
1 
 

รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองท่ีสิ้นสุด  

------------------------ 

 
ชุดโครงการวิจัย วิจัยและพัฒนามันส าปะหลัง 
โครงการวิจัย วิจัยการทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลัง 
กิจกรรม  การทดสอบเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตมันส าปะหลังในเขตพ้ืนที่ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
กิจกรรมย่อย การทดสอบเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตมันส าปะหลังในเขตพ้ืนที่ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
ชื่อการทดลอง  การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลังแบบประณีตจงัหวัดนครพนม 
คณะผู้ด าเนินงาน 
หัวหน้าการทดลอง ปัญจพล  สิริสุวรรณมา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม 
ผู้ร่วมงาน  นิยม  ไข่มุกข์   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม 
   ช านาญ   กสิบาล  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม 
   ปรีชา  แสงโสดา  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย 
    โสภิตา   สมคิด  ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี 
 
บทคัดย่อ 
 การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตแบบประณีตจังหวัดนครพนม ในปี 2557 – 2558 ด าเนินการทดสอบ
เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตมันส าปะหลังในไร่เกษตรกรพ้ืนที่อ าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีการ
ปลูกมันส าปะหลังมากที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดนครพนม ด าเนินการทดสอบด าเนินในพื้นที่เกษตรกรโดย
เกษตรกรมีส่วนร่วมด าเนินการ โดยด าเนินการตามขั้นตอนระบบการท าฟาร์ม (FSR) และการพัฒนาเทคโนโลยี
แบบมีส่วนร่วม (PTD) พ้ืนที่ 20 ไร่ มีเกษตรกรเป้าหมาย 5 ราย ผลการด าเนินการ พบว่า การใช้เทคโนโลยีด้าน
พันธุ์ การเตรียมท่อนพันธุ์ และระยะปลูกท่ีเหมาะสมในปี 2557 วัดการเจริญเติบโตมันส าปะหลังพันธุ์ พบว่า วิธี
ทดสอบมีการเจริญเติบโตทางสูงกว่าวิธีเกษตรกร ทั้งในด้านความสูงและทรงพุ่ม จ านวนหัวต่อต้นของมัน
ส าปะหลัง วิธีทดสอบมีจ านวนหัวต่อต้นเฉลี่ย 8.4 หัวต่อต้น สูงกว่าวิธีเกษตรกรเฉลี่ย 9.6 หัวต่อต้น น้ าหนักต้น
ของมันส าปะหลัง วิธีทดสอบ มีน้ าหนักต้นของมันส าปะหลัง เฉลี่ย 1.6 กิโลกรัมต่อต้น สูงกว่าวิธีเกษตรกรวิธี
เกษตรกร มีน้ าหนักต้นของมันส าปะหลังเฉลี่ย 1.5 กิโลกรัมต่อต้น น้ าหนักเหง้าของมันส าปะหลัง วิธีทดสอบมี
น้ าหนักเหง้าของมันส าปะหลังเฉลี่ย 0.6 กิโลกรัมต่อต้น สูงกว่าวิธีเกษตรกรวิธีเกษตรกรมีน้ าหนักเหง้าของมัน
ส าปะหลังเฉลี่ย 0.5 กิโลกรัมต่อต้น น้ าหนักหัวสดของมันส าปะหลัง วิธีทดสอบมีน้ าหนักหัวสดของมันส าปะหลัง 
เฉลี่ย 4.6 กิโลกรัมต่อต้น สูงกว่าวิธีเกษตรกรวิธีเกษตรกรมีน้ าหนักหัวสดของมันส าปะหลัง เฉลี่ย 3.5 กิโลกรัมต่อ
ต้น ผลผลิตต่อไร่ของมันส าปะหลัง วิธีทดสอบมีผลผลิตต่อไร่ของมันส าปะหลังเฉลี่ย  5 ตันต่อไร่ สูงกว่าวิธี
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เกษตรกร วิธีเกษตรกรมีผลผลิตต่อไร่ของมันส าปะหลังเฉลี่ย 3.2 ตันต่อไร่ พบว่ากรรมวิธีทดสอบมีองค์ประกอบ
ผลผลิตและผลลิตสูงกว่ากรรมวิธีของเกษตรกรทุกราย ผลจากการใช้ปุ๋ยตามค าแนะน าพบว่าเกษตรกรเมื่อ
วิเคราะห์ผลตอบแทนที่ได้จากการขายหัวมันส าปะหลังสดของเกษตรกร พบว่า วิธีทดสอบ มีรายได้สุทธิ เฉลี่ย
สูงสุดคือ 10,750 บาทต่อไร่ วิธีเกษตรกร 6,880 บาทต่อไร่ ตามล าดับ ส่วนค่าสัดส่วนรายได้ต่อการลงทุน (BCR) 
พบว่า วิธีทดสอบให้ค่าสัดส่วนรายได้ต่อการลงทุน (BCR) 1.86 ซึ่งสูงกว่าวิธีเกษตรกร คือ 1.19 

