
การทดสอบพันธุที่เหมาะสมตอการปลูกมันสําปะหลังหลังนาพื้นที่จังหวัดสุรินทร 
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บทคัดยอ 

 

การทดสอบพันธุที่เหมาะสมตอการปลูกมันสําปะหลังหลังนา มีวัตถุประสงคเพื่อจัดหาเทคโนโลยีที่

เหมาะสมในการผลิตมันสําปะหลังหลังนา ดําเนินงานในพื้นที่เกษตรกร บานแสงทอง ตําบลบานจารย อําเภอสังขะ 

จังหวัดสุรินทร  จํานวน 2 ราย พื้นที่ 4 ไร โดยเปรียบเทียบมันสําปะหลังพันธุ CMR-33-38-48 และพันธุระยอง 

72 ซึ่งเปนพันธุที่เกษตรกรใชเดิม ปลูกแบบยกรองระยะปลูก 100 x 60 ซม.โดยทั้ง 2 กรรมวิธี แชทอนพันธุดวย

สารไทอะมีโทแซม 25 %WG อัตรา 4 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร นาน 5 นาที กอนปลูก ใสปุยเคมีอัตรา 15-7-18 (N-

P2O5-K2O) หลังปลูก 1 เดือน โดยกําจัดวัชพืชกอนและใสเมื่อดินมีความชื้น เก็บเกี่ยวผลผลิตที่อายุ 5 เดือน พบวา 

ความสูงตนเฉลี่ยเทากับ 138.09 และ 125.73 เซนติเมตร จํานวนหัวเฉลี่ยตอตนเทากับ 8 และ 7 หัวตอตน ในมัน

สําปะหลังพันธุ CMR-33-38-48 และพันธุระยอง 72  เมื่อพิจารณาผลผลิตหัวสดเฉลี่ยมันสําปะหลังพันธุ CMR-

33-38-48 และพันธุระยอง 72 พบวา ผลผลิตหัวสดเฉลี่ยเทากับ  3.39 และ 2.92 ตันตอไร  มีเปอรเซ็นตแปง

เฉลี่ยเทากับ  21.03 และ 21.70  เปอรเซ็นต  เมื่อพิจารณาผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (Benefit  Cost  

Ratio:BCR) เทากับ 2.83 และ 2.43 ในมันสําปะหลังพันธุ CMR-33-38-48 และพันธุระยอง 72 ตามลําดับ 
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คํานํา 

 

 ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกมันสําปะหลังในป พ.ศ. 2552  8.5 ลานไร  ไดผลผลิต 30 ลานตัน ผลผลิตเฉลี่ย  

3.6 ตัน/ไร  (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2551)  ในยุทธศาสตรการพัฒนาการผลิตมันสําปะหลังเปนพืพลังงาน

ทดแทนยุทธศาสตรมันสําปะหลังป 2554-2557 ยุทธศาสตรหลัก ไดแก การเพิ่มผลผลิตและคุณคาผลิตภัณฑ โดย

มีเปาหมายที่จะคงพื้นที่เพาะปลูกจํานวน 7.4 ลานไร และมีผลผลิตตอไรเฉลี่ยของประเทศ 5 ตัน/ไร ซึ่งจะสงผลทํา

ใหมูลคาการสงออกเพิ่มขึ้นจากเดิม 46,000 ลานบาท เปน 55,000 ลานบาทในป 2557 ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ เพื่อ

ตอบสนองนโยบายภายใตยุทธศาสตรดังกลาว  จึงจําเปนตองพัฒนาระบบและเทคโนโลยีการผลิตมันสําปะหลัง

ของเกษตรกรอยางเรงดวน 

มันสําปะหลังเปนพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงานที่มีปริมาณความตองการสูงในประเทศ จึงทําใหพื้นที่ปลูก

มันสําปะหลังเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ในขณะที่พื้นที่ของเกษตรกรมีเทาเดิมแตมีการปรับเปลี่ยนพืชปลูก ทําใหพื้นนั้น

