
คู่มือโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ มันส าปะหลงั ปี 2561 

1. หลักการเหตุผล 

 มันส ำปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่ส ำคัญของประเทศ โดยส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร (สศก.) 
ประมำณกำรผลผลิตมันส ำปะหลัง ในปี 2560/61 อยู่ที่ 28.566 ล้ำนตัน ลดลงจำกปีก่อน 2.370 ล้ำนตัน เนื้อ
ที่เก็บเกี่ยว 8.074 ล้ำนไร่ ลดลงจำกปีก่อน 0.836 ล้ำนไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 3,538 กิโลกรัมต่อไร่ เพิ่มขึ้นจำกปี
ก่อน 66 กิโลกรัมต่อไร่ ในภำพรวมผลผลิตมันส ำปะหลังมีปริมำณลดลงตำมพ้ืนที่เก็บเกี่ยวที่ลดลง สำเหตุจำกรำคำ
หัวมันสดตกต่ ำอย่ำงต่อเนื่อง ส่งผลให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่ำ ปัญหำส่วนใหญ่ของ
เกษตรกรผู้ปลูกมันส ำปะหลัง คือ ผลผลิตต่อไร่ต่ ำ ต้นทุนกำรผลิตต่อหน่วยสูง และผลผลิตกระจุกตัวในช่วงเดือน
มกรำคมถึงเมษำยน ท ำให้รำคำหัวมันส ำปะหลังไม่มีเสถียรภำพ  

ยุทธศำสตร์สินค้ำเกษตรมันส ำปะหลังและผลิตภัณฑ์ ปี 2559 – 2569 ได้ก ำหนดเป้ำหมำย       เพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรผลิตมันส ำปะหลังเป็น 5 ตันต่อไร่ ในปี 2562 และเป็น 7 ตัน/ไร่ ในปี 2569 และมีกำรบริหำร
จัดกำรพ้ืนที่ปลูกมันส ำปะหลังในพ้ืนที่ 8.5 ล้ำนไร่ รวมถึงพัฒนำผลิตภัณฑ์ให้มีควำมหลำกหลำย          กำร
ส่งออกท ำรำยได้ในปี 2562 มีมูลค่ำไม่ต่ ำกว่ำ 120,000 ล้ำนบำท และไม่ต่ ำกว่ำ 150,000 ล้ำนบำท โดยมี
ยุทธศำสตร์ด ำเนินกำร 5 ด้ำน คือ 1) ด้ำนกำรผลิต เน้นกำรเพ่ิมประสิทธิภำพและลดต้นทุนกำรผลิต กำร
พัฒนำเครื่องจักรกลกำรเกษตร กำรบริหำรจัดกำรพ้ืนที่ และกำรพัฒนำเครือข่ำยด้ำนกำรผลิต และกำรตลำด 
2) ด้ำนกำรตลำด เน้นกำรรักษำเสถียรภำพด้ำนรำคำและกำรตลำด และกำรขยำยตลำด 3) ด้ำนนโยบำยและ
บริหำรจัดกำร เน้นเรื่องพัฒนำฐำนข้อมูลเพ่ือกำรเชื่อมโยงกำรผลิต 4) ด้ำนกำรแปรรูปและสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม 
เน้นพัฒนำกำรแปรรูปและสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม และกำรส่งเสริมกำรลงทุน 5) ด้ำนงำนวิจัยและพัฒนำ เน้นสนับสนุน
กำรวิจัยและพัฒนำทั้งด้ำนพันธุ์และเขตกรรม กำรแปรรูปและสร้ำงมูลค่ำเพิ่มและกำรตลำด 

