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บทคัดย่อ 

การทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการเพ่ิมผลผลิตมันส าปะหลังโดยการใช้

ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและการจัดการระยะปลูกในพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์แบบเกษตรกรมีส่วนร่วม ด าเนินการทดสอบ

ในแปลงเกษตรกร อ .สังขะ  อ .พนมดงรัก  จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างเดือนตุลาคม  2556 – เมษายน 2559   

ประกอบด้วย 2 กรรมวิธี ได้แก่ (1)  วิธีทดสอบ  ปลูกมันส าปะหลังต้นฤดูฝน (พฤษภาคม-มิถุนายน) ใช้พันธุ์ ระยอง 

72 ระยะปลูก 100 x 80 เซนติเมตร ก่อนปลูกแช่ท่อนพันธุ์มันส าปะหลังด้วยสารฆ่าแมลงไทอะมีโทแซม 25% WG  

4 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร  นาน 5 นาที ใส่ปุ๋ยเคมี N-P2O5-K2O อัตราตามค่าวิเคราะห์ดิน เมื่ออายุ 1 เดือน ใส่เมื่อดิน

มีความชื้น การป้องกันและควบคุมการระบาดของเพลี้ยแป้งมันส าปะหลังด้วยการปล่อยแตนเบียนเพลี้ยแป้ งมัน

ส าปะหลังสีชมพู (A.lopezi) หรือสารไทอะมีโทแซม อัตรา 2 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร  หรือพิริมิฟอสเมทิล 67% อีซี  

อัตรา 25 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร ผสมไวท์ออยล์ 50 มิลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร (ตามอัตราแนะน าของกรมวิชาการ

เกษตร) ส่วนการปฏิบัติดูแลรักษาอ่ืนตามวิธีของเกษตรกรและ  (2) วิธีเกษตรกร  ปลูกมันส าปะหลังพันธุ์ ระยอง 72  

ระยะปลูก 100 x 40-60  เซนติเมตร  วิธีปฏิบัติและการจัดการอ่ืนๆปฏิบัติเช่นเดียวกับวิธีทดสอบ  จากผลการ

ทดสอบ พบว่า ทั้ง 2 ปี ได้ผลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ    ปี 2557 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2556 – กันยายน 

2558)  วิธีทดสอบ  ให้ผลผลิตน้ าหนักสดเฉลี่ย 5,688 กิโลกรัมต่อไร่  เปอร์เซ็นต์แป้งเฉลี่ย 23.25 และผลผลิตแป้ง

เฉลี่ย 1,491.4 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งสูงกว่าวิธีเกษตรกร ที่ให้ผลผลิตน้ าหนักสดเฉลี่ย  5,089 กิโลกรัมต่อไร่ เปอร์เซ็นต์

แป้งเฉลี่ย 21.65 และผลผลิตแป้งเฉลี่ย 1,074.5 กิโลกรัมต่อไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ10.53   6.88 และ27.95 

ตามล าดับ และเมื่อค านวณหารายได้สุทธิ พบว่า วิธีทดสอบมีรายได้สุทธิเฉลี่ย  8,598 บาทต่อไร่ สูงกว่าวิธี

เกษตรกรที่มีรายได้สุทธิเฉลี่ย 6,609  บาทต่อไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 23.13  และ ปี2558 (ระหว่างเดือนตุลาคม 

2557 – เมษายน 2559)  วิธีทดสอบ ให้ผลผลิตน้ าหนักสดเฉลี่ย 4,838 กิโลกรัมต่อไร่  เปอร์เซ็นต์แป้งเฉลี่ย 26.3 

เปอร์เซ็นต์ และผลผลิตแป้งเฉลี่ย 1,274.2  กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งสูงกว่าวิธีเกษตรกร ที่ให้ผลผลิตน้ าหนักสดเฉลี่ย  

3,976 กิโลกรัมต่อไร่  เปอร์เซ็นต์แป้งเฉลี่ย 25.7 และผลผลิตแป้งเฉลี่ย 1,021.1 กิโลกรัมต่อไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ

17.82  2.28 และ19.86 ตามล าดับ และเมื่อค านวณหารายได้สุทธิ พบว่า วิธีทดสอบ  มีรายได้สุทธิเฉลี่ย  5,370 

บาทต่อไร่ สูงกว่าวิธีเกษตรกร ที่มีรายได้สุทธิ เฉลี่ย 3,393 บาทต่อไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 36.82   



 

 
ค าหลัก : มันส าปะหลัง ,ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน,ระยะปลูก 
 
1/ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่4  ตู้ ปณ 79 ต าบลท่าช้าง อ าเภอสว่างวีรวงศ์  จังหวัดอุบลราชธานี 
2/ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุรินทร์ 191 หมู่ 4 ต าบลคอโค  อ าเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์ 
 

 



ค าน า 

 มันส าปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญชนิดหนึ่งของประเทศไทย  ปัจจุบันประเทศไทยมีพ้ืนที่ปลูกมัน

ส าปะหลัง 7.4 ล้านไร่ และมีผลผลิตเฉลี่ยทั้งประเทศ 3,401 กิโลกรัมต่อไร่ (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2552) 

พ้ืนทีแ่หล่งปลูกมันส าปะหลังที่มีศักยภาพเชิงเศรษฐกิจในประเทศไทยกระจายอยู่ใน 33 จังหวัด 153 อ าเภอ 26 

กิ่งอ าเภอ รวม 1,232 ต าบล (อดิศักดิ์, 2545) ซ่ึงแต่ละพ้ืนท่ีมีความหลากหลายและแตกต่างกันไป ท้ังด้านกายภาพ 

ชีวภาพ เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะด้านกายภาพที่ส าคัญ ได้แก่ ดิน ซึ่งมีความแตกต่างกันถึง 32 กลุ่มชุดดิน 

และปริมาณน้ าฝนก็มีความแตกต่างกัน ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 5 เขต คือ เขตท่ีมีปริมาณน้ าฝน 800-1,000 

1,000-1,200 1,200-1,400 1,400-1,600 และ1,600-1,800 มิลลิเมตรต่อปี  จากความแตกต่างของสภาพภูมิ

นิเวศน์ ส่งผลให้ประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลังในแต่ละพ้ืนที่มีความแตกต่างกัน การเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ผลิตมันส าปะหลัง จ าเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีการผลิตทั้งด้านพันธุ์ และการเขตกรรมที่เหมาะสม กรมวิชาการ

เกษตรเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการพัฒนาการผลิตมันส าปะหลังโดยการวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี มี

ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลังทุกสาขาวิชา สามารถน าไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม

ในแต่ละพ้ืนที่ จังหวัดสุรินทร์พ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลังปี 2553/2554 ทั้งหมด 17 อ าเภอ  101,725ไร่ ผลผลิตรวม 

208,876 ตัน หรือ 3,148 กิโลกรัมต่อไร่ (ส านักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์, 2557)  ซึ่งต่ ากว่าผลผลิตเฉลี่ยของ

ประเทศและผลผลิตที่ได้ยังไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด อีกท้ังในปัจจุบันเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลงั

