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ระบบชวยตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตมนัสาํปะหลงัเฉพาะพื้นที ่
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บทคัดยอ 

การพัฒนาระบบชวยตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตมันสําปะหลังเฉพาะพืน้ที่ เปนการนํา
ผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรมาเผยแพรสูกลุมเปาหมายไดรวดเร็วขึ้น ทันกับความตองการของผูใช และใชได
ตลอดเวลาดวยการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสารเทศ ดําเนินงานในชวงเดือนพฤษภาคม - พฤศจิกายน 2551 ที่ศูนย
สารสนเทศ กรมวิชาการเกษตร การจัดทําระบบงานในลักษณะ web application การพัฒนาระบบงานเลือกใช 
MySQL เปนระบบจัดการฐานขอมูล และใช PHP เปนตัวแปลภาษา ฝากไวบนเครื่องแมขายที่ใหบริการเว็บของกรม
วิชาการเกษตร ผูใชที่เขาถึงอินเตอรเน็ตไดก็สามารถเขาถึงระบบนี้ไดตลอดเวลาที่ http://www.doa.go.th/cassava 
สามารถใหบริการขอมูลสนันสนุนการตัดสินใจเลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตมันสําปะหลังเฉพาะพื้นที่ 
โดยเฉพาะการเลือกพันธุ และชวงปลูกที่เหมาะสมสําหรับเกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่เปล่ียนแปลงผลลัพทตาม
การรองขอของผูใช แสดงแผนที่จําแนกตามระดับการใหผลผลิตรายพันธุ และสามารถเลือกแสดงรายละเอียดเปนราย
จังหวัดได เผยแพรเทคโนโลยีที่ไดรับการปรับใชโดยเกษตรกรคนเกง ซึ่งสามารถเลือกใชเปนแนวทางในการปรบัปรุง
เทคนิคใหเหมาะสมกับสภาพการผลิตของตน รวมทั้งใหขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับคุณลักษณะของพันธุมันสําปะหลัง ชุด
ดินปลูกมันสําปะหลัง และกิจกรรมของเครือขายเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลัง 

 
คําสําคัญ : มันสําปะหลัง ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ เทคโนโลยีเฉพาะพื้นที่ 

บทนํา 
การเปลี่ยนแปลงอยางมากในเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT) ทําใหสารสนเทศกลายเปนหัวใจ

