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บทคัดย่อ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมาได้ พัฒนากระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตให้กับ
เกษตรกรโดยการน ากระบวนการที่เรียกว่า “สีคิ้วโมเดล” ซึ่งเป็นกระบวนการที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการ
ผลิตร่วมกันขับเคลื่อนการยกระดับผลผลิตมันส าปะหลังตามบทบาท ภารกิจ และหน้าที่ของแต่ละภาคส่วน โดยมี
จุดมุ่งหมายเดียวกันเพ่ือให้ได้ผลผลิตที่เพียงพอส าหรับใช้ภายในประเทศ และส่งออก เนื่องจากศูนย์ฯ ตั้งอยู่ใน
แหล่งปลูกมันส าปะหลังที่ส าคัญของประเทศ ซึ่งมีพ้ืนที่ปลูกประมาณ 1.9 ล้านไร่ จึงได้เริ่มด าเนินการพัฒนา
กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลังเป็นพืชแรก โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน คือ 1. การจัดท า
แปลงเรียนรู้การผลิตมันส าปะหลังเฉพาะพ้ืนที่ 2. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลัง เช่น การอบรม
เกี่ยวกับเทคโนโลยีการเพ่ิมผลผลิต การฝึกปฏิบัติจริง และการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีการเพ่ิมผลผลิต
แก่เกษตรกรคนเก่ง และเกษตรกรเครือข่าย  และ 3. เกษตรกรที่ได้รับความรู้น าเทคโนโลยีไปปรับใช้ในพ้ืนที่ 
เพ่ือให้เป็นแปลงต้นแบบเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ของเกษตรกรเหล่านั้นต่อไป และ 4. ส านักงาน
เกษตรจังหวัด (กรมส่งเสริมการเกษตร)  น าเกษตรกรมาศึกษาดูงานแปลงต้นแบบดังกล่าว  เพ่ือให้เกษตรกรแปลง
ต้นแบบได้ถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้แก่เกษตรกรที่มาดูงาน  หากเกษตรกรสนใจเทคโนโลยี
ใดก็น าเทคโนโลยีนั้นไปปรับใช้ในพ้ืนที่ของตนเอง  ด าเนินงานใน 1)โครงการต้นแบบน าเทคโนโลยีการป้องกัน
ก าจัดเพลี้ยแป้งสู่เครือข่ายเกษตรกร เกษตรกรต้นแบบจ านวน 40 ราย พ้ืนที่ 200 ไร่  2) โครงการนิคม
การเกษตรพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทน ต าบลกุดโบสถ์ อ าเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา เกษตรกร
ต้นแบบจ านวน 13 ราย พ้ืนที่ 62 ไร่ และ 3) โครงการเพ่ิมผลผลิตมันส าปะหลังที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ อ าเภอสีคิ้ว 
เกษตรกรต้นแบบจ านวน 12 ราย (ต าบล) พ้ืนที่ 120 ไร่ จากการน ากระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีดังกล่าว 
เทคโนโลยีได้ถูกน ามาทดสอบและปรับใช้เพ่ือแก้ไขปัญหาการผลิตมันส าปะหลังตามสภาพภูมิสังคมที่เกษตรกร 
และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมันส าปะหลังได้รับผลกระทบทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ  ท าให้สามารถสร้าง
เครือข่ายการเรียนรู้เรื่องระบบการผลิตมันส าปะหลังให้แก่กลุ่มเกษตรกรได้อย่างกว้างขวางรวดเร็ว  และเป็นการ
ขับเคลื่อนโดยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในส่วนของต้นน้ า (การผลิต)  กลางน้ า (การแปรรูป) และปลายน้ า (การส่งออก)  
จึงเกิดการขยายผลโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิตที่สามารถเพ่ิมจ านวนแปลงต้นแบบการผลิต
ให้ครอบคลุมแหล่งปลูกมันส าปะหลังของจังหวัดนครราชสีมา ท าให้ในปี 2554-55 มีแปลงต้นแบบการผลิตมัน
ส าปะหลังรวมทั้งสิ้น จ านวน 147 ราย พ้ืนที่ 1,081 ไร่ แบ่งเป็น การจัดการปุ๋ย 101 ราย พ้ืนที่ 797 ไร่ การ
จัดการน้ า 15 ราย พ้ืนที่ 15 ไร่ การจัดการดินดาน 26 ราย พ้ืนที่ 269 ไร่ ถือเป็นกระบวนการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตไปยังเกษตรกรในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีมีความเหมาะสมกับพ้ืนที่   เป็นที่



 
 

ยอมรับ  สามารถช่วยแก้ไขปัญหาการผลิต และช่วยยกระดับผลผลิตพืช น ามาซึ่งรายได้ และผลตอบแทนให้แก่
เกษตรกรได้อย่างยั่งยืน 

 
ค าน า 

การน าผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรมาทดสอบเพ่ือปรับใช้ให้เหมาะกับพ้ืนที่โดยผ่านกระบวนการมี
ส่วนร่วมของเกษตรกรตั้งแต่การวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไข การท าแปลงทดลอง สรุปและประเมินผล โดย
มีนักวิจัยในพื้นที่คอยเป็นพ่ีเลี้ยงหนุนเสริมข้อมูลทางวิชาการ และพัฒนาองค์ความรู้จากเครือข่ายเกษตรกรคนเก่ง 
จนสามารถพัฒนาตนเองเป็นเกษตรกรต้นแบบทางวิชาการ ที่น าผลงานวิจัยมาพัฒนาและปรับใช้จนเป็นแปลง
ต้นแบบเทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลังเฉพาะพ้ืนที่ สามารถเผยแพร่และขยายผลได้อย่างรวดเร็วในระดับชุมชน
และระดับจังหวัด (สุกิจ และคณะ, 2552) ดังนั้น ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ในพ้ืนที่มีบทบาท และหน้าที่ในการศึกษา วิจัย พัฒนาและทดสอบเทคโนโลยีการผลิตพืชให้เหมาะสมกับสภาพ
พ้ืนที่ เพื่อถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมายทั้งภาครัฐ  เอกชน และเกษตรกร  จึงได้พัฒนากระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี
การผลิตมันส าปะหลังเพื่อให้เทคโนโลยีที่สามารถยกระดับผลผลิตและคุณภาพที่มีอยู่แล้วไปถึงมือเกษตรกรให้มาก
ขึ้น และก่อให้เกิดการขยายผลในวงกว้าง โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิตมันส าปะหลัง ซึ่งประกอบด้วยภาครัฐ 
และเอกชน ร่วมกันขับเคลื่อนตามบทบาท ภารกิจ และหน้าที่ของแต่ละภาคส่วน ทั้งนี้ เพ่ือให้มีผลผลิตมัน
ส าปะหลังเพียงพอส าหรับใช้ภายในประเทศ และส่งออก ตลอดจนช่วยท าให้การผลิตมันส าปะหลังมีความยั่งยืน
ต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือพัฒนากระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการส่งผ่านเทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลังของกรม
วิชาการเกษตรไปยังเกษตรกร ก่อให้เกิดการน าเทคโนโลยีไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ในแหล่งปลูกต่าง ๆ ของ
จังหวัดนครราชสีมา 