ประสบปัญหาการเข้าท าลายของเพลี้ยแป้ง และเกษตรกรยังขาดการจัดการปุ๋ยและระยะปลูกท่ีเหมาะสม ผลจาก

งานทดสอบการพัฒนาเทคโนโลยีแปลงเพื่อเพ่ิมผลผลิตมันส าปะหลังโดยใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินแบบเกษตรกรมี

ส่วนร่วมจังหวัดสุรินทร์ปีงบประมาณ 2554-2555 โดยใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินในมันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 9 

และระยอง 72 หลังปลูก 1 เดือนเก็บเกี่ยว 11 เดือนหลังปลูก พบว่า ผลผลิตหัวมันสดเฉลี่ย 6,768 กิโลกรัมต่อไร่ 

เปอร์เซ็นต์แป้งเฉลี่ยเท่ากับ 25.81 เปอร์เซ็นต์ และสัดส่วนผลตอบแทนต่อการลงทุนเท่ากับ 3.37 ดังนั้นเทคโนโลยี

การจัดการปุ๋ยและระยะปลูกที่เหมาะสมจึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ช่วยเพิ่มผลผลิตของมันส าปะหลังเฉพาะพ้ืนที่จังหวัด

สุรินทร์ จึงควรขยายผลของเทคโนโลยีสู่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลังรายอ่ืนที่มีสภาพนิเวศเกษตรที่คล้ายคลึง

กันต่อไป 

 

วิธีด าเนินการ                         : 

- อุปกรณ์ 

พันธุ์พืช   : มันส าปะหลังพันธุ์ของเกษตรกร 



ปุ๋ยเคมีสูตร   : N-P2O5-K2O อัตรา 46-0-0, 18-46-0, 0-0-60, 15-15-15 

  ปุ๋ยหมัก   : - 
  วัสดุปรับปรุงดิน  : ปูนโดโลไมท์ 
  สารป้องกันก าจัดศัตรูพืช : ไทอะมีโทแซม (25% WG), พิริมิฟอสเมทิล 50% EC, ไวท์       
ออยล์ 67% EC, ไกลโฟเสต, พาราควอต 
 

- วิธีการ 

ด าเนินการตามหลักของ Farming System Research ศึกษาวิจัยในสภาพพ้ืนที่เกษตรกรโดยเกษตรกร
ร่วมด าเนินการ มีข้ันตอนการด าเนินการ ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การคัดเลือกพ้ืนที่เป้าหมาย ด าเนินการโดยคัดเลือกพ้ืนที่ที่เป็นตัวแทนของสภาพหรือระบบ
นิเวศท่ีต้องการศึกษา โดยรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   รวมทั้งการส ารวจพ้ืนที่ และการ
สัมภาษณ์เกษตรกร 

ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์พ้ืนที่และวินิจฉัยปัญหา ส ารวจและวิเคราะห์พื้นที่เป้าหมาย เพ่ือศึกษาท าความ
เข้าใจสภาพพ้ืนที่เป้าหมาย ประเด็นปัญหาโดยรวมของเกษตรกร เรียงล าดับความส าคัญของปัญหา โอกาส 
อุปสรรค และศักยภาพในการพัฒนาเทคโนโลยี 

ขั้นตอนที่ 3 การวางแผนการทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยี วางแผนการด าเนินงานตามประเด็นที่ได้จาก
การวิเคราะห์พ้ืนที่ โดยใช้กระบวนการการวางแผนอย่างมีส่วนร่วม ในพ้ืนที่เป้าหมายที่ได้คัดเลือกตามประเด็น
ปัญหา ศักยภาพและโอกาส โดยน าเทคโนโลยีที่แนะน ามาพัฒนาปรับใช้เปรียบเทียบกับวิธีการของเกษตรกร 

ขั้นตอนที่ 4  การด าเนินการทดสอบ(Experimentation)ด าเนินการทดสอบในพ้ืนที่เกษตรกร โดยใช้
กระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วมและขณะด าเนินการมีการติดตามประเมินผลเป็นระยะมีการเรียนรู้
แลกเปลี่ยน เพื่อปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม  ด าเนินการในแปลงเกษตรกร แต่ละแปลง 
ปี 2554-2556 

(1)  วิธีทดสอบ 1  มีการปฏิบัติ  ดังนี้ 

เตรียมดินโดยการไถ 2 ครั้ง และตากดิน 14 วัน ปลูกมันส าปะหลังต้นฤดูฝน (พฤษภาคม) ก่อน

ปลูกแช่ท่อนพันธุ์มันส าปะหลังยาวประมาณ 30 เซนติเมตร ด้วยสารฆ่าแมลงไทอะมีโทแซม 25% WG  4 กรัมต่อ

น้ า 20 ลิตร  ใช้พันธุ์ระยอง 9 หรือระยอง 72 หรือ ระยอง 7 ระยะปลูก 80 x 100 เซนติเมตร และใส่ปุ๋ยเคมี N-

P2O5-K2O อัตราตามค่าวิเคราะห์ดิน หลังปลูก 1เดือน (ใส่หลังก าจัดวัชพืชหรือเมื่อดินมีความชื้น) 

(2)  วิธีทดสอบ 2  มีการปฏิบัติ  ดังนี้ 



เตรียมดินโดยการไถ  2 ครั้ง และตากดิน 14 วัน ใส่ปุ๋ยหมักมูลวัวรองพ้ืน 500 กิโลกรัมต่อไร่ 

ก่อนปลูกแช่ท่อนพันธุ์มันส าปะหลังยาวประมาณ 30 เซนติเมตร ด้วยสารฆ่าแมลงไทอะมีโทแซม 25% WG  4 

กรัมต่อน้ า 20 ลิตร  ใช้พันธุ์ระยอง 9 หรือระยอง 72 หรือระยอง 7 ระยะปลูก 80 x  100 เซนติเมตร และใส่

ปุ๋ยเคมี N-P2O5-K2O  อัตรา 15-7-18  เมื่ออายุ 1 เดือน(ใส่หลังก าจัดวัชพืชหรือเมื่อดินมีความชื้น) 

(3) วิธีเกษตรกร  มีการปฏิบัติ ดังนี้ 

เตรียมดินโดยการไถ  2 ครั้ง และตากดิน 14 วัน ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ 

รองพ้ืน ก่อนปลูกแช่ท่อนพันธุ์มันส าปะหลังยาวประมาณ 30 เซนติเมตร ด้วยสารฆ่าแมลงไทอะมีโทแซม 25% 

WG  4 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร  ใช้พันธุ์ระยอง 9 หรือระยอง 72 หรือระยอง 7 ระยะปลูก 80  x  100  เซนติเมตร 

และใส่ปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15 อัตรา  50  กิโลกรัมต่อไร่  เมื่ออายุ 1เดือน  

ปี 2557-2558 
ประกอบด้วย  2  กรรมวิธี คือ  

  (1) วิธีทดสอบ : ระยะปลูก (100 x 80 เซนติเมตร) ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การปฏิบัติดูแล
รักษาตามวิธีเกษตรกร 
  (2) วิธีเกษตรกร : ระยะปลูก (100 x 40-60 เซนติเมตร) ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การปฏิบัติ
ดูแลรักษาตามวิธีเกษตรกร 

