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มนัส าปะหลงัเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคญัของประเทศไทย แต่ผลผลิตท่ีเกษตรกรผลิตไดย้งัอยูใ่นระดบัต ่า 
จ  าเป็นตอ้งเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตดว้ยเทคโนโลยกีารผลิตและการจดัการท่ีเหมาะสม ศูนยบ์ริการวชิาการดา้น
พืชและปัจจยัการผลิตร้อยเอ็ด จึงเขา้ไปด าเนินการทดสอบในพื้นท่ีโดยใชว้ธีิเกษตรกรมีส่วนร่วม ในแหล่งปลูก
ท่ีส าคญัของจงัหวดัร้อยเอด็ โดยมีเป้าหมายท่ีจะเพิ่มผลผลิตมนัส าปะหลงัจากวธีิเดิมท่ีเกษตรกรปฏิบติัอยูใ่หไ้ด้
ร้อยละ 20  ขั้นตอนการด าเนินงานไดมี้การน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการวิเคราะห์พื้นท่ี สามารถคดัเลือก
พื้นท่ีด าเนินการไดอ้ยา่งเหมาะสมตามศกัยภาพผลผลิต แบ่งเป็นผลผลิตนอ้ยกวา่ 9 ตนัต่อไร่ มีพื้นท่ี 53,853 ไร่ 
ผลผลิตมากกวา่ 9 ตนัต่อไร่ ข้ึนไป มีพื้นท่ี 34,579 ไร่ ท าการวเิคราะห์ปัญหาการผลิตในพื้นท่ีเป้าหมายโดยการ
จดัเวทีเสวนาเกษตรกร ท าให้ทราบปัญหาการผลิตท่ีส าคญั คือ การขาดแคลนพนัธ์ุดี เกษตรกรจึงเขา้ร่วมทดสอบ
การปลูกมนัส าปะหลงัพนัธ์ุระยอง 7 เปรียบเทียบกบัพนัธ์ุเดิมท่ีปลูกอยู ่(ระยอง 90) ผลการด าเนินงาน พบวา่ การ
ปลูกมนัส าปะหลงัพนัธ์ุระยอง 7 ท าใหผ้ลผลิตเพิ่มข้ึนจากเดิม ไร่ละ 3.2-6.0 ตนั เป็น 4.1-7.7 ตนั หรือคิดเป็น
ร้อยละ 14.3-28.3 เกษตรกรท่ีร่วมด าเนินงานพอใจและยอมรับในเทคโนโลยี เกิดการขยายผลสู่กลุ่มต่างๆ ดงัน้ี 
1) เกษตรกรท่ีร่วมท าแปลงทดสอบ จ านวน 8 ราย  เกษตรกรเหล่าน้ีไดน้ าผลการทดสอบไปปรับปรุงเทคโนโลยี
การผลิตและการจดัการในแปลงของตนเอง 2) เกษตรกรในพื้นท่ีชุมชนท่ีท าแปลงทดสอบ จ านวน 73 ราย มี
เกษตรกรน าผลการทดสอบ (พนัธ์ุระยอง 7) ไปปลูก รวม 30 ราย เป็นพื้นท่ีปลูก 130 ไร่ และ 3) เกษตรกรใน
พื้นท่ีนอกชุมชน หรือนอกจงัหวดัท่ีด าเนินงาน โดยการน าวธีิการทดสอบซ่ึงเร่ิมดว้ยการประมวลผลดว้ยระบบ
GISและแบบจ าลองพืช เพื่อก าหนดพื้นท่ีเป้าหมายไดอ้ยา่งรวดเร็วและเหมาะสม ก่อนจะด าเนินการทดสอบดว้ย
วธีิเกษตรกรมีส่วนร่วม ในพื้นท่ีใหม่ 4 จงัหวดั ผลการด าเนินงานซ่ึงประสบความส าเร็จอยา่งดียิง่น้ี ท าให้เกิดการ
ขยายผล เป็นโครงการเพื่อน าผลการวจิยัและทดสอบของกรมวชิาการเกษตรท่ีด าเนินการอยูไ่ปขยายผล เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตมนัส าปะหลงั ใหค้รอบคลุมพื้นท่ีในแหล่งปลูกท่ีส าคญัทั้งประเทศ  
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ค าน า 
 

มนัส าปะหลงัเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีท ารายไดใ้ห้ประเทศไทยปีละกว่า 2 หม่ืนลา้นบาท และเป็นพืชหลกั
ของเกษตรกรกวา่ 5 แสนครอบครัว คิดเป็นพื้นท่ีปลูก 6.6 ลา้นไร่ ผลผลิตทั้งประเทศ 21.7 ลา้นตนั และผลผลิต
เฉล่ีย 3.2 ตนัต่อไร่ (ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2547)  ผลิตภณัฑ์มนัส าปะหลงัท่ีส าคญัไดแ้ก่ มนัอดัเม็ด มนั
เส้น และแป้ง  ปัจจุบนัมีการน าหวัสดมาเป็นวตัถุดิบในการผลิตเอทานอล เพื่อน ามาทดแทนพลงังานจากน ้ ามนั 
ท าให้ความต้องการมันส าปะหลังเพื่อเป็นวตัถุ ดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีมากข้ึน แหล่งปลูกมัน
ส าปะหลงัท่ีมีศกัยภาพเชิงเศรษฐกิจในประเทศไทยกระจายอยูใ่นพื้นท่ี 33 จงัหวดั 153 อ าเภอ 26 ก่ิงอ าเภอ รวม 
1,232 ต าบล (อดิศกัด์ิ, 2545) ถึงแมป้ระเทศไทยจะมีพื้นท่ีปลูกมนัส าปะหลงัมาก แต่ผลผลิตต่อไร่และ
ประสิทธิภาพการผลิตยงัต ่าเพราะมีการปลูกในหลากหลายสภาพแวดลอ้ม ทั้งพื้นท่ีท่ีเหมาะสม เหมาะสมปาน
กลาง และไมเ่หมาะสม (กรมพฒันาท่ีดิน, 2546) 

นกัวทิยาศาสตร์พบวา่ ผลผลิตของพืช (Y) มีความสัมพนัธ์อยา่งสูง ระหวา่งพนัธ์ุพืช (G) สภาพแวดลอ้ม 
(E) และการจดัการ (M)  ดงันั้น ผลผลิตพืชจึงแตกต่างกนัไปตามสภาพดินฟ้าอากาศและการจดัการ  ในแต่ละ
พื้นท่ี และสามารถสร้างเป็นแบบจ าลองพืชได ้ (Tsuji et al., 1994) วนิยั และคณะ (2547 และ 2549) ไดศึ้กษา
พฒันาการการเจริญเติบโต และสัมประสิทธ์ิทางพนัธุกรรมของมนัส าปะหลงั เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการประมาณ
ผลผลิตโดยใชแ้บบจ าลองพืชเพื่อแสดงศกัยภาพผลผลิตในแหล่งปลูกภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ พบวา่ในพื้นท่ี
เหมาะสมมากประมาณผลผลิตได ้8-12 ตนัต่อไร่ เฉล่ีย 8.6 ตนัต่อไร่ พื้นท่ีเหมาะสมปานกลาง ประมาณผลผลิต
ได ้ 5-7 ตนัต่อไร่ เฉล่ีย 6.5 ตนัต่อไร่ ในขณะท่ีผลผลิตเฉล่ียของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเท่ากบั  3.4 ตนัต่อไร่
(กรมพฒันาท่ีดิน,2547) แสดงวา่ยงัมีโอกาสเพิ่มผลผลิตมนัส าปะหลงัในพื้นท่ีเหมาะสมไดอี้ก 

กรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีภารกิจในการพฒันาการผลิตมนัส าปะหลงั โดยการ
วจิยั พฒันา และถ่ายทอดเทคโนโลย ี และมีผลงานวจิยัทั้งดา้นพนัธ์ุ เทคโนโลย ี และองคค์วามรู้ดา้นการจดัการ 
(กรมวชิาการเกษตร, 2545 ; สถาบนัวจิยัพืชไร่, 2546) ผลงานเหล่าน้ีพร้อมท่ีจะเผยแพร่สู่กลุ่มเป้าหมายเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตมนัส าปะหลงัตามศกัยภาพในแต่ละพื้นท่ี ดงันั้นศูนยบ์ริการวชิาการดา้นพืชและปัจจยัการผลิตร้อยเอด็ 
ส านกัวจิยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 4 ไดจ้ดัท าแผนงานวจิยัการทดสอบเทคโนโลยใีนพื้นท่ีเพื่อน าผลการวจิยั
ไปทดสอบในแหล่งปลูกมนัส าปะหลงัจงัหวดัร้อยเอ็ด เพื่อเพิ่มผลผลิตในแปลงเกษตรกรใหสู้งข้ึนจากเดิมร้อย
ละ 20 และมีการขยายผลสู่กลุ่มเป้าหมายในวงกวา้ง 
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วธีิด าเนินการ 
 

อุปกรณ์  
 วสัดุอุปกรณ์ท่ีใช ้ไดแ้ก่ กระดาษและเคร่ืองเขียนในการประชุมภาคสนาม พนัธ์ุมนัส าปะหลงั เคร่ืองเก็บ
ตวัอยา่งดิน เคร่ืองชัง่และวดัแป้ง เคร่ืองก าหนดพิกดัดว้ยสัญญาณจากดาวเทียม (Global Positioning System, 
GPS) เคร่ืองคอมพิวเตอร์บุคคล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Arc View V 3.2a   และ DSSAT V 3.5  
ข้อมูลด าเนินการ 

1. ขอ้มูลเขตการปกครองระดบัต าบล (Digital file) จากกรมพฒันาท่ีดินกรมพฒันาท่ีดิน ปี 2544 
2. ขอ้มูลเขตภูมิอากาศ  (Digital file) และขอ้มูลอากาศรายวนั ปี2544-2549 จากกรมอุตุนิยมวทิยา  

 3. ขอ้มูลชุดดิน (Digital file) ระดบัจงัหวดั (2545) จากกรมพฒันาท่ีดิน  
 4. ขอ้มูลการใชท่ี้ดินระดบัจงัหวดั (Digital file) ท่ีมีพื้นท่ีปลูกมนัส าปะหลงั จากโปรแกรมสนบัสนุน 
      การก าหนดเขตปลูกพืชเศรษฐกิจ AgZone 1.0 (กรมพฒันาท่ีดิน, 2544)  
 5. ขอ้มูลพื้นท่ีปลูกมนัส าปะหลงัรายจงัหวดั ปี 2547 จากกรมพฒันาท่ีดิน 
  

วธีิการ  
วางแผนการทดสอบวธีิการเพิ่มผลผลิตในแต่ละพื้นท่ี โดยเปรียบเทียบผลการวิจยักบัวธีิปฏิบติัเดิมของ

เกษตรกร ในพื้นท่ี 2-5 ไร่ ใชก้ระบวนการมีส่วนร่วม หรือ กระบวนการ 5ร ตามแนวทางของพฤกษ ์(2543) ใน
การด าเนินงานเพื่อใหเ้กษตรกรไดเ้รียนรู้รวม 5 ขั้นตอน คือ 1) รวมคน รวมใจ 2) ร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ 3) ร่วม
ท า ร่วมรับผดิชอบ 4) ร่วมประเมินผลและสรุปผล และ 5) ร่วมรับผลและแบ่งปันผล  

โดยแบ่งขั้นตอนการด าเนินงาน ดงัน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1 การคดัเลือกพื้นท่ีเป้าหมาย  ด าเนินงานโดย 1) น าแผนท่ีภูมิอากาศ (Digital file)  ชุดดิน 

พื้นท่ีปลูก และเขตการปกครอง มาจดัท าฐานขอ้มูลในระบบสารสนเทศ (GIS) และตรวจสอบกบัพื้นท่ีปลูกปี
7452 เพื่อวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มของแหล่งปลูกมนัส าปะหลงั 2) ใชแ้บบจ าลองมนัส าปะหลงั ซ่ึงบรรจุอยูใ่น
ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยทีางการเกษตร (DSSAT; Decision Support System for 
Agrotechnology Transfer) (Tsuji et al.,1994) วิเคราะห์ศกัยภาพผลผลิตพืชตามสภาพแวดลอ้ม 

ขั้นตอนท่ี 2 การวเิคราะห์ปัญหาในพื้นท่ีเป้าหมาย ด าเนินการใหเ้กษตรกรมีส่วนร่วมและเรียนรู้ในการ
คิดและการตดัสินใจโดย 1) จดัเวทีเสวนาเกษตรกรในพื้นท่ีเป้าหมายเพื่อสืบคน้ขอ้มูลการปฏิบติัและปัญหาการ
ผลิตในพื้นท่ี ศกัยภาพและภูมิปัญญาการผลิตในพื้นท่ี  2) รับสมคัรเกษตรกรเพื่อร่วมท าแปลงทดสอบ 

ขั้นตอนท่ี 3  การวางแผนการทดสอบ ด าเนินการให้เกษตรกรมีส่วนร่วมและเรียนรู้ในการคิดและการ
ตดัสินใจ โดย 1) จดัเวทีเสวนา เพื่อจ าแนกปัญหาการผลิตในพื้นท่ี 2) จดัล าดบัความส าคญัของปัญหา 3) คน้หา
สาเหตุและแนวทางแกไ้ขปัญหาท่ีส าคญั 4) สร้างแนวทางเพิ่มผลผลิตจากภูมิปัญญาในพื้นท่ีและจากผลการวจิยั 
5) วางแผนการทดสอบ การปลูกปฏิบติั การเก็บขอ้มูล การติดตาม การสรุปผล และการขยายผล 
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ขั้นตอนท่ี 4 การด าเนินการทดสอบ ด าเนินการให้เกษตรกรมีส่วนร่วมและเรียนรู้ในการท าการ
รับผดิชอบ การประเมินผลและสรุปผล โดย 1) เกษตรกรเป็นผูป้ลูกปฏิบติั 2) เกษตรกรและนกัวิชาการร่วมเก็บ
ขอ้มูล ร่วมประเมินผล และร่วมสรุปผล  

ขั้นตอนท่ี 4   การขยายผลโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อก าหนดพื้นท่ี
เป้าหมาย และด าเนินการให้เกษตรกรมีส่วนร่วมและเรียนรู้ในการขยายผลสู่เกษตรกร โดยการจดัเวทีเรียนรู้ใน
แปลงทุกประเด็นปัญหา สรุปผลเป็นเอกสารคู่มือการปฏิบติั และขยายผา่นกลไกการถ่ายทอดเทคโนโลย ีต่าง ๆ  

การประเมินผล  
นกัวิชาการเกษตรและเกษตรกรร่วมประเมินผลการทดสอบ ในการยอมรับหรือไม่ยอมรับวิธีการท่ี

ทดสอบ ร่วมเสนอขอ้คิดเห็น ปัญหา อุปสรรคและขอ้จ ากดัท่ีพบเห็นเพื่อการพฒันาวิธีการ กระบวนงาน และ
ถ่ายทอดผลการทดสอบสู่เกษตรกรในพื้นท่ีในระยะต่อไป 
 

เวลาและสถานที่ 

 ท าการทดลองระหวา่งเดือนตุลาคม  745 8– กนัยายน  74 50 
 พื้นท่ี บา้นหนองนกทา ต าบลโพธ์ิศรี อ าเภอโพธ์ิชยั จงัหวดัร้อยเอด็ 

 

