษตรกรไดเขาใจวาหากแปลงของ
ตนเองมีสภาพปญหาการผลิตคลายคลึงกับแปลงตนแบบ 
ก็สามารถนําเทคโนโลยีนั้นไปปรับใชได 
 นอกจากนี้ยังทําใหเพิ่มจํานวนเกษตรกรตนแบบ 
จากงบประมาณทั้ง 3 โครงการท่ีศูนยฯ ใชดาํเนินงาน ในป 
2554 มีเกษตรกรตนแบบรวมทั้งสิ้น จาํนวน 65 ราย พื้นที่ 
382 ไรเปนแปลงตนแบบการจัดการปุยตามคาวิเคราะหดิน
เพียงอยางเดียว แตจากการนํากระบวนการ “สิคิ้วโมเดล” 
มาเปนแนวทางการดําเนินงาน สามารถเพ่ิมจํานวนเกษตรกร
ตนแบบไดอีก 62 ราย รวมเกษตรกรตนแบบทั้งสิ้น 127 ราย 
พืน้ทีท่ัง้ส้ิน 901 ไร ประกอบดวย แปลงตนแบบการจัดการปุย 
101 ราย พื้นที่ 797 ไร แปลงตนแบบการจัดการนํ้า 15 ราย 
พื้นท่ี 15 ไร แปลงตนแบบการจัดการดินดาน 6 ราย พื้นที่ 
69 ไร แปลงตนแบบพันธุมันสําปะหลังท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ี 
5 ราย พื้นท่ี 20 ไร
4. การขยายผลเทคโนโลยีการผลิตมันสําปะหลังโดย 

การใชกระบวนการถายทอดเทคโนโลยกีารผลติทีพ่ฒันา

ขึ้นใหครอบคลุมพ้ืนที่ปลูกมันสําปะหลังของจังหวัด

 เนือ่งจากพืน้ทีส่วนใหญของภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื

ใชสําหรับการผลิตมันสําปะหลังเปนพืชหลัก และพบวามี
ดินดานประมาณ 12.7 ลานไร คิดเปนรอยละ 3.97 ของพ้ืนที่
ประเทศ อกีทัง้ พบดนิดานไดงายในดินมปีรมิาณอนภุาคขนาด

ทรายละเอียดหรือทรายแปงในปริมาณมาก คือ กลุมดินที่มี
เนื้อปานกลางถึงเนื้อคอนขางหยาบ ไดแก ดินรวนปนทราย 
ดนิรวน ดนิรวนเหนยีวปนทราย ดนิรวนปนทรายแปง ดนิทราย

ปนดนิรวน (กรมพฒันาท่ีดนิ. 2548) ในป 2555 จงึไดขยายผล
เทคโนโลยีการจัดการดินดานจากแปลงเรียนรูภายในศูนยฯ 
จัดทําแปลงตนแบบการจัดการดินดานจากแปลงเรียนรูภาย

ในศูนยฯ จัดทําแปลงตนแบบการจัดการดินดานในตําบลสีสุก 
อาํเภอจกัราช จงัหวดันครราชสมีา โดยมีผูมสีวนเกีย่วของรวม
ดําเนินการเพิ่มข้ึน จํานวน 2 หนวยงาน ไดแก บริษัท สยาม
คูโบตาคอรปอเรช่ัน จํากัด และสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 
นครราชสีมา กรมพัฒนาที่ดิน มีเกษตรกรตนแบบ จํานวน 
20 ราย พื้นที่ 180 ไร พื้นที่ปลูกเปนดินรวนปนทราย เปรียบ
เทยีบวธิกีารจดัการดนิดานโดยการไถระเบดิดนิดานกบัการไม

ไถระเบิดดนิดาน ทัง้นี ้ในจงัหวัดนครราชสีมามีเนือ้ดนิดงักลาว
ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 800,000 ไร คาดวาสามารถนาํผล
ดังกลาวมาใชในการขยายผลสูแหลงปลูกมันสาํปะหลังอื่นได 
โดยมีเปาหมายในการยกระดับผลผลติมันสําปะหลังใหสงูกวา

ผลผลิตเฉลี่ยของจังหวัดจาก 3.40 ตันตอไร ใหมีผลผลิตเพิ่ม
ขึ้นไมนอยกวารอยละ 20-25 ซึ่งจะชวยเพิ่มรายไดประมาณ 
1.35-1.75 พันลานบาท
 กระบวนการดังกลาวเปนการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ

การบริการวิชาการจากการไดเขาไปเรียนรูรวมกับพันธมิตร

และเกษตรกร และตกผลึกความคิดวาตลอด Supply Chain 
ของมันสําปะหลังควรมีความรวมมือกันเพื่อแกปญหาในจุด