 
(1)  วิธีทดสอบ  มีวิธีปฏิบัติ  ดังนี้ 

เตรียมดินโดยการไถ 2 ครั้ง และตากดิน 14 วัน ปลูกมันส าปะหลังต้นฤดู ฝน (พฤษภาคม-
มิถุนายน) ก่อนปลูกแช่ท่อนพันธุ์มันส าปะหลังยาว 25 เซนติเมตร ด้วยสารฆ่าแมลงไทอะมีโทแซม 25% WG  4 
กรัมต่อน้ า 20 ลิตร  นาน 5 นาที ใช้พันธุ์ ระยอง 72 ระยะปลูก 100 x 80 เซนติเมตร ใส่ปุ๋ยเคมี N-P2O5-K2O 
อัตราตามค่าวิเคราะห์ดิน เมื่ออายุ 1 เดือน ใส่เมื่อดินมีความชื้น การป้องกันและควบคุมการระบาดของเพลี้ยแป้ง
มันส าปะหลังด้วยการปล่อยแตนเบียนเพลี้ยแป้งมันส าปะหลังสีชมพู (A.lopezi) หรือสารไทอะมีโทแซม อัตรา 2 
กรัมต่อน้ า 20 ลิตร  หรือพิริมิฟอสเมทิล 67% อีซี  อัตรา 25 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร ผสมไวท์ออยล์ 50 มิลิลิตร
ต่อน้ า 20 ลิตร (ตามอัตราแนะน าของกรมวิชาการเกษตร) ส่วนการปฏิบัติดูแลรักษาอ่ืนตามวิธีของเกษตรกร 

(2) วิธีเกษตรกร  มีวิธีปฏิบัติ  ดังนี้ 
เตรียมดินโดยการไถ 2 ครั้ง และตากดิน 14 วัน ปลูกมันส าปะหลังต้นฤดูฝน (พฤษภาคม-มิถุนายน) ก่อน

ปลูกแช่ท่อนพันธุ์มันส าปะหลังยาว 25 เซนติเมตร ด้วยสารฆ่าแมลงไทอะมีโทแซม 25% WG  4 กรัมต่อน้ า 20 
ลิตร  นาน 5 นาทีใช้พันธุ์ ระยอง 72 ระยะปลูกตามวิธีของเกษตรกร 100 x 40-60 เซนติเมตร และใส่ปุ๋ยเคมี N-
P2O5-K2O อัตราตามค่าวิเคราะห์ดิน เมื่ออายุ 1 เดือน ใส่เมื่อดินมีความชื้น การป้องกันและควบคุมการระบาดของ
เพลี้ยแป้งมันส าปะหลังด้วยการปล่อยแตนเบียนเพลี้ยแป้งมันส าปะหลังสีชมพู หรือสารไทอะมีโทแซม อัตรา 2 



กรัมต่อน้ า 20 ลิตร  หรือพิริมิฟอสเมทิล 67% อีซี  อัตรา 25 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร ผสมไวท์ออยล์ 50 มิลิลิตร
ต่อน้ า 20 ลิตร (ตามอัตราแนะน าของกรมวิชาการเกษตร) ส่วนการปฏิบัติดูแลรักษาอ่ืนตามวิธีของเกษตรกร  

(4)  การบันทึกข้อมูล    
 - ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา 
 - ข้อมูลสมบัติของดิน ก่อนปลูกและหลังเก็บเก่ียว 
 - ข้อมูลพิกัดภูมิศาสตร์ 
 - วันปฏิบัติการต่างๆ 
 - ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตมันส าปะหลัง (น้ าหนักหัวสด/ไร่ น้ าหนักหัวสด/ต้น เปอร์เซ็นต์
แป้ง) โดยสุ่มขนาดพื้นที่ 18 ตารางเมตร 4 จุด/ไร ่
 - ต้นทุนการผลิต รายได้ และรายได้สุทธิ 

ขั้นตอนที่ 5 การวิเคราะห์ผล ในระหว่างด าเนินงานวิจัย มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานวิจัย 
เพ่ือสรุปเป็นบทเรียนและประสบการณ์ตลอดจนการปรับแผนงาน 

 - วิเคราะห์ข้อมูลผลผลิตมันส าปะหลัง และองค์ประกอบผลผลิต 
  - วิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์ ได้แก่ รายได้ รายได้สุทธิ อัตราผลตอบแทนต่อค่าใช้จ่ายการ
ลงทุน (Benefit Cost Ratio : BCR) 

ขั้นตอนที่ 6 การขยายผลในขั้นตอนที่ 4 เมื่อด าเนินการทดลองซ้ าจนประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ี
วางไว้ และเป็นที่ยอมรับของเกษตรกร จะขยายผลของเทคโนโลยีนั้นไปสู่เกษตรกรรายอ่ืน หรือพ้ืนที่อ่ืนที่มีสภาพ
นิเวศเกษตรคล้ายคลึงกัน 
   

เวลาและสถานที่ 

ด าเนินการทดสอบระหว่างเดือนตุลาคม 2554 – เมษายน 2559  ในแปลงเกษตรกร อ.สังขะ      อ.พนม

ดงรัก จ.สุรินทร์ 

 



ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 

ปี 2554/2555 

ค่าวิเคราะห์ดิน 

 ท าการเก็บตัวอย่างดินในแปลงทดสอบที่ระดับความลึก 0-30 ซม. ส่งตรวจวิเคราะห์ จากผลการวิเคราะห์ 

พบว่า ดินมีค่าความเป็นกรด-ด่าง ระหว่าง 4.75-6.82 อยู่ในระดับกรดจัดถึงปานกลาง  ปริมาณอินทรียวัตถุ (% 

OM) ระหว่าง 0.37-2.97 เปอร์เซ็นต์ อยู่ในระดับต่ าถึงค่อนข้างสูง  ค่าฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (Avail.P) 

ระหว่าง4.18-44.93 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม อยู่ในระดับต่ าถึงปานกลาง และค่าโพแทสที่แลกเปลี่ยนได้ คือ 26.00-

147.50 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมอยู่ในระดับต่ าถึงสูง (ตารางท่ี 1) 

ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิต 

 ผลผลิตหัวมันสดเฉลี่ย พบว่า  วิธีทดสอบ 2 ให้ผลผลิตสูงสุดคือ 7,359 กิโลกรัมต่อไร่ รองวิธีทดสอบ 1 ให้

ผลผลิตรองลงมา เท่ากับ 6,768  กิโลกรัมต่อไร่ และวิธีเกษตรกรให้ผลผลิตน้อยที่สุดคือ 6,159 กิโลกรัมต่อไร่ 

(ตารางท่ี 2) 

 จ านวนหัวต่อต้นเฉลี่ย พบว่า วิธีทดสอบ 1 และวิธีทดสอบ 2 ไม่แตกต่างกัน และวิธีเกษตรกร เท่ากับ 15 

หัวต่อต้น (ตารางท่ี 2) 

