
1. ชุดโครงการวิจัย  การวิจัยและพัฒนามันส าปะหลัง 
2. โครงการวิจัย       การทดสอบระบบการผลิตมันส าปะหลังเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
3. ชื่อการทดลอง      การทดสอบเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตมันส าปะหลังจังหวัดขอนแก่น 
4. คณะผู้ด าเนินงาน  สรรเสริญ  เสียงใส1/   สิทธิพงศ์ ศรีสว่างวงศ์1/ 

5. บทคัดย่อ 
 การทดสอบเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตมันส าปะหลังจังหวัดขอนแก่นนี้  เพ่ือหาเทคโนโลยีที่ช่วยเพ่ิม
ผลผลิตมันส าปะหลังในจังหวัดขอนแก่น  ในปี 2554 ด าเนินงานที่ ต.ค าแคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น  มีเกษตรกร
ผู้ปลูกมันส าปะหลังจ านวน 4 ราย  ปี 2555 และ 2556 ด าเนินงานที่ ต.นางาม อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น  มี
เกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลังจ านวน 4 และ 5 ราย ตามล าดับ โดยท าการทดสอบใส่ปุ๋ยเคมีสูตรและอัตราตามค่า
วิเคราะห์ดิน  ใส่ปุ๋ยเคมีรองพ้ืนสูตร 16-8-8 อัตรา 50 กก./ไร่ และ เมื่อมันส าปะหลังอายุครบ 3-4 เดือน ใส่เคมีสูตรตาม
ค่าวิเคราะดิน ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 9.9 กก. N ต่อไร่และฟอสฟอรัส อัตรา 12 กก. P2O5 ต่อไร่ และการใส่ปุ๋ยแบบ
เกษตรกร  ใส่ปุ๋ยเคมี สูตร 46-0-0  อัตรา  10  กิโลกรัมต่อไร่ และ 16-8-8 อัตรา  25  กิโลกรัมต่อไร่ ดินมีค่า pH เฉลี่ย 
5.4 ปริมาณอินทรียวัตถุในดินเฉลี่ย 0.32 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์เฉลี่ย  7 .11 ppm. 
ปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้เฉลี่ย 14.6  ppm.  พบว่า ในปี 2554  การเจริญเติบโตของมันส าปะหลัง
ในช่วง 4 เดือนแรก มีการเจริญเติบโตไม่แตกต่างกันมากแต่กรรมวิธีของเกษตรกรมีการระบาดจองเพลี้ยแป้งและไร
แดง  การเจริญเติบโตตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป กรรมวิธีทดสอบมีความสูงมากกว่ากรรมวิธีของเกษตรกร 8 -19 
เซนติเมตร และกรรมวิธีทดสอบและกรรมวิธีเกษตรกรให้ผลผลิตหัวมันส าปะหลังเฉลี่ย 3.3 และ  1.77 ตันต่อไร่ 
ตามล าดับ 
 ปี 2555 และ 2556  ด าเนินงานที่ ต.นางาม อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น  มีเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง
จ านวน 4 ราย  โดยดินมีค่า pH ระหว่าง 4.94- 6.06  ปริมาณอินทรียวัตถุในดินระหว่าง 0.3509- 0.4957  
เปอร์เซ็นต์ ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ระหว่าง  1.43- 41.89 ppm. ปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้
ระหว่าง  20 -39  ppm. ท าการทดสอบใส่ปุ๋ยเคมีสูตรและอัตราตามค่าวิเคราะห์ดิน  ใส่ปุ๋ยเคมีรองพ้ืนสูตร 16-8-8 
อัตรา 50 กก./ไร่ และ เมื่อมันส าปะหลังอายุครบ 3-4 เดือน ใส่เคมีสูตรตามค่าวิเคราะดิน ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 16 กก. 
N ต่อไร่  ฟอสฟอรัส อัตรา 0-8 กก. P2O5 ต่อไร่  และโพแทสเซียมอัตรา 8-16 กก. P2O5 ต่อไร่  และการใส่ปุ๋ยแบบ
เกษตรกร  ใส่ปุ๋ยเคมี สูตร 46-0-0  อัตรา  10  กิโลกรัมต่อไร่ และ 16-8-8 อัตรา  25  กิโลกรัมต่อไร่ พบว่า  การ
เจริญเติบโตในช่วง 6 เดือนแรก มีการเจริญเติบโตไม่แตกต่างกันมาก  การเจริญเติบโตช่วงเดือนที่ 11  กรรมวิธี
ทดสอบมีความสูงเฉลี่ยมากกว่ากรรมวิธีของเกษตรกร 6 เซนติเมตร  กรรมวิธีทดสอบมีจ านวนหัวเฉลี่ยมากกว่า
กรรมวิธีของเกษตรกร 3,189 หัวต่อไร่  กรรมวิธีทดสอบให้ผลผลิตเฉลี่ยมากกว่ากรรมวิธีของเกษตรกร 735 
กิโลกรัมต่อไร่ (24.9 % ของกรรมวิธีเกษตรกร)  และความคุ้มค่าการลงทุน กรรมวิธีของเกษตรกรเฉลี่ยเท่ากับ 
1.77 และกรรมวิธีทดสอบเฉลี่ยเท่ากับ 2.30  ส่วนผลการทดสอบของปี 2556 พบว่า การเจริญเติบโตในช่วง 6 