 
 
 
ค าน า 

มันส าปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความส าคัญในภาพรวมของประเทศไทย ในปี 2556 คาดว่ามีพ้ืนที่เก็บ
เกี่ยว 8.16 ล้านไร่และผลผลิต 27.46 ล้านตัน ทั้งนี้ผลผลิตออกสู่ตลาดแล้ว (ต.ค. 2555 – ส.ค. 2556) ประมาณ 
26.40 ล้านตัน (ร้อยละ 96.15 ของผลผลิตทั้งหมด) ส าหรับ ปี 2557 คาดว่ามีพ้ืนที่เก็บเกี่ยว 8.02 ล้านไร่ และ
ผลผลิต 28.22 ล้านตัน เมื่อเทียบกับปี 2556 (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2556) จังหวัดนครพนม ปี
เพาะปลูก 2555/56 มีพ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลัง 63,795 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 3,071 กก./ไร่ จะเห็นว่าผลผลิตเฉลี่ยต่อ
ไร่ค่อนข้างต่ า อันเนื่องมาจากเกษตรกรในพ้ืนที่ขาดความรู้และทักษะทางด้านการปลูกและดูแลรักษา  การ
ปรับปรุงบ ารุงดิน การใช้ปุ๋ยเคมีไม่สอดคล้องกับความต้องการของพืชและคุณสมบัติของดิน เช่น ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 
46-0-0  16-8-8 16-16-8  15-15-15  อัตรา 25-50 กิโลกรัม/ไร่  ไม่มีการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ ส่งผลให้ดินขาดความ
อุดมสมบูรณ์ ผลผลิตต่ าประกอบกับปัจจัยการผลิตที่มีราคาสูงขึ้นเรื่อย ๆ ท าให้ต้นทุนการผลิตสูง ดังนั้นการ
พัฒนาการผลิตให้ได้ผลผลิตสูงขึ้น การใช้ปัจจัยการผลิตที่เหมาะสมไม่น้อยหรือมากเกินความจ าเป็น  จะเป็น
แนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับการลงทุนจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะขยาย
ผลงานวิจัยด้านการผลิตมันส าปะหลังของกรมวิชาการเกษตรที่ให้ผลผลิตสูง โดยเฉพาะการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์
ดิน ไปสู่เกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลังในพ้ืนที่ ในรูปแบบของการจัดท าแปลงต้นแบบร่วมกับเกษตรกร  เพ่ือให้
เกิดการเรียนรู้และการปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และยังเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรกรใน
พ้ืนที่ใกล้เคียงและเกษตรกรรายอื่น ๆ ได้อีกด้วย 

วิธีด าเนินการ 
- อุปกรณ์ 
  - สิ่งที่ใช้ในการทดลอง  
   1. มันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 72 
   2. ปุ๋ยเคมีสูตร 15-7-18, 46-0-0, 18-46-0, 0-0-60, 15-15-15 
   3. ปุ๋ยอินทรีย์  
  4. สารเคมีป้องกันก าจัดเพลี้ยแป้งมันส าปะหลัง 
   6. วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือในการไถเตรียมดินและในการปลูกพืช 
   7. วัสดุอุปกรณ์ในการจดบันทึกข้อมูล เช่น กระดาษ ปากกา สมุด ดินสอ กระดาน เป็นต้น 
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   8. วัสดุอุปกรณ์ส าหรับบันทึก วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลและจัดท ารายงาน  
- วิธีการ 

