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รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด ปงีบประมาณ 2558 

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

1. ชุดโครงการวิจัย การวิจัยและพัฒนามันส าปะหลัง 

2. ชื่อโครงการวิจัย การทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลัง 

3. ชื่อกิจกรรม การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลังหลังนา 

4. ชื่อการทดลอง การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลังหลังนาในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ 

Test of Cassava Production Technology after Rice in Buriram Province 

5. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง นางสาวพิกุลทอง สุอนงค์  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์

ผู้ร่วมงาน  นางรัตน์ติยา พวงแก้ว  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ 

นางสุทธิดา บูชารัมย์  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ 

นางโสภิตา สมคิด  ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 

   นายสวัสดิ์ สมสะอาด  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์

    

6. บทคัดย่อ     

ด าเนินการทดสอบเทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลังหลังนาในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์  มีวัตถุประสงค์

เพ่ือให้ได้เทคโนโลยีการใส่ปุ๋ยผลิตมันส าปะหลังหลังนาที่เหมาะสมกับพ้ืนที่สามารถแนะน าถ่ายทอดส่งต่อให้

เกษตรกรได้ ซึ่งได้ด าเนินการทดสอบในปี 2557-2558 เกษตรกรร่วมทดสอบจ านวน 5 ราย ประกอบด้วย 2 

กรรมวิธี คือ กรรมวิธีทดสอบ (ใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน ตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร) และ

กรรมวิธีเกษตรกร วิธีการปฏิบัติทั้ง 2 กรรมวิธี ใช้การปฏิบัติดูแลรักษาเหมือนกัน แตกต่างกันที่การใส่ปุ๋ยเคมี 

ผลการทดสอบพบว่า ปี 2557 กรรมวิธีทดสอบมีผลผลิตมันส าปะหลังเฉลี่ย 3.19 ตัน/ไร่ ส่วนกรรมวิธีเกษตรกร

มีผลผลิตมันส าปะหลังเฉลี่ย 2.46 ตัน/ไร่ ซึ่งกรรมวิธีทดสอบมีผลผลิตมันส าปะหลังมากกว่ากรรมวิธีเกษตรกร

คิดเป็น 29 เปอร์เซ็นต์ เมื่อวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต พบว่า กรรมวิธีทดสอบมีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 4,261 บาท/

ไร่ กรรมวิธีเกษตรกรมีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 4,439 บาท/ไร่ เมื่อค านวณรายได้ พบว่า กรรมวิธีทดสอบมีรายได้

เฉลี่ย 5,532 บาท/ไร่ กรรมวิธีเกษตรกรมีรายได้เฉลี่ย 4,246 บาท/ไร่ ซึ่งกรรมวิธีทดสอบมีรายได้เฉลี่ยมากกว่า

กรรมวิธีเกษตรกรคิดเป็น 30 เปอร์เซ็นต์  เมื่อวิเคราะห์อัตราส่วนรายได้ต่อการลงทุน (BCR) พบว่า กรรมวิธี

ทดสอบมีค่าเฉลี่ย BCR เท่ากับ 1.35 ซึ่งสูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกรที่มีค่าเฉลี่ย BCR เท่ากับ 1.01 ส่วนในปี 2558 
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พบว่า กรรมวิธีทดสอบมีผลผลิตมันส าปะหลังเฉลี่ย 2.23 ตัน/ไร่ ส่วนกรรมวิธีเกษตรกรมีผลผลิตมันส าปะหลัง

เฉลี่ย 1.85 ตัน/ไร่ ซึ่งกรรมวิธีทดสอบมีผลผลิตมันส าปะหลังมากกว่ากรรมวิธีเกษตรกรคิดเป็น 20 เปอร์เซ็นต์ 

เมื่อวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต พบว่า กรรมวิธีทดสอบมีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 3,084 บาท/ไร่ กรรมวิธีเกษตรกรมี

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 2,686 บาท/ไร่ เมื่อค านวณรายได้ พบว่า กรรมวิธีทดสอบมีรายได้เฉลี่ย 4,841 บาท/ไร่ 

กรรมวิธีเกษตรกรมีรายได้เฉลี่ย 3,980 บาท/ไร่ ซึ่งกรรมวิธีทดสอบมีรายได้เฉลี่ยมากกว่ากรรมวิธีเกษตรกรคิ

เป็น 21 เปอร์เซ็นต์  เมื่อวิเคราะห์อัตราส่วนรายได้ต่อการลงทุน (BCR) พบว่า กรรมวิธีทดสอบมีค่าเฉลี่ย BCR 

เท่ากับ 1.57 ซึ่งสูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกรที่มีค่าเฉลี่ย BCR เท่ากับ 1.53 

7. ค าน า  

มันส าปะหลัง เป็นพืชที่มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยพืชหนึ่ง  จัดเป็นอาหารที่มี