ผลและวจิารณ์ผลการทดลอง 
 
การเลอืกพืน้ทีเ่ป้าหมาย  

 จงัหวดัร้อยเอด็ ใน ปี2547 มีพื้นท่ีปลูกมนัส าปะหลงั   88,432 ไร่ (กรมพฒันาท่ีดิน, 2547) เม่ือน ามา
วเิคราะห์สภาพแวดลอ้มโดยระบบเทคโนโลยสีารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) พบวา่พื้นท่ีปลูกส่วนใหญ่ ร้อยละ 
69.7 อยูใ่นเขตปริมาณฝน 1,200-1,400 มิลลิเมตรต่อปี ปลูกบนชุดดินร่วนปนทรายเช่นชุดดินสตึก วาริน สันป่า
ตอง และน ้าพอง สามารถแบ่งเขตภูมินิเวศน์ของพื้นท่ีปลูกได ้45 สภาพแวดลอ้ม ประกอบดว้ย 3 เขตฝน 22 ชุด
ดิน วเิคราะห์ศกัยภาพการใหผ้ลผลิตตามสภาพแวดลอ้มโดยใชแ้บบจ าลอง พบวา่ผลผลิตของมนัส าปะหลงัจะ
ผนัแปรไปตามลกัษณะสภาพภูมิอากาศในแต่ละเขตฝนและความแตกต่างของชุดดิน ในเขตปริมาณฝน 1,000-
1,200 มิลลิเมตรต่อปี ศกัยภาพการใหผ้ลผลิตสูงสุด บนชุดดินสันป่าตอง  12.7 ตนัต่อไร่ เขตปริมาณฝน 1,200-
1,400 มิลลิเมตรต่อปี บนชุดดินโพนพิสัย 11.8 ตนัต่อไร่ และเขตปริมาณฝน 1,400-1,600 มิลลิเมตรต่อปี บนชุด
ดินหล่มเก่า 11.3 ตนั/ไร่  แบ่งศกัยภาพการใหผ้ลผลิตเป็น 2 ระดบัคือพื้นท่ีผลผลิตนอ้ยกวา่ 9 ตนัต่อไร่ มีพื้นท่ี 
53,853 ไร่ พื้นท่ีผลผลิต 9 ตนัข้ึนไปมีพื้นท่ี 34,579ไร่ (ตารางท่ี 1) เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการก าหนดพื้นท่ีเป้าหมาย
ดว้ยระบบ GIS ก่อนด าเนินการวเิคราะห์ปัญหาและคดัเลือกเกษตรกรในพื้นท่ีเพื่อร่วมพฒันาเทคโนโลยกีารผลิต
มนัส าปะหลงัใหเ้หมาะสมกบัพื้นท่ีต่อไป 
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ตารางที ่1  ศกัยภาพผลผลิตในแหล่งปลูกมนัส าปะหลงั จงัหวดัร้อยเอด็ ปี 2547  

พ้ืนท่ีใหผ้ลผลิตนอ้ยกวา่ 9 ตนั/ไร่ พ้ืนท่ีใหผ้ลผลิตมากกวา่ 9 ตนั/ไร่ 

ปริมาณฝน 
(มม./ปี) 

ชุดดิน พ้ืนท่ีปลูก 
(ไร่) 

ผลผลิต 
(ตนั/ไร่) 

ปริมาณฝน 
(มม./ปี) 

ชุดดิน พ้ืนท่ีปลูก 
(ไร่) 

ผลผลิต 
(ตนั/ไร่) 

1000-1200 ชุมพวง 1,343 8.1 1000-1200 เชียงใหม่ 22 10.7 

 โคราช 2,327 8.4  นครพนม 19 11.8 

 เขายอ้ย 198 7.4  โพนพิสยั 137 11.6 

 หล่มเก่า 2,617 7.8  สตึก 8,327 9.7 

 น ้าพอง 3,615 6.9  ท่าตูม 8 10.1 

 พิมาย 5 7.6  ยโสธร 357 11.6 

 ร้อยเอด็ 624 7.1  สนัป่าตอง 4,300 12.7 

 เรณู 378 7.3  วาริน 557 12.1 

 ดินลาดเชิงซอ้น 151 7.5 1200-1400 หล่มเก่า 3,412 10.2 

 สีทน 67 7.6  สนัป่าตอง 5,922 10.3 

 อุบล 450 8.4  วาริน 9,932 9.3 

1200-1400 ชุมพวง 2,646 8.0  นครพนม 40 11.6 

 ชุมพลบุรี 311 8.2  โพนพิสยั 1,000 11.8 

 เดิมบาง 15 8.1  ยโสธร 331 11.6 

 โคราช 439 8.9 1400-1600 เรณู 24 9.2 

 เขายอ้ย 301 8.6  สนัป่าตอง 58 9.8 

 น ้าพอง 7,646 7.4  หล่มเก่า 6 11.3 

 อน้ 1,826 7.7  ร้อยเอด็ 27 11.2 

 พิมาย 554 8.5  ดินลาดเชิงซอ้น 99 11.1 

 ร้อยเอด็ 3,312 8.2     

 เรณู 2,052 8.2     

 สีทน 25 7.6     

 ดินลาดเชิงซอ้น 1,443 8.4     

 สตึก 19,807 8.5     

 อุบล 1,483 8.0     

1400-1600 สตึก 217 8.3     
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การวเิคราะห์ปัญหาในพืน้ทีเ่ป้าหมาย 

 สืบคน้ขอ้มูลการผลิตมนัส าปะหลงัจากเกษตรกรเพื่อต่อยอดดว้ยเทคโนโลยกีารผลิตท่ีมีเกษตรกรเป็น
ศูนยก์ลาง โดยใชก้ระบวนการจดัเวทีเสวนากบัเกษตรกร ในเขตท่ีเป็นแหล่งปลูกมนัส าปะหลงัไดแ้ก่อ าเภอโพน
ทอง โพธ์ิชยั เมยวดี หนองพอก และสุวรรณภูมิ รวม 19   ต าบล   รวบรวมขอ้มูลดา้นการปลูกปฏิบติั ผลผลิต และ
ปัญหาในการผลิต เพื่อใชเ้ป็นฐานขอ้มูลส าหรับพฒันาเทคโนโลยกีารผลิตมนัส าปะหลงัเฉพาะพื้นท่ี  

ผลการเสวานา พบวา่การผลิตมนัส าปะหลงัของเกษตรกรมีตน้ทุนการผลิตอยูร่ะหวา่ง 1,980-4,130 บาท
ต่อไร่ โดยค่าใชจ่้ายส่วนใหญ่ ร้อยละ 21.7 เป็นค่าก าจดัวชัพืช รองมาไดแ้ก่ ค่าปุ๋ยเคมี และค่าจา้งเก็บเก่ียว ร้อย
ละ 14.6 และ14.0   ตามล าดบั ส าหรับผลตอบแทนและรายได ้ ในรายท่ีมีก าไร ไร่ละ 55-1,620 บาท ในราย
ขาดทุน ไร่ละ 103-153 บาท (ตารางท่ี 2) ส าหรับประเด็นปัญหาในการผลิตท่ีส าคญัและพบเป็นส่วนใหญ่ ไดแ้ก่  
ขาดแคลนพนัธ์ุดี และผลผลิตต ่า  คิดเป็นร้อยละ 42.0 และ 26.3 ตามล าดบั ปัญหาท่ีพบมากในดา้น
สภาพแวดลอ้ม ไดแ้ก่  หวัเน่า และดินเส่ือมสภาพ คิดเป็นร้อยละ 47.3 และ 26.3  ตามล าดบั  และปัญหาท่ีพบ
มากในดา้นตน้ทุนและการจ าหน่าย  ไดแ้ก่ราคาผลผลิตต ่า และปุ๋ยแพง คิดเป็นร้อยละ 94.7 และ 63.2 (ตารางท่ี 3) 

ท าการส ารวจพื้นท่ีปลูกมนัส าปะหลงัของเกษตรกรเพื่อศึกษาระบบการผลิตของเกษตรกรแต่ละรายโดย
วธีิสัมภาษณ์ และใชแ้บบสอบถาม พร้อมหาพิกดัแปลงมนัส าปะหลงั โดยใชเ้คร่ือง GPS  

