
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  

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

1. ชุดโครงการวิจัย   :  วิจัยและพัฒนามันส าปะหลัง 

 

2. โครงการวิจัย   :  การทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลัง 

กิจกรรม :  การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตมันส าปะหลังในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)     :  ทดสอบเทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลังหลังนาในพ้ืนที่จังหวัด

นครราชสีมา 

 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง  :  นางสาวศรีนวล สุราษฎร ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง 

ผู้ร่วมงาน                  :  นางสาวพีชณิตดา ธารานุกูล ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง 

      นายชูศักดิ์ แขพิมาย  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง 

 

5. บทคัดย่อ     

การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลังหลังนา มีวัตถุประสงค์เพ่ือหาเทคโนโลยีการใส่ปุ๋ยที่

เหมาะสมในการผลิตมันส าปะหลังเก็บเกี่ยวที่อายุ 6 เดือน ด าเนินการทดสอบในพ้ืนที่อ าเภอพิมาย 

จังหวัดนครราชสีมา ในปี 2556 2557 และ 2558 รวมระยะเวลา 3 ปี ประกอบด้วย 2 กรรมวิธี ได้แก่ 

กรรมวิธีที่ 1 วิธีทดสอบ และกรรมวิธีที่ 2 วิธีปฏิบัติของเกษตรกร เกษตรกรร่วมด าเนินการ 5 ราย พ้ืนที่ 

10 ไร่ ผลการด าเนินงานปี 2556 พบว่า วิธีทดสอบได้ผลผลิตเฉลี่ย 3,003.25 กก./ไร่ มีรายได้ 7,508

บาท/ไร่ วิธีเกษตรกรได้ผลผลิตเฉลี่ย 2,589.25 กก./ไร่ มีรายได้ 6,473 บาท/ไร่ ผลการด าเนินงานปี 

2557 พบว่า วิธีทดสอบได้ผลผลิตเฉลี่ย 2,850 กก./ไร่ มีรายได้ 5,700บาท/ไร่ วิธีเกษตรกรได้ผลผลิต

เฉลี่ย 2,545 กก./ไร่ มีรายได้ 5,090 บาท/ไร่ และผลการด าเนินงานปี 2558 พบว่า วิธีทดสอบได้ผลผลิต

เฉลี่ย 3,007 กก./ไร่ มีรายได้ 6,465 บาท/ไร่ วิธีเกษตรกรได้ผลผลิตเฉลี่ย 2,802 กก./ไร่ มีรายได้ 6,024 

บาท/ไร่ จากผลการทดสอบ เห็นได้ว่าวิธีทดสอบได้ผลผลิตสูงกว่าวิธีเกษตรกร จึงมีรายได้มากกว่า และ

เมื่อเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตพบว่า วิธีทดสอบมีต้นทุนการผลิตต่ ากว่า จึงมีรายได้สุทธิและผลตอบแทน

ค่าใช้จ่ายการลงทุนสูงกว่าวิธีเกษตรกร จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า การใช้ปุ๋ยตามค าแนะน าของ



กรมวิชาการเกษตรในการผลิตมันส าปะหลังหลังนา สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยเคมี ช่ วยให้มัน

ส าปะหลังมีการเจริญเติบโตดีและผลผลิตหัวมันมีคุณภาพ นอกจากนี้ยังสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ 

(กรมวิชาการเกษตร, 2553) 

 

6. ค าน า                                  

มันส าปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจที่ท ารายได้ให้ประเทศไทยปีละกว่า 2 หมื่นล้านบาท และเป็นพืชหลัก

ของเกษตรกรกว่า 5 แสนครอบครัว คิดเป็นพ้ืนที่ปลูก 7.4 ล้านไร่ ผลผลิตทั้งประเทศ 27.4 ล้านตัน และ

ผลผลิตเฉลี่ย 3.7 ตันต่อไร่ (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2551)   พ้ืนที่แหล่งปลูกมันส าปะหลังที่มี