ความส าคัญเป็นอันดับ 7 ของมนุษย์ (กรมพัฒนาที่ดิน, 2546) เป็นพืชที่ปลูกง่ายมีปัญหาในการผลิตน้อย  

ปรับตัวได้ดีในเกือบทุกสภาพพ้ืนที่ หัวสดมีตลาดรองรับแน่นอน แหล่งปลูกมันส าปะหลังที่ส าคัญที่สุดของ

ประเทศอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2556) ส่วนใหญ่นิยมปลูกในต้นฤดูฝน 

(เมษายน-พฤษภาคม) และเก็บเกี่ยวผลผลิตมันส าปะหลังเมื่ออายุประมาณ 10-12 เดือน แต่ปัจจุบันเกษตรกร

หลายรายหันมาปลูกมันส าปะหลังในนาหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวเสร็จ (ประมาณเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน)   

เนื่องจากหลังฤดูท านาเมื่อเกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวเสร็จแล้ว พ้ืนที่นาจะถูกทิ้งให้เป็นที่ร้างว่างเปล่าเพ่ือ

ท านาในปีถัดไป ซึ่งไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กับเกษตรกรแต่อย่างใด การปลูกมันส าปะหลังหลังจากการท านาจึง

เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เกษตรกรหลายพ้ืนที่ในจังหวัดบุรีรัมย์ปฏิบัติ เนื่องจากมันส าปะหลัง เป็นพืชที่ใช้น้ าน้อย

เหมาะแก่การปลูกในช่วงหลังฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จสิ้น ขณะที่ดินยังมีความชื้นหลงเหลืออยู่ เพราะเป็นพืชที่

ทนแล้งและไม่ต้องอาศัยน้ ามากนัก แต่การปลูกมันส าปะหลังหลังนามีข้อจ ากัดในเรื่องพ้ืนที่ปลูก เนื่องจากนาที่

เหมาะกับการปลูกมันส าปะหลังจะต้องเป็นนาในที่ดอน อีกทั้งดินที่ใช้ปลูกมันส าปะหลังหลังนาส่วนใหญ่มี

ปริมาณธาตุอาหารหลักอยู่ในปริมาณต่ า เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่นิยมใส่ปุ๋ยให้มันส าปะหลังเพราะคิดว่ามีปุ๋ย

หลงเหลือจากการปลูกข้าวและเพียงพอกับความต้องการของมันส าปะหลัง หรือเกษตรกรบางรายที่ใส่ปุ๋ยก็จะใส่

ตามความพึงพอใจ ท าให้ผลผลิตต่ า ดังนั้นศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์จึงได้น าองค์ความรู้จาก

ผลงานวิจัยถ่ายทอดสู่เกษตรกรเพ่ือพัฒนาศกัยภาพการผลิต โดยการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อยกระดับ

ผลผลิตมันส าปะหลังให้สูงขึ้น 

8. วิธีด าเนินการ                          

อุปกรณ์    

1. ท่อนพันธุ์มันส าปะหลัง 
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2. ปุ๋ยเคมี สูตร 46-0-0 18-46-0 และ 0-0-60 
3. สารเคมีควบคุมวัชพืช อิมาซาพิค ฟลูมิโอซาซิน 
4. สารเคมีก าจัดวัชพืช พาราควอท 
5. สารเคมีป้องกันก าจัดแมลง ไทอะมิโทแซม 
6. เครื่องวัดเปอร์เซ็นต์แป้ง 
วิธีการ  

ด าเนินการทดสอบเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินในแปลงปลูกมันส าปะหลังหลังนาของ

เกษตรกร โดยแบ่งกรรมวิธีทดสอบออกเป็น 2 กรรมวิธี  คือ กรรมวิธีทดสอบ และกรรมวิธีเกษตรกร พ้ืนที่ปลูก

กรรมวิธีละ 1 ไร่ รวมพ้ืนที่ 2 ไร่ ท าการเก็บตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์คุณสมบัติดินก่อนปลูก จากนั้นไถ 1-2 ครั้ง 

ด้วยผาล 3 และผาล 7 ถ้าดินมี pH ต่ ากว่า 5.5 ใส่ปูนขาวอัตรา 100-200 กิโลกรัมต่อไร่โดยหว่านแล้วพรวน

กลบ จากนั้นท าการยกร่องปลูก ปลูกมันส าปะหลังโดยใช้ท่อนพันธุ์ยาวประมาณ 15-20 เซนติเมตร ระยะปลูก 

80x80 เซนติเมตร ก่อนปลูกแช่ท่อนพันธุ์มันส าปะหลังด้วยสารไทอะมิโทแซมป้องกันเพลี้ยแป้งสีชมพูอัตรา 

4 กรัม/น้ า 20 ลิตร นาน 5-10 นาที ใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินเมื่อมันส าปะหลังอายุ 1-2 เดือน (ส่วน

