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การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อแกไขปญหามันสําปะหลังหัวเนาในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อใหไดเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลังที่เหมาะสมในแตละแหลงปลูก และไดเทคโนโลยีแกไขปญหามัน

สําปะหลังหัวเนา ไดดําเนินการสํารวจ ศึกษาและวิเคราะหพื้นที่  กําหนดพื้นที่ทําการวิจัย  จัดเวทีเสวนาเกษตรกร 

คัดเลือกเกษตรกรผูรวมทําแปลงวิจัย ซึ่งดําเนินการที่ตําบลสําโรง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม    

ระยะเวลาดําเนินการ ป 2553 – 2554   จากการจัดเวทีเสวนาเกษตรกร  พบประเด็นปญหา ดินความอุดม

สมบูรณต่ํา ผลผลิตต่ํา ปญหามันสําปะหลังหัวเนาแหง  จากการวิเคราะหประเด็นปญหาการผลิตมันสําปะหลัง

เกษตรกรและนักวิจัยไดกําหนดโจทยวิจัยเพื่อแกปญหารวมกัน โดยวางแผนการทดลองแบบ RCBD 3 กรรมวิธี  4 

ซ้ํา ดําเนินการในไรเกษตรกร โดยการมีสวนรวมของเกษตรกร กรรมวิธีที่  1  ไถเตรียมดินตามวิธีการของเกษตรกร 

โดยไถดวยผาล  7  (ในปที่1 และ2)  กรรมวิธีที่  2  ไถเตรียมดิน โดยไถดวยผาล 3(ในปที1่ และ2)    และกรรมวิธี

ที่  3  ไถเบิกดินดานในปที1่ และไถดวยผาล 3 ในปที2่  ผลการดําเนินงานในป 2553 (ปที่1)  พบวา กรรมวิธีที่  3  

ไถเบิกดินดาน ที่ระดับความลึกจากผิวดิน 50 เซนติเมตร มันสําปะหลังใหผลผลิตหัวสดที่ 4,030 กิโลกรัมตอไร สูง

กวาวิธีการเกษตรกรซึ่งไถเตรียมดินดวยผาล7 ไดผลผลิตหัวสดเทากับ 3,220 กิโลกรัมตอไร ผลผลิตเพิ่มขึ้นรอยละ 

25.6  ในขณะท่ีทุกกรรมวิธีพบเกิดโรคหัวเนานอยมาก  สําหรับผลการดําเนินงานในป 2554 พบวา กรรมวิธี 3 ไถ

เตรียมดินดวยผาล 3 บนพื้นที่เคยไถเบิกดินดานในปที่1   มันสําปะหลังใหผลผลิตหัวสดสูงสุด เทากับ 3,694 

กิโลกรัม/ไร สูงกวาวิธีเกษตรกรซึ่งไถเตรียมดินดวยผาล 7 คิดเปนรอยละ 12.6 และลดการเกิดโรคหัวเนาแหงได

รอยละ 6.3 ในดานตนทุนการผลิต พบวากรรมวิธีที่3สูงกวาวิธีการของเกษตรกรเล็กนอย อยางไรก็ตามเมื่อ

พิจารณารายไดสุทธิ พบวา กรรมวิธีที่3 ใหรายไดสุทธิสูงกวาวิธีการของเกษตรกรอยางชัดเจน  
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บทนํา 

 

ประเทศไทยเปนผูผลิตมันสําปะหลังรายใหญและเปนผูสงออกอันดับ 1 ของโลก เนื่องจากผลผลิตที่ได 

สงออกถึงรอยละ 70 ของปริมาณผลผลิตที่ผลิตได  ผลผลิตของโลกมีทิศทางเพิ่มขึ้นเนื่องจากทวีปเอเชียมีการ

พัฒนาอุตสาหกรรมตอเนื่องจากมันสําปะหลัง เชน แอลกอฮอล และเอทานอลเพื่อใชเปนพลังงาน ประกอบกับ 

มันสําปะหลังยังคงเปนพืชอาหารหลักที่สําคัญตอความมั่นคงดานอาหารของทวีปแอฟริกา ทําใหความตองการใช

มันสําปะหลังขยายตัวมากข้ึน ป 2555 คาดวาพื้นที่เก็บเกี่ยวของประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นคิดเปน 3.80 % จากพื้นที่