 เปอร์เซ็นต์แป้งเฉลี่ย พบว่า วิธีเกษตรกร มีเปอร์เซ็นต์แป้งเฉลี่ยสูงสุด คือ 26.63 เปอร์เซ็นต์ วิธีทดสอบ 2 

มีเปอร์เซ็นต์แป้งเฉลี่ยรองลงมา  คือ 26.01 เปอร์เซ็นต์ และวิธีทดสอบ 1 มี มีเปอร์เซ็นต์แป้งเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 

25.81 เปอร์เซ็นต์ (ตารางท่ี 2) 

ข้อมูลทางด้านเศรษฐศาสตร์ 

 ต้นทุนการผลิต พบว่า วิธีทดสอบ 2 มีต้นทุนการผลิตเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 5,447 บาทต่อไร่ วิธีเกษตรกรมี

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ยรองลงมา คือ 4,535 บาทต่อไร่ และวิธีทดสอบ 1 ต้นทุนการผลิตเฉลี่ยน้อยที่สุด เท่ากับ 

3,619 บาทต่อไร่ (ตารางท่ี 3) 

 รายได้ พบว่า วิธีทดสอบ 2 มีรายได้เฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 13,246 บาทต่อไร่ วิธีทดสอบ 1 มีรายได้เฉลี่ย

เฉลี่ยรองลงมา คือ 12,182 บาทต่อไร่ และวิธีเกษตรกร มีรายได้เฉลี่ยน้อยที่สุด เท่ากับ 11,087 บาทต่อไร่ (ตาราง

ที่ 3) 



 ผลตอบแทน พบว่า วิธีทดสอบ 1 มีผลตอบแทนเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 8,563 บาทต่อไร่ วิธีทดสอบ 2 มี

ผลตอบแทนเฉลี่ยรองลงมา คือ 7,799 บาทต่อไร่ และวิธีเกษตรกร ผลตอบแทนเฉลี่ยน้อยที่สุด เท่ากับ 6,552 

บาทต่อไร่ (ตารางท่ี 3) 

 BCR พบว่า วิธีทดสอบ 1 มีค่า BCR เฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 3.37 วิธีเกษตรกร ค่า BCR เฉลี่ยรองลงมา คือ 

2.43 และวิธีทดสอบ 2 ค่า BCR เฉลี่ยน้อยที่สุด เท่ากับ 2.43 บาทต่อไร่ (ตารางท่ี 3) 

 

ตารางท่ี 1  ค่าวิเคราะห์ดินก่อนด าเนินการทดสอบปี 2554/2555 

เกษตรกร pH OM (%) N (%) Avai.P 

 (มก./กก.) 

Exch.K  

(มก./กก.) 

1.  นางสมเพียร  ไชยปัญญา 5.43 0.87 0.0435 4.18 40.50 

2.  นางเหียม  สุขยา 5.33 0.37 0.0185 8.60 29.50 

3.  นายสุขใส  คุ้มกุดเขียว 4.76 0.44 0.0220 24.58 26.00 

4.  นายแสงจันทร์  วิสัย 6.63 0.84 0.0420 24.28 51.00 

5.  นางแยน  สง่างาม 6.79 2.97 0.1485 7.09 147.50 

6.  นายทวี  แหลมหลัก 6.82 0.70 0.0350 44.93 65.00 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ตารางท่ี 2 ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตเฉลี่ยวิธีทดสอบ 1 จังหวัดสุรินทร์ ปี 2554 

เกษตรกร จ านวนหัวต่อต้น ผลผลิต(กก./ไร่) เปอร์เซ็นต์แป้ง 

วิธีทดสอบ 1    

1.นางสมเพียร  ไชยปัญญา 12 8,320 26.65 

2.นางเหียม  สุขยา 14 7,721 27.80 

3.นายสุกใส  คุ้มกุดเขียว 18 5,991 21.85 

4. นายแสงจันทร์  วิสัย 19 5,038 26.95 

เฉลี่ย 16 6,768 25.81 

วิธีทดสอบ 2    

1.นางสมเพียร  ไชยปัญญา 12 10,853 21.25 

2.นางเหียม  สุขยา 17 7,396 28.05 

3.นายสุกใส  คุ้มกุดเขียว 17 4,840 26.05 

4. นายแสงจันทร์  วิสัย 17 6,347 28.70 

เฉลี่ย 16 7,359 26.01 

วิธีเกษตรกร    



1.นางสมเพียร  ไชยปัญญา 11 5,987 22.35 

2.นางเหียม  สุขยา 14 7,676 27.10 

3.นายสุกใส  คุ้มกุดเขียว 17 4,651 23.60 

4. นายแสงจันทร์  วิสัย 18 6,324 27.83 

เฉลี่ย 15 6,159 26.63 

 

 

ตารางท่ี 3 ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์มันส าปะหลังเฉลี่ยจังหวัดสุรินทร์ ปี 

2554/2555 

รายการ วิธีทดสอบ 1 วิธีทดสอบ 2 วิธีเกษตรกร 

จ านวนหัวต่อต้น 16 16 15 

ผลผลิต(กก./ไร่) 6,768 7,359 6,159 

เปอร์เซ็นต์แป้ง 25.81 26.01 25.05 

ต้นทุนการผลิต (บาท/ไร่) 3,619 5,447 4,535 

รายได้ (บาท/ไร่) 12,182 13,246 11,087 

ผลตอบแทน (บาท/ไร่) 8,563 7,799 6,552 

BCR 3.37 2.43 2.44 

 

ปี 2555/2556 

 จากผลการวิเคราะห์ พบว่า ดินมีค่าความเป็นกรด-ด่าง ระหว่าง 4.76-6.79 อยู่ในระดับกรดจัดถึงปาน

กลาง  ปริมาณอินทรียวัตถุ (% OM) ระหว่าง 0.37-2.97 เปอร์เซ็นต์ อยู่ในระดับต่ าถึงค่อนข้างสูง  ค่าฟอสฟอรัสที่



เป็นประโยชน์ (Avail.P) ระหว่าง 4.18-24.58 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม อยู่ในระดับต่ าถึงปานกลาง และค่าโพแทสที่

แลกเปลี่ยนได้ คือ 26.00-147.50 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมอยู่ในระดับต่ าถึงสูง (ตารางท่ี 4) 

ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิต 

 ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิต 

 ผลผลิตหัวมันสดเฉลี่ย พบว่า  วิธีทดสอบ1 ให้ผลผลิตสูงสุดคือ 4,932 กิโลกรัมต่อไร่ รองวิธีทดสอบ 2 ให้

ผลผลิตรองลงมา 4,689  กิโลกรัมต่อไร่ และวิธีเกษตรกรให้ผลผลิตน้อยท่ีสุดคือ 4,529 กิโลกรัมต่อไร่ (ตารางท่ี 5) 

 จ านวนหัวต่อต้นเฉลี่ย พบว่า วิธีทดสอบ 1 และวิธีทดสอบ 2 ไม่แตกต่างกัน คือ 10 หัวต่อต้น และวิธี

เกษตรกร เท่ากับ 9 หัวต่อต้น (ตารางท่ี 5) 

 เปอร์เซ็นต์แป้งเฉลี่ย พบว่า วิธีทดสอบ 2 และวิธีเกษตรกร มีเปอร์เซ็นต์แป้งเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน คือ 22 

เปอร์เซ็นต์ วิธีทดสอบ 1 มีเปอร์เซ็นต์แป้งเฉลี่ยรองลงมา  คือ 21 เปอร์เซ็นต์ (ตารางท่ี 5) 

 

  

ตารางท่ี 4  ค่าวิเคราะห์ดินก่อนด าเนินการทดสอบมันส าปะหลังพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์ ปี2555/2556 

เกษตรกร pH OM(%) N(%) Avai.P(มก./กก.) Exch.K(มก./กก.) 

