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 บทคัดย่อ  

การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลังแบบประณีต มีวัตถุประสงคเ์พ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนาการ
ผลิตมันส าปะหลังเฉพาะพ้ืนที่จังหวัดเลย โดยใช้พันธุ์และเทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเพ่ือยกระดับ
ผลผลิตและรายได้ของเกษตรกร ด าเนินงานในปี 2557-2558 ในปี 2557 ได้น ามันส าปะหลังพันธุ์ ระยอง 11 
ร่วมกับการใส่ปุ๋ยตามค าแนะน าคือสูตร 15-7-18 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ เข้าไปทดสอบและประเมินการยอมรับ
ของเกษตรกร พบว่ามันส าปะหลังพันธุ์ใหม่มีการเจริญเติบโตดี แต่เนื่องจากการกระจายตัวของฝนไมดี่ ท าให้ปลูก
มันส าปะหลังได้ช้าและมีอายุเก็บเก่ียวเพียง 10 เดือน ท าให้ไดผ้ลผลิตไม่สูง เฉลี่ยไร่ละ 4.48 ตัน วิธีทดสอบให้
ผลผลิตไร่ละ 4.96 ตัน มากกว่าวิธีเกษตรกรที่ใช้พันธุ์ระยอง 5 และอัตราปุ๋ยครึ่งหนึ่งร้อยละ 24  การใส่ปุ๋ยตาม
ค าแนะน าท าให้ต้นทุนเพ่ิมข้ึนจากไร่ละ 3,900 เป็น 4,300 บาท แต่ผลผลิตเพ่ิมข้ึนมีรายได้เพ่ิมข้ึนคุ้มทุนไร่ละ 
2,092 บาท มีสัดส่วนผลตอบแทน (BCR) 2.54 และ 2.27 ส่วนการทดสอบในปี 2558 ไดน้ ามันส าปะหลังพันธุ์ 
ระยอง 11 และระยอง 13 ร่วมกับการใส่ปุ๋ยตามค าแนะน าเข้าไปทดสอบ ปีนี้ต้องประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงและมี
ปริมาณน้ าฝนน้อย การเจริญเติบโตของมันส าปะหลังไม่ดี และผลผลิตไม่สูงคือไร่ละ 3.52 ตัน พันธุ์ใหม่ที่น าไป
ทดสอบท้ังระยอง 11 และ ระยอง 13 ไม่ท าให้ผลผลิตมีความแตกต่างจากระยอง 5 การเพิ่มปัจจัยการผลิตโดย
การเพ่ิมปุ๋ย ไร่ละ 400 บาท ไม่ได้ท าให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้นคุ้มกับต้นทุนที่เพ่ิมข้ึน ส าหรับพันธุ์ระยอง 13 
เกษตรกรยังต้องการเวลาในการทดลองต่อไป 

 



ค าน า  
มันส าปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญมากชนิดหนึ่งของประเทศไทย มีเกษตรกรเกี่ยวข้องกว่า 5 แสน

ครอบครัว ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2556) รายงานสถานการณ์การผลิตมันส าปะหลังปี 2556 มีพ้ืนที่ปลูก
ใน 45 จังหวัดรวม 7.90 ล้านไร่ ผลผลิต 27.55 ล้านตัน และผลผลิตเฉลี่ย 3.49 ตันต่อไร่ ใกล้เคียงกับปี 2555 ที่มี
พ้ืนที่ 7.91 ล้านไร่ ผลผลติ 26.60 ล้านตัน และผลผลิตเฉลี่ย 3.36 ตันต่อไร่ ทั้งนี้แม้ว่าเกษตรกรภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือจะหันไปปลูกพืชอ่ืนแทน เช่น ยางพารา และอ้อย แต่เกษตรกรในภาคเหนือกลับมีการปลูก
มันส าปะหลังแทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพ่ิมข้ึน ส่วนการส่งออกผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังในปี 2555 มีปริมาณ 7.128 
ล้านตัน มูลค่าสูงถึง 77,700 ล้านบาท และยังมีความต้องการหัวมันสดเพ่ือใช้ท ามันเส้นมันอัดเม็ด โรงงานแป้งมัน
และโรงงานเอทานอลเพิ่มขึ้น ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีพ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลังมากกว่า 
1,500,000 ไร่ โดยมีปลูกเกือบทุกจังหวัด ได้แก่ จังหวัดเลย หนองบัวล าภู อุดรธานี หนองคาย สกลนคร นครพนม 
มุกดาหาร กาฬสินธุ์ ขอนแก่น และชัยภูมิ พ้ืนที่ดังกล่าวมีผลผลิตรวม 4.7-5.5 ล้านตัน และได้ผลผลิตเฉลี่ย
ประมาณ 3.35 ตันต่อไร่ ซึ่งแต่ละพ้ืนที่มีความหลากหลายและแตกต่างกันไป ทั้งด้านกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ 
และสังคม โดยเฉพาะด้านกายภาพที่ส าคัญ ได้แก่ ดิน และปริมาณน้ าฝน จากความแตกต่างของสภาพภูมินิเวศน์ 
ส่งผลให้ประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลังในแต่ละพ้ืนที่มีความแตกต่างกัน การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมัน
ส าปะหลัง จ าเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีการผลิตทั้งด้านพันธุ์ และการเขตกรรมที่เหมาะสม ซ่ึงกรมวิชาการเกษตร 
มีผลงานวิจัยและเทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลังทุกสาขาวิชา สามารถน าไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมในแต่ละพ้ืนที่ได้  