การด าเนินงานในแต่ละพ้ืนที่เป้าหมาย อาศัยแนวทางการวิจัยระบบการท าฟาร์ม (Farming System 
Research Approach) ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนหลัก ได้แก่  
  ขั้นตอนที่  1การคัดเลือกพ้ืนที่ด าเนินการ เลือกพ้ืนที่ตามนโยบายภาครัฐ ตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามนโยบายของกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ และตามสภาพปัญหาเร่งด่วนที่
เกิดข้ึนในพ้ืนที่ 
  ขั้นตอนที่  2  การวิเคราะห์พ้ืนที่  (Area  Analysis)  เป็นการศึกษาสภาพพ้ืนที่โดยการ
วิเคราะห์ระบบนิเวศเกษตร  (Agroecosystem  Analysis)  และถ้าหากมีความจ าเป็นเร่งด่วนจะใช้วิธีประเมิน
สภาวะชนบทแบบเร่งด่วน  (Rapid  Rural  Appraisal)  เพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพพ้ืนที่เป้าหมายและ
ศักยภาพในการพัฒนา 
  ขั้นตอนที่  3 การวางแผนการวิจัย (Research Planning) เป็นการวางแผนการวิจัยตาม
ประเด็นปัญหาที่ได้จากการวิเคราะห์พ้ืนที่ โดยให้เกษตรกรมีส่วนร่วมด าเนินการวิจัย ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบ
ระหว่างเทคโนโลยีที่น าเข้าไปทดสอบกับวิธีที่เกษตรกรปฏิบัติ 
  ขั้นตอนที่  4 การด าเนินการวิจัย (Experimentation) เป็นการด าเนินการทดสอบในพ้ืนที่
เกษตรกรที่ได้วางแผนไว้ โดยเป็นความร่วมมือกันระหว่างผู้ด าเนินการวิจัยและเกษตรกรตามข้ันตอนที่ได้วางไว้
เปรียบเทียบกรรมวิธีทดสอบและวิธีเกษตรกรดังนี้ 
  ขั้นตอนที่  5 การยืนยันผลการทดสอบและการขยายผล เมื่อพบว่าเทคโนโลยีตัวใดในการผลิต
พืช หรือระบบเกษตรกรรมใดเหมาะที่จะเผยแพร่สู่เกษตรกรได้ ด าเนินการ ดังนี้ 
   5.1 การทดสอบหลายพ้ืนที่ โดยน าเทคโนโลยีที่มีแนวโน้มว่าดี และเกษตรกร
ยอมรับไปทดสอบในหลายๆ พ้ืนที่ ซึ่งศักยภาพคล้ายคลึงกัน 
   5.2 การขยายผลการทดสอบ เมื่อได้เทคโนโลยีที่มีศักยภาพ ก็จะมีการขยายผลใน
พ้ืนที่สู่เกษตรกรอ่ืนโดยผ่านกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีแบบต่างๆ 

 ด าเนินการท าแปลงทดสอบประชุมชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลังตาม
ค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตรและเปิดโอกาสให้กลุ่มเกษตรกรที่ร่วมงานทดสอบในพ้ืนที่เป้าหมายได้เลือก
เทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลังตามความพร้อมจ านวนตั้งแต่  1 - 6 ประเด็น (เทคโนโลยี) ดังตารางเพ่ือ
เปรียบเทียบกับรูปแบบการผลิตตามวิธีการเดิม 

การปฏิบัติ กรรมวิธีทดสอบ กรรมวิธีเกษตรกร 
1. พันธุ์มันส าปะหลัง พันธุ์ดีที่เหมาะสมแต่ละพ้ืนที่ 

ได้แก่ ระยอง 72 
พันธุ์เดิมของเกษตรกร 

2. การเตรียมท่อนพันธุ์ เตรียมท่อนพันธุ์ทีส่มบูรณ์ ดังนี้ 
- อายุ 10-12 เดือน ตัดต้นทิ้งไว้ไม่เกิน 15-30 วัน 
-  ตัดท่อนพันธุ์ยาว ประมาณ 20 - 30 เซนติเมตร 

- ไม่มีการคัดเลือกท่อน
พันธุ์ 
- ให้ความส าคัญกับเรื่อง
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การปฏิบัติ กรรมวิธีทดสอบ กรรมวิธีเกษตรกร 
- เลือกใช้ส่วนกลางล าต้น 
- แช่ท่อนพันธุ์ก่อนปลูกด้วยสารเคมีไทอะมีโทแซม (25%WG) 
หรืออิมิดาโคลพริด (70%WG) อัตรา 4 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร หรือ 
ไดโนทีฟูแรน (10%WG) อัตรา 40 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร นาน
ประมาณ 5-10 นาที น าไปผึ่งลมในที่ร่มให้แห้งก่อนน าไปปลูก 

ท่อนพันธุ์ค่อนข้างน้อย 

3. ระยะปลูก ใช้ระยะปลูกท่ีเหมาะสมไม่ถี่หรือห่างเกินไป โดย 
- ใช้ระยะระหว่างแถวและระหว่างต้น  0.8-1.0  เมตร 
- ปลูกแบบปักท่อนตรงลึกประมาณ 10 เซนติเมตร 