1.  นางสมเพียร  ไชยปัญญา 5.43 0.87 0.0435 4.18 40.50 

2.  นางเหียม  สุขยา 5.33 0.37 0.0185 8.60 29.50 

3.  นายสุขใส  คุ้มกุดเขียว 4.76 0.44 0.0220 24.58 26.00 

4.  นายแสงจันทร์  วิสัย 6.63 0.84 0.0420 24.28 51.00 

5.  นางแยน  สง่างาม 6.79 2.97 0.1485 7.09 147.50 

 

ตารางท่ี 5 ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตมันส าปะหลังจังหวัดสุรินทร์ ปี 2555/2556 



เกษตรกร จ านวนหัว/ต้น ผลผลิต (กก./ไร่) เปอร์เซ็นต์แป้ง 

วิธีทดสอบ 1    

1. นางสมเพียร  ไชยปัญญา 10 8,810 20.5 

2. นางเหียม  สุขยา 15 5,300 22.7 

3. นายสุขใส  คุ้มกุดเขียว 10 3,880 23.0 

4. นายแสงจันทร์  วิสัย 11 4,210 23.2 

5. นางแยน  สง่างาม 7 2,460 14.2 

เฉลี่ย 10 4,932 21 

วิธีทดสอบ 2    

1. นางสมเพียร  ไชยปัญญา 9 9,255 19.5 

2. นางเหียม  สุขยา 13 4,285 21.2 

3. นายสุขใส  คุ้มกุดเขียว 14 5,510 24.0 

4. นายแสงจันทร์  วิสัย 10 2,580 23.8 

5. นางแยน  สง่างาม 6 1,815 19.8 

เฉลี่ย 10 4,689 22.0 

วิธีเกษตรกร    

1. นางสมเพียร  ไชยปัญญา 10 6,980 23.3 

2. นางเหียม  สุขยา 14 6,265 19.7 

3. นายสุขใส  คุ้มกุดเขียว 8 3,930 24.5 

4. นายแสงจันทร์  วิสัย 9 3,060 25.9 



5. นางแยน  สง่างาม 6 2,410 14.2 

เฉลี่ย 9 4,529 22.0 

 

ปี 2556/2557 

สมบัติดินแปลงทดสอบ  

 ท าการเก็บตัวอย่างดินในแปลงทดสอบที่ระดับความลึก 0-30 ซม. ส่งตรวจวิเคราะห์ จากผลการวิเคราะห์ 

พบว่า ดินมีค่าความเป็นกรด-ด่าง ระหว่าง 4.91-5.57 อยู่ในระดับกรดจัดถึงปานกลาง  ปริมาณอินทรียวัตถุ (% 

OM) ระหว่าง 0.48-2.90 เปอร์เซ็นต์ อยู่ในระดับต่ าถึงค่อนข้างสูง  ค่าฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (Avail.P) 

ระหว่าง 5.10-23.85 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม อยู่ในระดับต่ าถึงปานกลาง และค่าโพแทสที่แลกเปลี่ยนได้ คือ 12.0 -

80.0 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมอยู่ในระดับต่ าถึงสูง (ตารางท่ี 6) 

ด้านเกษตรศาสตร์ 

ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิต พบว่า วิธีทดสอบ ให้ผลผลิตหัวมันสดระหว่าง 5,048 -7,036 กก./ไร่  เฉลี่ย  

5,688 กก./ไร่  สูงกว่าวิธีเกษตรกรที่มีผลผลิตหัวมันสดระหว่าง 4,172  - 6,222 กก./ไร่ เฉลี่ย  5,089 กก./ไร่ หรือ

คิดเป็นร้อยละ 10.53 (ตารางท่ี 7) 

  เปอร์เซ็นต์แป้งวิธีทดสอบอยู่ระหว่าง 18.5 - 28.4 เฉลี่ย 23.25 เปอร์เซ็นต์ สูงกว่าวิธีเกษตรกรที่มี

เปอร์เซ็นต์แป้งระหว่าง 18.5 - 27.6 เฉลี่ย 21.65  เปอร์เซ็นต์ หรือคิดเป็นร้อยละ 6.88 (ตารางท่ี 7)  

ผลผลิตแป้งวิธีทดสอบอยู่ระหว่าง 984.9 - 1,491.4 กก./ไร่  เฉลี่ย 1,491.4 กก./ไร่  สูงกว่าวิธี

เกษตรกร ที่มีผลผลิตแป้งระหว่าง 997.5 – 1,151.5 กก./ไร่  เฉลี่ย 1,074.5 กก./ไร่  หรือคิดเป็นร้อยละ 27.95 

(ตารางท่ี 7) 

  จ านวนต้นเก็บเกี่ยวต่อไร่และจ านวนหัวต่อต้น วิธีเกษตรกรมีจ านวนต้นเก็บเกี่ยวระหว่าง 1,964-

2,667 ต้น/ไร่  เฉลี่ย  2,376  ต้น/ไร่  สูงกว่าวิธีทดสอบ ที่มีจ านวนต้นเก็บเกี่ยวระหว่าง 1,857 - 2,622 ต้น/ไร่  

เฉลี่ย 2,254 ต้น/ไร่ ในขณะที่จ านวนหัวต่อต้นวิธีทดสอบอยู่ระหว่าง 11.2 - 13.35 หัว/ต้น  เฉลี่ย 12.59 หัว/ต้น 

สูงกว่าวิธีเกษตรกรที่มีจ านวนหัวต่อต้นระหว่าง 10.85 – 13.47 หัว/ต้น  เฉลี่ย 12.14 หัว/ต้น ( ตารางที ่8) 

ด้านเศรษฐศาสตร์ 



ต้นทุนการผลิต พบว่า วิธีเกษตรกร มีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย  4,588 บาท/ไร่ สูงกว่าวิธีทดสอบ ที่มีต้นทุน

การผลิตเฉลี่ย  3,915 บาท/ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 17.67 (ตารางท่ี 8) 

ผลตอบแทนที่ได้รับ พบว่า วิธีทดสอบมีผลตอบแทนระหว่าง 7,190 - 11,564  บาท/ไร่ เฉลี่ย  8,598 

บาท/ไร่ สูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกร ที่มีผลตอบแทนระหว่าง 4,328  - 8,888 บาท/ไร่ เฉลี่ย 6,609  บาท/ไร่ หรือคิด

เป็นร้อยละ 23.13 (ตารางท่ี 8) 