เดือนแรก  มีการเจริญเติบโตไม่แตกต่างกันมาก  ส่วนการเจริญเติบโตช่วงเดือนที่ 12  กรรมวิธีทดสอบมีความสูง
เฉลี่ยมากกว่ากรรมวิธีของเกษตรกร 14 เซนติเมตร  และกรรมวิธีทดสอบให้ผลผลิตเฉลี่ยสูงกว่ากรรมวิธีของ
เกษตรกร  6,348 และ 4,790 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ  นอกจากนี้กรรมวิธีทดสอบยังมีปริมาณแป้งเฉลี่ยสูงกว่า 
 
1/  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรขอนแก่น ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น  0-4326-1504 
กรรมวิธีของเกษตรกร  32.2 และ 31.2 เปอร์เซ็นต์  โดยเกษตรกรที่มีผลผลิตสูงสุด คือ นายเกษม  ผือลองชัย  ให้ 
ผลผลิตเฉลี่ยสูงถึง 9,327 กิโลกรัมต่อไร่  ส่วนค่า BCR พบว่า กรรมวิธีของเกษตรกรมีค่า BCR เฉลี่ยสูงกว่ากรรมวิธี
ทดสอบ  5.35 และ 4.75 ตามล าดับ  เนื่องจากต้นทุนของกรรมวิธีเกษตรกรของนายอุดม  กาจหาญ ต่ ามาก 
(1,170 บาทต่อไร่)  ท าให้ค่า BCR กรรมวิธีเกษตรกรของนายอุดม  กาจหาญ มีค่าสูง (8.86)  ถึงแม้ผลผลิตมัน
ส าปะหลังของนายอุดม  กาจหาญ จะไม่สูงมากนัก  แต่เนื่องจากมีต้นทุนต่ าท าให้เกษตรกรมีก าไรในการจ าหน่าย
มันส าปะหลังได้มาก   

6. ค าน า 
 จังหวัดขอนแก่นมีพ้ืนที่ปลูก ประมาณ  2.2  แสนไร่  ผลผลิตทั้งหมด ประมาณ  7.8  แสนตัน  ผลผลิต
เฉลี่ย  3.7  ตันต่อไร่ (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2550)  อ าเภอที่มีการปลูกมาก  ได้แก่  อ าเภอเขาสวน
กวาง  เมือง และมัญจาคีรี  ผลผลิตเฉลี่ยมันส าปะหลังของจังหวัดขอนแก่นค่อนข้างต่ า  เนื่องจากเกษตรกรปลูก
พันธุ์ที่ไม่เหมาะสมกับพื้นที่ของตนเอง  พื้นที่ไม่เหมาะสมกับการปลูก  ใช้ท่อนพันธุ์อายุสั้น  เกิดโรคหัวเน่า  มี
วัชพืชจ านวนมากและมีการใส่ปุ๋ยเคมีในอัตราที่สูง  นอกจากนี้ดินเป็นลักษณะดินร่วนปนทราย  มีสภาพเสื่อม
โทรม  ความอุดมสมบูรณ์ต่ า  ขาดการบ ารุงรักษาดินที่ดี  การกระจายตัวของน้ าฝนน้อยและฝนทิ้งช่วงระยะ
เวลานาน  ได้มีการทดสอบเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตเฉลี่ยให้สูงขึ้น  เพ่ือให้ได้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิต
มันส าปะหลัง สามารถเพ่ิมผลผลิตได้และเป็นที่ยอมรับของเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลังที่เหมาะสมกับแต่ละสภาพ
พ้ืนที่ของจังหวัดขอนแก่น 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
เพ่ือให้ได้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตมันส าปะหลัง  สามารถเพ่ิมผลผลิตและลดต้นทุนการผลิต 