ส าหรับจังหวัดเลยมันส าปะหลังก็เป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญอีกชนิดหนึ่ง มีพ้ืนที่ปลูกมากเป็นอันดับสาม
รองจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และยาพารา โดยมีพ้ืนที่ปลูก 381,571 367,238 และ 331,477 ไร่ ในปี 2555 2556 
และ 2557 ในปี 2557 มีผลผลิตหัวสดรวม 1,108,434.3 ตนั มูลค่า 2,388.88 ล้านบาท ที่ราคาขายเฉลี่ยกิโลกรัม
ละ 2.16 บาท พ้ืนที่ปลูกกระจายอยู่ในอ าเภอ เมือง ท่าลี่ เชียงคาน ปากชม และภูเรือ ฯลฯ มีพ้ืนที่ 57,730 
53,060  37,999  34,394 และ 28,673 ไร่ ตามล าดับ ผลผลิตมันส าปะหลังของจังหวัดเลยเท่ากับค่าเฉลี่ยของ
ภาค คือไร่ละ 3.35 ตัน (ส านักงานเกษตรจังหวัดเลย, 2557) ซ่ึงต่ ากว่าแปลงทดลองภายในศูนย์ฯ หรือแปลง
เปรียบเทียบหรือทดสอบพันธุ์ในไร่เกษตรกรที่ให้ผลผลิตอยู่ในช่วงไร่ละ 4.7-5.7 ตัน หรือแปลงต้นแบบที่ให้ผล
ผลิตเฉลี่ยไร่ละ 6.0 ตัน แสดงให้เห็นว่ายังมีโอกาสที่จะสามารถยกระดับผลผลิตขึ้นได้ ปัญหาผลผลิตตกต่ าอาจ
เนื่องมาจากความเสื่อมโทรมของดิน ความแปรปรวนของฟ้าอากาศ การใช้พันธุ์ที่ไม่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ การ
ใช้ปุ๋ยอัตราต่ า เนื่องจากปัจจัยการผลิตราคาแพง ท าให้ขาดแรงจูงใจในการใช้ปุ๋ย ปัญหาเรื่องโรคแมลง การปฏิบัติ
ดูแลรักษาไม่เหมาะสม เช่น ระยะปลูกถี่เกินไป การควบคุมวัชพืช และการปลูกมันส าปะหลังต้นฤดูฝนมักมีช่วง
อายุเก็บเกี่ยวสั้นโดยเฉพาะหากฝนมาล่า ฯลฯ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตด้วยเทคโนโลยี
การผลิต และการจัดการที่เหมาะสมและประณีต โดยน าองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยและพัฒนาของกรมวิชาการ
เกษตรไปถ่ายทอดสู่เกษตรกร การใช้พันธุ์ใหม่ๆน าร่องเข้าไปในพ้ืนที่เกษตรกรสามารถรับได้เร็ว เพราะเป็นวิธีที่
ง่าย ลงทุนต่ าแต่เห็นผลเร็ว การด าเนินงานในช่วงปี 2554-2556 พบว่าปีแรกมันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 11 มีการ
เจริญเติบโตดี ให้ผลผลิตไร่ละ 7.5 ตัน สูงกว่า ระยอง 5 ร้อยละ 8 สูงกว่าพันธุ์เกษตรกร เอราวัณ ร้อยละ 9 และ
ใกล้เคียงกับระยอง 72 และ เกษตรกรยอมรับและน าไปขยายพันธุ์ต่อ ปี 2555 ได้น าเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยตามค่า



