
รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  

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

1. ชุดโครงการวิจัย   :  วิจัยและพัฒนามันส าปะหลัง 

2. โครงการวิจัย   :  การทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลัง  

กิจกรรม   :  การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตมันส าปะหลังในภาค 

       ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  

กิจกรรมย่อย (ถ้ามี)  : การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตมันส าปะหลัง 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)  :  การทดสอบเทคโนโลยีเพ่ิมผลผลิตมันปะหลังโดยการใช้ปุ๋ย 
                                           ตามค่าวิเคราะห์ดินแบบเกษตรกรมีส่วนร่วมในพ้ืนที่จังหวัด 
      นครราชสีมา 
ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) :  - 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง  :  อภิชาติ เมืองซอง       ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา

ผู้ร่วมงาน                    :  เสาวรี บ ารุง             ศูนยว์ิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา 

      รัชดา  ปรัชเจริญวนิช  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา 

      สุรสิทธิ์  วารีย์           ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา 

5. บทคัดย่อ 

การทดสอบเทคโนโลยีเพ่ิมผลผลิตมันปะหลังโดยการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินแบบเกษตรกรมีส่วน

ร่วมในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา ด าเนินการในไร่เกษตรกร อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

ประกอบด้วย 3 กรรมวิธี ได้แก่ วิธีปรับปรุง 1 (ใส่วัสดุปรับปรุงดินและปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน) วิธี

ปรับปรุง 2 (ใส่วัสดุปรับปรุงดินและปุ๋ย 0.5 เท่าของค่าวิเคราะห์ดิน) และ วิธีเกษตรกร (ใส่ปุ๋ยตามวิธี

เกษตรกร) ผลการทดสอบ พบว่า วิธีปรับปรุง 1 (ใส่วัสดุปรับปรุงดินและปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน) สามารถ

เพ่ิมประสิทธิการผลิตมันส าปะหลังให้สูงขึ้น ทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ โดยให้ผลผลิตหัวสด 3.6 ตันต่อ

ไร่ ปริมาณแป้งในหัวสด 22.5 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณแป้งต่อไร่ 882  กิโลกรัมต่อไร่ และเปอร์เซ็นต์มันแห้ง

35.1 เปอร์เซ็นต์ ตลอดจนให้ค่าผลตอบแทนค่าใช้จ่ายในการลงทุน 1.1 (BCR) คุ้มค่ากว่ากรรมวิธีอ่ืนๆ 

  
 

 

 



 

 

 

 

6. ค าน า                                  

มันส าปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจที่ท ารายได้ให้ประเทศไทยปีละกว่า 2 หมื่นล้านบาท คิดเป็น

พ้ืนที่ปลูก 7.4 ล้านไร่ ผลผลิตทั้งประเทศ 27.4 ล้านตัน และผลผลิตเฉลี่ย 3.7 ตันต่อไร่ (ส านักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร, 2555)   พื้นที่แหล่งปลูกมันส าปะหลังที่มีศักยภาพเชิงเศรษฐกิจในประเทศไทย

กระจายอยู่ใน 33 จังหวัด จังหวัดนครราชสีมา มีพ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลังกว่า 2 ล้านไร่ (ส านักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร, 2553) ครอบคลุมพ้ืนที่ 32 อ าเภอ ด้วยสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย ส่งผลท า

ให้ศักยภาพการผลิตมันส าปะหลังในแต่ละพ้ืนที่แตกต่างกัน เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกมันส าปะหลังใน

พ้ืนที่เดิมซ้ าทุก ๆ ปี และใช้ปุ๋ยเคมีอย่างต่อเนื่อง ขาดการปรับปรุงบ ารุงดิน ท าให้อินทรียวัตถุในดิน

ลดลง จึงต้องน าเทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลังที่เหมาะสมตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร 

การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การใช้วัสดุปรับปรุงดิน และการป้องกันก าจัดเพลี้ยแป้ง โดยให้

เกษตรกรมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา จะช่วยเพ่ิมผลผลิตมันส าปะหลังและช่วยให้การผลิตมัน

ส าปะหลังมปีระสิทธิภาพและยั่งยืนมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้น  

7. วิธีด าเนินการ                        :  

- อุปกรณ์ พันธุ์พืช  : มันส าปะหลังพันธุ์แนะน า  

(ระยอง 7 ระยอง 9 ระยอง 72 ระยอง11 พันธุ์เกษตรกร) 

   ปุ๋ยเคมีสูตร  :  46-0-0, 0-46-0, 0-0-60 

   ปุ๋ยหมัก   : ปุ๋ยมูลโคหรือปุย๋มูลไก่ 

   วัสดุปรับปรุงดิน  : ปูนโดโลไมท์ 

   สารป้องกันก าจัดศัตรูพืช : ไทอะมีโทแซม (25% WG)  

   - วิธีการ  

      แผนการทดลอง  -   

              กรรมวิธี  มี 3 กรรมวิธี     :  ประกอบด้วย  



   (1) วิธีปรับปรุง 1 : ใส่วัสดุปรบัปรุงดินและปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 

   (2) วิธีปรับปรุง 2 : ใส่วัสดุปรบัปรุงดินและปุ๋ย 0.5 เท่าของค่าวิเคราะห์ดิน 

   (3) วิธีเกษตรกร: ใส่ปุ๋ยตามวิธีเกษตรกร  

          วิธีปฏิบัติการทดลอง  

 (1)  วิธีปรับปรุง 1 มีการปฏิบัติ  ดังนี้ 

เตรียมดินโดยการไถ 2-3 ครั้ง และตากดิน 14 วัน ปลูกมันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 7 ระยอง 9 

ระยอง 72 หรือ ระยอง11และพันธุ์ของเกษตรกร ก่อนปลูกแช่ท่อนพันธุ์มันส าปะหลัง ด้วยสารฆ่าแมลงไทอะมี

โทแซม 25% WG  4 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร นาน 10 นาที   หลังปลูก 1-2 เดือน เมื่อดินมีความชื้น ใส่วัสดุ

ปรับปรุงดินร่วมกับปุ๋ยเคมี N-P2O5-K2O อัตราตามค่าวิเคราะห์ดิน  

(2)  วิธีปรับปรุง 2 มีการปฏิบัติ  ดังนี้ 

เตรียมดินโดยการไถ 2-3 ครั้ง และตากดิน 14 วัน ปลูกมันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 7 ระยอง 9 

ระยอง 72 หรือระยอง11และพันธุ์ของเกษตรกร ก่อนปลูกแช่ท่อนพันธุ์มันส าปะหลัง ด้วยสารฆ่าแมลงไทอะมี

โทแซม 25% WG  4 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร นาน 10 นาที   หลังปลูก 1-2 เดือน เมื่อดินมีความชื้นใส่วัสดุ

ปรับปรุงดินร่วมกับปุ๋ยเคมี N-P2O5-K2O อัตรา 0.5 เท่าของค่าวิเคราะห์ดิน  

 (3) วิธีเกษตรกร  มีการปฏิบัติ ดังนี้ 

 เตรียมดินโดยการไถ 2-3 ครั้ง และตากดิน 14 วัน ปลูกมันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 7 ระยอง 9 

หรือ ระยอง 72 ก่อนปลูกแช่ท่อนพันธุ์มันส าปะหลัง ด้วยสารฆ่าแมลงไทอะมีโทแซม 25% WG  4 กรัมต่อน้ า 

20 ลิตร นาน 10 นาที   หลังปลูก 1-2 เดือน เมื่อดินมีความชื้นใส่ปุ๋ยตามวิธีเกษตรกร  

 ทั้ง 3 กรรมวิธี มีการป้องกันและควบคุมการระบาดของเพลี้ยแป้งมันส าปะหลังด้ วยการ

ปล่อยแตนเบียนเพลี้ยแป้งมันส าปะหลังสีชมพู หรือสารไทอะมีโทแซม หรือพิริมิฟอสเมทิล ผสมไวท์ออยล์ ตาม