และเป็นที่ยอมรับของเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลังในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น 

7. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
คัดเลือกพ้ืนที่เป้าหมายที่เป็นพ้ืนที่ตัวแทนของจังหวัดขอนแก่นที่มีปัญหาเรื่องการให้ผลผลิตต่ าของมัน

ส าปะหลัง  พบว่า อ าเภอมัญจาคีรีเป็นพื้นที่ท่ีการปลูกมันส าปะหลังมากและผลผลิตเฉลี่ยต่ า   
ปี 2554  ได้คัดเลือกเกษตรกรที่จะเข้าร่วมทดสอบ  จ านวน 5 ราย  ได้แก่ นายศุภศักดิ์  กาจหาญ   นาง

สมจิตร  เป้าแบบดี   นายนิคม  ช่างหล่อ  นายธวัช  ลีวิลาด  และ  นายคารม  ช่างหล่อ  ที่อยู่ หมู่ 12  ต.ค าแคน 
อ.มัญจาคีรี  จ.ขอนแก่น  รายละ 2 ไร่  พบว่า ดินมีค่า pH เฉลี่ย 5.4 ปริมาณอินทรียวัตถุในดินเฉลี่ย 0.32 



เปอร์เซ็นต์ ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์เฉลี่ย 7.11 ppm ปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้เฉลี่ย 14.6 
ppm จากผลการวิเคราะห์ดินพ้ืนที่ท าการทดสอบเป็นดินที่มีอินทรียวัตถุ ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมต่ า  จากผล
การวิเคราะห์ดิน สรุปได้ว่าแนวทางในการเพ่ิมผลผลิตได้แก่การทดลองเปรียบเทียบการใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์
ดิน  สิ่งที่ใช้ในการทดลอง พันธุ์มันส าปะหลัง ได้แก่ พันธุ์ระยอง 9  และพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50  วัสดุการเกษตรได้แก่ 
ปุ๋ยเคมี และ สารเคมีในการป้องกันก าจัดเพลี้ยแป้งและไรแดง  แบบและวิธีการทดลอง ด าเนินงานในแหล่งปลูกมัน
ส าปะหลังของเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น จ านวน  5  แปลง ๆ ละ  2  ไร่  รวมพ้ืนที่  10  ไร่  แผนการทดลอง  
เป็นการทดสอบแปลงใหญ่ในไร่เกษตรกร  โดยปลูกมันส าปะหลังพ้ืนที่  2  ไร่  เปรียบเทียบกรรมวิธีละ 1 ไร่  ใน
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2553  มีการใส่ปุ๋ยเคมีสูตรและอัตราต่างๆ ดังนี้  การใส่ปุ๋ยเคมี ครั้งที่ 1 กรรมวิธีทดสอบ ใส่
หลังปลูกแล้ว 1 เดือน สูตร 16-8-8  อัตรา  38  กิโลกรัมต่อไร่ ครั้งที่ 2  ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ปุ๋ยไนโตรเจน 
อัตราเฉลี่ย  9.9  กก. N ต่อไร่และฟอสฟอรัส อัตราเฉลี่ย  12  กก. P2O5 ต่อไร่ (ตารางที่ 1)  ส่วนกรรมวิธีของ
เกษตรกร  ใส่ปุ๋ยเคมี สูตร 46-0-0  อัตรา  10  กิโลกรัมต่อไร่ และ 16-8-8 อัตรา  25  กิโลกรัมต่อไร่ โดยผสมกันทั้ง 2 
สูตร แล้วใส่เพียงครั้งเดียว   