ปลูก 7.37 ลานไร ผลผลิต 25.11 ลานตัน และผลผลิตตอไร 3.41 ตัน เทียบกับ พื้นที่เก็บเกี่ยว 7.10 ลานไร 

ผลผลิต 21.91 ลานตัน และผลผลิตตอไร 3.01 ตัน ของป  2554 คิดเปน 14.61 และ13.29 % ตามลําดับ 

เนื่องจากราคาที่เกษตรกรขายไดในป 2554 อยูในเกณฑดี ทําใหเกษตรกรขยายพื้นที่เพาะปลูก และสภาพดินฟา

อากาศที่เอื้ออํานวย มีฝนตกกระจาย ประกอบกับเกษตรกรใหความรวมมือกับภาครัฐในการปองกันเพลี้ยแปง ทํา

ใหการระบาดของเพลี้ยแปงลดลง 

ปจจัยสําคัญที่มีผลกระทบตอผลผลิตมันสําปะหลัง นอกจากปญหาการระบาดของเพลี้ยแปง และปญหา

ภัยแลงแลวยังมีปญหาโรครากหรือหัวเนา(Root and Tuber Rot Diseases) เทาที่สํารวจพบเชื้อสาเหตุ 3 ชนิด 

คือ โรคหัวเนาเละ (Phytophthora Root Rot หรือ Wet Rot) และโรคหัวเนาแหง(Dry Root Rot หรือ White 

Thread).(สถาบันวิจัยพืชไร , 2554)  อาจทําความเสียหายถึง 80 เปอรเซ็นต  อยางไรก็ตามดินดาน(Pan)  เปน

อีกปจจัยที่ทําใหเกิดหัวเนารุนแรงขึ้น ซึ่งดินดานหมายถึงชั้นดินที่อัดตัวกันแนนทึบและแข็งจนเปนอุปสรรคตอการ

ชอนไชของรากพืช   น้ําจะซึมลงไปในดินชั้นลางไดนอยลง ขณะเดียวกันในฤดูแลงดินดานจะก้ันไมใหความชื้นที่อยู

ดานลางผานขึ้นมายังรากพืช ทําใหพืชขาดน้ําและอากาศ ใบเหี่ยว แหง ใบรวง หัวเนา และยื่นตนตายในที่สุด  ดิน

ดานมีคาความหนาแนนรวมมากกวา 1.65 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร  (กรมพัฒนาที่ดิน ,2548)  ดินดานของ

ประเทศไทยมีพ้ืนที่ทั้งหมด 27,280,130 ไร คิดเปนรอยละ8.5 ของเนื้อที่ประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี

พื้นที่ ดินดาน 12,736,047 ไร คิดเปนรอยละ3.97  ของเนื้อท่ีประเทศไทย 

จังหวัดมหาสารคามมีพื้นที่ปลูกมันสําปะหลังในป พ.ศ. 2551  เทากับ  123,084  ไร  ไดผลผลิต 

377,817 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย  3,288 กก./ไร  (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2551)  ซึ่งผลผลิตตอไรอยูในเกณฑ

ต่ํา  เมื่อเปรียบเทียบผลผลิตเฉลี่ยของประเทศไทยในป  2550  (3.70  ตัน/ไร)  และในยุทธศาสตรการพัฒนาการ

ผลิตมันสําปะหลังเปนพืชพลังงานทดแทน  ภายใตยุทธศาสตรพัฒนาการเกษตรและสหกรณ กําหนดใหจังหวัด

มหาสารคามเปนพื้นที่เรงรัดพิเศษในการพัฒนาเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลัง  โดยในป  2552  มีพื้นที่เปาหมาย  

77,903  ไร  และกําหนดใหผลผลิตเฉลี่ยมันสําปะหลังของเกษตรกรตนแบบ  5.0  ตัน/ไร  ดังนั้น  เพื่อตอบสนอง



นโยบายภายใตยุทธศาสตรดังกลาว  จึงจําเปนตองพัฒนาระบบและเทคโนโลยีการผลิตมันสําปะหลังของเกษตรกร

อยางเรงดวน 

จากการสํารวจอําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม มีพื้นที่ปลูกมันสําปะหลัง 16,540 ไร มูลคา 108 ลาน

บาท มีเกษตรกรผูปลูกมนัสําปะหลัง จํานวน 2,276 ราย ซึ่งมีสภาพเปนพื้นที่ดอน และมีการปลูกมันสําปะหลังชวง

