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บทคัดยอ 
การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1. วิเคราะหพื้นท่ีเหมาะสมในการปลกูมันสําปะหลัง จังหวัดกําแพงเพชร โดยใช
ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร 2. พฒันาชุดองคความรูที่เกี่ยวของกับกระบวนการผลติมันสําปะหลังสะอาดโดยการ
ประยุกตใชภมูิสารสนเทศ และการสังเคราะหองคความรูจากผูเชี่ยวชาญ เกษตรกรตนแบบ และปราชญชาวบาน 
และ 3. จัดกิจกรรม เผยแพร และประเมินผลการสงตอองคความรูสูเกษตรกร 3 วิธี ไดแก การฝกอบรม  
การพัฒนาคูมือหนังสือเลมเล็ก และการจัดกจิกรรมโรงเรียนมันสําปะหลังเคลื่อนที่ ผลการศึกษา พบวา  
(1) จังหวัดกําแพงเพชรมีพื้นที่เหมาะสมในการปลูกมันสําปะหลังระดับเหมาะสมมากรอยละ 16.85 เหมาะสม 
ปานกลางรอยละ 14.22 เหมาะสมเล็กนอยรอยละ 19.91 ไมเหมาะสมรอยละ 16.60 และนอกเขตเกษตรกรรม
รอยละ 32.42 (2) การพัฒนาชุดองคความรูภมูิสารสนเทศ พบวา สามารถสรางชุดองคความรูได 4 เรือ่ง ไดแก 
พื้นที่เหมาะสมในการปลูกมันสําปะหลัง สายพันธุมันสําปะหลังที่เหมาะสมกับพื้นที่ พื้นที่เหมาะสมในการปลูก 

มันสําปะหลังและความเสี่ยงภยัแลงและนํ้าทวม และแนวทางจัดการดิน ที่ดิน และปุยในการปลูกมันสําปะหลัง 
ทั้งนี้ สรางเปนขอสารสนเทศระดบัรายตําบล และ (3) การประเมินการสงตอองคความรูทั้ง 3 วิธี พบวา 
ผูเขารวมกิจกรรมทั้งหมดมีความพงึพอใจท้ังในระดับภาพรวมและระดับกิจกรรม เทากับระดับมาก 
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ABSTRACT 

The objective of this study were to 1. analyzed the suitable area for cassava planting, 

Khampangphet province by using Geographic Information System (GIS). 2. Developed the 

knowledge sets related to clean cassava production by applying the Geo-informatics, and 

knowledge synthesis from the experts, prototype farmers and village scholars. 3. Organized 

activities, propagated, and evaluated of knowledge transfer to farmers in 3 ways; training, 

booklet, and cassava mobile school activities. The study found that (1) Kamphaeng Phet 

province has high suitable level area for cassava planting of 16.85%, moderate suitable 

14.22%, slightly suitable 19.91%, inappropriate 16.60%, and outside the agricultural area 

32.42%. (2) The development of the Geo-informatics knowledge set found that 4 knowledge 

sets can be created; suitable areas for cassava planting, suitable cassava genetics, cassava 

suitable area and drought and flood risk, and guidelines for soil, land and fertilizer 

management in cassava cultivation. (3) Assessment of knowledge transfer in all 3 methods, 

found that all participants were satisfied at both the overall and the activity level as high 

satisfied. 
 

Keywords : Cassava / Clean Cassava / Geo-informatics / Knowledge Development /  

                 Suitable area Analysis  
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 มันสําปะหลังเปนสินคาพืชเศรษฐกิจท่ีมีความสาํคัญของโลก จากขอมูลองคการอาหารและการเกษตร
แหงสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization: FAO) พบวา ในป พ.ศ. 2555 มีปริมาณการผลิต
มันสําปะหลังอยูในอันดับที่ 8 ของปริมาณผลผลิตโลกท้ังหมด รองจากออย ขาวโพด ขาว ขาวสาลี มันฝรั่ง และ
ผักตางๆ ปรมิาณการผลติมันสําปะหลังรวมทุกประเทศผลติไดประมาณ 200 ลานตันตอป หรือคดิเปนประมาณ
รอยละ 3 ของผลผลติพืชผลทางการเกษตรของโลก นอกจากน้ัน มนัสําปะหลังยังเปนพืชอาหารหลักที่สําคัญตอ
ความมั่นคงดานอาหารของประเทศในเขตรอน โดยเฉพาะประเทศตางๆ ในทวีปแอฟฟริกาและทวีปอเมริกาใต 
ทั้งนี้ ปริมาณผลผลิตจากมันสําปะหลังท่ีไดในแตละปรอยละ 60 ใชเปนอาหารของมนุษย รอยละ 27.5 ใชทําเปน
อาหารสตัว และรอยละ 12.5 ใชประโยชนในดานอ่ืนๆ (Research and Development Institute, Kasetsart 

University, 2018) สําหรับประเทศไทย มันสําปะหลังนับเปนพืชเศรษฐกิจเชิงพาณิชยท่ีสําคัญ มีปรมิาณการ
ผลิตมากกวา 20 ลานตันในแตละป โดยประเทศไทยเปนประเทศผูผลิตมันสําปะหลังมากเปนอันดับท่ี 2 ของโลก 
รองลงมาจากประเทศไนจีเรีย แตมีการใชบริโภคภายในประเทศเพยีงรอยละ 30 สวนท่ีเหลือรอยละ 70 สงออก
ไปยังตลาดโลก โดยในป พ.ศ. 2556 มีการสงออกผลติภณัฑมันสําปะหลังกวา 12.15 ลานตัน สรางรายไดเขา
ประเทศ มลูคารวมกวา 9.5 หมื่นลานบาท ดังนั้น ประเทศไทยจึงเปนประเทศผูสงออกมันสาํปะหลังและ
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ผลิตภัณฑมันสําปะหลังเปนอันดับหน่ึงของโลก (Research and Development Institute, Kasetsart 

University, 2018) 

 จังหวัดกําแพงเพชรมีพื้นที่ปลูกมันสําปะหลังประมาณ 820,000 ไร เปนอันดับที่ 2 ของประเทศไทยรอง
จากจังหวัดนครราชสีมา จาํนวนผลผลิตมันสําปะหลังสด 2.887 ลานเมตริกตัน มีมลูคาประมาณ 5.775 ลาน
บาท เกษตรกรผูปลูกจํานวน 37,381 ราย จํานวนลานมัน 170 ลาน มีพ้ืนท่ีลานตากซีเมนตรวมกวา 4,000 ไร 
โรงแปง 6 โรง โรงแปงจดทะเบียนเปนผูสงออกมันแปง 5 โรง ลานมนัจดทะเบียนเปนผูทําการคาสงออกมันเสน 
3 ราย ท้ังนี้ จังหวัดกําแพงเพชรน้ันมีจํานวนลานมันมากท่ีสดุในประเทศ และมีความสามารถแปรรูปหวัมันสด
เปนมันเสนเปนอันดับหน่ึงของประเทศอีกดวย โดยจังหวัดกําแพงเพชรกําหนดจุดยุทธศาสตร (positioning)  

ของจังหวัดเปนเมืองเกษตร-อุตสาหกรรมแปรรูป โดยไดกําหนดเปาหมายการพัฒนาท่ีจะผลักดันจังหวัด
กําแพงเพชรใหเปนศูนยกลางธุรกจิการคามันสําปะหลังของภาคเหนือ และไดมีแผนกลยุทธมันสําปะหลัง
กําแพงเพชร มีคณะอนุกรรมการกาํกับดูแลมันสําปะหลังของจังหวัดกําแพงเพชรอยางเปนระบบ (Department 

of Agriculture Extension, Ministry of Agriculture and Cooperatives, 2014)  
 อยางไรก็ตามจากขอมลูสถานการณการผลติในปจจุบัน พบวาเกษตรกรในจังหวัดกําแพงเพชรยังมี
กระบวนการผลติไมถูกตองตามหลักวิชาการ มีการใชปจจยัการผลติเกินความจําเปน และมีการเพาะปลูก 

