
 

รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  

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

1. ชุดโครงการวิจัย   :  วิจัยและพัฒนามันส าปะหลัง 
2. โครงการวิจัย   :  การทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลัง 

กิจกรรม   :  การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตมันส าปะหลังในภาค 
        ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
กิจกรรมย่อย (ถ้ามี)  :  การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือแก้ไขปัญหามันส าปะหลังหัวเน่า 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)  :  การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลังในสภาพดินดาน   
                                          จังหวัดมหาสารคาม 

         ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ)     :  Testing on Cassava Production  Under     

                                                       Hard and Compact Soil Condition in  

                                                       MahaSarakham  Province 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 
หัวหน้าการทดลอง   :  นิพนธ์ ภาชนะวรรณ 
ผู้ร่วมงาน                            :  อนุชา เหลาเคน  มะลิวรรณ์ ทบภักดิ์ บุญชู สมสา 
                                            ปรีดา นาคปรีชา จิระ อะสุรินทร์ 

5. บทคัดย่อ    
 การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลังในสภาพดินดานจังหวัดมหาสารคาม  มี

วัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้เทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลังในสภาพดินดานที่เหมาะสมเฉพาะพ้ืนที่จังหวัด
มหาสารคาม สร้างแปลงต้นแบบทางวิชาการที่เหมาะสมกับพ้ืนที่  ได้ด าเนินการส ารวจพ้ืนที่ปลูกมัน
ส าปะหลังจังหวัดมหาสารคาม  ศึกษาและวิเคราะห์พ้ืนที่ ก าหนดพ้ืนที่ท าการทดสอบ จัดเวทีเสวนา
เกษตรกร คัดเลือกเกษตรกรผู้ร่วมท าแปลงทดสอบ โดยด าเนินการในแปลงเกษตรกรพ้ืนที่ อ าเภอบรบือ 
โกสุมพิสัย และเมือง จังหวัดมหาสารคาม ระหว่างเดือนตุลาคม 2557 – กันยายน 2558   เกษตรกรร่วม
ทดสอบ จ านวน 8 ราย 16 ไร่ ด าเนินการทดสอบแปลงใหญ่ไม่มีซ้ า  2 กรรมวิธี 1) กรรมวิธีเกษตรกร 
ได้แก่ การไถเตรียมดินด้วยผาล6  2) กรรมวิธีทดสอบ ได้แก่ การไถระเบิดดินดานก่อนการไถพรวน จาก
การจัดเวทีเสวนาเกษตรกร  พบประเด็นปัญหา คือผลผลิตต่ าและหัวเน่าในสภาพดินดาน สรุปจากเวที
เสวนาเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว เกษตรกรขอร่วมทดสอบและเลือกการไถระเบิดดินดานก่อนการไถพรวน 
ผลการด าเนินงาน พบว่า การไถระเบิดดินดาน ท าให้ความหนาแน่นของดินลดลง และพบว่าให้ผลผลิตหัว
สดสูงกว่า การไม่ไถระเบิดดินดานอย่างชัดเจน ให้ผลผลิตน้ าหนักหัวสดเฉลี่ย เท่ากับ 4.9 ตัน/ไร่ และ4.3 
ตัน/ไร่ ผลผลิตเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 14.1  ท าให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น 921 บาทต่อไร่ การประเมินความพึง
พอใจเทคโนโลยีจากเวทีเสวนาเกษตรกรผู้ร่วมทดสอบ จ านวน 8 ราย พบว่า เกษตรกรพึงพอใจการไถ
ระเบิดดินดานที่ระดับพึงพอใจมาก ร้อยละ75  และเกษตรกรมีความพึงพอใจที่ระดับพอใจปานกลาง 25 
เปอร์เซ็นต ์



 

  
 
 
 
 
 