ผลการส ารวจขอ้มูลการผลิตจ านวน  69 แปลง พบวา่ เกษตรกร ร้อยละ 68.1 ปลูกมนัส าปะหลงัพนัธ์ุ
เกษตรศาสตร์ 50 ร้อยละ 29.0 ปลูกพนัธ์ุระยอง 90 มีเพียงร้อยละ 5.8 ปลูกพนัธ์ุระยอง 5 ฤดูปลูกเร่ิมตั้งแต่เดือน
สิงหาคม-พฤศจิกายน แต่ส่วนใหญ่ร้อยละ 75.4  ปลูกเดือนตุลาคม เม่ือจดัท าขอ้มูลในระบบ GIS พบวา่แปลงมนั
ส าปะหลงัท่ีส ารวจส่วนใหญ่ ร้อยละ 92.8 ปลูกบนดินท่ีเน้ือดินมีลกัษณะเป็นดินร่วนปนทราย (Sandy loam) ชุด
ดินโคราช สตึก เรณูโพนพิสัย สีทน สันป่าตอง และหล่มเก่า โดยพื้นท่ีร้อยละ 91.3 อยูเ่ขตท่ีมีปริมาณฝน   1,200-
14,00 มิลลิเมตรต่อปี เกษตรกรเก็บเก่ียวผลผลิตตั้งแต่ 8-13 เดือนแต่ส่วนใหญ่ ร้อยละ 28.1 เก็บเก่ียวท่ีอาย ุ 11 
เดือน ผลผลิตมนัส าปะหลงัอยูร่ะหวา่ง  0.7-9.1  ตนัต่อไร่ ซ่ึงผนัแปรไปตามปริมาณฝน ลกัษณะเน้ือดิน และการ
จดัการ (ตารางท่ี 4) 

จากการวเิคราะห์ปัญหาของเกษตรกรซ่ึงพบวา่ปัญหาการผลิตท่ีส าคญัท่ีสุด คือ การขาดแคลนพนัธ์ุดี จึง
ไดก้ าหนดโจทยว์จิยัเพื่อแกปั้ญหาการผลิตดา้นน้ี คือ การทดสอบเทคโนโลยดีา้นพนัธ์ุ โดยคดัเลือกนายสม 
ทะนาสินธ์ิ  เกษตรกรบา้นโพธ์ิศรี ต าบลหนองนกทา อ าเภอโพธ์ิชยั จงัหวดัร้อยเอด็ เดิมปลูกมนัส าปะหลงัพนัธ์ุ
ระยอง 90 ใหผ้ลผลิต 5 ตนัต่อไร่  อาสาท าแปลงร่วมกบัสมาชิกรวม 5 คน เพื่อทดสอบมนัส าปะหลงัพนัธ์ุใหม่ 
พนัธ์ุระยอง 7 พื้นท่ี 3 ไร่ เปรียบเทียบกบัพนัธ์ุระยอง 90 พื้นท่ี 3 ไร่ ซ่ึงเป็นพนัธ์ุท่ีเกษตรปลูก การปลูกและ
ปฏิบติัดูแลรักษาตามวธีิเกษตรกร โดยพื้นท่ีแปลงทดสอบอยูใ่นสภาพแวดลอ้มเขตปริมาณฝน 1,200-1,400 
มิลลิเมตรต่อปี ชุดดินน ้าพอง มีศกัยภาพการใหผ้ลิต 7.4 ตนัต่อไร่ เป็นสภาพแวดลอ้มท่ีมีพื้นท่ีปลูกมนัส าปะหลงั 
7,646 ไร่   
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ตารางที ่2  ตน้ทุนการผลิตมนัส าปะหลงัของเกษตรกร ในแหล่งปลูก จงัหวดัร้อยเอด็ 
 

อ าเภอ ต าบล 

ค่า
เตรียม
ดิน 

ค่า
ท่อน
พนัธุ์ 

ค่า 
ปุ๋ย 
เคมี 

ค่า 
จา้ง
ใส่
ปุ๋ย 

ค่า
ก าจดั
วชัพืช 

ค่า 
จา้ง
ปลูก 

ค่า 
เก็บ
เก่ียว 

ค่า
ขน
ส่ง 

ค่า 
อาหาร 

รวม 
ผลผลิต  
ตนั/ไร่ 

ก าไร 

โพนทอง ค านาดี 360    1,000 300 600 200 200 2,660 3 940 

 หนองใหญ่ 450 500 245  1,000 400 360 360  3,315 3 285 

 ค านาดี 380  420  300  500 400  1,980 3 1620 

 โพธ์ิทอง 390 200 235  900 400 600 300  3,025 3 575 

 อุ่มเมา้ 500 133 1,040  600 120 650 360 300 3,703 3 -103 

โพธ์ิชยั บวัค า 450  825  500  150 450 200 2,575 3 1025 

 เชียงใหม่ 480 500 550  600  450 360 250 3,190 3 410 

 ค าพอุง 400  360  500 200 240 200 100 2,000 3 1600 

 อคัคะค า 300 100 825  1,200 200 450 420 50 3,545 3 55 

 โพธ์ิศรี 340 166 505  600 100  360 100 2,171 3 1429 

 ขามเป้ีย 450  500 40 1,000 300 300 240 150 2,980 3 620 

เมยวดี ชุมพล 390 150 560  600  500 240 214 2,654 3 946 

หนองพอก รอบเมือง 450 200  170 800 300  500  2,420 3 1180 

 กกโพธ์ิ 450 100 825 260 800 300 600 595 200 4,130 4 670 

 บึงงาม 400 1,000 153  1,000 200 600 300 100 3,753 3 -153 

 ภูเขาทอง 280 300   1,000  700 300 300 2,880 2.5 120 

สุวรรณภูมิ ชา้งเผอืก 260   235 1,000 300 720 800 100 3,415 3 185 

 หว้ยหินลาด 260   520 800 300 360 660 180 3,080 3 520 

 น ้าค  า 240 133 470  240  500 600 100 2,283 2 117 

 เฉล่ีย 381 289 512 245 760 266 490 388 175 3,507   

 ร้อยละ 10.9 8.2 14.6 7.0 21.7 7.6 14.0 11.1 5.0 100.0   

 * ราคาหวัสด 1.20 บาท/กิโลกรัม  
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ตารางที ่3 ปัญหาการผลิตมนัส าปะหลงัของเกษตรกร ในพื้นท่ี 5 อ าเภอ 19 ต าบล ของจงัหวดัร้อยเอด็ 
 

กลุ่มปัญหา/สาเหตุ จ านวนต าบล ร้อยละ 
ปัญหาการผลิต   

1.ขาดพนัธ์ุดี 8 42.0 
2.ผลผลิตต ่า 5 26.3 
3.ขาดความรู้ 2 10.5 
ปัญหาสภาพแวดลอ้ม   

1.ดินเส่ือมความอุดมสมบูรณ์ 5 26.3 
2.หวัเน่า 9 47.3 
3.ปลวก 8 42.1 
ปัญหาดา้นตน้ทุนการผลิต   

1.ราคาผลผลิตต ่า 18 94.7 
2.ปุ๋ยแพง 12 63.2 
3.ค่าแรงสูง 11 57.9 
4.ค่าขนส่งแพง 6 31.6 

 

ตารางที ่4  ผลการส ารวจแปลงมนัส าปะหลงัของเกษตรกร จงัหวดัร้อยเอด็ 

ท่ี ช่ือ-สกลุ พนัธ์ุ 
ระยะปลูก 

ซม. 
เดือน
ปลูก 

อายเุก็บ 
เดือน 

ปุ๋ยสูตร 
อตัรา 
กก./ไร่ 

ผลผลิต 
ตนั/ไร่ 

1 * มก.50 80x40 ก.ย. 12 16-16-8 50 3.5 
2 * รย.90 70x40 ก.ย. 11 15-15-15 50 4.0 
3 * รย.5,มก50 80x40 ต.ค. 11 16-16-8 20 2.5 
4 * รย.90 80x40 ส.ค. 8 ไม่ใส่ปุ๋ย  3.5 
5 * รย.90 80x40 ต.ค. 12 ยเูรีย 50 3.0 
6 * รย.90,มก.50 70x40 ต.ค. 12 15-15-15 50 2.0 
7 * รย.5,มก.50 80x40 ต.ค. 11 น ้าเสียจากโรงแป้ง  3.0 
8 * มก.50 80x40 ก.ย. 11 น ้าเสียจากโรงแป้ง  2.4 
9 * รย.90 80x50 ต.ค. 10 ไม่ใส่ปุ๋ย  2.4 
10 * รย.90 80x60 ต.ค. 11 15-15-15 13 3.0 
11 * มก.50 70x50 ต.ค. 12 ไม่ใส่ปุ๋ย  3.0 
12 * รย.5,มก.50 80x60 ต.ค. 11 15-15-15 28 2.5 
13 * รย.5 80x50 ต.ค. 10 ยเูรีย 15 3.8 
14 * รย.60 100x60 พ.ย. 12 ไม่ใส่ปุ๋ย  2.5 

