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บทคัดย่อ 
  การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตมันเทศในเขตภาคเหนือตอนล่างโดยเกษตรกรมีส่วนร่วมได้ด าเนินการในแหล่ง
ปลูกมันเทศที่ส าคัญได้แก่จังหวัด พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ และ สุโขทัย เมื่อปี 2554- 2555 ส าหรับเทคโนโลยีที่
ทดสอบได้แก่เทคโนโลยีด้านพันธุ์และด้านเขตกรรม  เพ่ือเปรียบเทียบกับวิธีปฏิบัติของเกษตรกร ผลการด าเนินการ
ทดสอบเทคโนโลยีพบว่า การใช้มันเทศพันธุ์แนะน าของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตรจ านวน2 พันธุ์ได้แก่พันธุ์ 
พจ.101 ซึ่งมีลักษณะผิวสีแดงเนื้อสีส้มและพันธุ์ พจ. 65-3 ซึ่งมีลักษณะผิวสีแดงเนื้อสีม่วง ให้ผลผลิตดีกว่าวิธีปฏิบั ติ
ของเกษตรกรที่ปลูกโดยใช้มันเทศพันธุ์ต่อเผือกท่ีมีลักษณะผิวสีแดงเนื้อสีม่วงปนขาวและพันธุ์แม่โจ้ที่มีลักษณะผิวสีแดง
เนื้อสีขาว ด้านเขตกรรมวิธีแนะน าได้ท าการไถเตรียมดิน 3 ครั้งแล้วจึงหว่านปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 หรือ 15-15-15 
อัตรา 50 กก.ต่อไร่ รองพ้ืนก่อนปลูกจากนั้นท าการไถยกร่อง โดยให้ระยะห่างระหว่างสันร่อง 100 ซม.พร้อมกับใช้
ท่อนพันธุ์เฉพาะจากส่วนยอดความยาว 30 ซม. และท าการแช่ท่อนพันธุ์ด้วยสารเคมีป้องกันก าจัดแมลงเป็นเวลานาน 
5-10 นาทีก่อนปลูก ส าหรับการปลูกใช้วิธีการวางท่อนพันธุ์ในแนวนอนขวางแปลงปลูกโดยให้ข้อของยอดพันธุ์สัมผัสใน
ดิน  4-6 ข้อใช้ระยะห่างระหว่างหลุม 30 ซม. และท าการตลบเถามันเทศเม่ืออายุได้  40-60 วัน สามารถท าให้ผลผลิต
ดีกว่าวิธีปฏิบัติของเกษตรกรที่ส่วนมากปลูกโดยใช้พันธุ์พ้ืนเมืองในท้องถิ่นของเกษตรกรและไม่ได้ยกร่องปลูก ส าหรับ
การใช้ปุ๋ยส่วนมากจะใส่ปุ๋ยที่มีธาตุไนโตรเจนสูงนอกจากนี้ยังไม่มีการตลบเถามันเทศขึ้นบนหลังแปลงท าให้มันเทศ
เจริญในส่วนล าต้นและใบมากเกินไปจากการทดสอบเทคโนโลยีดังกล่าวท าให้วิธีแนะน าได้ผลผลิตเฉลี่ย 2782 กิโลกรัม
ต่อไร่ มีผลตอบแทน 17001 บาทต่อไร่   ส่วนวิธีปฏิบัติของเกษตรกรได้ผลผลิตเฉลี่ย 1897 กิโลกรัมต่อไร่ มี
ผลตอบแทน 10412 บาทต่อไร่ส าหรับเทคโนโลยีด้านพันธุ์และด้านเขตกรรมนี้เกษตรกรสามารถน า ไปปรับใช้ให้
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ของแต่ละท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี 
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ค าน า 
มันเทศ  เป็นพืชอาหารที่มีความส าคัญเป็นอันดับ  7  ของโลก  รองจากข้าวสาลี  ข้าว  ข้าวโพด  มันฝรั่ง  

ข้าวบาร์เลย์  และมันส าปะหลัง  (FAO,2005)  มันเทศ เป็นพืชที่อยู่ในวงศ์ Convolvulus มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า 
Ipomoea batatas (L) มีถิ่นก าเนิดในเขตร้อนแถบอเมริกากลาง หัวมันเป็นส่วนของรากแขนงที่สะสมอาหาร
เช่นเดียวกับมันแกว มันเทศปลูกได้ทั้งประเทศในเขตร้อนและเขตอบอุ่นและสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้
หลายพ้ืนที่ทั้งที่ราบลุ่มและที่ดอน และทนสภาพดินกรดที่มีค่า pH 6.8-5.0  ดังนั้นจึงเหมาะส าหรับปลูกได้ในดินร่วน
ปนทราย    
 ในปี พ.ศ. 2550 พ้ืนที่ปลูกมันเทศทั่วโลกมีประมาณ  50.64 ล้านไร่  มีผลผลิตมันเทศ 107.67 ล้านตัน 
แบ่งเป็นในทวีปเอเชีย  27.56  ล้านไร่  แอฟริกา  20.55 ล้านไร่  อเมริกา  1.77  ล้านไร่  โอซีเนีย  0.71  ล้านไร่  
และในยุโรป  0.04 ล้านไร่  (FAO,2007)  สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประประเทศที่มีพ้ืนที่ปลูกมันเทศมากที่สุดใน
โลก โดยในปี พ.ศ.2550 ประเทศจีนมีพ้ืนที่ปลูกมันเทศประมาณ 22.85 ล้านไร่ มีผลผลิตมันเทศประมาณ 84.83 ล้าน
ตัน (FAO, 2007)   ส าหรับประเทศไทยในปี  พ.ศ.2548  ประเทศไทยมีพ้ืนที่ปลูกมันเทศทั้งหมดประมาณ  35,905  
ไร่  ผลผลิตรวมประมาณ  83,948.5  ตัน  แหล่งปลูกมันเทศที่ส าคัญ  ได้แก่  จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พิษณุโลก 
พิจิตร  เพชรบูรณ์ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครราชสีมา บุรีรัมย์ เลย สุรินทร์ อุดรธานี อุบลราชธานี พระนครศรีอยุธยา 
ตราด ระยอง สระแก้ว ราชบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ นครศรีธรรมราช สงขลา สุราษฎร์ธานี 
พัทลุง ปัตตานี 
 มันเทศจัดเป็นพืชที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงชนิดหนึ่งเหมาะส าหรับการใช้เป็นอาหารของมนุษย์และสัตว์ 
สามารถบริโภคได้ทั้งส่วนหัว  เถา  ใบ  และยอดอ่อน ส่วนหัวมีแป้งเป็นองค์ประกอบส าคัญ มันเทศน้ าหนั ก  100  
กรัม  ให้พลังงาน  155  แคลอรี่  มีวิตามินเอ  8 ,910  หน่วยสากล  วิตามินซี  24  มิลลิกรัม มีโปรตีน  2  กรัม  
คาร์โบไฮเดรต  36  มิลลิกรัม และแคลเซียม  44  กรัม  ขณะที่ใบมันเทศมีโปรตีนสูงประมาณ  24  เปอร์เซ็นต์  (คิด
จากน้ าหนักแห้ง) บางประเทศในแอฟริกา  และเอเชียนิยมบริโภคใบและยอดอ่อนมันเทศเหมือนพืชผักทั่วไป  
 ซึ่งความต้องการบริโภคมันเทศคุณภาพสูงของไทยมีเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในปี 2550 และ 2551                
มีการน าเข้ามันเทศมากถึงปีละ 18.31 และ 41.69 ล้านบาทตามล าดับ (กรมศุลกากร 2552) มันเทศที่มีคุณภาพสูง
เหล่านี้จะราคาสูงมากระหว่าง 80-900 บาทต่อกิโลกรัม ขึ้นกับคุณภาพและแหล่งผลิต แต่ส่วนใหญ่มีราคาประมาณ 
100 บาทต่อกิโลกรัม มันเทศเหล่านี้เกือบทั้งหมดผลิตจากสายพันธุ์มันเทศของญี่ปุ่นซึ่งมีรสหวาน เนื้อละเอียด 
นอกจากนี้ประเทศไทยยังส่งออกมันเทศในปีดังกล่าวมีมูลค่า 5.11 และ 2.67 ล้านบาทตามล าดับ 
 นอกจากการบริโภคเป็นอาหารแล้ว มันเทศยังสามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆได้หลากหลาย เช่น แป้ง สุรา  
เอทานอล กรดเลคติก ฯลฯ ท าให้เกิดอุตสาหกรรมการแปรรูปมันเทศและอุตสาหกรรมต่อเนื่องอ่ืนๆมากมาย เอ
ทานอลและกรดแลคติกนั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก เนื่องจากเอทานอล
เป็นพลังงานทดแทนที่ส าคัญ ในสภาวะที่แหล่งพลังงานจากปิโตรเลียมขาดแคลนและมีราคาสูงดังเช่นในปัจจุบันและ



เป็นสารเคมีที่มีความส าคัญในอุตสาหกรรมมากมายหลายชนิด(Wyman, 1994) จึงมีความต้องการใช้เอทานอลทั่วโลก
ปริมาณเพ่ิมสูงขึ้นทุกปี จากการศึกษาของ Mays et al. 1987 ถึงศักยภาพของพืชเกษตรในการผลิตพลังงาน รายงาน
ว่ามันเทศพันธุ์ Jewel ให้ผลผลิตหัวสด 42.6 ตัน/เฮกแตร์ ผลผลิตเอทานอล 5,821 ลิตร/เฮกแตร์ หรือประมาณ 
136.64 ลิตร/หัวมันเทศสด 1 ตัน ในขณะที่หัวมันส าปะหลังสด 1 ตัน สามารถผลิตเอทานอลได้ 150-190 ลิตร 
(สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย) ส าหรับกรดแลคติกมีการใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆจ านวน
มากเช่นกัน ได้แก่ ใช้เป็นส่วนผสมในอาหารและเครื่องดื่มชนิดต่างๆเพ่ือปรับกรดและรสชาติ หรือยับยั้งการเจริญของ
จุลินทรีย์ที่ท าให้อาหารบูดเน่า  ใช้ในทางการแพทย์และเภสัชกรรมและในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องส าอาง ใช้ผลิต
โพลีเมอร์ที่ย่อยสลายได้ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  (Narayanan และคณะ, 2004) ท าให้มีความต้องการใช้กรดแล
คติกท่ัวโลกสูงถึงประมาณปีละ 1.5 แสนล้านตัน (Wee และคณะ, 2006) และมีการคาดการณ์ว่าความต้องการใช้กรด
แลคติกทั่วโลกนั้นจะสูงถึง 2 แสนล้านตันต่อปีภายในปีค.ศ. 2011 (Ramesh, 2001) 
 ในด้านอุตสาหกรรมการผลิตแป้งมันเทศนั้น  ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตและการส่งออกมากพืชหนึ่ง  
เมื่อเทียบกับประเทศญี่ปุ่น  ไต้หวัน  และสาธารณรัฐเกาหลีที่คนส่วนใหญ่  นิยมบริโภคมันเทศมากทั้งบริโภคสด  และ
อุตสาหกรรมแปรรูป  ซึ่งประเทศดังกล่าวมีพ้ืนที่ท าการเกษตรจ ากัด  และค่าแรงงานสูง  ขณะเดียวกันประเทศไทยมี
โรงงานผลิตแป้งมันเทศขึ้นในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือใน ปี 2543 มีก าลังการผลิตแป้งมันเทศ  160  ตันต่อวัน   
และมีความต้องการมันเทศ  ประมาณ  48,000  ตันต่อปี  แต่เนื่องจากการขาดแคลนพันธุ์ดีที่ผลิตแป้ง  ผู้แปรรูป
จ าเป็นต้องใช้พันธุ์บริโภคสดแปรรูป  ท าให้ต้นทุนการผลิตสูง จึงจ าเป็นต้องน าเข้าแป้งมันเทศที่นับวันราคาเพ่ิมสูงขึ้น  
แต่อย่างไรก็ตาม  มันเทศท่ีเกษตรกรปลูกในปัจจุบันมีพันธุ์หลากหลาย  ส่วนใหญ่เป็นมันเทศเพ่ือการบริโภคสด มีสีเนื้อ
หลากหลายสี  ได้แก่  สีขาว  สีเหลือง  สีส้ม  และสีม่วง  มีเปอร์เซ็นต์แป้ง  และน้ าตาลต่ า  เหมาะส าหรับท าเป็นขนม
หวานชนิดต่างๆ  ไม่เหมาะสมกับการแปรรูปเป็นแป้งมันเทศ  ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมต้องการเฉพาะพันธุ์มันเทศที่
มีเนื้อสีขาว  มีเปอร์เซ็นต์แป้งและน้ าตาลสูง  และต้องเป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูง   การที่ไทยมีฐานพันธุกรรมมันเทศที่
กว้างนี้  มีประโยชน์ส าหรับการปรับปรังพันธุ์และพัฒนาพันธุ์ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค
และผู้แปรรูปได้เป็นอย่างดี  ส าหรับในเขตภาคเหนือตอนล่างมีพ้ืนที่ปลูกมันเทศประมาณ 6083 ไร่ผลผลิตเฉลี่ย 2.0 
ตันต่อไร่แหล่งปลูกที่ส าคัญได้แก่จังหวัด พิจิตรปลูกมากท่ี  อ าเภอโพทะเล   อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง   อ าเภอบึงนาราง  
อ าเภอสามง่าม  จังหวัดสุโขทัยปลูกมากที่อ าเภอเมือง  อ าเภอศรีส าโรง  อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดพิษณุโลกปลูกที่
อ าเภอชาติตระการ  อ าเภอนครไทยและจังหวัดเพชรบูรณ์ปลูกท่ีอ าเภอเขาค้อ อ าเภอเมือง อ าเภอหล่มเก่า 
 ส่วนในด้านการเขตกรรมมันเทศ  พบว่า  เกษตรกรทั้งประเทศไทยมีการใช้ระยะปลูก  รูปแบบการปลูก  และ
การใช้ปุ๋ยที่แตกต่างกันมาก  มีทั้งการปลูกบนที่ดอนไหล่เขา  ในช่วงฤดูฝน และมีการปลูกในที่ราบลุ่มหลังการท านา  
ในช่วงฤดูแล้ง  (ฤดูหนาวและฤดูร้อน)  โดยใช้ระยะปลูกระหว่างต้น  15 -75  เซนติเมตร  ระหว่างแถว  50-150  
เซนติเมตร  มีทั้งการขึ้นแปลงปลูกหรือยกร่องปลูกแบบสามเหลี่ยม  และไม่มีการขึ้นแปลงปลูก  มีการใส่ปุ๋ยเคมีหลาย
ชนิด  เช่น ปุ๋ยสูตร  46-0-0,  16-20-0,  15-15-15  และ  13-13-21  อัตรา  30-150  กิโลกรัมต่อไร่ส าหรับการใช้



ท่อนพันธุ์พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่จะใช้ท่อนพันธุ์จากทุกส่วนของเถาตั้งแต่ยอดถึงโคนมาปลูกส่วนวิธี การปลูกจะปลูก
ในแนวตั้ง 1-3 ยอดต่อหลุม มีส่วนข้ออยู่ในดินน้อยมีผลให้ได้ผลผลิตต่ าต้นทุนการผลิตสูงผลผลิตไม่ได้คุณภาพ    
 นอกจากนี้การปลูกมันเทศในประเทศไทยยังมีปัญหาด้านแมลงศัตรูเข้าท าลาย ล าต้นและหัวอีกมาก  แมลง
ศัตรูมันเทศที่ส าคัญ  คือ  ด้วงงวงมันเทศ  และหนอนเจาะเถามันเทศ  เกษตรกรต้องใช้สารเคมีในการป้องกันก าจัด
แมลงศัตรูสูงมาก  เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค  ต้นทุนการผลิตสูง  บางครั้งเกษตรกรท าการหลีกเลี่ยงความเสียหายและ
การท าลายของแมลงโดยการเก็บเกี่ยวผลผลิตเร็วกว่าปกติ  เป็นผลให้ได้ผลผลิตต่ า  และหัวไม่ได้คุณภาพที่ตลาด
ต้องการ  และยังพบว่าเกษตรกรประสบปัญหาด้านวัชพืชตั้งแต่เริ่มปลูกก่อนมันเทศจะเจริญเติบโตคลุมพ้ืนที่ และ
เกษตรกรขาดความรู้ด้านวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  โดยเฉพาะอายุการเก็บเกี่ยวมันเทศเพ่ือให้ได้คุณภาพที่ดีของ
หัวมันเทศส าหรับบริโภคสดและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของมันเทศ  ด้วยเหตุดังกล่าวส านักวิจัยและ
พัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จึงได้น าเทคโนโลยีการผลิตมันเทศไปทดสอบในไร่เกษตรกรโดยเฉพาะด้านพันธุ์และเขต
กรรม เพื่อเพ่ิมผลผลิตต่อพ้ืนที่ ตลอดจนเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมันเทศ  
 

