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แบบรายงานเร่ืองเต็ม ผลการทดลองส้ินสุด ปีงบประมาณ 2554 
 
1. ชุดโครงการวจัิย  วจิยัและพฒันามนัส าปะหลงั 
 
2. โครงการวจัิย   การทดสอบและพฒันาเทคโนโลยกีารผลิตมนัส าปะหลงั 

กจิกรรม  การทดสอบระบบการผลิตมนัส าปะหลงัในเขตพื้นท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 

กจิกรรมย่อย  การทดสอบพนัธ์ุและชุดเทคโนโลยกีารผลิตเฉพาะพื้นท่ีเพื่อแกไ้ขปัญหา
และพฒันาการผลิตมนัส าปะหลงัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 

 
3. ช่ือการทดลอง  การทดสอบชุดเทคโนโลยเีพื่อแกไ้ขปัญหาและเพิ่มผลผลิตมนัส าปะหลงั

จงัหวดักาฬสินธ์ุ 
Test Technology to Solve Problems and Improve the Productivity of 
Cassava in Kalasin Province 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 
หัวหน้าชุดโครงการวจัิย  
หัวหน้าโครงการวจัิย  นายบุญช่วย    สงฆนาม ส านกัวจิยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 3 
หัวหน้าการทดลอง  นางสุพตัรา  ชาวกงจกัร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการเกษตรกาฬสินธ์ุ 
ผู้ร่วมงาน   นางแคทลิยา  เอกอุ่น ศูนยว์จิยัและพฒันาการเกษตรกาฬสินธ์ุ 

     นายวสันต ์  วรรณจกัร์     ศูนยว์จิยัและพฒันาการเกษตรกาฬสินธ์ุ 
นายนิรันดร์  สุขจนัทร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการเกษตรกาฬสินธ์ุ 
นางสาวอุบล   หินเธาว ์ กลุ่มพฒันาการตรวจสอบพืชและปัจจยัการผลิต   

 
5. บทคัดย่อ 
 มนัส าปะหลงัเป็นพืชเศรษฐกิจส าคญัของจงัหวดักาฬสินธ์ุ ในปี 2552/2553 มีพื้นท่ีปลูก 
300,351 ไร่ ผลผลิตเฉล่ีย 3.02 ตนัต่อไร่ ซ่ึงอยูใ่นเกณฑ์ต ่า จ  าเป็นตอ้งเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตดว้ย
เทคโนโลยกีารผลิตและการจดัการท่ีเหมาะสม จึงด าเนินการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวในปี 2554-2556 โดย
มีวตัถุประสงคเ์พื่อเพิ่มผลผลิตมนัส าปะหลงัจากวธีิการเดิมท่ีเกษตรกรปฏิบติัอยูใ่หไ้ดอ้ยา่งนอ้ยร้อยละ 
20 ด าเนินการตามขั้นตอนกระบวนการแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม โดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ
ประกอบการคดัเลือกพื้นท่ีใหเ้หมาะสมตามศกัยภาพผลผลิต ท าการวเิคราะห์ปัญหาการผลิตในพื้นท่ี
เป้าหมายโดยการจดัเวทีเสวนาเกษตรกร พบวา่ ปัญหาการผลิตท่ีส าคญั คือ ความแปรปรวนของฝน 
ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ขาดพนัธ์ุและการจดัการท่ีเหมาะสม จึงด าเนินการทดสอบโดยใช้
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เทคโนโลยขีองกรมวชิาการเกษตร ไดแ้ก่ การเตรียมท่อนพนัธ์ุและระยะปลูกท่ีเหมาะสม การใส่ปุ๋ยเคมี
ตามค่าวเิคราะห์ดิน และการใส่ปุ๋ยอินทรียร่์วมกบัปุ๋ยเคมีตามค่าวเิคราะห์ดิน เปรียบเทียบกบัวธีิเดิมท่ี
เกษตรกรปฏิบติั ผลการทดสอบ พบวา่ การเตรียมท่อนพนัธ์ุและระยะปลูกท่ีเหมาะสม  ท าใหผ้ลผลิต
เฉล่ียมนัส าปะหลงัสูงกวา่วธีิเกษตรกร คือ 6,240 และ 4,845 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดบั คิดเป็นผลผลิต
เพิ่มข้ึนร้อยละ 28.79 ส่วนการใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวเิคราะห์ดิน ใหผ้ลผลิตเฉล่ียมนัส าปะหลงัในวธีิ
ทดสอบใกลเ้คียงกบัวธีิเกษตรกร คือ 3,190 และ 2,865 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดบั คิดเป็นผลผลิต
เพิ่มข้ึนร้อยละ 10.2 และการใชเ้ทคโนโลยใีส่ปุ๋ยอินทรียร่์วมกบัปุ๋ยเคมีตามค่าวเิคราะห์ดิน ให้ผลผลิต
เฉล่ียมนัส าปะหลงัสูงกวา่วธีิเกษตรกร คือ  3,929 และ 3,131 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดบั คิดเป็นผลผลิต
เพิ่มข้ึนร้อยละ 21.3 เม่ือวเิคราะห์สัดส่วนรายไดต่้อการลงทุน (BCR) พบวา่ การใชเ้ทคโนโลยกีาร
เตรียมท่อนพนัธ์ุและระยะปลูกท่ีเหมาะสม และการใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวเิคราะห์ดิน ใหค้่า BCR คือ 2.62 
และ1.69 ตามล าดบั ซ่ึงสูงกวา่วธีิเกษตรกร คือ 2.05 และ1.65 ตามล าดบั  ส่วนการใส่ปุ๋ยอินทรียร่์วมกบั
ปุ๋ยเคมีตามค่าวเิคราะห์ดิน พบวา่ มีค่า BCR ต  ่ากวา่วธีิเกษตรกร คือ 1.43 และ 1.49 ตามล าดบั จากผล
การด าเนินงานทดสอบสามารถเพิ่มผลผลิตมนัส าปะหลงัใหเ้กษตรกรตั้งแต่ร้อยละ 10.2 ถึง 21.3 และ
เกิดการขยายผลสู่ชุมชนและเกษตรกรทัว่ไปมากกวา่ 100 ครัวเรือน 
 
6. ค าน า 

 มนัส าปะหลงัเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคญัของประเทศไทย มีพื้นท่ีปลูก 7.56 ลา้นไร่ 
และไดผ้ลผลิต 22.01 ลา้นตนั ในปี 2553 ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน มีพื้นท่ีปลูกมนั
ส าปะหลงั 1,512,300 ไร่ ผลผลิตเฉล่ียประมาณ 3.31 ตนัต่อไร่ (ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2554) 
ผลิตภณัฑม์นัส าปะหลงัท่ีส าคญัไดแ้ก่ มนัอดัเมด็ มนัเส้น และแป้งมนั ปัจจุบนัปริมาณหวัมนัสดไม่
พอเพียงกบัความตอ้งการของตลาด ส่วนหน่ึงเกิดจากเกษตรกรขาดการใชเ้ทคโนโลยกีารผลิตท่ี
ถูกตอ้งและเหมาะสม ท าให้ผลผลิตต่อไร่ต ่า ซ่ึงผลผลิตมนัส าปะหลงัของเกษตรกรในแต่ละพื้นท่ี มี
ความแตกต่างกนัไปตามสภาพแวดลอ้ม พนัธ์ุและเทคโนโลยกีารผลิตท่ีเกษตรกรใช ้  ปัญหาการผลิต
มนัส าปะหลงัท่ีส าคญัท่ีส่งผลใหผ้ลผลิตต ่าไดแ้ก่ การใชพ้นัธ์ุและระยะปลูกท่ีไม่เหมาะสมกบัสภาพ
พื้นท่ี อีกทั้งการปลูกมนัส าปะหลงัต่อเน่ืองกนัเป็นเวลาหลายปี ท าใหค้วามอุดมสมบูรณ์ของดินลดลง 
เกษตรกรมีการจดัการดินและปุ๋ยไม่สอดคลอ้งกบัสภาพดินและฤดูปลูกในพื้นท่ี เกษตรกรขาดความรู้
ดา้นการจดัการดิน ศตัรูพืชท่ีถูกตอ้งและเหมาะสมซ่ึงเป็นปัญหาส าคญัของการผลิตมนัส าปะหลงั
ในช่วงท่ีผา่นมา 

กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีภารกิจในการพัฒนาการผลิตมัน
ส าปะหลงั โดยการวจิยั พฒันา และถ่ายทอดเทคโนโลย ีและมีผลงานวจิยัทั้งดา้นพนัธ์ุ เทคโนโลย ีและ
องคค์วามรู้ดา้นการจดัการ (กรมวชิาการเกษตร, 2545 ; สถาบนัวิจยัพืชไร่, 2546) ผลงานเหล่าน้ีพร้อม
ท่ีจะเผยแพร่สู่กลุ่มเป้าหมายเพื่อเพิ่มผลผลิตมนัส าปะหลงัตามศกัยภาพในแต่ละพื้นท่ี ส านกัวิจยัและ
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พฒันาการเกษตร เขตท่ี 3 และศูนยว์ิจยัและพฒันาการเกษตรกาฬสินธ์ุ จึงได้จดัท าแผนงานวิจยัการ
ทดสอบเทคโนโลยีในพื้นท่ี จงัหวดักาฬสินธ์ุเพื่อน าผลการวจิยัไปทดสอบในแหล่งปลูกมนัส าปะหลงั
ของจงัหวดักาฬสินธ์ุ เพื่อแกไ้ขปัญหาและเพิ่มผลผลิตในแปลงเกษตรกรให้สูงข้ึนจากเดิม และมีการ
ขยายผลสู่กลุ่มเป้าหมายในวงกวา้ง 
 ส าหรับจงัหวดักาฬสินธ์ุมนัส าปะหลงัเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีมีความส าคญัมากเป็นอนัดบัสอง
รองจากขา้ว ในปี 2552/2553 มีพื้นท่ีปลูก 300,351 ไร่ ผลผลิตเฉล่ีย 3.02 ตนัต่อไร่ อยู่ในเกณฑ์ต ่า 
เน่ืองจากเกษตรกรส่วนใหญ่นิยมปลูกมนัส าปะหลงัในระยะชิด ประกอบกบัดินมีความอุดมสมบูรณ์
ต ่า มีการใส่ปุ๋ยเคมีไม่ตรงกบัความตอ้งการของมนัส าปะหลงั ดงันั้นจึงมีความจ าเป็นตอ้งแกไ้ขปัญหา
การผลิตมันส าปะหลังของเกษตรกร โดยร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนการทดสอบแบบ
เกษตรกรมีส่วนร่วมในการเลือกใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี เพื่อเพิ่มผลผลิตมัน
ส าปะหลงัจากวิธีการเดิมท่ีเกษตรกรปฏิบติัอยูใ่ห้ไดร้้อยละ 20 เพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน
อยา่งชดัเจน  
 
7. อุปกรณ์และวธีิด าเนินการ 
 
อุปกรณ์ 
  1. มนัส าปะหลงัพนัธ์ุระยอง 11 
  2. ปุ๋ยเคมีสูตร 15-7-18, 46-0-0, 18-46-0, 0-0-60, 15-15-15 
  3. ปุ๋ยอินทรีย ์ 
 4. สารเคมีป้องกนัก าจดัเพล้ียแป้งมนัส าปะหลงั 
  5. เคร่ืองชัง่และวดัเปอร์เซ็นตแ์ป้ง 
  6. วสัดุ อุปกรณ์และเคร่ืองมือในการไถเตรียมดินและในการปลูกพืช 
  7. วสัดุอุปกรณ์ในการจดบนัทึกขอ้มูล เช่น กระดาษ ปากกา สมุด ดินสอ กระดาน เป็นตน้ 
  8. วสัดุอุปกรณ์ส าหรับบนัทึก วเิคราะห์ สังเคราะห์ขอ้มูลและจดัท ารายงาน  
  

วธีิด าเนินการ 
วางแผนการทดสอบวิธีการเพิ่มผลผลิตในแต่ละพื้นท่ีโดยเปรียบเทียบระหวา่งวิธีทดสอบกบั

วธีิการเดิมของเกษตรกร จ านวน 5 ราย พื้นท่ีทดสอบ 10 ไร่  ในการศึกษาวิจยัในสภาพพื้นท่ีเกษตรกร  
โดยมีเกษตรกรร่วมด าเนินการนั้ น  จะใช้วิธีด าเนินการโดยใช้หลักการวิจัยระบบการท าฟาร์ม 
(Farming Systems Research) (อารันต์, 2543) และการพฒันาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม (PTD) ซ่ึงจะ
มีขั้นตอนด าเนินการ ดงัน้ี 
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ขั้นตอนท่ี 1  การคดัเลือกพื้นท่ีด าเนินการ โดยเลือกพื้นท่ีท่ีเป็นตวัแทนการผลิตมนัส าปะหลงั 
และเลือกตวัแทนเกษตรกรท่ีร่วมวจิยั ด าเนินงานโดย 1) สืบคน้ขอ้มูลมือสอง 2) ใชร้ะบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์วิเคราะห์เขตภูมิอากาศและชุดดิน และ 3) ใชแ้บบจ าลองพืชวเิคราะห์ศกัยภาพผลผลิตพืช
ตามชุดดิน 

 ขั้นตอนท่ี 2  การวเิคราะห์และวนิิจฉยัปัญหาในพื้นท่ีเป้าหมาย เพื่อหาประเด็นปัญหา และ
แนวทางการพฒันา โดยใชก้ระบวนการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Technology Development : 
PTD) ใหเ้กษตรกรไดมี้ส่วนร่วมและเรียนรู้ในการคิด และการตดัสินใจ โดยร่วมด าเนินการกบั
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น หน่วยงานวจิยัของกรมวชิาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพฒันา
ท่ีดิน และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย จดัเวทีเสวนาเกษตรกรเพื่อสืบคน้ขอ้มูลการปฏิบติัและปัญหาการ
ผลิต ศกัยภาพและภูมิปัญญาการผลิตในพื้นท่ี  เพื่อใหไ้ดป้ระเด็นปัญหาท่ีถูกตอ้ง 

ขั้นตอนท่ี 3  การวางแผนการทดสอบ ตามประเด็นปัญหาท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์พื้นท่ี  โดยให้
เกษตรกรมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาและร่วมด าเนินการวจิยั  ซ่ึงเป็น
การเปรียบเทียบระหวา่งเทคโนโลยท่ีีน าเขา้ไปทดสอบกบัวธีิท่ีเกษตรกรปฏิบติั 
 ขั้นตอนท่ี 4 ขั้นตอนด าเนินการทดลอบและประเมินผลในพื้นท่ีของเกษตรกรตามแผนท่ีวาง
ไวเ้ป็นการเปรียบเทียบวธีิการท่ีเกษตรกรปฏิบติัอยูเ่ดิม กบัวธีิปรับปรุงตามเทคโนโลยขีองกรมวชิาการ
เกษตร โดยใหเ้กษตรกรมีส่วนร่วมและเรียนรู้ในการท า การรับผิดชอบ การประเมินผล และสรุปผล 
โดยมีเทคโนโลยท่ีีใชท้ดสอบ ดงัตาราง 
 

ปีท่ีทดสอบ กรรมวธีิทดสอบ กรรมวธีิเกษตรกร 

2553/2554 - เลือกตน้พนัธ์ุท่ีแขง็แรงปราศจากโรค
และแมลง อาย ุ10-12 เดือน 

- ตดัท่อนพนัธ์ุยาว ประมาณ 20-25 
เซนติเมตร แช่ท่อนพนัธ์ุก่อนปลูกดว้ย
สารเคมีป้องกนัก าจดัเพล้ียแป้ง 

- ระยะปลูก 0.8X1.0 เมตร 

- ไม่มีการคดัเลือกตน้พนัธ์ุ 

- ตดัท่อนพนัธ์ุขนาด 10-15 เซนติเมตร
แช่น ้ายาเร่งราก 

- ปลูกระยะระหวา่งตน้ 0.2-0.5 เมตร 

ระหวา่งแถว 0.8-1.0 เมตร 

2554/2555 ใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวเิคราะห์ดิน ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-7-18 

อตัรา 50 กิโลกรัมต่อไร่  

2555/2556 ใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวเิคราะห์ดินร่วมกบั
การรองพื้นดว้ยมูลไก่ อตัรา 300 
กิโลกรัมต่อไร่ 

ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 

อตัรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ 
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 ขั้นตอนท่ี 5  การขยายผลโดยใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อ
ก าหนดพื้นท่ีเป้าหมาย และด าเนินการใหเ้กษตรกรมีส่วนร่วมและเรียนรู้ในการขยายผลสู่เกษตรกร
ขา้งเคียงและในพื้นท่ี ๆ มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั โดยการจดัเวทีเรียนรู้ในแปลงทุกประเด็นปัญหา 
สรุปผลเป็นเอกสารคู่มือการปฏิบติั และขยายผา่นกลไกการถ่ายทอดเทคโนโลย ีต่าง ๆ  

การประเมินผล  
นกัวิชาการเกษตรและเกษตรกรร่วมประเมินผลการทดสอบ ในการยอมรับหรือไม่ยอมรับ

วิธีการท่ีทดสอบ ร่วมเสนอขอ้คิดเห็น ปัญหา อุปสรรคและขอ้จ ากดัท่ีพบเห็นเพื่อการพฒันาวิธีการ 
กระบวนงาน และถ่ายทอดผลการทดสอบสู่เกษตรกรในพื้นท่ีในระยะต่อไป 
 การบนัทึกขอ้มูล 

1. บนัทึกขอ้มูลดา้นกายภาพ  เช่น  สภาพพื้นท่ี  ปริมาณน ้าฝนหรือชลประทานท่ีไดรั้บ 
สภาพความอุดมสมบูรณ์ของดิน 

  2. บนัทึกขอ้มูลดา้นเกษตรศาสตร์  เช่น การเจริญเติบโต  ผลผลิต  องคป์ระกอบผลผลิต  
การระบาดของโรคและแมลงศตัรูมนัส าปะหลงั 

 3. บนัทึกขอ้มูลดา้นเศรษฐศาสตร์  ไดแ้ก่  ตน้ทุนในการผลิต  รายได ้ ผลตอบแทน 
 4. บนัทึกขอ้มูลดา้นสังคมและอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่  การใชท่ี้ดิน แรงงาน  การตดัสินใจ
ของเกษตรกรท่ีจะเลือกเทคโนโลยต่ีางๆ 