เดือนเมษายน – พฤษภาคม  อยางไรก็ตามจากการจัดเวทีเสวนาและสอบถามเกษตรกร พบประเด็นปญหาที่

เกี่ยวกับการผลิตมันสําปะหลังในพื้นที่ คือผลผลิตต่ํา เฉลี่ยระหวาง 1.8 – 2.5  ตัน/ไร  พื้นที่ดินมีความอุดม

สมบูรณต่ํา เปนดินรวนปนทราย การระบายน้ําคอนขางเลว  และท่ีสําคัญเกษตรกรประสบปญหามันสําปะหลังหัว

เนาแหง ตองรีบเก็บผลผลิตกอนกําหนดเวลาที่เหมาะสม   เมื่ออายุประมาณ 7-8 เดือนเทานั้น เกษตรกรจะ

ประสบปญหามันสําปะหลังหัวเนาในชวงเดือนธันวาคม - มกราคม โดยเฉพาะเกษตรกรในพื้นที่บานดงมวง ตําบล

สําโรง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ถามีการระบาดรุนแรงเกษตรกรเก็บผลผลิตไดนอยมาก จากการ

วิเคราะหปญหาการเกิดมันสําปะหลังหัวเนาของพื้นที่นี้พบวาเปนลักษณะเนาแหงหรือเนาแลง สวนใหญจะพบใน

แปลงที่มีหนาดินตื้น แนนแข็ง ซึ่งจากการเก็บตัวอยางดินรวมกับสถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม  กรมพัฒนาที่ดิน 

พบวาเปนดินดานที่ระดับ ความลึก 30-50 เซนติเมตร ปญหามันสําปะหลังหัวเนานอกจากจะใหผลผลิตต่ําแลว

เกษตรกรยังตองเพิ่มตนทุนในการซื้อทอนพันธุเพื่อปลูกในฤดูกาลตอไปอีกดวย   

 

วัตถุประสงค 

              เพื่อใหไดเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลังที่เหมาะสมในแตละแหลงปลูก และไดเทคโนโลยี

แกไขปญหามันสําปะหลังหัวเนา จากสภาพดินดานในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม 

  

วิธีดําเนินการ 

 

 การดําเนินงานวิจัยในโครงการวิจัยนี้ ดําเนินงานในพื้นที่เกษตรกร โดยเกษตรกรเปนผูดําเนินการ ดังนั้น 

วิธีการและแนวทางการดําเนินงาน จึงยึดตามขั้นตอนการวิจัยระบบการทําฟารม (farming systems research 

ห รื อ  FSR)(อ ารัน ต , 2532.) แ ละก ารพั ฒ น าเท ค โน โล ยี แบ บ มี ส วน ร วม  (participatory technology 

development หรือ PTD) โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1  การคัดเลือกพ้ืนที่เปาหมายและพ้ืนที่การทดสอบ  

 เปนการเลือกพื้นที่ตามวัตถุประสงคที่วางไว โดยหวังวา เกษตรกรในบริเวณที่ทําแปลงทดสอบจะได

ประโยชนจากผลงานวิจัยอยางเต็มที่  

(1) การเลือกพ้ืนที่เปาหมาย คัดเลือกแหลงปลูกมันสําปะหลังที่เปนแหลงผลิตใหญของแตละจังหวัด 

มีพ้ืนที่ปลูกมาก ประสบปญหาผลผลิตต่ํา ปญหาหัวเนารุนแรงและเปนพื้นที่เรงรัดพิเศษสําหรับการเพิ่มผลผลิตมัน

สําปะหลังตามนโยบายรัฐบาล ไดแก จังหวัดมหาสารคาม  

(2) การเลือกพื้นที่ทดสอบ เปนพื้นที่ที่ประสบปญหา และเปนตัวแทนของพื้นที่เปาหมายสําหรับทํา

การทดสอบและวิจัยเทคโนโลยี ซึ่งเมื่อไดเทคโนโลยีแลวสามารถขยายผลใชในพื้นท่ีเปาหมายได 



     ขั้นตอนที่ 2  การวิเคราะหและวินิจฉัยปญหาพื้นที่เปาหมาย เปนกระบวนการที่นักวิจัยหลายสาขา

ทํางานรวมกัน เพื่อเขาไปศึกษาสภาพการปลูกมันสําปะหลังสําหรับปรับปรุงการผลิต ใชวิธีการจัดเวทีประชุม 