วิธีการด าเนินการ 

 

อุปกรณ์ 
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ได้แก่ ยอดพันธุ์มันเทศพันธุ์ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตรแนะน า ปุ๋ยเคมีสูตร

แนะน า  สารเคมีป้องกันก าจัดแมลง เครื่องวัดพิกัดแปลง  เครื่องชั่งน้ าหนัก  เข่งหรือตะกร้า มีด จอบ ตลับเมตร 
ถุงพลาสติกขนาด 20X30 นิ้ว  
วิธีการ 

1.ส ารวจข้อมูลการปลูกมันเทศในเขตจังหวัดพิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์และสุโขทัยทั้งข้อมูลทุติยภูมิและปฐม
ภูมิ  เพ่ือประกอบการคัดเลือกพ้ืนที่และเกษตรกรผู้ร่วมด าเนินงานการทดสอบเทคโนโลยีการผลิตมันเทศในพ้ืนที่
ภาคเหนือตอนล่าง  โดยประสานกับส านักงานเกษตรอ าเภอและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่  องค์การบริหาร
ส่วนต าบล ก านัน ผู้ใหญ่บ้านและตัวแทนกลุ่มเกษตรกร 

2. คัดเลือกพ้ืนที่เป้าหมายและเกษตรกร พิจารณาคัดเลือกพ้ืนที่ของเกษตรกรที่เป็นตัวแทนพ้ืนที่ปลูกมันเทศ 
ที่มีปัญหาการผลิตมันเทศ ซึ่งมีโอกาสและศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่กรมวิชาการเกษตรแนะน า  
 3. ชี้แจงท าความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และการวางแผนทดสอบโดยการมีส่วนร่วมของเกษตรกร  

4. ท าการคัดเลือกตัวแทนเกษตรกรที่มีความสนใจและมีความพร้อมในการที่ท าแปลงทดสอบ  
5. ลงส ารวจพื้นที่แปลงของเกษตรกรแต่ละแปลงบันทึกข้อมูลเกษตรกรพร้อมสุ่มเก็บตัวอย่างดินเพ่ือวิเคราะห์

ธาตุอาหารและวัดพิกัดที่ตั้งแปลง 
6. ติดตามตรวจสภาพพ้ืนที่และให้ค าแนะน าในการเตรียมดินก่อนปลูก 



7. ประสานกับหน่วยงานในสังกัดกรมวิชาการเกษตร ได้แก่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร ศูนย์วิจัย
และพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัยเพ่ือติดต่อขอรับยอดพันธุ์มันเทศและน ายอด
พันธุ์มันเทศไปปลูกในพ้ืนที่แปลงที่ที่เกษตรกรได้เตรียมไว้พร้อมปลูก 

8. นัดหมายเกษตรกรเพ่ือเตรียมส่งมอบยอดพันธุ์มันเทศ พร้อมให้ค าแนะน าในการปฏิบัติตามขั้นตอนตั้งแต่
การเตรียมดิน การเตรียมทอ่นพันธุ์ การปลูก  การใส่ปุ๋ยฯเป็นต้น 

 9. ติดตามให้ค าแนะน าและเก็บบันทึกข้อมูลของเกษตรกรเป็นระยะๆตลอดช่วงฤดูการเพาะปลูก 
10. ท าการเก็บเกี่ยวผลผลิตมันเทศอายุเมื่ออายุได้ 90-120 วันและบันทึกข้อมูลวันปลูกและเก็บเกี่ยว การ

ปฏิบัติดูแลรักษาต่าง ๆ ข้อมูลผลผลิต โดยการสุ่มเก็บพ้ืนที่ 6 ตารางเมตรจ านวน 5 จุดต่อแปลง ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ใน
ระหว่างปฏิบัติการ ท าการสอบถามถึง ความนิยมของเกษตรกรผู้ร่วมโครงการหรือเกษตรกรใกล้เคียงที่มีต่อผลผลิต
ของมันเทศที่น าไปทดสอบ   
 โดยไดด้ าเนินการทดสอบในพ้ืนที่เกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์และสุโขทัย จังหวัดละ 4 รายๆ
ละ 0.5 ไร่ รวม 8 ไร่ ได้แก่ 
 จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 4 รายดังนี้ 
 1.นายมณูศักดิ์  สิทธิผุย  บ้านเลขท่ี 101 หมู่ 14  ต าบลบ้านดง อ าเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 
 2.นายมนัส  ทองชุ่ม  บ้านเลขท่ี 1 หมู่ 1  ต าบลบ่อภาค อ าเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 
 3.นางสะอาด  ขาวผ่อง บ้านเลขที่ 19/2 หมู่ 14  ต าบลบ้านดง อ าเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 
 4.นายศรีไพร  จันทร์ดวง บ้านเลขท่ี 103 หมู่ 14  ต าบลบ้านดง อ าเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 
จังหวัดพิจิตร จ านวน 4 ราย 

1.นางนกเล็ก  ชมพู  บ้านเลขที่ 289 หมู่ 3 ต าบลห้วยแก้ว อ าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 
2.นายบุญธรรม  เนียมเพราะ  บ้านเลขท่ี 18 หมู่ 3 ต าบลห้วยแก้ว อ าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 
3.นางกระถิน  ชมพู  บ้านเลขที่ 289/2 หมู่ 3 ต าบลห้วยแก้ว อ าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 
4.นายบุญเลิศ  พุทธสา  บ้านเลขที่ 94/3 หมู่ 7 ต าบลท้ายน้ า อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร   

จังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 4 ราย 
1.นายสาธิต  เพชรตาด  บ้านเลขท่ี  58 ม.1  ต.หนองแม่นา อ าเภอเขาค้อ  จ.เพชรบูรณ์  
2.นางสาหร่าย  ขวัญมี  บ้านเลขท่ี  105  ม. 10  ต.หนองแม่นา อ าเภอเขาค้อ  จ.เพชรบูรณ์  
3.นายไกรจิตร  กันยาประสิทธิ์  บ้านเลขท่ี  220  ม.9  ต.ศิลา   อ าเภอหล่มเก่า  จ.เพชรบูรณ์  
4.นายนคร  ทองสา  บ้านเลขท่ี  27/1  ม.6  ต.นาซ า อ าเภอหล่มเก่า  จ.เพชรบูรณ์  

จังหวัดสุโขทัย จ านวน 4 ราย 
1.นางล าพอง  เขียวจันทร์  บ้านเลขที่ 172  หมู่ 1 ต าบลวังลึก  อ าเภอศรีส าโรง  จังหวัดสุโขทัย 
2.นางอารีย์  กกขุนทด  บ้านเลขที่ 29/1  หมู่ 8 ต าบลเมืองเก่า  อ าเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย 



3.นางบ าเรอ  เทียมจันทร์  บ้านเลขท่ี 63  หมู่ 1 ต าบลวังลึก  อ าเภอศรีส าโรง  จังหวัดสุโขทัย 
4.นายแนบ จ๊อกกึง  บ้านเลขที่ 628 หมู่ 1 ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 
วางแผนทดสอบโดยการมีส่วนร่วมของเกษตรกร ประกอบด้วย 2 กรรมวิธี คือ วิธีแนะน าและวิธีปฏิบัติของ

เกษตรกร ดังนี้  
  กรรมวิธีที่ 1  วิธีแนะน า    

1.ด้านพันธุ์ ใช้พันธุ์มันเทศพันธุ์แนะน าของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร เช่น พันธุ์พจ101 (เนื้อสีส้ม) 
และ พันธุ์ พจ.65-3 (เนื้อสีม่วง)   

2.ด้านเขตกรรม 
2.1การเตรียมดินปลูก โดยการไถ สอง ครั้งแล้วท าการหว่านปุ๋ยรองพ้ืนสูตร  13-13-21หรือ 15-15-15 อัตรา 

50กก ต่อไร่ หลังจากนั้นท าการยกร่องเป็นรูปสามเหลี่ยมสันร่องสูง 50 ซม. ระยะห่างระหว่างสันร่อง 100 ซม. 
2.2 วิธีการปลูก  ใช้ยอดพันธุ์มันเทศเฉพาะส่วนยอดยาว 30 เซนติเมตร ปลูกโดยการวางท่อนพันธุ์ใน

แนวนอนขวางแปลงให้ข้ออยู่ในดิน 4-6 ข้อระยะห่างระหว่างหลุม 30 ซม.  ก่อนปลูกท าการแช่ท่อนพันธุ์ในสารเคมี
ป้องกันก าจัดแมลงศัตรูที่ติดมากับท่อนพันธุ์ โดยใช้สารเคมีคาร์โบซัลแฟน 20%EC อัตรา 50 มล./น้ า 20 ลิตร แช่ท่อน
พันธุ์เป็นเวลา 5-10 นาท ี

2.3 การปฏิบัติดูแลรักษา หลังจากปลูกถ้าเห็นว่าดินขาดความชื้น ควรให้น้ าทันที โดยระบายน้ าไปตามร่อง 
และท าการปลูกซ่อมเถาที่ตายภายใน 15 วันหลังปลูก ควรหมั่นตรวจดูแปลงมันอยู่เสมอ เพ่ือดูการเข้าท ารายของ
แมลงและถ้าพบดินขาดความชื้นควรมีการให้น้ าอีก 1-2 ครั้งหลังปลูก และท าการตลบเถามันเทศข้ึนบนหลังแปลงปลูก
เมื่ออายุได้ 40 – 60 วันเพื่อกระตุ้นให้มันลงหัวได้ดียิ่งขึ้น 

2.4 การเก็บเกี่ยว ควรท าการเก็บเกี่ยวผลผลิตมันเทศเมื่ออายุได้ 90-120 วันขึ้นอยู่กับพันธุ์ โดยท าการรื้อเถา
มันเทศออกจากแปลงหรือถลกเถามันเทศไว้ในร่อง จากนั้นใช้จอบขุดหรือใช้รถไถติดผาลหัวหมู ท าการไถเปิดสันร่อง
แล้วท าการเก็บหัวมันใส่ภาชนะที่เตรียมไว้ จากนั้นจึงน าไปท าความสะอาดแล้วท าการคัดเกรด บรรจุหีบห่อเพ่ือรอการ
จ าหน่ายต่อไป บันทึกข้อมูลวันปลูก การปฏิบัติดูแลรักษาต่าง ๆและการเก็บเกี่ยว ข้อมูลผลผลิต โดยการสุ่มเก็บพ้ืนที่  
6 ตารางเมตรจ านวน 5 จุดต่อแปลง 
  กรรมวิธีที่ 2  วิธีการปฏิบัติของเกษตรกร   

1.ด้านพันธุ์ เกษตรกรใช้พันธุ์พ้ืนเมืองเช่น พันธุ์ต่อเผือก พันธุ์มันแดงแม่โจ้  พันธุ์อีดก พันธุ์ไข่ 
            2.ด้านเขตกรรม 

2.1การเตรียมดินปลูก โดยการไถ 2- 3 ครั้งแล้วท าการหว่านปุ๋ยรองพ้ืนสูตร 15-15-15 หรือ 46-0-0 อัตรา
หรือ 16-20-0 อัตรา 20-30 กก/ไร่  หลังจากนั้นท าการไถยกร่องเป็นรูปสามเหลี่ยมสันร่อง 50 ซม.ระยะห่างระหว่าง
สันร่อง 80-100 ซม.หรือใส่หลังจากปลูกแล้ว 30-45 วันบางรายไม่มีการยกร่องปลูก 



2.2 วิธีการเตรียมท่อนพันธุ์ เกษตรกรจะเตรียมท่อนพันธุ์ โดยใช้ทุกส่วนของท่อนพันธุ์ตลอดทั้งเถาแล้วตัด
แบ่งเป็น 2-3 ท่อนความยาว 40 – 60 ซม. แล้วน าท่อนพันธุ์มามัดรวมกันเป็นฟ่อนๆละประมาณ 200-300 ท่อน
จากนั้นน ามาวางตั้งไว้ในที่ร่มใช้วัสดุฟางข้าวหรือกระสอบคลุมไว้  2-3 วัน พอให้รากงอกแล้วจึงน าไปปลูก  การปลูก 
ส่วนมากก่อนปลูกไม่มีการแช่ท่อนพันธุ์ด้วยสารเคมีเพ่ือป้องกันก าจัดแมลงที่ติดมากับท่อนพันธุ์ การวางท่อนพันธุ์
เกษตรกรส่วนมากปลูกโดยวางท่อนพันธุ์ในแนวตั้งท าให้ข้อของเถาอยู่ในดิน 2-3 ข้อ ซึ่งจะมีผลท าให้เปอร์เซ็นต์การมี
หัวลดลง 

2.3 การปฏิบัติดูแลรักษา หลังจากปลูกแล้วเกษตรกรส่วนมากไม่มีการให้น้ าเพราะอาศัยความชื้นที่มีอยู่ในดิน 
ไม่มีการปลูกซ่อมเถามันที่ตายและไม่ตรวจเช็คดูการเข้าท าลายของแมลง ไม่ท าการตลบเถามันเทศขึ้นบนหลังแปลง
ปลูก 

2.4 การเก็บเกี่ยว ท าการเก็บเกี่ยวผลผลิตมันเทศเมื่ออายุได้ 80-120 วัน โดยท าการรื้อเถามันเทศออกจาก
แปลงหรือตลบเถามันเทศลงมากองไว้ในร่อง แล้วใช้จอบขุดหรือใช้รถไถติดผาลหัวหมู ท าการไถเปิดสันร่องแล้วท าการ
เก็บหัวมันใส่ภาชนะที่เตรียมไว้ จากนั้นจึงน าไปท าความสะอาดและท าการคัดแยกเกรด บรรจุหีบห่อเพ่ือรอการ
จ าหน่ายต่อไป  
การจดบันทึกข้อมูล  

วันปลูก การปฏิบัติดูแลรักษาต่าง ๆวันเก็บเกี่ยวผลผลิต ข้อมูลผลผลิต โดยการสุ่มเก็บพ้ืนที่ 6 ตารางเมตร
จ านวน 5 จุดต่อแปลง ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในระหว่างปฏิบัติการ ส ารวจ ความนิยมของเกษตรกรผู้ร่วมโครงการหรือ
เกษตรกรใกล้เคียงโดยการสอบถาม เก็บตัวอย่างดินก่อนปลูกเพ่ือวิเคราะห์คุณสมบัติของดิน 
ระยะเวลาและสถานที่ 

เริ่มต้น  ตุลาคม 2554  สิ้นสดุ  กันยายน 2555  ทีไ่ร่เกษตรกร อ าเภอชาติตระการ จ.พิษณุโลก  ไร่เกษตรกร 
อ าเภอบึงนาราง อ าเภอโพทะเล  จ.พิจิตร ไร่เกษตรกร อ าเภอเขาค้อ  อ าเภอหล่มเก่า  จ.เพชรบูรณ์  ไร่เกษตรกร 
อ าเภอศรีส าโรง  อ าเภอเมือง  จ. สโุขทัย และที่ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2       
 

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 
ได้ด าเนินการจัดท าโครงการทดสอบเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตมันเทศ ในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่าง 

โดยเกษตรกรมีส่วนร่วมดังนี้   
จังหวัดพิษณุโลก 
 มีเกษตรกรเข้าร่วมด าเนินงาน 4 ราย 

1.นายมณูศักดิ์  สิทธิผุย  บ้านเลขท่ี 101 หมู่ 14  ต าบลบ้านดง อ าเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 
1 แปลงพื้นที่ 0.5 ไร่ ลักษณะพ้ืนที่มีสภาพเป็นที่ลาดอยู่ติดล าห้วยมีน้ าไหลผ่านมีความลาดเอียงประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์ 
ลักษณะดินเป็นร่วนปนทรายเนื้อดินสีน้ าตาลถึงน้ าตาลด า  