ปี 2555  คัดเลือกพ้ืนที่บ้านนางาม ต าบลนางาม อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น  และคัดเลือก
เกษตรกรที่จะเข้าร่วมทดสอบ  จ านวน 5 ราย  ได้แก่ นายสายชล  ปานเนา  นายพิระชัย  แจ้งเม็ก  นางสุจิตรา  
ศรีสมชัย  นางร าพึง  นาโพธิ์ และ นายดาวเรือง  หมวดดารัก  รายละ 2 ไร่  พบว่า  ดินมีค่า pH ระหว่าง 4.94- 
6.06  ปริมาณอินทรียวัตถุในดินระหว่าง 0.3509- 0.4957  เปอร์เซ็นต์ ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ระหว่าง  
1.43- 41.89 ppm. ปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ระหว่าง  20 -39  ppm. จากผลการวิเคราะห์ดินพื้นที่ท า
การทดสอบเป็นดินที่มีอินทรียวัตถุ ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมต่ า  เปรียบเทียบกรรมวิธีละ 1 ไร่  ในเดือน
พฤษภาคม พ.ศ.2555  มีการใส่ปุ๋ยเคมีสูตรและอัตราต่างๆ ดังนี้  การใส่ปุ๋ยเคมี ครั้งที่ 1 กรรมวิธีทดสอบ ใส่หลัง
ปลูกแล้ว 1 เดือน สูตร 16-8-8  อัตรา  38  กิโลกรัมต่อไร่ ครั้งที่ 2  ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 
16  กก. N ต่อไร่  ฟอสฟอรัส อัตราระหว่าง  0-8  กก. P2O5 ต่อไร่ และโพแทสเซียม อัตราระหว่าง  8-16  กก. K2O ต่อ
ไร่ (ตารางที่ 2)  ส่วนกรรมวิธีของเกษตรกร  ใส่ปุ๋ยเคมี สูตร 46-0-0  อัตรา  10  กิโลกรัมต่อไร่ และ 16-8-8 อัตรา  25  
กิโลกรัมต่อไร่ โดยผสมกันทั้ง 2 สูตร แล้วใส่เพียงครั้งเดียว   

ปี 2556  คัดเลือกพ้ืนที่บ้านโคกสูงและบ้านหนองสองห้อง ต าบลนางาม อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น  
และคัดเลือกเกษตรกรที่จะเข้าร่วมทดสอบ  จ านวน 5 ราย  ได้แก่ นายสถิต  โควินทะสุด  นายเกษม  ผือลองชัย  
นายส าเร็จ  ฮุยนอก  นายอุดทะ  แก้วสีบุตร และ นายอุดม  กาจหาญ  รายละ 2 ไร่  พบว่า  ดินมีค่า pH ระหว่าง 
4.90- 5.63  ปริมาณอินทรียวัตถุในดินระหว่าง 0.3291- 0.4973  เปอร์เซ็นต์ ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์
ระหว่าง  3.12- 38.41 ppm. ปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ระหว่าง  53 -142  ppm. จากผลการวิเคราะห์
ดินพ้ืนที่ท าการทดสอบเป็นดินที่มีอินทรียวัตถุ ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมต่ า  เปรียบเทียบกรรมวิธีละ 1 ไร่  ใน
เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2556  มีการใส่ปุ๋ยเคมีสูตรและอัตราต่างๆ ดังนี้  การใส่ปุ๋ยเคมี ครั้งที่ 1 กรรมวิธีทดสอบ ใส่



หลังปลูกแล้ว 1 เดือน สูตร 16-8-8  อัตรา  50  กิโลกรัมต่อไร่ ครั้งที่ 2  ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ปุ๋ยไนโตรเจน 
อัตรา 16  กก. N ต่อไร่  ฟอสฟอรัส อัตราระหว่าง  4-8  กก. P2O5 ต่อไร่ และโพแทสเซียม อัตราระหว่าง  0-6  กก. 
K2O ต่อไร่ (ตารางที่ 3)  ส่วนกรรมวิธีของเกษตรกร  ใส่ปุ๋ยเคมี สูตร 46-0-0  อัตรา  10  กิโลกรัมต่อไร่ และ 16-8-8 
อัตรา  20  กิโลกรัมต่อไร่ โดยผสมกันทั้ง 2 สูตร แล้วใส่เพียงครั้งเดียว   

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 1  คุณสมบัติของดินและการใส่ปุ๋ยเคมี N และ K2O (กิโลกรัมต่อไร่) ตามค่าวิเคราะห์ดิน ในแปลงปลูก 
              มันส าปะหลังของเกษตรกร บ้านค าแคนใต้ ต าบลค าแคน อ าเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น ปี 2554 

ล าดับที ่ ช่ือ-สกุล pH O.M. Avail.P Exch.K อัตราการใส่ปุ๋ยเคมี  
(กก.ต่อไร่) 