อัตราแนะน าของกรมวิชาการเกษตร ส่วนการปฏิบัติดูแลรักษาอ่ืนตามวิธีของเกษตรกร 

การบันทึกข้อมูล 

 - ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา 

 - ข้อมูลสมบัติของดิน ก่อนปลูกและหลังเก็บเก่ียว 



 - พิกัดแปลงทดลอง 

 - วันปฏิบัติการต่างๆ 

 - ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตมันส าปะหลัง  

 - ต้นทุนการผลิต รายได้ และรายได้สุทธิ 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 - วิเคราะห์ข้อมูลผลผลิตมันส าปะหลัง และองค์ประกอบผลผลิต 

  - วิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์ ได้แก่ รายได้ รายได้สุทธิ อัตราผลตอบแทนต่อค่าใช้จ่าย 

การลงทุน (Benefit Cost Ratio : BCR) 

- เวลาและสถานที่ ตุลาคม 2556 ถึงกันยายน 2558 รวม 2 ปี ไร่เกษตรกรอ าเภอด่านขุนทด  

  จังหวัดนครราชสีมา 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์   

สภาพภูมิอากาศ ดินและสมบัติของดิน  

อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา มีพ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลัง 178,717 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย

ต่อไร่ 3.1 ตัน สภาพพ้ืนที่เป็นที่ลาดลอนคลื่น สภาพเนื้อดินเป็นดินทราย ดินร่วนปนทราย และดิน

ร่วนเหนียว อยู่ในเขตเงาฝนเฉลี่ยต่อปีอยู่ระหว่าง 800-1,000 มิลลิเมตรต่อปี สภาพแปลงของ

เกษตรกรที่ร่วมท าการทดสอบมีลักษณะเนื้อดินเป็น ดินร่วนปนเหนียว และดินทราย สมบัติทางเคมี

ของดิน จะมีค่าความเป็นกรดด่าง (pH) อยู่ระหว่าง 5.8-7.5 ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน 0.38-1.64 

เปอร์เซ็นต์ ปริมาณฟอสฟอรัสในดินที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 2.74-171.2 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 

และปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ 22.0-512.5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม จากผลการวิเคราะห์

สมบัติดินของเกษตรกรแต่ล่ะรายที่ร่วมท าการทดสอบ ท าให้มีการใช้ต ารับปุ๋ยที่แตกต่างกันไปตามค่า

วิเคราะห์ดิน ตารางที่ 1  

ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตมันส าปะหลัง ปี 2557 

 ผลผลิต ผลผลิตหัวสดมันส าปะหลัง พบว่า วิธีปรับปรุง 1 ให้ผลผลิตหัวสดเฉลี่ยต่อไร่สูงที่สุด 

คือ 3.6 ตันต่อไร่ รองลงมาคือวิธีปรับปรุง 2 ให้ผลผลิตหัวสดเฉลี่ยต่อไร่ 3.2 ตันต่อไร่ และวิธี

เกษตรกร ให้ผลผลิตหัวสดเฉลี่ยต่อไร่น้อยที่สุด 2.6 ตันต่อไร่  



 ปริมาณแป้งในหัวสด พบว่า วิธีปรับปรุง 1 ให้ปริมาณแป้งในหัวสดเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 22.5 

เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือวิธีเกษตรกร ให้แป้งในหัวสดเฉลี่ย 21.8  เปอร์เซ็นต์ และวิธีปรับปรุง 2 ให้

ปริมาณแป้งหัวสดเฉลี่ยน้อยที่สุด 21.6 เปอร์เซ็นต์  

 ปริมาณแป้งต่อไร่ พบว่า วิธีปรับปรุง 1 ให้ปริมาณแป้งต่อไร่เฉลี่ยสูงที่สุด คือ 822 กิโลกรัม