 
วิธีด าเนินการ 

1. การพัฒนากระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลังสู่เกษตรกร : หลักคิด 
วิเคราะห์บทบาท ภารกิจ และหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมาและศักยภาพการ

ผลิตมันส าปะหลังเพ่ือแก้ไขปัญหาการผลิตของเกษตรกรในจังหวัด พร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อดี และจุดอ่อนของวิธี 
และ/หรือแนวทางการส่งผ่านเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรไปยังเกษตรกร ภาครัฐ และเอกชน ที่ก าลัง
ด าเนินงาน หรือที่ด าเนินงานผ่านมา เพ่ือที่จะน าไปปรับ และพัฒนาวิธีการ รวมทั้งกระบวนการส่งผ่านเทคโนโลยี 
ทีก่่อใหเ้กิดการน าไปใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
2. การคัดเลือกเทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลัง : หลักวิชา 
 วิเคราะห์ประเด็นปัญหาการผลิตมันส าปะหลังของเกษตรกร โดยอาศัยข้อมูลจากการจัดเวทีเสวนา
เกษตรกร ตลอดจนผลการแก้ไขปัญหาที่ได้ด าเนินการไปแล้ว และที่ยังไม่ได้ด าเนินการ เพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทาง
คัดเลือกเทคโนโลยีการผลิตที่มีส่วนช่วยยกระดับผลผลิต ท าให้เทคโนโลยีการผลิตส่งผ่านไปยังเกษตรกร และมีการ
น าไปใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น 
3. การใช้กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต : หลักปฏิบัติ 
 น ากระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานของโครงการต่าง ๆ เพ่ือ
ยกระดับผลผลิต และคุณภาพมันส าปะหลังให้ครอบคลุมพ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลังของจังหวัด  
4. การขยายผลเทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลังโดยการใช้กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่
พัฒนาขึ้น 



 
 

 น ากระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่พัฒนาขึ้นมาใช้เป็นแนวทางในการเพ่ิมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
และเทคโนโลยีการผลิตให้ครอบคลุมพ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลังของจังหวัด เพ่ือเป็นต้นแบบ และเป็นการกระจาย
แหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรในพ้ืนที่ให้มปีระสิทธิภาพมากข้ึน 
  

เวลาและสถานที่ด าเนินการ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2553-กันยายน 2554 
สถานที่ด าเนินการ 15 อ าเภอ ของจังหวัดนครราชสีมา 
 

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 
1. การพัฒนากระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลังสู่เกษตรกร : หลักคิด 

1.1 รู้เขา (ศักยภาพ  และปัญหาการผลิตมันส าปะหลังของจังหวัด)  รู้เรา (บทบาท หน้าที่ และภารกิจของหน่วยงาน)  
ด้วยบทบาท ภารกิจ และหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา คือ การศึกษา  วิจัย 

พัฒนาและทดสอบเทคโนโลยีการผลิตพืชให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่  เ พ่ือถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมายทั้ง
ภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร โดยเหตุที่จังหวัดนครราชสีมาเป็นแหล่งผลิตพืชไร่เศรษฐกิจที่ส าคัญ ได้แก่ มัน
ส าปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และอ้อย โดยเฉพาะมันส าปะหลัง มีพ้ืนที่ปลูกในปี 2551-53 เฉลี่ย 1.88 ล้านไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 45.8 ของพ้ืนที่ปลูกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือคิดเป็นร้อยละ 24.5 ของพ้ืนที่ปลูกทั้งประเทศ 
มีผลผลิตคิดเป็นร้อยละ 45.4 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 23.9 ของทั้งประเทศ (ส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร, 2553) จึงเห็นได้ว่ามันส าปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่ส าคัญ แต่ทั้งนี้ผลผลิตเฉลี่ยเท่ากับ 
3.26 ตันต่อไร่ น้อยกว่าผลผลิตเฉลี่ยของจังหวัด และประเทศซึ่งมีค่า 3.30 และ 3.35 ตันต่อไร่ ตามล าดับ 
ความแปรปรวนของผลผลิตในแต่ละปี เนื่องจากปัญหาของแมลงศัตรูระบาด ได้แก่ เพลี้ยแป้งมันส าปะหลัง (ปี 
2551-2553) ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ และสภาพการผลิตที่อาศัยน้ าฝนประมาณร้อยละ 80 ของพ้ืนที่ปลูก
ของจังหวัด แนวทางการเพ่ิมผลผลิตต่อพ้ืนที่คือ การน าเทคโนโลยีการผลิตที่สามารถช่วยยกระดับคุณภาพ และ
ปริมาณของผลผลิต ส่งถึงเกษตรกรเพื่อให้เกิดการน าไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับพ้ืนที่   