 5. ปัญหาอุปสรรคต่างๆ 
 
เวลาและสถานที่ เร่ิมด าเนินการ ตุลาคม 2554 – เมษายน 2556 ณ ไร่เกษตรกร  

อ าเภอยางตลาด และ อ าเภอเมือง จงัหวดักาฬสินธ์ุ 
 
8. ผลการทดลองและวจิารณ์ 

1. การคดัเลือกพื้นท่ีเป้าหมาย 
          ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร (2553) รายงานวา่ จงัหวดักาฬสินธ์ุมีพื้นท่ีปลูกมนัส าปะหลงั 

300,351 ไร่ ผลผลิตเฉล่ียของจงัหวดั 3.02 ตนัต่อไร่ แหล่งปลูกส าคญัไดแ้ก่ เขตอ าเภอ เมือง หนองกุง
ศรี สหสัขนัธ์ หว้ยเมก็ ท่าคนัโท และหว้ยผึ้ง กระจายอยูใ่นเขตท่ีมีปริมาณฝน 1,000-1,600 มิลลิเมตร
ต่อปี บนเน้ือดินร่วนปนทราย-ทราย จากแผนท่ีศกัยภาพการใหผ้ลผลิตมนัส าปะหลงัของกรมวชิาการ
เกษตร พบวา่ จงัหวดักาฬสินธ์ุอยูใ่นเขตพื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพการใหผ้ลผลิตมนัส าปะหลงั นอ้ยกวา่ 7 ตนั
ต่อไร่ในช่วงปลูกตน้ฤดูฝน จึงไดเ้ลือกพื้นท่ีส าหรับด าเนินการในแหล่งผลิต 2 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอ
เมือง อ าเภอยางตลาด เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีท่ีเป็นแหล่งปลูกมนัส าปะหลงัส าคญัของจงัหวดั และ
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เกษตรกรมีการรวมกลุ่มเพื่อขอความช่วยเหลือจากศูนยว์ิจยัและพฒันาการเกษตรกาฬสินธ์ุในการ
แกไ้ขปัญหาผลผลิตตกต ่า 

 

2. การวเิคราะห์พื้นท่ีการผลิตมนัส าปะหลงัจงัหวดักาฬสินธ์ุ 
2.1  การปฏิบติัในการผลิตมนัส าปะหลงัของเกษตรกร 

   จากการวเิคราะห์พื้นท่ีโดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิ ทางดา้นกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจและ
สังคมร่วมกบัขอ้มูลท่ีไดจ้ากเวทีเสวนาในพื้นท่ีอ าเภอ เมือง ยางตลาด และหนองกุงศรี จงัหวดั
กาฬสินธ์ุ ในปี 2554 ไดข้อ้มูลเก่ียวกบัการปฏิบติัในการผลิตมนัส าปะหลงัของเกษตรกร โดยพบวา่  
พนัธ์ุมนัส าปะหลงัท่ีเกษตรกรนิยมปลูก ไดแ้ก่ พนัธ์ุเกษตรศาสตร์ 50 รองลงมาคือ พนัธ์ุ ระยอง 72  
ระยอง 90 และระยอง 9 ตามล าดบั ซ่ึงมีสัดส่วนของพนัธ์ุท่ีนิยมปลูกในเขตพื้นท่ีต่าง ๆ แตกต่าง
ออกไปโดยเกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกมนัส าปะหลงัในช่วงตน้ฤดูฝน (มีนาคม-พฤษภาคม) เพื่ออาศยั
น ้าฝนในการเจริญเติบโตของมนัส าปะหลงั และมีบางส่วนปลูกช่วงปลายฤดูฝน (กนัยายน-
พฤศจิกายน) เพื่อลดตน้ทุนในการก าจดัวชัพืช เน่ืองจากปลูกช่วงดงักล่าวจะมีปริมาณวชัพืชนอ้ยกวา่
ช่วงตน้ฤดูฝน  ระยะปลูกท่ีเกษตรกรใชค้่อนขา้งเป็นระยะชิดคือ ระยะระหวา่งแถวตั้งแต่ 80-100 
เซนติเมตร และระยะระหวา่งตน้ 20-90 เซนติเมตร โดยมากเกษตรกรไม่มีการเปล่ียนไปปลูกพืชอ่ืน
เน่ืองจากพื้นท่ีปลูกมนัส าปะหลงัส่วนใหญ่มีสภาพเป็นท่ีดอน ท่ีลกัษณะเป็นดินร่วนปนทราย หรือดิน
ทราย ท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ต ่า และไม่มีแหล่งน ้ า แต่ในบางพื้นท่ีในจงัหวดักาฬสินธ์ุ เช่น อ าเภอเมือง 
และยางตลาด เกษตรกรปลูกมนัส าปะหลงัสลบักบัพืชอ่ืน เช่น ออ้ย บวบ ถัว่ลิสง แตงไทย หรือการเพาะ
เห็ดฟาง  เป็นตน้ 
 การปลูกมนัส าปะหลงัของเกษตรกรส่วนมากมีการวางแผนเตรียมปัจจยัการผลิต เช่น เตรียม
พนัธ์ุ เตรียมแปลง หรือหาแหล่งท่ีจะซ้ือปุ๋ย เป็นตน้ ในการเตรียมดินก่อนปลูกส่วนใหญ่ท าการไถ 1-2 
คร้ัง คือ ไถดะและไถแปร ดว้ยรถไถขนาดกลาง (ผาล5) และยกร่องปลูกดว้ยรถไถเดินตามขนาดเล็ก หรือ
รถไถขนาดกลาง และมกัไถกลบเศษซากพืชท่ีอยูใ่นแปลงเพื่อช่วยบ ารุงดิน ส่วนตน้มนัส าปะหลงัท่ีเหลือ
จากการคดัเลือกไวท้  าพนัธ์ุในปีต่อไป เกษตรกรจะเก็บออกจากแปลงและท าการเผา  ส าหรับการใส่ปุ๋ย
นั้น เกษตรกรนิยมใส่ปุ๋ยเคมีมากกวา่ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยชีวภาพ เน่ืองจากหาซ้ือไดง่้าย และตอบสนองต่อการ
เจริญเติบโตของมนัส าปะหลงัไดม้ากกวา่ จะมีเกษตรกรบางรายท่ีมีการใส่ปุ๋ยอินทรียร่์วมกบัปุ๋ยเคมี 
เกษตรกรส่วนใหญ่จะใส่ปุ๋ย 1-2 คร้ัง คือ รองพื้นดว้ยปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อตัรา 10-20 กิโลกรัมต่อไร่ 
หรือ มูลไก่ อตัรา 100-200 กิโลกรัมต่อไร่ ก่อนปลูก และหลงัจากปลูกมนัส าปะหลงัไปแลว้ 1-3 เดือน ใส่
ปุ๋ยสูตร 46-0-0 หรือ 15-15-15 หรือ 15-7-18 หรือ 16-8-8 หรือ 16-16-8 อตัราแตกต่างกนัไปตงัแต่ 30-70 
กิโลกรัมต่อไร่ เกษตรกรบางรายใส่ปุ๋ย คร้ังท่ี 3 โดยใชสู้ตร 0-0-60 อตัรา 10-20 กิโลกรัมต่อไร่ เม่ือมนั
ส าปะหลงัลงหวัแลว้โดยการหยอดใส่ระหวา่งรอยแยกดินท่ีเกิดจากการลงหวัของมนัส าปะหลงั เม่ืออายุ
ช่วงตั้งแต่ 3-6 เดือนหลงัปลูก เกษตรกรส่วนใหญ่ด าเนินการก าจดัวชัพืชในแปลงโดยใชแ้รงงาน และรถ
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ไถเดินตามขนาดเล็ก รองลงมาคือการใชส้ารก าจดัวชัพืชทั้งชนิดก่อนและหลงัวชัพืชงอก ศตัรูพืชท่ีพบ
มากท่ีสุด คือเพล้ียแป้ง รองลงมาคือ ไรแดงและแมลงหวี่ขาว ส่วนโรคท่ีพบมากไดแ้ก่ โรคใบจุดสีน ้าตาล 
และโรคหวัเน่า เม่ือเกิดปัญหาการระบาดของศตัรูพืชส่วนใหญ่เกษตรกรไม่ใชส้ารเคมีในการป้องกนั
ก าจดั และไม่ไดด้ าเนินการใด ๆ เน่ืองจากไม่มีความรู้  
 การเก็บเก่ียวผลผลิตของเกษตรกร พบวา่ส่วนใหญ่ท าการเก็บเก่ียวผลผลิตเม่ือมนัส าปะหลงั
อายปุระมาณ 8-12 เดือน ข้ึนกบัราคารับซ้ือในตลาด และความจ าเป็นตอ้งใชเ้งินของเกษตรกร โดยการ
เก็บเก่ียวเกษตรกรมกัใชแ้รงงานในการเก็บเก่ียวมากกวา่เคร่ืองขุดหวัมนัส าปะหลงัแบบติดทา้ยรถไถ
ขนาดกลาง ส่วนผลผลิตมนัส าปะหลงัท่ีเกษตรกรผลิตไดอ้ยูใ่นช่วง 2-7 ตนัต่อไร่ ส่วนใหญ่ไดผ้ลผลิต
ประมาณ 2-3 ตนัต่อไร่ มีเพียงส่วนนอ้ยท่ีไดม้ากกวา่ 5 ตนัต่อไร่ ความแตกต่างของผลผลิตส่วนหน่ึงมา
จากความแปรปรวนของสภาพแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนั พนัธ์ุท่ีใช ้ และการปฏิบติัดูแลรักษาผลผลิตใน
แปลง เช่นในแปลงเกษตรกรท่ีมีการปรับปรุงบ ารุงดิน นอกจากน้ี ในปีท่ีผา่นมา เกษตรกรยงัประสบกบั
ปัญหาการแพร่ระบาดของเพล้ียแป้งมนัส าปะหลงัท าให้ผลผลิตตกต ่า 

