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ABSTRACT
Cassava production technology as agricultural knowledge transfer and formed
farmer networks were introduced to 3 provinces, Kanchanaburi, KhonKhan and
Khampangphet of Thailand. Cooperation between three private companies: (1) Thai Quality
Starch Co.,ltd (Ban Ang Hin Pattana, Wang Phai, Huai Krachao District, Kanchanaburi), (2)
Thanawat Inter Starch Co.,ltd (Ban Huai Kaow, SapYai District, Chaiyaphum and Ban Nong
Nam Daeng, Pang Makha, Khanu Woralaksaburi District, Kamphaeng Phet), and (3) Lan Man
Chai Charoen (Ban Pong Nam Ron, Pong Nam Ron, Khlong Lan District, Chang Wat
Kamphaeng Phet) and three government sectors: (4) Local agriculture officers, (5)
researchers from Department of Agriculture and (6) Land Development Department officers
were approached to cassava famers. Farmer learning networks in both theory by seminar
and practical by field trial are established to be learning source for knowledge exchanges
and sharing ideas. There is aiming to rise the strength of farmer network as well as they can
have a joint activity with other farmer networks. Results found that the cassava production
technology as agricultural knowledge transfer meets the farmer needs. Planed experiments,
monitoring and following-up both farmer’s plans, and farmer’s trail fields lead to that
farmers are satisfy. They can use this technology by themselves successfully. However,
variation on cassava yields are existing because of changed precipitation which is effects on
cassava growth. Contest on usage of cassava production technology is one of tactics that
can drive farmer acceptation and help them to access this technology for future use as a
routine cassava production. Additionally , linking farmer networks to other launch a chance
to exchange knowledges, share problems and solve experiences among farmers which can
be useful on revision to their own cassava farm.
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บทคัดย่อ
จากผลการดาเนินงานโดยถํายทอดเทคโนโลยีการผลิตมันสาปะหลัง และสร๎างเครือขํายเกษตรกร
เพื่อยกระดับผลผลิตมันสาปะหลังในพื้นที่เป้าหมายรวม 3 จังหวัด ได๎แกํ จังหวดักาญจนบุรี ขอนแกํน และ
กาแพงเพชร โดยการทางานแบบบูรณาการทั้งภาคเอกชน ได๎แกํ โรงแป้ง บริษัทไทยคลอลิตี้สตาร์ช จากัด
ในพื้นทีบ่ ๎านอํางหินพัฒนา ตาบลวังไผํ อาเภอห๎วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี โรงแป้ง บริษัทธนวัฒน์ จากัด
ในพื้นทีบ่ ๎านห๎วยแก๎ว ตาบลวังชะพลู และบ๎านหนองน้าแดง ตาบลปางมะคํา อาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัด
กาแพงเพชร และลานมันชัยเจริญ ในพื้นที่บ๎านโป่งน้าร๎อน ตาบลโป่งน้าร๎อน อาเภอคลองลาน จังหวัด
กาแพงเพชร และภาครัฐ ได๎แกํ สานักงานเกษตรอาเภอในพื้นที่ดาเนินการ รวมทั้งวิทยากรจากกรมวิชาการ
เกษตร และกรมพัฒนาที่ดิน แนวทางการถํายทอดเทคโนโลยีการผลิตมันสาปะหลังสูํเกษตรกรและขยายผล
โดยการสร๎างเครือขํายการเรียนรู๎ทั้งภาคทฤษฎีโดยการอบรม และภาคปฏิบัติโดยการจัดทาแปลงเรียนรู๎