มันสําปะหลังไมเหมาะสมกับศักยภาพในบางพ้ืนที่ โดยกระบวนการผลิตมีตนทุนการผลิตสูงถึงไรละ 4,500-
5,000 บาท ทําใหเสี่ยงตอการขาดทุน นอกจากน้ี ยังพบวาผลผลิตมนัสําปะหลังของจังหวัดจะออกสูตลาดมาก
ในชวง 3 เดือน คือระหวางเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมกราคม คิดเปนรอยละ 70 ของปริมาณผลผลิตทั้งป สงผล
ใหราคาในชวงดังกลาวตกต่ํา ทั้งนี ้การปลูกมันสําปะหลังในพื้นที่จังหวัดกําแพงเพชรในปจจุบัน ยังเสีย่ง 
ตอภาวะภยัแลงและน้ําทวมอีกดวย (Kamphaeng Phet News, 6 June 2018)  
 กระบวนการผลติมันสําปะหลังสะอาด (clean cassava) เปนกระบวนการผลิตมันสําปะหลังเพื่อใหเกดิ
ความสะอาด ปลอดภัย ลดตนทุน และเพิ่มมูลคาผลผลิต โดยกระบวนการตางๆ เชน การปลูกในพ้ืนท่ีที่เหมาะสม
เพื่อลดการปรับเปลี่ยนสภาพพื้นที ่และการใชสารเคมี การใชสายพนัธุท่ีเหมาะสมตอพ้ืนท่ี การจดัการดินและน้ํา 
การจัดการปุยตามคาวิเคราะหดิน การจัดการระบบนํ้าหยด และการอารักขาพืชดานการปองกันกําจดัโรคและ
แมลง ท้ังนี้ การใชเทคโนโลยีและองคความรูที่เหมาะสมมีความสาํคัญอยางยิ่งตอการสนับสนุนใหเกดิ
กระบวนการผลติมันสําปะหลังที่ปลอดภัยของเกษตรกร (Department of Agriculture, Ministry of 

Agriculture and Cooperatives, 2018; Clean Cassava Planting for Breeding Project, 2018) 
 เทคโนโลยีภมูิสารสนเทศ (Geomatics, Geo-Informatics: 3S) คือการบูรณาการเครื่องมือหลักท่ีใชใน
การศึกษาและวิเคราะหขอมลูเชิงพื้นที่ 3 ตัว คือ ระบบกําหนดตําแหนงบนพ้ืนโลก (Global Positioning 

System : GPS) เทคโนโลยีรีโมทเซนซิง หรือการสาํรวจขอมลูระยะไกล (Remote Sensing : RS) และระบบ
สารสนเทศภมูิศาสตร (Geographic Information System : GIS) ซึ่งในปจจุบันมีการประยุกตใชเทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศในการสนับสนุนดานการจัดการทางการเกษตรท่ีหลากหลาย ท้ังในเรื่องของการวางแผนการใช
ประโยชนท่ีดินดานการเกษตร ระบบสนับสนุนการตดัสินใจดานการเกษตร การวเิคราะหพื้นท่ีเหมาะสมในการ
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ปลูกพืช โซนนิ่งเกษตรกรรม การประเมินและติดตามผลผลติและพืน้ท่ีปลูกโดยใชขอมูลจากดาวเทียม รวมทั้ง
การสํารวจพื้นท่ีเกษตรกรรมและจดัทําฐานขอมูลเชิงพื้นที่โดยการสาํรวจภาคสนาม โดยระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรนั้นมีการประยุกตใชอยางแพรหลายในการวิเคราะหพื้นท่ีเหมาะสมในการปลูกพืชโดยใชหลกัการ
ซอนทับขอมูลแผนที่ (map overlay) และแบบจําลองดัชนี (index model) (Ruthamnong, 2018a)  
  อยางไรก็ตามในกระบวนการสรางองคความรูเชิงพื้นที่ดวยภูมสิารสนเทศ และการวิเคราะหพื้นท่ี
เหมาะสมในการปลูกพืชสวนใหญ ยังขาดในดานของการคัดเลือกตัวเกณฑ (criteria) ที่ครอบคลุมและเหมาะสม
กับพ้ืนท่ี รวมทั้งการสกัดองคความรูที่หลากหลายหรือสรางชุดองคความรูใหมท่ีเหมาะสมตอเกษตรกร ภายหลัง
เสร็จสิ้นกระบวนการวิเคราะหขอมูลดังกลาว ตลอดจนการเผยแพรองคความรูดังกลาวสูกลุมเกษตรกร ก็เปน
ประเด็นที่สําคญัที่ยังไมมีการดําเนินการมากนัก การศึกษาครั้งนี้จึงมเีปาหมายเพื่อวิเคราะหพื้นท่ีเหมาะสมในการ
ปลูกมันสาํปะหลัง จังหวัดกําแพงเพชร โดยใชระบบสารสนเทศภมูิศาสตร และสรางองคความรูที่เกี่ยวของกับ
กระบวนการผลติมันสําปะหลังสะอาดโดยการประยุกตใชภูมสิารสนเทศ รวมทั้งสังเคราะหองคความรูจาก
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ เกษตรกรตนแบบ และปราชญชาวบาน โดยมุงเนนการพัฒนาชุดองคความรูเพื่อนําไปสู
กระบวนการผลติมันสําปะหลังปลอดภัย จัดกิจกรรมและเผยแพรองคความรูที่สรางขึ้นเพื่อสงตอยังกลุมเกษตรกร 
รวมถึงประเมินผลการจัดกิจกรรมดังกลาว เพ่ือนําไปสูการเพิ่มมลูคาผลผลติและการจดัการดานการเกษตร 
ในพื้นที่ ตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. วิเคราะหพื้นท่ีเหมาะสมในการปลูกมันสาํปะหลัง จังหวัดกําแพงเพชร โดยใชระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร 
 2. พัฒนาชุดองคความรูที่เกี่ยวของกับกระบวนการผลิตมันสําปะหลงัสะอาด โดยการประยุกตใช 
ภูมิสารสนเทศ และการสังเคราะหองคความรูจากผูเชี่ยวชาญ เกษตรกรตนแบบ และปราชญชาวบาน 

 3. จัดกิจกรรมและเผยแพรองคความรูดานกระบวนการผลิตมันสําปะหลังสะอาดใหกับเกษตรกร  
โดยการอบรมเชิงปฏิบตักิาร การพัฒนาคูมือหนังสือเลมเล็ก และการจัดกิจกรรมโรงเรียนมันสําปะหลังเคลื่อนที่ 
พรอมประเมินผลการดําเนินงานตามกิจกรรมดังกลาว 
 

วิธีดําเนินการวิจัย  

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 1. ชุดคอมพิวเตอร 
 2. โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมศิาสตร 
 3. โปรแกรมความเหมาะสมของดนิในการปลูกพืช 
 4. โปรแกรมคาํแนะนําการจัดการดินและปุยรายแปลง 
 5. โปรแกรมจดัการฐานขอมูล ไดแก Microsoft Excel และ Microsoft Access 