จำกยุทธศำสตร์สินค้ำเกษตรมันส ำปะหลังและผลิตภัณฑ์ ปี 2559 – 2569 กรมส่งเสริมกำรเกษตรจึง
ก ำหนดแนวทำงกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ดังกล่ำว โดยใช้ระบบส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ในกำร
ส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกมันส ำปะหลัง ซึ่งสอดคล้องตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 สิงหำคม 2560       ให้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรน ำระบบกำรพัฒนำกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
รวมทั้งเทคโนโลยีสมัยใหม่มำใช้ในกระบวนกำรเพำะปลูก ดังนั้น กำรด ำเนินงำนโครงกำรระบบส่งเสริม
กำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ (มันส ำปะหลัง) จึงมุ่งหวังเพ่ือพัฒนำศักยภำพของเกษตรกรให้มีควำมสำมำรถในกำรผลิต
มันส ำปะหลังที่ตอบสนองกับยุทธศำสตร์และนโยบำยของรัฐบำล รวมทั้งเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ตำมควำมต้องกำรของตลำด ส่งผลให้เกษตรกรมีควำมมั่นคง ภำคกำรเกษตรมั่งคั่ง และเป็นกำรใช้ทรัพยำกร
กำรเกษตรอย่ำงยั่งยืน 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือส่งเสริมกำรรวมกลุ่มเกษตรกรและร่วมกันผลิตมันส ำปะหลังในรูปแบบแปลงใหญ่ โดยมีแผน   
พัฒนำรำยแปลงและแผนธุรกิจของกลุ่มที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำด 
 2.2 เพ่ือพัฒนำนักส่งเสริมกำรเกษตรให้มีควำมสำมำรถเป็นผู้จัดกำรแปลงและมีควำมสำมำรถในกำร
จัดกระบวนกำรเรียนรู้ให้เกษตรกร 
 2.3 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตมันส ำปะหลัง และบริหำรจัดกำรกำรผลิตและกำรตลำดร่วมกัน 
ด้วยกำรพัฒนำศักยภำพเกษตรกร 
 



 

3. เป้าหมาย/สถานที่ด าเนินการ  
 3.1 เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน รวมทั้งสิ้น 218 แปลง เกษตรกร จ ำนวน 20,184 รำย ประกอบด้วย 
       - แปลงปี 2559  จ ำนวน   42 แปลง เกษตรกร จ ำนวน 5,130 รำย 
       - แปลงปี 2560  จ ำนวน 102 แปลง  เกษตรกร จ ำนวน 9,076 รำย 
       - แปลงปี 2561  จ ำนวน   74 แปลง เกษตรกร จ ำนวน 5,978 รำย 

 3.2 สถำนทีด่ ำเนินกำร พ้ืนที่ 33 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำญจนบุรี กำฬสินธุ์ ก ำแพงเพชร ขอนแก่น
ฉะเชิงเทรำ ชลบุรี ชัยนำท ชัยภูมิ ตำก นครรำชสีมำ นครสวรรค์ บุรีรัมย์ ปรำจีนบุรี พิษณุโลก เพชรบูรณ์
มหำสำรคำม ยโสธร ร้อยเอ็ด ระยอง รำชบุรี ลพบุรี ล ำปำง เลย สระแก้ว สระบุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี สุรินทร์ 
หนองบัวล ำภู อ ำนำจเจริญ อุดรธำนี อุทัยธำนี และจังวัดอุบลรำชธำนี (ตำมภำคผนวก ก - ค) 

4. กิจกรรม และวิธีการด าเนินการ 

 กำรด ำเนินงำนส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกมันส ำปะหลังด ำเนนิกำรภำยใต้หลักกำรของระบบส่งเสริมกำรเกษตร 
แบบแปลงใหญ่ โดยเกษตรกรเป็นศูนย์กลำงในกำรพัฒนำ มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำ 5 ด้ำน คือ กำรเพ่ิมผลผลิต  ลด
ต้นทุนกำรผลิต พัฒนำคุณภำพ กำรตลำด และกำรบริหำรจัดกำร ซ่ึงด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องในแปลงใหญ่ มัน
ส ำปะหลังปี 2559 - 2561 ดังนี้ 

 4.1 แปลงใหญ่ปี 2559 (แปลงปีที่ 3) 
       4.1.1 กำรถ่ำยทอดควำมรู้ 
     1) จัดเวทีวิเครำะห์ ประเมินกำรยอมรับเทคโนโลยี และควำมต้องกำรกำรใช้เทคโนโลยีของ
เกษตรกร และกำรตลำด เพ่ือก ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำ รวมทั้งจัดท ำแผนพัฒนำรำยแปลง และแผนธุรกิจ
ของกลุ่ม ตำมแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรรูปแบบแปลงใหญ่  
     2) จัดกระบวนกำรถ่ำยทอดควำมรู้กำรปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตมันส ำปะหลัง   
แก่เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรตำมประเด็นกำรเรียนรู้ โดยเน้นกำรพัฒนำคุณภำพผลผลิต และกำรใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น เครื่องจักรกลทำงกำรเกษตรมำใช้ในกระบวนกำรผลิต ซ่ึงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำร
ผลิตมันส ำปะหลังควรให้ควำมส ำคัญกับเทคโนโลยี ดังนี้ 

