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บทคัดยอ 

 
แบบจําลองมันสําปะหลัง  ในระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร 

(Decision Support System for Agrotechnology Transfer : DSSAT) ไดถูกนํามาใชเปนเครื่องมือในการประเมิน
ความเหมาะสมของพันธุมันสําปะหลังในแตละพื้นที่   ซึ่งสามารถคาดการณผลผลิตไดคอนขางแมนยํา ในพันธุระยอง 
5 ระยอง 90 ระยอง 7 ระยอง 9 และเกษตรศาตร 50   โดยมีคา agreement index ระหวาง 0.76-0.86 และมีคา 
RMSE  0.75-1.57 ตันตอไร  และเมื่อนํามาใชในการประเมินความเหมาะสมของการผลิตภายใตเงื่อนไขของสภาพ
ภูมิอากาศ ชุดดิน พันธุ และการจัดการ ในพื้นที่แหลงปลูกมันสําปะหลังของประเทศ  พบวา มันสําปะหลังที่ปลูกปลาย
ฤดูฝน (ต.ค.-พ.ย.) ใหผลผลิตสูงกวาการปลูกตนฤดูฝน (พ.ค.-มิ.ย.) แตผลผลิตมีความแปรปรวนคอนขางสูง
โดยเฉพาะพันธุระยอง 5 และระยอง 90  ขณะที่พันธุระยอง 9 และเกษตรศาสตร 50 สามารถปลูกไดดีทั้งปลายฤดู
ฝนและตนฤดูฝน  ผลจากแบบจําลองเมื่อนํามาแสดงในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร สามารถใชเปนเครื่องมือ
สนับสนุนการตัดสินใจ ในการเลือกพันธุปลูก และเทคโนโลยีการผลิตใหเหมาะสมกับแตละพื้นที่ในแหลงปลูกมัน
สําปะหลัง ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
คําสําคัญ มันสําปะหลัง แบบจําลองมันสําปะหลัง ระบบระบบสนับสนุนการตัดสินใจ  ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร  
 
 
 
 
 
 
 
1/  ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรรอยเอ็ด  อ.เมือง  จ.รอยเอ็ด  45000            

 2/ ศูนยวิจัยพืชไรขอนแกน   อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000    

 3/  ศูนยสารสนเทศ  กรมวิชาการเกษตร  จตุจักร  กทม.  10900 
 4/  ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรพิษณุโลก   อ.วังทอง  จ.พิษณุโลก  65130 

  5/  ศูนยวิจัยพืชไรอุบลราชธานี  อ.สวางวีระวงค  จ.อุบลราชธานี  34190 
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บทนํา 
มันสําปะหลังเปนทั้งพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงานที่มีปริมาณความตองการสูงในประเทศ แตผลผลิตและ

คุณภาพของมันสําปะหลัง มีความแตกตางกันตามสภาพภูมิอากาศ พันธุและการจัดการ (โอภาษและคณะ, 2549) การ
ใชแบบจําลองพืชเพื่อคาดการณผลผลิตเปนแนวทางหนึ่งที่ชวยตัดสินใจในการเลือกพันธุและการจัดการใหเหมาะสภาพ
ภูมิอากาศแตละพื้นที่ ปจจุบันมีการพัฒนาแบบจําลองการเจริญเตบิโตของมันสําปะหลัง GUMCAS (Matthews and 
Hunt, 1994) ซึ่งเปนแบบจําลองพืช ที่บรรจุอยูในโปรแกรมระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร DSSAT (Decision Support System for Agrotechnology Transfer) ที่พัฒนาโดยโครงการ 
IBSNAT (The International Benchmark Sites Network for Agrotechnology Transfer) (Uehara and Tsuji, 
1998) แบบจําลองนี้ไดพัฒนาและออกแบบมาเพื่อใชจําลองการเจริญเติบโต ผลผลิต และพลวัตรของน้ําในดิน 
ภายใตเงื่อนไขสภาวะแวดลอมและการจัดการที่เฉพาะเจาะจง ขอมูลที่เปนปจจัยสําคัญในการนําเขาแบบจําลอง
ไดแก 1) ขอมูลภูมิอากาศ 2) ขอมูลชุดดิน 3) ขอมูลสัมประสิทธิ์ทางพันธุกรรมของพืช และ 4) ขอมูลการจัดการแปลง 
(Jones et al., 1994) อยางไรก็ตามการใชแบบจําลองพืชเพื่อคาดการณผลผลิตในพื้นที่ขนาดใหญระดับจังหวัดซึ่งมี
สภาพแวดลอมที่เปนปจจัยการผลิตที่หลากหลายจําเปนตองเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic 
Information System, GIS) เพื่อวิเคราะหหาหนวยจําลองการผลิต (Simulation Mapping Unit, SMU) จํานวน
ของ SMU ขึ้นอยูกับขนาดของพื้นที่เปาหมายและความผันแปรของปจจัยการผลิตในพื้นที่นั้นๆ (พนมศักดิ์และคณะ, 
2545) 