 6. เครื่อง GPS แผนที่ฐาน และแบบสํารวจและปรับแกขอมูลภาคสนาม 
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 7. แบบนําสัมภาษณหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เกษตรกรตนแบบ และปราชญชาวบาน ดานกระบวนการ
ผลิตมันสําปะหลังปลอดภัย 

 8. แบบประเมินกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ แบบประเมินหนังสือเลมเล็ก และแบบประเมินการ
จัดกิจกรรมโรงเรียนมันสําปะหลัง 
 9. ขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตรและขอมูลรีโมทเซนซิง เพื่อใชในการวิเคราะหและสรางองค
ความรูดานภูมสิารสนเทศเพื่อสนบัสนุนกระบวนการผลิตมันสําปะหลังปลอดภัยทั้ง 4 ดาน ประกอบดวย ขอมูล 
MODIS MOD13 Vegetation Indices ขอมลู MODIS MOD 11 Land Surface Temperature and 

Emissivity (ใชในการวิเคราะหความแหงแลงเชิงพื้นที)่ ขอมูลพื้นที่นํ้าทวม จากการสกดัขอมูลจากดาวเทียม 
RADARSAT จาก Thai Flood Monitoring System ขอบเขตการปกครองระดับจังหวัด ขอบเขตการปกครอง
ระดับอําเภอ ขอบเขตการปกครองระดับตําบล ตําแหนงหมูบาน จุดความสูง เสนช้ันความสูง (contour line; 
ระยะหางระหวางเสนช้ันความสูงเทากับ 20 เมตร) ระดับความสูงของพื้นที ่ความลาดชัน ภูมิสณัฐาน เสนทางน้ํา 
แหลงน้ําผิวดิน บอบาดาล เขตชลประทาน เสนทางคมนาคมหรือถนน ตําแหนงสถานีตรวจวัดสภาพอากาศ 
อุณหภูมริายสถานีสํารวจ ปรมิาณนํ้าฝนรายสถานสีํารวจ ขอมลูอุณหภูมิรายสถานสีํารวจ เนื้อดิน ชุดดิน  
การระบายน้ําของเนื้อดิน ความเหมาะสมของดินในการปลูกพืช เขตความเหมาะสมสําหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ
มันสําปะหลัง สิ่งปกคลุมดินและการใชประโยชนท่ีดิน ป พ.ศ. 2558 ช้ันคุณภาพลุมน้ํา เขตปาไม ลุมน้าํ 
ความสามารถในการใหนํ้าของช้ันหินใหน้ําใตดิน พื้นที่นํ้าทวมซ้ํา ความแหงแลงทางดานการเกษตรเชิงพื้นที ่พื้นที่
เสี่ยงนํ้าทวม และพ้ืนที่เสีย่งภัยแลง 
 กลุมเปาหมาย  

 กลุมเปาหมาย ในการเผยแพรองคความรูดานกระบวนการผลิตมันสาํปะหลังสะอาด มหีลักการ
กําหนด ดังนี ้
 1. จํานวนเกษตรกรกลุมเปาหมายผูรับการเผยแพรดานองคความรูดานกระบวนการผลติ 
มันสําปะหลังสะอาด โดยวิธีการอบรมเชิงปฏิบัติการ กําหนดจํานวนกลุมเปาหมายตามกรอบงานวิจยัจาํนวน 

ไมนอยกวา 50 ราย  
 2. จํานวนเกษตรกรกลุมตัวอยางผูรับการเผยแพรองคความรูดานกระบวนการผลิตมันสําปะหลัง
สะอาด โดยใชคูมือหนังสือเลมเล็ก กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชวิธีการของ Taro Yamane  

ดังสมการท่ี 1 

   ,       (1) 

 เมื่อ   คือ ขนาดของกลุมตัวอยาง 
    คือ จํานวนประชากรท้ังหมด 

    คือ คาความคลาดเคลื่อน 

 ทั้งนี้ จังหวัดกําแพงเพชรมีจํานวนเกษตรกรผูปลูกมันสาํปะหลังเทากบั 37,381 ราย 
(Kamphaeng Phet Provincial Commercial Office, 2014) กําหนดคาความคลาดเคลื่อนที่ระดับ 0.05 จึงมี 
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ขนาดกลุมตัวอยางตามการคํานวณเทากับ 396 ราย และกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางที่จะสํารวจจริงเทากับ 
400 ราย โดยการเลือกกลุมตัวอยางเพ่ือการเผยแพรและประเมินคูมือหนังสือเลมเล็ก จะใชวิธีการคัดเลือก 

โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (simple random sampling) 
 3. จํานวนเกษตรกรกลุมเปาหมายผูรับการเผยแพรดานองคความรูดานกระบวนการผลติ 

มันสําปะหลังสะอาด โดยวิธีการจดักิจกรรมโรงเรียนมันสําปะหลังเคลื่อนที่ กําหนดขนาดจํานวนกลุมเปาหมาย
ตามกรอบงบประมาณการวิจยัเทากับ 400 คน 

ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 

ขั้นตอนการวิจัย จะประกอบดวยขั้นตอนหลัก 2 สวน คือ (1) การพัฒนาชุดองคความรูที่เกี่ยวของกับ
กระบวนการผลติมันสําปะหลังสะอาด โดยการประยุกตใชภูมสิารสนเทศ และการสังเคราะหองคความรูจาก
ผูเชี่ยวชาญ เกษตรกรตนแบบ และปราชญชาวบาน และ (2) การจัดกิจกรรมและเผยแพรองคความรูดาน
กระบวนการผลติมันสําปะหลังสะอาดใหกับเกษตรกร โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคูมือหนังสือเลม
เล็ก และการจดักิจกรรมโรงเรียนมันสําปะหลังเคลื่อนที่ พรอมประเมินผลการดําเนินงานตามกจิกรรมดังกลาว 
อยางไรก็ตามการวิจยันี้มีกรอบการวิจัยคอนขางกวาง และผูวจิัยตองการใหเห็นถึงความเช่ือมโยงระหวางการ
สรางองคความรูสูการนําไปใชประโยชน ดังนั้นในบทความน้ีจึงไมขอลงรายละเอียดลึกถึงกระบวนการวิเคราะห
โดยใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ทัง้นี้ การวิจัยนี้ มีขั้นตอนสรุปไดดังนี้ (ภาพที่ 1) 

 

 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
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1) รวบรวมขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตรและขอมูลรโีมทเซนซิงเพื่อใชในการวิจัย 

2) สํารวจภาคสนาม เพื่อเก็บรวบรวมและปรับแกขอมลูเชิงพื้นที่ดวยระบบกําหนดตําแหนง 
บนพ้ืนโลก (เครื่อง GPS) แผนที่ฐาน และแบบสาํรวจ 

3) จัดทําชุดขอมูลเชิงพื้นที่เพ่ือใชในการวิจัย 

4) วิเคราะหพื้นท่ีเหมาะสมในการปลูกมันสาํปะหลัง จังหวัดกําแพงเพชร โดยใชระบบ 

สารสนเทศภมูิศาสตร วิธีการสรางแบบจําลองดัชนี (Index Model) และการซอนทับขอมูลแผนท่ี (Map 
Overlay) มีตัวเกณฑใชวิเคราะห จํานวน 8 ตัวเกณฑ (criteria) ไดแก เขตความเหมาะสมสําหรับการปลูกพืช
เศรษฐกิจมันสําปะหลัง ความเหมาะสมของดินในการปลูกพืช เนื้อดนิ การใชประโยชนท่ีดินและสิ่งปกคลุมดิน 
เขตชลประทาน พื้นที่เสี่ยงภยัแลงทางดานการเกษตร พื้นที่เสี่ยงนํ้าทวม และภมูิสณัฐานและความลาดชัน 