- ปลูกถี่ถึงถี่มาก ระยะ
แ ถ ว  0 .8 -1 .0  เม ต ร 
ระยะต้น 0.3-0.5 เมตร 

4. การปรับปรุงดิน ปรับปรุงสภาพกายภาพและเคมีดินมีการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างถูกต้อง
และเหมาะสม โดย 
- การใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินหรือตามค าแนะน าเมื่ออายุ 
1-2 เดือน  
- ปลูกในระบบหมุนเวียนกับพืชอ่ืน เช่น อ้อยโรงงาน ข้าวไร่ 
ข้าวโพด ไม่เผาเศษซากพืชในแปลง ปรับปรุงดินโดยปุ๋ยอินทรีย์
หรือปลูกพืชปุ๋ยสด 
- การปลูกแฝกเพ่ืออนุรักษ์ดินและน้ า 
- ในแหล่งปลูกที่มีปัญหาหัวเน่า มีการศึกษาและแก้ไขปัญหาดิน
ดานโดยการไถระเบิดดินดานก่อนการปลูกมันส าปะหลัง 

- ปลูกแบบต่อเนื่อง 
- ไม่ ให้ความส าคัญกับ
การปรับปรุงสภาพทาง
กายภาพดินเท่าที่ควร ไม่
มีการแก้ไขปัญหาดินดาน 
- เผาเศษซากพืชในแปลง 
- ใช้ ปุ๋ ย เค มี โ ด ย ข า ด
ความรู้และความเข้าใจ 
เช่น ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 16-
8-8 / 15-15-15 / 46-
0-0 จ านวน 25-50 กก.
ไร่ ใส่แบบรองพ้ืนพร้อม
ปลูก ไม่มีการวิเคราะห์
ดิน 

5. การดูแลรักษาอ่ืน ๆ - เมื่อพบการระบาดของเพลี้ยแป้งสีชมพู ควบคุมด้วยการปล่อย
แตนเบียน 

ด าเนินการตามวิธี
เกษตรกร 

6. อายุเก็บเก่ียว เพ่ือให้ได้ผลผลิตและคุณภาพสูงโดยท าการเก็บเกี่ยวที่อายุ 10 -
12 เดือน 

-เก็บเก่ียวที่อายุไม่เกิน 
10 เดือน 

 
 การบันทึกข้อมูล 

1. บันทึกข้อมูลด้านกายภาพ  เช่น  สภาพพ้ืนที่  ปริมาณน้ าฝนหรือชลประทานที่ได้รับ สภาพความ
อุดมสมบูรณ์ของดิน 

  2. บันทึกข้อมูลด้านเกษตรศาสตร์  เช่น การเจริญเติบโต  ผลผลิต  องค์ประกอบผลผลิต  การระบาด
ของโรคและแมลงศัตรูมันส าปะหลัง 
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 3. บันทึกข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์  ได้แก่  ต้นทุนในการผลิต  รายได้  ผลตอบแทน 
 4. บันทึกข้อมูลด้านสังคมและอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  การใช้ที่ดิน แรงงาน  การตัดสินใจของ
เกษตรกรที่จะเลือกเทคโนโลยีต่างๆ 

 5. ปัญหาอุปสรรคต่างๆ 
 
เวลาและสถานที่ 

ระยะเวลา  เริ่มด าเนินการ ตุลาคม 2556 – กันยายน 2558 
สถานที่ด าเนินการ  ไร่เกษตรกรผู้ปลุกมันส าปะหลัง อ าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 

 
ผลการทดลองและวิจารณ์ 

 
ขั้นตอนที่  1 การคัดเลือกพื้นที่ด าเนินการ 

            อ าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม สภาพโดยทั่วไปของอ าเภอปลาปาก เป็นที่ราบลุ่มสลับกับ
ดอนป่าไม้เบญจพรรณ ซึ่งมีป่าประมาณ 40% ของพ้ืนที่ ลักษณะของดินเป็นดินลูกรังปนดินเหนียว ทรัพยากรดิน
ของอ าเภอปลาปาก ส่วนใหญ่จะมีความอุดมสมบูรณ์ต่ าถึงต่ ามาก นอกจากนี้ยังเป็นดินตื้น ซึ่งมีกรวดลูกรังปะปน
อยู่ในเนื้อดินมาก บางแห่งมีเนื้อดินค่อนข้างเป็นทราย ดังนั้นการใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณท่ีดินดังกล่าว จึง
จ าเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงสภาพของดินให้เหมาะสมกับพืชที่จะปลูก โดยการใช้อินทรียวัตถุในอัตราและ
ระยะเวลาที่เหมาะสม มีพ้ืนที่ในการปลูกมันส าปะหลัง 6,630 ไร่ ผลิตเฉลี่ย 3,352 กิโลกรัม/ไร่ ซึ่งเป็นแหล่งปลูก
ที่ส าคัญของจังหวัดนครพนม 

 

 

