
การทดสอบพันธุที่เหมาะสมตอการปลูกมันสําปะหลังหลังนา  จังหวัดอํานาจเจริญ 

Testing  on  appropriate  cassava  variety  after  rice  at  Amnarch -charoen  Province 
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บทคัดยอ 
 

การทดสอบพันธุมันสําปะหลังที่ เหมาะสมตอการปลูกมันสําปะหลังหลังนาจังหวัดอํานาจเจริญ มี

วัตถุประสงคเพื่อใหไดพันธุที่เหมาะสมในการปลูกมันสําปะหลังในนาขาว   ดําเนินการที่บานนาเยีย  ตําบลนายม

อําเภอเมือง  จังหวัดอํานาจเจริญ  โดยศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรอํานาจเจริญ  ดําเนินการระหวาง เดือน 

ธันวาคม 2553 – สิงหาคม 2554  พันธุมันสําปะหลังที่ใชในการศึกษา  มีจํานวน  2 พันธุ คือ พันธุระยอง 72 

และเกษตรศาสตร 50   ดําเนินการรวมกับเกษตรกร  5  ราย  สภาพดินเปนดินรวนปนทราย  ใชระยะปลูก 1.40 

x 0  . 70  เมตร  อัตรา1,633  ตน   / ไร  จากการศึกษา พบวา พันธุระยอง 72 ใหผลผลิตเฉลี่ยสูงกวาพันธุ

เกษตรศาสตร 50 อยางมีนัยสําคัญ คือ  ใหผลผลิตเฉลี่ย   5.1  ตัน   / ไร และ  3.7  ตัน   / ไร  ตามลําดับ  ในขณะ

ที่ตนทุนการผลิตไมแตกตางกัน  คือ  เฉลี่ย  4,220  บาท   / ไรสําหรับผลตอบแทน  พบวา  พันธุระยอง 72   ให

ผลตอบแทนสูงกวาพันธุ เกษตรศาสตร 50 อยางมีนัยสําคัญ  คือ  4,450  และ  2,800   บาท   / ไร  คิดที่ราคา 

1.70  บาท   / กก) .ราคาขายในตลาดทองถ่ิน มิถุนายน 2554)   ตามลําดับ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

อเมือง  จังหวัดอํานาจเจริญ  37000ตําบลโนนโพธิ์  อําเภ  172  หมูที่  3 ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรอํานาจเจริญ/ 1 



 

 

 

 

 

คํานํา 
 

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

3.6 ตัน/ไร   ) สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ,2551  (ในยุทธศาสตรการพัฒนาการผลิตมันสําปะหลังเปนพืช

พลังงานทดแทน  ยุทธศาสตรมันสําปะหลังป 2554-2557 ยุทธศาสตรหลัก ไดแก การเพิ่มผลผลิตและคุณคา

ผลิตภัณฑ โดยมีเปาหมายที่จะคงพ้ืนที่เพาะปลูกจํานวน 7.4 ลานไร และมีผลผลิตตอไรเฉลี่ยของประเทศ 5 ตัน/ไร 

ซึ่งจะสงผลทําใหมูลคาการสงออกเพิ่มขึ้นจากเดิม 46,000 ลานบาท เปน 55,000 ลานบาทในป 2557 ซึ่ง

กระทรวงเกษตรฯ เพื่อตอบสนองนโยบายภายใตยุทธศาสตรดังกลาว จึงจําเปนตองพัฒนาระบบและเทคโนโลยี

การผลิตมันสําปะหลังของเกษตรกรอยางเรงดวน 

 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

ในที่นาชลประทานและนอกเขตชลประทาน ในแตละพื้นที่การปลูกจะมีความแตกตางกัน เนื่องจากสภาพนาที่มีทั้ง

สภาพพื้นที่ ลักษณะดินที่แตกตางกัน รวมถึงสภาพภูมิอากาศ พันธุ และการจัดการ แตเกษตรกรยังคงใช

เทคโนโลยีการปลูกเชนเดียวกับในสภาพไรและไมมีการเลือกพื้นที่นาที่เหมาะสมตอการปลูกมันสําปะหลังทําให

ผลผลิตต่ําไมคุมตอการลงทุน ดังนั้นการหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมจะทําใหเกษตรกรสามารถเลือกพื้นที่และมีการ

จัดการผลิตมันสําปะหลังหลังนาไดอยางเหมาะสมซึ่งจะเปนแนวทางหนึ่งในการยกระดับผลผลิตมันสําปะหลังในนา

ใหสูงขึ้น  

จากขอมูลการเสวนาเกษตรกรในพื้นที่ อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ พบวาเกษตรกรมีการปลูกมันสําปะหลัง

หลังนามาเปนเวลานานแลว โดยเกษตรกรจะปลูกหลังจากการปลูกขาวนาป ( เดือนธ.ค.) มีชวงเก็บเกี่ยวในเดือน 

พฤษภาคม-มิถุนายน ผลผลิต/ราคาผลผลิตต่ํา เนื่องจากการใชพันธุยังไมเหมาะสม แตเกษตรกรยังปลูกเนื่องจาก