5) วิเคราะหพื้นท่ีเสีย่งตอการเกิดน้ําทวม จังหวัดกําแพงเพชร โดยใชระบบสารสนเทศ 

ภูมิศาสตร วิธีการวิเคราะหการตัดสินใจหลายหลักเกณฑ (Multi-criteria Decision Analysis: MCDA) มีตัว
เกณฑที่ใชวิเคราะห จํานวน 6 ตัวเกณฑ ไดแก การเกดิน้ําทวมซ้ํา ระดับความสูงของพื้นที่ (หนวย : เมตรจาก
ระดับทะเลปานกลาง) ความหนาแนนของถนน ปริมาณนํ้าฝนรายป ระยะหางจากเสนทางน้ํา และความลาดชัน
ของพื้นที่ 

6) วิเคราะหพื้นท่ีเสีย่งตอการเกิดภัยแลง จังหวัดกําแพงเพชร โดยใชระบบสารสนเทศ 

ภูมิศาสตร วิธีการ MCDA มตีัวเกณฑที่ใชวิเคราะห จํานวน 8 ตัวเกณฑ ไดแก ความแหงแลงเชิงพื้นที่ ระยะหาง
จากเขตชลประทาน ปรมิาณนํ้าฝนรายป ระยะหางจากเสนทางน้ํา ความหนาแนนของบอบาดาล เนื้อดิน การใช
ประโยชนท่ีดินและสิ่งปกคลุมดิน และอุณหภูมเิฉลี่ยรายป 

7) วิเคราะหพื้นท่ีเหมาะสมและความเสีย่งตอการเกิดน้ําทวมและเสี่ยงตอความแหงแลงใน 

การปลูกมันสําปะหลัง โดยใชระบบสารสนเทศภมูิศาสตร 
8) สรางแนวทางการคัดเลือกพันธุมันสําปะหลังใหเหมาะสมกับพ้ืนท่ี โดยใชระบบสารสนเทศ 

ภูมิศาสตร โดยใชเกณฑปรมิาณนํ้าฝนและเนื้อดิน 
9) สรางแนวทางจัดการดิน ท่ีดิน และปุยในการปลูกมันสําปะหลัง โดยใชระบบสารสนเทศ 

ภูมิศาสตร โดยใชขอมูลจากโปรแกรมคําแนะนําการจดัการดินและปุยรายแปลง Version 2.1 ของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ รวมกับขอมลูจากการสมัภาษณผูเชี่ยวชาญ เกษตรกรตนแบบ และปราชญชาวบานในพ้ืนท่ี 

10) รวบรวมองคความรูดานการปลูกมันสาํปะหลังจากหนวยงานที่เกี่ยวของ เกษตรกร 
ตนแบบ และปราชญชาวบานดานการปลูกมันสําปะหลังปลอดภัย โดยกระบวนการสมัภาษณ 

11) สังเคราะหและสรุปองคความรูดานการปลูกมันสําปะหลังจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  
เกษตรกรตนแบบ และปราชญชาวบานดานการปลูกมันสําปะหลังปลอดภัย 

12) พัฒนาชุดองคความรูดานกระบวนการผลิตมันสําปะหลังสะอาดใหกับเกษตรกร จากองค 
ความรูสองชุดคือการประยุกตใชภมูิสารสนเทศและการสังเคราะหองคความรูเชิงวิชาการและภมูิปญญา 

13) แปลงชุดองคความรูดานกระบวนการผลิตมันสําปะหลังสะอาดใหกับเกษตรกร เพื่อ 
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เตรียมพรอมสูการเผยแพรใน 3 รูปแบบ ประกอบดวย การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําคูมือหนังสอืเลมเล็ก 
และการจัดกิจกรรมโรงเรียนมันสําปะหลังเคลื่อนที ่

14) คัดเลือกและกําหนดกลุมเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลังในจังหวัดกําแพงเพชร เพื่อรับ 

นวัตกรรมในการปฏิบตัิและขยายผล 

15) จัดกิจกรรมและเผยแพรองคความรูดานกระบวนการผลิตมันสําปะหลังสะอาดใหกับ 

เกษตรกร โดยการอบรมเชิงปฏิบตัิการ การพัฒนาคูมือหนังสือเลมเล็ก และการจัดกิจกรรมโรงเรียนมนัสําปะหลัง
เคลื่อนที ่

16) ประเมินผลการเผยแพรองคความรูดานกระบวนการผลิตมันสําปะหลังสะอาดใหกับ 

เกษตรกรในแตละกจิกรรม จากคาเฉลี่ยของความพึงพอใจ ทั้งนี้ จะใชเกณฑการแบงโดยวิธีการใชขอบเขต 

ที่แทจริง (Exact Limits) แสดงไดดังตารางท่ี 1 
 

ตารางที่ 1 เกณฑการประเมินความพึงพอใจการเผยแพรองคความรูดานกระบวนการผลติมันสําปะหลังสะอาด 

              ใหกับเกษตรกร 
 

ชวงคาคะแนนเฉลี่ย การแปลผลความพึงพอใจ 

4.51-5.00 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

3.51-4.50 มีความพึงพอใจมาก 

2.51-3.50 มีความพึงพอใจปานกลาง 
1.51-2.50 มีความพึงพอใจนอย 

1.00-1.50 มีความพึงพอใจนอยท่ีสุด 
 

สรุปผลการวิจัย 

 การพัฒนาชุดองคความรูที่เกี่ยวของกับกระบวนการผลิตมันสําปะหลังสะอาด โดยการประยุกตใช 
ภูมิสารสนเทศ และการสังเคราะหองคความรูจากผูเชี่ยวชาญ เกษตรกรตนแบบ และปราชญชาวบาน 

 จังหวัดกําแพงเพชร มีพื้นท่ีรวม 8,510.93 ตารางกิโลเมตร หรือคดิเปน 5,319,331 ไร ลักษณะ 
ภูมิประเทศสวนใหญเปนพ้ืนท่ีราบ มีแมน้ําปงเปนแมน้ําสายหลักไหลผานกลางจังหวัดในแนวเหนือใต ลกัษณะดิน
เปนดินรวนปนทรายเหมาะสําหรบัการปลูกพืชไร และมีการทําการเกษตรแบบไรขนาดใหญในพ้ืนท่ี 

