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5. บทคัดย่อ 
การผลิตมันส าปะหลังในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี้ยังอยู่ในเกณฑ์ต่ า ทั้งในด้านผลผลิตต่อพ้ืนที่มี

ต้นทุนที่สูงขึ้นตามราคาของปัจจัยการผลิตและค่าจ้างแรงงานขั้นต่ า  300 บาท และคุณภาพผลผลิตยังไม่สูง
เท่าที่ควรจ าเป็นต้องเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตด้วยการใช้ชุดเทคโนโลยีการเพ่ิมผลผลิต และการจัดการที่
เหมาะสม จึงเข้าด าเนินการทดสอบในแหล่งที่ปลูกที่ส าคัญของจังหวัดอุดรธานี คัดเลือกพ้ืนที่จากแหล่งที่มี
ผลผลิตตกต่ า คือ อ าเภอกุดจับ อ าเภอศรีธาตุ อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ท าการทดสอบปี 2557 ถึง 
2558 เป็นเวลา 2 ปี โดยใช้วิธีเกษตรกรมีส่วนร่วม มีเป้าหมายที่จะเพ่ิมผลผลิตมันส าปะหลังจากวิธีเดิมที่
เกษตรกรปฏิบัติอยู่ให้ได้ร้อยละ 10 โดยการใช้ชุดเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร คือการใส่ปุ๋ยเคมีตามค่า
วิเคราะห์ดินร่วมกับการใช้ปูนโดโลไมท์ อัตรา 200 กิโลกรัมต่อไร่ คัดเลือกท่อนพันธุ์ที่สมบูรณ์ขนาดใกล้เคียง
กันปลูก เปรียบเทียบกับวิธีการเดิมของเกษตรกร คือใช้ปุ๋ยตามที่เคยใช้ จากการทดสอบ พบว่า กรรมวิธี
ทดสอบผลผลิตหัวสดเฉลี่ย 7.36 ตันต่อไร่ น้ าหนักหัวเฉลี่ยต่อหลุม 4.19 กิโลกรัม จ านวนต้นเฉลี่ยต่อไร่ 2,031 
ต้น เปอร์เซ็นต์แป้ง 24.04 เปอร์เซ็นต์  น้ าหนักแป้ง 1,752 กิโลกรัมต่อไร่ และค่า BCR 3.13 กรรมวิธีของ
เกษตรกรผลผลิตหัวสดเฉลี่ย 6.30 ตันต่อไร่ น้ าหนักหัวเฉลี่ยต่อหลุม 3.64 กิโลกรัม จ านวนต้นเฉลี่ยต่อไร่ 



1,896 ต้น เปอร์เซ็นต์แป้ง 24.67 เปอร์เซ็นต์ น้ าหนักแป้ง 1,564 กิโลกรัมต่อไร่ และค่า BCR 3.05 จะเห็นว่า
ผลผลิตเฉลี่ยตามกรรมวิธีทดสอบจะให้ผลผลิตสูงกว่ากรรมวิธีของเกษตรกรถึง 1.06 ตันต่อไร่ แต่ทั้ง 2 วิธีการ
น่าลงทุนเนื่องจากค่า BCR มีค่ามากกว่า 1 
 

 
6. ค าน า 

 มันส าปะหลัง (Manihot esculenta Crantz) เป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของจังหวัดอุดรธานี มี
แนวโน้มที่จะมีความส าคัญลดลง จังหวัดอุดรธานีมีพ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลังปี 2554/2555 255,415 ไร่  และปี 
2555/2556 ลดลงเหลือ 231,489 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 3.21 ตันต่อไร่ (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2556)  
พ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลังที่ส าคัญของจังหวัดอุดรธานี อยู่ในเขตพ้ืนที่ อ าเภอศรีธาตุ อ าเภอโนนสะอาด อ าเภอ
เมือง อ าเภอน้ าโสม อ าเภอนายูง อ าเภอบ้านผือ  เนื่องจากการปลูกมันส าปะหลังของจังหวัดอุดรธานี ได้มีการ
ปลูกติดต่อกันมาเป็นเวลานาน ท าให้สภาพพ้ืนที่เสื่อมโทรม ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ และเกษตรกรขาด
ความรู้ในการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม และดินที่ปลูกมันส าปะหลังส่วนใหญ่เป็นดินทรายปนดินร่วน มีความ
อุดมสมบูรณ์ต่ า ดินเสื่อมโทรมจากขบวนการทางธรรมชาติ อิทธิพลของปริมาณฝน อุณหภูมิ ความชื้ นใน
อากาศ และการจัดการดินของเกษตรกร มีการสูญเสียธาตุอาหารไปจากดินทุกปี โดยติดไปกับส่วนต่างๆ  โดย 
60 เปอร์เซ็นต์ ติดไปกับส่วนหัวเพ่ือรักษาระดับผลผลิตให้สูงคงท่ี เกษตรกรจึงต้องมีการใส่ปุ๋ยให้กับพืชในอัตรา
เท่าท่ีสูญเสียหรือมากกว่า ถ้าเกษตรกรใส่ปุ๋ยน้อยเกินไปจะท าให้ดินที่ปลูกมันส าปะหลังเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว 
ความสามารถในการให้ผลผลิตพืชต่ าลงเรื่อยๆ ทุกปี แม้จะมีการใส่ปุ๋ยเคมีเพ่ิมภายหลังก็ตาม แต่ผลผลิตที่
เพ่ิมขึ้นไม่คุ้มกับการลงทุน โดยเฉพาะในภาวะที่ปุ๋ยเคมีราคาแพงเนื่องจากน้ ามันเชื้อเพลิงมีราคาสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง (สมลักษณ์ และไชยยศ, 2551) 