          - การลดต้นทุนการผลิต ด้วยกำรใช้ปุ๋ยตำมค่ำวิเครำะห์ดินร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์        
กำรจัดท ำแปลงพันธุ์ดี กำรจัดกำรศัตรูพืช กำรเตรียมดิน กำรบริหำรปัจจัยกำรผลิตที่เหมำะสม 

          - การเพ่ิมผลผลิต ด้วยกำรใช้พันธุ์ที่เหมำะสมกับพ้ืนที่ กำรจัดกำรระบบน้ ำ (ระบบน้ ำหยด) 
กำรไถระเบิดดินดำน กำรปรับปรุงบ ำรุงดินที่ถูกต้อง  

           - การพัฒนาคุณภาพ/เพ่ิมมูลค่า ด้วยกำรเก็บเก่ียวผลผลิตที่ถูกต้อง กำรผลิตมันสะอำด 
วำงแผนกำรผลิตให้มีกำรกระจำยผลผลิต กำรแปรรูปเบื้องต้น กำรผลิตมันเส้นสะอำด 
     3) พัฒนำเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer ครบทุกรำย โดยใช้กำรจัดกระบวนกำรพัฒนำ
เกษตรกรตำมแนวทำงของกองพัฒนำเกษตรกร  
 4.1.2 กำรยกระดับมำตรฐำนและเพ่ิมมูลค่ำสินค้ำเกษตร  
       1) สร้ำงมูลค่ำเพ่ิม/แปรรูป โดยส่งเสริมกำรผลิตมันส ำปะหลังคุณภำพ กำรผลิตมันเส้น
สะอำด รวมทั้ง ใช้กระบวนกำรตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) และกำรบริหำรจัดกำรกลุ่ม เพ่ือควบคุมคุณภำพ
ของผลผลิตให้ได้มำตรฐำน ตั้งแต่กำรจัดกำรหลังกำรเก็บเกี่ยว กำรแปรรูปเป็นเส้นสะอำด จนถึงกำรจ ำหน่ำย  



     2) จัดกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ำยกำรซื้อขำยผลผลิตหัวมันส ำปะหลังสดและมันเส้นสะอำด 
โดยจัดท ำข้อตกลงรว่มกัน ระหว่ำงเกษตรกร โรงงำนแป้งมันส ำปะหลัง ลำนมัน อุตสำหกรรมอำหำรสัตว์ และ
โรงงำนเอทำนอล 

 4.2 แปลงใหญ่ปี 2560 (แปลงปีที่ 2) 
       4.2.1 กำรถ่ำยทอดควำมรู้  
     1) จัดเวทีวิเครำะห์ ประเมินกำรยอมรับเทคโนโลยี และควำมต้องกำรกำรใช้เทคโนโลยีของ
เกษตรกร และกำรตลำด เพ่ือก ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำ รวมทั้งจัดท ำแผนพัฒนำรำยแปลง และแผนธุรกิจของ
กลุ่ม ตำมแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรรูปแบบแปลงใหญ่  
     2) จัดกระบวนกำรถ่ำยทอดควำมรู้กำรปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตมันส ำปะหลัง   แก่
เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรตำมประเด็นกำรเรียนรู้ โดยเน้นกำรพัฒนำคุณภำพ กำรบริหำรจัดกำรกลุ่ม       กำร
จัดท ำบัญชีต้นทุน กำรตลำด รวมทั้งควรให้ควำมส ำคัญกับเทคโนโลยี ดังนี้ 

       - การลดต้นทุนการผลิต ด้วยกำรใช้ปุ๋ยตำมค่ำวิเครำะห์ดินร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ กำรจัดท ำ
แปลงพันธุ์ดี กำรจัดกำรศัตรูพืช กำรเตรียมดิน กำรบริหำรปัจจัยกำรผลิตที่เหมำะสม  