* ไม่มีขอ้มูล 
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ตารางที ่4  (ต่อ) ผลการส ารวจแปลงมนัส าปะหลงัของเกษตรกร จงัหวดัร้อยเอ็ด 

ท่ี ช่ือ-สกลุ พนัธ์ุ 
ระยะปลูก 

ซม. 
เดือน
ปลูก 

อายเุก็บ 
เดือน 

ปุ๋ยสูตร 
อตัรา 
กก./ไร่ 

ผลผลิต 
ตนั/ไร่ 

15 * รย.90 70x40 ต.ค. 11 15-15-15 25 3.2 
16 นายนคร  ขนัทองค า มก.50 70x70 พ.ย. 12 15-15-15 13 4.3 
17 นายสุบิน  นิคมเขตต ์ รย.90,มก.50 50x20 ต.ค. 11 16-16-8 31 4.4 
18 นายชาย  พลเยีย่ม มก.50 50x20 ต.ค. 11 16-16-8 30 4.0 
19 นายจิตร  พลเยีย่ม มก.50 50x20 ต.ค. 11 16-16-8 28 4.0 
20 นายบุญเลิศ  รัตนวงษ ์ รย.90,มก.50 40x40 ต.ค. 12 15-15-15 29 4.0 
21 นายบ ารุง  ตรีจนัทร์ มก.50 100x50 พ.ย. 9 16-16-8 25 3.0 
22 นายไพทูรย ์ จนัทะเริง มก.50 80x40 ก.ย. 11 15-15-15 31 2.5 
23 นายสมยงค ์ วรชินา มก.50 80x40 ต.ค. 11 15-15-15 70 4.4 
24 นายสุวรรณ  ศรีเอก มก.50 80x40 ต.ค. 11 15-15-15 50 3.0 
25 นายสุยะ  พลเยีย่ม มก.50 80x40 ต.ค. 11 15-15-15 22 4.4 
26 นายยทิุน  เนินกลว้ย มก.50 80x40 ต.ค. 11 15-15-15 25 4.0 
27 นายประสิทธ์ิ  พิมหอม มก.50 80x40 ต.ค. 10 15-15-15 44 3.3 
28 นายประนอม  พลเยีย่ม รย.90 100x50 ต.ค. 13 15-15-15  4.5 
29 นายวาสนา  ปัญญาวภิาส มก.50 40x40 ก.ย. 12 15-15-15 25 2.5 
30 นายอ าพร  ชูมานะ มก.50 40x40 ต.ค. 11 15-15-15 36 4.6 
31 นางพรรณี  บุตรตะแสน มก.50 40x40 ต.ค. 13 15-15-15 43 4.3 
32 นายประทวน  พลเยีย่ม มก.50 40x40 ก.ย. 11 15-15-15 32 2.8 
33 นายราวนิ  เหิมไทสง มก.50 40x40 ต.ค. 13 15-15-15 125 8.0 
34 นายคม  พลเยีย่ม มก.50 40x40 ต.ค. 13 15-15-15 38 2.5 
35 นายสงค ์ มนัลงัสี มก.50 40x40 ส.ค. 13 15-15-15 100 7.5 
36 นายไพบูลย ์ ตาลประเดิ รย.90 60x30 ต.ค. 12 16-16-8 0 3.8 
37 นายบุญแสง  โกษาเฉวยีง มก.50 50x30 ต.ค. 13 16-16-8 0 3.0 
38 นายมะลยั  พลเยีย่ม รย.90 100x50 พ.ย. 12 15-15-15 0 4.0 
39 นายเกียรติ  แพงไธสง มก.50 100x50 ต.ค. 13 15-15-15 0 5.0 
40 นายสาคร  พลเยีย่ม รย.90 50x50 ก.ย. 13 15-15-15 40 7.0 
41 นายประภาส  พลเยีย่ม รย.90 50x20 ต.ค. 11 15-15-15 0 3.0 
42 นางฉววีรรณ  พลเยีย่ม มก.50 40x20 ต.ค. 11 15-15-15 7 0.7 
43 นายจรินทร์  พลเยีย่ม มก.50 60x30 ต.ค. 9 16-16-8 30 3.8 
44 นายองอาจ  พลเยีย่ม รย.90 40x20 พ.ย. 9 15-15-15 38 4.5 
45 นายบวัศรี  แวงวรรณ รย.90 50x30 ต.ค. 10 15-15-15 36 3.0 
46 นายยล  ตาลเล่ียม มก.50 50x30 ต.ค. 11 16-16-8 0 3.5 
47 นายวงศศิ์ลป์  โกมาลย ์ มก.50 40x40 ต.ค. 13 15-15-15 5 0.8 

* ไม่มีขอ้มูล 
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ตารางที ่4  (ต่อ) ผลการส ารวจแปลงมนัส าปะหลงัของเกษตรกร จงัหวดัร้อยเอ็ด 

ท่ี ช่ือ-สกลุ พนัธ์ุ 
ระยะปลูก 

ซม. 
เดือน
ปลูก 

อายเุก็บ 
เดือน 

ปุ๋ยสูตร 
อตัรา 
กก./ไร่ 

ผลผลิต 
ตนั/ไร่ 

48 นายอดุลย ์ วรรณภกัดี รย.90 50x30 ต.ค. 11 16-16-8 35 3.9 
49 นายทองใบ  วรรณสา รย.90 50x30 ต.ค. 11 15-15-15 50 5.0 
50 นายจดั  ประดบัเสริฐ มก.50 50x30 ต.ค. 11 16-8-8 13 3.0 
51 นางลอ้ม  พลเยีย่ม รย.90 50x30 ต.ค. 10 16-16-8 25 3.5 
52 นายปราโมทย ์ ทรงบุตรศ มก.50 80x50 ต.ค. 10 16-16-8 30 3.7 
53 นางปอน  บุตรสาร มก.50 80x50 ต.ค. 12 15-15-15,ยเูรีย 0 4.0 
54 นายบรรจง  หารพละ รย.90,มก.50 80x50 ต.ค. 12 15-15-15,ยเูรีย 0 7.0 
55 นางเตือน  เมยศรี รย.90,มก.50 80x50 พ.ย. 11 16-8-8,ยเูรีย 42 5.0 
56 นายบ าเพญ็  พลเยีย่ม มก.50 80x50 ต.ค. 11 16-16-8 0 2.0 
57 นางอรุณ  กลุสุวรรณ รย.90,มก.50 80x50 ต.ค. 12 15-15-15 0 4.0 
58 นางบงัอร  อุบลชิต รย.90 80x50 ส.ค. 12 15-15-15,ยเูรีย 0 5.0 
59 นายเด่นภูมิ  ภูมิเขต รย.90,มก.50 80x50 ต.ค. 10 16-8-8 0 3.5 
60 นางค าพร  ลาดหนองขุ่น รย.90 60x 40 ต.ค. 11 15-15-15 0 3.7 
61 นางไย  อินทร์โพธ์ิสม รย.90 80x50 ต.ค. 12 15-15-15 0 3.0 
62 นายบุญทอม  อตัวชิา รย.90 80x50 ต.ค. 11 15-15-15 0 9.1 
63 นางวงัเยน็  ทิพยพ์โชค มก.50 80x40 ต.ค. 13 - 0 1.0 
64 นายค าอา้ย  ผดุงรัตน ์ รย.90,มก.50 80x30 ต.ค. 11 16-16-8 0 5.0 
65 นายสนบั  พลเยีย่ม รย.90,มก.50 80x40 ก.ย. 12 15-15-15,16-16- 11 7.8 
66 นายกระบวน  วชิยัโคตร มก.50 80x40 ต.ค. 10 15-15-15 0 2.7 
67 นางหอม  พนัธ์ุเพชร มก.50 70x50 ต.ค. 10 16-16-8 0 2.1 
68 นางสาวนนัทนา  โพธิบุต มก.50 80x50 ต.ค. 13 - 0 4.0 
69 นายเฉลิม  จนัดาหงษ ์ มก.50 80x50 ต.ค. 13 - 0 2.0 