กรรมวิธีเกษตรกรใส่ปุ๋ยตามวิธีเกษตรกร) ท าการเก็บเก่ียวผลผลิตเมื่อมันส าปะหลังอายุ 6 เดือน  

วิธีการปฏิบัติทั้ง 2 กรรมวิธี ใช้การปฏิบัติดูแลรักษาเหมือนกัน แตกต่างกันที่การใส่ปุ๋ยเคมี  

1) กรรมวิธีทดสอบ (ใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน ตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร) 

 ใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน N-P-K  ด้วยการขุดหลุมระหว่างต้นแล้วกลบ โดยใช้แม่ปุ๋ย 46-0-0   

18-46-0 และ 0-0-60 เมื่อมันส าปะหลังอายุ 1-2 เดือน  

รายการวิเคราะห์ อัตราปุ๋ยที่ใส่ วิธีการใส่ปุ๋ย 

1) อินทรียวัตถ ุ(OM,%)      
<1 
1-2 
>2 

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

ใส่ปุ๋ย N+P+K เมื่อมันส าปะหลังอายุ 
1-2 เดือน 
 

2) ฟอสฟอรัส (P, มก./กก.) 
<7 

7-30 
>30 

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

3) โพแทสเซียม (K, มก./กก.) 
<30 

30-60 

 
ปุ๋ย K2O 16 กก./ไร่ 
ปุ๋ย K2O 8 กก./ไร่ 
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>60 ปุ๋ย K2O 4 กก./ไร่ 
ที่มา: กรมวิชาการเกษตร, 2553 

2) กรรมวิธีเกษตรกร (ใส่ปุ๋ยเคมตีามวิธีเกษตรกร) 

ครั้งที่ 1 ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 อัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ รองพ้ืนก่อนปลูก 

ครั้งที่ 2 ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ หลังปลูก 3 เดือน 

หรือ ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ รองพ้ืนก่อนปลูก 

การบันทึกข้อมูล 

ด้านเกษตรศาสตร์ ได้แก่ คุณสมบัติของดิน ความสูงต้น ผลผลิตสด/ไร่ เปอร์เซ็นต์แป้ง สุ่มเก็บกรรมวิธี

ละ 4 จุดๆ ละ 18 ตารางเมตร  

ด้านเศรษฐศาสตร์ ได้แก่ ต้นทุนการผลิต รายได ้อัตราส่วนของรายได้ต่อการลงทุน Benefit Cost 

Ratio (BCR) การประเมินผลการยอมรับเทคโนโลยี 

ระยะเวลา  เริ่มต้น ตุลาคม 2556 – สิ้นสุด กันยายน 2558  

สถานที่ด าเนินการ  แปลงเกษตรกร อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

9. ผลการทดลองและวิจารณ์  

คัดเลือกพ้ืนที่เป้าหมายที่มีการปลูกมันส าปะหลังหลังนาในจังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ แปลงเกษตรกรอ าเภอ

นางรอง คัดเลือกเกษตรกรร่วมด าเนินการทดสอบจ านวน 5 ราย พ้ืนที่ทดสอบรายละ 2 ไร่ รวมพ้ืนที่ 10 ไร่ 

รายละเอียดผลการด าเนินงานมีดังต่อไปนี้ 

ผลการด าเนินงานปี 2557 

ด าเนินการปลูกมันส าปะหลังในเดือนธันวาคม 2556 ก่อนปลูกมันส าปะหลังท าการเก็บตัวอย่างดิน

แปลงทดสอบเพ่ือวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในดิน  พบว่า มีค่า pH อยู่ระหว่าง 5.23-6.09 ปริมาณ

อินทรียวตัถุอยู่ในระดบัต ่า-ปานกลาง (มีค่าระหว่าง 0.51-1.01 เปอร์เซ็นต์) ปริมาณธาตุฟอสฟอรัสอยู่ใน

ระดบัต ่า-ปานกลาง (มีค่าระหว่าง 3.14-15.73 มก./กก.) และปริมาณธาตุโพแทสเซียมอยู่ในระดบัต ่า-ปาน

ก ล า ง  

(มีค่าระหวา่ง 20.00-48.50 มก./กก.) (ตารางท่ี 1) 

ท าการวัดการเจริญเติบโตของมันส าปะหลังเพ่ือดูแนวโน้มการเจริญเติบโตของมันส าปะหลังที่

ระยะเวลา  4 เดือน และ 6 เดือน พบว่า ที่ระยะเวลา 4 เดือน กรรมวิธีทดสอบมีความสูงเฉลี่ย 61.80 

เซนติเมตร ซึ่งสูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกรมีความสูงเฉลี่ย 59.00 เซนติเมตร ขณะที่ระยะเวลา 6 เดือน พบว่า 
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กรรมวิธีเกษตรกรมีความสูงเฉลี่ย 108.00 เซนติเมตร ซึ่งสูงกว่ากรรมวิธีทดสอบมีความสูงเฉลี่ย  103.60 