       - การเพ่ิมผลผลิต ด้วยกำรใช้พันธุ์ที่เหมำะสมกับพ้ืนที่ กำรจัดกำรระบบน้ ำ (ระบบน้ ำหยด) 
กำรไถระเบิดดินดำน กำรปรับปรุงบ ำรุงดินที่ถูกต้อง   

        - การพัฒนาคุณภาพ ด้วยกำรเก็บเก่ียวผลผลิตที่ถูกต้อง กำรผลิตมันสะอำด วำงแผนกำร
ผลิตให้มีกำรกระจำยผลผลิต กำรแปรรูปเบื้องต้น   
     3) พัฒนำศักยภำพของเกษตรกรสู่ Smart Farmer และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของกลุ่ม/
องค์กร/วิสำหกิจชุมชน 
      4.2.2 กำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต/เครื่องจักร/แหล่งน้ ำ  
      1) สนับสนุนวัสดุกำรเกษตร ในกำรจัดท ำแปลงเรียนรู้ “กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิต      มัน
ส ำปะหลัง” ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำ รวมทั้งให้พิจำรณำประเด็น กำรไถระเบิดดินดำน กำรใช้ปุ๋ย        
ตำมค่ำวิเครำะห์ดิน กำรจัดกำร ระบบน้ ำหยด และกำรใช้พันธุ์ดี  
      4.2.3 เชื่อมโยงกำรตลำด  
      1) จัดประชุมเชื่อมโยงเครือข่ำย/แผนกำรตลำด โดยเชื่อมโยงภำคีและเครือข่ำย โรงงำน
แป้งมันส ำปะหลัง ลำนมัน โรงงำนอำหำรสัตว์ และโรงงำนเอทำนอล เพ่ือให้กลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบกำร
มำร่วมกันวำงแผนกำรผลิตและบริหำรจัดกำรผลผลิตมันส ำปะหลังให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำด   

 4.3 แปลงใหญ่ปี 2561 (แปลงปีที่ 1) 
       4.3.1 กำรเตรียมกำร  
     1) ประชำสัมพันธ์สร้ำงกำรรับรู้ และรับสมัครเกษตรตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงกำรฯ 
     2) ตรวจสอบเอกสำร เสนอกำรรับรองแปลงผ่ำนคณะกรรมกำรขับเคลื่อนนโยบำยของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ  
     3) จัดเวทีวิเครำะห์ควำมต้องกำร และควำมจ ำเป็นที่จะต้องใช้เทคโนโลยีของเกษตรกร 
เพ่ือก ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำ และจัดท ำแผนรำยแปลง 
      4.3.2 กำรถ่ำยทอดควำมรู้  
     1) จัดกระบวนกำรถ่ำยทอดควำมรู้กำรปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตมันส ำปะหลัง   แก่
เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรตำมประเด็นกำรเรียนรู้ ซ่ึงควรให้ควำมส ำคัญกับเทคโนโลยี ดังนี้ 



       - การลดต้นทุนการผลิต ด้วยกำรใช้ปุ๋ยตำมค่ำวิเครำะห์ดินร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ กำรจัดท ำ
แปลงพันธุ์ดี กำรจัดกำรศัตรูพืช กำรเตรียมดิน กำรบริหำรปัจจัยกำรผลิตที่เหมำะสม  

       - การเพ่ิมผลผลิต ด้วยกำรใช้พันธุ์ที่เหมำะสมกับพ้ืนที่ กำรจัดกำรระบบน้ ำ (ระบบน้ ำหยด) 
กำรไถระเบิดดินดำน กำรปรับปรุงบ ำรุงดินที่ถูกต้อง   