วิเคราะห์ดินเข้าไปทดสอบที่ อ าเภอเอราวัณ พบว่า การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินให้ผลผลิตเฉลี่ยไร่ละ 3.98 ตัน 
สูงกว่าการใส่ปุ๋ยของเกษตรกร (สูตร 15-15-15 อัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร)่ ร้อยละ 11 และในปี 2556 การใช้ปุ๋ย
ตามค่าวิเคราะห์ดินที่อ าเภอท่าลี่  ให้ผลผลิตไร่ละ 4.47 ตัน (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 17) ทั้ง 2 ปี คิดเป็นได้เงินเพ่ิมข้ึนไร่
ละ 1,025 และ 1,364 บาท ซึ่งคุ้มค่ากับการลงทุนที่เพ่ิมขึ้นไร่ละ 400 บาท ในปี 2557-2558 กรมวิชาการเกษตร
ได้รับรองพันธุ์ ระยอง 86-13 จึงได้น าพันธุ์ใหม่และเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยเข้าไปทดสอบ เพ่ือประเมินผลการใช้
เทคโนโลยีและการยอมรับของเกษตรกร พร้อมด้วยชุดเทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลังใน
พ้ืนที ่ โดยใช้กระบวนการเกษตรกรมีส่วนร่วม (PTD : Participatory Technology Development) ซ่ึงเป็น
วิธีการทีใ่ห้เกษตรกรได้มีส่วนในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และด าเนินการแก้ไขปัญหาด้วยตัวเกษตรกรเอง เพ่ือเป็น
การยกระดับผลผลิต ลดต้นทุน และเพ่ิมรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลังในพ้ืนที่จังหวัดเลย 

 

วิธีด าเนินการทดลอง  

วัสดุอุปกรณ์ 
-   มันส าปะหลังพันธุ์ ระยอง 11 ระยอง 13 และพันธุ์ของเกษตรกร ระยอง 5 
-   ปุ๋ยเคมี สูตร 15-7-18 และ 15-15-15 

- สารเคมีปราบวัชพืช และสารเคมีควบคุมเพลี้ยแป้ง ไทอะมีโทแซม 

- อุปกรณ์ส าหรับเก็บเกี่ยว และบันทึกข้อมูล 

- เครื่องมือวัดเปอร์เซ็นต์แป้งแบบ Riemann  Balance 
วิธีการ 

- ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงานวิจัย ด าเนินการโดยยึดหลักเกณฑ์ตามแนวทางกาววิจัยระบบการท า
ฟาร์ม (Farming System Research : FSR) 

- แผนการทดลอง ด าเนินการเป็นแปลงใหญ่ แบบแปลงทดสอบก่ึงสาธิต (Semi-demonstration plot 
technique) ในไร่เกษตรกรปีละ 5 แปลง มี 2 กรรมวิธี ไม่มีซ้ า เป็นการเปรียบเทียบกันระหว่างวิธีทดสอบ กับวิธี
ของเกษตรกร ขนาดแปลงทดสอบรายละ 2 ไร่ วิธีการละ 1 ไร่ พ้ืนที่เก็บเกี่ยว 18 หลุมต่อจุด กรรมวิธีละ 4 จุด  
ส าหรับกรรมวิธีทดสอบมี 2 กรรมวิธี คือ  

- วิธีทดสอบ พันธุ์ ระยอง 11 (และระยอง 13 ในปี 2558) ร่วมกับอัตราปุ๋ยตามค าแนะน า 
- วิธีเกษตรกร พันธุ์และอัตราปุ๋ยของเกษตรกรคือ ระยอง 5 และอัตราปุ๋ยของเกษตรกร 

- วิธีการปฏิบัติ หลักการคือ เลือกเกษตรกรที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตมันส าปะหลัง เช่นการจัดการปรับปรุงดิน ฤดูปลูก วิธีการปลูก การให้น้ า การใส่ปุ๋ย เป็นต้น และเป็นผู้
ปฏิบัติ-ดูแลตามค าแนะน าด้วยตัวเอง ซึ่งโดยทั่วไปเกษตรกรจังหวัดเลยปลูกมันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 5 จะเลือก
พ้ืนที่ส าหรับแปลงทดสอบ 2 ไร่ แบ่งเป็น 2 แปลง แปลงแรกปลูกพันธุ์ระยอง 11 หรือระยอง 13 (ในปี 2558) 
และใส่ปุ๋ยตามกรรมวิธี โดยวิธีทดสอบ ใส่ปุ๋ยสูตร 15-7-18 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ (7.5-3.5-9 กิโลกรัมของ N-
P2O5-K2O) แปลงที ่ 2 เกษตรกรปลูกพันธุ์ระยอง 5 มีการปฏิบัติดูแลตามปกติเช่นเดียวกัน แต่ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-

15 อัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ (3.7-3.7-3.7 กิโลกรัมของ N-P2O5-K2O) วิธีปฏิบัติจะด าเนินการ โดยหลังฝนตก