เซนติเมตร (ตารางท่ี 2) 

จากนั้นท าการเก็บเกี่ยวผลผลิตของมันส าปะหลังเมื่ออายุ 6 เดือน พบว่า กรรมวิธีทดสอบมีผลผลิต

เฉลี่ย 3.19 ตันต่อไร่ ซึ่งสูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกรที่มีผลผลิตเฉลี่ย 2.46 ตันต่อไร่ เช่นเดียวกับเปอร์เซ็นต์แป้งที่

กรรมวิธีทดสอบมีเปอร์เซ็นต์แป้งเฉลี่ยสูงกว่าวิธีเกษตรกร โดยมี เปอร์เซ็นต์แป้งเฉลี่ย 15.11 % ส่วนวิธี

เกษตรกรมเีปอร์เซ็นต์แป้งเฉลี่ย 11.86 % (ตารางท่ี 4) 

เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนการผลิต พบว่า กรรมวิธีที่ทดสอบมีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 4,261 บาทต่อไร่ 

ซึ่งน้อยกว่ากรรมวิธีเกษตรกร ที่มีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 4,439 บาทต่อไร่ และเมื่อค านวณเฉพาะต้นทุนการใช้

ปุ๋ยเคมี พบว่ากรรมวิธีทดสอบมีต้นทุนปุ๋ยเคมีเฉลี่ย 1,470 บาทต่อไร่ ซึ่งน้อยกว่ากรรมวิธีเกษตรกรที่มีต้นทุน

ปุ๋ยเคมีเฉลี่ย 1,603 บาทต่อไร่ (ตารางท่ี 5) 

ส่วนรายได้พบว่ากรรมวิธีทดสอบมีรายได้เฉลี่ย 5,532 บาทต่อไร่ ซึ่งสูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกรที่มีรายได้

เฉลี่ย 4,246 บาทต่อไร่  อัตราส่วนรายได้ต่อการลงทุน พบว่ากรรมวิธีทดสอบมีค่าเฉลี่ยอัตราส่วนรายได้ต่อการ

ลงทุน 1.35 ซึ่งสูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกรที่มีค่าเฉลี่ยอัตราส่วนรายได้ต่อการลงทุน 1.01 ดังนั้นกรรมวิธีทดสอบ

จึงเหมาะสมแก่การลงทุนมากกว่ากรรมวิธีเกษตรกร (ตารางท่ี 6) 

ผลการด าเนินงานปี 2558 

ในปี 2558 ได้เปลี่ยนเกษตรกรร่วมทดสอบจ านวน 1 ราย เนื่องจากเกษตรกรรายเดิมเปลี่ยนไปปลูก

พืชชนิดอื่น ดังนั้นจึงได้ด าเนินการคัดเลือกเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลังหลังนารายใหม่ จากนั้นด าเนินการปลูก

มันส าปะหลังในเดือนธันวาคม 2557 ก่อนปลูกมันส าปะหลังท าการเก็บตัวอย่างดินแปลงทดสอบเพ่ือวิเคราะห์

ปริมาณธาตุอาหารในดิน พบว่า มีค่า pH อยู่ระหว่าง 4.95-7.29 ปริมาณอินทรียวตัถุอยูใ่นระดบัต ่า-ปานกลาง 

(มีค่าระหวา่ง 0.28-1.18 เปอร์เซ็นต)์ ปริมาณธาตุฟอสฟอรัสอยูใ่นระดบัต ่า (มีค่าระหวา่ง 1.64-3.58 มก./กก.) 

และปริมาณธาตุโพแทสเซียมอยูใ่นระดบัต ่า-ปานกลาง (มีค่าระหวา่ง 19.41-59.99 มก./กก.) (ตารางท่ี 1) 

ท าการวัดการเจริญเติบโตของมันส าปะหลังเพ่ือดูแนวโน้มการเจริญเติบโตของมันส าปะหลังที่

ระยะเวลา  3 เดือน และ 5 เดือน พบว่า ที่ระยะเวลา 3 เดือน กรรมวิธีทดสอบมีความสูงเฉลี่ย 42.82 

เซนติเมตร ซึ่งสูงไม่แตกต่างจากกรรมวิธีเกษตรกรมีความสูงเฉลี่ย 42.72 เซนติเมตร ขณะที่ระยะเวลา 5 เดือน 

พบว่า ต้นมันส าปะหลังกรรมวิธีเกษตรกรมีแนวโน้มสูงกว่ากรรมวิธีทดสอบ โดยกรรมวิธีเกษตรกรมีความสูง

เฉลี่ย 88.98 เซนติเมตร ส่วนกรรมวิธีทดสอบมีความสูงเฉลี่ย 77.24 เซนติเมตร (ตารางที่ 3) 

จากนั้นท าการเก็บเกี่ยวผลผลิตของมันส าปะหลังเมื่ออายุ 6 เดือน พบว่า กรรมวิธีทดสอบมีผลผลิต