กรรมวิธีแนะน า ใช้พ้ืนที่ปลูก 1 งาน พันธุ์ที่ใช้ปลูกคือ พันธุ์ พจ . 65-3 มีเนื้อสีม่วง เริ่มจากการให้
เกษตรกรไถเตรียมพ้ืนที่ก่อนปลูกเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 โดยการไถด้วยผาล 3 หนึ่งครั้งแล้วตามด้วยผาลพรวน
อีกหนึ่งครั้งจากนั้นท าการหว่านปุ๋ยเคมีรองพ้ืนสูตร 13-13-21  อัตรา 30 กก/ไร่ แล้วท าการยกร่อง ระยะห่างระหว่าง
สันร่อง 100 ซม. ท าการแช่ท่อนพันธุ์ก่อนปลูกด้วยสารป้องกันก าจัดแมลง คาร์โบซัลแฟน 20%EC อัตรา 50 มล./น้ า 
20 ลิตร โดยแช่ท่อนพันธุ์เป็นเวลา 5-10 นาที แล้วน ามาวางในที่ร่มทิ้งไว้ให้เสด็จน้ า จากนั้นน าท่อนพันธุ์มาปลูกลง
แปลงที่เตรียมไว้ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 โดยใช้ระยะปลูกระหว่างหลุม 30 ซม.ระหว่างแถว 100 ซม.โดยวาง
ท่อนพันธุ์ในแนวนอนขวางแปลงให้ข้ออยู่ในดิน 4-6 ข้อ ใช้ยอดพันธุ์ 1 ยอดต่อ 1 หลุม หลังจากปลูกเสร็จแล้วให้น้ า
ทันทีเพราะว่าดินขาดความชื้น และท าการใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 หลังจากปลูก 45 วันอัตรา 20 กก.ต่อไร่โดยใช้ปุ๋ยเคมีสูตรเดิม 
สุ่มตรวจเช็คแมลงในแปลงมันเทศ เช่นด้วงงวงมันเทศ และหนอนเจาะเถามันเทศ แต่ไม่พบการระบาด ท าการตลบเถา
มันเทศขึ้นบนหลังแปลงปลูกเมื่ออายุ 60 วัน ท าการเก็บเกี่ยว ผลผลิตมันเทศเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2555 พร้อม
บันทึกข้อมูลวันปลูก การปฏิบัติดูแลรักษาต่าง ๆวันเก็บเกี่ยว ข้อมูลผลผลิต โดยการสุ่มเก็บพื้นที่ 6 ตารางเมตรจ านวน 
5 จุดต่อแปลง ได้ผลผลิตเฉลี่ย 2,825 กิโลกรัมต่อไร่    

วิธีการปฏิบัติของเกษตรกร   พ้ืนที่ปลูก 1 งานการเตรียมพ้ืนที่ปลูกโดยการไถด้วยผาล 3 หนึ่งครั้ง
และผาลพรวนอีกหนึ่งครั้งจากนั้นท าการหว่านปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 30 กก.ต่อไร่รองพ้ืนก่อนปลูกแล้วจึงท า
การไถยกร่องโดยให้ระยะห่างระหว่างสันร่อง 100 ซม.การเตรียมท่อนพันธุ์วิธีปฏิบัติของเกษตรกรส่วนมากจะใช้ทุก
ส่วนของท่อนพันธุ์ตลอดทั้งเถาโดยตัดแบ่งเป็น 2-3 ท่อนความยาว 40 – 60 ซม.แล้วน ามามัดรวมกันเป็นฟ่อนๆละ
ประมาณ 200-300 ท่อนน ามาวางตั้งไว้ในที่ร่มคลุมด้วยฟางข้าวหรือกระสอบประมาณ 2-3 วันพอรากงอกแล้วจึง
น าไปปลูก วิธีการปลูก  โดยใช้ระยะห่างระหว่างหลุม 20 ซม.จ านวน 1-2 ท่อนต่อหลุม ก่อนปลูกไม่มีการแช่ท่อนพันธุ์
ด้วยสารเคมีเพ่ือป้องกันก าจัดแมลงที่ติดมากับท่อนพันธุ์  การวางท่อนพันธุ์เกษตรกรปลูกโดยวางท่อนพันธุ์ในแนวตั้ง
โดยใช้จอบขุดแล้ววางท่อนพันธุ์เฉพาะสวนโคนท าให้ข้อของเถาสัมผัสอยู่ในดิน 2-3 ข้อซึ่งจะมีผลต่อการติดหัวของมัน
เทศแปลงดังกล่าวเกษตรกรได้ด าเนินการปลูกในวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 และ ท าการเก็บเกี่ยวผลผลิตมันเทศเมื่อ
วันที่ 25 กันยายน 2555 ได้ผลผลิตเฉลี่ย 1,384  กิโลกรัมต่อไร่   

 
2.นายมนัส  ทองชุ่ม  บ้านเลขที่ 1 หมู่ 1  ต าบลบ่อภาค อ าเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก  จ านวน 1 

แปลงพื้นที่ 0.5 ไร่ ลักษณะพ้ืนที่มีสภาพเป็นที่ลาดเชิงเขา ลักษณะดินเป็นร่วนปนทรายเนื้อดินสีด าปนน้ าตาล  
กรรมวิธีแนะน า ใช้พ้ืนที่ปลูก 1 งาน พันธุ์ที่ใช้ปลูกคือ พันธุ์ พจ . 65-3 มีเนื้อสีม่วงการเตรียมพ้ืนที่

ปลูก ได้ท าการเตรียมพ้ืนที่ก่อนปลูกเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2555 โดยไถด้วยผาล 3 หนึ่งครั้งและผาล7 อีกสอหนึ่งครั้ง 
แล้วท าการหว่านปุ๋ยเคมรีองพ้ืนสูตร 13-13-21  อัตรา 50 กก/ไร่ แล้วท าการไถยกร่อง ระยะห่างสันร่อง 100 ซม.การ
เตรียมท่อนพันธุ์ใช้ท่อนพันธุ์เฉพาะส่วนยอดความยาว 30 ซม.ท าการแช่ท่อนพันธุ์ก่อนปลูกด้วยสารเคมีป้องกันก าจัด
แมลง คาร์โบซัลแฟน 20%EC อัตรา 50 มล./น้ า 20 ลิตร เป็นเวลา 5 -10นาที แล้วน ามาวางไว้ในทีร่่มทิ้งไว้ให้เสด็จน้ า 



จากนั้นน าท่อนพันธุ์มาปลูกลงแปลงที่เตรียมไว้ เมื่อวันที่  8 มิถุนายน 2555โดยใช้ระยะห่างระหว่างหลุม 30 ซม.
ระหว่างแถว 100 ซม.โดยวางท่อนพันธุ์ในแนวนอนขวางแปลงให้ข้ออยู่ในดิน 4-6 ข้อ ใช้ยอดพันธุ์ 1 ยอดต่อ 1 หลุม 
หลังจากปลูกไม่มีการให้น้ าเพราะว่าดินยังมีความชื้นพอ ท าการป้องกันก าจัดวัชพืชหลังจากปลูกได้ 30 วันและ สุ่ม
ตรวจเช็คแมลงในแปลงมันเทศ เช่นด้วงงวงมันเทศ และหนอนเจาะเถามันเทศเป็นระยะๆ ฉีดพ่นสารป้องกันก าจัด
แมลงเมื่อพบว่ามีการระบาด ท าการตลบเถามันเทศขึ้นบนหลังแปลงปลูกเมื่ออายุ 60 วัน ท าการเก็บเกี่ยวผลผลิตมัน
เทศเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2555 และบันทึกข้อมูลวันปลูก การปฏิบัติดูแลรักษาต่าง ๆและวันเก็บเกี่ยว ข้อมูลผลผลิต 
โดยการสุ่มเก็บพ้ืนที่ 6 ตารางเมตรจ านวน 5 จุดต่อแปลง ได้ผลผลิตเฉลี่ย 2,234 กิโลกรัมต่อไร่    

วิธีการปฏิบัติของเกษตรกร   พ้ืนที่ปลูก 1 งาน การเตรียมพ้ืนที่ปลูก ก่อนปลูกท าการไถด้วยผาล 3 
หนึ่งครั้งและผาลพรวนอีกหนึ่งครั้งแล้วท าการหว่านปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0 อัตรา 30 กก.ต่อไร่รองพ้ืนก่อนปลูกเสร็จแล้ว
ไถยกร่องโดยให้มีระยะห่างระหว่างสันร่อง 80 ซม.พันธุ์ที่ใช้ปลูกเกษตรกรใช้พันธุ์มันไข่การเตรียมท่อนพันธุ์เกษตรกร
จะใช้ทุกส่วนของท่อนพันธุ์ตลอดทั้งเถาโดยตัดแบ่งเป็น2- 3 ท่อนความยาวประมาณ  40-60  ซม.น ามามัดรวมกันเป็น
ฟ่อนวางตั้งไว้ในที่ร่มหาวัสดุเช่นฟางข้าวหรือกระสอบมาคลุมไว้ 2-3 วันจึงน าไปปลูกโดยท าการปลูกในวันที่ 8 
มิถุนายน 2555 การปลูกเกษตรกรจะขุดเป็นหลุมระยะห่างประมาณ 15-25 ซม.แล้ววางท่อนพันธุ์ 2 ท่อนต่อหลุมโดย
วางท่อนพันธุ์ในแนวตั้งก่อนปลูกไม่มีการแช่ท่อนพันธุ์ด้วยสารเคมีป้องกันก าจัดแมลง หลังจากปลูกแล้วไม่มีการให้น้ า
และปลูกซ่อมเถามันที่ตาย  การปฏิบัติดูแลรักษาหลังจากปลูก ไม่มีการให้น้ า   ท าการฉีดพ่นสารเคมีป้องกันก าจัด
วัชพืชหนึ่งครั้งหลังจากปลูกไปแล้ว 20 วันไม่มีการตรวจเช็คแมลงและตลบเถามันเทศขึ้นบนหลังแปลง  ท าการเก็บ
เกี่ยวผลผลิตมันเทศเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2555 ได้ผลผลิตเฉลี่ย 1,168 กิโลกรัมต่อไร่   

 

3.นางสะอาด  ขาวผ่อง บ้านเลขที่ 19/2 หมู่ 14  ต าบลบ้านดง อ าเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก  จ านวน 
1 แปลงพื้นที่ 0.5 ไร่ ลักษณะพ้ืนที่มีสภาพเป็นที่ลาดเชิงเขา ลักษณะดินเป็นร่วนปนทรายเนื้อดินสีน้ าตาลปนด า  

กรรมวิธีแนะน า ใช้พ้ืนที่ปลูก 1 งาน พันธุ์ที่ใช้ปลูกคือ พันธุ์ พจ. 65-3 มีเนื้อสีม่วง เริ่มจากการเตรียม
พ้ืนที่ก่อนปลูกเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2555โดยไถด้วยผาล 3 หนึ่งครั้งผาลพรวน หนึ่งครั้ง แล้วท าการหว่านปุ๋ยรอง
พ้ืนสูตร 13-13-21  อัตรา 50 กก/ไร่ จากนั้นท าการยกร่อง ระยะห่างระหว่างสันร่อง 100 ซม.การเตรียมท่อนพันธุ์ใช้
ท่อนพันธุ์เฉพาะส่วนยอดความยาว 30 ซม. ท าการแช่ท่อนพันธุ์ก่อนปลูกด้วยสารป้องกันก าจัดแมลง คาร์โบซัลแฟน 
20%EC อัตรา 50 มล./น้ า 20 ลิตร เป็นเวลา 5-10 นาที จากนั้นน ามาวางไว้ในร่มทิ้งให้เสด็จน้ า แล้วน าท่อนพันธุ์มา
ปลูกลงแปลงที่เตรียมไว้ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยใช้ระยะห่างระหว่างหลุม 30 ซม.ระหว่างแถว 100 ซม.
โดยวางท่อนพันธุ์ในแนวนอนขวางแปลงให้ข้ออยู่ในดิน 4-6 ข้อ ใช้ยอดพันธุ์ 1 ยอดต่อ 1 หลุม หลังจากปลูกให้น้ า
ทันทีเพราะว่าดินขาดความชื้นและท าการปลูกซ่อมเถามันที่ตายหลังปลูกแล้ว 10 วันได้ให้น้ าอีก 1 ครั้งและท าการดาย
หญ้าหนึ่งครั้งพร้อมตลบเถามัน เมื่ออายุได้ 40 วันสุ่มตรวจเช็คแมลงในแปลงมันเทศ เช่นด้วงงวงมันเทศ และหนอน
เจาะเถามันเทศ ฉีดพ่นสารป้องกันก าจัดแมลงเมื่อพบว่ามีการระบาด  ท าการเก็บเกี่ยวผลผลิตมันเทศเมื่อวันที่ 25 



กันยายน 2555 และบันทึกข้อมูลวันปลูก การปฏิบัติดูแลรักษาต่าง ๆวันเก็บเกี่ยว ข้อมูลผลผลิต โดยการสุ่มเก็บพ้ืนที่ 
6 ตารางเมตรจ านวน 5 จุดต่อแปลง ได้ผลผลิตเฉลี่ย 2,340 กิโลกรัมต่อไร่    

วิธีการปฏิบัติของเกษตรกร   พื้นที่ปลูก 1 งานการเตรียมดินเกษตรกรจะท าการไถด้วยผาลสามหนึ่ง
ครั้งและผาลพรวนอีกหนึ่งครั้งจากนั้นจึงท าการหว่านปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0 อัตรา 30 กก.ต่อไร่แล้วจึงท าการไถยกร่อง
โดยใช้ระยะห่างระหว่างสันร่อง 80 ซม. การใช้พันธุ์ปลูกเกษตรกรจะใช้มันพันธุ์ต่อเผือกการเตรียมท่อนพันธุ์โดย
เกษตรกรจะใช้ทุกส่วนของท่อนพันธุ์ตลอดทั้งเถา โดยตัดแบ่งเป็น 2-3 ท่อนความยาว 40 – 60 ซม.  มามัดรวมกันเป็น
ฟ่อนน ามาวางตั้งไว้ในที่ร่มคลุมด้วยวัสดุฟางข้าวหรือกระสอบนาน 2-3 วันจากนั้นจึงน าท่อนพันธุ์มาปลูก เมื่อวันที่ 22 
พฤษภาคม 2555  ก่อนปลูกไม่มีการแช่ท่อนพันธุ์ด้วยสารเคมีเพ่ือป้องกันก าจัดแมลงที่ติดมากับท่อนพันธุ์ การปลูก
เกษตรกรปลูกโดยใช้จอบขุดเป็นหลุมระยะห่างประมาณ15-20 ซม.แล้ววางท่อนพันธุ์ในแนวตั้งท าให้ข้อของเถาอยู่ใน
ดิน 2-3 ข้อหลังจากปลูกแล้วไม่มีการปลูกซ่อมและท าการป้องกันก าจัดวัชหลังจากปลูกแล้ว 45 วันไม่ได้ท าการ
ตรวจเช็คแมลงและตลบเถามันเทศได้ท าการเก็บเกี่ยวผลผลิตมันเทศเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2555  ได้ผลผลิตเฉลี่ย 
1,550 กิโลกรัมต่อไร่ 

 
4.นายศรีไพร  จันทร์ดวง บ้านเลขที่ 103 หมู่ 14  ต าบลบ้านดง อ าเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก  

จ านวน 1 แปลงพ้ืนที่ปลูก 0.5 ไร่ ลักษณะพื้นที่มีสภาพเป็นที่ลาดเชิงเขา ลักษณะดินเป็นร่วนปนทรายเนื้อดินสีน้ าตาล
เหลืองปนสีด า  