เกษตรกรจะท าการไถเตรียมแปลง และปลูกมันส าปะหลังเมื่อความชื้นเหมาะสม ก่อนปลูกเกษตรกรจะแช่ท่อน
พันธุ์ด้วยสารเคมี “ไทอะมีโทแซม”เพ่ือป้องกันการระบาดของเพลี้ยแป้งสีชมพู เมื่อมันส าปะหลังงอกจะหมั่น
ส ารวจการแพร่ระบาดของโรคและแมลง เมื่อมันส าปะหลังอายุประมาณ 2-3 เดือน หลังก าจัดวัชพืชจะใส่ปุ๋ยตาม
กรรมวิธี จะท าการจดบันทึกเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและผลผลิตของมันส าปะหลังพันธุ์ใหม่ร่วมกับปุ๋ยอัตรา
แนะน า กับพันธุ์ระยอง 5 ร่วมกับปุ๋ยของเกษตรกร ท าการตรวจ-ติดตาม เก็บข้อมูล และท าการเก็บเกี่ยวเดือน
มกราคม-มีนาคมพร้อมกับเกษตรกรทั่วไป 

การบันทึกข้อมูล ในแปลงทดสอบแต่ละกรรมวิธี จะท าการเก็บข้อมูลและเก็บเกี่ยวมันส าปะหลังพร้อม
เกษตรกร วิธีการละ 4 จุด จุดละ 3 แถว แถวละ 6 หลุม จ านวน 18 หลุม ( 18 ตร.เมตร) และบันทึกข้อมูล 

- ข้อมูลเกษตรกร การปฏิบัติดูแลรักษา ต้นทุนการผลิต ของเกษตรกร 

- การเจริญเติบโต และการแพร่ระบาดของโรค-แมลง ในมันส าปะหลัง 

- ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตที่ส าคัญของมันส าปะหลัง  

- การยอมรับของเกษตรกร 

 เวลาและสถานที่ 

       ระยะเวลา   เริ่มต้น  ตุลาคม  2556  สิ้นสุด  กันยายน 2558 
สถานที่ด าเนินการ  ปี 2557 ทีอ่ าเภอเมือง นาด้วง วังสะพุง และ ท่าลี่ จงัหวัดเลย 

   ปี 2558 ทีอ่ าเภอเมือง จังหวัดเลย 

ผลการทดลองและวิจารณ์        

    ต้นทุนการผลิตมันส าปะหลังจังหวัดเลย 

ประเมินต้นทุนการผลิตมันส าปะหลังของเกษตรกรในปี 2557 และ 2558 ไดป้ระมาณไร่ละ 3,900 บาท 
โดยต้นทุนจ านวน 2,100 บาทหรือคิดเป็นร้อยละ 54 ของต้นทุนทั้งหมดเป็นค่าเก็บเก่ียว (ค่าจ้างแรงงานขุดและ
ขนส่ง) ค่าปุ๋ยเคมี 450 บาท (อัตรา 25 กก./ไร่ รวมค่าแรง) ข้อมูลผลผลิตมันส าปะหลังของเกษตรกรจาก
ส านักงานเกษตรจังหวัดเลยปี 2557 และ 2558 ได้ไร่ละ 3.5 และ 3.2 ตัน คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วยการผลิต
กิโลกรัมละ 1.12 และ 1.19 บาท  ขณะที่ราคาขายหัวสดมันส าปะหลังค่อนข้างต่ าอยู่ที่กิโลกรัมละ 2.20 และ 1.8 
บาท เกษตรกรจะมีรายได้ไร่ละ 7,700 และ 5,760 บาท ซึ่งคิดเป็นก าไรที่ได้จากการปลูกมันส าปะหลังไร่ละ 
3,800 และ 1,960 บาท ตามล าดับ (ตารางท่ี 1) 

   ผลการทดสอบในปี 2557        

        สภาพทั่วไปและการเจริญเติบโตของมันส าปะหลัง 
สภาพดินปลูกส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย-ร่วนเหนียว ตน้ฤดูการผลิตปี 2557 ฝนมาช้า เกษตรกรไม่

สามารถหาแหล่งน้ าได้ทั้ง 5 แปลงใน 4 อ าเภอ เกษตรกรปลูกมันส าปะหลังในเดือนเมษายน-พฤษภาคม มีเพียง 1 
รายปลูกเดือนพฤศจิกายน โดยปลูกทดสอบพันธุ์ระยอง 11 ร่วมกับปุ๋ยอัตราแนะน า คือปุ๋ยสูตร 15-7-18 อัตรา 
50 กิโลกรัมต่อไร่ เปรียบเทียบกับพันธุ์เดิมคือ ระยอง 5 ใช้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตราไร่ละ 25 กิโลกรม หลังปลูก



แล้วสภาพแวดล้อมฟ้าอากาศมีความเหมาะสมดี โดยมีฝนตกแพร่กระจายอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอตลอดปี (ภาพที่ 
1) ซ่ึงเหมาะสมต่อการงอกและการเจริญเติบโตของมันส าปะหลัง รวมทั้งไม่มีเพลี้ยแป้งระบาดรุนแรง      

       ผลผลิตมันส าปะหลัง ปี 2557 
เกษตรกรทีร่่วมทดสอบ 5 รายเก็บเก่ียวมันส าปะหลังอายุที่แตกต่างกัน เช่นนางจิตผ่องใสเก็บเก่ียวเมื่อ