1.2 การพัฒนากระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลัง 
เพ่ือให้เกิดการขยายผลเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรไปยังเกษตรกร  ศูนย์ฯ จึงได้พัฒนากระบวนการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพ และมีความรวดเร็วในการส่งผ่านเทคโนโลยีการผลิต ซึ่งจากเดิมการแก้ไข
ปัญหาการผลิตพืชในพ้ืนทีน่ั้น  จะเป็นการขับเคลื่อนโดยเกษตรกร และนักวิชาการ ในการร่วมกันด าเนินการแก้ไข
ปัญหาในลักษณะของงานทดสอบ ซึ่งเป็นการด าเนินงานในพ้ืนที่ไม่มาก จ านวนเกษตรกรที่ร่วมด าเนินการทดสอบ
มีจ านวนน้อย ท าให้การขยายผลของเทคโนโลยีการผลิตเป็นไปได้ช้าในการที่จะให้ครอบคลุมพ้ืนที่ปลูกมัน
ส าปะหลังของจังหวัด  ดังนั้น จึงได้พัฒนากระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยการให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
กระบวนการผลิตมันส าปะหลังของจังหวัดในส่วนของต้นน้ า และกลางน้ า ได้เข้ามาร่วมด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน
โดยแสดงบทบาทตามภารกิจ และหน้าที่ของแต่ละภาคส่วน  

จากวิกฤตการณ์เพลี้ยแป้งมันส าปะหลังสีชมพูระบาดปี 2551 ในแหล่งปลูกมันส าปะหลังที่ส าคัญ ส่งผล
ท าให้ปริมาณผลผลิตรวมลดลง จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดหนึ่งที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน โดยในปี 2552 
มีพ้ืนที่การระบาดของเพลี้ยแป้ง 60% ของพ้ืนที่ทั้งหมด และการระบาดรุนแรงคิดเป็น 18% ท าให้ผลผลิตลดลง
ประมาณ  25%  (ส านักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา, 2553) จากผลการระบาดของเพลี้ยแป้งมันส าปะหลัง
ส่งผลท าให้เกษตรกรขาดแคลนท่อนพันธุ์ในปี 2553  จากปัญหาที่เกิดขึ้น  ศูนย์ฯ ได้จัดท าแปลงต้นแบบการผลิต
ท่อนพันธุ์สะอาด  ซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่างศูนย์ฯ  อ าเภอสีคิ้ว บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
และเกษตรกร  เกษตรกรเป็นผู้ปฏิบัติตั้งแต่ปลูกจนกระทั่งเก็บเกี่ยว โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลังที่
เหมาะสมกับพ้ืนที่ (เน้นเทคโนโลยีด้านการป้องกันก าจัดเพลี้ยแป้ง) เพ่ือลดความเสียหายจากการระบาดของเพลี้ย
แป้งต่อผลผลิตมันส าปะหลัง ซึ่งก็พบว่าการปฏิบัติดังกล่าวได้ผล สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ อีกทั้งได้ท่อนพันธุ์มัน



 
 

ส าปะหลังสะอาดปราศจากเพลี้ยแป้งตามเป้าหมาย  นอกจากนี้แล้วเกษตรกรก็ได้น าเทคโนโลยีดังกล่าวไปปฏิบัติ
ในแปลงตนเอง (เบญจมาศ และคณะ, 2553)  เรียกกระบวนการด าเนินงานนี้สั้น ๆ ว่า “สีคิ้วโมเดล”  ด้วย
เหตุผลที่ว่า  ได้เริ่มด าเนินงานที่อ าเภอสีคิ้วเป็นแห่งแรก โดยจุดเด่นที่ส าคัญของกระบวนการดังกล่าวคือ  
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมันส าปะหลัง หน่วยงานปกครอง และส านักงานเกษตรจังหวัดได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต   โดยผลงานวิจัย (เทคโนโลยี) ได้ถูกน ามาทดสอบและปรับใช้เพ่ือแก้ไข
ปัญหาการผลิตมันส าปะหลังตามสภาพภูมิสังคมที่เกษตรกร และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมันส าปะหลังได้รับ
ผลกระทบทั้งด้านปริมาณและคุณภาพของผลผลิต โดยเทคโนโลยีการผลิตถูกถ่ายทอดผ่านกระบวนการจัดท า
แปลงเรียนรู้ และแปลงต้นแบบเทคโนโลยีการผลิตตามสภาพภูมิสังคมท าให้สามารถสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ให้แก่
กลุ่มเกษตรกรได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็ว  ดังภาพที่ 1 

 

 
ภาพที่ 1 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ขั้นตอน ผลลัพธ์ และผลสัมฤทธิ์ ของกระบวนการ “สีคิ้วโมเดล”  
 จากภาพที่ 1 ทุกภาคส่วนจะมีบทบาทหน้าที่เก้ือหนุนซึ่งกันและกัน ดังนี้คือ  ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
มันส าปะหลัง และสหกรณก์ารเกษตร  ท าหน้าที่   

1. คัดเลือกเกษตรกรและเครือข่ายจากฐานข้อมูลของโรงงานหรือสหกรณ์การเกษตรอ าเภอในเครือข่าย  
2. สนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ของเกษตรกร  
3. ติดตามประเมินผลแปลงต้นแบบร่วมกับนักวิชาการเกษตร  
4. ให้ผลตอบแทนและส่งเสริมกิจกรรมของเกษตรกร หรือสหกรณ์การเกษตรที่น าผลผลิตส่งโรงงาน 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา ท าหน้าที่   
1. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลัง   
2. น าความรู้ และเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการจัดท าแปลงเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลังเฉพาะ

พ้ืนที่   
เกษตรกรและเครือข่าย ใช้ประสบการณ์ และความรู้จากการผลิตเพื่อ   



 
 

1. ร่วมวางแผนปรับใช้เทคโนโลยีการผลิตให้เหมาะสมกับพ้ืนที่  
2. จัดท าแปลงต้นแบบเทคโนโลยีการผลิตตามสภาพภูมิสังคมเพ่ือเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน   

หน่วยงานปกครองในพ้ืนที่ ช่วยบูรณาการหน่วยงานในพ้ืนที่เพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาการผลิต และรณรงค์ ให้
เกษตรกรในชุมชน และ ส านักงานเกษตรจังหวัด  ขยายผลเทคโนโลยีการผลิตจากแปลงต้นแบบสู่พ้ืนที่การผลิตใน
แต่ละชุมชน  ซึ่งประโยชน์ที่แต่ละภาคส่วนจะได้รับในการด าเนินงานโดยใช้กระบวนการฯ นี้ ได้แก่ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตร (หรือกรมวิชาการเกษตร)   

1. ได้ฐานข้อมูลเกษตรกรคนเก่ง และเกษตรกรเครือข่าย     
2. ได้เทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลังเฉพาะพ้ืนที่ 