เฉลี่ย 2.23 ตันต่อไร่ ซึ่งสูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกรที่มีผลผลิตเฉลี่ย 1.85 ตันต่อไร่ เช่นเดียวกับเปอร์เซ็นต์แป้งที่
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กรรมวิธีทดสอบมีเปอร์เซ็นต์แป้งเฉลี่ยสูงกว่าวิธีเกษตรกร โดยมีเปอร์เซ็นต์แป้งเฉลี่ย 19.28 % ส่วนวิธี

เกษตรกรมีเปอร์เซ็นต์แป้งเฉลี่ย 18.78 % (ตารางท่ี 4) 

เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนการผลิต พบว่า กรรมวิธีที่ทดสอบมีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 3,084 บาทต่อไร่ 

ซึ่งมากกว่ากรรมวิธีเกษตรกร ที่มีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 2,686 บาทต่อไร่ และเมื่อค านวณเฉพาะต้นทุนการใช้

ปุ๋ยเคมี พบว่ากรรมวิธีทดสอบมีต้นทุนปุ๋ยเคมีเฉลี่ย 1,013 บาทต่อไร่ ซึ่งมากกว่ากรรมวิธีเกษตรกรที่มีต้นทุน

ปุ๋ยเคมีเฉลี่ย 684 บาทต่อไร่ (ตารางท่ี 5) 

ส่วนรายได้พบว่ากรรมวิธีทดสอบมีรายได้เฉลี่ย 4,841 บาทต่อไร่ ซึ่งสูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกรที่มีรายได้

เฉลี่ย 3,980 บาทต่อไร่  อัตราส่วนรายได้ต่อการลงทุน พบว่ากรรมวิธีทดสอบมีค่าเฉลี่ยอัตราส่วนรายได้ต่อการ

ลงทุน 1.57 ซึ่งสูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกรที่มีค่าเฉลี่ยอัตราส่วนรายได้ต่อการลงทุน 1.53 ดังนั้นกรรมวิธีทดสอบ

จึงเหมาะสมแก่การลงทุนมากกว่ากรรมวิธีเกษตรกร (ตารางท่ี 6) 

เมื่อเก็บข้อมูลผลผลิตข้าวที่เกษตรกรปลูกหลังจากปลูกมันส าปะหลัง พบว่า ผลผลิตข้าวในแปลงมัน

ส าปะหลังที่ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินมีผลผลิตข้าวเฉลี่ย 574 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งสูงกว่าผลผลิตข้าวในแปลงมัน

ส าปะหลังที่ใส่ปุ๋ยวิธีเกษตรกรที่มีผลผลิตข้าวเฉลี่ย 506 กิโลกรัมต่อไร่ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะมีปุ๋ยเหลือค้างจาก

การปลูกมันส าปะหลังหลังการท านา ท าให้ผลผลิตข้าวในแปลงมันส าปะหลังที่ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินมี

ปริมาณสูงกว่าผลผลิตข้าวในแปลงมันส าปะหลังที่ใช้ปุ๋ยตามวิธีเกษตรกร (ตารางท่ี 7) 

นอกจากนี้ ยังมีเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลังหลังการท านาให้ความสนใจการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน

หลายราย ขอร่วมด าเนินการทดสอบไปพร้อมกับเกษตรกร 5 รายที่เข้าร่วมโครงการ ดังนั้นจึงได้ด าเนินการเก็บ

ตัวอย่างดินไปวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหาร และให้ค าแนะน าการใส่ปุ๋ยแก่ เกษตรกรอีกจ านวน 7 ราย เมื่อ

วิเคราะห์ข้อมูลหลังจากเกษตรกรเก็บเก่ียวผลผลิตมันส าปะหลังแล้ว พบว่า แปลงปลูกมันส าปะหลังที่ใช้ปุ๋ยตาม

ค่าวิเคราะห์ดินมีผลผลิตเฉลี่ย 3.11 ตันต่อไร่ มีรายได้เฉลี่ยหลังหักค่าใช้จ่าย 3,903 บาทต่อไร่ ส่วนแปลงปลูก

มันส าปะหลังที่ใช้ปุ๋ยตามวิธีเกษตรกรมีผลผลิตเฉลี่ย 2.09 ตันต่อไร่ มีรายได้เฉลี่ยหลังหักค่าใช้จ่าย 2,343 บาท

ต่อไร่ (ตารางท่ี 8) 

จากการสอบถามความคิดเห็นของเกษตรกรจ านวน 5 ราย เกี่ยวกับการท าแปลงทดสอบการใช้ปุ๋ยตาม

ค่าวิเคราะห์ดินโดยใช้กรรมวิธีทดสอบเปรียบเทียบกับกรรมวิธีเกษตรกร  พบว่า เกษตรกรมีความคิดเห็น