สําคัญที่ทุกองคกรจะตองมีและสรางขึ้น แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยมุงเนนการ
นําประเทศไทยเขาสู Knowledge-based Economy ใหความสําคัญกับการสรางทุนหรือความรู และตองเปลี่ยน
ความรูนั้นใหกลายเปนนวัตกรรม และจะตองพัฒนาโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศอยางจริงจัง กรมวิชาการเกษตร
เปนองคกรนําดานวิจัยและพัฒนาพืช ใหความสําคัญในการพัฒนาดาน ICT เชนกัน ดังนั้นกรมวิชาการเกษตรจึงได
ปรับปรุงระบบงานวิจัยและพัฒนาใหสามารถสราง และเผยแพรผลงานวิจัยที่มีคุณคาทันตอความตองการของผูใช
ตลอดเวลาดวยการประยุกตใช ICT  อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศโดยสวนรวม 
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มันสําปะหลังเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ ป 2551 มีพื้นที่ปลูก 7,750,413 ไร ผลผลิตหัวสด 25.5 ลานตัน 
ผลผลิตตอไร 3,456 กก./ไร(สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2552) ซึ่งต่ํากวาผลผลิตในแปลงทดลอง หรือศักยภาพ
ของพันธุมันสําปะหลังมาก ผลผลิตมันสําปะหลังแตกตางตามภูมินิเวศและการจัดการ แตการศึกษาวิจัยเฉพาะพื้นที่
ใหครอบคลุมทุกสภาพแวดลอมจะตองใชเวลาและงบประมาณจํานวนมาก การจําลองสถานการณการผลิตพืชจึง
เปนแนวทางหนึ่ง ในการใหขอมูลประกอบการตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมสําหรับการผลิตพืช ในสวนมัน
สําปะหลังมี GUMCAS (Matthews and Hunt, 1994) ซึ่งเปนแบบจําลองการเจริญเติบโตของมันสําปะหลังที่บรรจุ
อยูในโปรแกรมระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร DSSAT (Decision Support System 
for Agrotechnology Transfer) ที่พัฒนาโดยโครงการ IBSNAT (The International Benchmark Sites Network for 
Agrotechnology Transfer) (Uehara and Tsuji, 1998) แบบจําลองนี้ไดพัฒนาและออกแบบมาเพื่อใชจําลองการ
เจริญเติบโต ผลผลิตและพลวัตรของน้ําในดิน ภายใตเงื่อนไขสภาวะแวดลอมและการจัดการที่เฉพาะเจาะจง  ขอมูล
ที่เปนปจจัยสําคัญในการนําเขาแบบจําลอง ไดแก 1) ขอมูลภูมิอากาศ 2) ขอมูลชุดดิน 3) ขอมูลสัมประสิทธิ์ทาง
พันธุกรรมของพืช และ 4) ขอมูลการจัดการแปลง (Jones et al., 1994) อยางไรก็ตาม การตอบคําถามเกี่ยวกับเชิง
พื้นที่ซึ่งมีสภาพแวดลอมในการผลิตพืชที่หลากหลาย จําเปนตองเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
(Geographic Information System, GIS)  ซึ่งสุกิจและคณะ(2551) ไดดําเนินการจําลองสถานการณการผลิตมัน
สําปะหลังภายใตหนวยจําลองการผลิต (Simulation Mapping Unit, SMU) กับมันสําปะหลัง 5 พันธุ คือ ระยอง 5 
ระยอง 90 ระยอง 7 ระยอง 9 และเกษตรศาสตร 50 เปรียบเทียบกับผลผลิตจริงในไรเกษตรกร ซึ่งพบวา แบบจําลอง
สามารถคาดการณผลผลิตไดคอนขางแมนยํา โดยมีคา agreement index ระหวาง 0.76-0.86 และมีคา RMSE 
คอนขางต่ํา 0.75-1.57 ตันตอไร และมีความแตกตางกันตามสภาพภูมิอากาศ พันธุ และการจัดการ การปลูกมัน
สําปะหลังในพื้นที่ที่ไมเหมาะสมทําใหผลผลิตต่ําและตนทุนการผลิตสูง การเลือกใชพันธุ และชวงปลูกใหเหมาะสม
กับพื้นที่ปลูก จึงเปนแนวทางหนึ่งในการยกระดับผลผลิตใหสูงขึ้นโดยไมเพิ่มตนทุนการผลิต ดังนั้นเพื่อเปนการ
สนับสนุนใหงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรสามารถไปถึงกลุมเปาหมายไดรวดเร็วขึ้น จึงนําขอมูลผลงานวิจัยขางตน
มาพัฒนาตอยอดจําลองการผลิตมันสําปะหลัง 7 พันธุ ใน 4 ชวงปลูก (สุกิจ และคณะ, 2551) โดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศพัฒนาระบบชวยตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการผลิตมันสําปะหลังเฉพาะพื้นที่โดยเฉพาะการ
ตัดสินใจเรื่องพันธุ และชวงปลูกผานเครือขายอินเตอรเน็ต 