ขั้นตอนที่  2 การวิเคราะห์พื้นที่  
  การวิเคราะห์พ้ืนที่ข้อมูลที่ได้จากสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลังในพ้ืนที่ อ าเภอปลา
ปากจังหวัดนครพนม ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติในการผลิตมันส าปะหลังของเกษตรกร พบว่า พันธุ์มัน
ส าปะหลังที่เกษตรกรนิยมปลูกมีหลากหลายพันธุ์ โดยแหล่งพันธุ์ของเกษตรกรได้จากการซื้อ การขอแบ่งจาก
เพ่ือนเกษตรกรเอง โดยเกษตรกรเกือบทั้งหมดไม่รู้จักพันธุ์มันส าปะหลัง การปลูกเกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกมัน
ส าปะหลังในช่วงต้นฤดูฝน (มีนาคม-พฤษภาคม) เพ่ืออาศัยน้ าฝนในการเจริญเติบโตของมันส าปะหลัง ระยะปลูก
ที่เกษตรกรใช้มีระยะระยะระหว่างแถวตั้งแต่ 60-100 เซนติเมตร และระยะระหว่างต้น 50-80 เซนติเมตร ลักษณะ
เป็นดินร่วนปนทราย หรือดินทราย ที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ า และไม่มีแหล่งน้ า 
  การปลูกมันส าปะหลังของเกษตรกร จะมีการเตรียมดินก่อนปลูกด้วยการไถดิน 1-2 ครั้ง คือ ไถดะ
และไถแปร และยกร่องปลูก ตามระยะปลูกที่เกษตรกรเคยปลูกประจ า ท่อนพันธุ์เกษตรกรจะได้จากการซื้อ การขอ
แบ่งจากเพ่ือนเกษตรกรเอง การใส่ปุ๋ยนั้น เกษตรกรใส่ปุ๋ยเคมีเกษตรกรส่วนใหญ่จะใส่ปุ๋ยเพียง 1 ครั้ง ปุ๋ยเคมีสูตร 
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15-15-15 อัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่หลังจากปลูกมันส าปะหลังไปแล้ว 1-2 เดือน พร้อมก าจัดวัชพืช หรือบางรายใส่
ปุ๋ยสูตร 46-0-0 ร่วมกับ 15-15-15 หรือ 16-8-8 หรือ 16-16-8 อัตราแตกต่างกันไป ทั้งหมดนี้ไม่มีการใส่ปุ๋ยอินทรีย์
เพ่ือการปรับปรุงบ ารุงดินเลย การก าจัดวัชพืชเกษตรกรส่วนใหญ่ด าเนินการก าจัดวัชพืชในแปลงโดยใช้แรงงาน 
รองลงมาคือการใช้สารก าจัดวัชพืชทั้งชนิดก่อนและหลังวัชพืชงอก ศัตรูพืชที่พบมากที่สุด คือเพลี้ยแป้ง เมื่อเกิด
ปัญหาการระบาดของศัตรูพืชส่วนใหญ่เกษตรกรไม่ใช้สารเคมีในการป้องกันก าจัด และไม่ได้ด าเนินการใด ๆ 
เนื่องจากไม่มีความรู้  
  การเก็บเกี่ยวผลผลิตของเกษตรกร พบว่าส่วนใหญ่ท าการเก็บเกี่ยวผลผลิตเมื่อมันส าปะหลังอายุ
ประมาณ 8-10 เดือน โดยการเก็บเกี่ยวเกษตรกรมักใช้แรงงานในการเก็บเกี่ยว ส่วนผลผลิตมันส าปะหลังที่เกษตรกร
ผลิตได้อยู่ในช่วง 2 – 3 ตันต่อไร่ ความแตกต่างของผลผลิตส่วนหนึ่งมาจากความแปรปรวนของสภาพแวดล้อมที่
แตกต่างกัน พันธุ์ที่ใช้ และการปฏิบัติดูแลรักษาผลผลิตในแปลง 