        - การพัฒนาคุณภาพ ด้วยกำรเก็บเก่ียวผลผลิตที่ถูกต้อง กำรผลิตมันสะอำด กำรแปรรูป
เบื้องต้น   
     2) จัดท ำแปลงเรียนรู้ “กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตมันส ำปะหลัง” ให้สอดคล้องกับ
เป้ำหมำยกำรพัฒนำ รวมทั้งให้พิจำรณำประเด็น กำรไถระเบิดดินดำน กำรใช้ปุ๋ยตำมค่ำวิเครำะห์ดิน กำรจัดกำร 
ระบบน้ ำหยด และกำรใช้พันธุ์ดี  
     3) พัฒนำศักยภำพของเกษตรกรสู่ Smart Farmer และควำมเข้มแข็งให้กับกลุ่ม/องค์กร/
วิสำหกิจชุมชน 
      4.3.3 กำรเชื่อมโยงตลำด 
      1) ส่งเสริมและถ่ำยทอดควำมรู้ให้เกษตรกรด้ำนกำรตลำดและเชื่อมโยงกำรตลำด โดยกำร
ถ่ำยทอดควำมรู้ เรื่อง สถำนกำรณ์กำรผลิตและกำรตลำดมันส ำปะหลัง กำรผลิตมันส ำปะหลังตำมควำมต้องกำร 
ของตลำด กำรบริหำรจัดกำรตลำด และกำรเชื่อมโยงกำรตลำดมันส ำปะหลังสู่ ลำนมัน โรงงำนแป้งมันส ำปะหลัง 
อุตสำหกรรมอำหำรสัตว์ และโรงงำนเอทำนอล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แปลงใหญ่มันส าปะหลังที่ด าเนินการใน ปี 2559 

ล าดับ จังหวัด ต าบล อ าเภอ 
1 กำญจนบุรี หนองโรง          พนมทวน 
2 กำญจนบรุี หนองกุ่ม          บ่อพลอย 
3 กำญจนบุรี หนองฝ้ำย          เลำขวัญ 
4 กำญจนบุรี หนองไผ่  ด่ำนมะขำมเต้ีย 
5 กำฬสินธุ์ ภูปอ             เมืองกำฬสินธุ์  
6 ก ำแพงเพชร ทรงธรรม  เมืองก ำแพงเพชร 
7 ก ำแพงเพชร บ่อถ้ำ วังหำมแห และวังชะพลู          ขำณุวรลักษบุรี  
8 นครรำชสีมำ กุดโบสถ์  เสิงสำง 
9 นครรำชสีมำ แชะ  ครบุรี 
10 นครรำชสีมำ บ้ำนเก่ำ           ด่ำนขุนทด 
11 นครรำชสีมำ มะค่ำ และ บัลลังก์                     โนนไทย 
12 นครรำชสีมำ ลำดบัวขำว  สีค้ิว 
13 นครรำชสีมำ หนองหัวแรด       หนองบุญมำก 
14 นครรำชสีมำ โนนเมืองพัฒนำ  ด่ำนขุนทด 
15 นครรำชสีมำ หนองบัวศำลำ    เมืองนครรำชสีมำ 
16 นครรำชสีมำ โพธ์ิกลำง   เมืองนครรำชสีมำ 
17 นครรำชสีมำ หนองสรวง พันดุง และบึงอ้อ         ขำมทะเลสอ   
18 นครรำชสีมำ ทัพรั้ง         พระทองค ำ 
19 นครรำชสีมำ วังยำยทอง       เทพำรักษ์ 
20 นครรำชสีมำ ส ำนักตะคร้อ  เทพำรักษ์ 
21 นครรำชสีมำ นิคมสร้ำงตนเอง พิมำย  
22 นครสวรรค์ อุดมธัญญำ   ตำกฟ้ำ  
23 นครสวรรค์ แม่เปิน  แม่เปิน 
24 บุรีรัมย์ โกรกแก้ว โนนสุวรรณ  
25 ร้อยเอ็ด ค ำนำดี และแวง     โพนทอง 
26 ร้อยเอ็ด บึงงำม และเขำทอง  หนองพอก 
27 ร้อยเอ็ด ชุมพร ชมสะอำด และบุ่งเลิศ เมยวดี 
28 ร้อยเอ็ด บัวค ำ โพธ์ิชัย 
29 ร้อยเอ็ด สวนจิก และศรีสมเด็จ         ศรีสมเด็จ 
30 ร้อยเอ็ด ภูเงิน   เสลภูมิ 
31 ลพบุรี คลองเกตุ          โคกส ำโรง 
32 ลพบุรี เขำรวก   ล ำสนธิ 
33 ลพบุรี ดงดินแดง  หนองม่วง 
34 ลพบุรี เกำะรัง          ชัยบำดำล  
35 เลย เอรำวัณ            เอรำวัณ 
36 สระแก้ว หนองหว้ำ       เขำฉกรรจ ์
37 สระแก้ว หนองน้ ำใส       วัฒนำนคร 
38 สระแก้ว วังสมบูรณ์    วังสมบูรณ์ 
39 สระบุรี หินซ้อน            แก่งคอย 
40 สุโขทัย วังลึก               บ้ำนด่ำนลำนหอย 
41 อุดรธำนี โสมเยี่ยม  น้ ำโสม 
42 อุทัยธำนี ป่ำอ้อ  ลำนสัก  