อายุ 8 เดือน แตใ่ห้ผลผลิตเฉลี่ยของแปลงสูงไร่ละ 4.13 ตัน เนื่องจากสภาพพ้ืนที่/การดูแลดี และผลผลิตวิธี
ทดสอบมันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 11 ร่วมกับการใส่ปุ๋ยตามค าแนะน าสูงกว่าวิธีเกษตรกรร้อยละ 27 ส่วนนายประ
พงษป์ลูกตั้งแตเ่ดือนพฤศจิกายนสามารถเก็บเกี่ยวได้ที่อายุ 14 เดือน ให้ผลผลิตเฉลี่ยของแปลงสูงสุดไร่ละ 5.57 
ตัน ผลผลิตวธิีทดสอบสูงกว่าร้อยละ 29 แต่ส่วนใหญ่จะเก็บเกี่ยวอายุ 10-11 เดือน เนื่องจากต้องปลูกรอฝนเดือน
เมษายน ไดผ้ลผลิตเฉลี่ยทั้ง 5 แปลง ไร่ละ 4.48 ตัน วิธีทดสอบได้เฉลี่ยไร่ละ 4.96 ตัน วิธีเกษตรกรไร่ละ 4.01 
ตัน เฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 24 ส าหรับเปอร์เซ็นต์แป้งพันธุ์ระยอง 11 ให้เปอร์เซ็นต์แป้งสูงกว่าพันธุ์ระยอง 5 เฉลี่ย 
2.2 เปอร์เซ็นต ์(ตารางที่ 2) 

       ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 

 จากการประเมินและสรุปต้นทุนการผลิตมันส าปะหลังของเกษตรกรของจังหวัดเลยในปี 2557 คิดเป็น
ต้นทุนไร่ละ 3,900 บาท ในการทดสอบเมื่อใส่ปุ๋ยตามค าแนะน าสูตร 15-7-18 อัตราไร่ละ 50 กิโลกรัม คิดเป็นเงิน
ไร่ละ 900 บาท เพ่ิมข้ึนจากวิธีเกษตรกรไร่ละ 400 บาท เป็นไร่ละ 4,300 บาท แต่ได้ผลผลิตเพ่ิมข้ึน เมื่อขายใน
ราคากิโลกรัมละ 2.2 บาท เกษตรกรจะมีรายได้เพ่ิมสูงขึ้นคุ้มทนุ โดยวิธีทดสอบจะมีรายได้ไร่ละ 10,912 บาท 
เทียบกับวิธีเกษตรกรไร่ละ 8,820 บาท ได้ก าไรเพิ่มข้ึนไร่ละ 2,092 บาท แปลงของนายประพงษ์ท่ีอ าเภอท่าลี่มี
ก าไรสูงสุดไร่ละ 3,124 บาท รองลงไปคือ นายค าดทีี่อ าเภอเมืองมีก าไรไร่ละ 2,860 บาท เมื่อคิดผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจ โดยใช้ค่า BCR พบว่ามีค่าค่อนข้างสูงเนื่องจากผลผลิตมันส าปะหลังค่อนข้างสูง วิธีทดสอบมีค่า 2.54 
และวิธีเกษตรกรมีค่า 2.27 (ตารางที่ 3) 

    ผลการทดสอบในปี 2558 

       สภาพทั่วไปและการเจริญเติบโตของมันส าปะหลัง 
  เลือกพ้ืนที่ด าเนินการทดสอบที่ต าบลนาแขมและต าบลนาโป่ง อ าเภอเมือง ลักษณะพ้ืนที่เป็นที่ลาดเอียง-
เชิงเขา ดินเป็นดินร่วนปนทรายและร่วนปนเหนียว ส าหรับฤดกูารผลิตปี 2558 จังหวัดเลยถือว่าประสบภาวะ
วิกฤตแล้งจัด โดยมีปริมาณน้ าฝนรวมทั้งปีท าสถิติต่ าที่สุดเพียง 896 มิลลิเมตร (ภาพที่ 1) เกษตรกรเลือกพันธุ์
ทดสอบเป็นระยอง 11 และระยอง 13 ร่วมกับปุ๋ยอัตราแนะน า คือปุ๋ยสูตร 15-7-18 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ 
เปรียบเทียบกับพันธุ์เดิม ระยอง 5 โดยทั้ง 5 แปลงสามารถปลูกมันส าปะหลังได้ในเดือนเมษายน ช่วงแรกมัน
ส าปะหลังสามารถงอกและเจริญเติบโตได้ดีพอสมควร แต่ช่วงเร่งการเจริญเติบโตทางล าต้นตลอดฤดูฝน 4 เดือน 
คือตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมปริมาณฝนค่อนข้างน้อย จึงเห็นไดว้่าการเจริญเติบโตไม่ดีเหมือนเช่นทุกปี วัด
การเจริญเติบโตในเดือนกันยายนทีม่ันส าปะหลังอายุได้ 6 เดือน มันส าปะหลังมีความสูงใกล้เคียงกันอยู่ในช่วง 
170-200 เซนติเมตร และส ารวจไม่พบการแพร่ระบาดของโรค-แมลงที่รุนแรง โดยเฉพาะเพลี้ยแป้งสีชมพูไม่พบ
การระบาด 