วินัยและคณะ (2547) วรยุทธและคณะ (2548) และวรยุทธ (2551) ไดศึกษาคาสัมประสิทธิ์ทางพันธุกรรม
ของมันสําปะหลัง จํานวน 7 พันธุ ไดแกระยอง 1 ระยอง 5 ระยอง 90 เกษตรศาสตร 50 ระยอง 72 ระยอง 7 และ
ระยอง 9 สําหรับใชกับแบบจําลองพืชในระบบ DSSAT เพื่อคาดการณผลผลิตและจัดทําเปนแผนที่ศักยภาพการผลิต
มันสําปะหลังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (วินัยและสุกิจ, 2549) ตอมาสุกิจและคณะ (2551) ไดนําระบบ GIS และ
แบบจําลอง DSSAT มาประยุกตใชในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมันสําปะหลังแบบเกษตรกรมีสวนรวมในพื้นที่
จังหวัดรอยเอ็ด พบวาแบบจําลองสามารถจําแนกความแตกตางของสภาพแวดลอม ซึ่งมีผลกระทบตอระดับการ
ใหผลผลิตของมันสําปะหลังในแตละพื้นที่ไดอยางชัดเจนและรวดเร็ว ดังนั้นเพื่อเรงรัดการขยายผลงานวิจัยไปสูการ
ใชประโยชนในพื้นที่เปาหมาย จึงไดนําระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (DSSAT) มา
เปนเครื่องมือในการขยายผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการผลิตมันสําปะหลังเฉพาะพืน้ที ่
วิธีการศึกษา 

1. ประเมินความแมนยําของแบบจําลอง  

เปรียบเทียบผลผลิตจากแบบจําลองกับผลผลิตจากแปลงทดสอบพันธุมันสําปะหลัง 6 พันธุไดแก พันธุ
ระยอง 5 ระยอง 90 ระยอง 7 ระยอง 72 ระยอง 9   และเกษตรศาสตร 50  ในป 2549  รวม 128 แปลง นําพิกัด
แปลงทดสอบในระบบ UTM (universal transverse mercator) มาวิเคราะหเชิงซอนดวยเทคนิค GIS (overlaying 
operation) กับแผนที่ชุดดิน และแผนที่เขตภูมิอากาศ จากการแบงเขตสถานีอุตุนิยมวิทยา (theissen polygon) 
เพื่อสราง SMU ซึ่งเปนขอมูลที่ระบุชุดดิน และเขตภูมิอากาศของแปลงทดสอบสําหรับนําเขาแบบจําลอง พรอม
ขอมูลการจัดการที่ระบุพันธุปลูก วันปลูก ระยะปลูก และอายุเก็บเกี่ยวเชนเดียวกับแปลงทดสอบแตละแปลง ยกเวน
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การจัดการปุยที่แบบจําลองยังไมสามารถประเมินการตอบสนองตออัตราปุยในมันสําปะหลังได เปรียบเทียบผลผลิต 
โดยวิธีเขียนกราฟ 1:1 line (Jongkaewwattana, 1995) และวิเคราะหสมการ linear regression รวมทั้งคํานวณคา  
Root mean square error ที่แสดงความแตกตางระหวางคาจากแบบจําลองกับคาสังเกต (Jones et al., 1994) จาก
สูตร  
 