รวม 13 จังหวัด 42 แปลง 

ภาคผนวก ก 



แปลงใหญ่มันส าปะหลังที่ด าเนินการใน ปี 2560 

ล าดับ จังหวัด ต าบล อ าเภอ 

1 กำญจนบุรี สิงห ์ ไทรโยค 
2 กำฬสินธุ์ ดงพยุง           ดอนจำน 
3 กำฬสินธุ์ ดงมูล         หนองกุงศรี 
4 กำฬสินธุ์ หนองกุงศรี  หนองกุงศรี 
5 กำฬสินธุ์ เสำเล้ำ     หนองกุงศรี 
6 กำฬสินธุ์ เขำพระนอน   ยำงตลำด 
7 กำฬสินธุ์ นำมะเขือ    สหัสขันธ์ 
8 กำฬสินธุ์ กุงเก่ำ             ท่ำคันโท           
9 ก ำแพงเพชร คลองน้ ำไหล      คลองลำน 
10 ก ำแพงเพชร ปำงตำไว          ปำงศิลำทอง 
11 ก ำแพงเพชร เพชรชมภู          โกสัมพีนคร 
12 ขอนแก่น หัวนำค ำ กระนวน 
13 ขอนแก่น บ้ำนดง อุบลรัตน์ 
14 ขอนแก่น นำงำม มัญจำคีรี 
15 ขอนแก่น หนองโก กระนวน 
16 ฉะเชิงเทรำ ทุ่งพระยำ         สนำมชัยเขต 
17 ฉะเชิงเทรำ วังน้ ำเย็น          แปลงยำว 
18 ชลบุรี   หนองใหญ่ 
19 ชลบุรี   บ้ำนบึง 
20 ชัยนำท สะพำนหิน         หนองมะโมง 
21 ชัยนำท กะบกเตี้ย           เนินขำม 
22 ชัยนำท เนินขำม            เนินขำม 
23 ชัยนำท เด่นใหญ่            หันคำ 
24 ชัยนำท หนองแซง          หันคำ 
25 ชัยนำท วังหมัน              วัดสิงห์ 
26 ชัยภูมิ ซับใหญ่            ซับใหญ่ 
27 ชัยภูมิ วะตะแบก          เทพสถิต  
28 ชัยภูมิ วังตะเฆ่           หนองบัวระเหว 
29 ชัยภูมิ โคกสะอำด  หนองบัวระเหว 
30 ชัยภูมิ โคกเพชรพัฒนำ   บ ำเหน็จณรงค์ 
31 ตำก เชียงทอง       วังเจ้ำ 
32 นครรำชสีมำ สูงเนิน              สูงเนิน 
33 นครรำชสีมำ เสมำ               สูงเนิน 
34 นครรำชสีมำ โนนค่ำ              สูงเนิน 
35 นครรำชสีมำ มะเกลือเก่ำ      สูงเนิน 
36 นครรำชสีมำ มะเกลือใหม่       สูงเนิน 
37 นครรำชสีมำ นำกลำง           สูงเนิน 
38 นครรำชสีมำ หนองตะไก้        สูงเนิน 
39 นครรำชสีมำ หนองบัวตะกียด  ด่ำนขุนทด 
40 นครรำชสีมำ พันชนะ            ด่ำนขุนทด 
41 นครรำชสีมำ ด่ำนขุนทด ด่ำนขุนทด 
42 นครรำชสีมำ สุรนำรี              เมืองนครรำชสีมำ 
43 นครรำชสีมำ ไชยมงคล        เมืองนครรำชสีมำ 
44 นครรำชสีมำ โคกกระเบื้อง     บ้ำนเหลื่อม 