เสวนาระดมความคิด วิเคราะหปญหาโดยใช card technique เพื่อใหไดประเด็นปญหา เงื่อนไข และโอกาส แลว

จัดลําดับความสําคัญโดยใช matrix board  เพื่อใหไดโจทยวิจัยนําไปสูการวางแผนการวิจัย ซึ่งปญหาที่พบ คือ 

ผลผลิตต่ํา และปญหาหัวเนาของมันสําปะหลัง  

      ขั้นตอนที่ 3  วางแผนการทดลอง เปนการวางแผนตามปญหาที่ไดจากการวิเคราะหพื้นที่ในขั้นตอนที ่

2 ใชเทคโนโลยีที่ผสมผสานระหวางผลงานวิจัยกับวิธีปฏิบัติของเกษตรกร เปรียบเทียบกับวิธีการเดิมของเกษตรกร    

วางแผนการทดลอง RCBD    3   กรรมวิธี    4   ซ้ํา ในสภาพไรนาของเกษตรกร โดยการมี สวนรวมของ

เกษตรกร กรรมวิธี  ประกอบดวย  3  กรรมวิธ ีดังนี้ 

        กรรมวิธีที่  1  ไถเตรียมดินตามวิธีการของเกษตรกร โดยไถดวยผาล 7  

  กรรมวิธีที่  2  ไถเตรียมดิน โดยไถดวยผาล 3  

  กรรมวิธีที่  3  ไถเตรียมดิน โดยไถเบิกดินดานในปที่1  

     ขั้นตอนที่ 4  การทดลอง ดําเนินการตามแผนการทดลอง การดําเนินงานสามารถปรับแผนการ

ทดลองไดเมื่อสภาพปญหาและเงื่อนไขที่ไดวิเคราะหไวตอนแรกเปลี่ยนแปลงไป ดําเนินการทดสอบ ติดตามและ

ประเมินผล โดยใชเกณฑการเปรียบเทียบความสามารถในการผลิต ผลตอบแทนทางดานเศรษฐศาสตร และ

ศักยภาพของชุมชนในการดําเนินงาน ในระหวางการดําเนินงานจะมีการรวบรวมขอมูล ตรวจสอบขอมูล และการ

ทดสอบ 

        

อุปกรณ  

    - พันธุพืช       มันสําปะหลังพันธุระยอง 11 

     - ปุยเคม ี สูตร 15-7-18 

    - วัสดุปรับปรุงบํารุงดิน  ปุยคอก 

    - สารปองกันกําจัดวัชพืช 

    - รถไถเตรียมดิน พรอมอุปกรณตอพวงตามวิธีการที่กําหนด 

 แบบการวิจัย (Research design)  

  -  วางแผนการทดลอง RCBD    3   กรรมวิธี    4   ซ้ํา ในสภาพไรนาของเกษตรกร โดยการมี 

สวนรวมของเกษตรกร  

    -  กรรมวิธี  ประกอบดวย  3  กรรมวิธี ดังนี้ 

  กรรมวิธีที่  1  ไถเตรียมดินตามวิธีการของเกษตรกร โดยไถดวยผาล 7  

           กรรมวิธีที่  2  ไถเตรียมดิน โดยไถดวยผาล 3  

          กรรมวิธีที่  3  ไถเตรียมดิน โดยไถเบิกดินดานในปที่1  

วิธีการ 



กอนไถเตรียมดิน หวานปุยคอกใหทั่วทั้งแปลงแลวไถกลบ อัตรา 1,000 กก./ไร(ใสเฉพาะป2553) ไถ

เตรียมดินตามวิธีการที่กําหนดในแผนการทดลองในขณะที่ดินมีความชื้นเหมาะสม ปลูกมันสําปะหลังพันธุระยอง

11 ในเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2553 และ2554  ระยะปลูกระหวางแถว 80-100 เซนติเมตร ระยะระหวางตน 

80-100 เซนติเมตร ปลูกโดยวิธีปกทอนพันธุแบบตรงใหเหลือสวนปลายทอนพันธุประมาณ 1 เซนติเมตร ความ

ยาวทอนพันธุ 10–15 เซนติเมตร กําจัดวัชพืชตามปริมาณวัชพืช ใสปุยเคมี สูตร 15-7-18 จํานวน 2 ครั้ง อัตรา 50 

