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คร้ังท่ี 3 
หัวขอแลกเปลี่ยน   “ ประสบการณการถายทอดองคความรู 
การปลูกมันสําปะหลัง ” 
โดย  อาจารย ดร.อัศจรรย  สุขธํารง  หัวหนาโครงการศูนยวิจัยมันสําปะหลัง  ผูเลาเร่ือง 
วันพฤหัสบดีท่ี 28 เมษายน 2554  เวลา 10.00 น.   
ณ บริเวณหองโถง  อาคารสุรพัฒน 1 เทคโนธานี 
 บรรยากาศในวันน้ีแมอากาศคอนขางรอนอบอาวแตนอง ๆ ก็เขามารวมกิจกรรมอยางดี 
ส่ิงหน่ึงที่จูงใจใหหลายๆ คน เดินเขามา  อาจเปนเพราะการตกแตงสถานที่คอนขางจะแปลกตา
ไปจากเดิม ... และสังเกตไดวาผูเขาฟงครั้งน้ีคอนขางสูงวัย  มีฐานะ ... สวนหน่ึงอาจมาจากการ
ตั้งชื่อหัวขอเรื่องก็ได 

วันน้ีพ่ี OJ ไดสวมบทบาท เปนผูดําเนินรายการกิจกรรมทีต่องการใหนอง ๆ    ภายใน 
เทคโนธานีไดมีสวนรวมในกระบวนการแลกเปล่ียนความคิดเห็นและเรียนรูประสบการณภายใน
เทคโนธานี  ครั้งน้ีถือวาเปนครั้งที่สามในรอบปงบประมาณ 2554 

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือตอบโจทยเปาหมาย “พนักงานสามารถใหบรกิารขอมูลเบ้ืองตน
แกลูกคาได”  และจาํเปนตองอางอิงตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2553 
กําหนดเกณฑมาตรฐานตัวบงชี้ที่ 7.2 ในขอที่ 1 มีการกําหนดเปาหมายที่สอดคลองกับแผนกล
ยุทธอยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิต และดานการวิจัย  และขอที ่ 5  มีการนํา
ความรูที่ไดมาจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรอืที่ผานมาที่เปนลายลักษณอักษร  จาก
ความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 

ในตอนตนพ่ี OJ ไดเกริ่นนําถึงแผนงานปงบประมาณ 2554 มุงเนนการดําเนินงาน
ท่ีเกิดขึ้นของแตละฝาย/โครงการ  เพ่ือใหนองๆ ในเทคโนธานีรับรูขอมูลการดําเนินงานโดย
ผานกลไกกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู ... จากครั้งแรกเปนการแลกเปล่ียนของโครงการอุทยาน
ผีเส้ือใชชื่อวา“เปดตํานานอุทยานผีเส้ือ จากรุนสูรุน” จัดขึ้นในเดือนมกราคม 2554  ถัดมาใน
ครั้งที่สอง เปนกิจกรรมสัมมนาแลกเปล่ียนความรูในหัวขอ “การจัดทําแผนยุทธศาสตร 5 ป 
(2555-2559) และการจัดทําประกันคุณภาพภายในเทคโนธานี” เปนการถายทอดความรู 
รับนโยบายจากระดับมหาวิทยาลัยลงสูระดับหนวยงาน  หลังจากน้ันเปนถายทอดความรูลงสู
ปฏิบัติระดับพนักงานจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ 2554  และในแผนงานครั้งถัดไปคงเปน
โครงการหนวยบริการงานแปลและลามและฝายบริการวิชาการ   

และตองขอขอบคุณ ทานผูอํานวยการเทคโนธานี (ผศ.ดร.ฉัตรชัย  โชติษฐยางกูร) ให
โอกาสและสนับสนุนกิจกรรมเปนอยางดี  สังเกตไดวาแทบทุกครั้งทานตองเขารวมงานดวย 

สําหรับครั้งน้ีใชชื่อวา “ประสบการณการถายทอดองคความรูการปลูกมันสําปะหลัง”  
มีทานอาจารย ดร.อัศจรรย  สุขธํารง  หัวหนาโครงการศูนยวิจยัมันสําปะหลัง  เปนผูเลาเรื่อง   
โดยขออนุญาตเขาสูบทเรียน การถายทอดความรู ประสบการณ  ผาน วิธีการเลาเรื่อง...  



          2.  
 