      ผลผลิตมันส าปะหลัง 

   ในช่วงเก็บเกี่ยวตามปกติของเกษตรกรจังหวัดเลยคือช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคม มันส าปะหลังมีอายุ
ยังน้อยคือ 9-10 เดือน และสังเกตเห็นว่าผลผลิตจะไม่ดีเนื่องจากปลูกช้าและฝนน้อย เกษตรกรร่วมทดสอบยังไม่
พร้อมเก็บเกี่ยวเพราะเห็นว่าราคาตกต่ ามากเกินไป สามารถรอได้ และรวมทั้งเกษตรกรต้องการเก็บรักษาพันธุ์ดี 
ระยอง 11 และ ระยอง 13 ไว้ในแปลงส าหรับปลูกในฤดูการผลิตปี 2559  อย่างไรก็ตามเม่ือท าการสุ่มเก็บเกี่ยว
มันส าปะหลังเมื่อปลายเดือนมีนาคม พบว่าไดผ้ลผลิตเฉลี่ยไร่ละ 3.52 ตัน และไม่มีความแตกต่างของวิธีทดสอบ
กับวิธีเกษตรกรที่ใช้พันธุ์และอัตราปุ๋ยต่างกัน (ไร่ละ 3.54 และ 3.49 ตัน) ทั้งนี้อาจเนื่องจากมันส าปะหลังไม่
ตอบสนองต่อปุ๋ยในสภาพที่ปริมาณน้ าไม่เพียงพอ หรืออาจเกิดจากพันธุ์ระยอง 5 เหมาะสมดีแล้ว โดยเฉพาะแปลง
ของนายจันใดที่ใหผ้ลผลิตวิธีเกษตรกรสูงกว่าร้อยละ 10 แตค่วามแตกต่างของผลผลิตที่เกิดขึ้นจะพบในแต่ละ
แปลงที่มสีภาพดินแตกต่างกัน เช่น สภาพแปลงที่เป็นดินร่วนปนทรายของนายจันใดและนายศราวุธผลผลิตของ
มันส าปะหลังจะสูงและใกล้เคียงกันทั้ง 3 พันธุ์ โดยนายจันใดใช้พันธุ์ระยอง 13 เปรียบเทียบกับระยอง 5 ได้
ผลผลิตไร่ละ 4.42 และ 4.86 ตัน ส่วนนายศราวุธ ใช้พันธุ์ระยอง 11 เปรียบเทียบกับระยอง 5 ได้ผลผลิตไร่ละ 
4.52 และ 4.28 ตัน ส าหรับสภาพดินร่วนปนเหนียวถึงร่วนเหนียวอีก 3 แปลงผลผลิตเฉลี่ยจะต่ าไร่ละ 2.92 และ 
2.76 ตัน ทั้งนี้ในสภาพดินเหนียวและมีฝนน้อย พันธุ์ใหม่ทั้งระยอง 13 และ ระยอง 11 ได้ผลผลิตไม่แตกต่างจาก
พันธุ์เดิมที่ใช้กว่า 20 ปี คือ ระยอง 5 ส าหรับเปอร์เซ็นต์แป้งพันธุ์ ระยอง 13 ระยอง 11 และระยอง 5 ให้
เปอร์เซ็นต์แป้ง 28.3  30.1 และ 25.9 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ (ตารางที่ 4) 

    ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 

 ผลผลิตมันส าปะหลังโดยเฉลี่ยจากวิธีทดสอบสูงกว่าวิธีเกษตรกรเพียงเล็กน้อย ซึ่งท าให้รายได้ท่ีเพ่ิมไมคุ่้ม
กับทุนที่เพ่ิมขึ้นจากการใช้ปุ๋ยเพ่ิมข้ึนไร่ละ 400 บาท คือเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยไร่ละ 90 บาท โดยแปลงของนายจันใดที่ให้
ผลผลิตของแปลงสูงสุดแต่แต่วิธีทดสอบให้ผลผลิตต่ ากว่าวิธีเกษตรกรคิดเป็นรายได้ต่ ากว่าไร่ละ 792 บาท ส่วนอีก 
4 แปลงมีรายได้เพ่ิมขึ้นเพียงไร่ละ 234-432 บาท ดังนั้นการเพิ่มปัจจัยการผลิตในเรื่องของปุ๋ยในสภาพทีแ่ห้งแล้ง 
หากไม่มีการจัดการอย่างอ่ืนร่วมด้วย เช่น การปรับปรุงดิน และโดยเฉพาะการให้น้ าจึงไมเ่หมาะสมส าหรับแนะน า
เกษตรกร ส่วนการคิดผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ โดยใช้ค่า BCR ก็พบว่ามีค่าต่ ากว่าปี 2557 ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเกิดจาก
ราคาขายที่ต่ า และวิธีทดสอบให้ค่า BCR ต่ ากว่าวิธีเกษตรกร คือ 1.49 และ 1.62 
 