2.2  ตน้ทุนการผลิตมนัส าปะหลงัของเกษตรกร 
  ขอ้มูลจากเวทีเสวนาเกษตรกรใน อ าเภอ เมือง ยางตลาด และหนองกุงศรี  สรุปไดว้า่การ

ผลิตมนัส าปะหลงัของเกษตรกรมีตน้ทุนการผลิตเฉล่ีย 3,750-5,100 บาทต่อไร่ โดยค่าใชจ่้ายส่วนใหญ่
เกิดจาก ขั้นตอนการเก็บเก่ียวผลผลิต ซ่ึงมีตั้งแต่ การตดัตน้มนั การขุด การตดัเหงา้ การขนข้ึนรถ และ
ค่าบรรทุก รวมประมาณ 500 บาทต่อตนั ซ่ึงเกษตรกรไดผ้ลผลิตประมาณ 2-3 ตนัต่อไร่ คิดเป็นค่าเก็บ
เก่ียวและขนส่งประมาณ 1,100-1,650 บาทต่อไร่ รองลงมา ไดแ้ก่ ค่าปุ๋ยเคมี 700-1,000 บาทต่อไร่ ค่า
ไถเตรียมดินไร่ละ 650-700 บาท  ค่าก าจดัวชัพืช 300-600 บาทต่อไร่ และค่าปลูกไร่ละ 250-400 บาท 
ดงัตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 ตน้ทุนการผลิตมนัส าปะหลงัของเกษตรกร จากเวทีเสวนา ปี 2552/2553 
 

รายการ จ านวนเงิน (บาท/ไร่) 
1. ไถเตรียมดิน  
             ผาล5  (ไถดะ 1 คร้ัง, ไถแปร 1 คร้ัง) 500 
             ยกร่องปลูก (รถไถเดินตาม, รถไถขนาดกลาง) 150-200 
 2. ค่าแรงงานปลูก (เหมาตดัตน้พร้อมปลูก) 300-500 
 3. ค่ายาสารก าจดัวชัพืช และแรงงานค่าฉีดพน่ 200-300 
 4. ค่าแรงงานก าจดัวชัพืช 1- 2 คร้ัง 250-400 
 5. ค่าปุ๋ยและค่าใส่ปุ๋ย   (ราคาแลว้แต่สูตรปุ๋ย) 700-1,000 
6. ค่าจา้งแรงงานเก็บเก่ียวตนัละ 450 บาท (ผลผลิตเฉล่ีย 2-3 ตนัต่อไร่) 900-1,350 
7. ค่าขนส่ง (ตนัละ 100 บาท) 200-300 

รวมตน้ทุน 3,200 – 4,550 
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จากการผลิตมนัส าปะหลงัในปีการผลิต 2552/2553 พบวา่ เกษตรกรสามารถขายผลผลิตได้

ราคาดี เน่ืองจากโครงการรับจ าน ามนัส าปะหลงัท่ีรับซ้ือหวัมนัสดท่ีมีปริมาณแป้งตั้งแต่ 25 เปอร์เซ็นต ์
ในราคาตั้งแต่ 1.70-1.95 บาทต่อกิโลกรัม ข้ึนตามปริมาณแป้งในหวัมนัสด โดยเฉล่ียเกษตรกรขาย
ผลผลิตไดร้าคากิโลกรัมละ 1.8 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นรายไดจ้ากการขายหวัมนัส าปะหลงัสด
ประมาณ 3,600-5,400 บาทต่อไร่ เกษตรกรมีรายไดสุ้ทธิตั้งแต่ 400-850 บาทต่อไร่ ในปีดงักล่าว
นอกจากผลผลิตมนัส าปะหลงัจะตกต ่า เน่ืองจากเกษตรกรขาดการใชเ้ทคโนโลยท่ีีถูกตอ้งเหมาะสม
แลว้เกษตรกรยงัประสบปัญหาการระบาดของเพล้ียแป้งมนัส าปะหลงัดว้ย ท าใหผ้ลผลิตโดยรวมของ
ทั้งประเทศลดลง ส่งผลใหร้าคาหวัมนัส าปะหลงัสดปรับตวัสูงข้ึน 

2.3  ประเด็นปัญหาการผลิตมนัส าปะหลงั 
จากการจดัเวทีเสวนาในพื้นท่ีเป้าหมาย พบวา่ประเด็นปัญหาการผลิตมนัส าปะหลงัท่ี

ส าคญัในพื้นท่ี ไดแ้ก่ 1) ขาดพนัธ์ุดี ซ่ึงพนัธ์ุท่ีเกษตรกรใชอ้ยู ่ ไดแ้ก่ เกษตรศาสตร์ 50 หรือ ระยอง 9 
แต่เกษตรกรอยากไดม้นัส าปะหลงัพนัธ์ุใหม่ๆ ท่ีใหผ้ลผลิตสูงกวา่พนัธ์ุเดิมท่ีใชอ้ยู ่และอตัราการงอกท่ี
ต ่า เน่ืองจากตน้พนัธ์ุเส่ือมความงอก และประสบปัญหาภยัแลง้ 2) ผลผลิตต ่า เน่ืองจากเกษตรกรปลูก
มนัส าปะหลงั หรือพืชอ่ืนเป็นเวลานาน ท าใหดิ้นเส่ือมคุณภาพ ขาดความอุดมสมบูรณ์ 3) การระบาด
ของศตัรูมนัส าปะหลงัท่ีส าคญัไดแ้ก่ การระบาดของเพล้ียแป้งมนัส าปะหลงัสีชมพูท่ีก่อใหเ้กิดปัญหา
ส่วนใหญ่ในแปลงเกษตรกรท่ีปลูกมนัส าปะหลงัในช่วงปลายฤดูฝน ท าใหผ้ลผลิตต่อไร่ต ่า 4) ตน้ทุน
การผลิตสูง เน่ืองจากขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตร ท าใหกิ้จกรรมท่ีตอ้งใชแ้รงงานในการปฏิบติัมี
ตน้ทุนสูงข้ึนดว้ย 
 

 3. การทดสอบเทคโนโลยกีารเพิ่มผลผลิตมนัส าปะหลงัของเกษตรกรเป้าหมาย 
 จากการระดมความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางในการเพิ่มผลผลิตและผลตอบแทนจากการผลิตมนั
ส าปะหลงัระหวา่ง เกษตรกรกบันกัวชิาการเกษตร พบวา่ประเด็นปัญหาท่ีส าคญั คือ อตัราการงอกต ่า 
การระบาดของเพล้ียแป้งมนัส าปะหลงัสีชมพู และดินขาดความอุดมสมบูรณ์ โดยมีแนวทางในการ
แกไ้ขปัญหา ไดแ้ก่ การเตรียมท่อนพนัธ์ุและระยะปลูกท่ีเหมาะสม เพื่อใหม้นัส าปะหลงัท่ีงอกมีความ
แขง็แรงและสม ่าเสมอทนทานต่อการเขา้ท าลายของเพล้ียแป้งมนัส าปะหลงัสีชมพ ู ร่วมกบัการใช้
เทคโนโลยกีารใส่ปุ๋ยของกรมวชิาการเกษตร เพื่อเพิ่มผลผลิตมนัส าปะหลงัใหแ้ก่เกษตรกร มีเกษตรกร
ร่วมท างานทดสอบการผลิตมนัส าปะหลงั โดยเปรียบเทียบระหวา่งกรรมวธีิทดสอบ ไดแ้ก่ การเตรียม
ท่อนพนัธ์ุและระยะปลูกท่ีเหมาะสม  การใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวเิคราะห์ดิน  และการใส่ปุ๋ยอินทรียร่์วมกบั
ปุ๋ยเคมีตามค่าวเิคราะห์ดิน กบักรรมวธีิท่ีเกษตรกรปฏิบติัอยูเ่ดิม ในแปลงเกษตรกรจ านวน 5 รายใน
พื้นท่ี 10 ไร่  
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4.   ผลการด าเนินงานทดสอบ 
4.1 ดา้นการเจริญเติบโตและผลผลิตมนัส าปะหลงั 

  4.1.1 เทคโนโลยกีารเตรียมท่อนพนัธ์ุและระยะปลูกท่ีเหมาะสม ในปี 2553/2554 
 จากการทดสอบเทคโนโลยกีารเตรียมท่อนพนัธ์ุและระยะปลูกท่ีเหมาะสมในปี 2553/2554 
วดัการเจริญเติบโตมนัส าปะหลงัพนัธ์ุระยอง 11โดยใช ้ อตัราการงอก ความสูง และขนาดของทรงพุม่ 
เป็นดชันี พบวา่ กรรมวธีิทดสอบมีการเจริญเติบโตสูงกวา่กรรมวธีิของเกษตรกรทุกราย คือ มีอตัรา
การงอกเฉล่ีย 95.5 และ 92.1 ตามล าดบั ซ่ึงไม่แตกต่างกนัมากนกั เน่ืองจากตน้พนัธ์ุท่ีใชใ้นทั้ง 2 
กรรมวธีิมาจากแหล่งเดียวกนั แต่พบวา่ กรรมวธีิทดสอบมีความสูงมากกวา่ และสามารถแตกทรงพุม่
ของมนัส าปะหลงัไดเ้ร็วกวา่กรรมวธีิเกษตรกรเม่ืออาย ุ 3 เดือนหลงัปลูกท าใหพุ้ม่ใบคลุมพื้นท่ีไดเ้ร็ว 
จึงลดโอกาสการเจริญเติบโตของวชัพืชท่ีอยูร่ะหวา่งร่องได ้ดงัตารางท่ี 2 

 

ตารางท่ี 2  การเจริญเติบโตมนัส าปะหลงัพนัธ์ุระยอง 11 ของกรรมวิธีทดสอบท่ีใช้เทคโนโลยีการ 
เตรียมท่อนพนัธ์ุ และระยะปลูกท่ีเหมาะสมเปรียบเทียบกบักรรมวธีิเกษตรกร 

 

ช่ือ 
ความงอก (%) ความสูง (ซม.) ทรงพุม่ (ซม.) 