 ในปัจจุบันผลผลิตมันส าปะหลังของไทยอยู่ในระดับแนวหน้าของโลก ในอดีตผลผลิตเฉลี่ยของไทยใน
รอบ 30 ปี ตั้งแต่ พ.ศ.2510 – 2540 เฉลี่ยผลผลิตได้ไร่ละ 2.31 ตันต่อไร่ และใน 10 ปีหลังผลผลิตเฉลี่ยได้
เพ่ิมเป็น 3.66 ตันต่อไร่ ในปี 2550 ขณะทีป่ีดังกล่าวผลผลิตเฉลี่ยทั่วโลกเพียง 1.70 ตันต่อไร่ จากการวิเคราะห์
พบว่า ผลผลิตมันส าปะหลังไทยที่เพ่ิมขึ้นนี้ครึ่งหนึ่งเชื่อว่ามาจากพันธุ์ที่ดี และอีกครึ่งหนึ่งมาจากปุ๋ยและการ
เขตกรรม ในช่วงปี 2549-2553 เนื้อที่เก็บเกี่ยว และผลผลิต มีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นในอัตราร้อยละ 3.01 และ 
0.60 ตามล าดับ เนื่องจากราคาจูงใจให้เกษตรกรขยายเนื้อที่ปลูกเพ่ิมขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ปี 2550 ราคา
ธัญพืชในตลาดต่างประเทศปรับตัวสูงขึ้นมากจากกระแสความต้องการพลังงานทดแทน ท าให้ราคามัน
ส าปะหลังพุ่งสูงขึ้นด้วย ประกอบกับมีการใช้พันธุ์ดีกระจายไปทั่วเนื้อที่ปลูก อย่างไรก็ตามในช่วงปลายปี 2552 
ถึงปี 2553 เกิดปัญหาภัยแล้งและเพลี้ยแป้งระบาด ส่งผลให้ผลผลิตต่อไร่ขยายตัวลดลงในอัตราร้อยละ 2.4 
(ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2556) ถึงแม้ประเทศไทยจะมีพ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลังมาก แต่ผลผลิตต่อไร่
และประสิทธิภาพการผลิตยังต่ าเพราะมีการปลูกในหลากหลายสภาพแวดล้อม ทั้งพ้ืนที่ที่เหมาะสม  เหมาะสม
ปานกลาง และไม่เหมาะสม (กรมพัฒนาที่ดิน, 2547) และเกษตรกรส่วนใหญ่จะท าการปลูกมันส าปะหลังอย่าง



ต่อเนื่องโดยไม่มีการพักดิน และการปรับปรุงบ ารุงดินอย่างเหมาะสม มีผล ท า ให้ดินที่ปลูกมันส าปะหลังนั้น
เสื่อมโทรมลง (ปิยะ, 2545)  

การผลิตมันส าปะหลังในเขตภาคอีสานนี้ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ า ทั้งในด้านผลผลิตต่อพ้ืนที่ มีต้นทุนที่สูงขึ้น 
ตามราคาของปัจจัยการผลิตและค่าจ้างแรงงานขั้นต่ า 300 บาท และคุณภาพผลผลิตยังไม่สูงเท่าที่ควรเนื่องจาก
เกษตรกรขาดความรู้ในการผลิตรวมถึงเงื่อนไขต่างๆที่เป็นข้อจ ากัดท าให้มีเปอร์เซ็นต์แป้งต่ ากว่ามาตรฐานของทาง
ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไขโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ปลูกมันส าปะหลังในเขตนี้ส่วนใหญ่
เป็นเกษตรกรรายย่อยซึ่งมีข้อจ ากัดในด้านการเข้าถึงความรู้หรือเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม นอกเหนือจาก
ข้อจ ากัดด้านที่ดิน เครื่องมือและเงินลงทุน ท าให้การพัฒนาการผลิตมีข้อจ ากัดหลายด้าน คือ 
- การใช้พันธุ์มันส าปะหลัง ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะมีพันธุ์ใหม่ที่ให้ผลผลิตและคุณภาพสูง คุณสมบัติที่เฉพาะเจาะจง
กับการใช้ประโยชน์มากข้ึน แต่การกระจายพันธุ์ยังไม่ทั่วถึงหรือการผลิตก็อยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะสมกับเงื่อนไข
ของพันธุ์นั้นๆ เกษตรกรยังไม่ได้ตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างพันธุ์หรือการใช้พันธุ์ ที่เหมาะสมกับแต่ละ
สภาพแวดล้อม ดังนั้นการกระจายพันธุ์ใหม่สู่ พ้ืนที่ต่างๆจึงเป็นแนวทางที่จะท าให้เกษตรกรได้รู้ถึงพันธุ์ดีที่
เหมาะสมกับสภาพเงื่อนไขของพ้ืนที่ 
- การคัดเลือกท่อนพันธุ์  เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ได้ให้ความส าคัญกับการคัดเลือกท่อนพันธุ์ในการปลูกทั้งๆที่ท่อน
พันธุ์เป็นปัจจัยส าคัญที่ก าหนดความส าเร็จหรือล้มเหลวของผลผลิตพืช การใช้ท่อนพันธุ์ที่มีอายุและขนาดที่ไม่
เหมาะสมท าให้เกิดความเสี่ยงด้านการงอก การเจริญเติบโตไม่สม่ าเสมอในแปลง ไม่ทนต่อสภาพแวดล้อมที่
แปรปรวน เป็นต้น 
- การปรับปรุงสภาพทางกายภาพของดิน ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ละเลย จึงไม่มีการจัดการหรือดูแลด้านนี้ เช่น ปลูก
แบบต่อเนื่องในพ้ืนที่ดินเดิม เผาต้นและเศษซากพืชในแปลง ไม่มีการใช้ปุ๋ยคอกหรือปลูกพืชปุ๋ยสด เป็นต้น 
- การปรับปรุงสภาพทางเคมีของดิน ถึงแม้ว่าเกษตรกรจะมีการใช้ปุ๋ยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตพืชแต่การใช้ยังไม่ถูกต้อง
หรือเหมาะสม เช่น การใช้โดยไม่มีการวิเคราะห์ระดับอาหารในดิน  
- การเก็บเกี่ยวผลผลิต ยังไม่เหมาะสมกับอายุของพันธุ์ 
- การเข้าถึงความรู้และข้อมูลข่าวสารมีข้อจ ากัดส าหรับเกษตรกรรายย่อย จ าเป็นต้องมีกระบวนการเรียนรู้ที่เข้าถึง
ในพ้ืนที ่
- ความสามารถในการจัดการทรัพยากรการผลิตไม่เหมาะสม เช่น  ไม่สามารถดูแลรักษาได้อย่างทั่วถึงเนื่องจาก
ปริมาณพ้ืนที่ปลูกมากแต่ขาดแคลนเงินทุนและแรงงาน  

จากสาเหตุเหล่านี้ท าให้ประสิทธิภาพในการผลิตมันส าปะหลังต่ าลง ในขณะที่สถานการณ์ปัจจุบันต้องมี
การยกระดับผลผลิตและคุณภาพพืช โดยมีต้นทุนต่ าเพ่ือให้สามารถแข่งขันได้และรูปแบบการผลิตที่ค านึงถึงความ
ยั่งยืนด้านต่างๆโมเดลในการผลิตในปัจจุบันและอนาคต นอกจากจะค านึงถึงความส าเร็จพ้ืนฐานทั่วไปแล้ว ยังต้อง
มองถึงผลที่มีต่อสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะผลกระทบต่อสภาวะโลกร้อน  การผลิตมุ่งสู่ความยั่งยืนต่างๆ  การสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและชุมชน  การตั้งรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจากการเปิดเสรีทางการค้าและ
การลงทุนของสมาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่จะมีผลเต็มรูปแบบในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งการพัฒนามันส าปะหลัง
ของประเทศไทยมีเป้าหมายหลักคล้ายคลึงกับประเทศผู้ผลิตมันส าปะหลังทั่วโลก คือ เพ่ือให้ได้พันธุ์ที่มีผลผลิต 