กรรมวิธีแนะน า ใช้พ้ืนที่ปลูก 1 งาน พันธุ์ที่ใช้ปลูกคือ พันธุ์ พจ .  65-3 มีเนื้อสีม่วง ได้ท าการเตรียม
พ้ืนที่ก่อนปลูกเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2555โดยไถด้วยผาล 3 หนึ่งครั้งและผาลพรวนอีกหนึ่งครั้ง แล้วท าการหว่าน
ปุ๋ยรองพ้ืนสูตร 13-13-21  อัตรา 30 กก/ไร่ จากนั้นท าการไถยกร่อง ระยะห่างสันร่อง 100 ซม.การเตรียมท่อนพันธุ์ 
ใช้ท่อนพันธุ์เฉพาะส่วนยอดความยาวประมาณ 30 ซม. ท าการแช่ท่อนพันธุ์ก่อนปลูกด้วยสารป้องกันก าจัดแมลง คาร์
โบซัลแฟน 20%EC อัตรา 50 มล./น้ า 20 ลิตร เป็นเวลา  5-10 นาที แล้วน ามาวางในทีร่่มทิ้งไว้ให้เสด็จน้ า จากนั้นน า
ท่อนพันธุ์มาปลูกลงแปลงที่เตรียมไว้ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยใช้ระยะห่างระหว่างหลุม 30 ซม.ระหว่างแถว 
100 ซม.โดยวางท่อนพันธุ์ในแนวนอนขวางแปลงให้ข้ออยู่ในดิน 4-6 ข้อ ใช้ยอดพันธุ์ 1 ยอดต่อ 1 หลุม หลังจากปลูก
ไม่มีการให้น้ าเพราะเห็นว่าดินยังมีความชื้นอยู่และได้ ท าการปลูกซ่อมเถามันที่ตายภายใน 15 วันหลังปลูกให้น้ าอีก 1-
2 ครั้ง เมื่อเห็นว่าดินขาดความชื้นท าการใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 หลังปลูก 45 วันโดยใช้ปุ๋ยสูตรเดิมอัตรา 20 กก./ไร่ สุ่ม
ตรวจเช็คแมลงในแปลงมันเทศ เช่นด้วงงวงมันเทศ และหนอนเจาะเถามันเทศ ท าการฉีดพ่นสารป้องกันก าจัดแมลง 
หนึ่งครั้งเมื่อพบว่ามีการระบาด ท าการตลบเถามันเทศขึ้นบนหลังแปลงปลูกเมื่ออายุ 45 วัน ท าการเก็บเกี่ยวผลผลิต
มันเทศเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2555 และบันทึกข้อมูลวันปลูก การปฏิบัติดูแลรักษาต่างๆ วันเก็บเกี่ยว ข้อมูลผลผลิต
โดยการสุ่มเก็บพ้ืนที่ 6 ตารางเมตรจ านวน 5 จุดต่อแปลงได้ผลผลิตเฉลี่ย 2,255 กิโลกรัมต่อไร่  



วิธีการปฏิบัติของเกษตรกร  ใช้พ้ืนที่ปลูก 1 งาน ก่อนปลูกได้ท าการไถเตรีอมดินด้วยไถผาลสามหนึ่ง
ครั้งและผาลพรวนอีกหนึ่งครั้งแล้วจึงท าการหว่านปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0 รองพ้ืนก่อนปลูกโดยใช้อัตรา 30 กก.ต่อไร่ 
แล้วท าการยกร่องโดยใช้ระยะห่างระหว่างสันร่อง 80 ซม.การใช้พันธุ์เกษตรกรใช้พันธุ์มันไข่              การเตรียม
ท่อนพันธุ์เกษตรกรจะใช้ทุกส่วนของท่อนพันธุ์ตลอดทั้งเถาโดยตัดแบ่งเป็น 2-3 ท่อนความยาวประมาณ 40 – 60 ซม.
น ามามัดรวมกันเป็นฟ่อนๆวางตั้งไว้ในที่ร่ม 2-3 วันพอมีรากงอกแล้วจึงน าไปปลูก ก่อนปลูกไม่มีการแช่ท่อนพันธุ์ด้วย
สารเคมีเพ่ือป้องกันก าจัดแมลงที่ติดมากับท่อนพันธุ์ การปลูกเกษตรกรจะปลูกโดยวางท่อนพันธุ์ในแนวตั้งใช้ระยะห่าง
ระหว่างหลุม 20-25 ซม.และใช้ยอดพันธุ์ 1-2 ยอดต่อหลุมโดยด าเนินการปลูกเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 หลังจาก
ปลูกแล้วไม่มีการปลูกซ่อมเถามันเทศที่ตายแต่อย่างใดและท าการป้องกันก าจัดวัชพืชหนึ่งครั้งหลังจากปลูกแล้ว 30 วัน
ไม่มีการตลบเถามันเทศและตรวจเช็คแมลง ท าการเก็บเกี่ยวผลผลิตมันเทศเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2555 ได้ผลผลิต
เฉลี่ย 1,470 กิโลกรัมต่อไร่ (ตารางท่ี 1) 
 
จังหวัดพิจิตร 
มีเกษตรกรเข้าร่วมด าเนินการดังนี้ 

1.นางนกเล็ก  ชมพู  บ้านเลขที่ 289 หมู่ 3 ต าบลห้วยแก้ว อ าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร  จ านวน 1 แปลง
พ้ืนทีป่ลูก  0.5 ไร่ ลักษณะพ้ืนที่มีสภาพเป็นทีด่อนลูกคลื่นสลับที่ราบลุ่ม ลักษณะดินเป็นร่วนปนทรายเนื้อดินสีเทาด า  

กรรมวิธีแนะน า ใช้พ้ืนที่ปลูก 1 งาน พันธุ์ที่ใช้ปลูกคือ พันธุ์ พจ. 65-3 มีเนื้อสีม่วง เริ่มจากการเตรียม
พ้ืนที่ก่อนปลูกเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2554โดยไถด้วยผาล 3 หนึ่งครั้งและผาลพรวนอีกหนึ่งครั้ง แล้วท าการหว่าน
ปุ๋ยเคมีรองพ้ืนสูตร 13-13-21  อัตรา 30 กก/ไร่ แล้วท าการไถยกร่อง ระยะห่างสันร่อง 100 ซม.การเตรียมท่อนพันธุ์ 
โดยท าการตัดท่อนพันธุ์เฉพาะส่วนยอดความยาว ประมาณ 30 ซม. ท าการแช่ท่อนพันธุ์ก่อนปลูกด้วยสารป้องกัน
ก าจัดแมลง คาร์โบซัลแฟน 20%EC อัตรา 50 มล./น้ า 20 ลิตร เป็นเวลา 5-10 นาที แล้วน ามาวางในร่มทิ้งไว้ให้เสด็จ
น้ า จากนั้นน าท่อนพันธุ์มาปลูกลงแปลงที่เตรียมไว้ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 โดยใช้ระยะห่างระหว่างหลุม 30 ซม.
ระหว่างแถว 100 ซม.โดยวางท่อนพันธุ์ในแนวนอนขวางแปลงให้ข้ออยู่ในดิน 4-6 ข้อ ใช้ยอดพันธุ์ 1 ยอดต่อ 1 หลุม 
หลังจากปลูกให้น้ าทันทีเนื่องจากว่าดินขาดความชื้น ท าการปลูกซ่อมเถามันที่ตายภายใน 15 วันหลังปลูกให้น้ าอีก 1 
ครั้ง ท าการใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 หลังปลูก 45 วันอัตรา 20 กก.ต่อไร่โดยใช้ปุ๋ยสูตรเดิม สุ่มตรวจเช็คแมลงในแปลงมันเทศ 
เช่นด้วงงวงมันเทศ และหนอนเจาะเถามันเทศ ฉีดพ่นสารป้องกันก าจัดแมลงเนื่องจากว่ามีการระบาด ท าการตลบเถา
มันเทศขึ้นบนหลังแปลงปลูกเมื่ออายุ 60 วัน ท าการเก็บเกี่ยวผลผลิตมันเทศเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2554 และบันทึก
ข้อมูลวันปลูก การปฏิบัติดูแลรักษาต่าง ๆวันเก็บเกี่ยว ข้อมูลผลผลิต โดยการสุ่มเก็บพื้นที่ 6 ตารางเมตรจ านวน 5 จุด
ต่อแปลง ได้ผลผลิตเฉลี่ย 2,352 กิโลกรัมต่อไร่   

 วิธีการปฏิบัติของเกษตรกร   ใช้พ้ืนที่ปลูก 1 งาน การเตรียมพ้ืนที่ปลูกโดยท าการไถด้วยผาล3 หนึ่ง
ครั้งและผาลพรวนอีกหนึ่งครั้ง แล้วหว่านปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0  รองพ้ืนก่อนปลูกอัตรา 30 กก.ต่อไร่จากนั้นท าการไถ



ยกร่องโดยใช้ระยะห่างระหว่างสันร่อง 80 ซม. ส าหรับพันธุ์ที่ใช้ปลูก เกษตรกรใช้พันธุ์แม่โจ้ซึ่งมีผิวสีแดงเนื้อสีขาว  
การเตรียมท่อนพันธุ์เกษตรกรจะเตรียมท่อนพันธุ์ โดยใช้ทุกส่วนของท่อนพันธุ์ตลอดทั้งเถาน ามาตัดแบ่งเป็น 2-3 ท่อน
ความยาว 40 – 60 ซม.  แล้วน าท่อนพันธุ์มามัดรวมกันเป็นฟ่อนๆวางตั้งไว้ในที่ร่มใช้วัสดุเช่นฟางข้าวหรือกระสอบ
คลุมไว้ 2-3 วัน พองอกรากแล้วจึงน าไปปลูก เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2554  ก่อนปลูกไม่มีการแช่ท่อนพันธุ์ด้วย
สารเคมี เพ่ือป้องกันก าจัดแมลงที่ติดมากับท่อนพันธุ์ การปลูกเกษตรกรจะวางท่อนพันธุ์ลงบนสันร่องแล้วใช้อุปกรณ์ 
ซึ่งท าจากไม้มีลักษณะเป็นง่ามแทงไปที่ส่วนโคนของเถามันเทศให้ทิ่มลงไปในดินท าให้ข้อของเถาอยู่ในดิน 2-3 ข้อ
ระยะห่างระหว่างหลุม15-20 ซม.หลังจากปลูกแล้วให้น้ าหนึ่งครั้งพร้อมกับป้องกันก าจัดวัชพืชเมื่ออายุ 30วันไม่ได้ท า
การตรวจเช็คแมลงและตลบเถามันเทศ ท าการเก็บเกี่ยวผลผลิตมันเทศเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2554 ได้ผลผลิตเฉลี่ย 
2,100 กิโลกรัมต่อไร่ 

 
2.นายบุญธรรม  เนียมเพราะ  บ้านเลขท่ี 18 หมู่ 3 ต าบลห้วยแก้ว อ าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร  จ านวน 1 

แปลงพ้ืนที่ปลูก 0.5 ไร่ ลักษณะพ้ืนที่ปลูกมีสภาพเป็นที่ดอนสลับที่ราบลุ่มพ้ืนนา ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทรายเนื้อ
ดินสีด า  

กรรมวิธีแนะน า ใช้พ้ืนที่ปลูก 1 งาน พันธุ์ที่ใช้ปลูกคือ พันธุ์ พจ . 65-3 มีเนื้อสีม่วง เริ่มจากการเตรียมพ้ืนที่
ก่อนปลูกเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2554โดยไถด้วยผาล 3 หนึ่งครั้งผาลพรวนอีกหนึ่งครั้ง แล้วท าการหว่านปุ๋ยเคมีรอง
พ้ืนสูตร 13-13-21  อัตรา 50 กก/ไร่  แล้วท าการไถยกร่อง ระยะห่างสันร่อง 100 ซม.การเตรียมท่อนพันธุ์จะตัดเอา
ท่อนพันธุ์เฉพาะส่วนยอดความยาวประมาณ 30 ซม. จากนั้นจึงน ายอดพันธุ์ที่เตรียมไว้มาท าการแช่ด้วยสารเคมีก่อน
ปลูกเพ่ือป้องกันก าจัดแมลงโดยใช้สาร คาร์โบซัลแฟน 20%EC อัตรา 50 มล./น้ า 20 ลิตร เป็นเวลา 5-10 นาที แล้ว
น ามาวางในที่ร่มทิ้งไว้ให้เสด็จน้ า จากนั้นน าท่อนพันธุ์มาปลูกลงแปลงที่เตรียมไว้ เมื่อวันที่  1 มิถุนายน 2554 โดยใช้
ระยะห่างระหว่างหลุม 30 ซม.ระหว่างแถว 100 ซม.โดยวางท่อนพันธุ์ในแนวนอนขวางแปลงแล้วกลบให้ข้ออยู่ในดิน 
4-6 ข้อ ใช้ยอดพันธุ์ 1 ยอดต่อ 1 หลุม หลังจากปลูกได้ให้น้ าตามทันทีหนึ่งครั้งและท าการปลูกซ่อมเถามันที่ตาย
ภายใน 15 วัน สุ่มตรวจเช็คแมลงในแปลงมันเทศ เช่นด้วงงวงมันเทศ และหนอนเจาะเถามันเทศ ฉีดพ่นสารป้องกัน
ก าจัดแมลงเนื่องจากพบว่ามีการระบาด ท าการตลบเถามันเทศขึ้นบนหลังแปลงปลูกเมื่ออายุ 45 วัน ท าการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตมันเทศเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2554 และบันทึกข้อมูลวันปลูก การปฏิบัติดูแลรักษาต่าง ๆวันเก็บเกี่ยว ข้อมูล
ผลผลิต โดยการสุ่มเก็บพ้ืนที่ 6 ตารางเมตรจ านวน 5 จุดต่อแปลง ได้ผลผลิตเฉลี่ย 2,200 กิโลกรัมต่อไร่    

วิธีการปฏิบัติของเกษตรกร   พ้ืนที่ปลูก 1 งานการเตรียมพ้ืนที่โดยท าการไถด้วยผาลสามหนึ่งครั้ง
ผาลพรวนอีกหนึ่งครั้งแล้วท าการหว่านปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0 อัตรา 30 กก.ต่อไร่จากนั้นท าการไถยกร่องโดยใช้
ระยะห่างระหว่างสันร่อง 100 ซม.สันร่องสูง 50 ซม.พันธุ์ที่ใช้ปลูกเกษตรกรใช้พันธุ์แม่โจ้ซึ่งผิวสีแดงเนื้อสีขาวและได้
ท าการปลูกไปเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2554 การเตรียมท่อนพันธุ์ปลูก  เกษตรกรจะใช้ทุกส่วนของท่อนพันธุ์ตลอดทั้งเถา
โดยตัดแบ่งเป็น 2-3 ท่อนความยาว 40 – 60 ซมน ามามัดรวมกันเป็นฟ่อนๆวางไว้ในที่ร่มประมาณ 2-3 วันพองอกราก



แล้วจึงน าไปปลูก.การปลูกจะวางท่อนพันธุ์บนสันร่องระยะห่างระหว่างหลุม 15- 20 ซม.ใช้ยอดพันธุ์หนึ่งยอดต่อหลุม
แล้วใช้อุปกรณ์ซึ่งท าจากไม้มีลักษณะเป็นง่ามแทงลงไปที่ส่วนโคนของเถามันเทศให้ทิ่มลงไปในดิน ให้ข้อของเถาอยู่ใน
ดิน 2-3 ข้อก่อนปลูกไม่ได้แช่ท่อนพันธุ์ด้วยสารเคมีป้องกันก าจัดแมลง หลังจากปลูกแล้วให้น้ าปล่อยไปตามร่องหนึ่ง
ครั้งและท าการป้องกันก าจัดวัชพืชเมื่ออายุ30 วันหลังปลูกหนึ่งครั้งไม่ได้ท าการตลบเถามันเทศและตรวจเช็คแมลง    
ท าการเก็บเก่ียวผลผลิตมันเทศเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2554 ได้ผลผลิตเฉลี่ย 2,080 กิโลกรัมต่อไร่  

 

3. นางกระถิน  ชมพู  บ้านเลขท่ี 289/2 หมู่ 3 ต าบลห้วยแก้ว อ าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตรจ านวน 1 แปลง
พ้ืนทีป่ลูก 0.5 ไร่ ลักษณะพ้ืนที่มีสภาพเป็นทีด่อนสลับกับที่ราบลุ่ม ลักษณะดินเป็นร่วนปนทรายเนื้อดินสีด า  