วธีิทดสอบ วธีิเกษตรกร วธีิทดสอบ วธีิเกษตรกร วธีิทดสอบ วธีิเกษตรกร 
บุญยนื  พนัวตัร์ 94.0 92.7 99.3 98.3 99.7 97.8 
พงษช์ยั  ภูฉายา 92.3 91.7 106.7 105.9 144.3 106.5 
ประวทิย ์ ภฉายา 98.0 90.0 126.1 117.6 121.8 113.4 
สมาน  พลโคกก่อง 95.3 92.0 140.5 133.1 129.7 129.2 
ประหยดั  ปัสวาส 98.0 94.0 156.0 134.7 134.0 126.8 

เฉล่ีย 95.5 92.1 125.7 117.9 125.9 114.7 
 

หลังเก็บเก่ียวมันส าปะหลังพนัธ์ุระยอง 11 ท่ีอายุ 10- 11 เดือน ในแปลงเกษตรกรท่ีร่วม
ทดสอบ พบว่า กรรมวิธีทดสอบให้ผลผลิตสูงกว่า กรรมวิธีเกษตรกร ทุกราย โดยผลผลิตหัวมนัสด
เฉล่ียของกรรมวิธีทดสอบในแปลงเกษตรกรแต่ราย คือ 4,780 – 7,348 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นค่าเฉล่ีย
ในแปลงเกษตรกรทุกราย คือ 6,240 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนกรรมวิธีเกษตรกรแต่ละรายมีผลผลิตหวัมนั
สดเฉล่ีย 3,604 – 5,562 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นค่าเฉล่ียในแปลงเกษตรกรทุกราย คือ 4,845 กิโลกรัมต่อ
ไร่ ซ่ึงมีผลต่างของผลผลิตเฉล่ียระหวา่งกรรมวธีิ คิดเป็น 28.79 เปอร์เซ็นต ์ดงัตารางท่ี 3 
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ตารางท่ี 3  ผลผลิตมนัส าปะหลงักรรมวธีิทดสอบท่ีใชเ้ทคโนโลยีการเตรียมท่อนพนัธ์ุและระยะปลูกท่ี
เหมาะสมเปรียบเทียบกบั กบักรรมวธีิเกษตรกร 

 

ช่ือ 
น ้าหนกัหวัมนัสด (กก./ไร่) เปอร์เซ็นตแ์ป้ง(%) 

%ผลต่าง 
วธีิทดสอบ วธีิเกษตรกร วธีิทดสอบ วธีิเกษตรกร 

บุญยนื  พนัวตัร์ 7,348 5,440 29.2 30 35.07 
พงษช์ยั  ภูฉายา 6,220 4,784 28.9 30.4 30.02 
ประวทิย ์ ภฉายา 6,676 5,562 29.6 29.6 20.03 
สมาน  พลโคกก่อง 6,176 4,836 29.2 29.8 27.71 
ประหยดั  ปัสวาส 4,780 3,604 32.8 32.5 32.63 

เฉล่ีย 6,240 4,845 29.94 30.46 28.79 
 

และพบว่า ในแปลงของนางบุญยืน  พนัวตัร์ ให้ผลผลิตหัวมนัสดสูงสุดในกรรมวิธีทดสอบ
คือ 7,348 กิโลกรัมต่อไร่  เน่ืองจากเกษตรกรมีประวติัการใส่ปุ๋ยคอก และเดิมเป็นแปลงปลูกออ้ยจึงมี
ปุ๋ยตกคา้งอยูใ่นดิน ท าใหม้นัส าปะหลงัมีผลผลิตเพิ่มข้ึนมากกวา่ทุกแปลง ส่วนแปลงของนายประหยดั  
ปัสวาส ได้ผลผลิตในกรรมวิธีทดสอบต ่ าสุดคือ 3,604 กิโลกรัมต่อไร่ ซ่ึงจากการสังเกตของ
นกัวิชาการและเกษตรกร พบวา่มนัส าปะหลงัมีการเจริญเติบโตดีมากแต่ผลผลิตท่ีไดรั้บกลบัต ่า น่าจะ
เกิดจากการไดรั้บธาตุอาหารท่ีไม่สมดุล ท าให้มนัส าปะหลงัเจริญเติบโตทางล าตน้มากกวา่การสะสม
อาหารท่ีหวั  ส่วนปริมาณแป้งในหวัมนัสดพบวา่  กรรมวิธีทดสอบมีค่าใกลเ้คียงกบักรรมวิธีเกษตรกร 
คือ 29.94 เปอร์เซ็นต ์และ 30. 46 เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 3 
 4.1.2  เทคโนโลยกีารใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวเิคราะห์ดินในปี 2554/2555 
 จากผลการทดสอบในปี 2554 พบขอ้สังเกตุคือ ผลผลิตมนัส าปะหลงัในแปลงเกษตรกรบาง
รายมีการเจริญเติบโตทางล าตน้สูงมากแต่ผลผลิตท่ีไดก้ลบัต ่ากวา่แปลงท่ีมีการเจริญเติบโตนอ้ยกวา่ซ่ึง
น่าจะเกิดจากการขาดสมดุลของธาตุอาหารพืช จึงด าเนินการทดสอบเทคโนโลยกีารใส่ปุ๋ยเคมีตามค่า
วเิคราะห์ดิน เพื่อใหเ้กษตรกรรู้จกัวธีิการใส่ปุ๋ยตามความตอ้งการของพืช โดยมีผลการด าเนินงาน จาก
การวเิคราะห์ปริมาณธาตุอาหาร ของดินก่อนท าการทดสอบ พบวา่ ดินในแปลงทดสอบมีความอุดม
สมบูรณ์ต ่ามาก ประกอบดว้ยอินทรียวตัถุตั้งแต่ 0.29-0.55 เปอร์เซ็นต ์ธาตุฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์
ตั้งแต่ 2.81-15.04 พีพีเอม็ มีธาตุโพแทสเซียมท่ีเป็นประโยชน์ตั้งแต่ 8-80 พีพีเอม็ และมีค่าความเป็น
กรดด่างอยูใ่นช่วง 4.9-5.8 แสดงถึงดินมีความเป็นกรดเล็กนอ้ย จากนั้นน าไปค านวณหาปริมาณธาตุ
อาหารตามความตอ้งการของมนัส าปะหลงั ตามค าแนะน าการใชปุ๋้ยกบัพืชเศรษฐกิจ กรมวชิาการ
เกษตร ดงัตารางท่ี 4 
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ตารางท่ี 4  ผลการวเิคราะห์ธาตุอาหารและคุณสมบติัทางเคมีของดินก่อนท าแปลงทดสอบเทคโนโลยี
การใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวเิคราะห์ดิน 

 

รายช่ือเกษตรกร pH 
 OM      
(%) 

Avail. P2O5 
(ppm) 

Exch. K2O 
(ppm) 

สูตรปุ๋ยท่ีแนะน า  
(กิโลกรัม/ไร่) 

บุญยนื  พนัวตัร์ 5.8 0.29 11.43 80 16-4-4 

พงษช์ยั  ภูฉายา 5.2 0.41 2.81 22 16-8-16 
ประวทิย ์ ภูฉายา 5.0 0.47 14.85 35 16-4-8 