และ/หรือเปอร์เซ็นต์ แป้งสูง ส่งผลให้ผลผลิตแป้งสูงส าหรับใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูปต่างๆ (Limsila et al., 
2002) 

การปลูกมันส าปะหลังของเกษตรกร จังหวัดอุดรธานี พันธุ์ที่ ใช้ปลูกมีหลากหลายพันธุ์ เช่น 
เกษตรศาสตร์ 50, ห้วยบง 60, ระยอง 72, 7, 9 และอ่ืนๆ ปลูกในช่วงเดือน พ.ค. – มิ.ย. (ต้นฝน) และ ต.ค.-
พ.ย. (ปลายฝน) มีการเตรียมดินโดยการไถ 2 ครั้ง และยกร่องปลูก ระยะห่างระหว่างร่อง 60 -80 เซนติเมตร 
ระยะห่างระหว่างต้น 30-50 เซนติเมตร ใส่ปุ๋ยเคมี 1 ครั้ง หลังจากปลูกแล้ว 2 เดือน พร้อมทั้งก าจัดวัชพืช 
และท าการเก็บเกี่ยว ในช่วงอายุ 8-12 เดือน ซึ่งมีผลผลิตเฉลี่ย ประมาณ 3-5 ตันต่อไร่ และสามารถสรุป
ปัญหาส าคัญในการปลูกมันส าปะหลังของเกษตรกรได้ดังนี้  
  1.สภาพดินเสื่อมโทรม เนื่องจากใช้พื้นท่ีติดต่อกันอย่างยาวนาน และขาดการบ ารุงรักษา  
  2.ขาดแคลนพันธุ์มันส าปะหลังที่เหมาะสมกับพ้ืนที่  
  3.ขาดแคลนเทคโนโลยีและความรู้ที่เหมาะสมในการผลิตมันส าปะหลัง เช่น ความรู้ เรื่อง พันธุ์มัน  ส าปะหลัง  
การปลูกและการดูแลรักษา โรคและแมลงศัตรูของมันส าปะหลัง และการเก็บเก่ียว 
  4.ราคาผลผลิตไม่แน่นอน 
     ดังนั้นจึงมีการศึกษาชุดเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาปรับใช้ในพ้ืนที่เพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือทดสอบชุดเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมที่สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลังส าหรับ
เกษตรกรรายย่อย 
2.  เพ่ือสร้างแปลงต้นแบบการผลิตมันส าปะหลังที่มีประสิทธิภาพเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ในพ้ืนที่  
 
7. วิธีด าเนินการ       
    อุปกรณ์ 
      1.ท่อนพันธุ์มันส าปะหลังพันธุ์ ระยอง 5และ 9    
      2.ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0, 18-46-0, 0-0-60 

3.สารป้องกันก าจัดเพลี้ยแป้ง ไทอะมีโทแซม 25 เปอร์เซ็นต์                 
 ปลูกโดยเกษตรกรเป็นผู้ปฏิบัติ โดยปลูกระยะห่าง ตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร 0.8 X 0.8-1 
เมตร โดยมีกรรมวิธีการปฏิบัติ 2 กรรมวิธี คือกรรมวิธีเกษตรกรปฏิบัติ พ้ืนที่ 2 ไร่ และกรรมวิธีทดสอบ

พ้ืนที ่2 ไร่ ดังตารางที่ 1 และการใส่ปุ๋ยตามกรรมวิธีทดสอบและกรรมวิธีของเกษตรตามตารางที่ 2 และ 3 
 
ตารางท่ี 1 แสดงกรรมวิธีการทดสอบในไร่เกษตรกร แปลงทดสอบเทคโนโลยี ปี 2557-2558 

กิจกรรม
ปฏิบัติ 

วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร 

1. พันธุ์มัน พันธุ์ดีที่เหมาะสม ระยอง 5, 9, 72, เกษตรศาสตร์50 



ส าปะหลัง 
2.การเตรียมท่อน
พันธุ์ 

ท่อนพันธุ์สมบูรณ์ เพ่ื อแก้ปัญหาการงอกไม่
สม่ าเสมอในแปลง ทนทานสภาพแวดล้อม 
เจริญเติบโตดี โดย 
- อายุ 10-12 เดือน ตัดต้นทิ้งไว้ไม่เกิน 15-30 วัน 
-  ตัดท่อนพันธุ์ยาว ประมาณ 20 -  
- เลือกใช้ท่อนพันธุ์ขนาดเดียวกัน ปลูกในพ้ืนที่
เดียวกัน 
- แช่ท่อนพันธุ์ก่อนปลูกด้วยสารเคมีไทอะมีโท
แซม (25%WG) หรือ อิมิดาโคลพริด (70%WG) 
อัตรา 4 กรัมต่อน้ า หรือ ไดโนทีฟูแรน(10%WG) 
อัตรา 40 กรัมต่อน้ า นานประมาณ 5-10 นาที 
น าไปผึ่งลมในที่ร่มให้แห้งก่อนน าไปปลูก 

- ไม่มีการคัดเลือกท่อนพันธุ์ 
- ให้ความส าคัญกับเรื่องท่อนพันธุ์
ค่อนข้างน้อย 

3. ระยะปลูก ใช้ระยะปลูกที่เหมาะสมไม่ถ่ีหรือห่างเกินไป โดย 
       - ใช้ระยะระหว่างแถว  0.8-1.0  เมตร 

    - ใช้ระยะระหว่างต้น 0.6-0.8 เมตร 
-ปลูกแบบปักท่อนตรง 

4.การปรับปรุงดิน 
 

เพ่ือปรับปรุงสภาพกายภาพและเคมีดิน มีการใช้
ปุ๋ยเคมีอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดย 
- การใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินรองพ้ืน  
 

- ปลูกแบบต่อเนื่อง 
- ไม่ให้ความส าคัญกับการปรับปรุง
สภาพทางกายภาพดินเท่าที่ควร  
- เผาเศษซากพืชในแปลง 
- ใช้ปุ๋ ยเคมีโดยขาดความรู้และ
ความเข้าใจ เช่น ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 
16-8-8 /   15-15-15 / 46-0-0 
จ านวน 25-50 กก./ไร่ ใส่แบบรอง
พ้ืนพร้อมปลูก ไม่มีการวิเคราะห์
ดิน 
 