ภาคผนวก ข 



ล าดับ จังหวัด ต าบล อ าเภอ 

45 นครรำชสีมำ ธงชัยเหนือ   ปักธงชัย 
46 นครรำชสีมำ ดอน         ปักธงชัย 
47 นครรำชสีมำ กุดโบสถ์     เสิงสำง 
48 นครรำชสีมำ หนองไม้ไผ่  หนองบุญนำก 
49 นครรำชสีมำ ทุ่งอรุณ    โชคชัย 
50 นครสวรรค์ แม่วงก์     แม่วงก์ 
51 บุรีรัมย์ หนองไม้งำม  บ้ำนกรวด  
52 บุรีรัมย์ โกรกแก้ว      โนนสุวรรณ 
53 บุรีรัมย์   หนองกี่ 
54 บุรีรัมย์   ละหำนทรำย 
55 ปรำจีนบุรี แก่งดินสอ          นำดี 
56 พิษณุโลก ห้วยเฮี้ย           นครไทย 
57 พิษณุโลก สวนเมี่ยง           ชำติตระกำร 
58 เพชรบูรณ์ บัววัฒนำ  หนองไผ่ 
59 เพชรบูรณ์ ภูน้ ำหยด   วิเชียรบุรี 
60 มหำสำรคำม นำโพธิ์      กุดรัง 
61 มหำสำรคำม ม.6  ต.นำโพธิ์         กุดรัง 
62 มหำสำรคำม ม.10 ต.ห้วยเต้ย    กุดรัง 
63 มหำสำรคำม ม.13 ต.ห้วยเต้ย     กุดรัง 
64 มหำสำรคำม ม.4 ต.นำโพธิ์         กุดรัง 
65 มหำสำรคำม ม.4 ต.นำโพธิ์         กุดรัง 
66 มหำสำรคำม ม.7 ต.ห้วยเต้ย       กุดรัง 
67 มหำสำรคำม ม.6 ต.ห้วยเต้ย      กุดรัง 
68 มหำสำรคำม ม.6,10 ต.หนองโก  บรบือ 
69 ยโสธร กระจำย   ป่ำติ้ว 
70 ยโสธร โคกนำโก  ป่ำติ้ว 
71 ยโสธร บุ่งค้ำ        เลิงนกทำ 
72 ระยอง   บ้ำนฉำง 
73 รำชบุรี จอมบึง           จอมบึง 
74 ลพบุรี หัวล ำ             ท่ำหลวง 
75 ลพบุรี ยำงรำก            โคกเจริญ 
76 ลพบุรี โคกตูม           เมืองลพบุรี 
77 ลพบุรี นิยมชัย         สระโบสถ์ 
78 ล ำปำง                              วังใต้ วังทอง วังซ้ำย วังทรำย ค ำ วังแก้ว              

ร่องเคำะ วังเหนือ และทุ่งฮั้ว  
วังเหนือ 

79 สระแก้ว   ศพก.เมืองสระแก้ว 
80 สระแก้ว   ศพก.อรัญประเทศ 
81 สระแก้ว   ศพก.ตำพระยำ 
82 สระแก้ว   ศพก.คลองหำด 
83 สระแก้ว   ศพก.วังน้ ำเย็น 
84 สระแก้ว   ศพก.โคกสูง 
85 สระบุรี วังม่วง   วังม่วง 
86 สุโขทัย ทุ่งเสลี่ยม        ทุ่งเสลี่ยม   
87 สุพรรณบุรี หนองกระทุ่ม     เดิมบำงนำงบวช 
88 หนองบัวล ำภู ดงมะไฟ    สุวรรณคูหำ 
89 อ ำนำจเจริญ ป่ำก่อ        ชำนุมำน 



ล าดับ จังหวัด ต าบล อ าเภอ 

90 อ ำนำจเจริญ โคกก่ง         ชำนุมำน 
91 อ ำนำจเจริญ ค ำเขื่อนแก้ว   ชำนุมำน 
92 อุดรธำนี เชียงยืน โคกสะอำด และเชียงพิณ            เมืองอุดรธำนี 
93 อุดรธำนี บุ่งแก้ว             โนนสะอำด  
94 อุดรธำนี สีออ                กุมภวำปี  
95 อุดรธำนี บะยำว            วังสำมหมอ 
96 อุดรธำนี หัวนำค ำ          ศรีธำตุ 
97 อุทัยธำนี ทองหลำง          ห้วยคต 
98 อุทัยธำนี ลำนสัก              ลำนสัก 
99 อุทัยธำนี บ่อยำง             สว่ำงอำรมณ์ 
100 อุบลรำชธำนี สีวิเชียร      น้ ำยืน 
101 อุบลรำชธำนี ตำเกำ       น้ ำขุ่น 
102 อุบลรำชธำนี ห้วยยำง     โขงเจียม 