ตารางท่ี 6 คุณสมบัติดินแปลงเกษตรกรผู้ร่วมทดสอบจังหวัดสุรินทร์ ปี 2556/2557 

เกษตรกร pH OM (%) Avai.P (มก./กก.) Exch.K (มก./กก.) อัตรา N-P2O-K2-O 

(กก./ไร่) 

1.  นายขุมทรัพย์  กาศรัมย์ 4.92 0.87 10.63 13.5 16-4-16 

2.  นางอุทัย  สารคิด 5.15 0.86 7.35 22.5 16-4-16 

3.  นายทองพูน  พรมอุ่น 5.47 0.48 23.85 48.0 16-4-16 

4.  นายประดิษฐ์  สมประสงค์ 5.42 1.17 10.93 22.5 16-4-16 

5.  นายเดชา  หอมเนียม 4.91 2.90 5.10 12.0 16-8-16 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 7  ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตมันส าปะหลัง ปี 2556/2557 

เกษตรกร 
ผลผลติ (กก./ไร่) %แป้ง ผลผลติแป้ง (กก./ไร่) 

เกษตรกร ทดสอบ  เกษตรกร ทดสอบ  เกษตรกร ทดสอบ  

1.  นายขุมทรัพย์  กาศรัมย์ 4,866 5,617 20.5 26.6 997.5 1,491.40 



2.  นางอุทัย  สารคิด 4,172 5,048 27.6 28.4 1151.5  1,433.6 

3.  นายทองพูน  พรมอุ่น -  -  --  -  -   - 

4.  นายประดิษฐ์  สมประสงค์ 5,097 5,051 20.5 19.5  1,044.9  984.9 

5.  นายเดชา  หอมเนียม 6,222 7,036 18 18.5  1,120  1,301.6 

เฉลี่ย 5,089 5,688 21.65 23.25 1074.5 1491.4 

 

 

ตารางท่ี 8  องค์ประกอบผลผลิตมันส าปะหลัง ปี 2556/2557 

เกษตรกร 
จ านวนต้นเก็บเกี่ยว (กก./ไร่) จ านวนหัวต่อต้น 

เกษตรกร ทดสอบ  เกษตรกร ทดสอบ  

1.นายขุมทรัพย์  กาศรัมย์ 1,964 2,361 12.15 13.35 

2.นางอุทัย  สารคิด 2,667 1,857 12.10 12.67 

3.นายทองพูน  พรมอุ่น -  -   -  - 

4.นายประดิษฐ์  สมประสงค์ 2,572 2,622 13.47 13.13 

5.นายเดชา  หอมเนียม 2,302 2,175 10.85 11.2 

เฉลี่ย 2,376 2,254 12.14 12.59 

 

 

ตารางท่ี 9 ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ ปี 2556/2557 

เกษตรกร ต้นทุน (บาท./ไร่) รายได้ (บาท/ไร่) ผลตอบแทน (บาท/ BCR 



ไร่) 

วิธี

เกษตรกร 

วิธี

ทดสอบ 

วิธี

เกษตรกร 

วิธี

ทดสอบ 

วิธี

เกษตรกร 

วิธี

ทดสอบ 

วิธี

เกษตรกร 

วิธี

ทดสอบ 

1.นายขุมทรพัย ์ กาศรัมย ์ 4,500    3,915  10,705  12,357  6,205    8,442  2.38 3.16 

2.นางอุทัย  สารคดิ 4,850    3,915   9,178  11,106  4,328    7,190  1.89 2.84 

3.นายทองพูน  พรมอุ่น   -    -    -    -    -    -   -  - 

4.นายประดิษฐ ์ สมประสงค ์    4,200  3,915  11,213  11,112   7,013    7,197  2.67 2.84 

5.นายเดชา หอมเนียม 4,800  3,915  13,688  15,479    8,888  11,564  2.85 3.95 

เฉลี่ย 4,588   3,915  11,196  12,514    6,609    8,598  2.45 3.20 

 หมายเหตุ  ราคาขายหัวมันสดเฉลี่ย 2.2  บาท/กก. 

 

ปี 2557/2558 

ปี 2558 ผลผลิตวิธีทดสอบ ให้ผลผลิตหัวมันสดระหว่าง 4,632 - 5,640กก./ไร่  เฉลี่ย  4,838 กก./ไร่  สูง

กว่าวิธีเกษตรกรที่มีผลผลิตหัวมันสดระหว่าง 3,376 - 4,984 กก./ไร่ เฉลี่ย  3,976 กก./ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ  

17.82 (ตารางท่ี 10) 

เปอร์เซ็นต์แป้งวิธีทดสอบ อยู่ระหว่าง 25.7 - 27.5เฉลี่ย 26.3 เปอร์เซ็นต์ สูงกว่าวิธีเกษตรกร ที่มี

เปอร์เซ็นต์แป้งระหว่าง 23.3 - 27.4 เฉลี่ย 25.7หรือคิดเป็นร้อยละ 2.28 (ตารางท่ี 10)  

ผลผลิตแป้งวิธีทดสอบอยู่ระหว่าง 1,107.5 - 1,549.6 กก./ไร่  เฉลี่ย 1274.2 กก./ไร่  สูงกว่าวิธี

เกษตรกร ที่มีผลผลิตแป้งระหว่าง 785.8 – 1,364.4 กก./ไร่  เฉลี่ย 1,021.1  กก./ไร่  หรือคิดเป็นร้อยละ 19.86 

(ตารางท่ี 10) 

  จ านวนต้นเก็บเก่ียวต่อไร่และจ านวนหัวต่อต้น วิธีเกษตรกรมีจ านวนต้นเก็บเกี่ยวระหว่าง 1,960 -

2,453  ต้น/ไร่  เฉลี่ย  2,200  ต้น/ไร่  สูงกว่าวิธีทดสอบ ที่มีจ านวนต้นเก็บเกี่ยวระหว่าง 1,792 - 2,208 ต้น/ไร่  



เฉลี่ย 2,032 ต้น/ไร่ ในขณะที่จ านวนหัวต่อต้นวิธีทดสอบอยู่ระหว่าง 8.6- 13.0  หัว/ต้น เฉลี่ย 11.0  หัว/ต้น สูง

กว่าวิธีเกษตรกรที่มีจ านวนหัวต่อต้นระหว่าง 8.5 – 12.90  หัว/ต้น เฉลี่ย 10.7 หัว/ต้น ( ตารางที ่10 ) 

 

 จากผลการทดสอบ พบว่า ปี2558 ผลผลิตหัวมันสดเฉลี่ยลดลงจากปี2557 ร้อยละ 14.94 ในวิธีทดสอบ

และร้อยละ 21.87 ในวิธีเกษตรกร ทั้งนี้เนื่องจากมีฝนตกหนักหลังปลูก 1-3 เดือน ท าให้ปุ๋ยในแปลงถูกชะล้างไป

กับน้ าฝนอาจส่งผลให้ต้นมันส าปะหลังได้รับปุ๋ยไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตและเกิดฝนทิ้งช่วงเป็น

ระยะๆท าให้ต้นมันส าปะหลังแห้งและทยอยตายส่งผลให้จ านวนต้นเก็บเกี่ยวและผลผลิตลดลงลดลง ประกอบกับ