สมาน  พลโคกก่อง 4.9 0.55 10.61 8 16-4-16 

ประหยดั  ปัสวาส 4.9 0.50 15.04 14 16-4-16 
 

การเจริญเติบโตและผลผลิตมันส าปะหลังพันธ์ุระยอง 11  พบว่า อัตราการงอกของมัน
ส าปะหลงักรรมวิธีทดสอบและกรรมวิธีเกษตรกรไม่แตกต่างกนั คือร้อยละ 97.5 และ 98 ตามล าดบั  
ส่วนการเจริญเติบโตใชด้ชันี ความสูงและขนาดของทรงพุ่มในการวดั พบวา่ ความสูงเฉล่ียของตน้มนั
ส าปะหลงัท่ีอายุ 3 เดือนของกรรมวิธีทดสอบและกรรมวิธีเกษตรกร คือ 108.5 และ110.2  เซนติเมตร 
และมีขนาดทรงพุ่ม เฉล่ีย 96.0 และ 94.6 เซนติเมตรตามล าดบั  เก็บเก่ียวมนัส าปะหลงัพนัธ์ุระยอง 11
ในแปลงทดสอบ ท่ีอายุตั้งแต่ 8-11 เดือน พบวา่ กรรมวิธีทดสอบให้ผลผลิตสูงกวา่ กรรมวิธีเกษตรกร 
ทุกราย โดยผลผลิตหวัมนัสดเฉล่ียของกรรมวิธีทดสอบในแปลงเกษตรกรแต่ละรายอยูใ่นช่วง 2,692 - 
3,928 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นค่าเฉล่ียในแปลงเกษตรกรทุกราย คือ 3,190 กิโลกรัมต่อไร่ และมีปริมาณ
แป้งในหัวมนัสดเฉล่ีย 26.6 เปอร์เซ็นต์ ส่วนกรรมวิธีเกษตรกรแต่ละรายมีผลผลิตหัวมนัสดเฉล่ียอยู่
ในช่วง 2,634 – 3,340 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นค่าเฉล่ียในแปลงเกษตรกรทุกราย คือ 2,865 กิโลกรัมต่อ
ไร่ และมีปริมาณแป้งในหัวมนัสดเฉล่ีย 27.3 เปอร์เซ็นต์  โดยมีผลต่างของผลผลิตเฉล่ียในแต่ละ
กรรมวิธี คือ 325 กิโลกรัมต่อไร่ (ตารางท่ี 5) ซ่ึงผลผลิตแต่ละกรรมวิธีไม่แตกต่างกนัมาก เน่ืองจาก
ประสบปัญหาภยัแลง้ โดย ปริมาณน ้ าฝนท่ีมนัส าปะหลงัแต่ละแปลงไดรั้บตลอดฤดูปลูกคือตั้งแต่ 650 
ถึง 900  มิลลิเมตร ซ่ึงน้อยกว่าปริมาณฝนรวมในช่วงเดียวกนัของปีท่ีผ่านมา คือตั้งแต่ 1,300-1,900 
มิลลิเมตร (สถานีอุตุนิยมวทิยา ณ ศูนยว์ิจยัและพฒันาการเกษตรกาฬสินธ์ุ) จึงท าใหก้ารแสดงออกของ
อิทธิพลท่ีเกิดจากปุ๋ยไม่ชดัเจน หรือ อาจเกิดจากดินแปลงทดสอบมีลกัษณะเป็นดินร่วนปนทราย หรือ
ดินทราย ท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ต ่าท าให้ประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยเคมีลดลง และประการสุดทา้ย คือ 
ปัจจยัดา้นนโยบายรัฐบาลเก่ียวกบัโครงการรับจ าน ามนัส าปะหลงัท่ีส้ินสุดภายในเดือนมีนาคม  ท าให้
เกษตรกรต้องเก็บเก่ียวมนัส าปะหลังเร็วกว่าปกติ คืออายุตั้ งแต่ 8-11 เดือน ซ่ึงมันส าปะหลงัพนัธ์ุ
ระยอง 11 มีการสะสมน ้ าหนักช้า ควรเก็บเก่ียวผลผลิตเม่ืออายุ 1 ปีข้ึนไป ดังนั้ นจึงจะต้องมีการ
ด าเนินการทดสอบต่อ 
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ตารางท่ี 5  ผลผลิตมนัส าปะหลงักรรมวิธีทดสอบท่ีใช้เทคโนโลยีการใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน
เปรียบเทียบกบั กบักรรมวธีิเกษตรกร 

 

ช่ือเกษตรกร 
น ้าหนกัหวัมนัสด (กก./ไร่) เปอร์เซ็นตแ์ป้ง (%) ผลต่างน ้าหนกัหวัสด  

ระหวา่งกรรมวธีิ ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร 
พงษช์ยั  ภูฉายา 2,920 2,634 27.3 27.9 286 
ประวทิย ์ ภูฉายา 3,220 2,825 28.0 28.5 395 
สมาน  พลโคกก่อง 3,928 3,340 26.1 25.9 588 
ประหยดั  ปัสวาส 2,692 2,660 26.8 26.8 32 

เฉล่ีย 3,190 2,865 26.6 27.3 325 
 

หมายเหตุ  แปลงทดสอบ นางบุญยนื พนัวตัร์ ไม่สามารถบนัทึกขอ้มูลได ้เน่ืองจากเกษตรกรประสบปัญหาภยัแลง้จึง
เปล่ียนไปปลูกพืชอ่ืน 

 
 4.1.3 เทคโนโลยกีารใส่ปุ๋ยอินทรียร่์วมกบัปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินในปี 2555/2556 

ผลการทดสอบการใส่ปุ๋ยอินทรียร่์วมกบัใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวเิคราะห์ดินโดยใชมู้ลไก่แกลบ
อตัรา 500 กิโลกรัมต่อไร่รองพื้นก่อนปลูก ร่วมกบัการใชปุ๋้ยเคมีตามค่าวเิคราะห์ดิน หลงัมนัส าปะหลงั
งอก 30 วนั พบวา่ ช่วง 3 เดือนแรก มนัส าปะหลงัเจริญเติบโตไดดี้ในกรรมวธีิทดสอบมีความสูงเฉล่ีย 
212.8 เซนติเมตรสูงกวา่กรรมวธีิเกษตรกรท่ีมีความสูงเฉล่ีย 170.2 เซนติเมตร  สามารถคุมพื้นท่ีไดเ้ร็ว
ช่วยลดตน้ทุนการก าจดัวชัไดดี้กวา่กรรมวธีิเกษตรกร ส่วนผลผลิตหวัมนัสดของกรรมวธีิทดสอบ อยู่
ระหวา่ง 3,255 – 4,864 กิโลกรัมต่อไร่ เฉล่ียทั้ง 5 แปลงมีผลผลิตหวัมนัสดเฉล่ีย 3,929 กิโลกรัมต่อไร่ 
และมีเปอร์เซ็นตแ์ป้งเฉล่ีย 26.1 สูงกวา่กรรมวธีิเกษตรกรท่ีมีผลผลิตหวัมนัสดอยูร่ะหวา่ง 1,482-4,328 
กิโลกรัมต่อไร่  เฉล่ียทั้ง 5 แปลงมีผลผลิตหวัมนัสดเฉล่ีย 3,131  กิโลกรัมต่อไร่ และมีเปอร์เซ็นตแ์ป้ง
เฉล่ีย 25.2 ดงัตารางท่ี 6 
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ตารางท่ี 6  การเจริญเติบโตและผลผลิตมนัส าปะหลงักรรมวธีิทดสอบท่ีใชเ้ทคโนโลยีการใส่ปุ๋ยอินทรีย ์
ร่วมกบัปุ๋ยเคมีตามค่าวเิคราะห์ดินเปรียบเทียบกบั กบักรรมวธีิเกษตรกร 

 

ช่ือ 
อาย ุ
เดือน 

ความสูง (ซม.) น ้าหนกัหวั กิโลกรัม/ไร่ %แป้ง 

ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร 

พงษช์ยั  ภูฉายา 7 211.8 119.1 4,548 4,204 29.5 26.1 

ประวทิย ์ ภูฉายา 8.5 225.3 194.3 3,428 2,524 21.8 22.0 

สมาน  พลโคกก่อง 8 202.4 188.6 4,864 4,328 29.0 29.9 

ประหยดั  ปัสวาส 9 226.1 224.6 3,552 3,118 25.1 24.7 

ธีรภาส  ตรันเจริญ1/ 9 198.5 124.6 3,255 1,482 25.0 23.5 

เฉล่ีย 212.8 170.2 3,929 3,131 26.1 25.2 
 

หมายเหต:ุ 1/ เป็นเกษตรกรรายใหม่ทดแทน แปลงของนางบุญยนื  พนัวตัร์  
 

จากผลการทดสอบขา้งตน้พบวา่ แปลงทดสอบของเกษตรกรท่ีไดผ้ลผลิตต ่าสุด คือ แปลงของ
นายธีรภาส  ตรันเจริญ เน่ืองจากในกรรมวธีิของเกษตรกรใชปุ๋้ยต่างจากแปลงเกษตรกรรายอ่ืน คือ ใช้
ปุ๋ยน ้าฉีดพน่ (แอมเวย)์ จ  านวน 3 คร้ังทดแทนการใส่ปุ๋ยเคมี ซ่ึงไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของมนั
ส าปะหลงั ดงันั้นการเจริญเติบโตและผลผลิตจึงต ่ากวา่แปลงอ่ืน และยงัเพิ่มตน้ทุนในการก าจดัวชัพืช
ดว้ยเน่ืองจากมนัส าปะหลงัคลุมพื้นท่ีไดช้า้จึงตอ้งเพิ่มค่าใชจ่้ายในการก าจดัวชัพืช  

4.2  ดา้นตน้ทุนผลตอบแทน 
 จากการบนัทึกตน้ทุนการผลิตมนัส าปะหลงัของเกษตรกรท่ีร่วมงานทดสอบ พบวา่ ตน้ทุน
การผลิตมนัส าปะหลงัแตกต่างกนัไปตามวธีิการปฏิบติัของเกษตรกร และพบวา่ เกษตรกรท่ีอยูใ่น
พื้นท่ีใกลเ้คียงกนัจะมีวธีิการปฏิบติัคลา้ยคลึงกนัท าใหต้น้ทุนไม่แตกต่างกนัมาก
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ตารางท่ี 7  ตน้ทุนการผลิต ผลตอบแทนจากการขายหวัมนัส าปะหลงัสดของกรรมวธีิทดสอบเทคโนโลยต่ีาง ๆ เปรียบเทียบ กบักรรมวธีิเกษตรกร 
 

รายการ รายละเอียด 
การเตรียมท่อนพนัธ์ุ 

และระยะปลูก 
การใส่ปุ๋ยเคมีตาม 
ค่าวเิคราะห์ดิน 

การใส่ปุ๋ยอินทรียร่์วมกบัปุ๋ยเคมีตาม
ค่าวเิคราะห์ดิน 

วธีิทดสอบ วธีิเกษตรกร วธีิทดสอบ วธีิเกษตรกร วธีิทดสอบ วธีิเกษตรกร 
1 ไถเตรียมดิน ผาล3 850 850 650 650 650 650 
2 ค่าท่อนพนัธ์ุ 

(0.25 บาท/ท่อน) 
625 

(ระยะปลูก 80X80 ซม. 
ใช ้2,500 ท่อน) 

1,250 
(ระยะปลูก 80X(30-50)   
ซม. ใช ้5,000 ท่อน) 

625 625 625 625 

3 ค่าปลูก  340 300 300 300 300 300 
4 ค่าแรงงานใส่ปุ๋ย 200 200 200 200 200 200 
5 ค่าปุ๋ยเคมี 950 950 1,198 950 1,198 950 
6 ค่าปุ๋ยอินทรีย+์ค่าใส่  

มูลไก่อตัรา 500 กก/ไร่  
(2.2 บาท/กก.) 