  เมื่อ  S = คาจากแบบจําลอง,      O = คาจากผลผลิตจริง  
และคา Agreement index ที่แสดงความใกลเคียงระหวางแบบจําลองกับคาสังเกต (Willmott, C.J. , 1982) จาก 
สูตร  
                                                                                                                                          

 

 เมื่อ   predicted value = คาจากแบบจําลอง,    observed value = คาจากผลผลิตจริง 

2. คาดการณผลผลิตมันสําปะหลัง  

ใชแบบจําลอง DSSAT 3.5 คาดการณผลผลิตมันสําปะหลัง โดยนําพื้นที่ปลูกมันสําปะหลัง   (digital file)  ป 
พ.ศ. 2549 (นิรนาม, 2551) มาวิเคราะหเชิงซอนกับแผนที่ชุดดินและแผนที่เขตภูมิอากาศ เพื่อใหไดหนวยจําลองการผลิต  
จําลองการผลิตมันสําปะหลังในสภาพภูมิอากาศระหวางป พ.ศ. 2545-2550  ในพันธุระยอง 5 ระยอง 90 ระยอง 72 ระยอง 7 
ระยอง 9 และเกษตรศาสตร 50 กําหนดชวงปลูก ตนฤดูฝน เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน และปลายฤดูฝน เดือนตุลาคม-
พฤศจิกายน ตามลําดับ กําหนดระยะปลูก 80 x 60 ซม.เก็บเกี่ยวที่อายุ 12 เดือน นําผลจากการคาดการณผลผลิต
มันสําปะหลัง เชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  จัดทําเปนแผนที่ความเหมาะสมของพันธุและทางเลือกในการ
ผลิตมันสําปะหลังในแตละพื้นที่ (ภาพที่ 1) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 ขอมูลนําเขาแบบจําลองในระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร  
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ภาพที่ 2 กระบวนการดําเนินงานของระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการผลิตมันสําปะหลังเฉพาะพื้นที ่
 
ผลการศึกษา 

1. การเปรียบเทียบผลผลิตที่ไดจากแบบจําลอง  

 แบบจําลองสามารถคาดการณผลผลิตไดคอนขางแมนยํา สมการ linear regression แสดงใหเห็นวาพันธุ
ระยอง 5 และระยอง 7  คา slope เทากับ 0.93 และ 0.95 ตัน/ไร ตามลําดับ ซึ่ง Jongkaewwattana (1995) รายงานวา
การใชสมการ linear regression เหมาะสําหรับการทดสอบการทํางานแบบจําลอง (validate) โดยแบบจําลองจะ
คาดการณไดคอนขางแมนยําเมื่อคา slope เขาใกลหนึ่ง และคา intercept เขาใกลศูนย ขณะเดียวกัน Willmolt 
(1982) รายงานวา คา RMSE เปนคาที่บงบอกถึง model performance โดยคา RMSE ที่คอนขางต่ํา แสดงวา
แบบจําลองคาดการณไดคอนขางแมนยํา ซึ่งสอดคลองกับผลการคาดการณในพันธุระยอง 9  และระยอง 90  ที่มีคา 
RMSE 0.75 และ 0.86 ตัน/ไร ตามลําดับ สําหรับ Agreement index ซึ่งเปนคาที่แสดงความใกลเคียงระหวาง 
simulated และ observed พบวามันสําปะหลัง 5 พันธุ มีคา Agreement index คอนขางสูงเขาใกลหนึ่ง (0.76–
0.86) ยกเวนพันธุระยอง 72 ที่คา Agreement index ต่ํากวาพันธุ   อื่นๆ คือ 0.64 และคาผลผลิตคาดการณสูงกวา
คาผลผลิตจริง (ภาพที่ 3) อยางไรก็ตาม  ความแตกตางของคา simulated และคา observed ที่เกิดขึ้นอาจมีสาเหตุ
จากอิทธิพลของปจจัยอื่นที่ไมรวมอยูในชุดของขอมูลนําเขาแบบจําลองเนื่องจากแบบจําลองจะแสดงผลผลิตสูงสุด
ในแตละ SMU ภายใตเงื่อนไขของขอมูลนําเขาเทานั้น 

แผนที่ชุดดิน

แผนที่ปลูกมันสําปะหลัง

แผนที่ภูมิอากาศ

แผนทีS่MU
(Simulate mapping unit)