กรรมวิธีแนะน า ใช้พ้ืนที่ปลูก 1 งาน พันธุ์ที่ใช้ปลูกคือ พันธุ์ พจ65-3 มีเนื้อสีม่วง เริ่มจากการเตรียม
พ้ืนที่ก่อนปลูกเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2554โดยการไถด้วยผาล 3 หนึ่งครั้งผาลพรวนอีกหนึ่งครั้ง แล้วท าการหว่าน
ปุ๋ยเคมีรองพ้ืนสูตร 13-13-21 อัตรา 50 กก/ไร่ จากนั้นท าการยกร่อง ระยะห่างระหว่างสันร่อง 100 ซม. การเตรียม
ท่อนพันธุ์ตัดเอาท่อนพันธุ์เฉพาะส่วนยอดความยาวประมาณ 30 ซม.ท าการแช่ท่อนพันธุ์ก่อนปลูกด้วยสารเคมีป้องกัน
ก าจัดแมลง คาร์โบซัลแฟน 20%EC อัตรา 50 มล./น้ า 20 ลิตรเป็นเวลา 5-10 นาที แล้วน ามาวางในร่มทิ้งไว้ให้เสด็จ
น้ า จากนั้นน าท่อนพันธุ์มาปลูกลงแปลงที่เตรียมไว้ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 โดยใช้ระยะห่างระหว่างหลุม 30 
ซม.ระหว่างแถว 100 ซม.โดยวางท่อนพันธุ์ในแนวนอนขวางแปลงให้ข้ออยู่ในดิน 4-6 ข้อ ใช้ยอดพันธุ์ 1 ยอดต่อ 1 
หลุม หลังจากปลูกให้น้ าทันทีเนื่องจากว่าดินขาดความชื้น ท าการปลูกซ่อมเถามันที่ตายภายใน 15 วันท าการก าจัด
วัชพืชหนึ่งครั้งเมื่ออายุได้ 30 วัน สุ่มตรวจเช็คแมลงในแปลงมันเทศ เช่นด้วงงวงมันเทศ และหนอนเจาะเถามันเทศ ฉีด
พ่นสารป้องกันก าจัดแมลงเนื่องจากว่ามีการระบาด ท าการตลบเถามันเทศขึ้นบนหลังแปลงปลูกเมื่ออายุ 50 วัน ท า
การเก็บเกี่ยวผลผลิตมันเทศเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2554 และบันทึกข้อมูลวันปลูก การปฏิบัติดูแลรักษาต่าง ๆวันเก็บ
เกี่ยว ข้อมูลผลผลิต โดยการสุ่มเก็บพ้ืนที่ 6 ตารางเมตรจ านวน 5 จุดต่อแปลง ได้ผลผลิตเฉลี่ย 2,540 กิโลกรัมต่อไร่    

วิธีการปฏิบัติของเกษตรกร  พ้ืนที่ปลูก 1 งาน  พันธุ์ที่ใช้ปลูกเกษตรกรปลูกโดยใช้พันธุ์แม่โจ้ซึ่งมี
ลักษณะผิวสีแดงเนื้อสีขาว  การเตรียมพ้ืนที่ปลูกโดยการไถด้วยผาล 3 หนึ่งครั้งและผาลพรวนอีกหนึ่งครั้งจากนั้นท า
การหว่านปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0 รองพ้ืนก่อนปลูกเสร็จแล้วท าการไถยกร่องเป็นรูปสามเหลี่ยมระยะห่างระหว่างสันร่อง 
80 ซม. การเตรียมท่อนพันธุ์เกษตรกรเตรียมท่อนพันธุ์โดยใช้ทุกส่วนของท่อนพันธุ์ตลอดทั้งเถาน ามาตัดแบ่งเป็น 2-3 
ท่อนความยาว 40 – 60 ซม.มัดรวมกันเป็นฟ่อนๆวางตั้งไว้ในที่ร่มประมาณ 2-3 วันพองอกรากแล้วจึงน าไปปลูก  การ
ปลูกโดยน าท่อนพันธุ์วางบนสันร่องระยะห่างระหว่างหลุม 15-20 ซม.แล้วใช้อุปกรณ์ซึ่งท าจากไม้มีลักษณะเป็นง่าม
แทงลงไปที่ส่วนโคนของเถามันเทศให้ทิ่มลงไปในดินให้ข้อของเถาอยู่ในดิน 2-3 ข้อ ก่อนปลูกไม่มีการแช่ท่อนพันธุ์ ด้วย
สารเคมีป้องกันก าจัดแมลง หลังจากปลูกแล้วไม่ได้ปลูกซ่อมและท าการป้องกันก าจัดวัชพืชเมื่ออายุได้ 35 วันพร้อมกับ
หว่านปุ๋ยยูเรีย 46-0-0 อัตรา 30 กก.ต่อไร่ไม่มีการตลบเถามันเทศขึ้นหลังแปลงและตรวจเช็คแมลง ท าการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตมันเทศเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2554 ได้ผลผลิตเฉลี่ย 1,905 กิโลกรัมต่อไร่   

 



4.นายบุญเลิศ  พุทธสา  บ้านเลขที่ 94/3 หมู่ 7 ต าบลท้ายน้ า อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร  จ านวน 1 แปลง
พ้ืนที่ปลูก  0.5 ไร่ ลักษณะพ้ืนที่มีสภาพเป็นดอนสลับกับที่ราบลุ่มพ้ืนนา ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทรายเนื้อดินสี
น้ าตาลด า  

กรรมวิธีแนะน า ใช้พ้ืนที่ปลูก 1 งาน พันธุ์ที่ใช้ปลูกคือ พันธุ์ พจ65-3 มีเนื้อสีม่วง เริ่มจากการเตรียม
พ้ืนที่ก่อนปลูกเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2554 โดยการไถด้วยผาล 3 หนึ่งครั้งผาลพรวนอีกหนึ่งครั้ง แล้วท าการหว่านปุ๋ย
รองพ้ืนสูตร 13-13-21 อัตรา 50 กก/ไร่ จากนั้นท าการไถยกร่อง ระยะห่างระหว่างสันร่อง 100 ซม. การเตรียมท่อน
พันธุ์ใช้ท่อนพันธุ์เฉพาะส่วนยอดความยาวประมาณ 30 ซม.ก่อนปลูกท าการแช่ท่อนพันธุ์ด้วยสารป้องกันก าจัดแมลง 
คาร์โบซัลแฟน 20%EC อัตรา 50 มล./น้ า 20 ลิตร เป็นเวลา 5-10 นาที แล้วน ามาวางในร่มทิ้งไว้ให้เสด็จน้ า จากนั้น
น าท่อนพันธุ์มาปลูกลงแปลงที่เตรียมไว้ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2554 โดยใช้ระยะห่างระหว่างหลุม 30 ซม .โดยวาง
ท่อนพันธุ์ในแนวนอนขวางแปลงให้ข้ออยู่ในดิน 4-6 ข้อ ใช้ยอดพันธุ์ 1 ยอดต่อ 1 หลุม ท าการปลูกซ่อมเถามันที่ตาย
ภายใน 15 วันหลังปลูกให้น้ าอีก 1 ครั้ง เนื่องจากว่าดินขาดความชื้นและท าการป้องกันก าจัดวัชพืช 1 ครั้งหลังจาก
ปลูกแล้ว 30 วัน สุ่มตรวจเช็คแมลงในแปลงมันเทศ เช่นด้วงงวงมันเทศ และหนอนเจาะเถามันเทศ ฉีดพ่นสารป้องกัน
ก าจัดแมลงเนื่องจากว่ามีการระบาด ท าการตลบเถามันเทศขึ้นบนหลังแปลงปลูกเมื่ออายุ 40 วัน ท าการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตมันเทศเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2554 และบันทึกข้อมูลวันปลูก การปฏิบัติดูแลรักษาต่าง ๆวันเก็บเกี่ยว ข้อมูล
ผลผลิต โดยการสุ่มเก็บพ้ืนที่ 6 ตารางเมตรจ านวน 5 จุดต่อแปลง ได้ผลผลิตเฉลี่ย 1,985 กิโลกรัมต่อไร่    

วิธีการปฏิบัติของเกษตรกร   พ้ืนที่ปลูก 1 งานการเตรียมพ้ืนที่ปลูกโดยการไถด้วยผาล 3 หนึ่งครั้ง
ผาลพรวนอีกหนึ่ง ครั้งแล้วจึงหว่านปุ๋ยเคมีรองพ้ืนก่อนปลูกโดยใช้สูตร 15-15-15 อัตรา 30 กก.ต่อไร่จากนั้นท าการไถ
ยกร่องเป็นรูปสามเหลี่ยมสันร่องสูงประมาณ 50 ซม.ระยะห่างระหว่างสันร่อง 80 ซม.การเตรียมท่อนพันธุ์ เกษตรกร
จะเตรียมท่อนพันธุ์โดยใช้ทุกส่วนของท่อนพันธุ์ตลอดทั้งเถาโดยตัดแบ่งเป็น 2-3 ท่อนความยาว 40 – 60 ซม.ก่อนปลูก
ไม่ได้แช่ท่อนพันธุ์ด้วยสารเคมีป้องกันก าจัดแมลงที่ติดมากับท่อนพันธุ์  การปลูกเกษตรกรจะวางท่อนพันธุ์ลงบนหลัง
แปลงให้มีระยะห่างประมาณ 15- 20 ซม.แล้วใช้อุปกรณ์ซึ่งท าจากไม้มีลักษณะเป็นง่ามแทงลงไปที่ส่วนโคนของเถามัน
เทศทิ่มลงไปในดินในแนวตั้งท าให้ข้อของเถาอยู่ในดิน 2-3 ข้อไม่มีการปลูกซ่อมเถามันที่ตายและท าการป้องกันก าจัด
วัชพืชหลังจากปลูกแล้ว 35 วันพร้อมกับท าการหว่านปุ๋ยยูเรีย 46-0-0 อัตรา 15 กก.ต่อไร่ไม่มีการตลบเถามันเทศขึ้น
หลังแปลงและได้ ท าการเก็บเกี่ยวผลผลิตมันเทศเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2554 ได้ผลผลิตเฉลี่ย 1,895 กิโลกรัมต่อไร่ 
(ตารางท่ี 2) 
 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 
มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการดังนี้ 

1.  นายสาธิต  เพชรตาด 58 ม.1  ต.หนองแม่นา อ.เขาค้อ  จ.เพชรบูรณ์ จ านวน 1 แปลงพ้ืนที่ 0.5 ไร่ 
ลักษณะพ้ืนที่มีสภาพเป็นที่ลาดเชิงเขา ลักษณะดินเป็นร่วนปนเหนียวเนื้อดินสีด าปนแดง  



กรรมวิธีแนะน า ใช้พ้ืนที่ปลูก 1 งาน พันธุ์ที่ใช้ปลูกคือ พันธุ์ พจ. 65-3 มีเนื้อสีม่วง เริ่มจากการเตรียม
พ้ืนที่ก่อนปลูกเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2555โดยการไถด้วยผาล 3 หนึ่งครั้งและผาลพรวนอีกหนึ่งครั้ง แล้วท าการหว่าน
ปุ๋ยเคมีรองพ้ืนสูตร 13-13-21 อัตรา 50 กกต่อไร่ แล้วท าการไถยกร่องโดยให้สันร่องสูง 50 ซม. ระยะห่างระหว่างสัน
ร่อง 100 ซม. การเตรียมท่อนพันธุ์ใช้ท่อนพันธุ์เฉพาะส่วนยอดความยาวประมาณ 30 ซม.ท าการแช่ท่อนพันธุ์ก่อนปลูก
ด้วยสารเคมีป้องกันก าจัดแมลง คาร์โบซัลแฟน 20%EC อัตรา 50 มล./น้ า 20 ลิตร โดยแช่ท่อนพันธุ์ 5-10 นาที แล้ว
น ามาวางในร่มทิ้งไว้ให้เสด็จน้ า จากนั้นน าท่อนพันธุ์มาปลูกลงแปลงที่เตรียมไว้ เมื่อวันที่  14 สิงหาคม 2555 โดยใช้
ระยะห่างระหว่างหลุม 30 ซม.โดยวางท่อนพันธุ์ในแนวนอนขวางแปลงให้ข้ออยู่ในดิน 4-6 ข้อ ใช้ยอดพันธุ์ 1 ยอดต่อ 
1 หลุม ท าการปลูกซ่อมเถามันที่ตายภายใน 15 วันหลังปลูกไม่มีการให้น้ า เนื่องจากว่าดินยังมีความชื้น ท าการป้องกัน
ก าจัดวัชพืชหลังจากปลูกแล้ว 30 วัน สุ่มตรวจเช็คแมลงในแปลงมันเทศ เช่นด้วงงวงมันเทศ และหนอนเจาะเถามันเทศ 
ฉีดพ่นสารป้องกันก าจัดแมลงหนึ่งครั้งเนื่องจากว่ามีการระบาด ท าการตลบเถามันเทศขึ้นบนหลังแปลงปลูกเมื่ออายุ 
40 วัน และได้ท าการเก็บเกี่ยวผลผลิตมันเทศเม่ือวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 ได้ผลผลิตเฉลี่ย 2750 กิโลกรัมต่อไร่โดย
ได้บันทึกข้อมูลวันปลูก การปฏิบัติดูแลรักษาต่าง ๆ วันเก็บเกี่ยว การตลบเถา ข้อมูลผลผลิต โดยการสุ่มเก็บพ้ืนที่ 6 
ตารางเมตรจ านวน 5 จุดต่อแปลง     

วิธีการปฏิบัติของเกษตรกร   พ้ืนที่ปลูก 1 งาน การเตรียมพ้ืนที่ปลูกโดยท าการไถด้วยผาล 3 หนึ่ง
ครั้งและผาลพรวนอีก หนึ่งครั้งจากนั้นท าการหว่านปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0 อัตรา 30 กก.ต่อไร่รองพ้ืนก่อนปลูกแล้วท า
การไถยกร่องโดยให้สันร่องสูง 50 ซม.ระยะห่างระหว่างสันร่อง 100 ซม.พันธุ์ที่ใช้ปลูกเกษตรกรใช้พันธุ์มันต่อเผือก 
การเตรียมท่อนพันธุ์ของเกษตรกรจะใช้ทุกส่วนของท่อนพันธุ์ตลอดโดยตัดแบ่งเป็น 2-3 ท่อนความยาว 40-60 ซม.แล้ว
น ามามัดรวมกันเป็นฟ่อนๆ วางตั้งไว้ในที่ร่มแล้วใช้วัสดุเช่น ฟางข้าวหรือกระสอบคลุมไว้ 2-3 วันพองอกรากจึงน าท่อน
พันธุ์ที่เตรียมไว้มาปลูกเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2555  ก่อนปลูกไม่ได้ท าการแช่ท่อนพันธุ์ด้วยสารเคมีป้องกันก าจัดแมลง 
การปลูกเกษตรกรจะใช้จอบขุดเป็นหลุมวางท่อนพันธุ์ในแนวตั้งระยะห่างระหว่างหลุมประมาณ 15-20 ซม.แล้วกลบ
เถาเฉพาะส่วนโคนหลังจากปลูกแล้วไม่มีการปลูกซ่อมและได้ท าการป้องกันก าจัดวัชพืชหนึ่งครั้งหลังจากปลูกได้ 35 วัน 
ไม่มีการตลบเถามันเทศขึ้นหลังแปลงและตรวจเช็คแมลงระหว่างช่วงเจริญเติบโตและ ท าการเก็บเกี่ยวผลผลิตมันเทศ
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 ได้ผลผลิตเฉลี่ย 1,888 กิโลกรัมต่อไร่   

 
2.นางสาหร่าย  ขวัญมี 105 ม. 10  ต.หนองแม่นา อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ จ านวน1 แปลงพื้นทีป่ลูก 0.5 ไร่ 

ลักษณะพ้ืนที่มีสภาพเป็นที่ลาดเชิงเขา ลักษณะดินเป็นร่วนเหนียวเนื้อดินสีด าปนน้ าตาลแดง  
กรรมวิธีแนะน า ใช้พ้ืนที่ปลูก 1 งาน พันธุ์ที่ใช้ปลูกคือ พันธุ์ พจ65-3 มีเนื้อสีม่วง เริ่มจากการเตรียม

พ้ืนที่ก่อนปลูกเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2555โดยการไถด้วยผาล 3 หนึ่งครั้งผาลพรวนอีกหนึ่งครั้ง แล้วท าการหว่าน
ปุ๋ยเคมีรองพ้ืนสูตร 13-13-21 อัตรา 50 กก/ไร่  จากนั้นท าการยกร่อง ระยะห่างสันร่อง 100 ซม.การเตรียมท่อนพันธุ์
ใช้ท่อนพันธุ์เฉพาะส่วนยอดความยาว 30 ซม. ท าการแช่ท่อนพันธุ์ก่อนปลูกด้วยสารป้องกันก าจัดแมลง คาร์โบซัลแฟน 