6. ค าน า                                  
  

   มหาสารคาม เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ใจกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการผลิตมันส าปะหลังเป็นพืชพลังงานทดแทน ก าหนดให้จังหวัดมหาสารคามเป็นพ้ืนที่เร่งรัดพิเศษ
ในการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมผลผลิตมันส าปะหลัง และก าหนดให้ผลผลิตเฉลี่ยมันส าปะหลังของเกษตรกร
ต้นแบบ เท่ากับ 5.0 ตัน/ไร่ ในขณะที่จังหวัดมหาสารคามมีพ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลัง ปี2557 เท่ากับ 
91,566 ไร่ ได้ผลผลิต 287,962 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 3,145 กิโลกรัม/ไร่ มีพ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลังกระจาย
อยู่เกือบทุกอ าเภอ แต่ที่เป็นแหล่งปลูกขนาดใหญ่ของจังหวัด  พ้ืนที่ปลูกมากกว่า 10,000 ไร่  ได้แก่ 
บรบือ กุดรัง  โกสุมพิสัย  และนาเชือก โดยมีพ้ืนที่ปลูก เท่ากับ 44,616 , 32,871 , 21,596และ 16,757 
ไร่ตามล าดับ    ซึ่งพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นเนื้อดินทรายปนร่วน ชุดดินที่พบชุดดินบ้านไผ่  มหาสารคาม น้ าพอง 
วาริน และอ่ืนๆ   สุทัศน์ และคณะ(2556) จังหวัดมหาสารคามมีพ้ืนที่เหมาะสมต่อการปลูกมันส าปะหลัง
(C1)รวมทั้งสิ้น 766,192 ไร่ ซึ่งส่วนใหญ่กระจัดกระจายอยู่ในพ้ืนที่ อ าเภอนาเชือก วาปีประทุม นาดูน 
ชื่นชม และกันทรวิชัย คาดว่ามีศักยภาพในการให้ผลผลิตเฉลี่ย 5 ตัน/ไร่  ปัจจัยส าคัญที่มีผลกระทบต่อ
การผลิตมันส าปะหลังของจังหวัดมหาสารคาม นอกจากปัญหาการระบาดของเพลี้ยแป้ง ปัญหาภัยแล้ง 
และปัญหาดินขาดอุดมสมบูรณ์แล้วยังมีปัญหาโรครากหรือหัวเน่า ที่อาจท าความเสียหายถึง 80 
เปอร์เซ็นต์  โดยมีสภาพดินดาน เป็นปัจจัยที่ท าให้ผลผลิตต่ า และเกิดหัวเน่ารุนแรงขึ้น ซึ่งดินดาน
หมายถึงชั้นดินที่อัดตัวกันแน่นทึบและแข็งจนเป็นอุปสรรคต่อการชอนไชของรากพืช   น้ าจะซึมลงไปใน
ดินชั้นล่างได้น้อยลง ขณะเดียวกันในฤดูแล้งดินดานจะกั้นไม่ให้ความชื้นที่อยู่ด้านล่างผ่านขึ้นมายังรากพืช 
ท าให้พืชขาดน้ าและอากาศ ใบเหี่ยว แห้ง ใบร่วง หัวเน่า และยื่นต้นตายในที่สุด  ดินดานของประเทศไทย
มีพ้ืนที่ทั้งหมด 27,280,130 ไร่ คิดเป็นร้อยละ8.5 ของเนื้อที่ประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี
พ้ืนที่ ดินดาน 12,736,047 ไร่ คิดเป็นร้อยละ3.97  ของเนื้อที่ประเทศไทย 

จากการจัดเวทีเสวนาและสอบถามเกษตรกรอ าเภอบรบือ นาเชือก เมือง และโกสุมพิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม พบประเด็นปัญหาที่เกี่ยวกับการผลิตมันส าปะหลังในพ้ืนที่ คือผลผลิตต่ า พ้ืนที่ดินมี
ความอุดมสมบูรณ์ต่ า ดินร่วนปนทราย การระบายน้ าค่อนข้างเลว  และท่ีส าคัญเกษตรกรประสบปัญหา
มันส าปะหลังหัวเน่าแห้ง ต้องรีบเก็บผลผลิตก่อนก าหนดเวลาที่เหมาะสม   เมื่ออายุประมาณ 7-8 เดือน 
ปัญหามันส าปะหลังหัวเน่านอกจากจะให้ผลผลิตต่ าแล้วเกษตรกรยังต้องเพ่ิมต้นทุนในการซื้อท่อนพันธุ์
เพ่ือปลูกในฤดูกาลต่อไป จากประเด็นปัญหาดังกล่าวควรมีการทดสอบเทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลัง
ภายใต้สภาพดินดาน  เพ่ือเป็นการเพ่ิมผลผลิตและรายได้ให้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่ต่อไป 