 การวิเคราะหพื้นท่ีเหมาะสมในการปลูกมันสําปะหลัง จังหวัดกําแพงเพชร โดยการประยุกตใชระบบ
สารสนเทศภมูิศาสตร พบวา มีพื้นที่เหมาะสมมาก 896,131 ไร (รอยละ 16.85) พื้นที่เหมาะสมปานกลาง 
757,057 ไร (รอยละ 14.22) พื้นที่เหมาะสมเล็กนอย 1,058,845 ไร (รอยละ 19.91) พื้นที่ไมเหมาะสม 
883,037 ไร (รอยละ 16.60) และพื้นที่นอกเขตเกษตรกรรมเทากับ 1,724,262 ไร (รอยละ 32.42) เมือ่พิจารณา
การกระจายตัวของพ้ืนที่เหมาะสม พบวา พื้นที่เหมาะสมมากและปานกลาง จะกระจายตัวกันไปในเขตตอนกลาง
และตอนลางของจังหวัด ดังเชนในอําเภอโกสมัพี อําเภอเมืองกําแพงเพชร อําเภอคลองขลุง                   
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อําเภอขาณุวรลักษบุรี และพ้ืนท่ีบางสวนของอําเภอบึงสามัคคี อําเภอไทรงาม และอําเภอลานกระบือ สวนพ้ืนท่ี
เหมาะสมนอยจะกระจายตัวกันไปทั่วบริเวณของจังหวัด โดยเฉพาะในเขตตอนใตของอําเภอเมืองกําแพงเพชร 
อําเภอทรายทองวัฒนา และฝงตะวันออกและฝงตะวันตกของอําเภอขาณุวรลักษบุรี ในชวงตอนกลางของจังหวัด
บริเวณสองฝงแมน้ําปงถูกกําหนดใหเปนพื้นที่ไมเหมาะสมสําหรับปลกูมันสําปะหลัง เพราะพ้ืนที่น้ีเหมาะสม
สําหรับปลูกพืชชนิดอื่นมากกวาดังเชนขาว เนื่องจากสภาพดินเปนดนิรวนปนเหนียว และการปลูกขาวให
ผลตอบแทนทางดานการเกษตรตอหนวยพ้ืนท่ีมากกวามันสําปะหลงั ท้ังนี้ บริเวณทางฝงตะวันตกของจังหวัด 
สวนใหญเปนพ้ืนท่ีปาไม อยูนอกเขตเกษตรกรรม และถูกกําหนดเปนพ้ืนท่ีกันออกในการวิเคราะห โดยแผนท่ี
พื้นที่เหมาะสมสาํหรับการปลูกมันสําปะหลัง จังหวัดกําแพงเพชร แสดงไดดังภาพท่ี 2 
 

 
ภาพท่ี 2 พื้นที่เหมาะสมในการปลูกมันสาํปะหลัง จังหวัดกําแพงเพชร 

 

  การวิเคราะหพื้นท่ีเสี่ยงตอการเกิดน้ําทวม จังหวัดกําแพงเพชร โดยการประยุกตใชระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรและขอมลูรโีมทเซนซิง พบวา พื้นที่สวนใหญมีความเสี่ยงระดับปานกลาง คิดเปน 2,329,618 ไร  
(รอยละ 43.80) รองลงมาคือนอยที่สุดถึงไมเสี่ยง 1,371,602 ไร (รอยละ 25.79) เสี่ยงมาก 857,092 ไร (รอยละ 
16.11) เสี่ยงนอย 384,193 ไร (รอยละ 7.22) และเสี่ยงมากท่ีสดุ 376,826 ไร (รอยละ 7.08) โดยพื้นท่ีเสี่ยงมาก
จะกระจายตัวบริเวณริมฝงแมน้ําปงและตอนลางของจังหวัด แสดงแผนที่พ้ืนท่ีเสี่ยงนํ้าทวม ไดดังภาพท่ี 3 
 การวิเคราะหพื้นท่ีเสี่ยงตอการเกิดภัยแลง จังหวัดกําแพงเพชร โดยการประยุกตใชระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรและขอมลูรโีมทเซนซิง พบวา พื้นที่สวนใหญมีความเสี่ยงระดับปานกลาง คิดเปน 2,213,726 ไร  
(รอยละ 41.62) รองลงมาคือนอยที่สุดถึงไมเสี่ยง 1,381,156 ไร (รอยละ 25.96) เสี่ยงมาก 1,359,541 ไร  
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(รอยละ 25.56) เสี่ยงนอย 302,700 ไร (รอยละ 5.69) และเสี่ยงมากท่ีสุด 62,208 ไร (รอยละ 1.17) พื้นที่เสี่ยง
มากจะกระจายตัวบริเวณฝงตะวันออกและตอนลางของจังหวัด แสดงแผนท่ีพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยแลง ไดดังภาพท่ี 4 

ทั้งนี้ การประเมินความพึงพอใจแผนท่ีพ้ืนท่ีเสี่ยงตอการเกิดน้ําทวมและภยัแลงที่สรางดวยวิธีการ MCDA จาก
ผูใชงานจํานวน 50 ราย พบวา มีคาความพึงพอใจเฉล่ียเทากับ 8.48 และ 7.92 ตามลําดับ 

 
ภาพท่ี 3 พื้นที่เสี่ยงนํ้าทวม จังหวัดกําแพงเพชร 

 
ภาพท่ี 4 พื้นที่เสี่ยงภัยแลง จังหวัดกําแพงเพชร 
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 การวิเคราะหพื้นท่ีเหมาะสมในการปลูกมันสําปะหลัง และความเสี่ยงดานน้ําทวม โดยใชระบบ
สารสนเทศภมูิศาสตร พบวา มีพื้นที่เหมาะสมมากรอยละ 14.37 มีพื้นท่ีเหมาะสมมากแตมีความเสี่ยงรอยละ 
2.48 มีพื้นท่ีเหมาะสมปานกลางรอยละ 12.52 และมีพื้นท่ีเหมาะสมปานกลางแตเสี่ยงรอยละ 1.70 สวนท่ีเหลือ
เปนพื้นท่ีเหมาะสมเล็กนอย ไมเหมาะสมและเปนพ้ืนท่ีกันออก สวนการวิเคราะหพื้นท่ีเหมาะสมในการปลูก 

มันสําปะหลังและความเสี่ยงดานภัยแลง พบวา ใหผลที่คลายคลึงกับการวิเคราะหความเหมาะสมกับพืน้ท่ีเสี่ยง
น้ําทวม กลาวคือ มีพื้นท่ีเหมาะสมมากรอยละ 14.37 มีพื้นท่ีเหมาะสมมากแตมคีวามเสี่ยงรอยละ 2.47 มีพื้นท่ี
เหมาะสมปานกลางรอยละ 12.52 และมีพื้นท่ีเหมาะสมปานกลางแตมีความเสี่ยงรอยละ 1.70 สวนท่ีเหลือเปน
พื้นที่อ่ืนๆ แสดงเปนแผนท่ีไดดังภาพท่ี 5 และภาพที่ 6  
 

 
ภาพท่ี 5 พื้นที่เหมาะสมในการปลูกมันสาํปะหลังและความเสี่ยงดานน้ําทวม จังหวัดกําแพงเพชร 
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ภาพท่ี 6 พื้นที่เหมาะสมในการปลูกมันสาํปะหลังและความเสี่ยงดานความแหงแลง 
จังหวัดกําแพงเพชร 

 

 การสรางแนวทางการคัดเลือกพันธุมันสําปะหลังใหเหมาะสมกับพื้นที่ พบวา มีพันธุมันสําปะหลังที่ปลกู
มากในจังหวัดกําแพงเพชรท้ังหมด 7 พันธุ ไดแก พันธุเกษตรศาสตร 50 พันธุระยอง 5 พันธุระยอง 7 พันธุ
ระยอง 9 พันธุระยอง 72 พันธุระยอง 90 และพันธุหวยบง 60 โดยปจจัยดานเนื้อดินและปริมาณน้ํา           
(นํ้าฝน น้ําใตดิน และชลประทาน) เปนปจจัยทางกายภาพท่ีสําคัญในการเลือกพนัธุมันสําปะหลังเพื่อปลูกในพ้ืนท่ี
ของเกษตรกร ซึ่งจากขอมูลดังกลาวสามารถสรางเปนแผนที่มันสําปะหลังที่เหมาะสมสําหรับปลูกในพ้ืนท่ีได ทั้งนี้ 
แสดงแผนทีพ่ันธุมันสําปะหลังใหเหมาะสมกับพื้นที่ ไดดังภาพท่ี 7 
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ภาพท่ี 7 พันธุมันสําปะหลังที่เหมาะสมกับพื้นที ่

 

 การสรางแนวทางจัดการดิน ท่ีดิน และปุยในการปลูกมันสําปะหลัง ใชขอมูลจากโปรแกรมคําแนะนํา
การจัดการดินและปุยรายแปลง Version 2.1 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ รวมกับขอมลูจากการสัมภาษณ
ผูเชี่ยวชาญ เกษตรกรตนแบบ และปราชญชาวบานในพ้ืนที่ ผลการศึกษา พบวา พื้นที่จังหวัดกําแพงเพชรมีกลุม
ชุดดินท้ังหมด 36 กลุมชุดดิน ท้ังนี้ในแตละกลุมดินสามารถนํามาสรางเปนแผนที่แนวทางการจัดการดิน ท่ีดิน 
และปุยในการปลูกมันสําปะหลังไดแตกตางกัน แสดงแผนที่พ้ืนท่ีแนวทางการจัดการที่ดิน ไดดังภาพที่ 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 8 คําแนะนําการจัดการดินและที่ดินในการปลูกมันสําปะหลัง 



สักทอง : วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (สทมส.)