เกษตรกร และเครือข่าย  
1. มีเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมกับพ้ืนที่    
2. รู้จักและเข้าใจการใช้ปัจจัยการผลิตอย่างถูกต้อง เช่น  การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การใช้พันธุ์ที่

เหมาะสม เป็นต้น  
3. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตกับเกษตรกรต่างพ้ืนที่ 

ผู้ประกอบการ (เช่น โรงงานแป้ง ลานมัน ฯลฯ)  
1. ได้เกษตรกรเครือข่ายผลิตมันส าปะหลังที่มีคุณภาพ     
2. ได้ผลผลิตปริมาณเพียงพอเพ่ือการแปรรูป และส่งออก 

โดยเกษตรกรในพ้ืนที่มีรายได้ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ชุมชนเข้มแข็งส่งผลดีต่อหน่วยงานปกครอง (เช่น องค์การ
บริหารส่วนต าบล  อ าเภอ ฯลฯ)  และส านักงานเกษตรจังหวัด (กรมส่งเสริมการเกษตร) มีแปลงเรียนรู้เทคโนโลยี
การผลิตเพ่ือการขยายผลในแต่ละพ้ืนที่ 

ทั้งนีก้ระบวนการ “สีคิ้วโมเดล” มีข้ันตอนการด าเนินงานคือ 
1. การจัดท าแปลงเรียนรู้ เพ่ือเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับเกษตรกร นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ทั้ง

ภาครัฐและเอกชน ภายในศูนย์ฯ ภายใต้แนวคิด “ศูนย์แห่งการเรียนรู้” หรือ Learning Center ประกอบด้วย 6 
แปลงเรียนรู้ ได้แก่ มันส าปะหลังพันธุ์ดี การจัดการน้ า การอารักขาพืช การจัดการดินดาน การจัดการปุ๋ย และ
เทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ 

2. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลัง เช่น การอบรมเทคโนโลยีการเพ่ิมผลผลิตมันส าปะหลัง 
การฝึกปฏิบัติจริง และการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีการเพ่ิมผลผลิตมันส าปะหลังแก่เกษตรกรต้นแบบ 
และเกษตรกรเครือข่าย ทั้งในศูนย์ฯ และในไร่เกษตรกร 

3. การจัดท าแปลงต้นแบบ โดยเกษตรกรที่ไดร้ับความรู้น าเทคโนโลยีไปปรับใช้ในพ้ืนที่ เพ่ือให้เป็นแปลง
ต้นแบบเทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลังที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ของเกษตรกรเหล่านั้นต่อไป  

4. การขยายผลแปลงต้นแบบ  โดย 1) ส านักงานเกษตรจังหวัด (กรมส่งเสริมการเกษตร) น าเกษตรกร
มาศึกษาดูงานแปลงต้นแบบหรือ 2) เกษตรกรเครือข่ายของเกษตรกรต้นแบบ ศึกษาดูงานแปลงต้นแบบ เพ่ือให้
เกษตรกรแปลงต้นแบบได้ถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้แก่เกษตรกรที่มาดูงาน  หากเกษตรกร
สนใจเทคโนโลยีใดก็น าเทคโนโลยีนั้นไปปรับใช้ในพ้ืนที่ของตนเอง  
2. การคัดเลือกเทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลัง : หลักวิชา 

จากเวทีเสวนาเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลังจ านวน 9 อ าเภอ ของจังหวัดนครราชสีมา ภายใต้โครงการ
จัดท าแผนที่ศักยภาพการผลิตมันส าปะหลัง ในปี 2549 พบว่า ปัญหาการผลิตมันส าปะหลังของเกษตรกรคือ 
ต้นทุนการผลิตสูง แต่ผลผลิตที่ได้ยังต่ ากว่าศักยภาพ เนื่องจากหัวมันเน่า โรคและแมลง ดินเสื่อมความอุดม
สมบูรณ์  (ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น, 2549)  ดังนั้น ศูนย์ฯ ได้คัดเลือกเทคโนโลยีการผลิตคือการจัดการปุ๋ยตามค่า
วิเคราะห์ดิน เนื่องจากปุ๋ยเป็นปัจจัยที่มีราคาแพง หากมีการใช้ปุ๋ยเคมีตามความต้องการของมันส าปะหลัง ซึ่งกรม
วิชาการเกษตรได้จัดท าค าแนะน าไว้ในปี 2548 โดยให้เกษตรกรใช้กรรมวิธีที่เคยปฏิบัติเป็นกรรมวิธีเปรียบเทียบ 



 
 

ส่วนการจัดการเพลี้ยแป้งโดยการแช่ท่อนพันธุ์ และใช้ชีววิธีเป็นเทคโนโลยีที่แปลงต้นแบบน าไปปฏิบัติเป็นพ้ืนฐาน
ทุกแปลง เพ่ือไม่ให้ผลผลิตได้รับความเสียหาย  
3. การใช้กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต : หลักปฏิบัติ 

ศูนย์ฯ ได้น ารูปแบบของกระบวนการ “สีคิ้วโมเดล” มาใช้เป็นแนวทางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต 
ในโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งผ่านเทคโนโลยีการผลิตเพ่ือยกระดับผลผลผลิตมันส าปะหลัง จ านวน 3 
โครงการ ได้แก่ 1)โครงการต้นแบบน าเทคโนโลยีการป้องกันก าจัดเพลี้ยแป้งสู่ เครือข่ายเกษตรกร เกษตรกร
ต้นแบบจ านวน 40 ราย พื้นที่ 200 ไร่  2) โครงการนิคมการเกษตรพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทน ต าบลกุด
โบสถ์ อ าเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา เกษตรกรต้นแบบจ านวน 13 ราย พ้ืนที่ 62 ไร่ และ 3) โครงการเพ่ิม
ผลผลิตมันส าปะหลังที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ อ าเภอสีคิ้ว  เกษตรกรต้นแบบจ านวน 12 ราย (ต าบล) พ้ืนที่ 120 ไร่  
ตามข้ันตอนการด าเนินงานดังนี้ 

3.1 แปลงเรียนรู้  
เพ่ือเป็นต้นแบบการน าเทคโนโลยีที่ถูกต้องและเหมาะสมไปปรับใช้ ในกับพ้ืนที่ ศูนย์ฯ จัดท าแปลงเรียนรู้