ตาง ๆ และคอยๆ เกิดความคิดตอยอดเพิ่มภาคสวนตางๆ 
เขามาเปนพันธมิตรเพิ่มข้ึนจากป 2553 มีเกษตรกรตนแบบ 
1 ราย ผูประกอบการ (โรงแปง) 1 บริษัท และอําเภอ สีคิ้ว 
ในป 2554 ผูมีสวนเกี่ยวของในกระบวนการ “สีคิ้วโมเดล” 
เพิ่มข้ึน ประกอบดวย 
 1) เกษตรกรตนแบบใน 15 อําเภอ ไดแก ครบุรี 
หนองบญุมาก เสงิสาง โชคชยั ปกธงชยั สคีิว้ เมอืงเฉลิมพระเกียรติ 
จักราช พิมาย หวยแถลง โนนไทย ขามสะแกแสง ลําทะเมนชัย 
ชุมพวง 
 2) กรมสงเสริมการเกษตร ไดแก สํานักงานเกษตร
จังหวัดนครราชสีมา สํานักงานเกษตรอําเภอ 15 อําเภอ 
 3) ผูประกอบการ ไดแก
 - โรงแปง และโรงงานผลิตเอทานอล จํานวน 3 โรง 
ไดแก บริษัท สงวนวงษอุตสาหกรรม จํากัด บริษัท ที พี เค เอ
ทานอล จํากดั และบรษิทั คอรน โปรดักส (ประเทศไทย) จํากดั 
 - บริษัทผูผลิต และจําหนายปุย จํานวน 3 บริษัท 
ไดแก บริษัท ไฮโดรไทย จํากัด บริษัท ปุยไวก้ิง จํากัด และ
บริษัท จิ้นหยูเฮง จํากัด 
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 - บริษัทผูผลิต และจําหนายสารปองกันกาํจัดศัตรู
พืช คือ บริษัท ซินเจนทา จํากัด
 4) สหกรณการเกษตร 15 อําเภอ
 5) หนวยงานปกครอง คอืจังหวดันครราชสมีา อําเภอ
ตางๆ และองคการบริหารสวนตําบล

 ในป 2554-55 มีจํานวนเกษตรกรตนแบบทั้งสิ้น
จํานวน 147 ราย พื้นท่ี 1,101 ไร แบงเปน การจัดการปุย 
101 ราย พื้นที่ 797 ไร การจัดการนํ้า 15 ราย พื้นที่ 15 ไร 

วิจารณและสรุปผล

 จากการพัฒนากระบวนการถายทอดเทคโนโลยีการ

ผลิตมันสําปะหลัง “สีคิ้วโมเดล” ทําใหสามารถเพ่ิมจํานวน
เกษตรกรตนแบบและเครือขายครอบคลุมพื้นที่ 15 อําเภอ 
ของจังหวัดนครราชสีมา ดังนี้

ป กิจกรรม
 

จํานวนแปลง/พื้นที่ จํานวนเกษตรกรตนแบบ/เครือขาย

 2553  แปลงเรียนรูการผลิตทอนพันธุสะอาด  
 ปราศจากเพลี้ยแปง

 1 แปลง พื้นที่ 50 ไร  เกษตรกรคนเกง 1 คน
 เกษตรกรเครือขาย 10 คน

 2554  - แปลงเรียนรูเทคโนโลยีการผลิตมัน

  สําปะหลังที่เหมาะสมกับพื้นที่

 6 แปลง พื้นที่ 50 ไร

 - แปลงตนแบบเทคโนโลยีการผลิตมัน

  สําปะหลัง

 127 แปลง พื้นที่ 901 ไร 
 (15 อําเภอ)

 เกษตรกรตนแบบ 127 คน

 2555  การจัดการดินดาน อ. จักราช  20 แปลง พื้นที่ 200 ไร  เกษตรกรตนแบบ 20 ราย

การจัดการดินดาน 26 ราย พื้นที่ 269 ไร นอกจากนี้แลวยัง
สามารถเพิ่มจํานวนผูมีสวนเกี่ยวของในกระบวนการผลิตมัน

สําปะหลัง คือ

ป ผูมีสวนเกี่ยวของ

ภาครัฐ ภาคเอกชน

2553  ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา

 อําเภอสีคิ้ว

 บริษัท คอรนโปรดักส (ประเทศไทย) จํากัด

2554  ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา

 สํานักงานเกษตรจังหวัด/อําเภอ
 จังหวัดนครราชสีมา

 อําเภอตางๆ

 บริษัท สงวนวงษอุตสาหกรรม จํากัด
 บริษัท ทีพีเค เอทานอล จํากัด
 บริษัท คอรน โปรดักส (ประเทศไทย) จํากัด
 บริษัท ไฮโดรไทย จํากัด
 บริษัท ปุยไวก้ิง จํากัด
 บริษัท จิ้นหยูเฮง จํากัด
 สหกรณการเกษตร 15 อําเภอ