ปที่ 26  ฉบับที่ 4  ตุลาคม - ธันวาคม  2563     ISSN 2408-0845 (Print)  ISSN 2651-1487 (Online)
99

 
 

 การสรางขอสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจในการปลูกมันสําปะหลังรายตําบลใชขอสรุปจากผลการ
วิเคราะหพื้นท่ีเสี่ยงนํ้าทวม พื้นที่เสี่ยงภัยแลง พ้ืนท่ีเหมาะสมในการปลูกมันสาํปะหลัง พันธุมันสําปะหลังให
เหมาะสมกับพื้นที่ และการจดัการดิน ท่ีดิน และปุยในการปลูกมันสาํปะหลัง มาวิเคราะหรวมกันแลวนําเสนอ
ขอมูลลักษณะรายตําบลรวม 78 ตําบล ซึ่งขอมูลทีไ่ดจะถูกนําไปสรางเปนขอมูลเชิงคุณลักษณะ เพื่อเช่ือมโยงกับ
ขอมูลเชิงพื้นที่ช้ันขอมูลขอบเขตการปกครองในระดับตําบล สรางเปนช้ันขอมูลขอสารสนเทศสนับสนนุการ
ตัดสินใจในการปลูกมันสําปะหลัง และนําเสนอในรูปแบบของแผนท่ีไดแตกตางกันไปในแตละพื้นท่ี 

การจัดกิจกรรม เผยแพรองคความรู และประเมินผลการเผยแพรองคความรูดานกระบวนการผลิต 

มันสําปะหลังสะอาดใหกับเกษตรกร 
 การจัดกิจกรรม และเผยแพรองคความรู ดานกระบวนการผลิตมันสาํปะหลังสะอาดใหกับเกษตรกร 
กําหนดรูปแบบการจัดกจิกรรม 3 รูปแบบ ไดแก การอบรมเชิงปฏิบตัิการ การพัฒนาและเผยแพรคูมือหนังสือ
เลมเล็ก และการจดักิจกรรมโรงเรยีนมันสําปะหลังเคลื่อนที่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. การอบรมเชิงปฏิบัติการมีชื่อโครงการเรื่อง “กระบวนการผลิตมันสําปะหลังสะอาดและการเผยแพร
นวัตกรรมภูมสิารสนเทศเพื่อสนับสนุนดานเกษตรกรรม จังหวัดกําแพงเพชร” จัดข้ึนในวันที่ 16-17 เดือน
กุมภาพันธ พ.ศ. 2562 เวลา 8.00-16.00 น. ณ ศูนยพัฒนาการเกษตรอําเภอไทรงาม จังหวัดกาํแพงเพชร โดยมี
เนื้อหาหลักประกอบดวย (1) ภูมสิารสนเทศและการประยุกตใชเพื่อสนับสนุนการปลูกมันสําปะหลังของ
เกษตรกร (2) กระบวนการผลิตมนัสําปะหลังสะอาด (3) การคัดเลอืกพันธุมันสําปะหลังใหเหมาะสมกับพ้ืนท่ี  
(4) การจัดการดิน ที่ดิน และปุยในการปลูกมันสําปะหลัง (5) การจดัการนํ้าและการปองกันกําจัดโรคและแมลง 
ในการปลูกมันสําปะหลัง และ (6) การสนับสนุนกระบวนการผลิตมนัสําปะหลงัปลอดภัยจากหนวยงานราชการ 
โดยมีวิทยากรผูเผยแพรองคความรูจากศูนยภูมิสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น ตัวแทนเกษตรกร และหัวหนา
กลุมสงเสริมและพัฒนาการเกษตร สํานักงานเกษตรจังหวดักําแพงเพชร มีผูเขารวมการอบรมเชิงปฏบิัติการ
จํานวน 56 คน 
 2. การพัฒนาและเผยแพรคูมือหนังสือเลมเล็ก มีชื่อของหนังสือเลมเล็กท่ีจัดทําขึ้นเรื่อง “มันสําปะหลัง
สะอาดกําแพงเพชร : นวัตกรรมภมูิสารสนเทศ เพื่อการสนับสนุนดานเกษตรกรรม จังหวัดกําแพงเพชร” ซึ่งเปน
เอกสารท่ีไดมาจากการสรุปองคความรูดานการผลิตมันสําปะหลังจังหวัดกําแพงเพชร และมุงเนนการนําเสนอ
ดานขอมูลภูมิสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปลูกมันสําปะหลังใหกับประชากรในพ้ืนท่ี มีเนื้อหาหลัก ประกอบดวย 
(1) มันสําปะหลังสะอาด (2) บริบทท่ัวไปจังหวัดกําแพงเพชร (3) องคความรูดานการปลูกมันสําปะหลงั (4) พื้นที่
เหมาะสมในการปลูกมันสําปะหลัง (5) พันธุมันสําปะหลังที่เหมาะสมกับพ้ืนท่ี และ (6) แนวทางการจัดการดิน 
ที่ดิน และปุย จดัพิมพและเผยแพรสูกลุมเปาหมายคือเกษตรกรในพ้ืนท่ีจํานวน 1,000 ชุด สุมตัวอยางการ
ประเมินหนังสือเลมเล็กจํานวน 400 ชุด โดยกระจายกันไปในแตละพื้นที่ของจังหวัดกําแพงเพชร มีชวงเวลาการ
แจกในชวงเดือนพฤจิกายน พ.ศ. 2561 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 
 3. การจัดกิจกรรมโรงเรยีนมันสาํปะหลังเคลื่อนที่ มีชื่อโครงการเรื่อง “โรงเรียนมันสําปะหลังเคลื่อนที่: 
การเผยแพรองคความรูดานกระบวนการผลิตมันสําปะหลังสะอาดสาํหรับเกษตรกร จังหวัดกําแพงเพชร” มี
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เนื้อหา ประกอบดวย (1) ภูมิสารสนเทศและการประยุกตใชเพื่อสนบัสนุนการปลูกมันสําปะหลังของเกษตรกร 
(2) กระบวนการผลิตมันสําปะหลงัสะอาด (3) การคัดเลือกพันธุมันสําปะหลังใหเหมาะสมกับพื้นที่ (4) การ
จัดการดิน ท่ีดิน และปุยในการปลกูมันสําปะหลัง (5) การจัดการน้าํและการปองกันกําจัดโรคและแมลง ในการ
ปลูกมันสาํปะหลัง (6) การสนับสนุนกระบวนการผลติมันสําปะหลังปลอดภัยจากหนวยงานราชการ และ (7) การ
เผยแพรองคความรูดานมันสาํปะหลังและมันสําปะหลังสะอาดโดยการจัดกิจกรรมโรงเรียนมันสําปะหลังเคลื่อนที่ 
โดยกิจกรรมดังกลาว จัดขึ้นในชวงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 ณ บริเวณริมแมน้ําปง หนาตลาด
ไนทบาซาร อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร องคการบริหารสวนตําบลคลองน้ําไหล และ
มหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร จํานวน 5 ครั้ง จนครบจํานวนกลุมเปาหมายจํานวน 400 ราย 