กิโลกรัม/ไร ครั้งที่ 1 รองพื้นพรอมปลูก อัตรา 25 กก./ไร ครั้งที่ 2  อัตรา 25 กก./ไร (โดยวิธีขุดหลุมระหวางตน

แลวกลบปุย) เมื่อมีความชื้นเพียงพอ 1-2 เดือนหลังปลูก เก็บเก่ียวมันสําปะหลังเมื่ออายุ 10-12 เดือน 

     การบันทึกขอมูล 

  1)  ขอมูลดิน :  คา pH   อินทรียวัตถุ  ปริมาณธาตุอาหารหลัก    Bulk Density  กอนการปลูก

และหลังการเก็บเก่ียว 

  2) ปริมาณน้ําฝนและการกระจาย ระหวางป 2551-2552 รวบรวมจากแหลงขอมูลในพื้นที่ที่อยู

ใกลแปลงทดลองมากท่ีสุด 

  3) วันปลูก วันเก็บเกี่ยว และการปฏิบัติตาง ๆ ตั้งแตปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว 

  4)  ผลผลิต โดยวธิีสุมตัวอยางเก็บผลผลิต ขนาดพื้นที่ 3x7 เมตร  

5) คุณภาพผลผลิตโดยวัดเปอรเซ็นตแปงในหัวมันสด 

  6) เปอรเซ็นตการเกิดโรคหัวเนา  

  7)  ขอมูลทางเศรษฐศาสตรที่สําคัญ ไดแก ตนทุนผันแปร ราคาขาย และรายได เก็บขอมูลจาก

พื้นที่ทดลอง และขอมูลบางสวนไดโดยการสอบถามจากเกษตรกร 

ขั้นตอนที่ 5 การขยายผล การถายทอดเทคโนโลยี และการประเมินผลการดําเนินงาน เปนขั้นตอน

การเผยแพรผลความสําเร็จของการดําเนินงาน ไปสูเกษตรกรบริเวณใกลเคียงที่อยูในพื้นที่เปาหมาย หรือเกษตรกร

ที่มีเขตนิเวศเกษตรคลายคลึงกับพื้นที่ทดสอบ เพื่อขยายพื้นที่การทดสอบใหมากขึ้น ซึ่งเปนการทดสอบตางพื้นที่ 

(multi location testing) โดยใชคําแนะนําที่ผานการวิจัยและทดสอบ และจากการจัดงานวันนัดพบเกษตรกร 

(field day)  

ในที่นี้ จะดําเนินการในขั้นตอนที่ 4 สวนขั้นตอนที่ 5 จะยังไมดําเนินการ จนกวาจะไดมีการประเมิน

ความเหมาะสมของเทคโนโลยีการผลิตกอน 

 

ผลและวิจารณผลการทดลอง 

 

การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อแกไขปญหามันสําปะหลังหัวเนาในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ดําเนินการทดลอง

ในพื้นที่ ตําบลสําโรง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ฤดูปลูกฤดูแลงป 2553 และ 2554 วางแผนการทดลอง

แบบ RCBD 3 กรรมวิธี  4  ซ้ํา ในสภาพไรของเกษตรกร กรรมวิธีประกอบดวย  กรรมวิธีที่ 1 ไถเตรียมดินตาม



วิธีการของเกษตรกร โดยไถดวยผาล  7 ,กรรมวิธีที่  2  ไถเตรียมดินโดยไถดวยผาล 3 และกรรมวิธีที่  3  ไถเตรียม

ดิน โดยไถเบิกดินดานในปที่1(2553)  ที่ระดับ 50 เซนติเมตรจากผิวดิน   ผลการทดลองพบวา 

1)ความสูง พบวา จากตารางที่1 แสดงใหเห็นวากรรมวิธีไถเตรียมดินดวยไถเบิก ดินดานในปที่1(2553)มี

แนวโนมใหความสูงตนสูงสุด(181.5 ซม.)แตไมแตกตางทางสถิติกับวิธีไถเตรียมดินดวยผาล3 และกรรมวิธีไถเตรียม

ดินดวยผาล7 (171.0  และ168.8 ซม. ตามลําดับ)  ในขณะที่ ป2554 กรรมวิธีที่3ใหความสูงตนสูงกวากรรมวิธีที่1 