 ขั้นตอนที่  3 การวางแผนการวิจัย 
  การวางแผนงานด้วยการระดมความคิดเห็นเพ่ือหาแนวทางในการเพิ่มผลผลิตและผลตอบแทน
จากการผลิตมันส าปะหลังระหว่าง เกษตรกรกับนักวิชาการเกษตร พบว่าประเด็นปัญหาที่ส าคัญท่ีจะน ามาใช้ใน
การปฏิบัติ คือ การเลือกใช้พันธุ์ให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ การก าหนดระยะปลูกให้เหมาะสม และการใช้ปุ๋ยตาม
ค าแนะน า โดยมีแนวทางในการแก้ไขปัญหา ได้แก่ การเตรียมพันธุ์และระยะปลูกท่ีเหมาะสม เพ่ือให้ได้พันธุ์มัน
ส าปะหลังที่มีความเหมาะสมกับพ้ืนที่ ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีการใส่ปุ๋ยของกรมวิชาการเกษตร เพ่ือเพ่ิมผลผลิต
มันส าปะหลังให้แก่เกษตรกร มีเกษตรกรร่วมท างานทดสอบการผลิตมันส าปะหลัง โดยเปรียบเทียบระหว่าง
กรรมวิธีทดสอบ ได้แก่ การเลือกใช้พันธุ์และระยะปลูกที่เหมาะสม การใส่ปุ๋ยเคมีตามค าแนะน า กับกรรมวิธีที่
เกษตรกรปฏิบัติอยู่เดิม ในแปลงเกษตรกรจ านวน 5 รายในพ้ืนที่ 20 ไร่  

 ขั้นตอนที่  4 การด าเนนิการวิจัย 
  4.1 ด้านการเจริญเติบโตและผลผลิตมันส าปะหลัง 

   4.1.1 เทคโนโลยีการเตรียมท่อนพันธุ์และระยะปลูกท่ีเหมาะสม ในปี 2557 
  จากการทดสอบเทคโนโลยีพันธุ์ การเตรียมท่อนพันธุ์ และระยะปลูกท่ีเหมาะสมในปี 2557 วัด
การเจริญเติบโตมันส าปะหลังพันธุ์ พบว่า วิธีทดสอบมีความสูง 140 170 125 130 และ 150 เซนติเมตร เฉลี่ย 
143 เซนติเมตร วิธีเกษตรกร มีความสูง 110 125 125 125 และ 140 เซนติเมตร เฉลี่ย 125 เซนติเมตร ด้าน
ทรงพุ่ม พบว่า วิธีทดสอบมีทรงพุ่มกว้าง 120 150 105 110 และ 130 เซนติเมตร เฉลี่ย 123 เซนติเมตร วิธี
เกษตรกร มีความกว้างทรงพุ่ม 100 110 115 115 และ 120 เซนติเมตร เฉลี่ย 112 เซนติเมตร กรรมวิธีทดสอบ
มีการเจริญเติบโตสูงกว่ากรรมวิธีของเกษตรกรทุกราย กรรมวิธีทดสอบมีความสูงมากกว่า และสามารถแตกทรง
พุ่มของมันส าปะหลังได้เร็วกว่ากรรมวิธีเกษตรกรเมื่ออายุ 3 เดือนหลังปลูกท าให้พุ่มใบคลุมพ้ืนที่ได้เร็ว จึงลด
โอกาสการเจริญเติบโตของวัชพืชที่อยู่ระหว่างร่องได้ 
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ตารางที่ 1 แสดง ความสูง และขนาดทรงพุ่มมันส าปะหลัง ของกรรมวิธีทดสอบที่ใช้เทคโนโลยีการเตรียมท่อน

พันธุ์และระยะปลูกท่ีเหมาะสมเปรียบเทียบ กับกรรมวิธีเกษตรกร ปี 2557 
 

ชื่อ 
ความสูง (ซม.) ทรงพุ่ม (ซม.) 

วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร 
นายนุช   พุ่มโยนก 140 110 120 100 
นายเมย   ค าโม้ 170 125 150 110 
นายวราภรณ์   สุวัตร์ 125 125 105 115 
นางแก่นจันทร์   กลางทัพย์ 130 125 110 115 
นางพิสมัย   ภูวราช 150 140 130 120 

เฉลี่ย 143 125 123 112 
 
จ านวนหัวต่อต้นของมันส าปะหลัง พบว่า วิธีทดสอบ มีจ านวนหัวต่อต้น 7 6 7 11 และ 11 หัวต่อต้น 