20%EC อัตรา 50 มล./น้ า 20 ลิตร เป็นเวลา 5-10 นาที แล้วน ามาวางในร่มทิ้งไว้ให้เสด็จน้ า จากนั้นน าท่อนพันธุ์มา
ปลูกลงแปลงที่เตรียมไว้ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2555โดยใช้ระยะระหว่างหลุม 30 ซม.ระหว่างแถว 100 ซม.โดยวาง
ท่อนพันธุ์ในแนวนอนขวางแปลงให้ข้ออยู่ในดิน 4-6 ข้อ ใช้ยอดพันธุ์ 1 ยอดต่อ 1 หลุม ท าการปลูกซ่อมเถามันที่ตาย
ภายใน 15 วันหลังปลูกไม่มีการให้น้ า เนื่องจากว่าดินยังมีความชื้นท าการป้องกันก าจัดวัชพืชหนึ่งครั้งหลังจากปลูกแล้ว 
35 วัน สุ่มตรวจเช็คแมลงในแปลงมันเทศ เช่นด้วงงวงมันเทศ และหนอนเจาะเถามันเทศ ฉีดพ่นสารป้องกันก าจัด
แมลงเนื่องจากว่ามีการระบาด ท าการตลบเถามันเทศข้ึนบนหลังแปลงปลูกเมื่ออายุ 60 วัน ท าการเก็บเกี่ยวผลผลิตมัน
เทศเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2555 และบันทึกข้อมูลวันปลูก การปฏิบัติดูแลรักษาต่าง ๆวันเก็บเกี่ยว ข้อมูลผลผลิต 
โดยการสุ่มเก็บพ้ืนที่ 6 ตารางเมตรจ านวน 5 จุดต่อแปลง ได้ผลผลิตเฉลี่ย 2,550 กิโลกรัมต่อไร่    

วิธีการปฏิบัติของเกษตรกร   พ้ืนที่ปลูก 1 งานการเตรียมพ้ืนที่ปลูกโดยการไถด้วยผาล 3 หนึ่งครั้ง
และผาลพรวนอีกหนึ่งครั้งแล้วท าการหว่านปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0 อัตรา 30 กก.ต่อไร่จากนั้นท าการไถยกร่องโดยให้สัน
ร่องสูงประมาณ 50 ซม.ความกว้างระหว่างสันร่อง 100 ซม. การเตรียมท่อนพันธุ์เกษตรกรใช้ทุกส่วนของท่อนพันธุ์
ตลอดทั้งเถาโดยตัดแบ่งเป็น 2-3 ท่อนความยาว 40 – 60 ซม.แล้วน ามามัดเป็นฟ่อนๆละประมาณ 200 300 ท่อน 
จากนั้นน ามาวางตั้งไว้ในที่ร่มโดยใช้ฟางข้าวหรือกระสอบคลุม 2-3 วันพอมีรากงอกแล้วจึงน าไปปลูกก่อนปลูกไม่มีการ
แช่ท่อนพันธุ์ด้วยสารเคมีป้องกันก าจัดแมลงโดยได้ท าการปลูกเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2555 วิธีการปลูก เกษตรกรจะใช้
จอบขุดเป็นหลุมวางท่อนพันธุ์ในแนวตั้งใช้ระยะห่างระหว่างหลุม 15-20 ซม.แล้วกลบเฉพาะส่วนโคนเถา หลังจากปลูก
แล้วไม่มีการปลูกซ่อม การปฏิบัติดูแลรักษาท าการป้องกันก าจัดวัชพืชหลังจากปลูกไปแล้ว 40 วันไม่มีการตลบเถามัน
เทศขึ้นหลังแปลงและตรวจเช็คแมลง  และได้ท าการเก็บเกี่ยวผลผลิตมันเทศเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2555 ได้
ผลผลิตเฉลี่ย 2,250 กิโลกรัมต่อไร่  

  
3.  นายไกรจิตร  กันยาประสิทธิ์ 220  ม.9  ต.ศิลา   อ.หลม่เก่า  จ.เพชรบูรณ์ จ านวน 1 แปลงพื้นทีป่ลูก 0.5 

ไร่ ลักษณะพ้ืนที่มีสภาพเป็นที่ลาดเทเล็กน้อย ลักษณะดินเป็นร่วนเหนียวเนื้อดินสีน้ าตาลปนแดง  
กรรมวิธีแนะน า ใช้พ้ืนที่ปลูก 1 งาน พันธุ์ที่ใช้ปลูกคือ พันธุ์ พจ65-3 มีเนื้อสีม่วง เริ่มจากการเตรียม

พ้ืนที่ก่อนปลูกเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 โดยการไถด้วยผาล 3 หนึ่งครั้งและผาลพรวนอีกหนึ่งครั้ง แล้วท าการ
หว่านปุ๋ยเคมีรองพ้ืนสูตร 13-13-21  อัตรา 50 กก.  ต่อไร่ แล้วท าการไถยกร่อง ระยะห่างระหว่างสันร่อง 100 ซม.สัน
ร่องสูงประมาณ 50 ซม. การเตรียมท่อนพันธุ์ใช้ท่อนพันธุ์เฉพาะส่วนยอดความยาวประมาณ 30 ซม. ท าการแช่ท่อน
พันธุ์ก่อนปลูกด้วยสารเคมีป้องกันก าจัดแมลง คาร์โบซัลแฟน 20%EC อัตรา 50 มล./น้ า 20 ลิตร  5-10 นาที แล้ว
น ามาวางไว้ในร่มทิ้งให้เสด็จน้ า จากนั้นน าท่อนพันธุ์มาปลูกลงแปลงที่เตรียมไว้ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2555โดยใช้
ระยะห่างระหว่างหลุม 30 ซม.ระหว่างแถว 100 ซม.โดยวางท่อนพันธุ์ในแนวนอนขวางแปลงให้ข้ออยู่ในดิน 4-6 ข้อ 
ใช้ยอดพันธุ์ 1 ยอดต่อ 1 หลุม หลังจากปลูกไม่ได้ให้น้ า เนื่องจากว่าดินมีความชื้น ท าการปลูกซ่อมเถามันที่ตายภายใน 
15 วันหลังปลูกให้น้ าอีก 1 ครั้ง เนื่องจากว่าดินขาดความชื้นท าการป้องกันก าจัดวัชพืชหนึ่งครั้งเมื่ออายุได้ 30 วัน สุ่ม
ตรวจเช็คแมลงในแปลงมันเทศ เช่นด้วงงวงมันเทศ และหนอนเจาะเถามันเทศ ฉีดพ่นสารป้องกันก าจัดแมลงหนึ่งครั้ง



เมื่อพบว่ามีการระบาด ท าการตลบเถามันเทศข้ึนบนหลังแปลงปลูกเมื่ออายุ 50 วัน และได้ท าการเก็บเกี่ยวผลผลิตมัน
เทศเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2555 และบันทึกข้อมูลวันปลูกและ การปฏิบัติดูแลรักษาต่าง ๆ วันเก็บเกี่ยว  ข้อมูลผลผลิต 
โดยการสุ่มเก็บพ้ืนที่ 6 ตารางเมตรจ านวน 5 จุดต่อแปลง ได้ผลผลิตเฉลี่ย 2,305  กิโลกรัมต่อไร่    

วิธีการปฏิบัติของเกษตรกร   พ้ืนที่ปลูก 1 งาน การเตรียมพ้ืนที่ปลูกโดยการไถด้วยผาล 3 หนึ่งครั้ง
และผาลพรวนอีกหนึ่ง ครั้งแล้วท าการหว่านปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0 อัตรา 30 กก.ต่อไร่จากนั้นท าการไถยกร่องโดยให้สัน
ร่องสูงประมาณ 50 ซม.ระยะห่างระหว่างสันร่อง 100 ซม.การเตรียมท่อนพันธุ์ปลูกเกษตรกรจะตัดท่อนพันธุ์โดยใช้ทุก
ส่วนของท่อนพันธุ์ตลอดทั้งเถาโดยตัดแบ่งเป็น 2-3 ท่อนความยาว 40 – 60 ซม.แล้วน ามามัดรวมกันเป็นฟ่อนๆละ
ประมาณ 200-300 ท่อนน ามาวางตั้งไว้ในที่ร่มแล้วใช้ฟางข้าวหรือกระสอบคลุมไว้ประมาณ 2-3 วันจึงน าไปปลูก การ
ปลูกเกษตรกรจะใช้จอบขุดเป็นหลุมแล้ววางท่อนพันธุ์ในแนวตั้งกลบดินเฉพาะส่วนโคนโดยใช้ระยะห่างระหว่างหลุม 
15-20 ซม.ก่อนปลูกไม่มีการแช่ท่อนพันธุ์ด้วยสารเคมีเพ่ือป้องกันก าจัดแมลงโดยได้ด าเนินการปลูกเมื่อวันที่ 28 
กรกฎาคม 2555 การปฏิบัติดูแลรักษาช่วงการเจริญเติบโตได้ท าการก าจัดวัชพืชหนึ่งครั้งเมื่ออายุ 40 วันไม่มีการตลบ
เถามันเทศขึ้นหลังแปลงและได้ ท าการเก็บเกี่ยวผลผลิตมันเทศเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2555 ได้ผลผลิตเฉลี่ย 2,055 
กิโลกรัมต่อไร่ 

 
4.  นายนคร  ทองสา 27/1  ม.6  ต.นาซ า อ.หล่มเก่า  จ.เพชรบูรณ์ จ านวน 1 แปลงพ้ืนที่ปลูก 0.5 ไร่ 

ลักษณะพ้ืนที่มีสภาพเป็นที่ลาดเทเล็กน้อย ลักษณะดินเป็นร่วนเหนียวเนื้อดินสีด าปนแดง  
กรรมวิธีแนะน า ใช้พ้ืนที่ปลูก 1 งาน พันธุ์ที่ใช้ปลูกคือ พันธุ์ พจ65-3 มีเนื้อสีม่วง เริ่มจากการเตรียม

พ้ืนที่ก่อนปลูกเม่ือวันที่ 25  กรกฎาคม  2555 โดยท าการไถด้วยผาล 3 หนึ่งครั้งและผาลพรวนอีกหนึ่งครั้ง แล้วท าการ
หว่านปุ๋ยเคมีรองพ้ืนสูตร 13-13-21 อัตรา 50 กก.ต่อไร่ จากนั้นท าการยกร่อง โดยให้ระยะห่างสันร่อง 100 ซม.การ
เตรียมท่อนพันธุ์โดยตัดท่อนพันธุ์เฉพาะส่วนยอดความยาวประมาณ 30 ซม.  ท าการแช่ท่อนพันธุ์ก่อนปลูกด้วยสาร
ป้องกันก าจัดแมลง คาร์โบซัลแฟน 20%EC อัตรา 50 มล./น้ า 20 ลิตร เป็นเวลา 5-10 นาที แล้วน ามาวางไว้ในร่มทิ้ง
ให้เสด็จน้ า จากนั้นน าท่อนพันธุ์มาปลูกลงแปลงที่เตรียมไว้ เมื่อวันที่ 29  กรกฎาคม  2555 โดยใช้ระยะห่างระหว่าง
ต้น 30 ซม.ระหว่างแถว 100 ซม.โดยวางท่อนพันธุ์ในแนวนอนขวางแปลงให้ข้ออยู่ในดิน 4-6 ข้อ ใช้ยอดพันธุ์ 1 ยอด
ต่อ 1 หลุม หลังจากปลูกให้น้ าทันทีเนื่องจากว่าดินขาดความชื้น ท าการปลูกซ่อมเถามันที่ตายภายใน 15 วัน การ
ปฏิบัติดูแลรักษา ท าการป้องกันก าจัดวัชพืชหลังจากปลูกไปแล้ว 32 วันท าการสุ่มตรวจเช็คแมลงศัตรูที่ส าคัญในแปลง
มันเทศ เช่นด้วงงวงมันเทศ และหนอนเจาะเถามันเทศท าการ ฉีดพ่นสารป้องกันก าจัดแมลงเมื่อพบว่ามีการระบาด ท า
การตลบเถามันเทศขึ้นบนหลังแปลงปลูกเมื่ออายุ 60 วัน ท าการเก็บเกี่ยวผลผลิตมันเทศเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2555 
การบันทึกข้อมูลได้แก่ วันปลูกและ การปฏิบัติดูแลรักษาต่าง ๆ ข้อมูลผลผลิต โดยการสุ่มเก็บพ้ืนที่ 6 ตารางเมตร
จ านวน 5 จุดต่อแปลง ได้ผลผลิตเฉลี่ย 2,520 กิโลกรัมต่อไร่    



วิธีการปฏิบัติของเกษตรกร   พ้ืนที่ปลูก 1 งาน  การเตรียมพ้ืนที่ปลูกโดยการไถด้วยผาล 3 หนึ่งครั้ง
ผาลพรวนอีกหนึ่งครั้งจากนั้นท าการหว่านปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0 อัตรา 30 กก.ต่อไร่แล้วไถยกร่องโดยให้ระยะห่าง
ระหว่างสันร่อง 100 ซม.สันร่องสูงประมาณ 50 ซม. การเตรียมท่อนพันธุ์เกษตรกรจะเตรียมท่อนพันธุ์ปลูกโดยใช้ทุก
ส่วนของท่อนพันธุ์ตลอดทั้งเถาแล้วตัดแบ่งเป็น 2-3 ท่อนความยาว 40 – 60 ซม. จากนั้นน ามามัดเป็นฟ่อนๆละ
ประมาณ 200-300 ท่อนน ามาวางตั้งไว้ในที่ร่มแล้วใช้ฟางข้าวหรือกระสอบคลุมทิ้งไว้ 2-3 วันจึงน าไปปลูก การปลูก
เกษตรกรจะใช้จอบขุดเป็นหลุมวางท่อนพันธุ์ในแนวตั้งแล้วกลบดินท าให้ข้อของเถาอยู่ในดิน 2-3 ข้อโดยใช้ระยะห่าง
ระหว่างหลุม15- 20 ซม. ก่อนปลูกไม่มีการแช่ท่อนพันธุ์ด้วยสารเคมีป้องกันก าจัดแมลง ไม่มีการปลูกซ่อมและให้น้ า
หลังจากปลูกแล้ว การปฏิบัติดูแลรักษา ท าการป้องกันก าจัดวัชพืชและหว่านปุ๋ยยูเรียเมื่ออายุ 30 วันไม่มีการตลบเถา
มันเทศขึ้นหลังแปลงโดยเกษตรกรได้ท าการปลูกเมื่อ วันที่ 29 กรกฎาคม  2555 และท าการเก็บเกี่ยวผลผลิตมันเทศ
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2555 ได้ผลผลิตเฉลี่ย 1,995 กิโลกรัมต่อไร ่(ตารางท่ี 3) 
 
จังหวัดสุโขทัย 
มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการดังนี้ 

1.นางล าพอง  เขียวจันทร์  บ้านเลขที่ 172  หมู่ 1 ต าบลวังลึก  อ าเภอศรีส าโรง  จังหวัดสุโขทัย จ านวน 1 
แปลงพื้นที่ 0.5 ไร่ ลักษณะพ้ืนที่มีสภาพเป็นที่ดอนราบเรียบ  ลักษณะดินเป็นดินร่วนทรายเนื้อดินสีด าปนเทา  