ตองมีการจัดการอยางเหมาะสมและเปนประโยชนสูงสุด การปลูกมันสําปะหลังหลังนาเปนแนวทางที่เกษตรกรจะ

ใชพื้นทีใหมีผลประโยชนเชิงเศรษฐกิจอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมันสําปะหลังเปนพืชที่มีผลตอบแทนคุมตอ

การลงทุน แตพืชหลักของเกษตรกรคือขาวซึ่งมีพื้นที่เพิ่มขึ้นทุกปจากป 2545 มีพื้นที่ประมาณ 66 ลานไร ในป 

2550 เพิ่มเปน 70 ลานไร เชนเดียวกับมันสําปะหลังที่มีพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นทุกปจากป 2545 ประมาณ 6.2 ลานไร 

ในป 2550 เพิ่มเปน 7.4 ลานไร พื้นที่ปลูกท่ีเพิ่มขึ้นทั้ง 2 พืชมีสวนที่เปนพื้นที่ปลูกเดียวกัน โดยการจัดการพื้นที่ให

สามารถปลูกทั้ง 2 พืชในแตละป การปลูกมันสําปะหลังหลังการทํานาของเกษตรกรไดปฏิบัติกันในหลายพื้นที่ทั้ง

ในทีน่าชลประทานและนอกเขตชลประทาน ในแตละพื้นที่การปลูกจะมีความแตกตางกัน เนื่องจากสภาพนาที่มีทั้ง

สภาพพื้นที่ ลักษณะดินที่แตกตางกัน รวมถึงสภาพภูมิอากาศ พันธุ และการจัดการ แตเกษตรกรยังคงใช

เทคโนโลยีการปลูกเชนเดียวกับในสภาพไรและไมมีการเลือกพื้นที่นาที่เหมาะสมตอการปลูกมันสําปะหลังทําให

ผลผลิตต่ําไมคุมตอการลงทุน ดังนั้นการหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมจะทําใหเกษตรกรสามารถเลือกพื้นที่และมีการ

จัดการผลิตมันสําปะหลังหลังนาไดอยางเหมาะสมซึ่งจะเปนแนวทางหนึ่งในการยกระดับผลผลิตมันสําปะหลังในนา

ใหสูงขึ้น  

การปลูกมันสําปะหลังหลังนาพื้นที่จังหวัดสุรินทรเกษตรกรยังคงใชพันธุที่ไมเหมาะสม การแนะนําพันธุที่

สามารถใหน้ําหนักหัวสดเร็วจะชวยเพิ่มผลผลิตและรายไดตอไรใหเกษตรกรได 

 

 

วิธีดําเนินการ 

 

อุปกรณ 



 1. พันธุพืช  : มันสําปะหลังพันธุ ระยอง 72 และ CMR 33-38-48   

2. ปุยเคมีสูตร   : 46-0-0, 18-46-0  และ 0-0-60 

3.  สารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช :สารไทอะมีโทแซม 25 %WG 

 

วิธีการ 

ดําเนินการในพื้นที่ของเกษตรกร ต.บานจารย อ.สังขะ จ.สุรินทร ในป พ.ศ. 2554 โดยการทดสอบ มี

ขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้  

 ขั้นตอนที่ 1 คัดเลือกพื้นที่เปาหมายโดยคัดเลือกกําหนดพื้นที่เปาหมายโดยคัดเลือกตําบลที่มีพื้นที่ปลูก

มาก 

 ขั้นตอนที่ 2 การกําหนดโจทยวิจัย โดยนักวิจัยรวมกับเกษตรกรไดกําหนดโจทยเพื่อทดสอเทคโนโลยี โดย

คัดเลือกเกษตรกรอาสารวมทําแปลงทดสอบไดเกษตรกรอาสารวมทําแปลงทดสอบ จํานวน 2  แปลง พื้นที่ 4 ไร   