 



 

7. วิธีด าเนินการ     
   วิธีการและแนวทางการด าเนินงาน ยึดตามขั้นตอนการวิจัยระบบการท าฟาร์ม (farming 

systems research หรือ FSR) และการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม (participatory technology 
development หรือ PTD) ซึ่งเป็นการ ศึกษาวิจัยในสภาพพ้ืนที่เกษตรกรโดยเกษตรกรร่วมด าเนินการ มี
ขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้                     :  

  7.1 การเลือกพ้ืนที่  ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยหวังว่า เกษตรกรในบริเวณที่ท าแปลงต้นแบบ
ทางวิชาการจะได้ประโยชน์จากผลงานวิจัยอย่างเต็มที่ คัดเลือกแหล่งปลูกมันส าปะหลัง ที่เป็นแหล่งผลิต
ใหญ่ของแต่ละอ าเภอ มีพ้ืนที่ปลูกมาก ประสบปัญหาดินดาน  และสามารถขยายผลใช้ในพ้ืนที่เป้าหมาย
ได้  

  7.2 ศึกษาวิเคราะห์ พ้ืนที่   โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ระบบนิเวศน์เกษตร (Agro-ecosystem 
Analysis) วิธีการประเมินสภาวะชนบทเร่งด่วน (Rapid Rural Appraisal) และการจัดเวที เสวนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเกษตรกรในพ้ืนที่ โดยการศึกษาข้อมูลด้านกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจและ
สังคมจากเอกสารของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลภูมิศาสตร์ท้องถิ่นจากการสัมภาษณ์ พูดคุยกับ
เกษตรกร และจากเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเกษตรกรในพ้ืนที่ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจร่วมกัน ในการเลือกใช้ปัจจัยการผลิตและวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมในการจัดการปลูกมันส าปะหลัง  

  7.3  การวางแผนทดสอบ  เป็นการวางแผนตามปัญหาที่ได้จากการวิเคราะห์พ้ืนที่ในขั้นตอนที่ 
2 ใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่างผลงานวิจัยกับวิธีปฏิบัติของเกษตรกร เปรียบเทียบกับวิธีการเดิมของ
เกษตรกร     

      1). จัดเวทีประชุมเสวนาผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือน าผลจากการวิเคราะห์พ้ืนที่ มาจัดล าดับ
ความส าคัญของปัญหา คัดเลือกปัญหาเร่งด่วน วิเคราะห์หาสาเหตุ แนวทางแก้ไข และโอกาสในการ
พัฒนาจากสิ่งที่เป็นจุดแข็ง 

       2). คัดเลือกเทคโนโลยีและภูมิปัญญาทั้งจากภายในและภายนอกชุมชนเพ่ือน ามาใช้ในการ
แก้ปัญหาและพัฒนาโอกาสให้เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่  

       3). คัดเลือกเกษตรกรเป็นคณะผู้วิจัยจากเวทีประชุมเสวนา ซึ่งประสบปัญหาการผลิตมัน
ส าปะหลังและต้องการทดลองปรับเปลี่ยนระบบการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีที่ร่วมกันคัดเลือกไว้ 
เปรียบเทียบกับระบบเดิมที่ปฏิบัติอยู่   

                    แผนการทดลอง        ทดสอบเป็นแปลงใหญ่ไม่มีซ้ า มีเกษตรกรร่วมทดสอบ 8 ราย 16 ไร่  
                               กรรมวิธี          2  กรรมวิธี  
                                                   1) กรรมวิธีทดสอบ 
                                           2) กรรมวิธีเกษตรกร 
 ตารางท่ี1  เทคโนโลยีเดิมของเกษตรกรและเทคโนโลยีการจัดการตามค าแนะน าที่เกษตรกรเลือก 

ปีที ่
ด าเนินการ 

กรรมวิธีทดสอบ กรรมวิธีเกษตรกร 
จ านวน

เกษตรกร 
(ราย) 

จ านวนแปลง 
(ไร่) 



 