รวม 30 จังหวัด 102 แปลง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แปลงใหญ่มันส าปะหลังที่ด าเนินการใน ปี 2561 

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ 
1 ก ำแพงเพชร คลองลำน 
2 ก ำแพงเพชร คลองลำน 
3 ขอนแก่น เปือยน้อย 
4 ขอนแก่น เปือยน้อย 
5 ชัยภูมิ บ ำเหน็จณรงค์ 
6 ชัยภูมิ หนองบัวระเหว 
7 ชัยภูมิ หนองบัวระเหว 
8 ชัยภูมิ ภักดีชุมพล 
9 ชัยภูมิ จัตุรัส 
10 ชัยภูมิ บ้ำนเขว้ำ 
11 ชัยภูมิ เนินสง่ำ 
12 ชัยภูมิ หนองบัวแดง 
13 นครรำชสีมำ ครบุรี 
14 นครรำชสีมำ ครบุรี 
15 นครรำชสีมำ ครบุรี 
16 นครรำชสีมำ ครบุรี 
17 นครรำชสีมำ ปักธงชัย 
18 นครรำชสีมำ เสิงสำง 
19 นครรำชสีมำ เสิงสำง 
20 นครรำชสีมำ เสิงสำง 
21 นครรำชสีมำ จักรำช 
22 นครรำชสีมำ จักรำช 
23 นครรำชสีมำ โชคชัย 
24 นครรำชสีมำ โนนไทย 
25 นครรำชสีมำ ห้วยแถลง 
26 นครรำชสีมำ ห้วยแถลง 
27 นครรำชสีมำ ชุมพวง 
28 นครรำชสีมำ ขำมทะเลสอ 
29 นครรำชสีมำ สีค้ิว 
30 นครรำชสีมำ สีค้ิว 
31 นครรำชสีมำ สีค้ิว 
32 นครรำชสีมำ ขำมทะเลสอ 
33 นครรำชสีมำ ปำกช่อง 
34 นครรำชสีมำ ปำกช่อง 
35 นครรำชสีมำ พระทองค ำ 
36 นครรำชสีมำ เฉลิมพระเกียรติ 
37 นครรำชสีมำ พิมำย 
38 นครรำชสีมำ ล ำทะเมนชัย 
39 นครรำชสีมำ ด่ำนขุนทด 
40 บุรีรัมย์ ประโคนชัย 
41 บุรีรัมย์ ปะค ำ 
42 บุรีรัมย์ หนองหงส์ 
43 บุรีรัมย์ คูเมือง 
44 บุรีรัมย์ ล ำปลำยมำศ 

ภาคผนวก ค 



ล าดับ จังหวัด อ าเภอ 

45 บุรีรัมย์ โนนดินแดง 
46 บุรีรัมย์ ช ำนิ 
47 มหำสำรคำม บรบือ 
48 มหำสำรคำม กุดรัง 
49 มหำสำรคำม กุดรัง 
50 มหำสำรคำม กุดรัง 
51 มหำสำรคำม กุดรัง 
52 มหำสำรคำม กุดรัง 
53 มหำสำรคำม กุดรัง 
54 มหำสำรคำม กุดรัง 
55 มหำสำรคำม กุดรัง 
56 ยโสธร เลิงนกทำ 
57 ลพบุรี ชัยบำดำล 
58 ล ำปำง วังเหนือ 
59 ล ำปำง สบปรำบ 
60 เลย เชียงคำน  
61 เลย ท่ำลี่  
62 สุรินทร์ สังขะ 
63 สุรินทร์ จอมพระ 
64 สุรินทร์ ศรีณรงค์ 
65 สุรินทร์ พนมดงรัก 
66 สุรินทร์ บัวเชด 
67 สุรินทร์ ปรำสำท 
68 สุรินทร์ กำบเชิง 
69 สุรินทร์ สังขะ 
70 หนองบัวล ำภู เมืองหนองบัวล ำภู 
71 อ ำนำจเจริญ ชำนุมำน 
72 อ ำนำจเจริญ ชำนุมำน 
73 อุทัยธำนี หนองฉำง 
74 อุทัยธำนี บ้ำนไร่ 

รวม 14 จังหวัด 75 แปลง 

 

 