 ขั้นตอนที่ 3  วางแผนการทดสอบทําการทดสอบเทคโนโลยีในแปลงปลูกของเกษตรกร ดําเนินการใน

แปลงทดสอบเทคโนโลยีเรื่องพันธุในเดือนธันวาคม ดูแลรักษาและมีการเก็บเกี่ยวประเมินผลผลิตมันสําปะหลัง 

 ขั้นตอนที่ 4  ดําเนินการทดสอบ ติดตามและประเมินผล โดยใชเกณฑการเปรียบเทียบความสามารถใน

การผลิต ผลตอบแทนทางดานเศรษฐศาสตร และศักยภาพของชุมชนในการดําเนินงาน ในระหวางการดําเนินงาน

จะมีการรวบรวมขอมูล เก็บตัวอยางดินกอน ปลูกและหลังการเก็บเกี่ยวมันสําปะหลัง ขอมูลที่ใชประเมินคุณภาพ

และผลผลิต เชน ความสูงและความยาวลําตน จํานวนหัวตอตน จํานวนลําเก็บเกี่ยวตอไร น้ําหนักหัวมันสด โดยทํา

การสุมเก็บตัวอยางกรรมวิธีละ 4 จุดๆละ 20 ตารางเมตร พรอมทั้งตรวจสอบขอมูลการทดสอบวิเคราะหเงื่อนไข 

ของความสําเร็จผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ เชน ผลผลิต ตนทุนผันแปร รายได กําไรสุทธิ Benefit Cost Ratio 

(BCR) และการยอมรับของเกษตรกร โดยใชวิธีการจัดประชุมระดมความคิดอยางตอเนื่อง โดยเนนใหเกษตรกรรวม

คิด รวมสรุปบทเรียน ปญหา อุปสรรค ตลอดจนแนวทางแกไขดวยตนเองทุกข้ันตอน  

ดําเนินงานในพื้นที่เกษตรกร ไมมีแผนการทดลอง ประกอบดวย 2 กรรมวิธี ไดแก 

1.  กรรมวิธีปรับปรุง คือ ปลูกมันสําปะหลังพันธุ  CMR 33-38-48 

2.  กรรมวิธีเกษตรกร ปลูกมันสําปะหลังพันธุระยอง 72 

ทั้ง 2 กรรมวิธี ปฏิบัติเชนเดียวกัน คือ คัดเลือกพื้นที่นาดอนที่สามารถระบายน้ําได หลังเก็บเกี่ยวขาว ไถ

กลบตอซังขาวดวยผาล 3 ทิ้งไว 1 สัปดาห แลวไถแปร 1 ครั้ง ไถยกรองปลูก ระยะปลูก 100 x 60 เซนติเมตร 

ความยาวทอนพันธุ 20-25 เซนติเมตร ตัดทอนพันธุแบบตัดตรง ปกทอนพันธุแบบตั้งตรง 

การใสปุยเคมี ใส 1 ครั้ง คือหลังจากปลูก 1 เดือนใสปุยเคมี สูตร 15-7-18 อัตรา 100 กิโลกรัมตอไร 

 เก็บเก่ียวมันสําปะหลังที่อายุ 5 เดือน โดยสุมเก็บขอมูลในพื้นที่ 20 ตารางเมตร เก็บขอมูลผลผลิตความสูง

ตน จํานวนตนเก็บเกี่ยวตอไร จํานวนหัวตอตน ผลผลิตหัวสดตอไร และเปอรเซ็นตแปงในหัวสด ผลตอบแทนทาง

เศรษฐกิจ  

 

เวลาและสถานที่ 



 เวลา เริ่มตน เดือนตุลาคม 2553 – เดือนกันยายน 2554 

 สถานที่ดําเนินการ ดําเนินการในสภาพนาเกษตรกร บานแสงทอง ตําบลบานจารย อําเภอสังขะ จังหวัด