เฉลี่ย 8.4 หัวต่อต้น วิธีเกษตรกร มีจ านวนหัวต่อต้น 10 15 10 8 และ 5 หัวต่อต้น เฉลี่ย 9.6 หัวต่อต้น น้ าหนัก
ต้นของมันส าปะหลัง วิธีทดสอบ มีน้ าหนักต้นของมันส าปะหลัง 1.4 1.8 1.9 1.4 และ 1.9 กิโลกรัมต่อต้น เฉลี่ย 
1.6 กิโลกรัมต่อต้น วิธีเกษตรกร มีน้ าหนักต้นของมันส าปะหลัง 1.0 1.5 1.5 2.1 และ 1.5 กิโลกรัมต่อต้น เฉลี่ย 
1.5 กิโลกรัมต่อต้น น้ าหนักเหง้าของมันส าปะหลัง วิธีทดสอบมีน้ าหนักเหง้าของมันส าปะหลัง 0.5 0.6 0.5 0.6 
และ 0.7 กิโลกรัมต่อต้น เฉลี่ย 0.6 กิโลกรัมต่อต้น วิธีเกษตรกรมีน้ าหนักเหง้าของมันส าปะหลัง 0.4 0.4 0.5 0.5 
0.5 และ 0.5 กิโลกรัมต่อต้น เฉลี่ย 0.5 กิโลกรัมต่อต้น น้ าหนักหัวสดของมันส าปะหลัง วิธีทดสอบมีน้ าหนักหัว
สดของมันส าปะหลัง 4.8 7.2 3.9 4.8 และ 2.2 กิโลกรัมต่อต้น เฉลี่ย 4.6 กิโลกรัมต่อต้น วิธีเกษตรกรมีน้ าหนัก
หัวสดของมันส าปะหลัง 3.6 2.0 3.6 3.3 และ 6 กิโลกรัมต่อต้น เฉลี่ย 3.5 กิโลกรัมต่อต้น ผลผลิตต่อไร่ของมัน
ส าปะหลัง วิธีทดสอบมีผลผลิตต่อไร่ของมันส าปะหลัง 5.3 7.9 4.3 5.3 และ 2.4 ตันต่อไร่ เฉลี่ย  5 ตันต่อไร่ วิธี
เกษตรกรมีผลผลิตต่อไร่ของมันส าปะหลัง 4 2.2 2.9 3.6 และ 3.3 ตันต่อไร่ เฉลี่ย 3.2 ตันต่อไร่ พบว่ากรรมวิธี
ทดสอบมีองค์ประกอบผลผลิตและผลลิตสูงกว่ากรรมวิธีของเกษตรกรทุกราย ตามผลจากการใช้ปุ๋ยตาม
ค าแนะน า 
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ตารางที่ 2 ผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิตของมันส าปะหลังกรรมวิธีทดสอบที่ใช้เทคโนโลยีด้านพันธุ์ การ

เตรียมท่อนพันธุ์ ระยะปลูกที่เหมาะสม และการใช้ปุ๋ยตามค าแนะน า เปรียบเทียบกับกรรมวิธี
เกษตรกร ปี 2557 

 

ชื่อ 
จ านวนหัวต่อต้น น้ าหนักต้น น้ าหนักเหง้า 

วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร 
นายนุช   พุ่มโยนก 7 10 1.4 1.0 0.5 0.4 
นายเมย   ค าโม้ 6 15 1.8 1.5 0.6 0.4 
นายวราภรณ์   สุวัตร ์ 7 10 1.9 1.5 0.5 0.5 
นางแก่นจันทร์   กลางทัพย์ 11 8 1.4 2.1 0.6 0.5 
นางพิสมัย   ภูวราช 11 5 1.9 1.5 0.7 0.5 

เฉลี่ย 8.4 9.6 1.6 1.5 0.7 0.5 
 
ตารางที่ 2 ผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิตของมันส าปะหลังกรรมวิธีทดสอบที่ใช้เทคโนโลยีด้านพันธุ์ การ

เตรียมท่อนพันธุ์ ระยะปลูกที่เหมาะสม และการใช้ปุ๋ยตามค าแนะน า เปรียบเทียบกับกรรมวิธี
เกษตรกร ปี 2557 (ต่อ) 

ชื่อ 
น้ าหนักหัว ผลผลิตต่อไร่ ผลต่างผลผลิต 

วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร ผลต่าง ร้อยละ 
นายนุช   พุ่มโยนก 4.8 3.6 5.3 4 1.3 25 
นายเมย   ค าโม้ 7.2 2.0 7.9 2.2 5.7 72 
นายวราภรณ์   สุวัตร ์ 3.9 3.6 4.3 2.9 1.4 33 
นางแก่นจันทร์   กลางทัพย์ 4.8 3.3 5.3 3.6 1.7 31 
นางพิสมัย   ภูวราช 2.2 6.0 2.4 3.3 1 36 

เฉลี่ย 4.6 3.5 5 3.2 1.8 25 
 

เมื่อวิเคราะห์ผลตอบแทนที่ได้จากการขายหัวมันส าปะหลังสดของเกษตรกร พบว่า วิธีทดสอบ มีรายได้
สุทธิ เฉลี่ยสูงสุดคือ 10,750 บาทต่อไร่ วิธีเกษตรกร 6,880 บาทต่อไร่ ตามล าดับ ส่วนค่าสัดส่วนรายได้ต่อการ
ลงทุน (BCR) พบว่า วิธีทดสอบให้ค่าสัดส่วนรายได้ต่อการลงทุน (BCR) 1.86 ซึ่งสูงกว่าวิธีเกษตรกร คือ 1.19  
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ตารางท่ี 3 ผลตอบแทนจากการขายหัวมันส าปะหลังสดของกรรมวิธีทดสอบเทคโนโลยีต่าง ๆ เปรียบเทียบ กับ
กรรมวิธีเกษตรกร ปี 2557 