เกษตรกรได้ใช้พ้ืนที่ดินในการเพาะปลูกติดต่อกันเป็นเวลานานโดยไม่มีการใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ ในการ

เพาะปลูก ขาดการจัดการปุ๋ยที่เหมาะสม     กรมวิชาการเกษตร(2553)เพ่ือการผลิตมันส าปะหลังอย่างยั่งยืนด้วย

การใช้ปุ๋ยผสมผสาน โดยใช้ปุ๋ยเคมีในอัตรา  16-8-16 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ อัตรา 1-2 ตันต่อไร่ 

หรือใช้ร่วมกับการไถกลบต้นใบมันส าปะหลัง อัตรา  3  ตันต่อไร่ หรือร่วมกับปุ๋ยคอก 500  กก./ไร่ และป้องกัน

การกร่อนของดินเมื่อพ้ืนที่มีความลาดเอียง 6-8 % สอดคล้องกบสมศักดิ์  ทองศรี  และคณะ (2550) การไถกลบ

ต้นใบมันส าปะหลัง อัตรา 3 ตันต่อไร่ มีผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตที่ดีขึ้น การใช้ปุ๋ยกับมันส าปะหลังที่

สามารถเพ่ิมผลผลิตได้สูง 6-8  ตันต่อไร่  ควรใช้ปุ๋ยเคมีอย่างครบถ้วนของ N-P2O5-K2O อัตรา 16-8-16 กิโลกรัม

ต่อไร่ ร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ อัตรา 2 ตันต่อไร่ หรือใช้ร่วมกับการไถกลบต้นใบมันส าปะหลัง อัตรา  3  ตันต่อไร่

ในส่วนของเปอร์เซ็นต์แป้งและผลผลิตแป้งเกษตรกรยังไม่ให้ความส าคัญเท่าที่ควรทั้งนี้เนื่องจากผู้ประกอบการใน

จังหวัดสุรินทร์ส่วนใหญ่ยังรับซื้อมันส าปะหลังในรูปหัวมันสดไม่ได้ซื้อผลผลิตแป้งท าให้เกษตรกรยัง ไม่ค านึงถึง

คุณภาพผลผลิตและเปอร์เซน็ต์แป้ง เช่นเก็บเก่ียวผลผลิตก่อนอายุ  ไม่ได้เลือกพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูง เป็นต้น 

 ด้านเศรษฐศาสตร์ 

 ต้นทุนการผลิต พบว่า วิธีเกษตรกร มีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย  4,370 บาท/ไร่ สูงกว่าวิธีทดสอบ ที่มีต้นทุน

การผลิตเฉลี่ย  4,070  บาท/ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 6.87 (ตารางท่ี 13) 

 
ผลตอบแทนที่ได้รับ พบว่า วิธีทดสอบ มีผลตอบแทนระหว่าง 4,490 - 7,210 บาท/ไร่ เฉลี่ย   5,370 

บาท/ไร่ สูงกว่าวิธีเกษตรกร ที่มีผลตอบแทนระหว่าง 2,152 - 5,438 บาท/ไร่ เฉลี่ย 3,393 บาท/ไร่ หรือคิดเป็นร้อย

ละ 36.82 (ตารางท่ี 13) 

 



 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 10 คุณสมบัติดินแปลงเกษตรกรผู้ร่วมทดสอบจังหวัดสุรินทร์ ปี 2558/59 
 

เกษตรกร pH LR OM (%) N(%)  
Avai.P 

(มก./กก.) 
Exch.K 

(มก./กก.) 

อัตรา N-
P2O-K2-O 
(กก./ไร่) 

1.นางเยียน กาศรัมย์ 4.92 172.00 0.87 0.04 10.63 13.50 16-8-16 
2.นางเสรียน  สมประสงค์ 5.42 242.00 1.17 0.06 10.93 22.50 8-8-16 
3. นายทองพูน  พรมอุ่น  4.99 187.00 2.90 0.15 5.10 12.00  4-16-16 
4.นายสุขใส คุ้มกุดเขียว 5.75 117.00 2.27 0.11 19.41 21.50      4-8-16 
5.นายแสงจันทร์ วิสัย 5.90 148.00 0.55 0.03 8.20 80.00 16-8-8 

 

ตารางท่ี 11  ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตมันส าปะหลัง ปี 2558/2559 
 

เกษตรกร 
ผลผลติ (กก./ไร่) %แป้ง ผลผลติแป้ง (กก./ไร่) 

เกษตรกร ทดสอบ  เกษตรกร ทดสอบ  เกษตรกร ทดสอบ  

1.นางเยียน กาศรัมย์ 3,696 4800 25.8 25.7 953.6 1234.8 
2.นางเสรียน  สมประสงค์ 3,848 4632 26.3 26.3 1011.1 1217.1 
3.นายทองพูน พรมอุ่น   3,376 5640 23.3 25.9 785.8 1107.5 
4.นายสุขใส คุ้มกุดเขียว 4,984 5,051 27.4 27.5 1364.4 1549.6 

เฉลี่ย 3976 4838 25.7 26.3 1021.1 1274.2 
  

 
ตารางท่ี 12  องค์ประกอบผลผลิตมันส าปะหลังจังหวัดสุรินทร์ ปี 2557/2558 
 



เกษตรกร 
จ านวนต้นเก็บเกี่ยว (กก./ไร่) จ านวนหัวต่อต้น 

เกษตรกร ทดสอบ  เกษตรกร ทดสอบ  

1.นางเยียน กาศรัมย์ 2,220 1,792 8.6 9.6 
2.นางเสรียน  สมประสงค์ 2,453 2,208 8.5 8.6 
3.นายทองพูน พรมอุ่น   2160 2016 12.9 13.0 
4.นายสุขใส คุ้มกุดเขียว 1,960 2,112 12.7 12.8 

เฉลี่ย 2,200 2,032 10.7 11.0 

 

 ตารางท่ี 13  ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์มันส าปะหลังหลัง ปี 2557/2558 
 

เกษตรกร 
ต้นทุน (บาท./ไร่) รายได้ (บาท/ไร่) ผลตอบแทน (บาท/ไร่) BCR 

วิธี
เกษตรกร 

วิธี
ทดสอบ 

วิธี
เกษตรกร 

วิธี
ทดสอบ 

วิธี
เกษตรกร 

วิธี
ทดสอบ 

วิธี
เกษตรกร 

วิธี
ทดสอบ 

1.นางเยียน กาศรัมย ์ 4,150 4,070 7,022 9,120 2,872 5,050 1.7 2.2 
2.นางเสรียน  สมประสงค ์ 4,200 4,070 7,313 8,800 3,113 4,730 1.7 2.2 

3.นายทองพูน พรมอุ่น   4600 4,070 6,752 8,560 2,152 4,490 1.5 2.1 

4.นายสุขใส คุ้มกุดเขียว 4,530 4,070 9,968 11,280 5,438 7,210 2.2 2.8 
เฉลี่ย 4,370 4,070 6,010  9,425   3,393   5,370 1.7 2.3 

 หมายเหตุ  ราคาขายหัวมันสดเฉลี่ย 2  บาท/กก. 
 