สามารถนํารายไดจากการขายมันสําปะหลังมาซื้อปจจัยการผลิตสําหรับฤดูกาลทํานาได การแนะนําพันธุที่สามารถ



ใหน้ําหนักหัวสดเร็วจะชวยเพิ่มผลผลิตและรายไดตอไรใหเกษตรกร   ดังนั้น จึงจําเปนตองทดสอบพันธุมัน

สําปะหลังที่เหมาะสมสําหรับพื้นที่เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและรายไดตอไรใหเกษตรกร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีดําเนินการ 

 

อุปกรณ 

พันธุพืช   : มันสําปะหลังพันธุระยอง 72 ระยอง 5 และ เกษตรศาสตร 50 

ปุยเคม ี   : สูตร 15-7-18 

วัสดุปรับปรุงดิน  : ปูนโดโลไมท 
 

วิธีการ 

ใชแนวทางดําเนินงานตามแนวทางวิจัยระบบการทําฟารม   ) Farming System Research : FSR   ( และ

การทํางานแบบมีสวนรวม   ) Participatory  Technology Development : PTD  (รวมกับการประเมินสภาวะ

ชนบทแบบเรงดวน   ) Rapid Roral Appraisal : RRA (ประกอบดวย 5 ขั้นตอน คือ 

 1. คัดเลือกพื้นที่โดยการเลือกพื้นที่ท่ีมี และสามารถขยายผลสูพื้นที่ใกลเคียงได 

2. วิเคราะหปญหาแบบเกษตรกรมีสวนรวม โดยจัดเวทีเสวนาเพื่อวิเคราะหประเด็นปญหาในพื้นที ่

3. วางแผนงานทดสอบเทคโนโลยี รวมกับเกษตรกรในพื้นท่ี  

4. ดําเนินการทดสอบเทคโนโลยีตามที่ไดวางแผนไว โดยเนนเกษตรกรเปนศูนยกลางของการจัดการองค

ความรู บันทึกขอมูลผลการดําเนินงาน วิเคราะหผลรวมกับเกษตรกรเสวนาเพื่อสรุปผลและประเมินผลรวมกัน 

ดําเนินการในพื้นที่ 5 ไร เกษตรกร 5 ราย  ประกอบดวย  2  กรรมวิธ ีดังนี้ 

             กรรมวิธีที ่ 1  วิธปีรับปรุง   ( ระยอง72) 

    กรรมวิธีที ่ 2   วิธีเกษตรกร ( เกษตรศาสตร 50 ) 
 

 ขั้นตอนการดําเนินงาน 



ทั้ง 2 กรรมวิธี ปฏิบัติการทดลองเชนเดียวกัน คือ คัดเลือกพื้นที่นาดอนท่ีสามารถระบายน้ําได พื้นที่หลัง

การเก็บเกี่ยวขาว แลวเตรียมพื้นที่โดยไถดะกลบตอซังขาวและปุยอินทรียดวยไถผาล 3 ทิ้งไวประมาณ 1 สัปดาห

หวานปูนโดโลไมทเพื่อปรับสภาพดิน ยกรอง โดยระยะระหวางรอง  ) แถว (1.40 เมตร .ปลูกมันสําปะหลังระยะระหวาง

ตน 0.70 เมตร  ความยาวทอนพันธุ 20-25 ซม .ตัดทอนพันธุแบบตัดตรง ปกทอนพันธุแบบตั้งตรง ลึก ¾ ของความ

ยาวทอนพันธุ การใสปุย ใสปุยมูลไก อัตรา 500 กก/.ไร รวมกับปุยเคมีสูตร 15-7-18  อัตรา 50 กก.ไร   พรอมยกรอง

ปลูก  หลังปลูก 1 เดือน ใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 , อัตรา 50 กก/ไร หลังปลูกประมาณ 1 เดือน กําจัดวัชพืช 

การบันทึกขอมูล 

- ขอมูลคุณสมบัติของดิน 

- ขอมูลอุตุนิยมวิทยา 

- พิกัดแปลงทดสอบ 

- วันปฏิบัติการตาง ๆ 

- ผลผลิตและองคประกอบผลผลิต  

- ตนทุนการผลิต รายได และรายไดสุทธิ 

การวิเคราะหขอมูล 

- วิเคราะหสถิติ 

- ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร 

- ประเมินการยอมรับเทคโนโลยี 

- การเกษตรตางๆ 

 ขยายผลการทดสอบเทคโนโลยีที่ไดสูเกษตรกรขางเคียงที่ยอมรับสามารถนําไปประยุกตใชไดและการนํา

องคความรูมาใชกําหนดแนวทางการผลิตใหเหมาะสมกับพื้นที่ตนเองเพื่อเพ่ิมรายได 
 

เวลาและสถานที่ 

ดําเนินการทดลองเมื่อ ตุลาคม  2553 - กันยายน  255 4 

สถานที่ แปลงเกษตรกร บานนาเยีย ตําบลนายม อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ 

 

ผลและวิจารณผลการทดลอง 
 

ดําเนินการที่บานนาเยีย  ตําบลนายม  อําเภอเมือง  จังหวัดอํานาจเจริญ  โดยศูนยวิจัยและพัฒนาการ