รายละเอียด 
กรรมวิธี 

ทดสอบ เกษตรกร 
ต้นทุนการผลิต (บาท/ไร่) 5,795 5,795 
ผลผลิต (ตัน/ไร่) 5.0 3.2 
ต้นทุน (บาท/กก.) 1.15 1.78 
ราคาหัวมันสด (บาท/กก.) 2.15 2.15 
รายได้รวม (บาท/ไร่) 10,750 6,880 
ก าไรสุทธิ (บาท/ไร่) 4,955 1105 

ค่า BCR 1.86 1.19 
 
สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
 1. การใช้เทคโนโลยี การเตรียมท่อนพันธุ์และระยะปลูกมันส าปะหลังที่เหมาะสม ท าให้มีอัตราการงอก
และการเจริญเติบโตของต้นมันส าปะหลังสูงกว่าวิธีเกษตรกร สามารถเพ่ิมผลผลิตหัวมันสดได้  ร้อยละ 25 

2. สามารถขยายผลการใช้เทคโนโลยีการผลิตไปสู่เกษตรกรที่ร่วมงานทดสอบจ านวน 5 ราย และ
เกษตรกรในชุมชน อย่างน้อย 20 ราย 
 
10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 1. ได้เทคโนโลยีการเตรียมพันธุ์ ท่อนพันธุ์ การใช้ระยะปลูกที่เหมาะสม  และการใช้ปุ๋ยตามค าแนะน า 
การเพ่ิมผลผลิตมันส าปะหลังของเกษตรกรที่ร่วมงานทดสอบเพิ่มข้ึนร้อยละ 25  
 2. เกษตรกรแปลงข้างเคียง และภายในชุมชน เกิดการตื่นตัว และท าตามเพ่ือต้องการยกระดับผลผลิต
ของตน ซึ่งมีเกษตรกรจ านวนมากกว่า 20 ราย ในพ้ืนที่ท าตามเทคโนโลยีดังกล่าวขยายเป็นพ้ืนที่มากกว่า 500 ไร่ 
 3. นอกจากนี้พันธุ์ระยอง 72 ซึ่งใช้ในการทดสอบ พบว่าเกษตรกรมีความต้องการสูง เนื่องจากเป็นพันธุ์
ที่เกษตรกรไม่รู้จักในพ้ืนที่ จึงท าให้เกษตรกรรายอ่ืนที่สนใจจ านวนมาก 
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ภาคผนวก 
 

ตารางผนวก ปริมาณน้ าฝน (มิลลิเมตร) และแสงแดด (ชั่วโมง) รายเดือน จ.นครพนม ปี 2553-2556  

เดือน ปริมาณน้ าฝน (มม.) แสงแดด  (ชั่วโมง) 
2556 ปี 2555 ปี 2554 ปี 2553 ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 ปี 2553 

ม.ค. 0.00 47.5 0.0 5.7 07.84 6.8 9.0 7.6 
ก.พ. 0.00 1.0 2.3 54.5 08.92 9.3 8.0 7.1 
มี.ค. 25.50 42.4 22.6 0.0 07.33 7.0 6.4 7.7 
เม.ย. 36.80 146.1 99.8 64.4 07.03 6.2 7.7 7.5 
พ.ค. 558.20 256.4 229.3 218.5 06.42 5.2 7.2 5.9 
มิ.ย. 275.80 379.3 345.3 154.3 06.09 3.3 5.2 6.5 
ก.ค.  496.0 516.5 339.2 

 
4.1 5.2 6.2 

ส.ค.  319.5 615.8 441.5 
 

3.4 5.2 3.7 
ก.ย.  104.6 524.3 274.5 

 
5.8 1.6 5.9 

ต.ค.  46.7 62.9 124.7 
 

7.8 5.6 5.7 
พ.ย.  47.1 0.9 0.0 

 
8.1 8.3 7.2 

ธ.ค.  0.0 0.0 0.0 
 

8.9 8.3 8.2 
รวม  1,886.6 2,419.7 1,677.3 

 
75.8 77.6 79.1 
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เฉลี่ย  157.22 201.64 139.8 
 

6.3 7.1 7.2 
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ภาพแสดงการเจริญเติบโตและผลผลิตของมันส าปะหลังแปลงทดสองและแปลงเกษตรกร 