 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

1.เกษตรกรได้เทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ของตนเอง สามารถช่วยยกระดับผลผลิตและลดต้นทุนการ
ผลิตได้ 
2.เกษตรกรสามารถน าเทคโนโลยีไปถ่ายทอดแนะน าให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ใกล้เคียงหรือมีสภาพแวดล้อม
คล้ายคลึงกันและน าไปปรับใช้กับพืชอ่ืนๆต่อไป 
3.หน่วยงานองค์กร สถาบัน สามารถน าไปถ่ายทอดแก่ผู้สนใจทั่วไปได้ 
 
 

ค าขอบคุณ  



คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ เกษตรกรผู้ร่วมด าเนินงานวิจัยที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ขอขอบคุณศูนย์วิจัย
และพัฒนาการเกษตรสุรินทร์ ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่4 ที่ให้ความสะดวกในการด าเนินงาน ขอขอบ
กลุ่มวิชาการ ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่4  ขอบคุณคุณหัวหน้าโครงการ หัวหน้ากิจกรรมและนักวิจัยทุก
ท่านที่ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า และขอขอบคุณผู้อ านวยการเพ่ือนร่วมงานศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุรินทร์
ทุกท่านที่มีส่วนท าให้งานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

 

 

 

 

 



เอกสารอ้างอิง 

กลุ่มกีฏและสัตววิทยา. 2552. เพลี้ยแป้งมันส าปะหลังและการป้องกันก าจัด. กรมวิชาการเกษตร   
              กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กองปฐพีวิทยา.  2541.  ค าแนะน าการใช้ปุ๋ยพืชไร่อย่างมีประสิทธิภาพ. กลุ่มงานวิจัยความอุดม สมบูรณ์ ของดิน

และปุ๋ยพืชไร่  กรมวิชาการเกษตร.  หน้า 16-17. 

กรมวิชาการเกษตร . 2547 . เกษตรดีที่เหมาะสมส าหรับมันส าปะหลัง. 22 หน้า. 

กรมวิชาการเกษตร. 2548  สรุปรายงานผลงานวิจัยพืชไร่ สถาบันวิจัยพืชไร่ กรมวิชาการเกษตร.181 หน้า. 
คเชนทร์  สูฝน. มปป. การแปลผลการวิเคราะห์ดินส าหรับการปลูกพืช.ส านักพัฒนาที่ดินเขตที่7 
 http://r07.ldd.go.th/WEB56/19_Report/17.pdf   (วันที่ค้นข้อมูล 10  มกราคม 2558). 
เมธี  ค าหุ่ง  สมสิทธิ์  จันทรักษ ์ พนัส  ส่งเสริม  วรวิชญ์   รุ่งรัตนกสิน  และ สมพงษ ์ ทบภักดิ์.  2541.   ศึ ก ษ า

การจัดการดินในการปลูกมันส าปะหลังโดยใช้ปุ๋ยพืชสดกับปุ๋ยเคมี.  รายงานผลการวิจัยปี  2 5 4 1 
ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น สถาบันวิจัยพืชไร่.  กรมวิชาการเกษตร. 477 หน้า. 

สถานีทดลองพืชไร่มหาสารคาม (2544).การเพ่ิมผลผลิตมันส าปะหลังโดยใช้ปุ๋ยมูลไก่ร่วมกับปุ๋ยเคมี . ในรายงาน
ประจ าปี 2544  สถาบันวิจัยพืชไร่ กรมวิชาการเกษตร . หน้า 18. 

สุกิจ รัตนศรีวงษ์  ก้อนทอง พวงประโคน บุญช่วย สงฆนาม  ทอม เตี๊ยะเพชร และ วัลลีย์ อมรพล. 2550. 
 การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลังในพ้ืนที่โดยเกษตรกรมีส่วนร่วม. ใน รายงาน
 ผลงานวิจัยที่ใช้ประโยชน์ได้ในพ้ืนที่เกษตรกร ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 -8 . กรม
 วิชาการเกษตร. หน้า 86-100. 

สุ เทพ  สหายา. 2552. เพลี้ยแป้ งมันส าปะหลังและการป้องกันก าจัด . เอกสารค าแนะน า.ส านักวิจัย
 พัฒนาการอารักขาพืช .กรมวิชาการเกษตร. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



ภาคผนวก 

ตารางภาคผนวกที่ 1  การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินในมันส าปะหลัง 

รายการวิเคราะห์ อัตราปุ๋ยที่ใส่ วิธีการใส่ปุ๋ย 
1.อินทรียวัตถุ (OM,%) 

<1 
1-2 
>2 

 
ปุ๋ย N 16 กก./ไร่ 
ปุ๋ย N 8 กก./ไร่ 
ปุ๋ย N 4 กก./ไร่ 

 
ใส่แล้วกลบครั้งเดียวหลังปลูก 1-3 เดือนหรือก าจัด
วัชพืชครั้งแรกเมื่อดินมีความชื้น 

2.ฟอสฟอรัส P, มก./กก.) 
<7 

7-30 
>30 

 
ปุ๋ย P2O5 8 กก./ไร่ 
ปุ๋ย P2O5 4 กก./ไร่ 
ปุ๋ย P2O5 0 กก./ไร่ 

 
ใส่แล้วกลบครั้งเดียวหลังปลูก 1-3 เดือนหรือก าจัด
วัชพืชครั้งแรกเมื่อดินมีความชื้น 

3.โพแทสเซียม (K, มก./กก.) 
<30 

30-60 
>60 

 
ปุ๋ย K2O 16 กก./ไร่ 
ปุ๋ย K2O 8 กก./ไร่ 
ปุ๋ย K2O 4 กก./ไร่ 

 
ใส่แล้วกลบครั้งเดียวหลังปลูก 1-3 เดือนหรือก าจัด
วัชพืชครั้งแรกเมื่อดินมีความชื้น 

 

 

ตารางภาคผนวกที่ 2 อัตราปุ๋ยเคมีที่ใช้ตามค่าวิเคราะห์ดินปี 2554/2555 

เกษตรกร อัตรา N-P2O-K2-O (กก./ไร่) 

1. นางสมเพียร  ไชยปัญญา 16-8-8 

2. นางเหียม  สุขยา 16-4-16 

3. นายสุขใส  คุ้มกุดเขียว 16-4-16 

4. นายแสงจันทร์  วิสัย 16-4-8 

5. นางแยน  สง่างาม 4-8-4 

6. นายทวี  แหลมหลัก 16-0-4 

 



 

 

ตารางภาคผนวกที่ 3 อัตราปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินในมันส าปะหลังพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์ปี 2554-2556 

 

เกษตรกร อัตรา N-P2O-K2-O (กก./ไร่) 

1. นางสมเพียร  ไชยปัญญา 16-8-8 

2. นางเหียม  สุขยา 16-4-16 

3. นายสุขใส  คุ้มกุดเขียว 16-4-16 

4. นายแสงจันทร์  วิสัย 16-4-8 

5. นางแยน  สง่างาม 4-8-4 

 

 

 

 

 

 