    1,100 
(มูลไก่ 500 
กก./ไร่) 

 

7 ค่าแรงงานก าจดัวชัพืช 650 650 650 650 500 700 
8 จา้งเหมาขดุ+ข้ึนรถบรรทุก 2,369 1,841 1,276 1,146 1,965 1,566 
9 ค่าขนส่ง 811 681 479 430 589 470 

 ตน้ทุนการผลิต (บาท/ไร่) 6,795 6,722 5,378 4,951 7,127 5,460  
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 จากการทดสอบเทคโนโลยกีารผลิตมนัส าปะหลงัซ่ึงท าใหต้น้ทุนการผลิตแตกต่างกนัในแต่ละ
เทคโนโลย ี โดยการผลิตมนัส าปะหลงัมีตน้ทุนการผลิตสูงสุด ส่วนใหญ่เกิดจากตน้ทุนค่าเก็บเก่ียว
ผลผลิต รองลงมาคือค่าปุ๋ยเคมี ค่าไถเตรียมดิน  ค่าก าจดัวชัพืช และค่าปลูกตามล าดบั โดยพบวา่
กรรมวธีิทดสอบท่ีใชเ้ทคโนโลยกีารเตรียมท่อนพนัธ์ุและระยะปลูกท่ีเหมาะสม มีตน้ทุนการจากการซ้ือ
ตน้พนัธ์ุต ่ากวา่กรรมวธีิเกษตรกร คือ 625 และ 1,250 บาทต่อไร่ แต่มีตน้ทุนจากการปลูกกรรมวธีิ
ทดสอบสูงกวา่กรรมวธีิเกษตรกร คือ 340 และ 300 บาทตามล าดบั เน่ืองจากกรรมวธีิทดสอบมีขั้นตอน
การแช่ท่อนพนัธ์ุก่อนปลูกเพิ่มข้ึน ส่วนตน้ทุนจากกรรมวิธีทดสอบท่ีใชเ้ทคโนโลยกีารใส่ปุ๋ยเคมีตามค่า
วเิคราะห์ดิน ท่ีไดจ้ากการผสมแม่ปุ๋ยในอตัราส่วนแต่ละสูตร มีตน้ทุนการใชปุ๋้ยเฉล่ียสูงกวา่กรรมวธีิ
เกษตรกร คือ 1,198 และ 950 บาทต่อไร่ตามล าดบั  ส่วนการใส่ปุ๋ยอินทรียร่์วมกบัปุ๋ยเคมีตามค่า
วเิคราะห์ดิน มีตน้ทุนกรรมวิธีทดสอบสูงกวา่กรรมวธีิเกษตรกร คือ 2,298 และ 950 บาทต่อไร่ ดงัตาราง
ท่ี 7 และแม่ปุ๋ยแต่ละสูตรมีราคาแตกต่างกนัโดยพบวา่แม่ปุ๋ยสูตรท่ีราคาสูงสุดคือ 0-0-60 รองลงมาคือ
สูตร 18-46-0 และ 46-0-0 ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 9 
 

ตารางท่ี 8 ราคาแม่ปุ๋ย และสูตรปุ๋ยตามค่าวเิคราะห์ดินในแปลงเกษตรกรท่ีร่วมงานทดสอบแต่ละราย 
 

รายช่ือ 
สูตรปุ๋ยท่ี 

(กิโลกรัม/ไร่) 

ตน้ทุนการใชปุ๋้ย 
รวมตน้ทุนปุ๋ย 
(บาท/ไร่) 46-0-0 

(17 บาท/กก.) 
18-46-0 

(20 บาท/กก.) 
0-0-60 

(24 บาท/กก.) 

บุญยนื พนัวตัร์ 16-4-4 544 174 162 880 

พงษช์ยั  ภูฉายา 16-8-16 476 348 648 1,472 
ประวทิย ์ ภูฉายา 16-4-8 544 174 324 1,042 
สมาน  พลโคกก่อง 16-4-16 476 174 648 1,298 
ประหยดั  ปัสวาส 16-4-16 476 174 648 1,298 

เฉล่ีย 503.2 208.8 486 1,198 
 
 เม่ือวิเคราะห์ผลตอบแทนท่ีไดจ้ากการขายหวัมนัส าปะหลงัสดของเกษตรกร พบวา่ วธีิทดสอบ
เทคโนโลยกีารเตรียมท่อนพนัธ์ุและระยะปลูกท่ีเหมาะสมมีรายไดสุ้ทธิเฉล่ียสูงสุดคือ  10,989 บาทต่อ
ไร่ รองลงมาคือ เทคโนโลยกีารใส่ปุ๋ยตามค่าวเิคราะห์ดิน และการใส่ปุ๋ยอินทรียร่์วมกบัปุ๋ยเคมีตามค่า
วเิคราะห์ดิน คือ 3,714 และ 3,089 บาทต่อไร่ ตามล าดบั ส่วนค่าสัดส่วนรายไดต่้อการลงทุน (BCR) 
พบวา่ การใชเ้ทคโนโลยกีารเตรียมท่อนพนัธ์ุและระยะปลูกท่ีเหมาะสม และการใส่ปุ๋ยเคมีตามค่า
วเิคราะห์ดิน ใหค้่า BCR คือ 2.62 และ1.69 ตามล าดบั ซ่ึงสูงกวา่วธีิเกษตรกร คือ 2.05 และ1.65 
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ตามล าดบั ส่วนการใส่ปุ๋ยอินทรียร่์วมกบัปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน พบวา่ มีค่า BCR ต  ่ากวา่วธีิ
เกษตรกร คือ 1.43 และ 1.49 ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 8 
 

ตารางท่ี 9  ผลตอบแทนจากการขายหวัมนัส าปะหลงัสดของกรรมวธีิทดสอบเทคโนโลยต่ีาง ๆ 
เปรียบเทียบ กบักรรมวธีิเกษตรกร 

 

รายละเอียด 
เตรียมท่อนพนัธ์ุ 
และระยะปลูก 

ใส่ปุ๋ยเคมีตาม 
ค่าวเิคราะห์ดิน 

ใส่ปุ๋ยอินทรีย์
ร่วมกบัปุ๋ยเคมีตาม
ค่าวเิคราะห์ดิน 

ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร 
ตน้ทุนการผลิต (บาท/ไร่) 6,795 6,722 5,378 4,951 7,127 5,460 
ผลผลิต (กก./ไร่) 6,240 4,845 3,190 2,865 3,929 3,131 
ตน้ทุน (บาท/กก.) 0.98 1.13 1.65 1.5 2.55 2.48 
ราคาหวัมนัสด (บาท/กก.) 2.85 2.85 2.85 2.85 2.6 2.6 
รายไดร้วม (บาท/ไร่) 17,784 13,808 9,092 8,165 10,215 8,141 
ก าไรสุทธิ (บาท/ไร่) 10,989 7,086 3,714 3,215 3,089 2,680 
Benefit Cost Ratio (BCR) 2.62 2.05 1.69 1.65 1.43 1.49 

 
 จากสัดส่วนรายไดต่้อการลงทุน (BCR) ดงักล่าวขา้งตน้แสดงให้เห็นวา่ กรรมวิธีทดสอบ
เทคโนโลยกีารเตรียมท่อนพนัธ์ุและระยะปลูกท่ีเหมาะสม ท าใหมี้รายไดสุ้ทธิเพิ่มมากท่ีสุด เน่ืองจาก
เป็นวธีิการท่ีปฏิบติัไดง่้ายโดยเพิ่มตน้ทุนเพียงเล็กนอ้ยเท่านั้น ส่วนกรรมวธีิทดสอบการใส่ปุ๋ยเคมีตาม
ค่าวเิคราะห์ดินเป็นวธีิการท่ีเม่ือปฏิบติัแลว้ใหผ้ลตอบแทนสูงกวา่วธีิการเดิมท่ีเกษตรกรปฏิบติัและ
คุม้ค่าต่อการลงทุน แต่ในส่วนของกรรมวธีิทดสอบเทคโนโลยกีารใส่ปุ๋ยอินทรียร่์วมกบัปุ๋ยเคมีตามคา่
วเิคราะห์ดิน มีค่า BCR ต ่ากวา่วธีิเกษตรกรเน่ืองจากเพิ่มตน้ทุนในการใส่ปุ๋ยอินทรีย ์ (มูลไก่แกลบ) ซ่ึง
ผลจากการปรับปรุงบ ารุงดินดว้ยอินทรียวตัถุจะแสดงออกอยา่งชา้ๆ ดงันั้นในปีถดัไปกรรมวธีิดงักล่าว
จะยงัสามารถรักษาเสถียรภาพของผลผลิตมนัส าปะหลงัใหเ้กษตรกรได ้ และมีค่า BCR สูงกวา่กรรมวธีิ
เดิมท่ีเกษตรกรปฏิบติัอยู ่
 