ต่อไร่ รองลงมาคือวิธีปรับปรุง 2 ให้ปริมาณแป้งต่อไร่เฉลี่ย 709 กิโลกรัมต่อไร่ และวิธีเกษตรกร ให้

ปริมาณแป้งต่อไร่เฉลี่ยน้อยที่สุด 577 กิโลกรัมต่อไร่ 

 เปอร์เซ็นต์มันแห้ง พบว่า วิธีปรับปรุง 1 ให้เปอร์เซ็นต์มันแห้งเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 35.1 

เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือวิธีเกษตรกร ให้เปอร์เซ็นต์มันแห้งเฉลี่ย 34.4 เปอร์เซ็นต์ และวิธีปรับปรุง 2 

ให้เปอร์เซ็นต์มันแห้งเฉลี่ยน้อยที่สุด 34.2 เปอร์เซ็นต์ ตารางที่ 2 

ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์เฉลี่ยของมันส าปะหลังไร่เกษตรกรอ าเภอด่านขุนทด ปี 2557  

 ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์เฉลี่ยของมันส าปะหลัง พบว่า วิธีปรับปรุง 1 มีรายได้ และรายได้สุทธ ิ

สูงที่สุด คือ 10,080 บาทต่อไร่ และ5,160 บาทต่อไร่ รองลงมาคือ วิธีปรับปรุง 2 มีรายได้ และรายได้

สุทธิ คือ 8,960 บาทต่อไร่ และ3,800 บาทต่อไร่ ส่วนวธิีเกษตรกร มีรายได้และรายได้สุทธิ ต่ าที่สุด 

คือ 7,280 บาทต่อไร่ และ 1,992 บาทต่อไร่ ในขณะที่ต้นทุนต่อไร่ พบว่า วิธีปรับปรุง 1 ใช้ต้นทุนน้อย

ที่สุด 4,920 บาทต่อไร่ รองลงมา คือวิธีปรับปรุง 2 ใช้ต้นทุน 5,160 บาทต่อไร่ และวิธีเกษตรกร ใช้

ต้นทุนมากที่สุด 5,288 บาทต่อไร่ และเมื่อพิจารณาถึงผลตอบแทนค่าใช้จ่ายในการลงทุน  (BCR) 

พบว่า วิธีปรับปรุง 1 เท่านั้นมีค่าผลตอบแทนค่าใช้จ่ายในการลงทุน (BCR)  มากกว่า 1  ตารางที่ 3  

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์สมบัติทางเคมีของดินไร่เกษตรกร และค าแนะน าใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 

 อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ปี 2557 

 

เกษตรกร 

OM  

(เปอร์เซ็นต์) 

P2O5 

(มก.ต่อ กก.) 

K2O 

(มก.ต่อ กก.) 

ค าแนะน าใช้ปุ๋ยตามค่า 

วิเคราะห์ดิน 

N- P2O5 - K2O 

(กก.ต่อไร่) 

นายวินัยศิลป์ กริมกลางคอน 1.64 46.9 187.5 8-0-4 

นายสมบัติ มึมขุนทด 1.32 22.2 150.1 8-4-4 

นายสุวัติ เทียนขุนทด 0.75 48.9 158.0 8-0-4 



นายชาญชัย ฟุ้งสันเที๊ยะ 1.11 171.2 512.5 8-0-4 

นายณัฐวุฒิ พวงทาผา 0.38 2.74 22.0 16-8-16 

 

ตารางที ่2 ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตมันส าปะหลังของเกษตรกรรายแปลง อ าเภอด่านขุนทด  

จังหวัดนครราชสีมา ปี 2557 

เกษตรกร ผลผลิต 

(ตันต่อไร่) 

ปริมาณแป้งใน

หัวสด 

(เปอร์เซ็นต์) 

ปริมาณแป้ง

ต่อไร่ 

(กก.ต่อไร่) 

เปอร์เซ็นต์

มันแห้ง 

(เปอร์เซ็นต์) 