และแปลงต๎น แบบเพื่อเป็ นแหลํ งแลกเปลี่ ยนเรียนรู๎ให๎กับเกษตรกรในพื้นที่ มีการพัฒนาหรือสร๎างกลุํ ม
เกษตรกรให๎มีความเข๎มแข็ง สร๎างกิจกรรมและเชื่อมโยงกับกลุํมตํางพื้นที่ จากผลการดาเนินงานที่ผํานมา
พบวําเกษตรกรให๎ความสนใจและให๎ความสาคัญในการเข๎ารับการถํายทอดเทคโนโลยี เนื่องจากคณะทางาน
ได๎ว างแผนงานการถํายทอดความรู๎ และติดตามงาน ตามแผนการปลูกและปฏิบัติของเกษตรกร ทาให๎
เกษตรกรได๎รับความรู๎แล๎วพร๎อมนาไปปฏิบัติ อยํางไรก็ตามผลผลิตของมันสาปะหลัง ยังมีความแปรปรวน
เนื่องจากสภาพแวดล๎อมโดยเฉพาะการกระจายตัวของปริมาณน้าฝนที่เปลี่ยนไป มีผลกระทบตํอการเจริญ
เติบและผลผลิตของมันสาปะหลัง กิจกรรมประกวดการนาเทคโนโลยีการผลิตมันสาปะหลังไปปรับใช๎ เป็น
อีกแนวทางหนึ่งที่สร๎างแรงกระตุ๎นให๎เกษตรกรได๎เข๎าถึงเทคโนโลยีที่สามารถนาไปปฏิบัติได๎ผลจริง อีกหนึ่ง
กิจ กรรมคือการเชื่อมโยงเครือขํายเกษตรกรตํางพื้นที่เกษตรกรให๎ ความสนใจมากเนื่องจากได๎มีโ อกาส
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การผลิตมันสาปะหลังตํางพื้นที่ สร๎างการรับรู๎และสามารถนาความรู๎มาปรับใช๎ให๎
เหมาะกับพื้นที่ตนเอง
คาลลัก : มันสาปะหลัง, การถํายทอดเทคโนโลยี, เครือขํายเกษตรกร
คานา
โปรแกรมวิจัยและพัฒนามันสาปะหลังของสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหํงชาติ
(สวทช.) มุํงเน๎นการใช๎วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อแก๎ปัญหาอุตสาหกรรมมันสาปะหลังของประเทศ
ตั้งแตํการผลิตต๎นน้าจนถึงปลายน้า และเพิ่มความสามารถในการแขํงขันของอุตสาหกรรมมันสาปะหลังตลอด
หํวงโซํการผลิตควบคูํกับการลดผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม หนึ่งในแผนงานวิจัยของโปรแกรมมันสาปะหลังที่
สาคัญ คือ การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิ ตมันส าปะหลัง มุํงเน๎นการเพิ่มผลผลิตมัน
สาปะหลังจาก 3-4 ตันตํอไรํ เป็น 5-6 ตันตํอไรํ โดยการประยุกต์ใช๎วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อชํวยใน
การปรั บ ปรุ งพัน ธุ์ มัน ส าปะหลั งให๎ มี ผลผลิ ตสู งและต๎านทานตํอโรคและแมลง และสภาพแวดล๎ อมที่ ไมํ
เหมาะสม การเขตกรรม และการใช๎ พั นธุ์ ที่ เหมาะสมกั บพื้ นที่ โดยส านั กงานพั ฒ นาวิ ทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีแหํงชาติ (สวทช.) ได๎บูรณาการกับผู๎มีสํวนได๎เสียในการผลิตมันสาปะหลังทั้งภาครัฐและเอกชน
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เพื่อนาเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมาประยุกต์ใช๎ ได๎จริงในภาคสนาม อาทิ การใช๎สารไบโอคอนโทรลเพื่อควบคุม
และกาจัดเพลี้ยแป้ง การประเมินและทดสอบพันธุ์มันสาปะหลังพันธุ์ใหมํที่เหมาะสมกับชนิดดินตํางๆ ของ
ประเทศ รวมทั้งการบริหารจัดการผลิตขยายทํอนพันธุ์ มันสาปะหลั งปลอดโรคจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
บูรณาการรํวมกับเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร ที่มีการสํงเสริมกันอยํางแพรํหลาย อาทิ การให๎ปุ๋ยตาม
คําวิเคราะห์ดิน การจัดการน้า และพันธุ์มันสาปะหลัง เพื่อรํวมพัฒนาการผลิตมันสาปะหลัง เสริมสร๎างความ
เข๎มแข็งให๎เกษตรกรที่ได๎รับการถํายทอดความรู๎ให๎สามารถนาไปปฏิบัติและปรับใช๎ให๎เหมาะสมกับพื้นที่ เพื่อ
การเพิ่มผลผลิตและเชื่อมโยงเครือขํายกลุํมเกษตรกรตํางพื้นที่ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ประสบการณ์การ
ผลิต และนามาปรับใช๎ให๎เหมาะสมกับพื้นที่
อุปกรณ์ลลหวิธีการ