กรรมวิธีแนะน า ใช้พ้ืนที่ปลูก 1 งาน พันธุ์ที่ใช้ปลูกคือ พันธุ์ พจ. 101 มีเนื้อเหลืองสีส้ม เริ่มจากการ
เตรียมพ้ืนที่ก่อนปลูกโดยท าการไถด้วยผาล 3 หนึ่งครั้งเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554 และผาลพรวนอีกหนึ่งครั้ง แล้ว
ท าการหว่านปุ๋ยเคมีรองพ้ืนสูตร 13-13-21 อัตรา 50 กก/ไร่ จากนั้นท าการไถยกร่อง ระยะห่างสันร่อง 100 ซม. สัน
ร่องสูงประมาณ 50 ซม.การเตรียมท่อนพันธุ์โดยตัดเอาเฉพาะส่วนยอดความยาวประมาณ 30 ซม.ก่อนปลูกท าการแช่
ท่อนพันธุ์ด้วยสารเคมีป้องกันก าจัดแมลง คาร์โบซัลแฟน 20%EC อัตรา 50 มล./น้ า 20 ลิตร เป็นเวลา 5-10 นาที 
แล้วน ามาวางในร่มทิ้งไว้ให้เสด็จน้ า จากนั้นน าท่อนพันธุ์มาปลูกลงแปลงที่เตรียมไว้ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 โดย
ใช้ระยะระหว่างหลุม 30 ซม.ระหว่างแถว 100 ซม.โดยวางท่อนพันธุ์ในแนวนอนขวางแปลงให้ข้ออยู่ในดิน 4-6 ข้อ ใช้
ยอดพันธุ์ 1 ยอดต่อ 1 หลุม หลังจากปลูกให้น้ าทันทีเนื่องจากว่าดินขาดความชื้น ท าการปลูกซ่อมเถามันที่ตายภายใน 
15 วันหลังปลูกให้น้ าอีก 1 ครั้ง ท าการป้องกันก าจัดวัชพืชหนึ่งครั้งหลังจากปลูกแล้ว 30 วัน สุ่มตรวจเช็คแมลงใน
แปลงมันเทศ เช่นด้วงงวงมันเทศ และหนอนเจาะเถามันเทศ ฉีดพ่นสารป้องกันก าจัดแมลงสองครั้งเนื่องจากว่ามีการ
ระบาด ท าการตลบเถามันเทศขึ้นบนหลังแปลงปลูกเมื่ออายุ 60 วัน ท าการเก็บเกี่ยวผลผลิตมันเทศเมื่อวันที่ 20 
พฤษภาคม 2554 และบันทึกข้อมูลวันปลูก การปฏิบัติดูแลรักษาต่าง ๆ วันเก็บเกี่ยว ข้อมูลผลผลิต โดยการสุ่มเก็บ
พ้ืนที ่6 ตารางเมตรจ านวน 5 จุดต่อแปลง ได้ผลผลิตเฉลี่ย 2,229 กิโลกรัมต่อไร่    

วิธีการปฏิบัติของเกษตรกร   พ้ืนที่ปลูก 1 งาน การเตรียมพ้ืนที่ปลูกโดยการไถด้วยผาล 3 หนึ่งครั้ง
และผาลพรวนอีกหนึ่งครั้งแล้วท าการหว่านปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 30 กก. ต่อไร่จากนั้นท าการไถยกร่องโดยใช้



ระยะห่างระหว่างสันร่อง 100 ซม. สันร่องสูง 50 ซม.การเตรียมท่อนพันธุ์ปลูกเกษตรกรจะใช้ทุกส่วนของท่อนพันธุ์
ตลอดทั้งเถาโดยตัดแบ่งเป็น 2-3 ท่อนความยาว 40 – 60 ซม.แล้วน ามามัดรวมกันเป็นฟ่อนๆละประมาณ 200-300 
ท่อนน าไปวางตั้งไว้ในที่ร่มใช้ฟางข้าวหรือกระสอบคลุมไว้ 2-3 วันจึงน ามาปลูกโดยท าการปลูกเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 
2555 การปลูกเกษตรกรจะใช้จอบขุดเป็นหลุมแล้ววางท่อนพันธุ์ในแนวตั้งโดยใช้ระยะห่างระหว่างหลุมประมาณ 15-
20 ซม.ก่อนปลูกไม่มีการแช่ท่อนพันธุ์ด้วยสารเคมีป้องกันก าจัดแมลง การปฎิบัติดูแลรักษาหลังจากปลูกแล้ว 30 วันท า
การป้องกันก าจัดวัชพืชหนึ่งครั้งและฉีดพ่นสารเคมีป้องกันก าจัดแมลงสองครั้งไม่มีการตลบเถามันเทศขึ้นหลังแปลง
และได้ ท าการเก็บเก่ียวผลผลิตมันเทศเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2554 ได้ผลผลิตเฉลี่ย 1,520 กิโลกรัมต่อไร่ 

 

2.นางบ าเรอ  เทียมจันทร์  บ้านเลขที่ 63  หมู่ 1 ต าบลวังลึก  อ าเภอศรีส าโรง  จังหวัดสุโขทัย จ านวน 1 
แปลงพื้นที่ปลูก 0.5 ไร่ ลักษณะพ้ืนที่มีสภาพเป็นที่ดอนพื้นราบ ลักษณะดินเป็นร่วนปนทรายเนื้อดินสีด าปนเทา  

กรรมวิธีแนะน า ใช้พ้ืนที่ปลูก 1 งาน พันธุ์ที่ใช้ปลูกคือ พันธุ์ พจ .101 มีเนื้อเหลืองสีส้ม เริ่มจากการ
เตรียมพ้ืนที่ก่อนปลูกเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 โดยท าการไถด้วยผาล 3  หนึ่งครั้งและผาลพรวนอีกหนึ่งครั้ง แล้ว
ท าการหว่านปุ๋ยเคมีรองพ้ืนสูตร    13-13-21 อัตรา 50 กก/ไร่ แล้วท าการไถยกร่อง โดยให้ระยะห่างสันร่อง 100 ซม.
สันร่องสูง 50 ซม.การเตรียมท่อนพันธุ์ใช้ท่อนพันธุ์เฉพาะส่วนยอดความยาวประมาณ 30 ซม. ท าการแช่ท่อนพันธุ์ก่อน
ปลูกด้วยสารเคมีป้องกันก าจัดแมลง คาร์โบซัลแฟน 20%EC อัตรา 50 มล./น้ า 20 ลิตร เป็นเวลา 5-10 นาที แล้ว
น ามาวางในร่มทิ้งไว้ให้เสด็จน้ า จากนั้นน าท่อนพันธุ์มาปลูกลงแปลงที่เตรียมไว้ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554 โดยใช้
ระยะห่างระหว่างต้น 30 ซม.ระหว่างแถว 100 ซม.โดยวางท่อนพันธุ์ในแนวนอนขวางแปลงให้ข้ออยู่ในดิน 4-6 ข้อ ใช้
ยอดพันธุ์ 1 ยอดต่อ 1 หลุม หลังจากปลูกให้น้ าทันทีเนื่องจากว่าดินขาดความชื้น ท าการปลูกซ่อมเถามันที่ตายภายใน 
15 วันหลังปลูกให้น้ าอีก 1 ครั้งท าการป้องกันก าจัดวัชพืชหนึ่งครั้งหลังจากปลูกได้ 30 วัน เนื่องจากว่าดินขาดความชื้น 
สุ่มตรวจเช็คแมลงในแปลงมันเทศ เช่นด้วงงวงมันเทศ และหนอนเจาะเถามันเทศ และฉีดพ่นสารป้องกันก าจัดแมลง
หนึ่งครั้งเนื่องจากว่ามีการระบาดของแมลง ท าการตลบเถามันเทศขึ้นบนหลังแปลงปลูกเมื่ออายุ 60 วัน ท าการเก็บ
เกี่ยวผลผลิตมันเทศเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 และบันทึกข้อมูลวันปลูก การปฏิบัติดูแลรักษาต่าง ๆวันเก็บเกี่ยว
ผลผลิต ข้อมูลผลผลิต โดยการสุ่มเก็บพ้ืนที่ 6 ตารางเมตรจ านวน 5 จุดต่อแปลง ได้ผลผลิตเฉลี่ย 2,368 กิโลกรัมต่อไร่    

วิธีการปฏิบัติของเกษตรกร   พ้ืนที่ปลูก  1 งาน การเตรียมพ้ืนที่ปลูกโดยท าการไถด้วยผาล3หนึ่งครั้ง
ผาลพรวนอีกหนึ่งครั้ง จากนั้นท าการหว่านปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0 อัตรา 30 กก. ต่อไร่ แล้วท าการไถยกร่องโดยให้
ระยะห่างระหว่างสันร่อง 80 ซม.การเตรียมท่อนพันธุ์ปลูกเกษตรกรจะใช้ทุกส่วนของท่อนพันธุ์ตลอดทั้งเถาโดยตัด
แบ่งเป็น 2-3 ท่อนความยาว 40 – 60 ซม.น ามามัดรวมกันเป็นฟ่อนๆละประมาณ 200-300 ท่อนแล้วน ามาวางตั้งไว้
ในที่ร่มคลุมด้วยฟางข้าวหรือกระสอบนาน 2-3 วัน พอมีรากงอกตามข้อแล้วจึงน าไปปลูกก่อนปลูกไม่มีการแช่ท่อน
พันธุ์ด้วยสารเคมีเพ่ือป้องกันก าจัดแมลงที่ติดมากับยอดพันธุ์ การปลูกเกษตรกรจะใช้จอบขุดเป็นหลุมแล้ววางท่อน
พันธุ์ในแนวตั้งท าให้ข้อของเถาสัมผัสอยู่ในดิน 2-3 ข้อซึ่งจะมีผลต่อการมีหัวของมันเทศการปฏิบัติดูแลรักษาหลังจาก



ปลูกแล้วไม่มีการปลูกซ่อมและท าการป้องกันก าจัดวัชพืชเมื่อปลูกได้ 40 วันและไม่ท าการตลบเถามันเทศข้ึนหลังแปลง  
ท าการเก็บเก่ียวผลผลิตมันเทศเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2554 ได้ผลผลิตเฉลี่ย 1,274 กิโลกรัมต่อไร่  

 

3.นางอารีย์  กกขุนทด  บ้านเลขท่ี 29/1  หมู่ 8 ต าบลเมืองเก่า  อ าเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย จ านวน 1 แปลง
พ้ืนทีป่ลูก  0.5 ไร่ ลักษณะพ้ืนที่มีสภาพเป็นที่นาดอนราบ ลักษณะดินเป็นดินทรายปนดินเหนียวเนื้อดินสีขาวปนเทา  

กรรมวิธีแนะน า ใช้พ้ืนที่ปลูก 1 งาน พันธุ์ที่ใช้ปลูกคือ พันธุ์ พจ. 101 มีเนื้อเหลืองสีส้ม เริ่มจากการ
เตรียมพ้ืนที่ก่อนปลูกเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 โดยท าการไถครั้งแรกด้วยผาล 3 หนึ่งครั้งและผาลพรวนอีกหนึ่ง
ครั้ง  แล้วท าการหว่านปุ๋ยเคมีรองพ้ืนสูตร 13-13-21 อัตรา 50 กก/ไร่ จากนั้นท าการไถยกร่อง โดยให้ระยะห่างสัน
ร่อง 100 ซม.สันร่องสูง 50 ซม.การปลูกใช้ท่อนพันธุ์เฉพาะส่วนยอดความยาวประมาณ 30 ซม.ก่อนปลูก ท าการแช่
ท่อนพันธุ์ด้วยสารป้องกันก าจัดแมลง คาร์โบซัลแฟน 20%EC อัตรา 50 มล./น้ า 20 ลิตร นาน 5-10 นาที แล้วน ามา
วางในร่มทิ้งไว้ให้เสด็จน้ า จากนั้นน าท่อนพันธุ์มาปลูกลงแปลงที่เตรียมไว้ เมื่อวันที่  18 พฤศจิกายน 2554 โดยใช้
ระยะห่างระหว่างต้น30 ซม.ระหว่างแถว 100 ซม.โดยวางท่อนพันธุ์ในแนวนอนขวางแปลงให้ข้ออยู่ในดิน 4-6 ข้อ ใช้
ยอดพันธุ์ 1 ยอดต่อ 1 หลุม และท าการปลูกซ่อมเถามันที่ตายภายใน 15 วันหลังปลูกให้น้ าอีก 1 ครั้ง เนื่องจากว่าดิน
ขาดความชื้น สุ่มตรวจเช็คแมลงในแปลงมันเทศ เช่นด้วงงวงมันเทศ และหนอนเจาะเถามันเทศ ท าการฉีดพ่นสารเคมี
ป้องกันก าจัดแมลงสองครั้งเนื่องจากพบว่ามีการระบาด ท าการตลบเถามันเทศขึ้นบนหลังแปลงปลูกเมื่ออายุ 60 วัน 
ท าการเก็บเกี่ยวผลผลิตมันเทศเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 และบันทึกข้อมูลวันปลูกและ การปฏิบัติดูแลรักษาต่าง 
ๆวันเก็บเก่ียว ข้อมูลผลผลิต โดยการสุ่มเก็บพื้นที่ 6 ตารางเมตรจ านวน 5 จุดต่อแปลง ได้ผลผลิตเฉลี่ย 2,970 กิโลกรัม
ต่อไร่    

วิธีการปฏิบัติของเกษตรกร   พ้ืนที่ปลูก 1 งานการเตรียมพ้ืนที่ปลูกโดยท าการไถด้วยผาล 3 หนึ่งครั้ง
และผาลพรวนอีกหนึ่งครั้งจากนั้นท าการหว่านปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 30 กก.ต่อไร่หลังจากนั้นจึงท าการไถเป็น
ร่องระยะห่างระหว่างร่อง  50 ซม.แล้วท าการวางท่อนพันธุ์ลงไปในร่องให้มีระยะห่างระหว่างหลุมประมาณ 20-30 
ซม.จากนั้นก็ท าการไถกลบเถามันเทศในร่องเดิมแล้ววางท่อนพันธุ์ในร่องใหม่ท าอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะพอ ส าหรับ
พันธุ์ที่ใช้ปลูกเกษตรกรใช้มันพันธุ์อีดก การเตรียมท่อนพันธุ์โดยใช้ทุกส่วนของท่อนพันธุ์ตลอดทั้งเถาตัดแบ่งเป็น 2-3 
ท่อนความยาว 40 – 60 ซม.น ามามัดเป็นฟ่อนๆละประมาณ 200-300 ท่อนวางตั้งไว้ในที่ร่มใช้ฟางข้าวหรือกระสอบ
คลุมไว้ 2-3 วันเพ่ือให้เถามันงอกรากจากนั้นจึงน าไปปลูก โดยไม่มีการแช่ท่อนพันธุ์ก่อนปลูกด้วยสารเคมีป้องกันก าจัด
แมลงการปฏิบัติดูแลรักษา หลังจากปลูกแล้วเกษตรกรจะไม่มีการให้น้ าโดยจะอาศัยความชื้นที่มีอยู่ในดินหลังจากปลูก
แล้วท าการพ่นสารเคมีป้องกันก าจัดแมลงหนึ่งครั้งไม่มีการตลบเถามันเทศและป้องกันก าจัดวัชพืชแต่อย่างใดและได้ 
ท าการเก็บเก่ียวผลผลิตมันเทศเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 ได้ผลผลิตเฉลี่ย 2,661 กิโลกรัมต่อไร่   

 

4. นายแนบ จ็อกกึง 627 ม.8 ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย จ านวน 1 แปลงพ้ืนที่ 0.5 ไร่ 
ลักษณะพ้ืนที่มีสภาพเป็นที่นาดอนราบเชิงเขา ลักษณะดินเป็นร่วนปนทรายเนื้อดินสีด าปนเทา  