 
วิธีการศึกษา 

 การพัฒนาระบบงานเนนการตอยอดผลงานวิจัยการจัดทําแผนที่เทคโนโลยีที่เหมาะสมเฉพาะพื้นที่ และให
ความสําคัญตอผูใชหรือกลุมเปาหมาย ดําเนินงานโดยใชกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ ภายใตทรัพยากรที่มี
อยู รวมทั้งกรอบเวลา ระหวางพฤษภาคม - พฤศจิกายน 2551 ที่ศูนยสารสนเทศ กรมวิชาการเกษตรประกอบดวย 
 1. การศึกษาวิเคราะหและออกแบบระบบ การศึกษาความตองการใชระบบ และการศึกษาสถานภาพ
ของระบบสารสนเทศที่มีใชอยูในปจจุบัน เพื่อใหเกิดแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศ การวิเคราะห และ
ออกแบบระบบงานใหม 
 2. การพัฒนาและทดสอบระบบ ดําเนินการตามขั้นตอนและกระบวนการที่ไดออกแบบระบบไว ซึ่ง
ประกอบดวย การจัดหาโปรแกรม การออกแบบสวนติดตอกับผูใช การทดสอบ และการปรับปรุงโปรแกรม เพื่อให
พรอมสําหรับการนําไปใชงาน  
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ตนฝน       ปลายฝน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                

3. การใหบริการระบบงาน  การเผยแพรขอมูลสารสนเทศผานเครือขายอินเตอรเน็ต ตองใชเทคโนโลยีที่
เกี่ยวของกับการใหบริการผานอินเตอรเน็ต และการจัดการเครื่องแมขายที่ใหบริการเว็บ ติดตั้งเครื่องแมขายที่
ใหบริการเว็บ และเชื่อมโยงกับเครือขายกรมวิชาการเกษตรที่มีอยูเดิม สํารองขอมูลและระบบงานตามกําหนด 
ปรับปรุงขอมูลในระบบฐานขอมูลใหเปนปจจุบัน 

 
ผลการศึกษา 

 
การวิเคราะหความตองการของระบบงาน คาํถามเกี่ยวกับเชิงพื้นที่ซึ่งมีสภาพแวดลอมในการผลิตพืชที่

หลากหลายเปนประเด็นหลักที่นํามาพิจารณา จากกรณีตัวอยาง(ภาพผนวกที่ 1) การเลือกพันธุมันสําปะหลังที่
เหมาะสมกับแหลงปลูกในจังหวัดกําแพงเพชร การปรับเปล่ียนพันธุระยอง 5 ซึ่งเปนพันธุที่นิยมปลูกในพื้นที่เปนพันธุ
ระยอง 7  ระยอง 9 และCMR 35-22-196 (เขยีวปลดหนี้) ไดแสดงใหเห็นความเปนไปไดในการตัดสินใจเปลี่ยนพันธุให
เหมาะสมเฉพาะพื้นที่ ทั้งการปลูกในชวงตนฝนและปลายฝนก็มีความแตกตางในการใหผลผลิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1   การใหผลผลิตของพันธุระยอง 5 ที่ปลูกตางฤดูกันในจังหวัดกําแพงเพชร 
 
การรองขอขอมูลที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจผูใชตองมีสวนรวมกําหนดเงื่อนไข หรือคําถาม เพื่อใหได

คําตอบที่เฉพาะเจาะจงในการเลือกใชพันธุ และชวงปลูกที่เหมาะสมกับการผลิตมันสําปะหลังที่ผูใชสามารถสอบถาม
ขอมูลตามเงื่อนไขที่ผูใชตองการได 