 

ผลการทดสอบ  

มนัส าปะหลงัพนัธ์ุระยอง 7 ท่ีปลูกกลางเดือนสิงหาคม 2548  เก็บเก่ียวท่ีอาย ุ11 เดือน  ใหผ้ลผลิต 7.2 
ตนัต่อไร่ ปริมาณแป้งในหวัสด 28%  ส่วนพนัธ์ุระยอง 90 ใหผ้ลผลิต 6.6 ตนัต่อไร่ เปอร์เซ็นตแ์ป้ง 30%  การ
เก็บเก่ียวผลผลิตและวดัปริมาณแป้ง เกษตรกรเป็นผูล้งมือปฏิบติัทุกขั้นตอน (ตารางท่ี5) และมีเกษตรกรแปลง
ขา้งเคียงร่วมสังเกตการณ์ (ภาพท่ี1) เม่ือสรุปผลการด าเนินงานมีเกษตรกรหลายราย ใหค้วามสนใจมนัส าปะหลงั
พนัธ์ุระยอง 7 และยนิดีร่วมทดสอบตามวธีิปฏิบติัของเกษตรกร (ภาคผนวก) เพื่อขยายผลจ านวน 8 ราย ดงันั้นใน
ปลายฤดูฝนปี2550 สามารถขยายพื้นท่ีทดสอบพนัธ์ุระยอง 7 ในพื้นท่ี บา้นหนองนกทา ท่ีปลูกบนชุดดินน ้าพอง  
15 ไร่ ซ่ึงไดใ้ชเ้ป็นแปลงเรียนรู้และแปลงตน้แบบของมนัส าปะหลงัพนัธ์ุระยอง 7 ส าหรับเกษตรกรในพื้นท่ี
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ชุมชนใกลเ้คียง ผลผลิตพนัธ์ุระยอง 7 ในปี 2550 อยูร่ะหวา่ง 4.1-7.7 ตนัต่อไร่ สูงกวา่พนัธ์ุระยอง 90 ร้อยละ 
14.3-28.3 (ตารางท่ี 6 ) ซ่ึงผลผลิตใกลเ้คียงศกัยภาพของพื้นท่ีใหผ้ลผลิต 7.4 ตนัต่อไร่ 

ขณะเดียวกนัไดมี้การผลิตท่อนพนัธ์ุมนัส าปะหลงัพนัธ์ุระยอง 7 ภายในศูนยบ์ริการวชิาการดา้นพืชและ
ปัจจยัการผลิตร้อยเอด็ พื้นท่ี 20 ไร่ เพื่อเตรียมขยายผลยงัพื้นท่ีเป้าหมาย (ภาพท่ี 2) ในสภาพแวดลอ้มเขตปริมาณ
ฝน 1,200-1,400 มิลลิเมตรต่อปี ชุดดินน ้าพอง พื้นท่ีต าบลโพธ์ิศรี อ าเภอโพธ์ิชยั ต าบลค านาดี อ าเภอโพนทอง 
และต าบลรอบเมือง อ าเภอหนองพอก จงัหวดัร้อยเอด็ 

ตารางที ่5 วธีิปฏิบติัของเกษตรกรท่ีร่วมแปลงทดสอบพนัธ์ุระยอง 7 ปี 2549 

เกษตรกรอาสา นายสม   ทะนาสินธุ   นายไกร กมลวบิูรณ์  นายหยยุโยสะอาด  นายวาสนา  ภินวชิยั
และนายประจวบ  โยสะอาด  

พื้นท่ีปลูกทดสอบ 6  ไร่ 
การเตรียมดิน ไถดะ ไถพรวน  และไถยกร่องปลูกโดยใชร้ถไถเดินตาม 
พนัธ์ุ ระยอง 7 และระยอง 90   
ช่วงปลูก เดือนสิงหาคม 2548 
การใชปุ๋้ย ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-8 อตัรา  6 กระสอบ  ต่อ 6ไร่แบ่งใส่ 2 คร้ัง คร้ังท่ี 1 ใส่ 5 

กระสอบก่อน คร้ังท่ี2 ใส่ 1 กระสอบใส่เฉพาะส่วนท่ีงามไม่ทนัตน้อ่ืน 
การก าจดัวชัพืช 2  คร้ัง  คร้ังท่ี 1 อายมุนัส าปะหลงั 1 เดือน คร้ังท่ี  2 ช่วงอายปุระมาณ 2 เดือนโดย

การไถเบิกออกแลว้โรยปุ๋ยใหท้ัว่ แลว้ไถกลบ 
ช่วงการเก็บเก่ียว เดือนกรกฎาคม 2549  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพที ่1 เกษตรกรร่วมเก็บเก่ียวและประเมินผลแปลงทดสอบ 
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ตารางที ่7 ผลผลิตมนัส าปะหลงัแปลงทดสอบในเขตฝน 1,200-1,400 มิลลิเมตรต่อปี ชุดดินน ้าพอง ปี 2550   
 

แปลงท่ี เกษตรกร 
ผลผลิตตนั/ไร่ เปอร์เซ็นตแ์ป้ง 

% ผลผลิตเพิ่ม 
ระยอง 90 ระยอง 7 ระยอง 90 ระยอง 7 

1 นายสม          ทะนาสินธ์ิ 6.0 7.7 28.5 29.2 28.3 
2 นายหยยุ        โยสะอาด 3.2 4.1 27.2 28.5 28.1 
3 นายไกร         กมลวบิูลย ์ 3.4 4.2 28.4 26.8 23.5 
4 นายบุญมา     ค  าสุวรรณ 4.4 5.2 26.7 29.0 18.2 
5 นายบุญช่วย   ค  าบวัโคตร 4.0 5.0 27.0 26.7 25.0 
6 นายกิมไล ้     ค  าภกัดี 4.2 4.8 26.8 27.8 14.3 
7 นายวาสนา    ภินวชิยั 4.8 5.9 26.5 26.0 22.9 
8 นายประสงค ์โพธ์ิชยัคุณ 3.8 4.5 28.5 29.0 18.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพที ่2 แผนภูมิการทดสอบมนัส าปะหลงัพนัธ์ุระยอง 7 ของศูนยบ์ริการวชิาการดา้นพืชและปัจจยัการ
   ผลิตร้อยเอด็ 

ศบป.

3 ไร่ ปี 49

3 ไร่ 1 ไร่ ปี 503 ไร่ 4 ไร่ 4 ไร่15 ไร่

3 ไร่

ปี 51 ส่งมอบเทคโนโลยี

กลุ่มเกษตรกร ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยตี าบล เกษตรอ าเภอ 

แปลงเรียนรู้

ขบวนการมส่ีวนร่วม

แผนผงัการทดสอบ พนัธ์ุมนัส าปะหลงั ระยอง 7 ศบป.ร้อยเอด็

ขยายพนัธ์ุขยายพนัธ์ุ20 ไร่

ศบป.