2557 
ไถเตรียมดินโดยการไถ
ระเบิดดินดาน 

ไถเตรียมดินด้วยผาล 6 4 8 

2558 
ไถเตรียมดินโดยการไถ
ระเบิดดินดาน 

ไถเตรียมดินด้วยผาล 6 4 8 

   
  7.4  การทดสอบเทคโนโลยี ด าเนินการตามแผนการทดสอบ การด าเนินงานสามารถปรับ

แผนการทดสอบได้เมื่อสภาพปัญหาและเงื่อนไขที่ได้วิเคราะห์ไว้ตอนแรกเปลี่ยนแปลงไป  ด าเนินการ
ทดสอบ ติดตามและประเมินผล โดยใช้เกณฑ์การเปรียบเทียบความสามารถในการผลิต ผลตอบแทน
ทางด้านเศรษฐศาสตร์ และศักยภาพของชุมชนในการด าเนินงาน ในระหว่างการด าเนินงานจะมีการ
รวบรวมข้อมูล และตรวจสอบข้อมูล  

          อุปกรณ์ 
 1)  พันธุ์พืช : พันธุ์มันส าปะหลังเกษตรศาสตร์50  
 2)  ปุ๋ยเคมี  : สูตร 15-7-18 

   3)  สารป้องกันก าจัดเพลี้ยแป้ง สารไทอะมีโทแซม 25%ดับเบิลยูจี  อิมิดาโคลพริด 70% 
ดับเบิลยูจี อัตรา 4 กรัม/น้ า 20 ลิตร  ไดโนทีฟูเรน 10 %ดับเบิลยูพี อัตรา 40 กรัม/น้ า 20 ลิตร พิริมิ
ฟอสเมทิล ไทอะมีโทแซม/แลมบ์ดาไซฮาโลทริน และไคโตซาน 

  4)  เครื่องจับพิกัดทางภูมิศาสตร์(GPS) 
  

         วิธีปฏิบัติงานทดสอบ 
 คัดเลือกเกษตรกร 8 ราย 16 ไร่ แบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 2 ส่วน ไถเตรียมดินตามวิธีการที่ก าหนด

ในแผนการทดลองในขณะที่ดินมีความชื้นเหมาะสม ด าเนินการปลูกมันส าปะหลังพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50   
ปฏิบัติดูแลรักษาดังนี้   หว่านปุ๋ยคอกให้ทั่วทั้งแปลงแล้วไถกลบ  อัตรา  500  กก./ไร่  ปลูกมันส าปะหลัง
ช่วงต้นฝน ประมาณเดือนเมษายน-พฤษภาคม    ระยะปลูกระหว่างแถว 80 - 100  เซนติเมตร ระยะ
ระหว่างต้น  80 - 100   เซนติเมตร  ปลูกโดยวิธีปักท่อนพันธุ์แบบตรงให้เหลือส่วนปลายท่อนพันธุ์
ประมาณ  1  เซนติเมตร  ความยาวท่อนพันธุ์ 10 – 15 เซนติเมตร  ก าจัดวัชพืชตามปริมาณวัชพืช ใส่
ปุ๋ยเคมี สูตร 15-7-18  จ านวน 1  ครั้ง อัตรา 50 กิโลกรัม/ไร่  (โดยวิธีขุดหลุมระหว่างต้นแล้วกลบปุ๋ย) 
เมื่อมีความชื้นเพียงพอ  1 - 2  เดือนหลังปลูก  เก็บเกี่ยวมันส าปะหลังเมื่ออายุ  10-12  เดือน           

             การบันทึกข้อมูล 

- ข้อมูลสมบัติของดิน 

- วันปฏิบัติการต่าง ๆ 

- ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิต โดยสุ่มเก็บขนาดพ้ืนที่ 21 ตารางเมตร จ านวน 4 
จุด/ไร ่

                            -     ประเมินการยอมรับเทคโนโลยี     



 

      7.5 การประเมินผลการด าเนินงาน  เมื่อสิ้นสุดการทดสอบได้จัดประชุมเสวนาเพื่อสรุปเป็น
บทเรียนและประสบการณ์ตลอดจนการปรับแผนงาน  และประเมินความพึงพอใจเทคโนโลยีการผลิต 