วิธีการดาเนินงานวิจัย ประกอบด๎วย 2 กิจกรรม ได๎แกํ
กิจกรรมที่ 1 การถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีการผลิตมันสาปหลลัแ
1.1 ถํายทอดความรู๎การผลิตมันสาปะหลัง จานวน 5 เรื่อง ได๎แกํ การจัดการพันธุ์มันสาปะหลัง
การจัดการดิน การจัดการปุ๋ย การจัดการน้า และการอารักขาพืช ในรูปแบบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
1.2 จัดทาแปลงเรียนรู๎การผลิตมันสาปะหลัง โดยนาเทคโนโลยีจากการฝึกอบรม มาปลูกปฏิบัติ
จริง สามารถนาผลจากการเรียนรู๎ไปปฏิบัติในพื้นที่ของตนเองได๎
1.3 โครงการประกวดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสาปะหลัง เพื่อสร๎างแรงจูงใจให๎
เกษตรกรนาองค์ความรู๎ที่ได๎รับการถํายทอดมาพัฒนาปรับใช๎ให๎เหมาะสมกับพื้นที่แปลงของตนเอง
กิจกรรมที่ 2 ขยายผลครอบคลุมพื้นที่เป้าลมาย
ขยายผลโดยใช๎กลุํมของเกษตรกรที่จัดทาแปลงต๎นแบบ สร๎างเครือขํายการเรียนรู๎ระหวํางกลุํม
โดยเจ๎าหน๎าที่และนักวิชาการคอยกระตุ๎น สร๎างกิจกรรมให๎เกิดการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง ขยายเครือขํายและ
เชื่อมโยงให๎เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางเครือขํายภายในพื้นที่เป้าหมาย
พื้นที่ดาเนินการ
1) บ๎านอํางหินพัฒนา ตาบลวังไผํ อาเภอห๎วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
2) บ๎านโคกสูง ตาบลหนองเม็ก อาเภอหนองสองห๎อง จังหวัดขอนแกํน
3) บ๎านห๎วยแก๎ว ตาบลวังชะพลู และบ๎านหนองน้าแดง ตาบลปางมะคํา อาเภอขาณุวรลักษบุรี
จังหวัดกาแพงเพชร
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ผลการทดลอแลลหวิจารณ์
กิจกรรมที่ 1 การถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีการผลิตมันสาปหลลัแ
1.1 การถ่ายทอดความรู้
โดยการอบรมถํายทอดความรู๎เทคโนโลยีการผลิตมันสาปะหลัง 5 เทคโนโลยี ได๎แกํ การเลือกพันธุ์
ให๎เหมาะสมกับพื้นที่ การจัดการดินในแปลงมันสาปะหลัง ปุ๋ยตามคําวิเคราะห์ดิน การให๎น้าหยดในแปลง
มันสาปะหลัง และการจัดการโรค แมลง และวัชพืช มีการฝึกปฏิบัติการเก็บตัวอยํางดิน และการวิเคราะห์
ดินด๎วย LDD soil test kit ดาเนินการในชํวงเวลาใกล๎เคียงกิจกรรมการจัดการแปลงของเกษตรกร โดย
บูรณาการรํวมกับภาคเอกชนที่ประกอบธุรกิจโรงแป้งได๎แกํ บริษัทไทยคลอลิตี้สตาร์ซ จากัด อาเภอเลาขวัญ
จังหวัดกาญจนบุรี และบริษัท ธนวัฒน์ จากัด อาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร และสานักงาน
เกษตรอาเภอ รํวมกิจกรรมถํายทอดความรู๎ให๎เกษตรกร ในพื้นที่บ๎านอํางหินพัฒนา ตาบลวังไผํ อาเภอห๎วย
กระเจา จังหวัดกาญจนบุรี บ๎านโคกสูง ตาบลหนองเม็ก อาเภอหนองสองห๎อง จังหวัดขอนแกํน บ๎านห๎วยแก๎ว
ตาบลวังชะพลู และบ๎านหนองน้าแดง ตาบลปางมะคํา อาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร และบ๎าน
โป่งน้าร๎อน ตาบลโป่งน้าร๎อน อาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร มีเกษตรกรเข๎ารับการถํายทอดความรู๎
รวม 80 คน
นอกจากนี้ทางทีมวิจัยยังได๎จัดหลักสูตรอบรมเพิ่มเติมตามความต๎องการ และปัญหาการผลิตเฉพาะ
พื้นที่ประสานผู๎เชี่ยวชาญด๎านตํางๆ ลงพื้นที่วิเคราะห์ปัญหา และจัดอบรมให๎แกํเกษตรกรในพื้นที่นาความรู๎
ไปปรับใช๎ในพื้นที่ จากการลงพื้นที่จะพบวํา ตาบลวังไผํ อาเภอห๎วยกระเจา จังวัดกาญจนบุรี มีการรวมกลุํม
เกษตรกรจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนผู๎ปลูกมันสาปะหลัง โดยเกษตรกรมีความต๎องการที่จะผลิตปุ๋ยอินทรีย์