อยางชัดเจน มีคาเทากับ 146.7 และ169.8 ซม.ตามลําดับ 

 2)จํานวนตนเก็บเกี่ยว พบวา ในป2553หรือปที1่  กรรมวิธีไถเตรียมดินดวยไถดินดานใหจํานวนตนเก็บ

เกี่ยวสูงกวากรรมวิธีไถเตรียมดินดวยผาล7อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ มีคาเทากับ 1957 และ 1587 ตน/ไร แต

กรรมวิธีไถเตรียมดินดวยไถดินดานใหจํานวนตนเก็บเกี่ยวไมแตกตางทางสถิติกับกรรมวิธีไถเตรียมดินดวยผาล3  

สําหรับป2554 กรรมวิธีไถเตรียมดินดวยไถเบิก ดินดานในปที่1มีแนวโนมใหจํานวนตนเก็บเกี่ยวสูงสุดแตไม

แตกตางทางสถิติกับวิธีไถเตรียมดินดวยผาล3 และกรรมวิธีไถเตรียมดินดวยผาล7   (ตารางที่2) 

3)ปริมาณแปง และการเกิดหัวเนาแหง  จากตารางที่1 และ2 แสดงใหเห็นวาในป2553 ทุกกรรมวิธีให

ปริมาณแปง และรอยละการเกิดหัวเนาไมแตกตางกันทางสถิติ ซึ่งทุกกรรมวิธีใหปริมาณแปงมีคาอยูระหวาง 29.0 

– 29.4 %  ในขณะที่การเกิดหัวเนามีคานอยมาก อยูระหวาง 0.21-0.41 %    สําหรับป2554ทุกกรรมวิธีให

ปริมาณแปง ไมแตกตางกันทางสถิติ ซึ่งทุกกรรมวิธีใหปริมาณแปงมีคาอยูระหวาง 29.0 – 29.4 %  และพบวา

กรรมวิธีไถเตรียมดินดวยไถเบิกดินดานใหจํานวนการเกิดหัวเนาแหงสูงกวากรรมวิธีไถเตรียมดินดวยผาล7อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ มีคาเทากับ 12.0 และ5.63 % 

4)ผลผลิตหัวสด  จากผลการทดลองในป2553  พบวากรรมวิธีไถเตรียมดินดวยไถดินดานใหผลผลิตหัว

สดสูงกวากรรมวิธีไถเตรียมดินดวยผาล7อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยใหผลผลิตหัวสด เทากับ 4030 และ 3220 

กก./ไรตามลําดับ   แตกรรมวิธีไถเตรียมดินดวยไถดินดานใหใหผลผลิตหัวสดไมแตกตางทางสถิติกับกรรมวิธีไถ

เตรียมดินดวยผาล3แตอยางใด(ตารางที่2) และ พบวากรรมวิธีไถเตรียมดินดวยไถดินดานและกรรมวิธีไถเตรียมดิน

ดวยผาล3ใหผลผลิตหัวสดเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีไถเตรียมดินดวยผาล7 รอยละ25.6 และ14.3  

ตามลําดับ สําหรับในป2554พบวาไดผลการศึกษาคลายป2553 พบวากรรมวิธีไถเตรียมดินดวยไถดินดานให

ผลผลิตหัวสดสูงกวากรรมวิธีไถเตรียมดินดวยผาล7อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยใหผลผลิตหัวสด เทากับ 3694 

และ 3225 กก./ไรตามลําดับ ผลผลิตหัวสดเพิ่มข้ึนรอยละ 12.6 

5)ตนทุนและผลตอบแทน  จากตารางที่4 แสดงตนทุนการผลิต และผลตอบแทน พบวาการไถเบิกดิน

ดานในปที่1 (2553)มีตนทุนการผลิตสูงกวาการไถเตรียมดินดวยผาล7 และผาล3เล็กนอย มีคาเทากับ 5,400 , 

5,000 และ4,950 บาท/ไร  สําหรับปที่2(2554)ตนทุนไมแตกตางกันมากนักเพราะไมไดไถเบิกดินดาน  ในดาน

รายไดสุทธิพบวากรรมวิธีไถเบิกดินดานใหรายไดสุทธิสูงกวาอยางชัดเจน 

 

ตารางที่ 1 องคประกอบผลผลิตมันสําปะหลังแปลงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อแกไขปญหามันสําปะหลังหัว เนา 