 

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

การน ามันส าปะหลังพันธุ์ใหม่ เช่น ระยอง 11 ร่วมกับการใส่ปุ๋ยตามค าแนะน าคือ ใส่ปุ๋ยสูตร 15-7-18 
อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ (7.5-3.5-9 กิโลกรัมของ N-P2O5-K2O) เข้าไปทดสอบกับพันธุ์ที่เกษตรกรใช้คือ พันธุ์ 

ระยอง 5 และใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ (3.7-3.7-3.7 กิโลกรัมของ N-P2O5-K2O)  ในปี 2557 
พบว่าวิธีทดสอบให้ผลผลิตเฉลี่ยไร่ละ 4.96 ตัน ผลผลิตเพ่ิมข้ึนสูงกว่าวิธีเกษตรกรร้อยละ 24  เช่นเดียวกับการ
ทดสอบในปี 2555-2556 การใส่ปุ๋ยตามค าแนะน าท าให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นจากไร่ละ 3,900 เป็น 4,300 บาท แต่ได้
ผลผลิตเพ่ิมข้ึน เมื่อขายในราคากิโลกรัมละ 2.2 บาท เกษตรกรจะมีรายได้เพ่ิมสูงขึ้นคุ้มทุน โดยได้ก าไรเพิ่มข้ึนไร่



ละ 2,092 บาท มีสัดส่วนผลตอบแทน (BCR) 2.54 และ 2.27 ส่วนการทดสอบในปี 2558 ผลผลิตต่ าเนื่องจากการ
ตกและกระจายตัวของฝนไม่ปกติ คือฝนมาช้า มีช่วงแล้งและปริมาณน้ าฝนต่ ากว่าปกติ ซึ่งท าให้กระทบต่อการ
เจริญเติบโตและการให้ผลผลิตมันส าปะหลัง พันธุ์ใหม่ที่น าไปทดสอบทั้งระยอง 11 และ ระยอง 13 ไมท่ าให้ผล
ผลิตมคีวามแตกต่างจากพันธุ์ ระยอง 5 ดังนั้นการเพ่ิมปัจจัยการผลิตโดยการเพ่ิมปุ๋ยในสภาพดินทั่วไปของจังหวัด
เลย ทีป่ระสบภาวะแห้งแล้ง ไม่ได้ท าให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึนคุ้มกับต้นทุนที่เพ่ิมข้ึน  

 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 สามารถน าผลการทดสอบเรื่องพันธุ์ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ไปแนะน าให้เกษตรกรได้ ส่วนการใช้ปุ๋ยอย่างมี
ประสิทธิภาพโดยการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินหรือตามเนื้อดิน ต้องมีปัจจัยทั่วไปที่เอ้ืออ านวยร่วมด้วย เช่น 
ปริมาณและการกระจายตัวของฝน การปรับปรุงบ ารุงดิน ฤดูปลูก และวิธีการปลูกที่เหมาะสมในพ้ืนที่ต่างๆ 

ตารางท่ี 1 แสดงต้นทุน รายได้และผลตอบแทนจากการผลิตมันส าปะหลังโดยเฉลี่ยของเกษตรกรในฤดปูลูก 
                 ป ี2557 และปี 2558  จังหวัดเลย 

        รายการ ปี 2557 
(บาท/ไร่) 

ปี 2558 
(บาท/ไร่) 

-ค่าเตรียมดิน (ไถ และพรวน หรือยกร่อง) 550 550 
-ค่าปลูก 300 300 
-ค่าปุ๋ย (อัตราปุ๋ย 25 กก./ไร่) +ค่าแรง 450 450 
-ค่าสาร+แรงงานก าจัดวชัพืช 500 500 
-ค่าขุด (ตันละ 500 บาท) 1,500 1,400 
-ค่าขนส่ง 600 600 
 รวมต้นทุน 3,900 3,800 
ผลผลติเฉลี่ย  (กก./ไร่) 3,500 3,200 
ต้นทุนต่อ กก. 1.12 1.19 
รายได้ (บาท/ไร่) 
(ราคา 2.2 และ 1.8 บาท/กก.) 