จากวั ส ดุ เ หลื อ ทิ้ ง ทางการเกษตรที่ ห าได๎ งํ า ยในท๎ อ งถิ่ น จึ ง ได๎ จั ด อบรมการผลิ ต ปุ๋ ย หมั ก จากวั ส ดุ ท าง
การเกษตรให๎แกํกลุํมเกษตรกร
ภายหลังการถํายทอดความรู๎เกษตรกรนาดินมาวิเคราะห์ธาตุอาหารด๎วย LDD Soil test kit
รวม 110 ตัวอยําง แบํงเป็นพื้นที่ ตาบลโป่งน้าร๎อน อาเภอคลองลาน จังหวัด กาแพงเพชร 58 ตัวอยําง
ตาบลวังชะพลู และตาบลปางมะคํา อาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร 40 ตัวอยําง และตาบลวังไผํ
อาเภอห๎วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 12 ตัวอยําง โดยมีเกษตรกร 13 ราย จาก 110 ราย คิดเป็นร๎อยละ 11.8
นาเทคโนโลยีปุ๋ยตามคําวิเคราะห์ไปปรับใช๎ เนื่องจากสามารถลดต๎นทุนการผลิต มันสาปะหลังเจริญเติบโตดี
เมื่อเปรียบเทียบกับการใสํปุ๋ยวิธีเดิม
1.2 การทาลปลแเรียนรู้
จัดทาแปลงเรียนรู๎เทคโนโลยีการผลิตมันสาปะหลัง ได๎แกํการจัดการพันธุ์ การจัดการดินดาน และ
การจัดการปุ๋ยตามคําวิเคราะห์ดิน รวม 4 แปลง ผลจากการให๎เกษตรกรในพื้นที่มีสํวนรํวมในการประเมิน
ศักยภาพของพันธุ์มันสาปะหลัง โดยประเมินผลจากการเจริญเติบโต ทรงต๎น ผลผลิต และเปอร์เซ็นต์แป้ง
นอกจากนี้เกษตรกรในบางพื้นที่ยังพิจารณาจากเงื่อนไขการรับซื้อของลานมันสาปะหลังในพื้นที่ และพันธุ์
มันสาปะหลังที่โรงแป้งหรือลานมันสาสํงเสริม พบวํา พันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่ตาบลวังไผํ อาเภอห๎วยกระเจา
จังหวัดกาญจนบุรี คือ พันธุ์เกษตรศาสตร์ 72 พันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่ ตาบลวังชะพลู ตาบลปางมะคํา
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อาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร คือ พันธุ์ระยอง 11 และระยอง 86-13 และพันธุ์ที่เหมาะสมกับ
พื้นทีบ่ ๎านโคกสูง ตาบลหนองเม็ก อาเภอหนองสองห๎อง จังหวัดขอนแกํน คือ เกษตรศาสตร์ 50
1.3 การปรหกวดการเพิ่มปรหสิทธิภาพการผลิตมันสาปหลลัแ
โครงการประกวดเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสาปะหลังปีที่ 3 ดาเนินการใน 2 พื้นที่ คือ 1) พื้นที่
อาเภอห๎วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี มีเกษตรกรเข๎ารํวมโครงการ 15 ราย ประกวดประเภททีมๆ ละ 5 ราย
จานวน 3 ทีม พื้นที่เข๎ารํวมโครงการ 5 ไรํตํอราย และ 2) พื้นที่ตาบลวังชะพลู และตาบลปางมะคํา อาเภอ
ขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร มีเกษตรกรเข๎ารํวมโครงการ 21 ราย ประกวดประเภทเดี่ยว พื้นที่เข๎า
รํวมโครงการ 1 ไรํตํอราย จานวนเกษตรกรที่เข๎ารํวมโครงการทั้งสิ้น 36 ราย พื้นที่ 96 ไรํ ตลอดฤดูปลูก
คณะวิจัยได๎ลงพื้นที่ตรวจติดตามและให๎คาแนะนาแกํเกษตรกรที่เข๎ารํวมโครงการ 2 ครั้งตํอพื้นที่ ในพื้นที่
ตาบลวังไผํ อาเภอห๎วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี เกษตรกรพบปัญหาฝนทิ้งชํวงเป็นเวลานาน สํงผลให๎มัน
สาปะหลังบางสํวนตายและการเจริญเติบโตชะงัก เกษตรกรกาหนดชํวงเวลาการปลูกที่เหมาะสมได๎ยาก
เนื่องจากฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้เกษตรกรบางรายยังมีการใช๎สารกาจัดวัชพืชไมํถูกประเภท
และอัตราจึงทาให๎ไมํสามารถควบคุมวัชพืชในแปลงได๎ ในขณะที่เกษตรกรในพื้นที่ ตาบลวังชะพลู และ
ตาบลปางมะคํา พบปัญหาการระบาดของโรคใบไหม๎ รากเนําโคนเนํา รวมถึงการระบาดของแมลงกระเบื้อง
ในชํว งที่ฝนตกชุกในพื้น ที่ จึ งได๎มีการให๎ ความรู๎เรื่องการใช๎ส ารกาจัดวัช พืช อยํางถูกต๎อง และประสาน