ดังต่อไปนี้  

- การให้ผลผลิต เกษตรกรร้อยละ 80 มีความคิดเห็นว่า การใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินให้ผลผลิต
มากกว่ากรรมวิธีเกษตรกร อีกร้อยละ 20 มีความคิดเห็นว่า ผลผลิตไม่ต่างกันมากนัก 
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- รายได้สุทธิหลังหักค่าใช้จ่าย เกษตรกรร้อยละ 80 มีความคิดเห็นว่า รายได้จากการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่า
วิเคราะห์ดินมากกว่าการใช้ปุ๋ยวิธีเกษตรกร อีกร้อยละ 20 มีความคิดเห็นว่า การใช้ปุ๋ยวิธีเกษตรกรมีรายได้
มากกว่าการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน 

- ความยุ่งยากในการปฏิบัติ เกษตรกรร้อยละ 60 มีความคิดเห็นว่า ไม่มีความยุ่งยากในการปฏิบัติ อีก
ร้อยละ 40 มีความคิดเห็นว่า มีความยุ่งยากในการปฏิบัติเนื่องจากต้องไปหาซื้อแม่ปุ๋ยมาผสมเอง ไม่สะดวก
เหมือนซื้อปุ๋ยผสมแล้ว  

- เกษตรกรร้อยละ 100 มีความพึงพอใจกับการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน แต่หาซื้อแม่ปุ๋ยในพ้ืนที่ปลูก
ได้ยากโดยเฉพาะปุ๋ยสูตร 18-46-0 แต่จะพยายามหาแม่ปุ๋ยตามที่กรมวิชาการเกษตรแนะน ามาใช้ถึงแม้จะไม่มี
โครงการทดสอบแล้วก็ตาม  

ตารางที่ 1 ผลวิเคราะห์ดินทางเคมีของแปลงทดสอบ 
 

คุณสมบัติทางเคมีดิน pH OM (%) Avai.P  

(มก./กก.) 

Exch.K  

(มก./กก.) 

อัตราปุ๋ยเคมีที่ใช้  

(กก. N-P2O5-K2O/ไร่) 

ปี 2557 
แดง  คนชุม 6.09 1.01 10.55 47.00 8-4-8 

ส าลี  ศรีรุ้ง 5.75 0.57 5.23 25.00 16-8-8 

พนอ  พูนสวัสดิ์ 5.74 0.51 3.14 21.00 16-8-16 

ทองสุข  พูนสวัสดิ์ 5.23 0.89 15.73 48.50 16-8-16 

วีระชัย  คนชุม 5.27 0.95 6.45 20.00 16-8-16 

ปี 2558  

แดง  คนชุม 4.95 0.79 1.64 23.74 16-8-16 

ส าลี  ศรีรุ้ง 7.29 1.01 2.95 19.41 16-8-16 

พนอ  พูนสวัสดิ์ 6.60 0.28 3.58 25.90 16-8-16 

ทองสุข  พูนสวัสดิ์ 5.11 0.53 1.73 26.91 16-8-16 

วิชัย เมฆโพธิ์ 5.49 1.18 2.73 59.99 8-8-8 

 

 

ตารางที่ 2 การเจริญเติบโตของมันส าปะหลังในปี 2557 ที่ระยะเวลา 4 เดือน และ 6 เดือน  
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 ความสูงที่ระยะเวลา 4 เดือน 

(เซนติเมตร) 

ความสูงที่ระยะเวลา 6 เดือน 

(เซนติเมตร) 
วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร 

ปี 2557     

นางแดง  คนชุม 60.00 60.00 112.00 111.00 

นางส าลี  ศรีรุ้ง 58.00 54.00 112.00 98.00 

นางพนอ  พูนสวัสดิ์ 66.00 68.00 97.00 125.00 

นางสาวทองสุข  พูนสวัสดิ์ 62.00 58.00 86.00 102.00 

นายวีระชัย  คนชุม 63.00 55.00 111.00 104.00 

เฉลี่ย 61.80 59.00 103.60 108.00 

ตารางที่ 3 การเจริญเติบโตของมันส าปะหลังในปี 2558 ที่ระยะเวลา 3 เดือน และ 5 เดือน  

 ความสูงที่ระยะเวลา 3 เดือน 

(เซนติเมตร) 

ความสูงที่ระยะเวลา 5 เดือน 

(เซนติเมตร) 
วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร 

ปี 2558     

นางแดง  คนชุม 44.60 38.70 66.80 78.20 

นางส าลี  ศรีรุ้ง 38.20 51.20 93.80 109.10 

นางพนอ  พูนสวัสดิ์ 43.90 44.80 67.40 93.10 

นางสาวทองสุข  พูนสวัสดิ์ 38.10 35.20 74.90 73.60 

นายวิชัย เมฆโพธิ์ 49.30 43.70 83.30 90.90 

เฉลี่ย 42.82 42.72 77.24 88.98 
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ตารางที่ 4 ผลผลิต และเปอร์เซ็นต์แป้งของมันส าปะหลังหลังนา 