ขออนุญาตในการเรียกชื่ออาจารยแบบส้ันๆ วา “อ.อัศ”  ซึ่งอาจารยไดเลาประวัติ

ความเปนมากอนที่จะเขามาดํารงตําแหนงหัวหนาโครงการศูนยวิจัยมันสําปะหลังกับเทคโนธานี
วา ...  เดิมอาจารยเคยเปนอาจารยสอนในม.เกษตรศาสตรและทําวิจัยที่ไรสุวรรณควบคูกันไป  
เม่ือเกษียณอายุราชการแลวจึงไดมาทํางานที่ มทส. ในป 2537 และไดตั้งใจไวจะขอไมทํางาน
สายงานบริหารเพราะตั้งแตจบมาไดทํางานมาแตสายบริหารมาตลอด  อาจารยใหเหตุผลวา
การทํางานสายงานบริหารก็คือตองทําหนาที่คอยแกปญหาในคนอ่ืนตลอด  เหมือนคนทํางาน
ปดทองหลังพระ  และถาเปนไปได  ตั้งใจวาจะทําอะไรสักอยางใหเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมและ
ตอบแทนใหกับสังคมบาง   

นอกจากบทบาทการเปนอาจารยสอนในมหาวิทยาลัยแลวอาจารยไดทํางานวิจัยควบคู
กันจากประสบการณเดิม ๆ อ.อัศเลาวา ตองทําตามความตองการของเจาของทุนวาตองการ
อะไร   แลววิจัยเปนไปตามน้ัน  ซึ่งอาจารยคดิวามันไมใชงานวิจัยทีแ่ทจริง     และไมสามารถใช 
ความคิด ความรู  ความสามารถที่มีอยูในตัวอาจารยเองไดเต็มทั้ง 100 % ไดมากนัก   จาก
เหตุผลทั้ง 2 ขอน้ี  อ.อัศจึงมีความตั้งใจวาจะตองไมใหประสบการณเดิม ๆ ที่เคยเจอมาเปน
อุปสรรคในการทําลายความฝนหรืออุดมการณภายหลังจากที่อาจารยไดเกษียณงานมา  จึงได
ทําตามที่ตั้งใจไวเม่ือไดมาอยู ณ  มทส.   ... เปนจุดเริ่มตนที่อ.อัศ  ไดยางกาวมาสูประตู
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีแหงน้ีอยางเต็มภาคภูมิ   
 

จากผลงานชิ้นแรกอาจารยเลาวา ไดทําโครงการพืชและอาหารสัตว โครงการองุน  
โครงการมะมวง เปนความรวมมืองานวิจัยระหวางมทส. กับ ม.ขอนแกน  และไดรวมงานกับ
หลายทานใน มทส. นับตั้งแตอาจารยไพศาล เหลาสุวรรณ  ในยุคบุกเบิก  ตอมาเปน
อาจารยนันทกร  บุญเกิด   อ.อัศบอกวางานวิจัยของที่น่ีติดขัดตรงที่วาระยะทางการทํางาน
รวมกัน และปญหาอีกเรื่องหน่ึงก็คือ “ชั่วโมงการสอน” ที่มีมากเกินไปทําใหไมมีเวลาในการทํา
วิจัยและไดใหความคิดเห็นวาถาอยากใหมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยวิจัยที่ดีและเปนที่
ยอมรับของคนทั่วไปแลวตองมีการลดชั่วโมงการสอนลงเพ่ือใหมีเวลาในการทํางานวิจัยมากขึ้น   

 
ภายหลังที่อาจารยทําโครงการมะมวงมาสักระยะหน่ึงแลวไดมองเห็นวามันสําปะหลัง

เปนพืชที่เกษตรกรในโคราชปลูกเปนจํานวนมากและคิดวานาจะเปนพืชไรที่สําคัญตอประเทศ  
ประกอบกับมีเสียงบนจากกลุมเกษตรกรถึงความเสียหายในการปลูกมันสําปะหลัง  เชน 
ปลูกแลวตาย  ถาไมตายก็มีแตหัวเล็ก ทําใหผลผลิตมีจํานวนนอย ... จากเสียงสะทอน
ปญหาของกลุมเกษตรกรดังกลาวจึงเปนจุดประกายความคิดหรือแรงบันดาลใจของทานที่คิดวา  
นาจะหันมาทําวิจัยเกี่ยวกับมันสําปะหลังใหจริงจังมากกวานี้  และน่ีคือจุดเริ่มตนที่อาจารย
มาทําวิจัยในโครงการมันสําปะหลัง  เพ่ือมีความตองการวาใหเกษตรกรไดนําแนวทางการวิจัย
ไปใชประโยชนในการปลูกมันสําปะหลังใหเกิดผลผลิตที่ดีขึ้นกวาที่ผานมา   

 