จ านวน 6 แปลง ในพ้ืนที่ 50 ไร่ ให้เกษตรกร นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้เข้ามาศึกษา 
แลกเปลี่ยน ประสบการณ์การผลิตมันส าปะหลัง ในปี 2554 มีผู้เข้ามาเยี่ยมชมศูนย์แห่งการเรียนรู้ทั้งสิ้น 1,812 
ราย (ตารางท่ี 1) 

3.2 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลัง 
ศูนย์ฯ ได้ด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผ่านการฝีกอบรม ปฏิบัติในแปลง เวทีแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์การผลิตมันส าปะหลังทั้งภายในศูนย์ และในพ้ืนที่ของเกษตรกร  เพ่ือเติมเต็มส่วนที่เกษตรกรยังขาด 
และเพ่ิมพูนสิ่งที่เกษตรกรมีอยู่  โดยจัดการฝึกอบรมรวมทั้งสิ้นจ านวน 4 ครั้ง พบว่าเกษตรกรมีความรู้เพ่ิมขึ้นร้อย
ละ 81.3  และสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในพ้ืนที่ของตนเองได้ (ตารางที่ 2) และเปิดตัวแปลงต้นแบบ
เทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลัง 2 ครั้ง เพ่ือให้เกษตรกรได้ฝึกปฏิบัติจริงในแปลง ได้แก่ 1) การจัดการปุ๋ยตามค่า
วิเคราะห์ดิน ณ แปลงต้นแบบอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นความร่วมมือของเกษตรกรต้นแบบ และเครือข่าย 
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ และส านักงานเกษตรอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ และ 2) แปลงต้นแบบการจัดการน้ า ณ 
แปลงต้นแบบอ าเภอจักราช โดยความร่วมมือของสหกรณ์การเกษตรจักราช บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จ ากัด 
และบริษัท จิ้นหยู่เฮง จ ากัด  

3.3 การจัดท าแปลงต้นแบบ   
     3.3.1 เพิ่มจ านวนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

   จากปี 2553 มีเกษตรกรต้นแบบ 1 ราย ผู้ประกอบการ (โรงแป้ง) 1 บริษัท และอ าเภอสีคิ้ว ใน
ปี 2554 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการ “สีคิ้วโมเดล” เพ่ิมข้ึน ประกอบด้วย   

1) เกษตรกรต้นแบบใน 15 อ าเภอ ได้แก่ ครบุรี หนองบุญมาก เสิงสาง โชคชัย ปักธงชัย สีคิ้ว 
เมือง เฉลิมพระเกียรติ จักราช พิมาย ห้วยแถลง โนนไทย ขามสะแกแสง ล าทะเมนชัย ชุมพวง  

2) กรมส่งเสริมการเกษตร ได้แก่ ส านักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ส านักงานเกษตรอ าเภอ 
15 อ าเภอ   

 
3) ผู้ประกอบการ ได้แก่ 

- โรงแป้ง และโรงงานผลิตเอทานอลจ านวน 3 โรง ได้แก่ บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม  
  จ ากัด บริษัท ทีพีเค เอทานอล จ ากัด และบริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จ ากัด  
- บริษัทผู้ผลิต และจ าหน่ายปุ๋ยจ านวน 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท ไฮโดรไทย จ ากัด บริษัท  
  ปุ๋ยไวกิ้ง จ ากัด และบริษัท จิ้นหยู่เฮง จ ากัด  
- บริษัทผู้ผลิต และจ าหน่ายสารป้องกันก าจัดศัตรูพืช คือ บริษัท ซินเจนทา จ ากัด 

4) สหกรณ์การเกษตร 15 อ าเภอ   



 
 

5) หน่วยงานปกครอง คือ จังหวัดนครราชสีมา อ าเภอต่าง ๆ และองค์การบริหารส่วนต าบล 
     3.3.2 เพิ่มจ านวนเกษตรกรต้นแบบ 

  จากงบประมาณทั้ง 3 โครงการที่ศูนย์ฯ ใช้ด าเนินงาน ในปี 2554 มีเกษตรกรต้นแบบรวม
ทั้งสิ้น จ านวน 65 ราย พ้ืนที่ 382 ไร่เป็นแปลงต้นแบบการจัดการปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเพียงอย่างเดียว แต่จาก
การน ากระบวนการ “สิคิ้วโมเดล” มาเป็นแนวทางการด าเนินงาน สามารถเพ่ิมจ านวนเกษตรกรต้นแบบได้อีก 62 
ราย รวมเกษตรกรต้นแบบทั้งสิ้น 127 ราย  พ้ืนที่ทั้งสิ้น  901 ไร่ (ภาพท่ี 2)  ประกอบด้วย  

- แปลงต้นแบบการจัดการปุ๋ย 101 ราย พ้ืนที่ 797 ไร่  
- แปลงต้นแบบการจัดการน้ า 15 ราย พื้นที่ 15 ไร่  
- แปลงต้นแบบการจัดการดินดาน 6 ราย พ้ืนที่ 69 ไร่  
- แปลงต้นแบบพันธุ์มันส าปะหลังที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ 5 ราย พ้ืนที่ 20 ไร่  

โดยผู้ประกอบการ ได้แก่ บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จ ากัด สนับสนุนระบบน้ าหยดแก่เกษตรกร 15 ราย 
(อ าเภอ) บริษัท ไฮโดรไทย จ ากัด บริษัท ปุ๋ยไวกิ้ง จ ากัด และบริษัท จิ้นหยู่เฮง จ ากัด สนับสนุนปุ๋ยแก่เกษตรกร
ต้นแบบจ านวน 35 ราย  
 

 
 
ภาพที่ 2 แปลงต้นแบบการผลิตมันส าปะหลังในอ าเภอต่าง ๆ ของจังหวัดนครราชสีมา 
       

     3.3.3 การด าเนินงานของเกษตรกรต้นแบบ 
  เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  การด าเนินงานของแปลงต้นแบบ (ภาพที่ 
3) มีข้ันตอนการปฏิบัติงานดังนี้ 

1. ประชุมเพ่ือชี้แจงแนวทางการด าเนินงานทุกข้ันตอนให้กับเกษตรกร และจัดท าฐานข้อมูล 