กรรมวิธีแนะน า ใช้พ้ืนที่ปลูก 1 งาน พันธุ์ที่ใช้ปลูกคือ พันธุ์ พจ. 101  มีเนื้อสีเหลืองส้ม เริ่มจากการ
เตรียมพ้ืนที่ก่อนปลูกเม่ือวันที่ 17 พฤศจิกายน 2554 โดยไถด้วยผาล 3 หนึ่งครั้งและผาลพรวนอีกหนึ่งครั้ง แล้วท าการ
หว่านปุ๋ยรองพ้ืนสูตร 13-13-21 อัตรา 50 กก/ไร่ จากนั้นท าการไถยกร่อง ระยะห่างระหว่างสันร่อง 100 ซม. สันร่อง
สูงประมาณ 50 ซม.การปลูกใช้ท่อนพันธุ์เฉพาะส่วนยอดความยาว 30 ซม.ก่อนปลูกท าการแช่ท่อนพันธุ์ด้วยสารเคมี
ป้องกันก าจัดแมลง คาร์โบซัลแฟน 20%EC อัตรา 50 มล./น้ า 20 ลิตร เป็นเวลา 5-10 นาที แล้วน ามาวางในร่มทิ้งไว้
ให้เสด็จน้ า จากนั้นน าท่อนพันธุ์มาปลูกลงแปลงที่เตรียมไว้ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2554 โดยใช้ระยะห่างระหว่าง
หลุม 30 ซม.ระหว่างแถว 100 ซม.โดยวางท่อนพันธุ์ในแนวนอนขวางแปลงให้ข้ออยู่ในดิน 4-6 ข้อ ใช้ยอดพันธุ์ 1 ยอด
ต่อ 1 หลุม หลังจากปลูกให้น้ าทันทีเนื่องจากว่าดินขาดความชื้น ท าการปลูกซ่อมเถามันที่ตายภายใน 15 วันหลังปลูก
แล้ว 30 วันให้น้ าอีก 1 ครั้ง เนื่องจากว่าดินขาดความชื้น สุ่มตรวจเช็คแมลงในแปลงมันเทศ เช่นด้วงงวงมันเทศ และ
หนอนเจาะเถามันเทศ ฉีดพ่นสารป้องกันก าจัดแมลง1 ครั้งเนื่องจากว่ามีการระบาดของแมลง ท าการตลบเถามันเทศ
ขึ้นบนหลังแปลงปลูกเมื่ออายุ 40 วัน ท าการเก็บเกี่ยวผลผลิตมันเทศเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 และบันทึกข้อมูล
วันปลูกและเก็บเกี่ยว การปฏิบัติดูแลรักษาต่าง ๆ ข้อมูลผลผลิต โดยการสุ่มเก็บพ้ืนที่  6 ตารางเมตรจ านวน 5 จุดต่อ
แปลง ได้ผลผลิตเฉลี่ย 2,597 กิโลกรัมต่อไร่    

วิธีการปฏิบัติของเกษตรกร   พ้ืนที่ปลูก 1 งานการเตรียมพ้ืนที่ปลูกโดยการไถด้วยผาล 3 หนึ่งครั้ง
และผาลพรวนอีกหนึ่งครั้ง ก่อนปลูกท าการใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0 รองพ้ืนอัตรา 30 กกต่อไร่โดยการหว่านให้ทั่วทั้ง
แปลง จากนั้นท าการไถให้เป็นร่องแล้ววางท่อนมันลงไปในร่องและไถกลบแล้ววางท่อนพันธุ์ในร่องที่ไถใหม่อีกท าอย่าง
นี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะพอ ไม่มีการยกร่องเป็นรูปสามเหลี่ยมโดยใช้ระยะห่างระหว่างร่องประมาณ 50 ซม.ระหว่างหลุม
ประมาณ 15-20 ซม.การเตรียมท่อนพันธุ์เกษตรกรจะใช้ทุกส่วนของท่อนพันธุ์ตลอดทั้งเถาโดยตัดแบ่งเป็น 2-3 ท่อน
ความยาว 40 – 60 ซม.จากนั้นน ามามัดรวมกันเป็นฟ่อนๆละประมาณ 200-300 ท่อนแล้วน าไปวางตั้งไว้ในที่ร่มโดยใช้
ฟางข้าวหรือกระสอบคลุมไว้ 2-3 วันเพ่ือให้ท่อนมันเทศงอกรากจึงน าไปปลูก หลังจากปลูกแล้วไม่มีการปลูกซ่อมและ
ให้น้ าจะอาศัยความชื้นที่มีอยู่ในดินไม่มีการตลบเถามันเทศโดยเกษตรกรจะปล่อยให้เถามันเทศเลื้อยคลุมพ้ืนที่ไว้เพ่ือ
ป้องกันวัชพืชและท าการพ่นสารเคมีป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืชสองครั้ง  และได้ ท าการเก็บเกี่ยวผลผลิตมันเทศเมื่อ
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 ได้ผลผลิตเฉลี่ย 1,776 กิโลกรัมต่อไร่ (ตารางท่ี 4) 

 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการทดลองและค าแนะน า 
 จากการทดสอบเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตมันเทศ ในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่าง สรุปได้ว่า การปลูกมันเทศ
เพ่ือให้ได้ผลผลิตสูง ควรปลูกในดินร่วนปนทรายและควรมีการไถพรวนดินอย่างน้อย 2 ครั้ง แล้วใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-
21 อัตรา 50 -70 กิโลกรัมต่อไร่ พร้อมกับไถยกร่อง โดยเฉพาะในฤดูฝน เพ่ือให้เหมาะแก่การลงหัวของมันเทศ ส่วน
การเตรียมท่อนพันธุ์มันเทศเพ่ือใช้ส าหรับปลูก ควรใช้ท่อนพันธุ์ที่ตัดเอาเฉพาะส่วนยอดความยาวประมาณ 30 ซม.
และไม่ควรตัดไว้นานเกิน 3-5 วัน ส าหรับการปลูกควรวางท่อนพันธุ์ให้มีลักษณะแนวนอนขวางตามสันร่อง เพ่ือให้ข้อ
ของเถามันสัมผัสดินมากที่สุด โดยให้มีระยะห่างระหว่างหลุมประมาณ 25-30 เซนติเมตร อัตรา 1 ต้นต่อหลุม เป็นวิธี
ที่เหมาะสมที่สุด สามารถเพ่ิมผลผลิตได้ดังนี้ จากการทดสอบในพ้ืนที่เกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ และ
สุโขทัย พบว่าวิธีปฏิบัติของเกษตรกรได้ผลผลิตเฉลี่ย 1,811 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนวิธีแนะน าได้ผลผลิตเฉลี่ย 2,439 
กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตเพ่ิมข้ึนเฉลี่ย 628 กิโลกรัมต่อไร่ 
 จากผลการทดสอบท าให้เห็นว่า การใช้เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตมันเทศ สามารถช่วยเพ่ิมผลผลิตมันเทศ   
ต่อไร่ได้อย่างชัดเจน ควรมีการน าเทคโนโลยีการเพ่ิมผลผลิตมันเทศ ไปศึกษาต่อในพ้ืนที่เกษตรกรที่ยังไม่ได้รับ
เทคโนโลยีที่ถูกต้องตามค าแนะน าต่อไป 
 

การน าไปใช้ประโยชน์ 
             1.เกษตรกรผู้ปลูกมันเทศสามารถน าเทคโนโลยีนี้ไปเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพในการผลิตมันเทศพ้ืนที่ของ
ตัวเองได้ 
 2.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถน าเทคโนโลยีการเพ่ิมผลผลิตมันเทศ ไปเผยแพร่ให้แก่เพ่ือนเกษตรกร
และผู้สนใจในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันเทศไปปรับใช้ได้อย่างถูกวิธีต่อไป 
 3.บริการความรู้แก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ที่สนใจ ใช้เป็นองค์ความรู้ในการศึกษาวิจัยและพัฒนาต่อไป 
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 ตารางที่ 1 แสดงผลผลิตและผลวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์จากการทดสอบเทคโนโลยีการผลิตมันเทศของเกษตรกร 
          จังหวัดพิษณุโลก 

วิธีแนะน า วิธีเกษตรกร  

เกษตรกร  
  

ผลผลิต 
กก/ไร่ 

รายได ้
บาท/ไร ่

ต้นทุน 
บาท/ไร ่

ผลตอบแทน 
บาท/ไร ่

BCR 
  

ผลผลิต 
กก/ไร่ 

รายได ้
บาท/ไร ่

ต้นทุน 
บาท/ไร ่

ผลตอบแทน 
บาท/ไร ่

BCR 
  

 นายมณูศักดิ ์ สิทธิผุย   2,825 22,600 5,700 16,900 3 1,384 11,072 5,000 6,072 2 

 นายมนัส  ทองชุ่ม 2,234 17,872 5,800 12,072 3 1,168 9,344 4,500 4,844 2 

 นางสะอาด  ขาวผ่อง  2,340 18,720 5,500 13,220 3 1,550 12,400 4,200 8,200 3 

 นายศรีไพร  จันทร์ดวง  2,255 18,040 5,300 12,740 3 1,470 11,760 4,400 7,360 3 

 รวม 9,654 77,232 22,300 54,932 3 5,572 44,576 18,100 26,476 2 

 เฉลีย่ 2,414 19,308 5,575 13,733 3 1,393 11,144 4,525 6,619 2 

 
ตารางที่ 2  แสดงผลผลิตและผลวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์จากการทดสอบเทคโนโลยีการผลิตมันเทศของเกษตรกร 

  จังหวัดพิจิตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีแนะน า วิธีเกษตรกร  

เกษตรกร  ผลผลิต 
กก/ไร่ 

รายได ้
บาท/ไร ่

ต้นทุน 
บาท/ไร ่

ผลตอบแทน 
บาท/ไร ่

BCR ผลผลิต 
กก/ไร่ 

รายได ้
บาท/ไร ่

ต้นทุน 
บาท/ไร ่

ผลตอบแทน 
บาท/ไร ่

BCR 

  
 

  

นางนกเล็ก  ชมพ ู  2,352 18,816 5,650 13,166 3 2,100 16,800 5,000 11,800 3 

นายบุญธรรม  เนียมเพราะ   2,200 17,600 5,350 12,250 3 2,080 16,640 5,300 11,340 3 

นางกระถิน  ชมพ ู 2,540 20,320 5,700 14,620 4 1,905 15,240 5,250 9,990 3 

นายบุญเลิศ  พุทธสา   1,985 15,880 5,820 10,060 3 1,895 15,160 5,200 9,960 3 

 รวม 9,077 72,161 22,520 49,641 3 7,980 63,840 20,750 43,090 3 

 เฉลีย่ 2,269 18,152 5,630 12,522 3 1,995 15,960 5,187 10,773 3 



  ตารางที่ 3 แสดงผลผลิตและผลวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์จากการทดสอบเทคโนโลยีการผลิตมันเทศของเกษตรกร 
     จังหวัดเพชรบูรณ์ 

วิธีแนะน า วิธีเกษตรกร  

เกษตรกร  
  

ผลผลิต 
กก/ไร่ 

รายได ้
บาท/ไร ่

ต้นทุน 
บาท/ไร ่

ผลตอบแทน 
บาท/ไร ่

BCR 
  

ผลผลิต 
กก/ไร่ 

รายได ้
บาท/ไร ่

ต้นทุน 
บาท/ไร ่

ผลตอบแทน 
บาท/ไร ่

BCR 
  

นายสาธิต เพชรตาด   2,750 22,000 5,400 16,600 4 1,888 15,104 5,120 9,984 3 

นางสาหร่าย  ขวัญมี   2,550 20,400 5,020 15,380 4 2,250 18,000 5,000 13,000 4 

นายไกรจิตร  กันยาประสิทธิ ์  2,305 18,440 5,200 13,240 4 2,055 16,440 4,950 11,490 3 

นายนคร  ทองสา 2,520 20,160 5,200 14,960 4 1,995 15,960 5,100 10,860 3 

 รวม 10,125 81,000 20,820 60,180 4 8,188 65,504 20,170 45,334 3 

 เฉลี่ย 2,531 20,250 5,205 15,045 4 2,047 16,376 5,043 11,334 3 

 
  ตารางที่ 4  แสดงผลผลิตและผลวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์จากการทดสอบเทคโนโลยีการผลิตมันเทศของเกษตรกร 

      จังหวัดสุโขทัย 

วิธีแนะน า วิธีเกษตรกร  

เกษตรกร  ผลผลิต 
กก/ไร่ 

รายได ้
บาท/ไร ่

ต้นทุน 
บาท/ไร ่

ผลตอบแทน 
บาท/ไร ่

BCR ผลผลิต 
กก/ไร่ 

รายได ้
บาท/ไร ่

ต้นทุน 
บาท/ไร ่

ผลตอบแทน 
บาท/ไร ่

BCR 

  
 

  

นางล าพอง  เขยีวจันทร ์  2,229 17,832 5,375 12,457 3 1,520 12,160 5,050 7,110 2 

นางอารีย์  กกขุนทด   2,970 23,760 5,605 18,155 4 2,661 21,288 5,205 16,083 4 

นางบ าเรอ  เทียมจันทร์   2,368 18,944 5,450 13,494 3 1,274 10,192 4,980 5,212 2 

นายแนบ จ็อกกึง 2,597 20,776 5,670 15,106 4 1,776 14,208 5,220 8,988 3 

 รวม 10,164 81,312 22,100 59,212 4 7,231 57,848 20,455 37,393 3 

 เฉลีย่ 2,541 20,328 5,525 14,803 4 1,807 14,456 5,113 9,343 3 

 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 5  แสดงค่าเฉลี่ยผลผลิตและผลวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์จากการทดสอบเทคโนโลยีการผลิตมันเทศ 
  ที่ไร่เกษตรกรในเขต จังหวัด พิษณุโลก พิจิตร  เพชรบูรณ์  และ สุโขทัย  

วิธีแนะน า วิธีเกษตรกร  

เกษตรกร  ผลผลิต รายได ้ ต้นทุน ผลตอบแทน BCR ผลผลิต รายได ้ ต้นทุน ผลตอบแทน BCR 

  กก/ไร่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่   กก/ไร่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่   

พิษณุโลก 2,414 19,312 5,575 13,737 3 1,393 11,144 4,525 6,619 2 

พิจิตร   2,269 18,152 5,630 12,522 3 1,995 15,960 5,187 10,773 3 

เพชรบูรณ์ 2,531 20,248 5,205 15,043 4 2,047 16,376 5,043 11,333 3 

สุโขทัย 2,541 20,328 5,525 14,803 4 1,807 14,456 5,113 9,343 3 

 รวม 9,755 78,040 21,935 56,105 4 7,242 57,936 19,868 38,068 3 

 เฉลีย่ 2,439 19,510 5,484 14,026 4 1,811 14,484 4,967 9,517 3 
 

ตารางที่ 6 สรุปความคิดเห็น (%ความชอบ) ของเกษตรกรต่อการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตมันเทศ 

เกษตรกร (ราย) 
ด้านพันธุ ์ ด้านเขตกรรม 

พจ 65-
3 

พจ 101 การไถ 2 ครั้ง
แล้วยกร่อง 

การใช้ปุ๋ย(ชนิด/
อัตราที่ใช้) 

การยกรอ่ง
สูง 50 ซม. 

การใช้ท่อนพันธุ์
(เฉพาะส่วนยอด) 

การวาง
ท่อนพันธุ ์

การแช่
ท่อนพันธุ ์

การตลบเถา 

1 จ.พิษณุโลก 95 65 80 78 85 70 65 90 80 
2 จ.พิษณุโลก 100 95 100 80 100 88 78 90 95 
3 จ.พิษณุโลก 90 85 90 89 85 70 85 95 89 
4 จ.พิษณุโลก 98 80 90 87 97 89 93 90 98 
5 จ.พิจิตร 96 95 90 80 100 88 78 90 95 
6 จ.พิจิตร 90 85 90 89 85 70 85 95 89 
7 จ.พิจิตร 95 95 90 90 70 80 68 85 80 
8 จ.พิจิตร 96 80 85 68 96 79 80 68 78 
9 จ.เพชรบูรณ์ 98 89 76 75 70 75 80 86 75 
10 จ.เพชรบูรณ์ 96 90 95 87 98 90 89 95 86 
11 จ.เพชรบูรณ์ 98 89 76 75 70 75 80 86 75 
12 จ.เพชรบูรณ์ 90 85 90 89 85 70 85 95 89 
13 จ.สุโขทัย 96 98 55 80 30 78 70 87 80 
14 จ.สุโขทัย 98 100 50 90 45 85 78 90 80 
15 จ.สุโขทัย 100 96 40 87 45 89 80 78 85 
16 จ.สุโขทัย 100 95 43 86 40 80 79 80 84 

เป็นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ร่วมโครงการ 

 
 



ภาพกิจกรรมการทดสอบ 
   

     
เกษตรกรไม่มีการยกร่อง    วิธีแนะน ามีการยกร่อง 

   
   การเตรียมยอดพันธุ์วิธีเกษตรกรใช้ทุกส่วนของยอดพันธุ์ 

   
การเตรียมยอดพันธุ์วิธีแนะน าใช้เฉพาะส่วนยอด 



   
 เกษตรกรปลูกแบบไม่ยกร่อง   วิธีแนะน าปลูกแบบยกร่อง 

     
 สภาพแปลงไม่ยกร่อง    สภาพแปลงยกร่อง 

   
          การเก็บเกี่ยวผลผลิต 



   
    การคัดเกรดหัวมันเทศก่อนจ าหน่าย 

   
การบรรจุหีบห่อ 

 
  ผลผลิตออกสู่ตลาด 

 