 ผลผลิต (ตัน/ไร่) เปอร์เซ็นต์แป้ง 

 วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร 

ปี 2557     

นางแดง  คนชุม 4.08 3.62 14.90 12.46 

นางส าลี  ศรีรุ้ง 3.47 2.17 14.08 10.06 

นางพนอ  พูนสวัสดิ์ 2.16 2.27 11.65 8.88 

นางสาวทองสุข  พูนสวัสดิ์ 2.35 1.63 14.08 9.67 

นายวีระชัย  คนชุม 3.91 2.62 20.82 18.25 

เฉลี่ย 3.19 2.46 15.11 11.86 

ปี 2558     

นางแดง  คนชุม 1.78 1.44 8.49 12.46 

นางส าลี  ศรีรุ้ง 2.00 1.52 19.83 19.83 

นางพนอ  พูนสวัสดิ์ 2.73 2.99 22.67 21.72 

นางสาวทองสุข พูนสวัสดิ์ 1.47 1.44 20.82 15.56 

นายวิชัย เมฆโพธิ์ 3.19 1.88 24.60 24.34 

เฉลี่ย 2.23 1.85 19.28 18.78 
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ตารางที่ 5 ต้นทุนการผลิต และต้นทุนปุ๋ยเคมี ในการผลิตมันส าปะหลังหลังนา 

 ต้นทุนการผลิต                    

(บาท/ไร่) 

ต้นทุนปุ๋ยเคมี                       

(บาท/ไร่) 
วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร 

ปี 2557 

นางแดง  คนชุม 3,468 3,452 1,156 1,140 

นางส าลี  ศรีรุ้ง 6,127 4,455 2,732 1,060 

นางพนอ  พูนสวัสดิ์ 3,862 4,871 1,271 2,280 

นางสาวทองสุข พูนสวัสดิ์ 3,508 4,771 1,017 2,280 

นายวีระชัย  คนชุม 4,338 4,644 1,173 1,255 

เฉลี่ย 4,261 4,439 1,470 1,603 

ปี 2558 

นางแดง  คนชุม 3,187 3,188 1,100 1,105 

นางส าลี  ศรีรุ้ง 3,146 2,926 1,100 500 

นางพนอ  พูนสวัสดิ์ 3,013 2,636 1,100 553 

นางสาวทองสุข พูนสวัสดิ์ 3,003 1,700 1,100 ไม่ใส่ปุ๋ย 

นายวิชัย เมฆโพธิ์ 3,071 2,981 667 577 

เฉลี่ย 3,084 2,686 1,013 684 
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ตารางที่ 6 รายได้ และอัตราส่วนรายได้ต่อการลงทุน (BCR) จากการผลิตมันส าปะหลังหลังนา 

 รายได้จากการผลิต                    

(บาท/ไร่) 

อัตราส่วนรายได้ต่อการลงทุน                       

(BCR) 
วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร 

ปี 2557     

นางแดง  คนชุม 7,752 6,878 2.24 1.99 

นางส าลี  ศรีรุ้ง 5,205 3,255 0.85 0.73 

นางพนอ  พูนสวัสดิ์ 3,240 3,405 0.84 0.70 

นางสาวทองสุข พูนสวัสดิ์ 3,525 2,445 1.00 0.51 

นายวีระชัย  คนชุม 7,940 5,240 1.83 1.13 

เฉลี่ย 5,532 4,246 1.35 1.01 

ปี 2558     

นางแดง  คนชุม 3,834 3,096 1.20 0.97 

นางส าลี  ศรีรุ้ง 5,022 3,814 1.60 1.30 

นางพนอ  พูนสวัสดิ์ 5,463 5,985 1.81 2.27 

นางสาวทองสุข พูนสวัสดิ์ 3,024 2,952 1.01 1.74 

นายวิชัย เมฆโพธิ์ 6,860 4,051 2.23 1.36 

เฉลี่ย 4,841 3,980 1.57 1.53 

ตารางที่ 7 ผลผลิตข้าวหลังจากปลูกมันส าปะหลังหลังนา  

 ผลผลิตข้าว (กิโลกรัม/ไร่) 

 วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร 

ปี 2558   

นางแดง  คนชุม 640 640 

นางส าลี  ศรีรุ้ง 560 400 

นางพนอ  พูนสวัสดิ์ 720 540 
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นางสาวทองสุข  พูนสวัสดิ์ 650 650 

นายวิชัย เมฆโพธิ์ 300 300 

เฉลี่ย 574 506 

ตารางที่ 8 ผลผลิต และรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายของเกษตรกรจ านวน 7 ราย ที่ร่วมด าเนินการทดสอบเพิ่มเติม 

 ผลผลิต (ตัน/ไร่) รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย (บาท/ไร่) 

 วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร 

ปี 2558     

นางบุญเหลือ  ฤทธิ์พะเนาว์ 3.56 1.47      4,329       1,360  

นางสุที พูจ่า 3.01 1.14      3,505          0    

นางสุภาพ เณรกูล 4.37 4.15      6,244       5,838  

นางนกน้อย ไขสระน้อย 1.63 0.45      1,557          0    

นายสุชาติ  เกื้อกระโทก 2.38 1.68      2,015       1,123  

นายดาว  ศรีภูบาล 3.76 3.17      5,562       4,421  

นางลวดทอง  สิงห์สถิตย์ 3.03 2.57      4,112       3,657  

เฉลี่ย 3.11 2.09      3,903       2,343  

10. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  

 10.1 การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลังหลังนาในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์  สามารถเพ่ิมผลผลิต

มันส าปะหลังหลังนาได้ 29 เปอร์เซ็นต์ ในปี 2557 ส่วนในปี 2558 สามารถเพ่ิมผลผลิตมันส าปะหลังหลังนาได้ 

20 เปอร์เซ็นต์  

  10.2 การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลังหลังนาในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ สามารถลดต้นทุนค่า

ปุ๋ยเคมีลงได้ 8 เปอร์เซ็นต์ ในปี 2557 เมื่อคิดเป็นต้นทุนการผลิตทั้งหมดกรรมวิธีทดสอบมีต้นทุนการผลิตต่ า

กว่ากรรมวิธีทดสอบคิดเป็น 4 เปอร์เซ็นต์ แต่ในปี 2558 พบว่า กรรมวิธีเกษตรกรมีต้นทุนค่าปุ๋ยเคมีและต้นทุน

การผลิตต่ ากว่ากรรมวิธีทดสอบคิดเป็น 32 และ 12 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ทั้งนี้เนื่องจากดินของเกษตรกรส่วน

ใหญ่มีปริมาณธาตุอาหารต่ าท าให้ต้องใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินในปริมาณมาก อีกท้ังเกษตรกรบางรายไม่ใส่

ปุ๋ยเคมีหรือใส่ในปริมาณน้อยตามความพอใจ ต้นทุนการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินจึงสูงมากเมื่อเทียบกับ

กรรมวิธีเกษตรกร 

 10.3 การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลังหลังนาในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ สามารถเพ่ิมรายได้

ให้กับเกษตรกรในปี 2557-2558 ได้ 30 และ 21 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ 
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11. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์   

เกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลังหลังการท านาในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ สามารถน าข้อมูลเทคโนโลยีการใช้

ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินของกรมวิชาการเกษตรไปใช้ในการผลิตมันส าปะหลัง เพ่ือเพ่ิมผลผลิตให้สูงขึ้นและมี

รายได้เพ่ิมข้ึน  

 

12. เอกสารอ้างอิง 
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การผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร, 122 หน้า. 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2556. ข้อมูลพื้นฐานเศรษฐกิจการเกษตร. เอกสารสถิติการเกษตรเลขท่ี 401. 

13. ภาคผนวก 

 วันปลูก วันเก็บเกี่ยว พันธุ์ที่ใช้ปลูก การให้น้ า 
ราคาขาย 
(บาท/กก.) 

ปี 2557  
นางแดง  คนชุม 28 ธ.ค. 56 19 มิ.ย. 57 ระยอง 72 อาศัยน้ าฝน 1.90 

นางส าลี  ศรีรุ้ง 17 ธ.ค. 56 4 มิ.ย. 57 89 อาศัยน้ าฝน 1.50 

นางพนอ  พูนสวัสดิ์ 28 ธ.ค. 56 12 มิ.ย. 57 ระยอง 72 อาศัยน้ าฝน 1.50 

น.ส.ทองสุข พูนสวัสดิ์ 28 ธ.ค. 56 12 มิ.ย. 57 ระยอง 72 อาศัยน้ าฝน 1.50 

นายวีระชัย  คนชุม 15 ธ.ค. 56 21 มิ.ย. 57 ห้วยบง 60 อาศัยน้ าฝน 2.00 

ปี 2558  
นางแดง  คนชุม 25 ธ.ค.57 15 ก.ค.58 ระยอง 72 อาศัยน้ าฝน 2.15 

นางส าลี  ศรีรุ้ง 12 ธ.ค.57 2 มิ.ย.58 ระยอง 72 อาศัยน้ าฝน 2.50 

นางพนอ  พูนสวัสดิ์ 17 ธ.ค.57 10 มิ.ย.58 ห้วยบง 60 อาศัยน้ าฝน 2.00 

น.ส.ทองสุข พูนสวัสดิ์ 15 ธ.ค.57 12 มิ.ย.58 ระยอง 72 อาศัยน้ าฝน 2.05 

นายวิชัย เมฆโพธิ์ 25 ธ.ค.58 5 มิ.ย.58 ระยอง 72 อาศัยน้ าฝน 2.15 
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