     7.6 เวลาและสถานที่   
ปี 2557-2558 พ้ืนที่ด าเนินงาน  อ าเภอบรบือ โกสุมพิสัย และเมือง จังหวัดมหาสารคาม 
-บ้านหนองอีด า ต าบลหนองโน อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม  
-บ้านหนองตูบ ต าบลหนองโก อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 
-บ้านดอนตูม ต าบลเหล่า อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
-บ้านซ าแฮด ต าบลบรบือ อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 
-บ้านโคกกลาง ต าบลบรบือ อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 

 
8. ผลการทดลองและวิจารณ์  

      8.1 ผลการคัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย  
    อ าเภอบรบือ โกสุมพิสัย และเมือง จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็นแหล่งปลูกมันส าปะหลังที่

ส าคัญของจังหวัดมหาสารคาม จากการวิเคราะห์พ้ืนที่พบว่ามีความพร้อมทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  การ
คมนาคมสะดวก  เกษตรกรสามารถตัดสินใจในการลงทุนประกอบอาชีพได้โดยมีความเสี่ยงน้อยซึ่งจะ
ส่งผลดีให้ชุมชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี จากการศึกษาพ้ืนที่ ประชุมเสวนาเกษตรกร 
สัมภาษณ์เกษตรกร พบว่า มีปัญหาในการปลูกมันส าปะหลัง คือ ผลผลิตต่ า และดินดาน 

      8.2  ประเด็นปัญหาจากเวทีเสวนาเกษตรกร 
 จากการประชุมเสวนาเกษตรกร และสัมภาษณ์เกษตรกร อ าเภอบรบือ โกสุมพิสัย และเมือง 

จังหวัดมหาสารคาม   เกษตรกรเข้าร่วมเสวนา 98 ราย รวบรวมและวิเคราะห์ปัญหาได้ทั้งหมด 5 

ประเด็น ปัญหาที่พบมากท่ีสุดคือ พันธุ์ไม่เหมาะสมและต้องการพันธุ์ดี 39.2 %  และปัญหาดินดาน  39.2 

%  ปัญหารองลงมาคือ ขาดความรู้ในการจัดการปลูก 9.8 %  ขาดแคลนท่อนพันธุ์ 3.9 % และการ

ระบาดของไรแดง 3.9 %       

          8.3  ผลการทดสอบ 
  1) ผลการวิเคราะห์ดิน 

   จากการเก็บตัวอย่างดินแปลงเกษตรกรที่ร่วมทดสอบ ในปี 2557-2558 อ าเภอบรบือ โกสุม

พิสัย และเมือง จังหวัดมหาสารคาม ผลวิเคราะห์ดิน พบว่า ค่า pH เฉลี่ยอยู่ระหว่าง 5.4-6.4 ปริมาณ

อินทรียวัตถุร้อยละ 0.21- 0.28 ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ 1.61- 4.83 มก./กก. โพแทสเซียมที่

แลกเปลี่ยนได้  22.5-41.6 มก./กก. ตามล าดับ ส าหรับความหนาแน่นของดิน ที่ระดับความลึกจากผิวดิน 

0-20 ,20-40 และ40-60 ซม.พบว่าก่อนการไถเตรียมดิน แปลงกรรมวิธีเกษตรกร ดินมีความหนาแน่น 

เท่ากับ 1.481, 1.521 และ1.435 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร และแปลงกรรมวิธีทดสอบดินมีความ

หนาแน่น เท่ากับ 1.461, 1.596 และ 1.528 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ในขณะที่ความหนาแน่นของดิน

หลังการเก็บเกี่ยว แปลงกรรมวิธีเกษตรกร ดินมีความหนาแน่น เท่ากับ 1.125 ,1.532 และ1.405 กรัมต่อ



 

ลูกบาศก์เซนติเมตร และแปลงกรรมวิธีทดสอบดินมีความหนาแน่น เท่ากับ 1.003 ,1.223 และ1.398 

กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร(ตารางที่ 2 และ3) 