ศักยภาพเชิงเศรษฐกิจในประเทศไทยกระจายอยู่ใน 33 จังหวัด  (อดิศักดิ์, 2545) จังหวัดนครราชสีมา มี

พ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลังกว่า 2 ล้านไร่ (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2553) ครอบคลุมพ้ืนที่ 32 อ าเภอ 

ด้วยสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย ส่งผลท าให้ศักยภาพการผลิตมันส าปะหลังในแต่ละพ้ืนที่แตกต่างกัน การ

ปลูกมันส าปะหลังหลังการท านาของเกษตรกรได้ปฏิบัติกันในหลายพื้นที่ ในแต่ละพ้ืนที่การปลูกจะมีความ

แตกต่างกัน เนื่องจากสภาพนาที่มีท้ังสภาพพ้ืนที่ ลักษณะดินที่แตกต่างกัน รวมถึงสภาพภูมิอากาศ พันธุ์ 

และการจัดการ แต่เกษตรกรยังคงใช้เทคโนโลยีการปลูกเช่นเดียวกับในสภาพไร่และไม่มีการเลือกพื้นที่นาที่

เหมาะสมต่อการปลูกมันส าปะหลังท าให้ผลผลิตต่ าไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน ดังนั้นการหาเทคโนโลยีที่

เหมาะสม เช่น การใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องและเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของมันส าปะหลังที่มีอายุเก็บเกี่ยว 6 

เดือน จึงเป็นแนวทางหนึ่งในการยกระดับผลผลิตมันส าปะหลังในนาของเกษตรกรให้สูงขึ้นได้ 

 

7. วิธีด าเนินการ                         :  

- อุปกรณ์ - พันธุ์พืช มันส าปะหลังพันธุ์ของเกษตรกร 

- ปุ๋ย   ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0  16-20-0  0-0-60 

- สารเคมี ไทอะมีโทแซม อะมีทราซ 

- วิธีการ  

ขั้นตอนที่ 1 การคัดเลือกพ้ืนที่ด าเนินการ คัดเลือกพ้ืนที่อ าเภอพิมายเป็นพ้ืนที่ทดสอบ เนื่องจากเป็น

พ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการผลิตมันส าปะหลัง และเป็น พ้ืนที่ที่มีการปลูกมันส าปะหลังเป็นจ านวนมาก 

นอกจากนี้ในสภาพพ้ืนที่นาเกษตรกรเริ่มหันมาปลูกมันส าปะหลังหลังการท านามากขึ้นอีกด้วย 

ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์พ้ืนที่ ส ารวจสภาพพ้ืนที่ที่เป็นตัวแทน ลักษณะดิน การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

ศักยภาพการผลิตมันส าปะหลังจากข้อมูลดิน อากาศ และสภาพการจัดการของเกษตรกร สภาพทาง

ภูมิศาสตร์ และสภาพทางสังคม  วิเคราะห์ประเด็นปัญหา และจัดเทคโนโลยีเพ่ือแก้ปัญหา โดยให้



เกษตรกรมีส่วนร่วม จากการท าเวทีเสวนากลุ่มเกษตรกรอ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา พบว่าปัญหาที่

มีผลกระทบต่อการผลิตมันส าปะหลังในระดับไร่นาของเกษตรกรในพ้ืนที่ ได้แก่ดินเสื่อมความอุดมสมบูรณ์ 

ปัจจัยการผลิตมีราคาแพง ขาดความรู้เรื่องการใช้พันธุ์และท่อนพันธุ์ การระบาดของโรค แมลง และวัชพืช 

และพ้ืนที่ปลูกส่วนใหญ่อยู่ในเขตอาศัยน้ าฝน จึงได้ท าการทดสอบเทคโนโลยีการจัดการปุ๋ยที่เหมาะสม ซึ่ง

เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะสามารถช่วยเพ่ิมผลผลิตมันส าปะหลังหลังนาและลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร

ลงได้ โดยให้เกษตรกรมีส่วนร่วมเพ่ือส่งเสริมให้มีการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าต่อการลงทุน และ

ให้ได้เทคโนโลยีการเพ่ิมผลผลิตมันส าปะหลังหลังนาที่เหมาะสมในพื้นท่ีจังหวัดนครราชสีมา   

ขั้นตอนที่ 3 ด าเนินการทดสอบร่วมกับเกษตรกร โดยการจัดท าแปลงทดสอบเปรียบเทียบกับวิธีการ

เดิมของเกษตรกร ด าเนินการในสภาพไร่เกษตรกร จ านวน 5 ราย 10ไร่ ประกอบด้วย 2 กรรมวิธี คือ 

กรรมวิธีที่ 1 : วิธีทดสอบ 

กรรมวิธีที่ 2 : วิธีเกษตรกร 

มีวิธีการปฏิบัติดังนี้ 

 กรรมวิธีที่ 1 : วิธีทดสอบ เตรียมดินโดยการไถกลบตอซัง และตากดิน 7 วัน แล้วไถยกร่องปลูก ก่อน

ปลูกแช่ท่อนพันธุ์มันส าปะหลังยาวประมาณ 25 เซนติเมตร ด้วยสารฆ่าแมลงไทอะมีโทแซม 25% WG  4 

กรัมต่อน้ า 20 ลิตร นาน 10 นาที  ใช้พันธุ์ของเกษตรกร ระยะปลูก 100 x 80  เซนติเมตร และใส่ปุ๋ยเคมี

สูตร 15-7-18 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ หลังปลูก 1 เดือน (ใส่หลังก าจัดวัชพืชและเม่ือดินมีความชื้น) 

กรรมวิธีที่ 2 : วิธีเกษตรกร เตรียมดินโดยการไถกลบตอซัง และตากดิน 7 วัน แล้วไถยกร่องปลูก 

ก่อนปลูกแช่ท่อนพันธุ์มันส าปะหลังยาวประมาณ 25 เซนติเมตร ด้วยสารฆ่าแมลงไทอะมีโทแซม 25% 

WG  4 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร นาน 10 นาที  ใช้พันธุ์ของเกษตรกร และใส่ปุ๋ยเคมีสูตรและอัตราตามวิธี

เกษตรกร หลังปลูก 1 เดือน (ใส่หลังก าจัดวัชพืชและเม่ือดินมีความชื้น) 

ขั้นตอนที่ 4 ด าเนินการทดสอบ ติดตามและประเมินผล โดยใช้เกณฑ์การเปรียบเทียบความสามารถ

ในการผลิต ผลตอบแทนทางด้านเศรษฐศาสตร์ และศักยภาพของชุมชนในการด าเนินงาน ในระหว่างการ

ด าเนินงานจะมีการรวบรวมข้อมูล เก็บตัวอย่างดินก่อนปลูกมันส าปะหลัง ข้อมูลที่ใช้ประเมินคุณภาพและ

ผลผลิต เช่น จ านวนหัวต่อต้น น้ าหนักหัวต่อต้น และเปอร์เซ็นต์แป้ง โดยเก็บตัวอย่างในแปลงทดสอบใน

พ้ืนที่เก็บเกี่ยว กรรมวิธีละ 2 จุดๆละ 24 ตารางเมตร พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลการทดสอบวิเคราะห์

เงื่อนไข ของความส าเร็จ ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ เช่น ผลผลิต ต้นทุนผันแปร รายได้ ก าไรสุทธิ 

Benefit Cost Ratio (BCR) และการยอมรับของเกษตรกร โดยใช้วิธีการจัดประชุมระดมความคิดอย่าง

ต่อเนื่อง โดยเน้นให้เกษตรกรร่วมคิด ร่วมสรุปบทเรียน ปัญหา อุปสรรค ตลอดจนแนวทางแก้ไขด้วย