3 ไร่ ปี 49

3 ไร่ 1 ไร่ ปี 503 ไร่ 4 ไร่ 4 ไร่15 ไร่

3 ไร่

ปี 51 ส่งมอบเทคโนโลยี

กลุ่มเกษตรกร ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยตี าบล เกษตรอ าเภอ 

แปลงเรียนรู้

ขบวนการมส่ีวนร่วม

แผนผงัการทดสอบ พนัธ์ุมนัส าปะหลงั ระยอง 7 ศบป.ร้อยเอด็

ขยายพนัธ์ุขยายพนัธ์ุ20 ไร่
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การขยายผลเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
วนัท่ี 16 สิงหาคม 2550 มีการจดัเสวนากลุ่มเกษตรกรจ านวน 4 กลุ่ม จากบา้นหนองนกทา และบา้น

ราษฎรถาวร ต าบลโพธ์ิศรี อ าเภอโพธ์ิชยั  บา้นปากช่อง ต าบลค านาดี อ าเภอโพนทอง และบา้นกกโพธ์ิ ต าบล
รอบเมือง อ าเภอหนองพอก จงัหวดัร้อยเอด็ จ านวน 30 คน ท่ีศูนยบ์ริการวชิาการดา้นพืชและปัจจยัการผลิต
ร้อยเอด็ เพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ์การผลิตมนัส าปะหลงัในแต่ละพื้นท่ี และร่วมจดัท าแผนการผลิตมนั
ส าปะหลงั ใหไ้ดผ้ลผลิตไร่ละ 7 ตนั โดยใชพ้นัธ์ุระยอง 7 ท่ีศูนยบ์ริการวชิาการดา้นพืชและปัจจยัการผลิต
ร้อยเอด็ไดเ้ตรียมท่อนพนัธ์ุไว ้ซ่ึงสามารถขยายพื้นท่ีปลูกไดป้ระมาณ 80-100 ไร่ โดยมีขอ้ตกลงวา่เกษตรกรตอ้ง
คืนท่อนพนัธ์ุบางส่วน เพื่อขยายใหก้บัเกษตรกรรายใหม่ในพื้นท่ีเป้าหมายแหล่งปลูกเขตฝน 1,200-1,400 
มิลลิเมตรต่อปี บนชุดดินน ้าพอง 

 

สรุปผลการทดลองและค าแนะน า 
 

การน าระบบ GIS และแบบจ าลองพืชมาประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาเทคโนโลยกีารผลิตมนัส าปะหลงัแบบ
มีส่วนร่วมของเกษตรกร ท าใหส้ามารถจ าแนกสภาพแวดลอ้มและศกัยภาพการใหผ้ลผลิตของมนัส าปะหลงั เพื่อ
คดัเลือกพื้นท่ีเป้าหมายในการด าเนินงานและก าหนดพื้นท่ีในการขยายผลไดอ้ยา่งชดัเจนและรวดเร็ว  

การตั้งโจทยว์จิยัโดยการสรุปประเด็นปัญหาของพื้นท่ีและล าดบัความส าคญัในการแกปั้ญหา จากการมี
ส่วนร่วมของเกษตรกร ท าใหส้ามารถน าเทคโนโลยกีารผลิตมนัส าปะหลงัไปปรับใชใ้หเ้หมาะสมกบัพื้นท่ีและ
การจดัการของเกษตรกร ผลการด าเนินงานท าใหเ้กษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการสามารถเพิ่มผลผลิตมนัส าปะหลงั
ไดไ้ร่ละ 4.1-7.7 ตนั หรือคิดเป็นร้อยละ 14.3-28.3  

การน าไปใช้ประโยชน์ 
 

จากการน าผลการวิจยัของกรมวชิาการเกษตร คือ มนัส าปะหลงัพนัธ์ุระยอง 7 ไปใหเ้กษตรกรร่วม
ด าเนินงานทดสอบในพื้นท่ี จนเกิดการพฒันาการผลิต คือ สามารถยกระดบัผลผลิตมนัส าปะหลงัในสภาพไร่
เกษตรกรได ้ท าใหเ้กิดการขยายผลสู่เกษตรกรอยา่งต่อเน่ือง แบ่งไดเ้ป็น 3 กลุ่ม คือ 1) เกษตรกรท่ีร่วมท าแปลง
ทดสอบ 2) เกษตรกรในพื้นท่ีชุมชนท่ีท าแปลงทดสอบ และ 3) เกษตรกรในพื้นท่ีนอกชุมชน หรือจงัหวดัท่ีท า
การทดสอบ โดย 

กลุ่มท่ี 1 เป็นกลุ่มท่ีน าผลการวจิยัไปพฒันาต่อยอดงานทดสอบไดแ้ก่เกษตรกรกรท่ีร่วมทดสอบ จ านวน 
8 ราย  เกษตรกรเหล่าน้ีน าผลการทดสอบไปปรับปรุงเทคโนโลยกีารผลิตการจดัการในแปลงของตนเอง 
 กลุ่มท่ี 2 เป็นกลุ่มท่ีน าผลการทดสอบไปใชป้ระโยชน์ในพื้นท่ี  ไดแ้ก่ เกษตรกรสมาชิกแปลงทดสอบ 
หรือเกษตรกรในชุมชนท่ีมีส่วนร่วมในขั้นตอนการวเิคราะห์พื้นท่ี จ  านวน 73 ราย บางรายเป็นสมาชิกกลุ่ม
ร่วมกบัเกษตรกรท่ีท าแปลงทดสอบ และไดเ้รียนรู้ขั้นตอนการด าเนินงานเป็นระยะๆ ในเขตท่ีมีการด าเนินงานถึง
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การเก็บเก่ียวประเมินผลแลว้  มีเกษตรกรน าผลงานทดสอบ (พนัธ์ุระยอง 7) ไปปลูก รวม 30 ราย เป็นพื้นท่ีปลูก 
130 ไร่  

กลุ่มท่ี 3 เป็นกลุ่มท่ีน าผลการทดสอบไปใชป้ระโยชน์ หรือขยายผลนอกพื้นท่ีชุมชน หรือขา้มจงัหวดั   
ไดแ้ก่ จงัหวดัในเขตพื้นท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง โดยน าวธีิการท่ีมีการประมวลผลดว้ยระบบ GIS 
และแบบจ าลอง เพื่อก าหนดพื้นท่ีเป้าหมาย และด าเนินการทดสอบดว้ยวธีิเกษตรกรมีส่วนร่วม ไปด าเนินการใน
ระดบัชุมชนและแปลงเกษตรกรในพื้นท่ี 4 จงัหวดั คือ นครราชสีมา มหาสารคาม อุบลราชธานี และบุรีรัมย ์และ
ขยายเพิ่มเติมสู่จงัหวดั ศรีสะเกษ สุรินทร์ อ านาจเจริญ และยโสธร ขณะน้ีแนวทางการด าเนินงานน้ีไดจ้ดัท าเป็น
โครงการเพื่อน าผลงานวิจยัและทดสอบของกรมวชิาการเกษตรท่ีด าเนินการอยู ่ ไปขยายผลใหค้รอบคลุมพื้นท่ี 
ในแหล่งปลูกท่ีส าคญัทั้งประเทศ  (กอ้นทอง และคณะ, 2550) 
 

เอกสารอ้างองิ 
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 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และศูนยวจิยัเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 85 หนา้ 
กรมพฒันาท่ีดิน. 2546. การใชเ้ทคโนโลยรีีโมทเซนซ่ิงและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อประเมินผลผลิตมนั

ส าปะหลงั ปี พ.ศ.256. กรมพฒันาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 160 หนา้ 
กรมพฒันาท่ีดิน. 2547. รายงานสรุปการใชเ้ทคโนโลยรีีโมทเซนซ่ิงและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อประเมิน 

ผลผลิตมนัส าปะหลงั ปี พ.ศ.2547. กรมพฒันาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 4 หนา้ 
กรมวชิาการเกษตร. 2545. เกษตรดีท่ีเหมาะสมส าหรับมนัส าปะหลงั. โรงพิมพชุ์มนุมสหกรณ์การเกษตร. 22 
 หนา้ 
กอ้นทอง  พวงประโคน สุกิจ  รัตนศรีวงษ ์ บุญช่วย  สงฆน์าม และสมศกัด์ิ  ทองศรี.2550 โครงการจดัท าแผนท่ี 