ผู๎เชี่ยวชาญด๎านโรคและแมลงให๎ความรู๎ และคาแนะนาแกํเกษตรกรในพื้นที่ตาบลวังไผํ อาเภอห๎วยกระเจา
จั ง หวั ด กาญจนบุ รี และต าบลวั ง ชะพลู ต าบลปางมะคํ า อ าเภอขาณุ ว รลั ก ษบุ รี จั ง หวั ด ก าแพงเพชร
ตามลาดับ
ผลการตัดสิ นการประกวดทั้ง 2 ประเภท ในเดือนธันวาคม 2560 เกษตรกรที่ชนะการประกวด
ได๎เข๎ามารับประราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงาน NAC 2018
วันที่ 9 มีนาคม 2561 โดยประเภททีม ทีมที่ชนะได๎รับเงินสนับสนุนกิจกรรมภายในกลุํมจานวน 50,000 บาท
คือ ทีมอํางหินก๎าวหน๎า ซึ่งมีสมาชิก ได๎แกํ นายสยาม ไพศาลภาณุมาศ นางสาวโยษิตา เลําทรัพย์ นางพงษ์สอน
สุขพํวง นายอนวัช เทพสถิตย์ศิลป์ และนางสุวิ มล วิทยาปรีชากุล และประเภทเดี่ยวเกษตรกรที่ชนะเลิศ
ประเภทปลูกอาศัยน้าฝน คือ นางจาปี ศรีนิล ผลผลิตเฉลี่ย 4.8 ตันตํอไรํ เกษตรกรชนะเลิศประเภทปลูก
อาศัยน้าหยด คือ นายสังวาลย์ คชไกร ผลผลิตเฉลี่ย 7 ตันตํอไรํ ซึ่งปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้นสํงผลกระทบตํอ
ชุมชมและสามารถขยายผลตํอเกษตรกรรายอื่นๆ ในพื้นที่ ซึ่งในปี 2562 นาไปขยายผลปรับใช๎ในพื้นที่
ใหมํตํอไป
กิจกรรมที่ 2 ขยายผลครอบคลุมพื้นที่เป้าลมาย
สร๎างและเชื่อมโยงเครือขํายเกษตรกรผู๎ปลูกมันสาปะหลัง จากผลการดาเนินโครงการฯ ตั้งแตํ เริ่ม
โครงการในปี 2559 สามารถสร๎างเครือขํายเกษตรกรได๎ 3 เครือขําย คือ 1) เครือขํายเกษตรกรอํางหิน
พัฒนา ตาบลวังไผํ อาเภอห๎วยกระเจา จังหวัด กาญจนบุรี ปัจจุบันเครือขํายมีการดาเนินกิจกรรมอยําง
ตํอเนื่อง รวมทั้งมีการขยายผลจากผลการดาเนินของเครือขํายสูํการดาเนินงานในรูปแบบเกษตรแปลงใหญํ
โดยมีเครื อขํายเกษตรกรอํางหิน พัฒ นาเป็นต๎นแบบ 2) เครือขํ ายกาแพงเพชรโมเดล ตาบลวังชะพลู
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และตาบลปางมะคํา อาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร 3) เครือขํายเกษตรกรบ๎านโคกสูง ตาบลหนองเม็ก
อาเภอหนองสองห๎อง จังหวัดขอนแกํน เมื่อพิจารณาถึงตัวชี้วัดความสาเร็จของการสร๎างเครือขํายจะเห็นวํ า
เครือขํายเกษตรกรบ๎านโคกสูง ตาบลหนองเม็ก อาเภอหนองสองห๎อง จังหวัด ขอนแกํน ยังขาดการบูรณา
การรํวมระหวํางหนํวยงาน เอกชนและหนํวยงานรัฐในท๎องถิ่นยังไมํได๎เข๎ามามีสํวนรํวม สํงผลให๎เครือขําย
ดังกลําวขับเคลื่อนและขยายผลได๎ช๎ากวําเครือขํายเกษตรกรอํางหินพัฒนา และเครือขํายกาแพงเพชรโมเดล
ที่เอกชนรวมถึงหนํวยงานรัฐในท๎องถิ่นมีสํวนรํวมในการขับเคลื่อน
เครือขํายเกษตรกรแตํละพื้นที่มีความแตกตํางกันทั้งจานวนสมาชิก กิจกรรมภายในกลุํม และปัจจัย
ที่มีผลตํอความสาเร็จในการสร๎างเครือขําย ผลการดาเนินงานขยายผลเทคโนโลยีการผลิตมันสาปะหลัง และ
สร๎างเครือขําย ในพื้นที่เป้าหมาย 4 กลุํม
1. บ๎านอํางหินพัฒนา ตาบลวังไผํ อาเภอห๎วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี จานวนสมาชิก 10 ราย
กิจกรรมกลุํมได๎แกํ การจัดทาแปลงเรียนรู๎มันสาปะหลัง ผลิตปุ๋ยหมักใช๎เองเพื่อลดต๎นทุนการผลิต แปลง
รวบรวมพันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่ และรับวิเคราะห์ดินด๎วย LDD soil test kit แกํสมาชิก และเกษตรกรที่
สนใจ ตัวชี้วัดความสาเร็จการสร๎างเครือขําย ได๎แกํ ผู๎นาเป็นที่ยอมรับของสมาชิก และยอมรับเทคโนโลยี
ผู๎นากลุํมสามารถถํายทอดองค์ความรู๎ได๎ กลุํมมีความเข๎มแข็ง มีการบูรณาการรํวมกับหนํวยงาน และมีการ
เชื่อมโยงเครือขําย
จากผลการดาเนินงานรํวมกับบริษัท ไทยคลอลิตี้สตาร์ช จากัด ตั้งแตํปี 2557 ภายใต๎โครงการ
ประกวดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสาปะหลัง และการจัดทาแปลงเรียนรู๎ ในพื้นที่ หมูํ 8 ตาบลวังไผํ
อาเภอห๎วยกระเจา จังหวัด กาญจนบุรี สามารถยกระดับผลผลิตของเกษตรกรที่รํวมโครงการได๎ รวมถึง
สามารถสร๎างเกษตรกรดีเดํนที่มีศักยภาพการเป็นผู๎นากลุํม และเครือขํายที่มีความเข๎มแข็ง จากผลการ
ดาเนิ นดังกลําวจึงสํ งผลให๎ภ าครั ฐ เชํน ส านักงานเกษตรอาเภอห๎วยกระเจา และสานักปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม ได๎ขยายผลการดาเนินงานในพื้นที่หมูํ 8 ตาบลวังไผํ ให๎ครอบคลุมพื้นที่การปลูกมันสาปะหลัง
ในหมูํบ๎ านอื่น ๆ ของตาบลวังไผํ ภายใต๎การดาเนินงานในภาพแบบมันส าปะหลั งแปลงใหญํในฤดูปลู ก
2560/61 กิจกรรมที่ดาเนินงานมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางเกษตรกรแปลงใหญํ อาเภอห๎วยกระเจากับ
เกษตรกรแปลงใหญํ อาเภอบํอพลอย ระหวํางวันที่ 20-21 ธันวาคม 2560
จากกลุํม อาเภอห๎วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ได๎ขยายผลมายังกลุํมใหมํ คือ กลุํมเกษตรกรผู๎ปลูก
มันสาปะหลัง ตาบลหนองปลิง อาเภอเลาขวัญ จังหวัด กาญจนบุรี ซึ่งกลุํมเกษตรกรยังขาดองค์ความรู๎ใน
การปลูกมันสาปะหลัง จึงได๎จัดอบรมโดยเน๎นการจัดดินและปุ๋ยอยํางถูกต๎ องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
มันสาปะหลัง เพื่อปรับพื้นฐานการทาเกษตรและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการปลูกเพื่อยกระดับผลผลิต
เกษตรกรที่เข๎ารํวมอบรมในครั้งได๎ให๎ความสนใจเป็นอยํางมาก และจะนาเอาแนวปฏิบัติไปปรับใช๎เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิการผลิตมันสาปะหลัง นอกจากนี้ยังได๎รวมกลุํมกันเพื่อกํอตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจชุมชน เพื่อดาเนิน
กํอให๎เกิดการดาเนินงานอยํางตํอเนื่องในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและชํวยเหลือกันภายในชุมชนเกี่ยวกับ
การปลูกมันสาปะหลังตํอไป
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2. บ๎านห๎วยแก๎ว ตาบลวังชะพลู และบ๎านหนองน้าแดง ตาบลปางมะคํา อาเภอขาณุวรลักษบุรี
จังหวัดกาแพงเพชร จานวนสมาชิก 20 ราย กิจกรรมกลุํม ได๎แกํ จัดทาแปลงเรียนรู๎เทคโนโลยีการผลิต
มันสาปะหลัง และแปลงรวบรวมพันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่ ตัวชี้วัดความสาเร็จการสร๎างเครือขําย ได๎แกํ
ผู๎นาเป็นที่ยอมรับของสมาชิก และยอมรับเทคโนโลยี ผู๎นากลุํ มและสมาชิกสามารถถํายทอดองค์ความรู๎ได๎
กลุํมมีความเข๎มแข็ง มีการบูรณาการระหวํางหนํวยงาน และการเชื่อมโยงเครือขําย
ได๎มีการขยายผลสร๎างเครือขํายไปในพื้นที่ตาบลโป่งน้าร๎อน อาเภอคลองลาน จังหวัด กาแพงเพชร
จากความรํวมมือของลานมันชัยเจริญ โดยวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 จัดงานสรุปกิจกรรมเก็บเกี่ยวผลผลิต
แปลงเรียนรู๎คลองลาน และหารือแลกเปลี่ยนความเห็นการใช๎เทคโนโลยี ซึ่งแปลงเรียนรู๎ เทคโนโลยีการผลิต
มันสาปะหลังของนายแผน จันทรอินทร์ เก็บเกี่ยวผลผลิตได๎ 4.2 ตันตํอไรํ เกษตรกรพึงพอใจเทคโนโลยีปุ๋ย
ตามคําวิเคราะห์ดิน และมันสาปะหลังพันธุ์ระยอง 86-13 แตํอยํางไรก็ตาม ในพื้นที่มีปัญหาการเมือง
ท๎องถิ่นระหวํางลานมัน ทาให๎ไมํสามารถเข๎าไปดาเนินการตํอได๎ ในปีที่ 3 คณะวิจัยจึงได๎กลับมาขยายผล
ในพื้นทีต่ าบลวังชะพลู จากกลุํมเดิมไปสูํหมูํบ๎านข๎างเคียง โดยสมาชิกกลุํมเพิ่มขึ้นเป็น 40 ราย จากเริ่มแรก