แผนที่ที่ต้ังแปลงทดสอบ

รวมรวมขอมูลแปลงทดสอบ
/สํารวจ

จัดทําแผนที่ SMU
ST_CODE,  ID_SOIL

assign by location
ST_CODE,  ID_SOIL

 Unique SMU Table

 DSSAT simulating

ตารางขอมูลแปลงทดสอบ,
ST_CODE,  ID_SOIL

ขอมูลผลจากการ Simulation
ดวยขอมูลจากแปลงทดสอบ

ขอมูลผลจากการ Simulation
ดวยขอมูลทุก SMU

เปรียบเทียบ SIM กับ EXP

วิเคราะห/สรุปเปนคําแนะนํา
ในแตละเขตพื้นที่

Join Table ดวย  SMUCODE

แสดงแผนที่ความเหมาะสม

แผนที่ความเหมาะสมของเทคโนโลยีและ
คําแนะนําในแตละเขตการผลิต

ขอมูลโปรไฟลดิน

ขอมูลภูมิอากาศรายวัน
(รังสีดวงอาทิตย

TMAX TMIN ฝน)
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ภาพที่ 3 เปรียบเทียบผลผลิตที่ไดจากแบบจําลองและผลผลิตจริงในแปลงทดสอบมันสําปะหลัง 6 พันธุ 

2. คาดการณผลผลิตมันสําปะหลัง 

พื้นที่ปลูกมันสําปะหลังป 2549 จํานวน 7,158,657 ไร (สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน, 2549) 
เมื่อนํามาวิเคราะหเชิงซอนกับแผนที่ชุดดิน พบวา พื้นที่บางสวนปรากฏอยูบนชุดดินที่ยังไมมีการสํารวจดิน เชน ดินที่
ลาดเชิงซอน (Slope Complex) ดินตะกอนน้ําพา (Alluvium Land) และบางสวนปรากฏบนดินนา เชน ชุดดินราชบุรี 
พิมาย สระบุรี ทุงสัมฤทธิ์ ชัยนาท และบานหมี่ ซึ่งอาจคลาดเคลื่อนจากการสํารวจหรือกระบวนการจัดทําแผนที่ เมื่อ
ตัดพื้นที่ดังกลาวออก คงเหลือพื้นที่เพื่อนําเขาแบบจําลอง 6.1 ลานไร รวม 1,308 SMU แบงตามเขตปริมาณน้ําฝน
ได 5 เขต ตามลักษณะเนื้อดิน 3 ลักษณะไดแก เนื้อดินเหนียว – รวนเหนียว เชน ชุดดินโชคชัย ครบุรี ปากชอง 
กําแพงแสน ชัยบาดาล และเชียงคาน เนื้อดินรวน – รวนปนทราย เชน ชุดดินทาล่ี โคราช โพนพิสัย กระนวน จอม
พระ และสตึก เนื้อดินทราย – ทรายปนรวน เชน ชุดดินระยอง สัตหีบ บรบือ บานไผ และน้ําพอง (ตารางที่ 1) 

ตารางที่ 1 ปริมาณน้ําฝนและลักษณะเนื้อดิน ในพื้นที่ปลูกมันสําปะหลัง ป 2549 

ปริมาณน้ําฝน (มม/ป) 
 

เหนียว – รวนเหนียว 
พื้นที่ (ไร) 