บานดงมวง ตําบลสําโรง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม  

กรรมวิธี          ความสูง จํานวนตนเก็บเกี่ยว ปริมาณแปง 



           (ซม.)               ตน/ไร                  (%) 

ป2553 ป2554 ป2553 ป2554 ป2553 ป2554 

1. ไถเตรียมดินดวยผาล 7 

2.  ไถเตรียมดินดวยผาล 3 

3. ไถเบิกดินดานในปที่1 

168.8  

171.0  

   181.5  

146.7 b 

165.1 a 

  169.8  a 

1587  a 

   1793  ab 

   1957   b 

2000  

2040  

   2120  

29.0  

29.4  

   29.1  

26.9  

28.2  

    27.7  

CV (%) 9.1     3.3 7.4      3.8 1.9     3.6 

ในสดมภเดียวกันคาเฉลี่ยที่ตามดวยอักษรเหมือนกันไมแตกตางกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % 

 

 

ตารางที่ 2 จํานวนตนและการเกิดโรคหัวเนามันสําปะหลังแปลงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อแกไขปญหามัน

สําปะหลังหัวเนา บานดงมวง ตําบลสําโรง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม  

กรรมวิธี 

จํานวนตนเกิดโรค 

(ตน/ไร) 

การเกิดโรค 

(%) 

ป2553 ป2554 ป2553 ป2554 

1. ไถเตรียมดินดวยผาล 7 

2.  ไถเตรียมดินดวยผาล 3 

3. ไถเบิกดินดานในปที่1 

4 

4 

8 

240 a 

120 b 

120 b 

0.23 

0.21 

0.41 

12.0 a 

5.9  b 

5.6  b 

CV (%) 21.1 28.8 23.0 26.3 

ในสดมภเดียวกันคาเฉลี่ยที่ตามดวยอักษรเหมือนกันไมแตกตางกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % 

 

ตารางที่ 3  ผลผลิตหัวสดมันสําปะหลังแปลงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อแกไขปญหามันสําปะหลังหัวเนา บานดง

มวง ตําบลสําโรง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม  

กรรมวิธี 

ผลผลิตหัวสด 

(กก./ไร) 

ผลผลิต 

ที่เพิ่มข้ึน  (%) 

ป2553 ป2554 ป2553 ป2554 

1. ไถเตรียมดินดวยผาล 7 

2.  ไถเตรียมดินดวยผาล 3 

3. ไถเบิกดินดานในปที่1 

3220  b 

 3654  ab 

    4030  a 

3225  c 

3552  b 

3694  a 

- 

13.4 

25.6 

- 

9.2 

12.6 

CV (%)      12.3     2.02 - - 

ในสดมภเดียวกันคาเฉลี่ยที่ตามดวยอักษรเหมือนกันไมแตกตางกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % 

ตารางที่ 4  แสดงตนทุน และผลตอบแทน การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อแกไขปญหามันสําปะหลังหัวเนาบานดงมวง 

ตําบลสําโรง  อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม  



รายการ 
กรรมวิธีที1 กรรมวิธีที2 กรรมวิธี3 

ป2553 ป2554 ป2553 ป2554 ป2553 ป2554 

1. ตนทุนผันแปร 

    1.1 คาเตรียมดิน (บาท/ไร)                                                        

         ไถดะ 

         ไถพรวน  

          ยกรอง 

    1.2 คาแรงงาน (บาท/ไร) 

- ปลูก 

- กําจัดวัชพืช 

- ใสปุย 

- เก็บเกี่ยว 

- ขนสง     

   1.3 คาวัสดุ (บาท/ไร) 

- พันธุ 

- ปุยเคมี 

- ปุยมูลวัว 

-สารเคม ี

2. ตนทุนผันแปรทั้งหมด (บาท/ไร) 

3. ผลผลิต (ตัน/ไร) 

4. เปอรเซ็นตแปง (%) 

5. ราคาขาย (บาท/กก.) 

6. รายได (บาท/ไร) 

7. รายไดสุทธิ (บาท/ไร) 

8. Benefit  Cost  Ratio 

9. ตนทุนตอหนวยผลผลิต (บาท/

กก.) 