  2)  ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิต 

   ผลการทดสอบ ปี 2557-58 พบว่า ปริมาณแป้งเฉลี่ย วิธีเกษตรกร(เตรียมดินด้วยไถผาล6) มี
ค่าอยู่ระหว่าง 25.4-25.9 และเฉลี่ย 25.7 เปอร์เซ็นต์ และวิธีทดสอบ(เตรียมดินด้วยไถระเบิดดินดาน) มี
ค่าอยู่ระหว่าง 26.1-26.3 และเฉลี่ย 26.2 เปอร์เซ็นต์ ในด้านผลผลิตหัวสด วธิีเกษตรกร มีค่าอยู่ระหว่าง 
4.0-4.5 และเฉลี่ย 4.3 ตัน/ไร่ และวิธีทดสอบ มีค่าอยู่ระหว่าง 4.4-5.3 และเฉลี่ย 4.9 ตัน/ไร ่ผลผลิต
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 14.1  

 
ตารางท่ี 2  ผลการวิเคราะห์ดินแปลงมันส าปะหลังของเกษตรกรที่เข้าร่วมทดสอบ 

ปีที ่
ด าเนินการ 

pH OM. 
Avai P 
(Mg/Kg) 

Exch.k 
(Mg/Kg) 

2557 5.4 0.28 4.83 22.5 
2558 6.4 0.21 1.61 41.6 
เฉลี่ย 5.90 0.25 3.22 32.1 

  
ตารางท่ี 3 ค่าความหนาแน่นชองดินเฉลี่ย ปี57-58 

ช่วงเวลาเก็บตัวอย่าง ระดับความลึกดิน 
ค่าความหนาแน่นของดิน(ก/ลบ.ซม) 

กรรมวิธีเกษตรกร กรรมวิธีทดสอบ 

ก่อนการไถเตรียมดิน 
ระดับ 0-20 ซม. 1.481 1.461 
ระดับ 20-40 ซม. 1.521 1.596 
ระดับ 40-60 ซม. 1.435 1.528 

หลังการเก็บเกี่ยว 
ระดับ 0-20 ซม. 1.125 1.003 
ระดับ 20-40 ซม. 1.532 1.223 
ระดับ 40-60 ซม. 1.405 1.398 

          3) ผลทางด้านเศรษฐศาสตร์ 
 รายไดเ้ฉลี่ย วิธีเกษตรกร(เตรียมดินด้วยไถผาล6)  มีค่าอยู่ระหว่าง 9600-11167 และเฉลี่ย 

10384 บาท/ไร ่ และวิธีทดสอบ(เตรียมดินด้วยไถระเบิดดินดาน)  มีค่าอยู่ระหว่าง 10560-13250 และ
เฉลี่ย 11905 บาท/ไร่ ในด้านต้นทุนเฉลี่ย วิธีเกษตรกร มีค่าอยู่ระหว่าง 3280-3460 และเฉลี่ย 3370 
บาท/ไร ่ และวิธีทดสอบ มีค่าอยู่ระหว่าง 3880-4060 และเฉลี่ย 3970 บาท/ไร่ ผลตอบแทนเฉลี่ย วิธี
เกษตรกร มีค่าอยู่ระหว่าง 6140-7887 และเฉลี่ย 7014 บาท/ไร ่และวิธีทดสอบ มีค่าอยู่ระหว่าง 6500-
9370 และเฉลี่ย 7935 บาท/ไร่ ส าหรับค่าBCRเฉลี่ย วิธีเกษตรกร มีค่าอยู่ระหว่าง 2.77-3.40และเฉลี่ย 
3.09และวิธีทดสอบมีค่าอยู่ระหว่าง2.60-3.41และเฉลี่ย3.01    



 

 4) การยอมรับเทคโนโลยี   จากการประชุมเสวนาและประเมินความพึงพอใจ พบว่า 
เกษตรกรส่วนใหญ่ 75 เปอร์เซ็นต์ มีความพึงพอใจการไถระเบิดดินดานที่ระดับมาก และเกษตรกรมีความ
พึงพอใจที่ระดับพอใจปานกลาง 25 เปอร์เซ็นต์  
 
   ตารางท่ี 5 ผลการทดสอบเทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลังในสภาพดินดานจังหวัดมหาสารคาม 

ปีที ่
ด าเนิน
การ 

กรรมวิธี 
ผลผลิตสด 
(ตัน./ไร่) 

ปริมาณ
แป้ง 
(%) 

รายได้ 
(บาท/ไร่) 

ต้นทุน 
(บาท/ไร่) 