          3. 
 จากจุดเริ่มตนในการปลูกมันสําปะหลังอ.อัศไดทดลองปลูกในแปลงทดลองประมาณ 
50 ตนและทดลองใสปุยที่แตกตางกันเพ่ือใหทราบถึงความแตกตางของการเจริญเติบโตของปุย
แตละชนิด  จึงไดบทสรุปออกมาวาการปลูกมันสําปะหลังไดผลผลิตดีไมจําเปนตองใชปุยเคมีที่มี
ราคาแพงเสมอไป  และพบวาการใชปุยจากธรรมชาติน่ีแหละดีท่ีสุด  จากน้ันจึงไดขยายการ
ปลูกมันสําปะหลังในพ้ืนที่ที่กวางขึ้น  ไดทดลองใชพันธุจากจังหวัดระยอง เปนพันธุจําลอง 4 
พันธุ  พันธุผสมอีก 8 พันธุเม่ือทําการปลูกแลวสักระยะหน่ึงพบวาไดใหผลผลิตที่ดี คือ ขนาด
ของหัวมันใหญขึ้นกวาปกติของพันธุจําลองที่มาจากระยอง  ซึ่งถือไดวาประสบผลสําเร็จ
พอสมควรในการปลูกมันสําปะหลังที่มีการพัฒนาการในทิศทางที่ดีขึ้นกวาพันธุเดิม 
 อาจารยเลาวาไดพบผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมาโดยบังเอิญซ่ึงทานเองกําลังสนใจ
และมีนโยบายการสนับสนุนการปลูกพืชไรมันสําปะหลังของชาวเกษตรกร  แตขณะเดียวกัน
ทานเองก็ไมม่ันใจสักเทาใดนักวาจะทําไดเพราะไดเคยมีการทดลองมาแลว  แตอ.อัศเองได
อธิบายถึงความเปนไปไดในส่ิงเกิดขึ้นจากประสบการณที่ผานมาเคยทดลองการปลูกมัน
สําปะหลังมาแลว  และเม่ือทานผูวาฯ ไดฟงแลวเขาใจถึงขนาดตกลงอนุมัติวงเงินในการทําวิจัย 
3 ลานบาท อาจารยบอกวามันเปนส่ิงที่เกินความคาดหมายไวมาก  จากน้ันจึงไดมีการตั้ง
แผนงานไววา  ตองมีการศึกษาดูงานกับเกษตรกร  ทําการฝกอบรมใหเกษตรกร 3 ตําบล 
ทั้งหมด 90 แหงที่ทําการทดลองปลูกมันสําปะหลัง  ซึ่งผลตอบรับออกมาคอนขางดี  

ยกตัวอยาง เชน ไรคุณวิเชียรที่ทําไดถึง 9.8 ตันตอไร  ถือวาเปนผลผลิตที่มากขึ้นจาก
เดิม  และสงผลใหเกษตรกรเขามาขอศึกษาดูงานอีกจํานวนมาก  และเม่ือไดนําเทคโนโลยีเขา
มาชวยในการพัฒนาการปลูกมันสําปะหลังมีเงินเหลือและในปน้ันสามารถขายไดอีก 3 แสน
บาท  อาจารยมีความเชื่อม่ันอยูอยางหนึ่งวา...จะผลักดันโครงการและใหเปนสวนหนึ่งของ
การจัดตั้งสถาบันวิจัยท่ีมีชื่อเสียงใหไดโดยเฉพาะในเร่ืองการวิจัยมันสําปะหลังท้ังในและ
ตางประเทศ  จึงไดเดินทางมาติดตอผูอํานวยการเทคโนธานี (ผศ.ดร.ฉัตรชัย  โชติษฐยางกูร)  
เพ่ือขอจัดตั้งเปนศูนยรวมในการฝกอบรมถายทอดและพัฒนางานวิจัยมันสําปะหลัง  ... และน่ี
คือ การมาทํางานโครงการวิจัยมันสําปะหลังเทคโนธานี   

นอกจากน้ันอาจารยยังไดใหเทคนิคในการทําวิจัยหรือการทํางานอ่ืน ๆ วา  
1. ตองมีการกําหนดวัตถุประสงค  มีเปาหมายที่ชัดเจน 
2. ตองมีแหลงเงินทุน งบประมาณสนับสนุนในการดําเนินการ 
3. ตองไดคนที่มีศักยภาพที่ดี  มีความพรอมในการทํางาน 
4. ตองมีกลยุทธวิธีการที่จะสามารถเขาไปแขงขันกับองคกรอ่ืน ๆ ได มีเทคนิค
การเพ่ิมผลผลิต  มีการใชหินผุนเขาใชในกระบวนการผลิต 
5. ตองเปนที่พ่ึงพาของสังคมได คือเปนที่ ๆ คนอ่ืนเขามาขอคําปรึกษา 
6. ทําอะไรตองทําใหไดจริงอยางตอเน่ือง  มีการนําเทคโนโลยีชวยการผลิตเพ่ือ
ลดตนทุน 