ตนเองทุกขั้นตอน  



ขั้นตอนที่ 5 เมื่อได้เทคโนโลยีที่เหมาะสมท าการประเมินผลการด าเนินงาน ขยายผล ถ่ายทอด

เทคโนโลยี ไปสู่เกษตรกรบริเวณใกล้เคียง หรือเกษตรกรที่มีเขตนิเวศน์เกษตรคล้ายคลึงกับพื้นที่ทดสอบ

ผ่านคู่มือการผลิต การจัดประชุม การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน และการจัดงานวันนัดพบเกษตรกร 

(Field day) สรุปผล และจัดท าค าแนะน า 

- เวลาและสถานที่ ตุลาคม 2555 ถึง กันยายน 2558 ระยะเวลา 3 ปี 

   แปลงเกษตรกร อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 
 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์  

การคัดเลือกพื้นที่ การคัดเลือกพ้ืนที่ด าเนินการ คัดเลือกพ้ืนที่อ าเภอพิมายเป็นพื้นที่ทดสอบ เนื่องจาก

เป็นพื้นที่ท่ีมีศักยภาพในการผลิตมันส าปะหลัง และเป็นพ้ืนที่ที่มีการปลูกมันส าปะหลังเป็นจ านวนมาก 

นอกจากนี้ในสภาพพ้ืนที่นาเกษตรกรเริ่มหันมาปลูกมันส าปะหลังหลังการท านามาก  

การวิเคราะห์พื้นที่ จากการท าเวทีเสวนากลุ่มเกษตรกรอ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา พบว่า

ปัญหาที่มีผลกระทบต่อการผลิตมันส าปะหลังในระดับไร่นาของเกษตรกรในพ้ืนที่ ได้แก่ดินเสื่อมความ

อุดมสมบูรณ์ ปัจจัยการผลิตมีราคาแพง ขาดความรู้เรื่องการใช้พันธุ์และท่อนพันธุ์ การระบาดของโรค 

แมลง และวัชพืช และพ้ืนที่ปลูกส่วนใหญ่อยู่ในเขตอาศัยน้ าฝน จึงได้ท าการทดสอบเทคโนโลยีการจัดการ

ปุ๋ยที่เหมาะสม ซึ่งเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะสามารถช่วยเพิ่มผลผลิตมันส าปะหลังหลังนาและลดต้นทุนการ

ผลิตของเกษตรกรลงได้ โดยให้เกษตรกรมีส่วนร่วมเพ่ือส่งเสริมให้มีการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า

ต่อการลงทุน และให้ได้เทคโนโลยีการเพ่ิมผลผลิตมันส าปะหลังหลังนาที่เหมาะสมในพ้ืนที่จังหวัด

นครราชสีมา 

ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติของดิน 

ปี 2556 และ 2557 ผลค่าวิเคราะห์คุณสมบัติของดินพบว่าสภาพดินในแปลงเกษตรกรค่อนข้างเป็น

กรด มี pH อยู่ระหว่าง 4.79-5.78 มีปริมาณอินทรียวัตถุในดินอยู่ในระดับต่ า อยู่ระหว่าง 0.29-0.90% 

ปริมาณฟอสฟอรัสในดินที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อยู่ในระดับต่ าถึงสูง อยู่ระหว่าง 4.96-118.95 

มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และปริมาณโพแทสเซียมในดินอยู่ในระดับต่ าถึงปานกลาง อยู่ระหว่าง 11.50-37.04 

มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ดังตารางที่ 1  

ตารางท่ี 1  ค่าวิเคราะห์ดินก่อนด าเนินการทดสอบจ านวน 5 แปลง ปี 2556 

เกษตรกร pH 
OM 

% 

N 

% 

Avai.P 

mg/kg 

Exch.K 

mg/kg 

1. นายแสวง  โพธิ์สาลี 5.28 0.35 0.018 7.97 34.50 

2. นายแหลม  บุญแต่ง 5.78 0.90 0.045 118.95 41.00 



3. นายเจริญ  แซ่ฉั่ว 7.13 0.29 0.015 4.96 26.00 

4. นายธนกรณ์  ทองนอก 4.83 0.38 0.019 25.48 11.50 

5. นางสมทรัพย์  สินโทรัมย์ 4.79 0.29 0.015 20.18 37.04 
 

ปี 2558 ผลค่าวิเคราะห์ดินพบว่าสภาพดินในแปลงเกษตรกรค่อนข้างเป็นกรดถึงปานกลาง มี pH อยู่