ผลตอบแทน 
(บาท/ไร่) BCR 

2557 
ไถผาล 6 4.5 25.4 11167 3280 7887 3.40 
ไถระเบิดดินดาน  5.3 26.3 13250 3880 9370 3.41 

2558 
ไถผาล 6 4.0 25.9 9600 3460 6140 2.77 
ไถระเบิดดินดาน  4.4 26.1 10560 4060 6500 2.60 

เฉลี่ย 
ไถผาล 6 4.3 25.7 10384 3370 7014 3.09 
ไถระเบิดดินดาน  4.9 26.2 11905 3970 7935 3.01 

 เพ่ิม/ลด(%) 14.1 2.1 14.7 17.8 13.1 -2.59 
 
 
ตารางท่ี 6  สรุปความพึงพอใจในวิธีการผลิตมันส าปะหลังของเกษตรกรที่เข้าร่วมทดสอบ 

วิธีการจัดการ 
ระดับความพึงพอใจ(%) 

มาก ปานกลาง น้อย เกษตรกร 
(ราย) 

การไถระเบิดดินดาน 75 25 - 8 
 
 
9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

         การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลังภายใต้สภาพดินดานด้วยการไถระเบิดดินดาน
ก่อนการไถพรวน ที่ระดับความลึกจากผิวดิน ประมาณ 50 เซนติเมตร ของกรมวิชาการเกษตร สู่พื้นที่
ปลูกมันส าปะหลังของจังหวัดมหาสารคาม ในปี 2557-58 สรุปผลการทดลองได้ดังนี้ 

        1 การไถระเบิดดินดาน ท าให้ความหนาแน่นของดินลดลง และพบว่าให้ผลผลิตหัวสดสูงกว่า การ
ไม่ไถระเบิดดินดานอย่างชัดเจน ให้ผลผลิตน้ าหนักหัวสดเฉลี่ย เท่ากับ 4.9 ตัน/ไร่ และ4.3 ตัน/ไร่ ผลผลิต
เพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 14.1  ท าให้มีรายได้เพ่ิมข้ึน 921 บาทต่อไร่ 

        2 การประเมินความพึงพอใจเทคโนโลยีจากเวทีเสวนาเกษตรกรผู้ร่วมทดสอบ จ านวน 8 ราย 
พบว่า เกษตรกรพึงพอใจการไถระเบิดดินดานที่ระดับพึงพอใจมาก ร้อยละ75  และเกษตรกรมีความพึง
พอใจที่ระดับพอใจปานกลาง 25 เปอร์เซ็นต์  



 

 
10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

  ผลการทดสอบในครั้งนี้ ท าให้ได้เทคโนโลยีการผลิต ได้ผลผลิตมันส าปะหลังสูงขึ้นสามารถ
น าไปพัฒนาต่อยอดเพ่ือให้ได้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  และน าไปสู่การทดสอบในชุมชนหรือพ้ืนที่
ใกล้เคียงที่มีสภาพแวดล้อมคล้ายคลึงกัน และทดสอบต่างพ้ืนที่ (multi location testing)  ต่อไป 

 
11. ค าขอบคุณ      

  การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลังสภาพดินดานพ้ืนทีจ่ังหวัดมหาสารคามปี2557-
58  ในนามของคณะผู้วิจัย ขอขอบคุณเกษตรกรและผู้น าชุมชนทุกท่าน ที่สนับสนุนข้อมูลทั้งด้านกายภาพ 
ชีวภาพ เศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการให้ความอนุเคราะห์ในการใช้อาคาร สถานที่ ศาลาประชาคม
หมู่บ้านในการประชุมปรึกษาหารือ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการสรุปบทเรียน    

  

12. เอกสารอ้างอิง  
 สุทัศน์  สุรวาณิช บุญชู สายธนู พเยาว์ พรหมพันใจ โสภิตา สมคิด นวลจันทร์ ศรีสมบัติ บงการ  
  พันธุ์เพ็ง  และวรีรัตน์ วรกาญจนบุญ. 2556. ก าหนดเขตการผลิตพืชเศรษฐกิจตามศักยภาพ
  ที่ดินด้วยเทคโนโลยี  สารสนเทศภูมิศาสตร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง(ยางพารา 
  มันส าปะหลัง และอ้อย). ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี กรมวิชาการ
  เกษตร.  91 หน้า 
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