5. การดูแลรักษา
อ่ืน ๆ 

- เมื่อพบการระบาดของเพลี้ยแป้งสีชมพู ควบคุมด้วยการปล่อยแตนเบียน  
- ก าจัดวัชพืชตามความเหมาะสม 

6. อายุเก็บเก่ียว เพ่ือให้ได้ผลผลิตและคุณภาพสูงโดยท าการเก็บเกี่ยวที่อายุ 12 เดือน 
 



ตารางที่ 2 ค่าการวิเคราะห์ดินและการใส่ปุ๋ยเคมี ตามกรรมวิธีทดสอบของกรมวิชาการเกษตร ในแปลง
ทดสอบปี 2557 

ชื่อ พันธุ์มันฯ pH  OM 
(%) 

Avail.P 
(ppm) 

Exch.K 
(ppm) 

ปริมาการใช้ปุ๋ย (กก./ไร่) 

N P K 

นายรุ่งเพชร ตุมอญ ระยอง 5 5.72 0.653 3.22 31 16 8 8 

นายประเสริฐ สว่างรุ่งเจริญ ระยอง 72 6.19 0.556 47.03 48 16 0 8 

นางเพลิน พรหมเกษร ระยอง 5 5.38 0.69 4.35 68 16 8 4 

นายประเสริฐ ประเสริฐศร ี ระยอง 9 5.48 0.437 27.73 41 16 4 8 

*แปลงทดสอบของนางเพลิน พรหมเกษร ไม่ปฏิบัติตามค าแนะน าจึงยกเลิกงานทดสอบ 
 

ตารางที่ 3 ค่าการวิเคราะห์ดินและการใส่ปุ๋ยเคมี ตามกรรมวิธีทดสอบของกรมวิชาการเกษตร ในแปลง
ทดสอบปี 2558 

ชื่อ พันธุ์มันฯ pH  OM 
(%) 

Avail.P 
(ppm) 

Exch.K 
(ppm) 

ปริมาการใช้ปุ๋ย (กก./ไร่) 

ทดสอบ เกษตรกร N P K 

นายบุญเลิศ วรรณสนธ ์ ระยอง 9 ระยอง 5 4.72 0.478 8.15 62 16 4 4 

นายประเสริฐ ประเสริฐศร ี ระยอง 9 ระยอง 9 4.06 0.538 6.77 97 16 8 4 

นายสมบตัิ ไชยพรม ระยอง 9 ระยอง 9 5.17 0.267 2.54 119 16 8 4 

นายหลิน ชินบุตร ระยอง 9 เกษตรศาสตร์ 50 5.08 0.236 4.47 114 16 8 4 

นายสมศักดิ์ ศรสีัง ระยอง 9 ห้วยบง 60 5.61 0.212 5.51 133 16 8 4 

นางเตือน เป็นวัน ระยอง 9 ระยอง 9 5.11 0.266 3.43 79 16 8 4 

 
สถานที ่    - อ าเภอศรีธาตุ อ าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี   
                        - เริ่มต้น ตุลาคม 2556 สิ้นสุด กันยายน 2558 

 
8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
แปลงทดสอบเทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลังแบบประณีตจังหวัดอุดรธานีปี 2557 

    แปลงนายประเสริฐ สว่างรุ่งเจริญ ปลูกเดือนพฤศจิกายน 2556 ใช้กรรมวิธีทดสอบต่างจากเกษตรกร
รายอื่น คือ วิธีการด าเนินการ 
เก็บข้อมูลแปลงทดสอบ นายประเสริฐ สว่างรุ่งเจริญมีการทดสอบ 4 กรรมวิธี ๆ ละ 1 ไร่ ดังนี้ 
 กรรมวิธีที่ 1 คลุมผ้ายางและใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 
 กรรมวิธีที่ 2 คลุมผ้ายางและใส่ปุ๋ยตามวิธีของเกษตรกร 



 กรรมวิธีที่ 3 ไม่คลุมผ้ายางและใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 
 กรรมวิธีที่ 4 ไม่คลุมผ้ายางและใส่ปุ๋ยตามวิธีของเกษตรกร 

การปลูกแบบแถวคู่ยกร่องขนาดใหญ่กว้าง 1.5 เมตร ระหว่างต้น 90 เซนติเมตร ผลทดสอบกรรมวิธีที่ 1  
ให้ผลผลิตหัวสดเฉลี่ย 10.97 ตันต่อไร่ น้ าหนักหัวสดต่อหลุม 5.89 กิโลกรัม เปอร์เซ็นต์แป้ง 23.38  เปอร์เซ็นต์ 
น้ าหนักแป้ง 2.56 ตันต่อไร่ ต้นทุน 5,437 บาทต่อไร่ ผลตอบแทน 19,794 บาทต่อไร่ และค่า BCR 4.64 
กรรมวิธีที่ 2 ให้ผลผลิตน้ าหนักหัวสดเฉลี่ย 7.3 ตันต่อไร่ หัวสดต่อหลุม 4.27 กิโลกรัมต่อหลุม เปอร์เซ็นต์แป้ง 
26.43 เปอร์เซ็นต์ น้ าหนักแป้ง 1.93 ตันต่อไร่ และค่า BCR 2.69 ต้นทุน 4,340 บาทต่อไร่ ผลตอบแทน 
12,450 บาทต่อไร่ และค่า BCR 3.87 กรรมวิธีที่ 3 ให้ผลผลิตน้ าหนักหัวสดเฉลี่ย 9.45 ตันต่อไร่ หัวสดต่อหลุม 
5.72 กิโลกรัมต่อหลุม เปอร์เซ็นต์แป้ง 21.35 เปอร์เซ็นต์ น้ าหนักแป้ง 2.02 ตันต่อไร่ ต้นทุน 5,133 บาทต่อไร่ 
ผลตอบแทน 16,602 บาทต่อไร่ และค่า BCR 4.23 กรรมวิธีที่ 4 ให้ผลผลิตน้ าหนักหัวสดเฉลี่ย 9.62 ตันต่อไร่ 
หัวสดต่อหลุม 5.33 กิโลกรัมต่อหลุม เปอร์เซ็นต์แป้ง 23.58 เปอร์เซ็นต์ น้ าหนักแป้ง 2.268 ตันต่อไร่ ต้นทุน 
4,784 บาทต่อไร่ ผลตอบแทน 17,342 บาทต่อไร่ และค่า BCR 4.63 (ตารางภาคผนวกที่ 1, 3 )  