ความตองการเผยแพรผลงานวิจัยใหทันตอความตองการของผูใชและตลอดเวลา จึงกําหนดใหระบบงาน
สามารถใหบริการผานเครือขายอินเตอรเน็ตได โดยที่ผูใชที่สามารถเขาถึง อินเตอรเน็ตไดก็สามารถเขาถึงระบบงานนี้ได 
ใชหลักการทํางานของ CGI ชวยในการสื่อสารขอมูลระหวางผูใชและเครื่องแมขายที่ใหบริการ ผูใชไมจําเปนตองทํา
การติดตั้งซอฟทแวรลงบนเครื่องคอมพิวเตอร เพียงแคมีโปรแกรมเว็บบราวเซอรก็สามารถใชงานได สามารถทํางาน
ไดไมจํากัด Platform และยังลดคาใชจายเรื่องคาลิขสิทธิ์ซอฟทแวร ทําใหสามารถขยายกลุมผูใชไดอยางกวางขวาง 
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ลักษณะของขอมูล ทั้งที่เปนสวนนําเขา และผลลัพทที่เปนผลผลิตคาดการณเกี่ยวของกับตัวเลขจํานวน
มาก และเกี่ยวของกับลักษณะเชิงพื้นที่ดวย เชน อางอิงเขตการปกครอง ขอบเขตของชุดดิน พันธุมันสําปะหลัง 7 
พันธุ ภายใตสภาพการผลิตโดยอาศัยน้ําฝน ใน 4 ชวงปลูก ไดแก เดือน พฤษภาคม มิถุนายน ตุลาคม และ
พฤศจิกายน การจัดการจึงมีความยุงยาก ซับซอน จําเปนตองมีระบบจัดการฐานขอมูลสนันสนุนชวยใหกระบวนการ
ในการใหคําแนะนําราบรื่นและผูใชไดขอมูลที่เปนประโยชนสําหรับการตัดสินใจ 

สถานภาพของระบบสารสนเทศในปจจุบัน คอมพิวเตอรกลายเปนสวนประกอบในการทํางานที่สําคัญ ให
ขอมูลขาวสารที่รวดเร็ว เขาถึงผูรับไดอยางทั่วถึง โดยเฉพาะการใชงานคอมพิวเตอรผานเว็บ การพัฒนาขอมูลบนเว็บ 
นอกจากการใหขอมูลขาวสารแลว ยังสามารถรับขอมูลขาวสารจากผูใชกลับมาดวย  

 
การออกแบบระบบงาน ขอมูลที่เกี่ยวของมีจํานวนมาก จําเปนตองมีระบบจัดการฐานขอมูลมารองรับ 

เพื่อใหการเรียกใช หรือคนคืนขอมูลที่ผูใชตองการใหมีการโตตอบกับระบบหรือเลือกตามเงื่อนไขที่ผูใชรองขอ จึง
เลือกพัฒนาระบบในลักษณะของ web application และกําหนดบทบาทของระบบงานใหมใหสามารถใหขอมูล
ผลผลิตคาดการณของมันสําปะหลัง 7 พันธุ ภายใตสภาพการผลิตโดยอาศัยน้ําฝน ใน 4 ชวงปลูก ไดแก เดือน
พฤษภาคม มิถุนายน ตุลาคม และพฤศจิกายน ซึ่งเปนชวงที่เกษตรกรสามารถปลูกไดและใหผลผลิตสูง อางอิงจาก
เขตการปกครอง จังหวัด อําเภอ ตําบล และชุดดินที่ใชปลูก แสดงแผนที่จําแนกตามระดับการใหผลผลิตรายพันธุ และ
สามารถเลือกแสดงรายละเอียดเปนรายจังหวัดได เผยแพรเทคโนโลยีที่ไดรับการปรับใชโดยเกษตรกรคนเกงที่รวมงาน
กับกรมวิชาการเกษตร ซึ่งเกษตรกรหรือประชาชนผูสนใจสามารถใชเปนแนวทางในการปรับปรุงเทคนิคใหเหมาะสม
กับสภาพการผลิตของเกษตรกร หรือในดานกําหนดนโยบายการจัดการการผลิตในพื้นที่ของผูบริหาร หรือ
ผูประกอบการ 
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ภาพที่  2  กระบวนการที่เกี่ยวของกับการใหขอมูลประกอบการตัดสินใจ 