ระหว่าง 4.90-7.09 มีปริมาณอินทรียวัตถุในดินอยู่ในระดับต่ า อยู่ระหว่าง 0.31-0.80% ปริมาณ

ฟอสฟอรัสในดินที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อยู่ในระดับต่ า อยู่ระหว่าง 0.59-12.60 มิลลิกรัมต่อ

กิโลกรัม และปริมาณโพแทสเซียมในดินอยู่ในระดับต่ าถึงปานกลาง อยู่ระหว่าง 11.32-80.19 มิลลิกรัม

ต่อกิโลกรัม ดังตารางที่ 2 ซึ่งผลจากการวิเคราะห์คุณสมบัติดินนี้พบว่าดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ ามาก 

ตารางท่ี 2  ค่าวิเคราะห์ดินก่อนด าเนินการทดสอบจ านวน 5 แปลง ปี 2558 

เกษตรกร pH 
OM 

% 

N 

% 

Avai.P 

mg/kg 

Exch.K 

mg/kg 

1. นายพิทักษ์พงษ์ พรดี 4.90 0.51 0.026 4.17 26.60 

2. นายค าสวง พิมพา 5.17 0.58 0.030 3.00 80.19 

3. นายเฉลิมวงศ์ ปินะกาโล 7.09 0.31 0.016 0.59 18.83 

4. นายสงวน นามพันเมือง 5.52 0.54 0.027 1.18 21.08 

5. นายตาล หมื่นพานิชย์ 5.51 0.74 0.038 3.84 25.34 

6. นายธนากรณ์ ทองนอก 5.21 0.80 0.040 12.60 11.32 

7. นายแสวง โพธิ์สาล ี 6.65 0.61 0.031 1.77 19.33 
 

ซึ่งมันส าปะหลังสามารถเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วน ดินร่วนปนทราย หรือดินทราย มีความอุดม

สมบูรณ์ปานกลาง มีอินทรียวัตถุในดินไม่ต่ ากว่า 1.0 เปอร์เซ็นต์ มีการระบายน้ าดีและถ่ายเทอากาศดี 

ระดับความลึกหน้าดินไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร มีค่าความเป้นกรดเป็นด่างระหว่าง 5.5-7.5 (กรม

วิชาการเกษตร, 2547) จากผลการวิเคราะห์คุณสมบัติดินของเกษตรกรในปี 2556 และ 2558 นี้พบว่า 

ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ ามาก เนื่องจากมีปริมาณอินทรียวัตถุต่ ากว่า 1.0 เปอร์เซ็นต์ เกษตรกรควรมีการ

ปรับปรุงบ ารุงดินก่อนปลูกมันส าปะหลังโดยการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ เพ่ือเพ่ิมปริมาณอินทรียวัตถุในดิน และเพ่ือ

การผลิตมันส าปะหลังอย่างยั่งยืน ด้วยการใช้ปุ๋ยผสมผสานระหว่างปุ๋ยเคมีร่วมกับใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 1-2 ตัน

ต่อไร่ หรือร่วมกับปุ๋ยคอก 500 กิโลกรัมต่อไร ่(กรมวิชาการเกษตร, 2553) 

ข้อมูลผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิต 

ปี 2556 เก็บผลผลิตเมื่อมันส าปะหลังอายุ 6 เดือน สุ่มเก็บข้อมูลในพ้ืนที่เก็บเกี่ยว 24 ตารางเมตร 