5.   การขยายผลเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลติมันส าปะหลงั 
 การได้เข้าร่วมด าเนินการกับเกษตรกร จะพบได้ว่าในเบ้ืองต้นเกษตรกรให้ความสนใจใน
กิจกรรมการท างานแบบมีส่วนร่วม เพราะไดร่้วมคิดร่วมแสดงความเห็นอยา่งเตม็ท่ี จนเกิดความรู้ความ
เขา้ใจในวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมนัส าปะหลงัและพร้อมน าไปปฏิบติัในพื้นท่ีของตน ท าให้
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ชุมชนมีความเขม้แข็ง มีการรวมกลุ่มกนัอย่างเขม้แข็ง สามคัคี เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ แลกเปล่ียน 
ผ่านการทดสอบเทคโนโลยีการผลิตในแปลงเกษตรกรท่ีร่วมงานทดสอบ และเม่ือผลการทดสอบ
สามารถแกไ้ขปัญหาและเพิ่มผลผลิตมนัส าปะหลงัให้เกษตรกรไดจ้ริง เกษตรกรจึงยอมรับเทคโนโลยี
และมีการขยายผลสู่เกษตรกรายอ่ืน นอกเหนือจากสมาชิกท่ีร่วมทดสอบ ซ่ึงดูไดจ้าก 
 5.1 การเตรียมท่อนพนัธ์ุและการใชร้ะยะปลูกท่ีเหมาะสม 
 การเพิ่มผลผลิตมนัส าปะหลงัของเกษตรกรท่ีร่วมงานทดสอบเพิ่มข้ึนร้อยละ 28.8 และมี
การแพร่ระบาดของเพล้ียแป้งมนัส าปะหลงัลดลง นั้นท าให้เกษตรกรแปลงขา้งเคียง และภายในชุมชน 
เกิดการต่ืนตวั และท าตามเพื่อตอ้งการยกระดบัผลผลิตของตน ซ่ึงมีเกษตรกรจ านวนมากกวา่ 50 ราย ใน
พื้นท่ีท าตามเทคโนโลยดีงักล่าวขยายเป็นพื้นท่ีมากกวา่ 1,000 ไร่ นอกจากน้ีพนัธ์ุระยอง 11 ซ่ึงใชใ้นการ
ทดสอบ พบวา่เกษตรกรมีความตอ้งการสูง เน่ืองจากเป็นพนัธ์ุใหม่ในพื้นท่ี เกษตรกรจึงถูกขอจองจาก
เพื่อนบา้น หรือเกษตรกรรายอ่ืนท่ีสนใจจ านวนมาก จากขอ้มูลการกระจายพนัธ์ุของเกษตรกรในปี 2554 
พบวา่มีการกระจายพนัธ์ุเพื่อปลูกในพื้นท่ี มากกวา่ 80 ไร่ 
 5.2  การใชปุ๋้ยเคมีตามค่าวเิคราะห์ดิน /ใส่ปุ๋ยอินทรียร่์วมกบัปุ๋ยเคมีตามค่าวเิคราะห์ดิน 
 จากการเข้าท างานในพื้นท่ีทดสอบ พบว่าเกษตรกรต่ืนตวักับการน าเทคโนโลยีเข้าไป
ทดสอบในพื้นท่ีเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากเกษตรกรไดมี้ส่วนร่วมในการคิดและเสนอแนะแนวทางเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมนัส าปะหลงัของตน เช่น เกษตรกรมีการรวมกลุ่มกนัเพื่อตอ้งการพฒันาการ
ผลิตมนัส าปะหลงัของตนให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนโดยการใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวเิคราะห์ดิน และตระหนกั
ถึงความจ าเป็นในการปรับปรุงบ ารุงดินโดยใชปุ๋้ยอินทรียเ์พิ่มมากข้ึน 

 
9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
 การใชเ้ทคโนโลย ีการเตรียมท่อนพนัธ์ุและระยะปลูกมนัส าปะหลงัท่ีเหมาะสม ท าใหมี้อตัรา
การงอกและการเจริญเติบโตของตน้มนัส าปะหลงัสูงกวา่วธีิเกษตรกร สามารถเพิ่มผลผลิตหวัมนัสดได ้ 
ร้อยละ 28.79   

1. กรรมวธีิทดสอบเทคโนโลยใีส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวเิคราะห์ดินใหผ้ลผลิตมนัส าปะหลงัสูงกวา่วธีิ
เกษตรกรคิดเป็นร้อยละ 11.34   

2. กรรมวธีิทดสอบเทคโนโลยใีส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวเิคราะห์ดินใหผ้ลผลิตมนัส าปะหลงัสูงกวา่วธีิ
เกษตรกรคิดเป็นร้อยละ 25.5   

3. สามารถขยายผลการใชเ้ทคโนโลยกีารผลิตไปสู่เกษตรกรท่ีร่วมงานทดสอบจ านวน 6 ราย 
และเกษตรกรในชุมชน อยา่งนอ้ย 50 ราย 
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10. การน าผลงานไปใช้ประโยชน์ : ใหร้ะบุวา่ผลงานท่ีส้ินสุดไดน้ าไปใชป้ระโยชน์พฒันาต่อหรือ
ถ่ายทอดไดใ้นประเด็นอะไรบา้ง (ระบุเป็นขอ้ ๆ) 

 
11. ค าขอบคุณ 

ขอบคุณเกษตรกรท่ีร่วมโครงการ กลุ่มออมทรัพย ์องคก์ารบริหารส่วนต าบล และสมาชิก
ชุมชนต าบลเขาพระนอน  จ.กาฬสินธ์ุ ทุกท่าน 
 
12. เอกสารอ้างองิ 
 

กรมวชิาการเกษตร.  2547.  เกษตรดีท่ีเหมาะสมส าหรับมนัส าปะหลงั.  22  หนา้. 
กอ้นทอง  พวงประโคน  บุญช่วย  สงฆนาม  สุขมุ  ขวญัยืน  และ  ทองปูน  ประทุมรุ่ง  .  2548.  การ

ทดสอบการผลิตมนัส าปะหลงัโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของเกษตรกรแหล่งปลูกภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน.  ส านกัวจิยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี  3  กรมวชิาการเกษตร.  
25 หนา้. 

ส านกังานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดักาฬสินธ์ุ.  2550.  ขอ้มูลพื้นฐานดา้นการเกษตร  จงัหวดักาฬสินธ์ุ  
ปี  2551.  หนา้ 9. 

โอภาษ บุญเส็ง. 2550. การเพิ่มผลผลิตมนัส าปะหลงั เพื่อรองรับโรงงานผลิตเอทานอล. หนงัสือพิมพ์
กสิกร 80(2): 14-20 
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13. ภาคผนวก 
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ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

 
ภาพท่ี 1 ปริมาณน ้าฝนรายเดือนในปี 2554 – 2556 จากสถานีตรวจอากาศศูนยว์จิยัและพฒันา 

การเกษตรกาฬสินธ์ุ 
 

  
         ก           ข 
ภาพท่ี 2 ลกัษณะการเจริญเติบโตมนัส าปะหลงัพนัธ์ุระยอง 11 เม่ืออาย ุ3 เดือนหลงัปลูกในแปลง

ทดสอบปี 2553/2554  (ก)  นายสมาน  พลโคกก่อง (ข) นายประหยดั  ปัสวาส  
 
 

กรรมวธีิเกษตรกร กรรมวธีิทดสอบ กรรมวธีิเกษตรกร กรรมวธีิทดสอบ 
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ภาพท่ี 3  ลกัษณะการเจริญเติบโตมนัส าปะหลงัพนัธ์ุระยอง 11 ก่อนการเก็บเก่ียวผลผลิต 
ของนายสมาน  พลโคกก่อง ปี 2553/2554 

 

 
 

 ภาพท่ี 4  ลกัษณะการเจริญเติบโตมนัส าปะหลงัพนัธ์ุระยอง 11 ก่อนการเก็บเก่ียวผลผลิต     ของ
นายสมาน  พลโคกก่อง ปี 2554/2555   

 

 
 

ภาพท่ี 5  ลกัษณะการเจริญเติบโตมนัส าปะหลงัพนัธ์ุระยอง 11 ก่อนการเก็บเก่ียวผลผลิต      

กรรมวธีิทดสอบ กรรมวธีิเกษตรกร 

กรรมวธีิเกษตรกร กรรมวธีิทดสอบ 



21 
 

ของนายสมาน  พลโคกก่อง ปี 2555/2556   

  
 

ภาพท่ี 6  ผลผลิตมนัส าปะหลงัพนัธ์ุระยอง 11 ของนายสมาน  พลโคกก่อง ปี 2553/2554 

 

  
 

ภาพท่ี 7  ผลผลิตมนัส าปะหลงัพนัธ์ุระยอง 11 ของนายสมาน  พลโคกก่อง ปี 2554/2555 

 

 
 

ภาพท่ี 8  ผลผลิตมนัส าปะหลงัพนัธ์ุระยอง 11 ของนายสมาน  พลโคกก่อง ปี 2555/2556 
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