20 ราย โดยผลผลิตเฉลี่ยของพื้นที่อยูํที่ 5 ตันตํอไรํ ซึ่งคณะวิจัยได๎คุยแผนการดาเนินงานตํอโดยหารือกับ
กลุํมเกษตรกร ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 จะใช๎โมเดลบ๎านห๎วยแก๎วเป็นแมํขําย คัดเลือกพื้นที่ขยายผล
2 หมูํ ได๎แกํ หมูํ 18 บ๎านเนินสาราญ และหมูํ 11 บ๎านวังน้าวน เป็นลูกขํายกิจกรรมที่จะดาเนินการตรวจดิน
และให๎ความรู๎การจัดการดินและปุ๋ยตามคําวิเคราะห์ดิน เตรียมการการประกวดเกษตรกร รายเดี่ยวและกลุํม
ในฤดูปลูกถัดไป
เพื่อให๎การดาเนินงานของกลุํมเกษตรกรบ๎านห๎ วยแก๎ว เข๎มแข็งพึ่งพาตัวเองได๎ คณะวิจัยรํวมผลักดัน
ให๎กลุํมจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนชื่อ กลุํมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสาปะหลัง เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561
ปัจจุบันมีสมาชิกรวม 15 คน
3. บ๎านโคกสูง ตาบลหนองเม็ก อาเภอหนองสองห๎อง จังหวัดขอนแกํน จานวนสมาชิก 13 ราย
กิจกรรมกลุํม ได๎แกํ การผลิตปุ๋ ยหมักใช๎เองเพื่อลดต๎นทุนการผลิต ตัวชี้วัดความสาเร็จการสร๎างเครือขําย
ได๎แกํ ผู๎นาเป็นเกษตรกรรุํนใหมํและยอมรับเทคโนโลยี กลุํมมีความเข๎มแข็ง และมีการเชื่อมโยงเครือขําย
สาหรับการเชื่อมโยงเครือขํายทั้ง 3 เครือขําย ในชํวงเวลาที่ผํานมา คณะวิจัยได๎จัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางเครือขํายเกษตรกร เชํน เครือขํายกาแพงเพชรรํวมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎กับเครือขําย
เกษตรกรอํางหินพัฒนา เรื่องการจัดทาแปลงเรียนรู๎เรื่องพันธุ์มันสาปะหลังที่เหมาะสมกับพื้นที่ รวมถึงมีการ
แลกเปลี่ยนพันธุ์มันสาปะหลังเพื่อปลูกทดสอบในพื้นที่ด๎วย และเครือขํายเกษตรกรบ๎านโคกสูง ตาบลหนอง
เม็ก อาเภอหนองสองห๎อง จงหวัดขอนแกํน รํวมแลกเปลี่ยนรู๎ในงานวันประเมินศักยภาพพันธุ์มันสาปะหลัง
ในแปลงเรียนรู๎ของเครือขํายเกษตรกรอํางหินพัฒนา โดยเครือขํายเกษตรกรบ๎านโคกสูงได๎นาเอาองค์ความรู๎
เรื่องการผลิตปุ๋ยหมักไปดาเนินการตํอในพื้นที่เพื่อลดต๎นทุนการผลิตตํอไป
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สรุปผลการทดลอแ
1. การเพิ่มศักยภาพการผลิต ถํายทอดองค์ความรู๎เทคโนโลยีการผลิตมันสาปะหลังสูํเกษตรกร
พื้นที่เป้าหมาย ในรูปแบบ การอบรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ การทาแปลง
เรียนรู๎ การประกวดการจัดการแปลง และการศึกษาดูงานระหวํางเครือขําย เมื่อเกษตรกรนาองค์ความรู๎ไป
ปรับใช๎ให๎เหมาะสมกับพื้นที่ในสภาพน้าฝนได๎ผลผลิตเฉลี่ย 6 ตันตํอไรํ ในสภาพการใช๎น้าหยดให๎ผลผลิต
เฉลี่ย 7 ตันตํอไรํ
2. การปรหกวดการเพิ่มปรหสิทธิภาพการผลิตมันสาปหลลัแ ชนะเลิศประเภททีมได๎แกํ ทีมอําง
หินก๎าวหน๎า บ๎านอํางหิน ตาบลวังไผํ อาเภอห๎วยกระเจา จังหวักกาญจนบุรี มีสมาชิกกลุํม 5 คน ได๎แกํ นาย
สยาม ไพศาลภาณุมาศ นางสาวโยษิตา เลําทรัพย์ นางพงษ์สอน สุขพํวง นายอนวัช เทพสถิตย์ศิลป์ และ
นางสุวิมล วิทยาปรีชากุล ชนะเลิศประเภทเดี่ยวปลูกอาศัยน้าฝนได๎แกํ นางจาปี ศรีนิล บ๎านห๎วยแก๎ว ตาบล
วังชะพลู อาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร ปลูกโดยใช๎น้าหยด ได๎แกํนายสังวาลย์ คชไกร บ๎าน
ห๎วยแก๎ว ตาบลวังชะพลู อาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร
3. การสร้าแกลุ่มลลหเชื่อมโยแเครือข่าย สนับสนุนกลุํมเกษตกรจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน จานวน 1
กลุํม ได๎แกํ กลุํมเกษตกรบ๎านห๎วยแก๎ว ตาบลวังชะพลู อาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร ชื่อ