สุรินทร จํานวน 2 ราย พื้นที่ 4 ไร 

 

ผลและวิจารณผลการทดลอง 

 

จากการวิเคราะหขอมูลพื้นที่ ต.บานจารย อ.สังขะ จ.สุรนิทรพื้นที่ทั่วไปเปนที่ราบสูงสลับลุม เปนที่นามี

ลักษณะเปนดินรวนปนทราย สภาพพ้ืนที่เหมาะสมแกการทําเกษตรกรรม(ทํานา) ประกอบดวยหมูบาน จํานวน 13 

หมูบาน ไดแก หมูที่ 1 บานจารย หมูที่ 2 บานกันเต็ล หมูที่ 3 บานมะโน หมูที่ 4 บานอังกอล หมูที่ 5 บานโพธิ์ 

หมูที่ 6 บานระนุก หมูที่ 7 บานตาแอก หมูที่ 8 บานโคกไทร หมูที่ 9 บานโคกปด หมูที่ 10 บานโคกเมือง หมูที่ 

11 บานแสงทอง หมูที่ 12 บานโคกไทรงาม หมูที่ 13 บานหนองระหาร มีพ้ืนที่ทั้งหมด 61,812 ไร หรือ 98.90 

ตารางกิโลเมตร ทิศเหนือติดกับต.สะกาด อ.สังขะ ทิศใตติดกับ ต.ตาตุม อ.สังขะ และต.ดาน อ.กาบเชิง ทิศ

ตะวันออกติดกับ ต.บานชบ อ.สังขะ และทิศตะวันตกติดกับ ต.กระเทียม อ.สังขะ (องคการบริหารสวนตําบลบาน

จารย, 2554) 

การทดสอบพันธุที่เหมาะสมตอการปลูกมันสําปะหลังหลังนาจังหวัดสุรินทรดําเนินการในพื้นที่ตําบลบาน

จารย อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร โดยเปรียบเทียบพันธุ CMR-33-38-48 กับพันธุระยอง 72 ทีเ่กษตรกรปลูกเดิม 

เก็บเก่ียวผลผลิตที่อายุ 5 เดือน พบวา 

1.  คุณสมบัติดิน 

 คุณสมบัติดินกอนการทดสอบเทคโนโลยีการปองกันกําจัดโรคตนโทรมและโรคใบจุดของผักพายในพื้นที่

จังหวัดสุรินทร พบวา ดินมีคาความเปนกรด-ดาง (pH) 4.98 ปริมาณอินทรียวัตถุ (OM%) 0.95 ปริมาณไนโตรเจน

ทั้งหมด (total N) 0.048 ปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน (Available P) เทากับ 9.36 และคาโพแทสเชียม

แลกเปลี่ยนได (Exchangable K)  เทากับ 40 (ตารางผนวกท่ี 1) 

 

2.  ผลผลิตและองคประกอบผลผลิต 

ความสูงตนเฉลี่ยเทากับ 138.09 และ 125.73 เซนติเมตร จํานวนหัวเฉลี่ตอตน เทากับ 8 และ7 หัวตอตน 

.ในพันธุ CMR-33-38-48 และพันธุระยอง 72 ตามลําดับ เมื่อพิจารณาผลผลิตหัวมันสดตอไร เทากับ 3.39 และ 

2.92 ตันตอไร มีเปอรเซ็นตแปง เทากับ 21.03 และ 21.70 เปอรเซ็นต ในพันธุ CMR-33-38-48 และพันธุระยอง 

72 และตัวที่ชี้วัดวาการลงทุนนี้คุมทุนมากนอยแคไหนสามารถคํานวณไดจาก อัตราสวนรายไดตอการลงทุน

(Benefit Cost ratio; BCR) ซึ่งคา BCR ที่มากกวา 1 ถือวาคุมคาตอการลงทุน จากการทดสอบจะเห็นไดวาคา 