วิธีปรับปรุง 1     

นายวินัยศิลป์ กริมกลางคอน 4.7 27.2 1,278 38.3 

นายสมบัติ มืมขุนทด 1.6 22.2 355 35.5 

นายสุวัติ เทียนขุนทด 3.9 21.0 819 33.8 

นายชาญชัย ฟุ้งสันเที๊ยะ 4.2 22.2 932 34.7 

นายณัฐวุฒิ พวงทาผา 3.6 20.1 724 33.2 

เฉลี่ย 3.6 22.5 822 35.1 

วิธีปรับปรุง 2     

นายวินัยศิลป์ กริมกลางคอน 4.2 26.2 1,100 37.6 

นายสมบัติ มืมขุนทด 2.1 21.0 441 33.8 

นายสุวัติ เทียนขุนทด 2.5 18.7 468 32.2 

นายชาญชัย ฟุ้งสันเที๊ยะ 3.5 18.5 648 32.0 

นายณัฐวุฒิ พวงทาผา 3.8 23.4 889 35.5 



เฉลี่ย 3.2 21.6 709 34.2 

วิธีเกษตรกร     

นายวินัยศิลป์ กริมกลางคอน 1.6 19.0 304 32.4 

นายสมบัติ มืมขุนทด 3.0 24.4 732 36.3 

นายสุวัติ เทียนขุนทด 3.2 20.8 666 33.7 

นายชาญชัย ฟุ้งสันเที๊ยะ 3.0 22.0 660 34.5 

นายณัฐวุฒิ พวงทาผา 2.3 22.8 524 35.1 

เฉลี่ย 2.6 21.8 577 34.4 

ตารางที ่3 ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิต ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์มันส าปะหลังเฉลี่ย อ าเภอด่านขุนทด 

จังหวัดนครราชสีมา ปี 2557 

กรรมวิธี ผลผลิต 

(ตันต่อไร่) 

ราคาขาย 

(บาทต่อกก.) 

รายได้  

(บาทต่อไร่) 

ต้นทุน  

 (บาทต่อไร่) 

รายได้สุทธิ 

(บาทต่อไร่) 

BCR 

วิธีปรับปรุง 1 3.6 2.80 10,080 4,920 5,160 1.1 

วิธีปรับปรุง 2 3.2 2.80 8,960 5,160 3,800 <1 

วิธีเกษตรกร 2.6 2.80 7,280 5,288 1,992 <1 

 

 

 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  

การทดสอบเทคโนโลยีเพ่ิมผลผลิตมันปะหลังโดยการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินแบบเกษตรกร
มีส่วนร่วมในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา พบว่า วิธีปรับปรุง 1 (ใส่วัสดุปรับปรุงดินและปุ๋ยตามค่า



วิเคราะห์ดิน) สามารถเพ่ิมประสิทธิการผลิตมันส าปะหลังให้สูงขึ้น ทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ 
ตลอดจนให้ค่าผลตอบแทนค่าใช้จ่ายในการลงทุน (BCR) ที่คุ้มค่า กว่ากรรมวิธีอ่ืนๆ  

 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

ผลการทดสอบแสดงให้เห็นแล้วว่า สามารถน าไปถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง 

ในเขตอ าเภอด่านขุนทด ที่มีภูมินิเวศน์ใกล้เคียงกัน เพ่ือการผลิตมันส าปะหลังอย่างคุ้มทุนและยั่งยืน

ต่อไป 

11. ค าขอบคุณ (ถ้ามี)  - 

 

12. เอกสารอ้างอิง  

13. ภาคผนวก 

 หมายเหตุ*** 

 ปีการเพาะปลูก ปี 2558 ไม่สามารถเก็บเกียวผลผลิตได้เนื่องจากมันส าปะหลังประสบภาวะฝนทิ้งช่วง

เป็นเวลานานท าให้มีเปอร์เซ็นต์ต้นรอดชีวิต ไม่ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ ท าให้ไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ 

  
 

* จัดส่งขอ้มูลไปยังกลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงานและวิชาการในรูปเอกสารหรือส่งข้อมูลทาง  

Emailonglux.k@doa.in.th 

 