   การจัดการน ้า 
  การจัดการปุย๋ 
  การจัดการพันธุ ์
  การจัดการดินดาน 



 
 

เกษตรกร ได้แก่ พิกัดต าแหน่งแปลง ผลการวิเคราะห์ดิน เทคโนโลยีการผลิตของเกษตรกร และเทคโนโลยีที่
เกษตรกรน าไปปรับใช้ 

2. การปฏิบัติงานของเกษตรกรต้นแบบ 
- บันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานในสมุดคู่มือเกษตรกร พร้อมบันทึกต้นทุนการผลิต 
- ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับเกษตรกรเครือข่าย และเกษตรกรอื่น ๆ ที่มาศึกษาดูงาน 
- ร่วมเก็บเกี่ยวผลผลิตแปลงต้นแบบ เพ่ือประเมินผลของเทคโนโลยีที่น ามาปรับใช้ 

 3. ร่วมอบรม ฝึกปฏิบัติ และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่าง ๆเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการให้
สามารถน าเทคโนโลยีไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง 

 

 

 

                                        
 ภาพที่ 3 กิจกรรมการร่วมด าเนินงานต่าง ๆ ของเกษตรกรต้นแบบ    

     3.3.4 การขยายผลเทคโนโลยี 
  เกษตรอ าเภอต่าง ๆ น าเกษตรกร และเกษตรกรเครือข่ายของเกษตรกรต้นแบบ ร่วมศึกษาดูงาน
แปลงต้นแบบต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมเปิดตัวแปลงต้นแบบ หรือการไปเยี่ยมแปลงต้นแบบ
ต่าง ๆ ในแต่ละช่วงการเจริญเติบโตของมันส าปะหลัง จ านวน 1,717 ราย  เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของ
เทคโนโลยีที่ใช้  เกษตรกรได้เข้าใจว่าหากแปลงของตนเองมีสภาพปัญหาการผลิตคล้ายคลึงกับแปลงต้นแบบก็
สามารถน าเทคโนโลยีนั้นไปปรับใช้ได้ (ภาพท่ี 4) 



 
 

 
ภาพที่ 4  การศึกษาดูงานแปลงต้นแบบของเกษตรกรจากแหล่งปลูกต่าง ๆ และเกษตรกรเครือข่ายของเกษตรกร 
           ต้นแบบ 
4. การขยายผลเทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลังโดยการใช้กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่
พัฒนาขึ้นให้ครอบคลุมพื้นที่ปลูกมันส าปะหลังของจังหวัด 
 เนื่องจากพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือใช้ส าหรับการผลิตมันส าปะหลังเป็นพืชหลัก และ
พบว่ามีดินดานประมาณ 12.7 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.97 ของพ้ืนที่ประเทศ อีกทั้ง พบดินดานได้ง่ายในดินมี
ปริมาณอนุภาคขนาดทรายละเอียดหรือทรายแป้งในปริมาณมาก คือ กลุ่มดินที่มีเนื้อปานกลางถึงเนื้อค่อนข้าง
หยาบ ได้แก่ ดินร่วนปนทราย ดินร่วน ดินร่วนเหนียวปนทราย ดินร่วนปนทรายแป้ง ดินทรายปนดินร่วน (กรม
พัฒนาที่ดิน, 2548)  ในปี 2555 จึงได้ขยายผลเทคโนโลยีการจัดการดินดานจากแปลงเรียนรู้ภายในศูนย์ฯ โดย
จัดท าแปลงต้นแบบการจัดการดินดานในต าบลสีสุก อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วม
ด าเนินการเพิ่มขึ้น จ านวน 2 หน่วยงาน ได้แก่ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จ ากัด และส านักงานพัฒนาที่ดิน
เขต 3 นครราชสีมา กรมพัฒนาที่ดิน มีเกษตรกรต้นแบบเพ่ิมขึ้นจ านวน 20 ราย พ้ืนที่ 200 ไร่ ซึ่งมีพ้ืนที่ปลูกมี
เนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย (ภาพที่ 5) เกษตรกรน าเทคโนโลยีการจัดการดินดานโดยการไถระเบิดดินดาน 
เปรียบเทียบกับการไม่ไถระเบิดดินดาน  ทั้งนี้ ในจังหวัดนครราชสีมามีเนื้อดินดังกล่าวครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ 
800,000 ไร่  (ภาพที่ 6)  ผลจากการจัดท าแปลงต้นแบบคาดว่าสามารถน ามาใช้ในการขยายผลสู่แหล่งปลูกมัน
ส าปะหลังได้ โดยมีเป้าหมายในการยกระดับผลผลิตมันส าปะหลังให้สูงกว่าผลผลิตเฉลี่ยของจังหวัดจาก 3.40 ตัน
ต่อไร่ ให้มีผลผลิตเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20-25 ซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้ประมาณ 1.35-1.75 พันล้านบาท  



 
 

 
ภาพที่ 5 พิกัดต าแหน่งแปลงต้นแบบ 20 แปลง ในต าบลสีสุก อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 
 

  
ภาพที่ 6 การกระจายตัวของเนื้อดินต่าง ๆ ในจังหวัดนครราชสีมา 

 

  แปลงต้นแบบ 

  แปลงต้นแบบ 

  N 

  N 



 
 

สรุปผลการทดลองและค าแนะน า 
 จากการพัฒนากระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลั ง “สีคิ้วโมเดล” เพ่ือส่งผ่าน
เทคโนโลยีการเพ่ิมผลผลิตมันส าปะหลังให้เกษตรกร ท าให้สามารถเพ่ิมจ านวนเกษตรกรต้นแบบและเครือข่าย 
ครอบคลุม 15 อ าเภอของจังหวัดนครราชสีมา ดังนี้ 

ปี กิจกรรม จ านวนแปลง/พื้นที่ จ านวนเกษตรกรต้นแบบ/
เครือข่าย 

2553 แปลงเรียนรู้การผลิตท่อนพันธุ์
สะอาดปราศจากเพลี้ยแป้ง 

         1 แปลง พ้ืนที่ 50 ไร่ เกษตรกรคนเก่ง 1 คน 
เกษตรกรเครือข่าย 10 คน 

2554 
 

-แปลงเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิต    
มันส าปะหลังที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ 