2555  ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา

 สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 นครราชสีมา
 สํานักงานเกษตรจังหวัด/อําเภอ
 จังหวัดนครราชสีมา

 อําเภอตางๆ

 บริษัท สงวนวงษอุตสาหกรรม จํากัด
 บริษัท จิ้นหยูเฮง จํากัด
 สหกรณการเกษตร 15 อําเภอ
 บริษัท สยามคูโบตาคอรปอเรชั่น จํากัด
 บริษัท ซินเจนทา จํากัด
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 กระบวนการ “สีคิ้วโมเดล” สามารถใชเปนตนแบบ
สําหรับหนวยงานตางๆ ในพื้นที่ที่จะนําเทคโนโลยีมาทดสอบ
และปรับใชเพื่อแกไขปญหาการผลิตมันสําปะหลัง หรือพืช
เศรษฐกิจอื่นๆ ที่สําคัญของทองถิ่นตามสภาพภูมิสังคมของ
เกษตรกร ทําใหสามารถสรางเครือขายการเรียนรูเรื่องระบบ
การผลติมนัสําปะหลงั และพชือืน่ใหแกกลุมเกษตรกรไดอยาง
กวางขวางและรวดเร็ว เนื่องจากเปนการบูรณาการความรวม
มือกันของผูมีสวนเกี่ยวของแบบรวมแรง รวมใจ ในแตละ 
ขั้นตอนการดําเนินงาน ซึ่งจะนํามายังผลลัพธ และผลสัมฤทธิ์
ของงาน ตลอดจนชวยใหการผลิตมันสําปะหลัง และพืช
เศรษฐกิจอ่ืนมีความยั่งยืนตอไป

กิตติกรรมประกาศ

 ขอขอบคุณผูมีสวนเกี่ยวของตางๆ ไดแก เกษตรกร 
ผูประกอบการโรงแปง และโรงงานผลิตเอทานอล (บริษัท 
สงวนวงษอุตสาหกรรม จํากัด บริษัท ทีพีเค เอทานอล จํากัด
และบริษัท คอรน โปรดักส (ประเทศไทย) จํากัด) บริษัท 
ผูผลิต และจําหนายปุย 3 บริษัท (บริษัท ไฮโดรไทย จํากัด 
บริษัท ปุยไวกิ้ง จํากัด และ บริษัท จิ้นหยูเฮง จํากัด) บริษัท 
สยามคูโบตาคอรปอเรชั่น จํากัด และบริษัท ซินเจนทา จํากัด 
ที่สนับสนุน และรวมดําเนินงานอยางจริงจัง สงผลใหการขับ
เคลื่อนภารกิจการสงผานเทคโนโลยีสูเกษตรกรในการชวย 
ยกระดบัผลผลติมนัสําปะหลงัของจงัหวดันครราชสีมาใหสงูข้ึน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

เอกสารอางอิง

กรมพัฒนาที่ดิน. (2548). ดินดาน. สวนวางแผน พัฒนาพื้นที่
ราง พื้นที่แลงซํ้าซากและดินดาน สถาบันวิจัยพัฒนา
เพื่อปองกันการเปนทะเลทราย และการเตือนภัย 
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ. 
[ออนไลน], เขาถึงไดจาก : http://www.ldd.go.th 
[ตุลาคม 21,2553].

เบญจมาศ คาํสืบ สกุจิ รตันศรวีงษ เสาวร ีตงัสกลุ วรีะชัย จนุขนุ
ทด สายชล แสงแกว อินทิรา เยื่องจันทึก และวาสนา 
วงศพนิจิ. (2553). กระบวนการถายทอดเทคโนโลยี
เพื่อแกไขปญหาการผลิตมันสาํปะหลังในจังหวัด
นครราชสีมา. หนา 191-192. ใน : ผลงานวิจัยดีเดน 
และผลงานวิจัยที่เสนอเขารวมพิจารณาเปนผลงาน
วิจัยดีเดน. การประชุมวิชาการกรมวิชาการเกษตร

ประจําป 2554. วันที่ 9-11 พฤษภาคม พ.ศ.2554 
ณ โรงแรมรามาการเดนส กรุงเทพฯ.

ศูนยวิจัยพืชไรขอนแกน. (2549). ฐานขอมูลการผลิต
มันสําปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอน

ลาง. โครงการจัดทําแผนที่ศักยภาพการผลิตมัน

สําปะหลัง. ศูนยวิจัยพืชไรขอนแกน สํานักวิจัยและ
พฒันาการเกษตรเขตที ่3 กรมวชิาการเกษตร. 57 หนา. 

สํานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา. (2553). รายงานการ
ระบาดของเพลี้ยแปงในจังหวัดนครราชสีมาป 2552. 
สํานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา กรมสงเสริม
การเกษตร. [ออนไลน], เขาถึงไดจาก : http://www.
khorat.doae.go.th [ มีนาคม 21, 2553].