    แปลงนายประเสริฐ ประเสริฐศรี ปลูกเดือนตุลาคม 2556 ผลทดสอบกรรมวิธีการทดสอบ ให้ผลผลิต
หัวสดเฉลี่ย 5.01 ตันต่อไร่ หัวสดต่อหลุม 3.45 กิโลกรัมต่อหลุม เปอร์เซ็นต์แป้ง 26.7 เปอร์เซ็นต์ น้ าหนักแป้ง 
1.34 ตันต่อไร่ ต้นทุน 4,266 บาทต่อไร่ ผลตอบแทน 7,264 บาทต่อไร่ และค่า BCR 2.70 กรรมวิธีเกษตรกร
ให้ผลผลิตน้ าหนักหัวสดเฉลี่ย 4.38 ตันต่อไร่ หัวสดต่อหลุม 3.07 กิโลกรัมต่อหลุม เปอร์เซ็นต์แป้ง 24.6 
เปอร์เซ็นต์ น้ าหนักแป้ง 1.095 ตันต่อไร่ ต้นทุน 3,776 บาทต่อไร่ ผลตอบแทน 6,298 บาทต่อไร่ และค่า BCR 
2.67  (ตารางภาคผนวกที่ 2, 3 ) 

แปลงนายรุ่งเพชร ตุมอญ ปลูกเดือนพฤศจิกายน 2556 ผลทดสอบกรรมวิธีการทดสอบ ให้ผลผลิตหัวสด
เฉลี่ย 5.06 ตันต่อไร่ หัวสดต่อหลุม 2.76 กิโลกรัมต่อหลุม เปอร์เซ็นต์แป้ง 21.9 เปอร์เซ็นต์ น้ าหนักแป้ง 1.11
ตันต่อไร่ ต้นทุน 4,403 บาทต่อไร่ ผลตอบแทน 7,226 บาทต่อไร่ และค่า BCR 2.64 กรรมวิธีเกษตรกรให้
ผลผลิตน้ าหนักหัวสดเฉลี่ย 4.42 ตันต่อไร่ หัวสดต่อหลุม 2.55 กิโลกรัมต่อหลุม เปอร์เซ็นต์แป้ง 22.9  
เปอร์เซ็นต์ น้ าหนักแป้ง 1.02 ตันต่อไร่ ต้นทุน 3,754 บาทต่อไร่ ผลตอบแทน 6,414 บาทต่อไร่ และค่า BCR 
2.71  (ตารางภาคผนวกที่ 2, 3 ) 

 
แปลงทดสอบเทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลังแบบประณีตจังหวัดอุดรธานีปี 2558 

 แปลงนายบุญเลิศ  วรรณสนธ์ ปลูกเดือนตุลาคม 2557 ผลทดสอบกรรมวิธีการทดสอบ ให้ผลผลิตหัวสด
เฉลี่ย 3.83 ตันต่อไร่ หัวสดต่อหลุม 2.91 กิโลกรัมต่อหลุม เปอร์เซ็นต์แป้ง 23.75 เปอร์เซ็นต์ น้ าหนักแป้ง 
0.91 ตันต่อไร่ ต้นทุน 4,395 บาทต่อไร่ ผลตอบแทน 3,648 บาทต่อไร่ และค่า BCR 1.83 กรรมวิธีเกษตรกร
ให้ผลผลิตน้ าหนักหัวสดเฉลี่ย 5.36 ตันต่อไร่ หัวสดต่อหลุม 2.7 กิโลกรัมต่อหลุม เปอร์เซ็นต์แป้ง 23.95 
เปอร์เซ็นต์ น้ าหนักแป้ง 1.28 ตันต่อไร่ ต้นทุน 4,592 บาทต่อไร่ ผลตอบแทน 6,664 บาทต่อไร่ และค่า BCR 
2.45 กรรมวิธีทดสอบผลผลิตต่ ากว่ากรรมวิธีเกษตรกรเนื่องจากเปอร์ เซ็นต์ความงอกต่ าจ านวนต้นต่อไร่น้อย
กว่า (ตารางภาคผนวกท่ี 4, 5 ) 



แปลงนายประเสริฐ  ประเสริฐศรี ปลูกเดือนพฤศจิกายน 2557 ผลทดสอบกรรมวิธีการทดสอบ ให้ผลผลิต
หัวสดเฉลี่ย 5.36 ตันต่อไร่ หัวสดต่อหลุม 3.29 กิโลกรัมต่อหลุม เปอร์เซ็นต์แป้ง 25.68 เปอร์เซ็นต์ น้ าหนัก
แป้ง 1.38 ตันต่อไร่ ต้นทุน 5,280 บาทต่อไร่ ผลตอบแทน 5,976 บาทต่อไร่ และค่า BCR 2.13 กรรมวิธี
เกษตรกรให้ผลผลิตน้ าหนักหัวสดเฉลี่ย 6.27 ตันต่อไร่ หัวสดต่อหลุม 3.96 กิโลกรัมต่อหลุม เปอร์เซ็นต์แป้ง 
25.58 เปอร์เซ็นต์ น้ าหนักแป้ง 1.60 ตันต่อไร่ ต้นทุน 5,237 บาทต่อไร่ ผลตอบแทน 7,930 บาทต่อไร่ และค่า 
BCR 2.51  (ตารางภาคผนวกท่ี 4, 5 ) 

แปลงนางเตือน  เป็นวัน ปลูกเดือนธันวาคม 2557 ผลทดสอบกรรมวิธีการทดสอบ ให้ผลผลิตหัวสดเฉลี่ย 
8.13 ตันต่อไร่ หัวสดต่อหลุม 2.84 กิโลกรัมต่อหลุม เปอร์เซ็นต์แป้ง 25.68 เปอร์เซ็นต์ น้ าหนักแป้ง 1.38 ตัน
ต่อไร่ ต้นทุน 4,932 บาทต่อไร่ ผลตอบแทน 14,174 บาทต่อไร่ และค่า BCR 3.87 กรรมวิธีเกษตรกรให้
ผลผลิตน้ าหนักหัวสดเฉลี่ย 6.27 ตันต่อไร่ หัวสดต่อหลุม 3.96 กิโลกรัมต่อหลุม เปอร์เซ็นต์แป้ง 25.58 
เปอร์เซ็นต์ น้ าหนักแป้ง 1.60 ตันต่อไร่ ต้นทุน 4,762 บาทต่อไร่ ผลตอบแทน 12,370 บาทต่อไร่ และค่า BCR 
3.60  (ตารางภาคผนวกท่ี 4, 5 ) 