         6 แปลง พ้ืนที่ 50  ไร่ 
 

 

-แปลงต้นแบบเทคโนโลยีการผลิต 
มันส าปะหลัง 

     127 แปลง พ้ืนที่ 881 
ไร่  
           (15 อ าเภอ) 

เกษตรกรต้นแบบ 127 คน 
 

2555 การจัดการดินดาน อ. จักราช        20 แปลง พ้ืนที่ 200 
ไร่ 

เกษตรกรต้นแบบ 20 ราย 

 
ในปี 2554-55 มีจ านวนเกษตรกรต้นแบบทั้งสิ้นจ านวน 147 ราย พ้ืนที่ 1,081 ไร่ แบ่งเป็น การจัดการปุ๋ย 
101 ราย พ้ืนที่ 797 ไร่ การจัดการน้ า 15 ราย พ้ืนที่ 15 ไร่ การจัดการดินดาน 26 ราย พ้ืนที่ 269 ไร่
นอกจากนี้แล้วยังสามารถเพ่ิมจ านวนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตมันส าปะหลัง คือ 

ปี ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 ภาครัฐ ภาคเอกชน 
2553 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร

นครราชสีมา 
อ าเภอสีคิ้ว 

บริษัท คอร์นโปรดักส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

2554 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
นครราชสีมา 
ส านักงานเกษตรจังหวัด/อ าเภอ 
จังหวัดนครราชสีมา 
อ าเภอต่าง ๆ 

บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จ ากัด 
บริษัท ทีพีเค เอทานอล จ ากัด 
บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
บริษัท ไฮโดรไทย จ ากัด 
บริษัท ปุ๋ยไวกิ้ง จ ากัด 
บริษัท จิ้นหยู่เฮง จ ากัด 
สหกรณ์การเกษตร 15 อ าเภอ 

2555 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
นครราชสีมา 
ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 นครราชสีมา 
ส านักงานเกษตรจังหวัด/อ าเภอ 
จังหวัดนครราชสีมา 
อ าเภอต่าง ๆ 

บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จ ากัด 
บริษัท จิ้นหยู่เฮง จ ากัด 
สหกรณ์การเกษตร 15 อ าเภอ 
บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
บริษัท ซินเจนทา จ ากัด 

การน าไปใช้ประโยชน์ 



 
 

 1. เกษตรกร นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ภาครัฐและเอกชน จ านวน 1,812 ราย ที่ได้ศึกษาดูงานแปลงเรียนรู้
เทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลัง สามารถน าความรู้ และประสบการณ์จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปปรับใช้ในพ้ืนที่
ของตนเอง 
 2. เกษตรกรต้นแบบจ านวน 147 ราย ได้เทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ของตนเอง อีกทั้ง
สามารถช่วยยกระดับผลผลิตของตนเอง ตลอดจนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีการผลิตต่าง ๆ ของกรมวิชาการเกษตร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. กระบวนการ “สีคิ้วโมเดล” สามารถใช้เป็นต้นแบบส าหรับหน่วยงานต่าง ๆ ในพ้ืนที่ที่จะน าเทคโนโลยี
มาทดสอบและปรับใช้เพ่ือแก้ไขปัญหาการผลิตมันส าปะหลัง หรือพืชเศรษฐกิจอ่ืน ๆ ที่ส าคัญของท้องถิ่นตาม
สภาพภูมิสังคมของเกษตรกร ท าให้สามารถสร้างเครือข่ายการเรียนรู้เรื่องระบบการผลิตมันส าปะหลัง และพืชอ่ืน
ให้แก่กลุ่มเกษตรกรได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็ว  เนื่องจากเป็นการบูรณาการความร่วมมือกั นของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องแบบร่วมแรง ร่วมใจ ในแต่ละขั้นตอนการด าเนินงาน ซึ่งจะน ามายังผลลัพธ์ และผลสัมฤทธิ์ของงาน  
ตลอดจนช่วยให้การผลิตมันส าปะหลัง และพืชเศรษฐกิจอ่ืนมีความยั่งยืนต่อไป 

การเผยแพร่ผลงาน 
 1.การเผยแพร่ออนไลน์ http://www.oard4.org/oard4/index.php    
 2. การเผยแพร่ทางเอกสารวิชาการ ได้แก่ วารสาร สวพ. 4 ปีที่ 4 ฉบับที่ 14 ประจ าเดือนตุลาคม-
ธันวาคม 2553 
 3. รายการเปิดแฟ้มงานวิจัยวันที่ 3 มิถุนายน 2554 ช่อง 9 โมเดิร์นไนท ์เวลา 06.20-7.00 น. 
 4. บทความในหนังสือครบรอบ 30 ปี สมาคมโรงงงานผู้ผลิตมันส าปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 5. นิตยสาร “เทคโนโลยีชาวบ้าน” ปีที่ 24 ฉบับที่ 552 วันที่ 1 มีนาคม 2555 
 6. นิตยสาร “ไม่ลองไม่รู้ เพ่ือเกษตรวันนี้”  ปีที่ 12 ฉบับที่ 128 เดือนมีนาคม 2555  
 

ค าขอบคุณ  
 ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่าง ๆ ได้แก่ เกษตรกร ผู้ประกอบการโรงแป้งและโรงงานผลิตเอทานอล 
(บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จ ากัด บริษัท ทีพีเค เอทานอล จ ากัด และบริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด) บริษัทผู้ผลิต และจ าหน่ายปุ๋ย 3 บริษัท (บริษัท ไฮโดรไทย จ ากัด บริษัท ปุ๋ยไวกิ้ง จ ากัด และ บริษัท จิ้นหยู่
เฮง จ ากัด) บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จ ากัด และบริษัท ซินเจนทา จ ากัด ที่สนับสนุน และร่วมด าเนินงาน
อย่างจริงจัง ส่งผลให้การขับเคลื่อนภารกิจการส่งผ่านเทคโนโลยีสู่เกษตรกรในการช่วยยกระดับผลผลิตมัน
ส าปะหลังของจังหวัดนครราชสีมาให้สูงขึ้นไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