เทคโนโลยกีารผลิตมนัส าปะหลงัเฉพาะพื้นท่ีในเขตพื้นท่ี สวพ.2 -6. รายงานกา้วหนา้ 6 เดือน  
 กรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 20 หนา้   
พฤกษ ์  ยบิมนัตะศิริ. 2543 แนวคิดและแนวทางการวิจยัอยา่งมีส่วนร่วม. หนา้1-24. ใน เอกสารประกอบการ
 ฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการเร่ือง การวจิยัอยา่งมีส่วนร่วมเพื่อพฒันาการเกษตร. 
วนิยั  ศรวตั สุกิจ  รัตนศรีวงษ ์และเพียงเพญ็  ศรวตั. 2547 การศึกษาพฒันาการ การเจริญเติบโตและสัมประสิทธ์ิ
 ทางพนัธุกรรมของมนัส าปะหลงัเพื่อใชใ้นการก าหนดเขตการผลิตมนัส าปะหลงั. หนา้ 1-3 .ใน 
 ผลงานวจิยัดีเด่นประจ าปี 2545. กรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.  
วนิยั ศรวตั และสุกิจ  รัตนศรีวงษ.์ 2549. แผนท่ีศกัยภาพการผลิตมนัส าปะหลงัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ. 
 โครงการจดัท าแผนท่ีศกัยภาพการผลิตมนัส าปะหลงั. ศูนยว์จิยัพืชไร่ขอนแก่น ส านกัวิจยัและพฒันาการ
 เกษตรเขตท่ี 3 กรมวชิาการเกษตร. 51 หนา้  
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ภาคผนวก 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การปฏิบติัของเกษตรกรท่ีร่วมท าแปลงทดสอบมนัส าปะหลงัพนัธ์ุระยอง 7 ปี 2550 

 

1. นายสม   ทะนาสินธ์     
การเตรียมดิน ไถเตรียมดิน  2  คร้ัง  ไถดะ  ไถพรวนพร้อมยกร่องปลูก ใชร้ถไถเดินตาม 
พนัธ์ุ ระยอง  7  ระยอง 9 
วนัท่ีปลูก 5  สิงหาคม  2549 
ระยะปลูก 80 x 40 ซม. 
การใชปุ๋้ย ปุ๋ยเคมีสูตร  15-15-15 อตัรา 75 กก./ ไร่ ร่วมกบัปุ๋ยคอก 500 กก./ไร่ 
การก าจดัวชัพืช 1  คร้ัง ใชแ้รงงาน 
เก็บเก่ียว 12 เดือน 

 

 

 

< 7                253 
7 – 9         53,600 
9 – 11       13,342 
11 -13       21,237  
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2. นายไกร  กมลวบูิรณ์    
 การเตรียมดิน ไถเตรียมดิน  2  คร้ัง  ไถดะ  ไถพรวนพร้อมยกร่องปลูก ใชร้ถไถเดินตาม 
พนัธ์ุ ระยอง  7  ระยอง 9 
วนัท่ีปลูก 15  สิงหาคม  2549 
ระยะปลูก 100 x 40 ซม. 
การใชปุ๋้ย ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร  15-15-15  อตัรา  50 กก./ไร่ 
การก าจดัวชัพืช 1  คร้ัง ใชแ้รงงาน ท่ีอาย ุ40 วนั หลงังอก 
เก็บเก่ียว 11 เดือน 

3.  นายหยุย   โยสะอาด    
การเตรียมดิน ไถเตรียมดิน  2  คร้ัง  ไถดะ  ไถพรวนพร้อมยกร่องปลูก ใชร้ถไถเดินตาม 
พนัธ์ุ ระยอง  7  ระยอง 9 
วนัท่ีปลูก 19  กนัยายน  2549 
ระยะปลูก 80 x 30 ซม. 
การใชปุ๋้ย ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร  16-16-8  อตัรา 50 กก./ไร่ และปุ๋ยข้ีไก่ 700 กก./ไร่ 
การก าจดัวชัพืช 2  คร้ัง ใชแ้รงงาน ท่ีอาย ุ30 และ 70 วนัหลงังอก 
เก็บเก่ียว 12 เดือน 

4.  นายวาสนา   ภินวชัิย   
การเตรียมดิน ไถเตรียมดิน  2  คร้ัง  ไถดะ  ไถพรวนพร้อมยกร่องปลูก ใชร้ถไถเดินตาม 
พนัธ์ุ ระยอง  7  ระยอง 9 
วนัท่ีปลูก 20   กนัยายน  2549 
ระยะปลูก 80 x 30 ซม. 
การใชปุ๋้ย ใสปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-8  อตัรา 50 กก./ไร่  
การก าจดัวชัพืช 1  คร้ัง ใชแ้รงงาน ท่ีอาย ุ30 วนัหลงังอก 
เก็บเก่ียว 11 เดือน 

5.  นายบุญมา  ค าสุวรรณ      
การเตรียมดิน ไถเตรียมดิน  2  คร้ัง  ไถดะ  ไถพรวนพร้อมยกร่องปลูก ใชร้ถไถเดินตาม 
พนัธ์ุ ระยอง  7  ระยอง 9 
วนัท่ีปลูก 18  ตุลาคม  2549 
ระยะปลูก 90 x 40 ซม. 
การใชปุ๋้ย ปุ๋ยเคมีสูตร  15-15-15 อตัรา 50 กก./ไร่ และปุ๋ยคอก 300 กก./ไร่ 
การก าจดัวชัพืช 1  คร้ัง ใชแ้รงงาน ท่ีอาย ุ30 วนัหลงังอก 
เก็บเก่ียว 11 เดือน 
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6.  นายบุญช่วย  ค าบัวโคตร 
การเตรียมดิน ไถเตรียมดิน  2  คร้ัง  ไถดะ  ไถพรวนพร้อมยกร่องปลูก ใชร้ถไถเดินตาม 
พนัธ์ุ ระยอง  7  ระยอง 9 
วนัท่ีปลูก 20  ตุลาคม  2549 
ระยะปลูก 80 x 40 ซม. 
การใชปุ๋้ย ปุ๋ยเคมีสูตร  15-15-15 อตัรา 30 กก./ไร่ 
การก าจดัวชัพืช 1  คร้ัง ใชแ้รงงาน ท่ีอาย ุ30 วนัหลงังอก 
เก็บเก่ียว 12 เดือน 

 

7.  นายกมิไล้  ค าภักดี 
การเตรียมดิน ไถเตรียมดิน  2  คร้ัง  ไถดะ  ไถพรวนพร้อมยกร่องปลูก ใชร้ถไถเดินตาม 
พนัธ์ุ ระยอง  7  ระยอง 9 
วนัท่ีปลูก 10  พฤศจิกายน  2549 
ระยะปลูก 70 x 20 ซม. 
การใชปุ๋้ย ปุ๋ยเคมีสูตร  15-15-15 อตัรา 45 กก./ไร่ 
การก าจดัวชัพืช 1  คร้ัง ใชแ้รงงาน ท่ีอาย ุ30 วนัหลงังอก 
เก็บเก่ียว 11 เดือน 

 

8.  นายประสงค์  โพธ์ิชัยคุณ 
การเตรียมดิน ไถเตรียมดิน  2  คร้ัง  ไถดะ  ไถพรวนพร้อมยกร่องปลูก ใชร้ถไถเดินตาม 
พนัธ์ุ ระยอง  7  ระยอง 9 
วนัท่ีปลูก 8  ตุลาคม  2549 
ระยะปลูก 70 x 30 ซม. 
การใชปุ๋้ย ปุ๋ยเคมีสูตร  15-15-15 อตัรา 50 กก./ไร่ 
การก าจดัวชัพืช 1  คร้ัง ใชแ้รงงาน ท่ีอาย ุ30 วนัหลงังอก 
เก็บเก่ียว 12 เดือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