4. การประเมินผลการเผยแพรองคความรูดานกระบวนการผลิตมันสําปะหลังสะอาดใหกับเกษตรกร 
ทั้ง 3 รูปแบบ ไดแก การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาและเผยแพรคูมือหนังสือเลมเล็ก และการจดักิจกรรม
โรงเรียนมันสําปะหลังเคลื่อนที่ พบวา กิจกรรมการเผยแพรทั้งหมดมีภาพรวมของผูเขารวมกจิกรรม โดยมีความ
พึงพอใจระดับมากทุกโครงการ และทุกประเด็นการสํารวจ ท้ังนี้ การประเมินผลการเผยแพรองคความรูดาน
กระบวนการผลติมันสําปะหลังสะอาดใหกับเกษตรกร โดยวิธีการพัฒนาและเผยแพรคูมือหนังสือเลมเล็กมีคา
คะแนนความพึงพอใจในภาพรวมเทากับ 4.05 ซึ่งสูงกวาการอบรมเชิงปฏิบัติการ และจัดกิจกรรมโรงเรียน 

มันสําปะหลังเคลื่อนที่ ที่มีคาคะแนนความพึงพอใจในภาพรวมเทากันคือเทากับ 4.00 แสดงผลไดดังตารางที่ 2 
ถึง ตารางที่ 4 และภาพหนังสือเลมเล็กท่ีสังเคราะหเพื่อเผยแพรความรูแกเกษตรกร แสดงไดดังภาพท่ี 9 
 

ตารางที่ 2 การประเมินผลการเผยแพรองคความรูดานกระบวนการผลิตมันสําปะหลังสะอาดใหกับเกษตรกร  
              โดยวิธีการอบรมเชิงปฏิบัติการ (n=56) 
 

ประเด็น คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน การแปลผล 

(1) กระบวนการการฝกอบรม 4.23 0.60 มีความพึงพอใจมาก 
(2) วิทยากรและการถายทอดความรู 4.30 0.54 มีความพึงพอใจมาก 

(3) การอํานวยความสะดวก 3.89 0.85 มีความพึงพอใจมาก 

(4) เนื้อหา แนวคิด และผลจากการฝกอบรม 3.86 0.70 มีความพึงพอใจมาก 

(5) ความพึงพอใจในภาพรวมของกิจกรรม 4.00 0.79 มีความพึงพอใจมาก 
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ตารางที่ 3 การประเมินผลการเผยแพรองคความรูดานกระบวนการผลิตมันสําปะหลังสะอาดใหกับเกษตรกร  
              โดยวิธีการพัฒนาและเผยแพรคูมือหนังสือเลมเล็ก (n=400) 
 

ประเด็น คาเฉลี่ย 
คาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

การแปลผล 

(1) รูปเลมและความสวยงาม นาอาน  3.89 0.92 มีความพึงพอใจมาก 

(2) ความเหมาะสมของเนื้อหา 3.66 0.82 มีความพึงพอใจมาก 

(3) ประโยชนท่ีไดรับ 3.57 0.81 มีความพึงพอใจมาก 

(4) ลักษณะการสรางสรรคผลงาน 3.58 0.82 มีความพึงพอใจมาก 

(5) ความพึงพอใจในภาพรวมท่ีมีตอหนังสือเลมเล็ก 4.05 0.63 มีความพึงพอใจมาก 
 

ตารางที่ 4 การประเมินผลการเผยแพรองคความรูดานกระบวนการผลิตมันสําปะหลังสะอาดใหกับเกษตรกร  
              โดยวิธีการจัดกิจกรรมโรงเรียนมันสําปะหลังเคลื่อนที่ (n=400) 
 

ประเด็น คาเฉลี่ย 
คาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

การแปลผล 

(1) กระบวนการการใหบริการและผูใหบริการ  3.90 0.90 มีความพึงพอใจมาก 

(2) ความเหมาะสมและความนาสนใจของกิจกรรม 3.54 0.82 มีความพึงพอใจมาก 

(3) เนื้อหาและองคความรูในกิจกรรม 3.63 0.84 มีความพึงพอใจมาก 

(4) การเรียนรูและประโยชนของกิจกรรมทีม่ีตอผูรับบริการ 3.59 0.82 มีความพึงพอใจมาก 

(5) ความพึงพอใจในภาพรวมของกิจกรรม 4.00 0.67 มีความพึงพอใจมาก 
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ภาพท่ี 9 หนังสือเลมเล็กดานกระบวนการผลิตมันสําปะหลังสะอาด จังหวัดกําแพงเพชร 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
1. การประเมินขอมูลเชิงพื้นที่โดยใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ในกรณีของลักษณะการประเมินพ้ืนที่

เสี่ยงภัยและการประเมินพื้นที่เหมาะสมจะมลีักษณะที่แตกตางกันไป ซึ่งจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ี
เกี่ยวของ พบวา โดยสวนใหญการจําแนกพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยจะกําหนดระดับชั้นของขอมูลมากกวา และใช
กระบวนการวิธีท่ีซับซอนมากกวา เชน การศึกษาของ Ruthamnong. (2017) ที่ประยุกตใชภูมิสารสนเทศในการ
วิเคราะหพื้นท่ีเสี่ยงนํ้าทวมและภยัแลง ลุมน้ําคลองสวนหมาก จังหวัดกําแพงเพชร โดยใชกระบวนการ MCDA 

และแบงระดับความเสีย่งภัยออกเปน 5 ระดับ สวนการจําแนกพ้ืนท่ีเหมาะสมจะกําหนดระดับชั้นของขอมูลที่
นอยกวา เชน การศึกษาของ Land Development Department, Ministry of Agriculture and 

Cooperatives (2010) ที่ไดวิเคราะหเขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจยางพาราของประเทศไทยดวยระบบ
สารสนเทศภมูิศาสตร และใชตัวเกณฑ 10 ดาน ประกอบดวย ระบบอุณหภูมิ ความชุมช้ืนท่ีเปนประโยชนตอพืช 
ความเปนประโยชนของออกซิเจนตอรากพืช ความเปนประโยชนของธาตุอาหาร ความจุในการดูดยึดธาตุอาหาร 
สภาวะการหยั่งลึกของราก ความเสียหายจากนํ้าทวม การมเีกลือมากเกินไป สารพิษ และความเสียหายจากการ
กัดกรอน และการศึกษาของ Homhuan, et al. (2015) ไดวิเคราะหหาพื้นท่ีเหมาะสมสําหรับปลูกยางพาราใน
พื้นที่จังหวัดตาก สุโขทัย กําแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี และนครสวรรค โดยใชระบบสารสนเทศภมูิศาสตร โดยใช
ปจจัย 4 ดาน ไดแก นํ้าฝน เคมีของดิน กายภาพของดิน และลักษณะภมูิประเทศ ซึ่งมีการแบงระดบัความ
เหมาะสมออกเปน 4 ระดับ เชนเดียวกัน 