BCR เฉลี่ยเทากับ 2.83 และ 2.43 ในพันธุ CMR-33-38-48 และพันธุระยอง 72 ซึ่งทั้ง 2 วิธีมีความคุมคาตอการ

ลงทุน (ตารางที่ 1) 

3.  การยอมรับเทคโนโลยี 



จากการทดสอบเปรียบเทียบพันธุที่เหมาะสมตอการปลูกหลังนา ระหวางพันธุ CMR-33-38-48 และพันธุ

ระยอง 72  พบวา เกษตรกรยอมรัยเทคโนโลยีมากดานพันธุคือ พันธุ CMR-33-38-48  

 

ตารางที่ 1  องคประกอบผลผลิตเฉลี่ยของมันสําปะหลังหลังนา พื้นที่จังหวัดสุรินทร ป 2554 

รายการ พันธุ CMR-33-38-48 พันธุระยอง 72  

จํานวนตน/20 ตร.ม. 31.25 30.63 

จํานวนตน/ไร 2,500 2,450 

ความสูงตน (ซม.) 138.09 1125.73 

จํานวนหัว/ตน 8 7 

น้ําหนักหัว/ตน (กก.) 1.54 1.31 

ผลผลิตหัว/ไร (ตัน) 3.39 2.92 

เปอรเซ็นตแปง 21.03 21.70 

BCR 2.83 2.43 

หมายเหตุ ราคาขาย 1.5 บาทตอกิโลกรัม 

 

 

 

 

สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา 

 

1. มันสําปะหลังพันธุ CMR-33-38-48 ใหผลผลิตสูงสุดคือ 3.39 ตันตอไร 

2.  เกษตรกรยอมรับเทคโนโลยีดานพันธุ คือ พันธุ CMR-33-38-48 

 

เอกสารอางอิง 
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http://www2.oae.go.th/pdffile/commodity.pdf.20 พฤษภาคม  2553 

องคการบริหารสวนตําบลบานจารย, 2553.  สภาพทั่วไปและที่ตั้ง.  ที่มา: 

http://www.obtbanjarn.go.th/index.php?mod=blog&path=blog&id_sub=121.  20 

พฤษภาคม  2553 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

ตารางผนวกที่ 1  คาวิเคราะหคุณสมบัติดินแปลงปลูกมันสําปะหลังหลังนาจ.สุรินทร ป 2554 

เกษตรกร pH OM (%) N (%) Avai.P (mg/kg) Exch. K (mg/kg) 

1.  นายสกล  ตรีเหลา 5.11 0.71 0.036 9.79 20.00 

2.  นายเทิม  สมรูป 4.85 1.18 0.059 8.92 60.00 

เฉลี่ย 4.98 0.95 0.048 9.36 40.00 

 

ตารางผนวกที่ 2  องคประกอบผลผลิตเฉลี่ยของมันสําปะหลังหลังนา พื้นที่จังหวัดสุรินทร ป 2554 



ผลผลิต/องคประกอบผลผลิต 
นายสกล  ตรีเหลา นายเทิม  สมรูป 

CMR-33-38-48 ระยอง72 CMR-33-38-48 ระยอง72 

จํานวนตน/20 ตร.ม. 26 25 37 37 

จํานวนตนเก็บเกี่ยวตอไร 2040 1980 2960 2920 

ความสูงตน (ซม.) 152.29 121.13 123.89 130.33 

จํานวนหัว/ตน 9.27 8.22 7.02 6.42 

น้ําหนักหัวมันสด/ตน (กก.) 2.46 1.74 0.61 0.87 

ผลผลิตหัวมันสด/ไร (ตัน) 4.98 3.45 1.80 2.39 

เปอรเซ็นตแปง 21.85 22.05 20.20 21.35 

 

 

(ก)  (ข)  

ภาพผนวกที ่1 แปลงมันสําปะหลังพันธุ CMR-33-38-48 (ก) และพันธุระยอง72 (ข) 