7,700 5,760 

ก าไร  (บาท/ไร่) 3,800 1,960 

ตารางที่ 2 แสดงผลผลิต เปอร์เซ็นต์แป้งมันส าปะหลังจากแปลงทดสอบ ปี 2557 จ านวน 5 แปลง 

เกษตรกร อ าเภอ ลักษณะดิน อายุ ผลผลติ (ตัน/ไร่) เปอร์เซ็นต์แป้ง 
   เก็บเก่ียว วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร ระยอง 11 ระยอง 5 

1. นางจิตผ่องใส เมือง ร่วนปนทราย 8 4.62 3.64 26.4 23.5 
2. นายค าด ี เมือง ร่วนปนทราย 11 5.55 4.25 27.5 25.4 
3. นางนุภาพ นาด้วง ร่วนปนเหนียว 10 4.50 3.82 26.5 24.5 
4. นายสายตา วังสะพุง เหนียว-ลูกรัง 11  3.85 3.50 28.0 27.2 
5. นายประพงษ ์ ท่าลี ่ ร่วนปนเหนียว 14 6.28 4.86 26.3 22.8 



    4.96 4.01 26.9 24.7 
 

ตารางที่ 3 แสดงรายได้และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของแปลงทดสอบ 5 ราย ปี 2557  
 รายได้ (บาท/ไร่) BCR 

 วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร เพิ่มข้ึน วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร 

1. นางจิตผ่องใส 10,164 8,010 2,154 2.37 2.06 
2. นายค าด ี 12,210 9,350 2,860 2.84 2.47 
3. นางนุภาพ 9,900 8,404 1,496 2.31 2.16 
4. นายสายตา 8,470 7,700 770 1.97 1.98 
5. นายประพงษ ์ 13,816 10,692 3,124 3.22 2.75 

      เฉลี่ย 10,912 8,820 2,092 2.54 2.27 

 ราคาขาย กิโลกรัมละ 2.2 บาท 

 ต้นทุนการผลิตวิธีทดสอบ ไรล่ะ 4,300 บาท วิธีเกษตรกร ไรล่ะ 3,900 บาท 

ตารางที่ 4 แสดงผลผลิต เปอร์เซ็นต์แป้งมันส าปะหลังอายุ 10 เดือน (เก็บ ก.พ.) แปลงทดสอบ ปี 2558  

เกษตรกร ลักษณะดิน พันธุ ์ ผลผลติ (ตัน/ไร่) เปอร์เซ็นต์แป้ง 
  ทดสอบ วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร ระยอง 11 ระยอง 5 

1 นายจันใด ร่วนปนทราย ระยอง 13 4.42 4.86 27.1 26.8 

2 นายสุทธิศักดิ์ ร่วน-เหนียว ระยอง 11 2.80 2.65 30.1 26.3 

3 นายศราวุธ ร่วนปนทราย ระยอง 11 4.52 4.28 30.8 27.0 

4 นายชาตร ี ร่วนปนเหนียว ระยอง 13 3.15 2.97 29.5 25.1 

5 นายวินสัน ร่วน-เหนียว ระยอง 11 2.79 2.66 29.5 24.1 

   3.54 3.49 29.4 25.9 

 
ตารางที่ 5 แสดงรายได้และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของแปลงทดสอบ 5 ราย ปี 2558  

 รายได้ (บาท/ไร่) BCR 

 วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร เพิ่มข้ึน วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร 

1 นายจันใด 7,956 8,748 -792 1.85 2.25 

2 นายสุทธิศักดิ์ 5,040 4,770 270 1.18 1.23 

3 นายสราวุธ 8,136 7,704 432 1.90 1.98 

4 นายชาตร ี 5,670 5,346 324 1.32 1.37 

5 นายวินสัน 5,022 4,788 234 1.17 1.23 

      เฉลี่ย 6,372 6,282 90 1.49 1.62 



 ราคาขาย กิโลกรมัละ 1.8 บาท 
 ต้นทุนการผลิตวิธีทดสอบ ไรล่ะ 4,300 บาท วิธีเกษตรกร ไรล่ะ 3,900 บาท 
 
 

 

ภาพที่ 1 ปริมาณน้ าฝนรายเดือน ปี 2557 รวม 1,191 มิลลิเมตร ปี 2558 รวม 896 มิลลิเมตร เทียบกับ 
           ค่าเฉลี่ย 25 ปี (2518-2534) รวม 1,206 มิลลิเมตร (สถานีอุตุนิยมวิทยาเลย /ณ ศวพ.เลย) 

 

 

เอกสารอ้างอิง 

ส านักงานเกษตรจังหวัดเลย. 2557. สถิติพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ ใน รายงานประจ าปี 2557. กรมส่งเสริม
การเกษตร. 

      ส านักเศรษฐกิจการเกษตร. 2557. ข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร ข้อมูลการผลิตสินค้าเกษตร กระทรวงเกษตร 
      และสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร. 
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