 
เอกสารอ้างอิง 

กรมพัฒนาที่ดิน. 2548.  ดินดาน. ส่วนวางแผนพัฒนาพื้นที่ร้าง พื้นที่แล้งซ้ าซาก และดินดาน สถาบันวิจัยพัฒนา 
เพ่ือป้องกันการเป็นทะเลทราย และการเตือนภัย กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. สืบค้น 
จาก : http://www.ldd.go.th [21 ตุลาคม 2553] 

เบญจมาศ ค าสืบ  สุกิจ รัตนศรีวงษ์  เสาวรี ตังสกุล  วีระชัย จุนขุนทด  สายชล แสงแก้ว  อินทิรา เยื่องจันทึก  
และวาสนา วงศ์พินิจ. 2553. กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือแก้ไขปัญหาการผลิตมันส าปะหลังใน 
จังหวัดนครราชสีมา. หน้า 191-192.  ใน : ผลงานวิจัยดีเด่น และผลงานวิจัยที่เสนอเข้าร่วมพิจารณา

เป็น 
ผลงานวิจัยดีเด่น. การประชุมวิชาการกรมวิชาการเกษตรประจ าปี 2554. วันที่ 9 - 11 พฤษภาคม พ.ศ.  
2554 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ.  



 
 

ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น. 2549. ฐานข้อมูลการผลิตมันส าปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง. โครงการ
จัดท าแผนที่ศักยภาพการผลิตมันส าปะหลัง. ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต
ที่ 3 กรมวิชาการเกษตร. 57 หน้า.  

สุกิจ รัตนศรีวงษ์  เรืองศกัดิ์ พาภูมิพฤกษ์  จุฑาทิพย์ สีดาพาลี  นงลักษณ์ จีนกูล  รัตน์ติยา สืบสายบุญส่ง  อุษา 
พูนผล  บุญชู สายธนู  สรศักดิ์ มณีขาว  และสมยศ พิชิตพร. 2552. การพัฒนาเกษตรกรต้นแบบทาง
วิชาการเพ่ือการผลิต     มันส าปะหลังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง. หน้า17-28.  ใน : 
ผลงานวิจัยและพัฒนา ส านักวิจัยและพัฒนา การเกษตร เขตท่ี 4 . เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ
ร่วม สวพ.3-5 ปี 2552 . วนัที ่10-12 มีนาคม 2552 ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อ.เมือง จังหวัด
ขอนแก่น.  

ส านักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา. 2553. รายงานการระบาดของเพลี้ยแป้งในจังหวัดนครราชสีมาปี 2552.  
ส านักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา กรมส่งเสริมการเกษตร. สืบค้นจาก : 
http://www.khorat.doae.go.th [21 มีนาคม 2553] 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2553. สถิติการเกษตรของประเทศไทยปี 2552. ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 174 หน้า. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตารางที่ 1  จ านวนเกษตรกร นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และเอกชน ที่เข้าศึกษาดูงานแปลงเรียนรู้ และแปลง 
    ต้นแบบ ปี 2554 

กิจกรรม/กลุ่มเกษตรกร จ านวนผู้เยี่ยมชม
(ราย) 

1. วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลัง วันที่ 24 มีนาคม 2554 1,200 
2. ศูนย์ศัตรูพืชชุมชน  วันที่ 19 พฤษภาคม 2554     19 
3. ศูนย์วิจัยและพฒันาการเกษตรกาฬสินธุ์ วนัที่ 3 มิถุนายน 2554      6 
4. เกษตรกร อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา วันที่ 8 มิถุนายน  2554   360 
5. เกษตรกรบ้านหนองไผ่ ต. หนองหญ้าขาว อ.สีคิ้ว จ. นครราชสีมา วนัที่ 9 มิถุนายน 2554     10 
6. เจ้าหน้าที่จากส านักวิจยัและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 วันที่ 13 มิถุนายน 2554     30 
7. เจ้าหน้าที่จากบริษัท ลัดดา จ ากัด วันที่ 17 มิถุนายน 2554      4 
8. เจ้าหน้าที่จากบริษัท จิ้นหยู่เฮง จ ากัด วนัที่ 24 มิถุนายน 2554      2 
9. เจ้าหน้าที ่และเกษตรกรจากส านักงานพาณชิย์จังหวัดอุตรดติถ์ วันที่ 29 มิถุนายน 2554    40 
10. เจ้าหน้าที่จากศูนยว์ิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา วันที่ 6 กรกฎาคม 2554    15 
11. เจ้าหน้าที่จากกองคุ้มครองพันธุ์พืช และส านักเลขานุการกรมวิชาการเกษตร  
วันที่ 19 กรกฎาคม 2554 

    4 

12. ครู และนักศึกษาจากศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) อ. ประโคนชัย จ. บุรีรัมย์   
วันที่ 21 กรกฎาคม 2554 

  14 

13. ตัวแทนเกษตรกร และเกษตรกรจาก ต. นากลาง อ. สูงเนนิ จ. นครราชสีมา วันที่ 18 
สิงหาคม 2554 

   8 

14. ตัวแทนเกษตรกร และเกษตรกรจาก  อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา วันที่ 26 สิงหาคม 2554   50 
15. ตัวแทนเกษตรกร และเกษตรกรจาก อ. พิมาย จ. นครราชสีมา วันที่ 6 กันยายน 2554   30 
16. ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และส านักงานวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ วันที่ 7 กันยายน 2554 

  20 

รวม       1,812 
ตารางที่ 2  ผลการประเมินการพัฒนาเกษตรกรต้นแบบ และเกษตรกรเครือข่ายจากการฝึกอบรม และศึกษา 

    ดูงานแปลงเรียนรู้ และแปลงต้นแบบ ปี 2554 
ชื่อหลักสูตร/กจิกรรม ผลการประเมิน 

เกษตรกร 
(ราย) 

ความรู้เพ่ิมขึ้น 
(%) 

1. แนวทางการเพิ่มผลผลิตมันส าปะหลัง วันที่ 6 พฤษภาคม 2554 200 85.0 
2. เทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตมนัส าปะหลัง วันที่ 13 กรกฎาคม 2554 223 97.0 
3. เทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลัง วันที่ 26 พฤษภาคม 2554 100 70.0 
4. การเลี้ยงขยายแตนเบียนเพลี้ยแป้งสีชมพู วันที่ 10 , 21 และ 22 
มิถุนายน 2554 

110 73.0 

รวม/เฉลี่ย 623 81.3 
 