แปลงนายหลิน  ชินบุตร ปลูกเดือนตุลาคม 2557 ผลทดสอบกรรมวิธีการทดสอบ ให้ผลผลิตหัวสดเฉลี่ย 
6.40 ตันต่อไร่ หัวสดต่อหลุม 2.89 กิโลกรัมต่อหลุม เปอร์เซ็นต์แป้ง 26.51 เปอร์เซ็นต์ น้ าหนักแป้ง 1.70 ตัน
ต่อไร่ ต้นทุน 5,033 บาทต่อไร่ ผลตอบแทน 9,047 บาทต่อไร่ และค่า BCR 2.80 กรรมวิธีเกษตรกรให้ผลผลิต
น้ าหนักหัวสดเฉลี่ย 5.83 ตันต่อไร่ หัวสดต่อหลุม 3.12 กิโลกรัมต่อหลุม เปอร์เซ็นต์แป้ง 25.8 เปอร์เซ็นต์ 
น้ าหนักแป้ง 1.50 ตันต่อไร่ ต้นทุน 4,651 บาทต่อไร่ ผลตอบแทน 8,175 บาทต่อไร่ และค่า BCR 2.76  
(ตารางภาคผนวกท่ี 4, 5 ) 

แปลงนายสมศักดิ์  ศรีสัง ปลูกเดือนตุลาคม 2557 ผลทดสอบกรรมวิธีการทดสอบ ให้ผลผลิตหัวสดเฉลี่ย 
8.28 ตันต่อไร่ หัวสดต่อหลุม 3.57 กิโลกรัมต่อหลุม เปอร์เซ็นต์แป้ง 26.95 เปอร์เซ็นต์ น้ าหนักแป้ง 2.23 ตัน
ต่อไร่ ต้นทุน 6,379 บาทต่อไร่ ผลตอบแทน 14,321 บาทต่อไร่ และค่า BCR 3.25 กรรมวิธีเกษตรกรให้
ผลผลิตน้ าหนักหัวสดเฉลี่ย 6.20 ตันต่อไร่ หัวสดต่อหลุม 3.23 กิโลกรัมต่อหลุม เปอร์เซ็นต์แป้ง 27.10 
เปอร์เซ็นต์ น้ าหนักแป้ง 1.68 ตันต่อไร่ ต้นทุน 5,780 บาทต่อไร่ ผลตอบแทน 9,720 บาทต่อไร่ และค่า BCR 
2.68  (ตารางภาคผนวกท่ี 4, 5 ) 

แปลงนายสมบัติ  ไชยพรม ปลูกเดือนพฤศจิกายน 2557 ผลทดสอบกรรมวิธีการทดสอบ ให้ผลผลิตหัวสด
เฉลี่ย 6.0 ตันต่อไร่ หัวสดต่อหลุม 3.27 กิโลกรัมต่อหลุม เปอร์เซ็นต์แป้ง 27.50 เปอร์เซ็นต์ น้ าหนักแป้ง 1.65 
ตันต่อไร่ ต้นทุน 5,493 บาทต่อไร่ ผลตอบแทน 7,707 บาทต่อไร่ และค่า BCR 2.40 กรรมวิธีเกษตรกรให้
ผลผลิตน้ าหนักหัวสดเฉลี่ย 3.77 ตันต่อไร่ หัวสดต่อหลุม 2.12 กิโลกรัมต่อหลุม เปอร์เซ็นต์แป้ง 23.38 
เปอร์เซ็นต์ น้ าหนักแป้ง 0.88 ตันต่อไร่ ต้นทุน 4,683 บาทต่อไร่ ผลตอบแทน 3,611 บาทต่อไร่ และค่า BCR 
1.77  (ตารางภาคผนวกท่ี 4, 5 ) 

 
9.  สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 



  จากผลการทดสอบเทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลังแบบประณีตจังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ 2557
และ2558 โดยใช้วิธีเกษตรกรมีส่วนร่วม ปฏิบัติในแปลงเกษตรกรและเกษตรกรเป็นผู้ปฏิบัติ จากผลการ
ทดสอบพบว่า กรรมวิธีทดสอบของกรมวิชาการเกษตรที่ใช้วัสดุปรับปรุงดินใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและ
คัดเลือกท่อนพันธุ์ที่สมบูรณ์มีขนาดใกล้เคียงกันปลูกในพ้ืนที่เดียวกันให้ผลผลิตและผลตอบแทนมากกว่าวิธีการ
ของเกษตรกร ส่วนใหญ่จะปลูกปลายฤดูฝนจะท าให้ผลผลิตสูงกว่าปลูกต้นฤดูฝนสอดคล้องกับค าแนะน าของ
กรมวิชาการเกษตรจาก www.doa.go.th/cassava/ เป็นระบบให้บริการเลือกพันธุ์มันส าปะหลังเฉพาะพ้ืนที่ 
ให้บริการเลือกช่วงปลูกเป็น 6 ช่วงปลูก คือ ต้นฝนในเดือนมีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน และปลาย
ฝนเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน (ภาคผนวกท่ี 6, 7) 
 
10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  
  จากการทดสอบเทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลังแบบประณีต พบว่าเกษตรกรในกลุ่มที่ร่วมทดสอบ 
เมื่อมีการปลูกมันส าปะหลังในฤดูกาลอ่ืนๆนั้นเกษตรกรมีการเพ่ิมระยะห่างระหว่างต้นมันส าปะหลังมากขึ้นกว่า
ที่เคยปลูก คือจาก 50 เซนติเมตร เป็น 80-100 เซนติเมตร และรู้จักคัดแยกขนาดท่อนพันธุ์มันส าปะหลัง
เพ่ือให้การเจริญเติบโตสม่ าเสมอและส่วนมากเกษตรกรนิยมน าพันธุ์ระยอง 9 ไปปลูกเพ่ือขยายพันธุ์ เพราะเก็บ
พันธุ์ง่ายและให้ผลผลิตสูง  
 
11. ค าขอบคุณ     ส านักงานเกษตรอ าเภอศรีธาตุ ส านักงานเกษตรอ าเภอกุดจับและเกษตรกรผู้ร่วมทดสอบ 
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13.ภาคผนวก 
 

ตารางภาคผนวกที ่1 ตารางแสดงข้อมูลผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิต แปลงทดสอบเทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลังแบบประณีตของนายประเสริฐ สว่างรุ่งเจริญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรรมวิธ ี
น้ าหนักหัวเฉลี่ย จ านวนต้น ผลผลิตหัวสดเฉลี่ย  เปอร์เซ็นต์แป้ง นน.แป้ง (กก./ไร่) 

(กก.) / หลุม เฉลี่ย / ไร่ (ตัน/ไร่)     