พบว่า วิธีทดสอบมันส าปะหลังมีจ านวนต้นเก็บเกี่ยวเฉลี่ย 38.5 ต้น จ านวนหัว 10.79 หัว/ต้น น้ าหนักหัว 



1.52 กก./ต้น เปอร์เซ็นต์แป้ง 19.19 % วิธีเกษตรกรมันส าปะหลังมีจ านวนต้นเก็บเกี่ยวเฉลี่ย 35 ต้น 

จ านวนหัว 9.39 หัว/ต้น น้ าหนักหัว 1.22 กก./ต้น เปอร์เซ็นต์แป้ง 19.39 % ดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 ข้อมูลผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตมันส าปะหลังแต่ละกรรมวิธี ปี 2556 

รายการ กรรมวิธี 

 ทดสอบ เกษตรกร 

พ้ืนที่เก็บเกี่ยว (ตร.ม.) 24 24 

จน.ต้นเก็บเก่ียว (ต้น) 38.5 35 

จ านวนหัว (หัว/ต้น) 10.79 9.39 

น้ าหนักหัว (กก./ต้น) 1.52 1.22 

% แป้ง (%) 19.19 19.39 
 

ปี 2557 เก็บผลผลิตเมื่อมันส าปะหลังอายุ 6 เดือน สุ่มเก็บข้อมูลในพ้ืนที่เก็บเกี่ยว 24 ตารางเมตร 

พบว่า วิธีทดสอบมันส าปะหลังมีจ านวนต้นเก็บเกี่ยวเฉลี่ย 41 ต้น จ านวนหัว 7.5 หวั/ต้น น้ าหนักหัว 

1.78 กก./ต้น เปอร์เซ็นต์แป้ง 21.0% วิธีเกษตรกรมันส าปะหลังมีจ านวนต้นเก็บเกี่ยวเฉลี่ย 40 ต้น 

จ านวนหัว 8.0 หัว/ต้น น้ าหนักหัว 1.50 กก./ต้น เปอร์เซ็นต์แป้ง 20.7 % ดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 ข้อมูลผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตมันส าปะหลังแต่ละกรรมวิธี ปี 2557 

รายการ กรรมวิธี 

 ทดสอบ เกษตรกร 

พ้ืนที่เก็บเกี่ยว (ตร.ม.) 24 24 

จน.ต้นเก็บเก่ียว (ต้น) 41 40 

จ านวนหัว (หัว/ต้น) 7.5 8.0 

น้ าหนักหัว (กก./ต้น) 1.78 1.50 

% แป้ง (%) 21.0 20.7 
 

ปี 2558 เก็บผลผลิตเมื่อมันส าปะหลังอายุ 6 เดือน สุ่มเก็บข้อมูลในพ้ืนที่เก็บเกี่ยว 24 ตารางเมตร 

พบว่า วิธีทดสอบมันส าปะหลังมีจ านวนต้นเก็บเกี่ยวเฉลี่ย 39.7 ต้น จ านวนหัว 7.1 หัว/ต้น น้ าหนักหัว 

1.35 กก./ต้น เปอร์เซ็นต์แป้ง 20.89 % วิธีเกษตรกรมันส าปะหลังมีจ านวนต้นเก็บเกี่ยวเฉลี่ย 41.4 ต้น 

จ านวนหัว 7.3 หัว/ต้น น้ าหนักหัว 1.16 กก./ต้น เปอร์เซ็นต์แป้ง 18.66 % ดังตารางที่ 5 

ตารางที่ 5 ข้อมูลผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตมันส าปะหลังแต่ละกรรมวิธี ปี 2558 

รายการ กรรมวิธี 



 ทดสอบ เกษตรกร 

พ้ืนที่เก็บเกี่ยว (ตร.ม.) 24 24 

จน.ต้นเก็บเก่ียว (ต้น) 39.7 41.4 

จ านวนหัว (หัว/ต้น) 7.1 7.3 

น้ าหนักหัว (กก./ต้น) 1.35 1.16 

% แป้ง (%) 20.89 18.66 
 

จากตารางข้อมูลผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิต พบว่ากรรมวิธีทดสอบโดยการใส่ปุ๋ยตามค าแนะน า