เกษตรอํานาจเจริญ  ดําเนินการระหวาง เดือน  ธันวาคม 2553 – สิงหาคม 2554  ดําเนินการรวมกับเกษตรกร  5

ราย วิธีการดําเนินงาน  พันธุมันสําปะหลังที่ใชในการศึกษา  มีจํานวน  2 พันธุ คือ พันธุระยอง 72  และ

เกษตรศาสตร 50   สภาพดินเปนดินรวนปนทราย  ใชระยะปลูก 1.40 x  . 70  เมตร   จํานวน 1,633  ตน  / ไร ไถ

ดะกลบตอซังขาวดวยไถผาล 3  ใสปุยมูลไก อัตรา 500 กก/.ไร รวมกับปุยเคมีสูตร 15-7-18  อัตรา 50 กก.ไร  พรอม

ยกรองปลูก  หลังปลูก 1 เดือน ใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 , อัตรา 50 กก/ไร  



จากการศึกษา  พบวา  พันธุระยอง 72 ใหผลผลิตเฉลี่ยสูงกวาพันธุเกษตรศาสตร 50 อยางมีนัยสําคัญ คือ

ใหผลผลิตเฉลี่ย   5.1  ตัน   / ไร  และ  3.7  ตัน   / ไร  ตามลําดับ  ในขณะที่ตนทุนการผลิตไมแตกตางกัน  คือ 

เฉลี่ย  4,220  บาท   / ไร  สําหรับผลตอบแทน  พบวา  พันธุระยอง ๗๒ ใหผลตอบแทนสูงกวาพันธุ เกษตรศาสตร

5  อยางมีนัยสําคัญ  คือ  4,450  และ  2,800  บาท   / ไร  คิดที่ราคา 1.70  บาท   / กก) .ราคาขายในตลาด

ทองถิ่น มิถุนายน 2554  (ตามลําดับ) 
 

ตารางที ่1 แสดงผลผลิตมันสําปะหลังหลังนา ( กก.ไร ) 

ชื่อ สกุล 
พันธุ ( ตัน/ไร ) 

ระยอง72 เกษตรศาตร 50 

 นายสุนทร         ศิริโภค 5.3 3.7 

 นายสมจันทร     เทียมปด 5.0 4.2 

 นางถม            ตาซื่อ 5.2 3.3. 

 นางสาวไวยภรณ  สวางแสง 5.0 3.7 

 นางดารา          วรพันธ 5.2 4 

เฉลี่ย 5.1 3.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 2 ตนทุน/รายได/ผลตอบแทนที่ได 

ชื่อเกษตรกร 
ตนทุน ( บาท/ไร ) รายได( บาท/ไร ) รายไดสุทธิ( บาท/ไร ) 

ปรับใช เกษตรกร ปรับใช เกษตรกร ปรับใช เกษตรกร 

1.นายสุนทร       ศิริโภค 4,000 4,000 9,010 6,290 5,010 2,290 

2.นายสมจันทร   เทียมปด 4,350 4,350 8,500 7,140 4150 2,790 

3.นางถม           ตาซื่อ 4,450 4,450 8,840 5,610 4,390 1,160 

4.นางสาวไวยภรณ  สวางแสง 3,960 3,960 8,500 6,290 4,540 2,330 

5.นางดารา      วรพันธ 4,338 4,338 8,840 6,800 4,502 2,462 

เฉลี่ย  4,220 4,220 8,738 6,426 4,450 2,800 



หมายเหตุ : (ราคาขาย 1.70  บาท /กก.) ราคาขายในตลาดทองถิ่น มิถุนายน 2554 

 

 

สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา 
 

 พันธุระยอง 72 ใหผลผลิตเฉลี่ยสูงกวาพันธุเกษตรศาสตร 50 อยางมีนัยสําคัญ 
 

การนําไปใชประโยชน 

 1. ไดพันธุที่เหมาะสมกับพ้ืนที ่

  2. สามารถนํากระบวนการดําเนินงานไปปรับใชและขยายผลในพื้นที่อื่นๆเปนไปในลักษณะการนํา

เทคโนโลยีที่ไดผลไปดําเนินการในพ้ืนที่ที่มีลักษณะใกลเคียงกัน 

 

 

เอกสารอางอิง 

 

สุกิจ  รัตนศรีวงษ   เรืองศักดิ ์ พาภูมิพฤกษ   จุฑาทิพย  สีดาพาลี   นงลักษณ  จีนกูล   รัตนติยา  สืบสาย บุญสง 

อุษา  พูนผล   บุญชู  สายธนู   สรศักดิ์  มณีขาว   และสมยศ  พิชิตพร.2552 . การพัฒนาเกษตรกร

ตนแบบทางวิชาการเพื่อการผลิตมันสําปะหลังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง. ใน ผลงานวิจัยและ

พัฒนา สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่  4 . เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการรวม สวพ.3-5 ป 

2552 . วันที่  10 - 12 มีนาคม  2552 ณ โรงแรมขอนแกนโฮเต็ล อ.เมือง จังหวัดขอนแกน  หนา17-28. 