กรรมวิธีท่ี 1 คลุมผ้ายางและใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 5.89 1,861 10.97 23.38 2,564 
กรรมวิธีท่ี 2 คลุมผ้ายางและใส่ปุ๋ยตามวิธีของเกษตรกร 4.27 1,708 7.3 26.43 1,929 
กรรมวิธีท่ี 3 ไม่คลุมผ้ายางและใสปุ่๋ยตามค่าวเิคราะห์ดิน 5.72 1,653 9.45 21.35 2,017 
กรรมวิธีท่ี4 ไม่คลุมผ้ายางและใสปุ่๋ยตามวิธีของเกษตรกร 5.33 1,806 9.62 23.58 2,268 

SD   0.63 81.29 1.31 1.81 246.95 



 
ตารางภาคผนวกที ่2 ตารางแสดงข้อมูลผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิต แปลงทดสอบเทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลังแบบประณีตจังหวัดอุดรธานีปี 2557 

 
 
 

ตารางภาคผนวกที่ 3 ต้นทุน รายได้ ผลตอบแทน (บาท/ไร่) และอัตราส่วนรายได้ต่อเงินลงทุน (BCR) แปลงทดสอบเทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลังแบบประณีตจังหวัด
อุดรธานีปี 2557 

 เกษตรกร กรรมวิธีทดสอบ   กรรมวิธีเกษตรกร 

 
น้ าหนักหัว

เฉลี่ย 
จ านวน
ต้น/ไร 

ผลผลติหัวสด
เฉลี่ย(ตัน/ไร่) 

เปอร์เซ็นต์
แป้ง 

นน.แป้ง 
(กก./ไร่)  

น้ าหนัก
หัวเฉลี่ย 

จ านวน
ต้น/ไร ่

ผลผลติหัวสด
เฉลี่ย (ตัน/ไร่) 

เปอร์เซ็นต์
แป้ง 

นน.แป้ง 
(กก./ไร่) 

นายประเสริฐประเสริฐศรี 3.45 2,318 5.013 26.7 1,338 
 

3.07 2,260 4.380 24.6 1,095 
นายรุ่งเพชร ตุมอญ 2.76 1,806 5.056 21.9 1,112   2.55 1,727 4.421 22.9 1,016 

               กรรมวิธีทดสอบ     กรรมวิธีของเกษตรกร  

 
 ประเสริฐ สว่างรุ่งเจรญิ  

 ประเสริฐ 
ประเสริฐศร ี 

 รุ่งเพชร 
ตุมอณ   

 ประเสริฐ สว่างรุ่งเจรญิ  
 ประเสริฐ 

ประเสริฐศร ี 
 รุ่งเพชร  
ตุมอณ 

 รายการ   คลุมผา้ยาง   ไม่คลมุผ้ายาง         คลุมผา้ยาง   ไม่คลมุผ้ายาง      
 1.ค่าไถเตรียมดิน   750 750 800 800 

 
750 750 800 800 

 2. ค่าปลูก   700 500 450 450 
 

700 500 450 450 
 3. ค่าท่อนพันธุ ์ 600 600 500 500 

 
600 600 500 500 

 4.ค่าสารเคมีก าจดัวัชพืช  0 200 200 200 
 

0 180 200 250 
 5.โดโลไมท ์ 480 480 480 480 

 
0 0 0    0    

 6.ปุ๋ยเคม ี 713 713 833 962 
 

830 830 950 870 
 7.ค่าขุดและค่ารถขนส่งไปขาย  2,194 1,890 1,003 1,011 

 
1,460 1,924 876 884 

 รวมค่าใช้จ่าย (บาท/ไร่)  5,437 5,133 4,266 4,403 
 

4,340 4,784 3,776 3,754 
 ผลผลิต (ตัน/ไร่)  10.97 9.45 5.01 5.06 

 
7.3 9.62 4.38 4.42 

 ราคามันส าปะหลัง (บาท/กก.)  2.3 2.3 2.3 2.3 
 

2.3 2.3 2.3 2.3 
 รายได้ (บาท/ไร่)  25,231 21,735 11,530 11,629 

 
16,790 22,126 10,074 10,168 

 ผลตอบแทน  (บาท/ไร่)  19,794 16,602 7,264 7,226 
 

12,450 17,342 6,298 6,414 



 
 

ผลผลิต  กรรมวิธีทดสอบ  7.62 ตันต่อไร่   กรรมวิธีของเกษตรกร  6.67 ตันต่อไร่   
BCR   กรรมวิธีทดสอบ   3.55  กรรมวิธีของเกษตรกร 3.47     
ต้นทุน  กรรมวิธีทดสอบ  3,206  บาทต่อไร่  กรรมวิธีของเกษตรกร  3,310  บาทต่อไร่    
ผลตอบแทน   กรรมวิธีทดสอบ  8,418  บาทต่อไร่   กรรมวิธีของเกษตรกร  8,498  บาทต่อไร่   
ผลผลิตกรรมวิธีทดสอบ สูงกว่ากรรมวิธีของเกษตรกร     14.24  เปอร์เซ็นต์ 
ผลตอบแทนกรรมวิธีทดสอบต่ ากว่ากรรมวิธีของเกษตรกร      80 บาทต่อไร่ 

ตารางภาคผนวกที ่4 ตารางแสดงข้อมูลผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิต แปลงทดสอบเทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลังแบบประณีตจังหวัดอุดรธานีปี 2558 
 

 เกษตรกร กรรมวิธีทดสอบ   กรรมวิธีเกษตรกร 

 
น้ าหนักหัว

เฉลี่ย 
จ านวน
ต้น/ไร 

ผลผลติหัวสด
เฉลี่ย(ตัน/ไร่) 

เปอร์เซ็นต์
แป้ง 

นน.แป้ง 
(กก./ไร่)  

น้ าหนัก
หัวเฉลี่ย 

จ านวน
ต้น/ไร ่

ผลผลติหัวสด
เฉลี่ย (ตัน/ไร่) 

เปอร์เซ็นต์
แป้ง 

นน.แป้ง  
(กก./ไร่) 

นายบุญเลิศ  วรรณสนธ์  2.91 1,319 3.83 23.75 910 
 

2.7 1,986 5.36 23.95 1,283 

นายประเสริฐ  ประเสริฐศรี  3.29 1,633 5.36 25.68 1,378 
 

3.96 1,583 6.27 25.58 1,604 

นางเตือน  เป็นวัน  2.84 2,866 8.13 30.95 2,517 
 

2.67 2,733 7.29 29.1 2,121 
นายหลิน  ชินบุตร  2.89 2,214 6.40 26.51 1,696 

 
3.12 1,867 5.83 25.8 1,503 

นายสมศักดิ์  ศรีสัง  3.57 2,319 8.28 26.95 2,230 
 

3.23 1,917 6.20 27.1 1,679 
นายสมบตัิ  ไชยพรม  3.27 1,833 6.0 27.5 1,650 

 
2.12 1,777 3.77 23.38 882 

เฉลี่ย 3.13 2,031 6.33 26.89 1,730 
 

2.97 1,977 5.79 25.82 1,512 
sd 0.29 551 1.69 2.38 578 

 
0.63 396 1.18 2.09 414 

 