ของกรมวิชาการเกษตร ผลผลิตหัวมันส าปะหลังมีน้ าหนักมากกว่าวิธีเกษตรกร ทั้งในปีการทดลอง 2556 

2557 และ 2558 แต่พบว่าคุณภาพเปอร์เซ็นต์แป้งไม่แตกต่างกันในแต่ละกรรมวิธี จากผลการทดสอบ

แสดงให้เห็นว่า การใส่ปุ๋ยเคมีในระยะเวลา และอัตราที่เหมาะสมช่วยให้มันส าปะหลังใช้ปุ๋ยได้อย่างมี

ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งตรงกับข้อมูลของกรมวิชาการเกษตร (2553) ที่มีค าแนะน าการใช้ปุ๋ยกับมนั

ส าปะหลังโดยการใช้ปุ๋ยอัตรา 16-8-16 กิโลกรัมต่อไร่ หรือปุ๋ยเคมีสูตร 15-7-18 อัตรา 100 กิโลกรัมต่อ

ไร่ หลังปลูก 1-3 เดือน หรือหลังก าจัดวัชพืชครั้งแรก เมื่อดินมีความชื้นที่พอเหมาะ 

ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ 

  ปี 2556 พบว่ากรรมวิธีทดสอบได้ผลผลิตเฉลี่ย 3,003.25 กก./ไร่ มีรายได้ 7,508บาท/ไร่ มีต้นทุน 

3,696.25 บาท/ไร่ มีรายได้สุทธิ 3,812 บาท/ไร่ มีผลตอบแทนค่าใช้จ่ายการลงทุน (BCR) เท่ากับ 2.0 วิธี

เกษตรกรได้ผลผลิตเฉลี่ย 2,589.25 กก./ไร่ มีรายได้ 6,473 บาท/ไร่ มีต้นทุน 3,663 บาท/ไร่ มีรายได้

สุทธิ 2,810 บาท/ไร่ มีผลตอบแทนค่าใช้จ่ายการลงทุน (BCR) เท่ากับ 1.8 ดังตารางที่ 6 

 ตารางที่ 6 ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ของผลผลิตมันส าปะหลังของแต่ละกรรมวิธี ปี 2556 

รายการ กรรมวิธี 

 ทดสอบ เกษตรกร 

ผลผลิต (กก./ไร่) 3,003.25 2,589.25 

ราคาขาย (บาท) 2.5 2.5 

รายได้ (บาท/ไร่) 7,508 6,473 

ต้นทุน (บาท/ไร่) 3,696.25 3,663 

รายได้สุทธิ (บาท/ไร่) 3,812 2,810 

BCR 2.0 1.8 

 



ปี 2557 พบว่ากรรมวิธีทดสอบได้ผลผลิตเฉลี่ย 2,850 กก./ไร่ มีรายได้ 5,700บาท/ไร่ มีต้นทุน 

2,291.25 บาท/ไร่ มีรายได้สุทธิ 3,408.75 บาท/ไร่ มีผลตอบแทนค่าใช้จ่ายการลงทุน (BCR) เท่ากับ 

2.49 วิธีเกษตรกรได้ผลผลิตเฉลี่ย 2,545 กก./ไร่ มีรายได้ 5,090 บาท/ไร่ มีต้นทุน 2,373.75 บาท/ไร่ มี

รายได้สุทธิ 2,716.25 บาท/ไร่ มีผลตอบแทนค่าใช้จ่ายการลงทุน (BCR) เท่ากับ 2.14 ดังตารางที่ 7 

 ตารางที่ 7 ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ของผลผลิตมันส าปะหลังของแต่ละกรรมวิธี ปี 2557 