แผนที่เขตการปกครอง

ผลผลิตรายพันธุตามตําบล
และชวงปลูกท่ีเลือก

แผนที่ระดับการใหผลผลิต
คุณลักษณะพันธุ
ชุดดินปลูกมัน

เทคนิดการปลูกมัน
ของเกษตรกรคนเกง

เทคนิคการปลูกมันสําปะหลัง
ของเกษตรกรคนเกง

ฐานขอมูล

แผนที่หนวยการจําลอง
การผลิต (SMU)

ขอมูลผลผลิตคาคการณ
ในแตละ SMU

เกษตรกร /ประชาชนโครงการจัดทําแผนที่เทคโนโลยีการผลิต
มันสําปะหลังเฉพาะพื้นที่ นักวิชาการเกษตร

จัดการขอมูล
แผนท่ี

ศูนยสารสนเทศ

จัดการเชื่อมโยง
ขอมูล

เขตการปกครอง

การจําลองการผลิต
มันสําปะหลัง

ผลผลิตคาดการณรายตําบล

เลือกพันธุและชวง
ปลูก

แผนท่ีรายจังหวัด จําแนกตามพันธุ

เรียกใชแผนที่
และขอมูล

พ้ืนฐานที่เกี่ยวของ
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การพัฒนาระบบงาน ใช MySQL จัดการฐานขอมูล และ PHP เปนภาษาในการเขียนเอกสารเว็บ ซึ่งมี
ความสามารถในการเชื่อมตอกับฐานขอมูล MySQL ไดโดยตรงเปน interpreter ขอมูลนําเขาของระบบไดจากการ
รวบรวมเอกสาร ขอมูลจากผลการวิจัยในโครงการจัดทําแผนที่ศักยภาพการผลิตมันสําปะหลังเฉพาะพื้นที่ ซึ่งตอง
นํามาจัดการใหขอมูลอยูในรูปแบบที่สนับสนุน และสอดคลองกับความตองการของระบบงานใหม รวมทั้งจัดทําแผน
ที่ขึ้นใหม และออกแบบสวนติดตอกับผูใช แบบเรียบงาย ไมซับซอน และใชงานไดสะดวก  

การคาดการณผลผลิต เพื่อแสดงขอมูลผลผลิตคาดการณของพันธุมันสําปะหลัง 7 พันธุ ไดแก 
ระยอง 5 ระยอง 7 ระยอง 72 ระยอง 90 ระยอง 9 CMR 35-22-196 (เขียวปลดหนี้: #196) และเกษตรศาสตร 50 
(KU50) ภายใตสภาพการผลิตโดยอาศัยน้ําฝน ตามเขตการปกครองระดับตําบล และชวงปลูกที่ผูใชเลือก 4 ชวงปลูก 
ไดแก เดือน พฤษภาคม มิถุนายน ตุลาคม และพฤศจิกายน พรอมสถานีน้ําฝน และชุดดิน  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนที ่ เพื่อการเรียกใชขอมูลแผนที่มาแสดงตามพันธุ โดยแสดงระดับการใหผลผลิตในพื้นที่ปลูก
มันสําปะหลัง ตามผลผลิตที่คาดการณไดซึ่งจัดเตรียมดวยโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ครอบคลุมพื้นที่ที่
ปลูกมันสําปะหลังของประเทศ พรอมขอบเขตจังหวัดพิกัดตามระบบกริด UTM บนพื้นหลักฐาน WGS84 โซน 47 
โดยผูใชสามารถเลือกจังหวัดที่ตองการแสดงรายละเอียดของแผนที่เฉพาะจังหวัด และเลือกพันธุที่สนใจได 
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พันธุ เพื่อแสดงขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับคุณลักษณะของพันธุมันสําปะหลังซึ่งใชในระบบ 7 พันธุ 
ไดแก ระยอง 5 ระยอง 7 ระยอง 72 ระยอง 90 ระยอง 9 CMR 35-22-196 (เขียวปลดหนี้ : #196) และเกษตรศาสตร 
50 พรอมภาพประกอบ สามารถรองรับขอมูลพันธุใหม  ๆ ได เนื่องจากในพื้นที่จริงมีการเรียกชื่อพันธุอยางไมเปนทางการ
แตกตางกัน จึงนําลักษณะเดนของพันธุมันสําปะหลังนําเสนอในลักษณะรูปภาพ และขอความแสดงลักษณะเดน เชน ทรงตน ใบ 
และหัว ของพันธุมันสําปะหลัง เพื่อใหเกษตรกรไดเปรียบเทียบกับพันธุของตน 
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เกษตรกรคนเกง เพื่อแสดงขอมูลเทคโนโลยีที่ไดรับการปรับใชโดยเกษตรกรคนเกงที่รวมงานกับ
กรมวิชาการเกษตร ซึ่งเกษตรกรหรือประชาชนผูสนใจสามารถใชเปนแนวทางในการปรับปรุงเทคนิคใหเหมาะสมกับ
สภาพการผลิตของตนเอง  