วิสาหกิจชุมชนกลุํม เพื่อเพิ่มผลผลิตมันสาปะหลัง มีการเชื่อมโยงระหวํางเครือขําย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
การผลิตมันสาปะหลัง รวม 3 เครือขําย จานวนเกษตรกรรวม 128 คน ได๎แกํ 1.) วิสาหกิจชุมชนผู๎ปลูกมัน
สาปะหลังบ๎านอํางหิน ตาบลวังไผํ อาเภอห๎วยกระเจา จังหวดักาญจนบุรี จานวนสมาชิกเครือขําย 70 คน
2.) วิสาหกิจชุมชนกลุํมเพื่อผลประสิทธิภาพผลิตมันสาปะหลัง บ๎านห๎วยแก๎ว ตาบลวังชะพลู อาเภอขาณุวร
ลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร จานวนสมาชิกเครือขําย 40 คน 3.) กลุํมเกษตรกรบ๎ายโคกสูง ตาบลหนองเม็ ก
อาเภอหนองสองห๎อง จังหวัดขอนแกํน จานวนสมาชิกเครือขําย 18 คน
การนาไปใช้ปรหโยชน์
1. กลุํมเป้าหมายที่นาผลงานวิจัยไปใช๎ประโยชน์ ได๎แกํ 1) เครือขํายเกษตรกรบ๎านอํางหินพัฒนา
ตาบลวังไผํ อาเภอห๎ว ยกระเจา จั งหวัดกาญจนบุรี 2) เครือขํายเกษตรกรบ๎านโคกสู ง ตาบลหนองเม็ก
อาเภอหนองสองห๎อง จังหวัดขอนแกํน และ 3) เครือขํายเกษตรกร บ๎านห๎วยแก๎ว ตาบลวังชะพลู และบ๎าน
หนองน้าแดง ตาบลปางมะคํา อาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร
2. ในการนาผลงานวิจัยไปใช๎ประโยชน์ ควรมีการวางแผนการถํายทอดความรู๎และติดตามงานตาม
แผนการปลู ก และปฏิบั ติของเกษตรกร เพื่อให๎ เกษตรกรได๎รับความรู๎แล๎ ว พร๎อมนาไปปฏิ บัติ กิจกรรม
ประกวดการน าเทคโนโลยี การผลิ ตมัน ส าปะหลั งไปปรับใช๎ เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ส ร๎างแรงกระตุ๎นให๎
เกษตรกรได๎เข๎าถึงเทคโนโลยีที่สามารถนาไปปฏิบัติได๎ผลจริง กิจกรรมการเชื่อมโยงเครือขํายเกษตรกรตําง
พื้นที่เกษตรกรให๎ความสนใจมากเนื่องจากได๎มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์การผลิตมันสาปะหลังตําง
พื้นที่ สร๎างการรับรู๎และสามารถนาความรู๎มาปรับใช๎ให๎เหมาะกับพื้นที่ตนเอง

(ก)
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คาขอบคุณ
(ค) (ค)
ขอขอบคุณสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหํงชาติ (สวทช.) ที่สนับสนุนทุนวิจัย
“ถํายทอดเทคโนโลยีด๎านเขตกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสาปะหลังและสร๎างเครือขํายเกษตรกร ปีที่ 2” และ
ขอบคุณเกษตรกรบ๎านอํางหินพัฒนา ตาบลวังไผํ อาเภอห๎วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี บ๎านโคกสูง ตาบล
หนองเม็ก อาเภอหนองสองห๎อง จังหวัดขอนแกํน บ๎านห๎วยแก๎ว ตาบลวังชะพลู บ๎านหนองน้าแดง ตาบล
ปางมะคํา อาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร และบ๎านโป่งน้าร๎อน ตาบลโป่งน้าร๎ อน อาเภอคลอง
ลาน จังหวัดกาแพงเพชร ที่ให๎ความรํวมมือในกิจกรรมที่ดาเนินการ และนาความรู๎ที่ได๎รับไปปรับใช๎ในพื้นที่

(a)

(b)

(c)

Figure 1 Site visiting of farmer groups for farmer networking activity (a) Ang Hin Pattana
group visited Pang Ma Pha group at Pang Ma Pha sub-district, Kha Nu Worralak
Saburi district, Kampaengpet province. (b) Nong Song Hong group visited Ang
Hin Pattana group at Wang Pai sub-district, Huay Kra Jao district, Kanchanaburi
province. (c) Wang Cha Poo group visited Pong Nam Ron group at Pong Nam
Ron sub-district, Klong Lan district, Kampaengpet province.
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(ก)

(ข)

Figure 2 Technology transferring to farmers.
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(ค)