รายการ กรรมวิธี 

 ทดสอบ เกษตรกร 

ผลผลิต (กก./ไร่) 2,850 2,545 

ราคาขาย (บาท) 2.0 2.0 

รายได้ (บาท/ไร่) 5,700 5,090 

ต้นทุน (บาท/ไร่) 2,291.25 2,373.75 

รายได้สุทธิ (บาท/ไร่) 3,408.75 2,716.25 

BCR 2.49 2.14 
 

ปี 2558 พบว่ากรรมวิธีทดสอบได้ผลผลิตเฉลี่ย 3,007 กก./ไร่ มีรายได้ 6,465 บาท/ไร่ มีต้นทุน 

2,921 บาท/ไร่ มีรายได้สุทธิ 3,544 บาท/ไร่ มีผลตอบแทนค่าใช้จ่ายการลงทุน (BCR) เท่ากับ 2.21 วิธี

เกษตรกรได้ผลผลิตเฉลี่ย 2,802 กก./ไร่ มีรายได้ 6,024 บาท/ไร่ มีต้นทุน 3,036 บาท/ไร่ มีรายได้สุทธิ 

2,988 บาท/ไร่ มีผลตอบแทนค่าใช้จ่ายการลงทุน (BCR) เท่ากับ 1.98 ดังตารางที่ 8 

 ตารางที่ 8 ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ของผลผลิตมันส าปะหลังของแต่ละกรรมวิธี ปี 2558 

รายการ กรรมวิธี 

 ทดสอบ เกษตรกร 

ผลผลิต (กก./ไร่) 3,007 2,802 

ราคาขาย (บาท) 2.15 2.15 

รายได้ (บาท/ไร่) 6,465 6,024 

ต้นทุน (บาท/ไร่) 2,921 3,036 

รายได้สุทธิ (บาท/ไร่) 3,544 2,988 

BCR 2.21 1.98 
 

จากตารางข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ ปี 2556 2557 และ 2558 พบว่า วิธีทดสอบได้ผลผลิตสูงกว่าวิธี

เกษตรกร จึงมีรายได้มากกว่า และเม่ือเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตพบว่า วิธีทดสอบมีต้นทุนการผลิตต่ ากว่า 

จึงมีรายได้สุทธิและผลตอบแทนค่าใช้จ่ายการลงทุนสูงกว่าวิธีเกษตรกร จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า 



การใช้ปุ๋ยตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตรในการผลิตมันส าปะหลังหลังนา สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพ

การใช้ปุ๋ยเคมี ช่วยให้มันส าปะหลังมีการเจริญเติบโตดีและผลผลิตหัวมันมีคุณภาพ นอกจากนี้ยังสามารถลด

ต้นทุนการผลิตได้ (กรมวิชาการเกษตร, 2553) 

 

 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ : 

วิธีทดสอบโดยการใส่ปุ๋ยตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตรช่วยให้ผลผลิตมันส าปะหลังสูงกว่าวิธี

ปฏิบัติของเกษตรกร และมีต้นทุนต่ ากว่า จึงมีรายได้และรายได้สุทธิสูงกว่าวิธีเกษตรกร 

 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์   

ผลงานวิจัยที่ได้ สามารถน าไปถ่ายทอดให้เกษตรกรที่ปลูกมันส าปะหลังหลังการท านาอยู่ในพ้ืนที่

จังหวัดนครราชสีมาน าไปปฏิบัติต่อไป เพ่ือการผลิตมันส าปะหลังอย่างยั่งยืนและลดต้นทุนการผลิตต่อไป

ได้ 

 

11. ค าขอบคุณ (ถ้ามี)  : - 

 

12. เอกสารอ้างอิง  

กรมวิชาการเกษตร. 2547. เอกสารวิชาการ การปลูกพืชไร่. สถาบันวิจัยพืชไร่ กรมวิชาการเกษตร. 332 

หน้า. 

กรมวิชาการเกษตร. 2553. ค าแนะน าการใช้ปุ๋ยกับพืชเศรษฐกิจ. กลุ่มวิจัยปฐพีวิทยา ส านักวิจัยพัฒนา

ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร. 122 หน้า 

 

  