ในป 2551 กรมวิชาการเกษตรสามารถพัฒนาเกษตรกรผูนําจํานวน 30 คน ใหเปนเกษตรกรตนแบบได 21 
คน และเปนชองทางหนึ่งในการเพิ่มผลผลิตพืชโดยผานกระบวนการพัฒนาเกษตรกรตนแบบ ที่มีความรู
ความสามารถในการทดสอบเทคโนโลยีใหเหมาะสมในการเพิ่มผลผลิตในไร-นาของตน ซึ่งเปนการลดตนทุน เพิ่ม
ผลผลิต เพิ่มรายได และขยายโอกาสใหแกเกษตรกรไดมีศักยภาพสูงขึ้นอยางยั่งยืน และนําองคความรูที่ไดไป
ถายทอดใหแกเกษตรกรที่สนใจใฝรูและมุงมั่นที่จะพัฒนาการผลิตของตนเองใหดีขึ้น และขยายเครือขายการเรียนรู
ออกไปดวยตนเอง เกษตรกรทั้ง 21 ราย เปนผูไดรับโลประกาศเกียรติคุณและรับใบประกาศนียบัตรจากกรมวิชาการ
เกษตร 

ชุดดิน เพื่อแสดงขอมูลใหขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับชุดดินปลูกมันสําปะหลัง และภาพหนาตัดดิน 
(Soil profile) ของกรมพัฒนาที่ดินที่มีการศึกษาและเผยแพรผานสื่อตาง ๆ  

ความเปนมา เพื่อแสดงขอมูลเกี่ยวกับการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีระบบการผลิตพืชเฉพาะพื้นที่ที่
กรมวิชาการเกษตรดําเนินการ ไดแก โครงการจัดทําแผนที่ความเหมาะสมของเทคโนโลยีการผลิตมันสําปะหลัง 
โครงการพัฒนามันสําปะหลังแบบกาวกระโดดแบบมีสวนรวมกับเกษตรกร เพื่อเปนชองทางในการเพิ่มผลผลิตพืช
รูปแบบใหม โดยผานกระบวนการพัฒนาเกษตรกรผูนํา  

ขาว/สาระนารู เพื่อแสดงขอมูลประชาสัมพันธกิจกรรมตาง ๆ ของเครอืขายมันสําปะหลัง 
เรียงลําดับกิจกรรมลาสุดขึ้นกอน 