2. ขอมูลเชิงพื้นที่มีความสําคญัอยางยิ่งตอการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การจดัการ
ดานเกษตรกรรม หรือแกปญหาในระดับชุมชน ดังนั้นการเผยแพรองคความรูดังกลาวสูชุมชนและหนวยงานที่
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เกี่ยวของ จึงเปนสิ่งจําเปนที่จะทําใหชุมชนสามารถขับเคลื่อนการใชประโยชนจากขอมลูดังกลาวไดในระยะยาว 
สอดคลองกับการศึกษาของ Ruthamnong. (2015); Ruthamnong & Thong-On. (2014) ที่ไดทํางานรวมกับ
คณะทํางานโครงการการบริหารจดัการนํ้าแบบบรูณาการในพ้ืนที่แนวตะวันตกของจังหวัดกําแพงเพชร (Working 

Group on Integrated Water Management Project in the Western Area of Kamphaeng Phet 

Province, 2013) เพื่อจัดทําแผนการทํางานดานการจัดการนํ้าที่เช่ือมโยงกันของทั้งสองโครงการ จัดทําขอมูล
ระบบสารสนเทศภมูิศาสตรเพื่อสนับสนุนการจดัการนํ้า พรอมฝกอบรมการใชงาน และเสนอแนวทางการจัดการ
น้ําในพ้ืนท่ี แลวพบวา ชุมชนรวมท้ังหนวยงานระดับทองถิ่น มีศักยภาพเพียงพอในการใชงานระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร โดยกิจกรรมการจดัทําช้ันขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตรตามความตองการใชงานของชุมชน การ
ออกสํารวจพ้ืนท่ีภาคสนามและฝกใชเครื่องมือรวมกับชุมชน การจัดทําแผนท่ี การจัดประชุมสัมมนา รวมทั้งการ
ฝกอบรมการใชระบบสารสนเทศภมูิศาสตร ทําใหชุมชนสามารถเขาถึงและใชประโยชนจากขอมลูดังกลาวได เกิด
การยกระดับการเรียนรูของชุมชนโดยการนําเอาองคความรูดานภมูสิารสนเทศมาใชในการสํารวจและสนับสนุน
เพื่อสรางแนวทางแกปญหาดานการจัดการน้ําในทองถิ่น และตอยอดขอมูลดังกลาวเพื่อใชประโยชนดานอ่ืนๆ ได
เอง การศึกษาของ Ruthamnong (2018b) ที่ไดรวบรวมและจดัทําช้ันขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร เพื่อ
สนับสนุนแนวทางการอนุรักษและจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม ลุมน้ําคลองสวนหมาก 
จังหวัดกําแพงเพชร พรอมถายทอดองคความรูที่ไดสูชุมชน โดยการฝกอบรมการใชระบบสารสนเทศภมูิศาสตร 
และการจัดทําหนังสือเลมเล็กเพื่อเผยแพร ผลการศึกษา พบวา สามารถรวบรวมและสรางชุดช้ันขอมูล ได 4 กลุม 
38 ช้ันขอมูล การประเมินผลการฝกอบรม พบวา โดยภาพรวมผูอบรมมีความพึงพอใจระดับมากทีสุ่ด สวนการ
ประเมินหนังสือเลมเล็ก พบวา ผูใชสื่อมีความพึงพอใจระดับมากถึงมากท่ีสุด และการศึกษาของ Ruthamnong 

& Phanitchayaphan. (2016) ที่ไดแปลงขอมูล MIS ของจังหวัดกําแพงเพชร เพื่อสรางเปนขอมูล GIS ในการ
สนับสนุนงานยุทธศาสตรของจังหวัด โดยความรวมมือของหนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของ และสามารถรวบรวม
และจัดทําฐานขอมูลได 58 ช้ันขอมูล พรอมจดัฝกอบรมใหกับบุคลากรที่เกี่ยวของและทองถิ่น พบวา หนวยงาน
ราชการมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด และขอมูลดังกลาวเปนขอมลูสนับสนุนท่ีดีตอการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตรของจังหวัดไดด ี
 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

1. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ดังเชน สํานักงานเกษตรจังหวัดกําแพงเพชร สํานักงานพัฒนาท่ีดินจังหวัด
กําแพงเพชร และองคการปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ สามารถนําชุดองคความรูดานภูมสิารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนกระบวนการผลติมันสําปะหลังปลอดภัย 4 ดาน ประกอบดวย พ้ืนท่ีเหมาะสมในการปลูกมนัสําปะหลัง 
สายพันธุมันสําปะหลังใหเหมาะสมกับพื้นที่ พื้นที่เหมาะสมและความเสี่ยงแลงและเสี่ยงนํ้าทวมในการปลูก 

มันสําปะหลัง และแนวทางจัดการดิน ท่ีดิน และปุยในการปลูกมันสาํปะหลัง ไปใชในการวางแผน วางนโยบายใน
การปลูกมันสําปะหลังและพืชเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีได 
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2. เกษตรกรสามารถขอรับบริการขอมูลเพื่อใชเปนแนวทางในการจัดการดานการปลูกมันสาํปะหลังใน
พื้นที่ การคัดเลือกพันธุ และจัดการดิน ที่ดิน และปุย ในไรเกษตรกรรมของตนเองได 

3. หนวยงานที่เกี่ยวของสามารถนําองคความรูไปพัฒนาเปนสื่อประชาสัมพันธ สื่อการเรียนรู หรือสื่อ
การเผยแพร เพื่อเปนขอมลูหรือเสริมสรางองคความรูใหกับเกษตรกรในรูปแบบหรือกระบวนการตางๆ ได 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
1. การกําหนดตัวเกณฑดานพ้ืนท่ีเสี่ยงนํ้าทวมและเสีย่งแลงจากงานวิจัยนี้ มีเกณฑการคดัเลือกจาก  

3 ดาน ไดแก การทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ การสอบถามจากผูเชี่ยวชาญ และการสํารวจขอมูล
ภาคสนาม ทั้งนี้ในการศึกษายังพื้นที่อ่ืนๆ อาจตองมีการลงสํารวจภาคสนามเพิม่เตมิ เพื่อใหไดเกณฑทีส่อดคลอง
กับสภาวะความเสี่ยงท่ีเกิดจริงในพ้ืนท่ี 

2. การวิเคราะหระดับความเหมาะสมในการปลูกมันสําปะหลัง ในการศึกษาน้ียังไมไดนําปจจัยในเรื่อง
เศรษฐกิจและสังคมมาวิเคราะหรวม เนื่องจากขอจํากัดในเรื่องของขอมูลที่จะนํามาใช ดังนั้น ในการวิจัยครั้ง
ตอไปควรนําปจจัยดังกลาว มาเปนตัวเกณฑในการวิเคราะหดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตรรวมดวย 

3. การตรวจสอบแผนที่เสี่ยงภัย ในพ้ืนท่ีจริงอยางเปนระบบ จะทําใหขอมูลที่ไดมีความถูกตองมากข้ึน 
อยางไรก็ตามการตรวจสอบดังกลาวสามารถใชไดดีกับสภาวะเหตุการณที่เห็นไดอยางเดนชัด เชน นํ้าทวม ดิน
ถลม หรือรองรอยการเกิดไฟปา สวนภัยพิบัติหรือเหตุการณทีไ่มสามารถมองเห็นไดชัด เชน ความแหงแลง มักจะ
ตรวจสอบภาคสนามไดยากกวา ท้ังนี้การประเมินคณุภาพของแผนทีโ่ดยคนในพ้ืนที่ จึงเปนอีกวิธีหนึ่งในการสราง
ความเชื่อมั่นของแผนท่ี ที่จะนําไปใชเพื่อการจัดการเฉพาะดานได 
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