รวน - รวนปนทราย 
 

ทราย – ทรายปนรวน 
< 1000   98,378    138,082 141,380 
1000-1200 688,038 2,137,399 781,914 
1200-1400 394,131 1,111,019 202,534 
1400-1600   99,476    194,829   85,217 
>1600     8,398      77,403     1,587 
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จากการคาดการณผลผลิตมันสําปะหลังในทุกสัปดาหของปรวม 52 ชวงปลูก ในรอบป ภายใตสภาพ
อาศัยน้ําฝน เก็บเกี่ยวที่อายุ 12 เดือน เฉล่ียทุก SMU พบวา มันสําปะหลังแตละพันธุใหผลผลิตแตกตางกันในแตละ
ชวงปลูก ระยอง 5  ระยอง 7 ระยอง 90  ระยอง 72  และเกษตรศาสตร 50 ตอบสนองตอชวงปลูกใกลเคียงกัน และ
ผลผลิตลดลงต่ําหากปลูกในชวงสัปดาหที่ 34 – 35 หรือประมาณเดือนสิงหาคม การปลูกในชวงธันวาคม – กุมภาพันธ 
หากทําใหทอนพันธุงอกได ผลผลิตจะสูงกวาทุกชวงปลูกแตในทางปฏิบัติอาจเปนไปไดยากเนื่องจากน้ําเปนปจจัย
หลักในการทําใหงอก สวนพันธุระยอง 9 ตอบสนองตอการปลูกในชวงปลายฝนไดดีกวา (ภาพที่ 4) ซึ่งมันสําปะหลัง 
ตองการปริมาณน้ําฝนกระจายสม่ําเสมอ 1,000 –1,500 มิลลิเมตรตอป โดยมีอุณหภูมิที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโต 
25 – 37 องศาเซลเซียส (นิรนาม,2549) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทําใหผลผลิตของของมันสําปะหลังลดลง
โดยเฉพาะในปที่มีฝนนอยและปานกลาง แตจะเพิ่มขึ้นในปที่มีฝนมาก (สหัสชัยและคณะ,2547)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพที่  4  ผลผลิตของมันสําปะหลังจากการจําลองสถานการณวันปลูกทุกสัปดาหของปรวม 52 ชวงปลูก 

มันสําปะหลังเปนพืชที่สามารถปลูกไดเกือบตลอดป แตชวงเวลาปลูกที่เหมาะสมมี 2 ชวง คือตนฤดูฝน
เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน ปลายฤดูฝน เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน (สถาบันวิจัยพืชไร, 2539) ซึ่งผลผลิตจะผัน
แปรตามพันธุ สภาพแวดลอม และฤดูปลูก มันสําปะหลังทุกพันธุที่ปลูกปลายฤดูฝน  ผลผลิตเฉลี่ยสูงกวาการปลูกตน
ฤดูฝน  อยางไรก็ตาม การปลูกปลายฤดูฝนผลผลิตจะมีความแปรปรวนคอนขางสูงโดยเฉพาะพันธุระยอง 5 และ
ระยอง 90 มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.7–1.9 และ 1.6–1.8 ตันตอไร ตามลําดับ  สําหรับพันธุระยอง 9 และ
เกษตรศาสตร 50 พบวาสามารถปลูกไดดีทั้งปลายฤดฝูนและตนฤดูฝนโดยมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.0–1.4 และ 1.1–
1.4 ตันตอไร ตามลําดับ สวนพันธุระยอง 7 การปลูกในเดือนพฤษภาคม มีความแปรปรวนคอนขางสูง โดยมีคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.7 ตันตอไร  (ตารางที่ 1) แสดงใหเห็นวามีสภาพแวดลอมบางแหงที่ไมเหมาะสม เชนเดียวกับ 

  ผลผลิต(ตัน/ไร) 

วันปลูก 
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พันธุระยอง 5 และระยอง 90 ที่ปลูกปลายฤดูฝน ซึ่งควรมีการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อหาสาเหตุที่เปนปจจัยของความ
แปรปรวนดังกลาว 

ตารางที่ 2 ผลผลิต (ตัน/ไร) ของมันสําปะหลัง 6 พันธุ จากการจําลองสถานการณปลูกตนฤดูฝน (พฤษภาคม-
มิถุนายน) และปลายฤดูฝน (ตุลาคม-พฤศจิกายน)  

พันธุ ผลผลิต พฤษภาคม มิถุนายน ตุลาคม พฤศจิกายน 
เฉล่ีย 6.9 5.5 7.0 8.8 
สูงสุด 11.5 10.7 11.8 15.4 
ต่ําสุด 1.0 1.0 3.0 2.1 ระยอง 5 

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.5 1.3 1.7 1.9 
เฉล่ีย 6.1 5.0 7.1 8.8 
สูงสุด 11.6 10.4 12.6 13.3 
ต่ําสุด 1.0 1.0 3.3 3.8 ระยอง 7 

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.7 1.3 1.3 1.3 
เฉล่ีย 6.4 4.9 8.7 10.3 
สูงสุด 12.0 11.0 13.7 15.9 
ต่ําสุด 1.6 2.1 4.0 4.6 ระยอง 72 