 BCR  4.64 4.23 2.7 2.64   3.87 4.63 2.67 2.71 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางภาคผนวกที่ 5 ต้นทุน รายได้ ผลตอบแทน (บาท/ไร่) และอัตราส่วนรายได้ต่อเงินลงทุน (BCR) แปลงทดสอบเทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลังแบบประณีตจังหวัด
อุดรธานีปี 2558 

 
  กรรมวิธีทดสอบ   กรรมวิธีเกษตรกร 

รายการ บุญเลศิ ประเสริฐ เตือน หลิน สมศักดิ ์ สมบัต ิ
 

บุญเลศิ ประเสริฐ เตือน หลิน สมศักดิ ์ สมบัต ิ

1.คา่ไถเตรียมดิน  1000 950 850 800 720 900 
 

1000 950 850 800 720 900 
2. ค่าปลูก  460 450 400 400 400 400 

 
460 450 400 400 400 400 

3. ค่าท่อนพันธุ์ 0 0 0 300 210 400 
 

0 0 0 300 210 400 
4.ค่าสารเคมีก าจดัวัชพืช 240 483 200 250 200 350 

 
240 483 200 250 200 350 

5.ปุ๋ยเคม ี 971 1,043 1,043 1,043 1,043 1,043 
 

480 600 1,125 860 1,400 1,125 
6.ค่าขุดและคา่รถขนส่งไปขาย 1,724 2,354 2,439 2,240 3,806 2,400 

 
2,412 2,754 2,187 2,041 2,850 1,508 



รวมค่าใช้จ่าย (บาท/ไร่) 4,395 5,280 4,932 5,033 6,379 5,493 
 

4,592 5,237 4,762 4,651 5,780 4,683 
ผลผลติ (ตัน/ไร่) 3.83 5.36 8.13 6.40 8.28 6.00 

 
5.36 6.27 7.29 5.83 6.20 3.77 

ราคามันส าปะหลัง (บาท/กก.) 2.1 2.1 2.35 2.2 2.5 2.2 
 

2.1 2.1 2.35 2.2 2.5 2.2 
รายได ้(บาท/ไร่) 8,043 11,256 19,106 14,080 20,700 13,200 

 
11,256 13,167 17,132 12,826 15,500 8,294 

ผลตอบแทน  (บาท/ไร่) 3,648 5,976 14,174 9,047 14,321 7,707 
 

6,664 7,930 12,370 8,175 9,720 3,611 
BCR 1.83 2.13 3.87 2.80 3.25 2.40   2.45 2.51 3.60 2.76 2.68 1.77 

 
ผลผลิต  กรรมวิธีทดสอบ  6.33 ตันต่อไร่   กรรมวิธีของเกษตรกร  5.79 ตันต่อไร่   
BCR   กรรมวิธีทดสอบ   2.71 กรรมวิธีของเกษตรกร 2.63     
ต้นทุน  กรรมวิธีทดสอบ  5,252  บาทต่อไร่  กรรมวิธีของเกษตรกร  4,950  บาทต่อไร่    
ผลตอบแทน   กรรมวิธีทดสอบ  9,145  บาทต่อไร่   กรรมวิธีของเกษตรกร  8,078  บาทต่อไร่   
ผลผลิตกรรมวิธีทดสอบ สูงกว่ากรรมวิธีของเกษตรกร     9.32  เปอร์เซ็นต์ 
ผลตอบแทนกรรมวิธีทดสอบสูงกว่ากรรมวิธีของเกษตรกร     1,067 บาทต่อไร่



ตารางภาคผนวกที่ 6 ค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตรจาก www.doa.go.th/cassava/ เป็นระบบให้บริการ 

เลือกพันธุ์มันส าปะหลังเฉพาะพ้ืนที่ ให้บริการเลือกช่วงปลูกเดือนพฤษภาคม (ตัน/ไร่) 

สถานนี้ าฝน ชุดดิน ระยอง90  ระยอง11 ระยอง5  กษ50 ระยอง72  ระยอง9  ระยอง7 

อุดรธานี* โคราช 3.8 6.4 6.7 3.8 6.4 4.8 5 

อุดรธานี* ร้อยเอ็ด 3.7 7 6.9 3.6 6.7 4.7 4.2 

อุดรธานี* สีคิ้ว 4.1 7.2 7.2 3.6 7.1 4.6 4.7 

อุดรธานี* ยโสธร 4.1 7.2 7.2 3.7 7.1 4.7 4.8 

 
ตารางภาคผนวกที่ 7 ค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตรจาก www.doa.go.th/cassava/ เป็นระบบให้บริการ
เลือกพันธุ์มันส าปะหลังเฉพาะพ้ืนที่ ให้บริการเลือกช่วงปลูกปลูกช่วงเดือนพฤศจิกายน (ตัน/ไร่) 
 

สถานนี้ าฝน ชุดดิน ระยอง90  ระยอง11 ระยอง5  กษ50 ระยอง72  ระยอง9  ระยอง7 

อุดรธานี* โคราช 7.1 7.6 8.8 9 9.7 7.4 8.2 

อุดรธานี* เพ็ญ 7.7 7.9 8.8 9.4 10.1 7.8 8.5 

อุดรธานี* โพนพิสัย 7 7.4 8 8.7 9.4 7.3 8.2 

อุดรธานี* ยโสธร 7.8 8.4 9 9.6 10.3 8.2 8.8 

อุดรธานี* ร้อยเอ็ด 7.6 7.8 8.8 9.3 10 7.7 8.8 

อุดรธานี* บอระบือ 7.5 8.3 8.8 8.4 9.8 7.8 8.6 

รูปภาพผนวกที่ 1 แสดงประมาณน้ าฝนในเขต จังหวัดอุดรธานี ต.ค.2556-ก.ย.2557 

http://www.doa.go.th/cassava/
http://www.doa.go.th/cassava/


 

  ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี 2557     
     

รูปภาพผนวกที่ 2 แสดงประมาณน้ าฝนในเขต จังหวัดอุดรธานี ต.ค.2557-ก.ย.2558 
 
 

 
 
ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี 2558 
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ปริมาณน้ าฝน ต.ค.56-ก.ย.57 รวม 1,462 มม.
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ปริมาณน้ าฝน ต.ค.57-ก.ย.58 รวม 1,066 มม.



 