  7. มีความยั่งยืน  และพัฒนาไมหยุดน่ิงอยูกับที่ 
  8. ใหความสําคัญเรื่องของส่ิงแวดลอม 



           4. 
โดยเฉพาะปญหาของส่ิงแวดลอมเปนปญหาในปจจุบันของไทยหรือทั่วโลกกําลังประสบภาวะ
วิกฤตของภาวะโลกรอนอยางรุนแรง  และเชื่อวาการปลูกมันสําปะหลังใหทั้งเรื่องของอาหารและ
พลังงานทดแทนไดเปนอยางดี   
 หลังจากที่อ.อัศ ไดเลาเรื่องการปลูกมันสําปะหลังที่อาจารยไดใชความรูความสามารถ
อยางเต็มกําลังรวมถึงความภาคภูมิใจในอดีตถึงปจจุบันที่ อ.อัศ ไดแกปญหาอุปสรรคการ
ทํางานตาง ๆ จนเกิดความภูมิใจในความสําเร็จที่ไดรับ  อาจารยไดเปดโอกาสใหผูเขารวม
กิจกรรมครั้งน้ีไดแลกเปล่ียนความคิดเห็น มุมมอง ทัศนะตาง ๆ ในส่ิงที่อาจารยไดเลามา
ทั้งหมด ไมวาจะเปน 
 ปญหาของโรคเพล๊ียะแมลงที่เปนศัตรูของการปลูกมันสําปะหลังที่กําลังระบาดหนัก  
โดยอาจารย ดร.รุจ  มรกต หัวหนาโครงการอุทยานผีเส้ือ กลาววา ลาสุดไดประชุมทางวิชาการ
กับจังหวัดใหความสําคัญถึงขนาดตองส่ังการมอบหมายใหทุกอําเภอตองเขารวมประชุมครั้งน้ี 
 หรือการนําพืชที่มีอายุส้ัน เชนพืชสวนครัวที่ใชเทคนิคการปลูกและเลี้ยงดูอยางที่ 
ปราชญชาวบานพูดกันวาเปนเกษตรประณีต   ของพ่ีสถาพร  ซอนสุข  ผูเชี่ยวชาญดานเกษตร
ประณีต  ในการนําเมล็ดพันธุพืชดังกลาว ไมวาจะเปน ถ่ัว ขาวโพด  มาปลูกแทรกระหวางแปลง
ทดลองการปลูกมันสําปะหลัง หรือวาจะเล้ียงสัตว ไก เปด หรือวัวควบคูกันไป  ซึ่งเปนการ
ผสมผสานไดอยางลงตัว 
 สุดทายอ.อัศ ไดกลาวทิ้งทายฝากไวใหนอง ๆ เทคโนธานีไดนําประสบการณที่ไดเลา
เรื่องมาทั้งหมดน้ี  ในการนํามาปรับใชในกระบวนการทํางาน การดําเนินชีวิตปกติของอาจารย 
กลาวแบบส้ัน ๆ วา  
 1. ตองมีวิธีการคิดแบบนอกกรอบ  หาวิธีการบริหารจัดการไวหลาย ๆ แบบ 
 2. ตองมีจุดยืน ทําอยางตอเน่ือง ไมละทิ้งความฝน 
 3. ไมวิพากวิจารณคนอ่ืน  ในขณะที่ยังไมไดรับบทพิสูจนที่ดี 
 4. คิดที่จะทําอะไรสักอยางหน่ึงใหกับสังคม 
 และ 5. ตองมี “คุณธรรม” ควบคูกับการทํางาน 
จากการเลาเรื่องของอาจารย ดร.อัศจรรย  สุขธํารง ไดรับการถายทอดความรูประสบการณที่
ผานมาอยางยาวนานใหกับนอง ๆ เทคโนธานี อาจารยไดกลาวชื่นชมถึงกิจกรรมในวันน้ีวา  
เปนการสรางเวทีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นท่ีดี  ท่ีนอยหนวยงานท่ีจะใหความสําคัญได
เทากับเทคโนธานี   ถือไดวาเปนจุดเร่ิมตนของการเปลี่ยนแปลงท่ีดีในการพัฒนา
หนวยงานและบุคลากรในวันขางหนา  และขอบคุณทุกทานที่เสียสละเวลามารับฟงความรูแม
ดูเหมือนออกเปนเชิงวิชาการและขอบคุณทุกคนที่มารวมแลกเปล่ียนความคิดเห็นกัน  ซึ่ง
อาจารยไดกลาวทิ้งทายไว   ...  
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