ระบบงานไดรับการติดตั้งที่กรมวิชาการเกษตรและเชื่อมโยงระบบงานอยูในเครือขาย ปรับปรุงขอมูลและ
เอกสารเว็บตามขอเสนอแนะของผูใชงาน โดยระบบงานเวอรชั่น 1 ปรับปรุงเมื่อ 25 สิงหาคม 2551 หลังจากนําระบบ
ไปทดสอบและนําขอคิดเห็นมาปรับปรุงระบบใหสมบรูณขึ้นเปนเวอรชั่น 2 โดยใหสามารถคาดการณผลผลิตได 4 
ชวงปลูก และเปลี่ยนแปลงคาสัมประสิทธิ์ทางพันธุกรรมของพันธุระยอง 9 และ CMR 35-22-196 ใหถูกตองตาม
ผลงานวิจัยที่เผยแพรใหม พรอมทั้งจัดทําเอกสารและคูมือการใชงาน เพื่อประชาสัมพันธและเผยแพรการใช
ระบบงาน รวมทั้งรวมจัดนิทรรศการในการประชุมสัมมนาที่เกี่ยวของ เชน  

1.  รับฟงความคิดเห็นโดยนําระบบตนแบบไปทดสอบที่งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีระบบการผลิตพืชเฉพาะพื้นที่: กรณีตัวอยางการเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลังของเกษตรกรตนแบบ ณ 
ไรเกษตรกร ต.วังคัน อ.ดานชาง จ.สุพรรณบุรี ในวันที่ 26 กรกฏาคม 2551 

2.  รับฟงความคิดเห็นโดยนําระบบงานบนเว็บ เวอรชั่น 1 รวมแสดงนิทรรศการในงานประชุมวิชาการ
สถาบันวิจัยพืชไรประจําป 2551  ณ โรงแรมการเดน ซีวิว รีสอรท จ.ชลบุรี ในวันที่ 26-29 สิงหาคม 2551 

3  ประชาสัมพันธการใชระบบงาน ผานการจัดนิทรรศการผลงานดีเดนของกรมวิชาการเกษตร ในวันที่ 21 
มกราคม 2552 ณ บริเวณชั้นลางของอาคารศูนยปฏิบัตกิารฝกอบรมและถายทอดเทคโนโลยี 

4. ประชาสัมพันธการใชระบบงาน ผานการจัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศแหงชาติ ประจําป 2552 ในวันที่ 21-23 มกราคม 2552 ณ อิมเพ็ค คอนเวนชั่น เซ็นเตอร เมืองทองธานี 
โดยนําระบบที่สมบรูณ (เวอรชั่น 2) เผยแพรใหทดลองใชพรอมเอกสารคูมือการใชงาน 
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อยางไรก็ตาม ระบบงานนี้ควรไดรับการพัฒนา รวมทั้งศึกษาเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณในการใหบริการใน
อนาคต ดังนี้  

1.  การแนะนําพันธุมันสําปะหลังใหม ๆ ซึ่งจําเปนตองมีการศึกษาเกี่ยวกับคาสัมประสิทธิ์ทางพันธุกรรม
ของพันธุนั้น ๆ จึงควรนําการศึกษาคาสัมประสิทธิ์ทางพันธุกรรมของพืชเปนสวนหนึ่งในโปรแกรมปรับปรุงพันธุดวย  

2. การคาดการณปลูกมันสําปะหลังปจจุบันยังใชขอมูลภูมิอากาศในอดีตอยู แมจะสามารถใชขอมูล
ภูมิอากาศจํานวนหลายปได แตควรพัฒนา ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใชขอมูลภูมิอากาศแบบ online เนื่องจากกรม
อุตุนิยมวิทยาเริ่มพัฒนาระบบการตรวจและบันทึกขอมูลอัตโนมัติ 

3. กิจกรรมการสรางเกษตรกรคนเกงของกรมวิชาการเกษตร จําเปนตองดําเนินการตอเนื่อง และควรรวม
รวมขอมูล คนหาเทคนิดวิธีการที่เกษตรกรสามารถคิดคนวิธีการแกไขปญหา และหาวิธีการผลิตพืชที่เหมาะสมใหกับ
ตนเองในแตละพื้นที่ได นาํมาเผยแพร เพื่อเปนชองทางในการขยายผลและเพิ่มผลผลิตโดยรวม 