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.7 1.3 1.4 1.5 
เฉล่ีย 4.8 3.8 5.2 7.0 
สูงสุด 10.3 9.5 9.4 13.1 
ต่ําสุด 1.0 1.0 1.0 1.2 ระยอง 90 

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.2 1.1 1.6 1.8 
เฉล่ีย 3.7 4.0 6.2 7.9 
สูงสุด 8.8 8.7 11.3 12.2 
ต่ําสุด 1.3 1.2 2.5 2.9 ระยอง 9 

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.1 1.0 1.3 1.4 
เฉล่ีย 4.7 3.8 7.7 9.4 
สูงสุด 9.3 9.6 12.6 14.3 
ต่ําสุด 2.3 1.8 4.0 4.3 เกษตรศาสตร 50 

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.1 1.1 1.3 1.4 
 

3. เทคโนโลยีการผลิตมันสําปะหลังเฉพาะพื้นที ่

 จากการคาดการณผลผลิตของมันสําปะหลังทั้ง 1,308 SMU สามารถนําขอมูลมาจัดทําคําแนะนําและ
ทางเลือกในการใชพันธุ และชวงเวลาปลูก เพื่อเปนขอมูลชวยตัดสินใจในการผลิตมันสําปะหลังใหมีความเหมาะสม
เฉพาะพื้นที่ ดังตัวอยางในตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 หนวยจําลองการผลิตและการคาดการณผลผลิต (กรณีตัวอยาง) 
 

สภาพแวดลอมที่ 1 SMUCODE C401TH00540001 
ชุดดินโชคชัย เนื้อดินเปนดินเหนียวปนทรายแปง เปนดินลึกมีการระบายน้ําดี  น้ําซึมผานไดปานกลางมีคา pH  5.5-6.5 
ความลาดชัน 2-5 % 
สภาพภูมิอากาศ สถานีอุตุนิยมวิทยา โชคชัย                          พันธุที่เหมาะสม ผลผลิตคาดการณ (ตัน/ไร) 
พลังงานแสง (มจ./ตรม./วัน) 13.2-15.2 พฤษภาคม มิถุนายน ตุลาคม พฤศจิกายน 
อุณหภูมิสูงสุด ( o ซ) 33.0-33.2 ผลผลิตต่ํา ระยอง5(7.0) *กษ.50(8.1) ระยอง72(9.9) 
อุณหภูมิต่ําสุด ( o ซ) 22.3-22.9  ระยอง7(7.0) ระยอง7(6.5) ระยอง5(9.1) 
ปริมาณฝน (มม./ป) 858-1,055  *กษ.50(5.2) ระยอง90(5.1) *กษ.50(8.8) 
จํานวนวันฝนตก 103-123  ระยอง90(5.1)  ระยอง7(8.6) 
     ระยอง9(7.4) 
     ระยอง90(7.1) 
สภาพแวดลอมที่ 2 SMUCODE C401TH04160001 
ชุดดินโชคชัย เนื้อดินเปนดินเหนียวปนทรายแปง เปนดินลึกมีการระบายน้ําดี  น้ําซึมผานไดปานกลางมีคา pH  5.5-6.5 
ความลาดชัน 2-5 % 
สภาพภูมิอากาศ สถานีอุตุนิยมวิทยา โชคชัย                          พันธุที่เหมาะสม ผลผลิตคาดการณ (ตัน/ไร) 
พลังงานแสง (มจ./ตรม./วัน) 13.2-15.2 พฤษภาคม มิถุนายน ตุลาคม พฤศจิกายน 
อุณหภูมิสูงสุด ( o ซ) 33.0-33.2 ผลผลิตต่ํา ผลผลิตต่ํา ระยอง5(9.1) ระยอง72(9.0) 
อุณหภูมิต่ําสุด ( o ซ) 22.3-22.9   ระยอง72(7.0) *กษ.50(7.7) 
ปริมาณฝน (มม./ป) 858-1,055   ระยอง90(6.9) ระยอง7(7.1) 
จํานวนวันฝนตก 103-123   *กษ.50(6.5) ระยอง5(7.1) 
    ระยอง7(5.6) ระยอง9(5.6) 
     ระยอง90(5.6) 
สภาพแวดลอมที่ 3 SMUCODE C402TH00360001 
ชุดดินบานไผ เนื้อดินเปนดินทรายปนรวนหรือดินทราย การระบายน้ําดี  ดินลึกมาก มีความลาดชัน 2-12 % เปนกรดจัด
มากถึงเปนกรดปานกลาง คา pH 5.0-6.0 
สภาพภูมิอากาศ สถานีอุตุนิยมวิทยา มหาสารคาม                  พันธุที่เหมาะสม ผลผลิตคาดการณ (ตัน/ไร) 
พลังงานแสง (มจ./ตรม./วัน) 14.7-15.9 พฤษภาคม มิถุนายน ตุลาคม พฤศจิกายน 
อุณหภูมิสูงสุด ( o ซ) 33.8-34.2 ระยอง 5 ระยอง 9 ระยอง5(8.7) ระยอง72(10.1) 
อุณหภูมิต่ําสุด ( o ซ) 21.5-22.5 ระยอง 72 ระยอง 72 ระยอง72(8.6) ระยอง5(9.7) 
ปริมาณฝน (มม./ป) 1,106-1,416 ระยอง 7 ระยอง 5 *กษ.50(7.6) *กษ.50(9.4) 
จํานวนวันฝนตก 91-123 ระยอง 9 *กษ.50 ระยอง7(6.9) ระยอง7(8.7) 
  *กษ.50 ระยอง 7 ระยอง90(6.8) ระยอง9(7.9) 
*กษ.50 = เกษตรศาสตร 50    
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4. การขยายผลโดยใชระบบสารสนเทคภูมิศาสตร เพ่ือกําหนดพื้นที่เปาหมาย  

นําผลจากแบบจําลองเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อแสดงผลเชิงพื้นที่ ทําใหสามารถนําไปใช
ประโยชนในการกําหนดพื้นที่เปาหมายเพื่อวางแผนและพัฒนาการผลิตมันสําปะหลังใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อ
การผลิตใหเหมาะสมกับผูใชประโยชนเชิงพาณิชย เชน ลานมัน โรงงานแปง และโรงงานเอทานอล โดยการถายทอด
เทคโนโลยีผานเกษตรกรคนเกงที่กระจายตามพื้นที่แหลงปลูกทั่วประเทศ (จิราลักษณและคณะ, 2551)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5 การใช ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร เปนเครื่องมือในการขยายผลสูพื้นที่ปาหมายและผูใชประโยชนในพื้นที่ 
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สรุป 
แบบจําลองมันสําปะหลัง GUMCAS ที่บรรจุอยูในโปรแกรมระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตรสามารถคาดการณผลผลิตมันสําปะหลังไดคอนขางแมนยําเมื่อเปรียบเทียบกับผลผลิตจริงจาก
แปลงทดสอบมันสําปะหลังทั้ง 6 พันธุ การนํามาใชในการคาดการณผลผลิตมันสําปะหลังในแหลงปลูกของประเทศ 
ทําใหสามารถเลือกใชพันธุ และเทคโนโลยีการผลิตไดเหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสําปะหลังของ
เกษตรกรและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตใหเหมาะสมกับพื้นที่ตอไป 

การนําผลงานไปใชประโยชน 

1. สามารถใชเปนขอมูลในการวางแผนการกระจายพันธุ และผลิตทอนพันธุดีใหเหมาะสมกับความตองการ
ของพื้นที่ โดยนําไปใชในโครงการเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลังเพื่อเปนพืชทดแทนพลังงาน ของกรมวิชาการเกษตร ใน
การกําหนดพื้นที่เปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการป 2552  

2. หนวยงานระดับจังหวัด และเกษตรกร สามารถใชเปนขอมูลชวยในการตัดสินใจผลิตมันสําปะหลังโดย
เลือกใชพันธุปลูกใหเหมาะสมกับพื้นที่ ภายใตการจัดการ ชวงเวลาปลูก และอายเุก็บเกี่ยวที่เหมาะสม 

3.ชวยในการวางแผนการพัฒนาการผลิตแบบมีสวนรวมของเกษตรกร เทคโนโลยีเฉพาะพื้นที่และเกษตรกร
ตนแบบจะเปนทุนการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนในพื้นที่ 
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