 

 

250 

320 

 

 

360 

360 

240 

360 

420 

 

500 

1,350 

750 

40 

4,950 

3,220 

29 

3.5 

11,270 

6,320 

2.3 

1.54 

 

 

250 

320 

- 

400 

400 

400 

200 

400 

420 

896 

400 

1,350 

- 

40 

4,180 

3,225 

26.9 

2.45 

7,902 

3,722 

1.9 

1.30 

 

 

300 

320 

- 

 

360 

360 

240 

360 

420 

 

500 

1,350 

750 

40 

5,000 

3,654 

29.4 

3.5 

12,789 

7,789 

2.6 

1.37 

 

 

300 

320 

- 

400 

400 

400 

200 

400 

420 

2,990 

400 

1,350 

- 

40 

4,230 

3,552 

28.2 

2.45 

8,703 

4,473 

2.1 

1.19 

 

 

400 

300 

320 

 

360 

360 

240 

360 

420 

 

500 

1,350 

750 

40 

5,400 

4,030 

29.1 

3.5 

1,4105 

8,705 

2.6 

1.34 

 

 

- 

300 

320 

400 

400 

400 

200 

400 

420 

2,990 

400 

1,350 

- 

40 

4,230 

3,694 

27.7 

2.45 

9,050 

4,820 

2.1 

1.15 

หมายเหตุ  อัตราคาจางแรงงาน              200 บาท/วัน 

 

 

 



 
ตารางที่ 5  แสดงความหนาแนนของดินที่ระดับตางๆ  แปลงพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อแกไขปญหามันสําปะหลังหัว

เนาบานดงมวง ตําบลสําโรง  อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม  

 

ระดับความลึกจากผิวดิน

ที่สํารวจ(ซม.) 

กอนไถเบิกดินดาน 

(สํารวจป2553) 

(กรัม/ลบ.ซม.) 

หลังไถเบิกดินดาน 

(สํารวจป2554) 

(กรัม/ลบ.ซม.) 

0-20 

20-30 

30-40 

40-50 

1.42 

1.53 

1.69 

1.73 

1.40 

1.43 

1.48 

1.53 

 

 

สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา 

 

  การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อแกไขปญหามันสําปะหลังหัวเนาในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ดําเนินการทดลอง

ในพื้นที่ ตําบลสําโรง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม  ระยะเวลาดําเนินการ ป 2553 – 2554 พบวาการไถ

เบิกดินดานที่ระดับความลึกจากผิวดิน 50 ซม. สามารถลดการเกิดดินดานได  และชวยยกระดับผลผลิตมัน

สําปะหลังไดในปที่1 และ2  รอยละ25.6 และ12.6 ตามลําดับ ในขณะที่การไถเบิกดินดานสามารถลดการเกิดโรค

หัวเนาแหงไดรอยละ 6.4 (ในปที่2 :2554) อยางไรก็ตามการไถเบิกดินดานทําใหตนทุนการผลิตสูงขึ้นในปแรกแต

เมื่อพิจารณารายไดสุทธิพบวาแปลงที่ไถเบิกดินดานมีรายไดสุทธิสูงกวาอยางชัดเจน    

 

การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 

ผลงานวิจัยของโครงการนี้เปนประโยชนตอท้ังนักวิจัย ซึ่งนอกจากจะไดขอมูลเบื้องตนและยืนยันผลการใช

เทคโนโลยี นําไปสูการทดสอบตางพ้ืนที่ (multi location testing) และขยายผลในขั้นตอนตอไปตามหลักการวิจัย

ระบบการทําฟารม (farming system research) แลว ยังสามารถนําไปพัฒนาตอยอดเพื่อใหไดเทคโนโลยีที่มี

ประสิทธิภาพสูงขึ้น เกษตรกรที่รวมดําเนินงานโครงการวิจัยและเกษตรกรในชุมชนหรือพื้นที่ใกลเคียงที่มี

สภาพแวดลอมคลายคลึงกัน ไดเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ไดผลผลิตและคุณภาพผลผลิตสูงขึ้น  

 

คําขอบคุณ 

 



 โครงการวิจัยการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อแกไขปญหามันสําปะหลังหัวเนาในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ใน

นามของคณะผูวิจัย ขอขอบคุณเกษตรกรและผูนําชุมชนทุกทานที่ใหสนับสนุนขอมูลทั้งดานกายภาพ ชีวภาพ 

เศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการใหความอนุเคราะหในการใชอาคาร สถานที่ ศาลาประชาคมหมูบานในการประชุม

ปรึกษาหารือ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู และการสรุปบทเรียน    
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