4. การพัฒนาระบบงานที่สามารถใชบริการบนมือถือ เนื่องจากโทรศัทพมือถือเปนอุปกรณที่มีใชใน
ประชาชนอยูทั่วไปรวมทั้งเกษตรกรที่อยูหางไกล ควรพิจารณาการพัฒนาระบบงานที่สามารถใชบริการบนมือถือรวม
ดวย เชน สงคาพิกัดแปลง ภาพถายหนาตัดดินของเกษตรกรมา และตอบกลับขอมูลผลผลิตคาดการณ 

 
สรุป 
 

ผลงานวิจัยการคาดการณผลผลิตมันสําปะหลังโดยใชแบบจําลองพืช GUMCAS สามารถคาดการณ
ผลผลิตมันสําปะหลังไดคอนขางแมนยําเมื่อเปรียบเทียบกับผลผลิตจริงจากแปลงทดสอบกรมวิชาการเกษตรโดย
ศูนยสารสนเทศใหความสําคัญในการพัฒนางานวิจัยใหสามารถสราง และเผยแพรผลงานวิจัยที่มีคุณคาทันตอ
ความตองการของผูใชตลอดเวลา  จึงนําผลงานวิจัยมาพัฒนาตอยอด โดยการจัดทําเปนระบบใหบริการ
ขอมูลสนันสนุนการตัดสินใจเลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม ในการผลิตมันสําปะหลังเฉพาะพื้นที่ โดยเฉพาะการเลือก
พันธุและชวงปลูกที่เหมาะสมสําหรับเกษตรกรและประชาชนทั่วไปผานเครือขายอินเตอรเน็ต การพัฒนาระบบ
สารสนเทศใหมีลักษณะเปน Web Application ผูใชไมจําเปนตองทําการติดตั้งซอฟทแวรหรือระบบงานลงบนเครื่อง
คอมพิวเตอร เพียงแคมีโปรแกรมเว็บบราวเซอรก็สามารถใชงานได ผูใชที่เขาถึงอินเตอรเน็ตไดก็สามารถเขาถึงระบบ
นี้ไดตลอดเวลาที่ http://www.doa.go.th/cassava สามารถใชบริการคาดการณผลผลิตในสภาพแวดลอมของแปลง
ปลูกของตนเองไดจากการเลือกเขตการปกครอง จังหวัด อําเภอ ตําบลที่ปลูกมันสําปะหลัง และเลือกชวงปลูกจาก 4 
ชวงปลูก จะไดขอมูลผลผลิตคาดการณของมันสําปะหลัง 7 พันธุ ไดแก ระยอง 5 ระยอง 7 ระยอง 72 ระยอง 90 
ระยอง 9 CMR 35-22-196 (เขียวปลดหนี้: #196) และเกษตรศาสตร 50  ภายใตสภาพการผลิตโดยอาศัยน้ําฝน 
พรอมขอมูลสถานีน้ําฝน และชุดดิน เปนเครื่องมือชวยใหนักวิชาการเกษตรของกรมวิชาการเกษตรซึ่งไมมีความรู 
ความเชี่ยวชาญในเรื่องมันสําปะหลัง สามารถตอบคําถาม และมีขอมูลประกอบการตัดสินใจและถายทอดความรูสู
เกษตรกร หรือกลุมเปาหมายไดดีขึ้น  
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คําขอบคุณ 
 

ขอขอบคุณคณะนักวิจัยในโครงการการจัดทําแผนที่เทคโนโลยีการผลิตมันสําปะหลังเฉพาะพื้นที่ที่ทุกทาน
ในการใหขอมูล คําปรึกษาและขอเสนอแนะรวมทั้งทีมวิจัยในพื้นที่ และเกษตรกรที่รวมมือในการดําเนินการทดสอบ
และใหขอเสนอแนะในการจัดทําระบบงานใหสมบรูณ และขอขอบคุณผูบริหารศูนยสารสนเทศที่ใหการสนับสนุนใน
การดําเนินการ 
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