   (%) (ppm.) (ppm.) N K2O 
1 นายศุภศักดิ์  กาจหาญ 5.53 0.32 15.95 13 12 14 
2 นางสมจิตร  เป้าแบบด ี 5.63 0.36 3.26 12 8 10 
3 นายนิคม  ช่างหล่อ 5.08 0.36 5.71 19 8 10 
4 นายธวัช  ลีวิลาด 5.39 0.23 7.10 8 12 14 
5 นายคารม  ช่างหล่อ 5.38 0.33 3.51 21 10 12 
 เฉลี่ย 5.40 0.32 7.11 14.6 10 12 

 
ตารางท่ี 2  คุณสมบัติของดินและการใส่ปุ๋ยเคมี N  P2O5 และ K2O (กิโลกรัมต่อไร่) ตามค่าวิเคราะห์ดิน ในแปลง 
              ปลูกมันส าปะหลังของเกษตรกร บ้านนางาม ต.นางาม อ.มัญจาคีรี  จ.ขอนแก่น ปี 2555 

ล าดับที ่ ช่ือ-สกุล pH O.M. Avail.P Exch.K อัตราการใส่ปุ๋ยเคมี  
(กก.ต่อไร่) 

   (%) (ppm.) (ppm.) N P2O5 K2O 
1 นายสายชล  ปานเนา 5.61 0.4957 19.61 20 16 4 16 



2 นายพิระชัย  แจ้งเม็ก 6.06 0.4010 1.43 25 16 8 16 
3 นางสุจิตรา  ศรีสมชัย 4.94 0.4623 41.89 39 16 0 8 
4 นางร าพึง  นาโพธิ์ 5.49 0.3509 1.91 23 16 8 16 
 เฉลี่ย 5.53 0.4275 16.21 27 16 5 14 

 
ตารางท่ี 3  คุณสมบัติของดินและการใส่ปุ๋ยเคมี N  P2O5 และ K2O (กิโลกรัมต่อไร่) ตามค่าวิเคราะห์ดิน ในแปลง 
              ปลูกมันส าปะหลังของเกษตรกร บ้านโคกสูงและบ้านหนองสองห้อง ต าบลนางาม อ าเภอมัญจาคีรี   
               จังหวัดขอนแก่น  

ล าดับที ่ ช่ือ-สกุล pH O.M. Avail.P Exch.K อัตราการใส่ปุ๋ยเคมี  
(กก.ต่อไร่) 

   (%) (ppm.) (ppm.) N P2O5 K2O 
1 นายสถิต  โควินทะสุด 5.41 0.3702 13.01 80 16 8 4 
2 นายเกษม  ผือลองชัย 5.11 0.4801 32.49 63 16 4 6 
3 นายส าเร็จ  ฮุยนอก 5.63 0.3291 38.41 99 16 4 4 
4 นายอุดทะ  แก้วสีบุตร 5.41 0.4973 3.12 53 16 8 6 
5 นายอุดม  กาจหาญ 4.90 0.4257 35.40 142 16 4 0 
 เฉลี่ย 5.29 0.4205 24.49 87 16 5 4.4 

 
บันทึกข้อมูลทางด้านเกษตรศาสตร์ ได้แก่ ความสูง  ผลผลิต  องค์ประกอบของผลผลิต  และ การระบาด

ของโรคและแมลงศัตรูมันส าปะหลัง  ข้อมูลทางด้านเศรษฐศาสตร์ ได้แก่ ต้นทุนการผลิต  รายได้ และ ผลตอบแทน 
ดังนี้ ต้นทุนปัจจัยการผลิต เช่น ค่าท่อนพันธุ์  ค่าเตรียมแปลง  ค่าปุ๋ย และ ค่าสารเคมี ต้นทุนแรงงานในกิจกรรม
ต่างๆ เช่น ค่าจ้างปลูก  ก าจัดวัชพืช และ เก็บเกี่ยว ต้นทุนอ่ืนๆ เช่น ค่าขนส่ง  ข้อมูลทางกายภาพ เช่น สภาพ
พ้ืนที่ที่ท าการทดลอง  ปริมาณน้ าฝน  สภาพความอุดมสมบูรณ์  ข้อมูลด้านสังคม  ได้แก่ การตัดสินใจของ
เกษตรกรที่จะเลือกเทคโนโลยีต่าง ๆ  
 
ระยะเวลา  เริ่มต้น   2554       สิ้นสุด    2556    รวม   3   ป ี
สถานที่ด าเนินการ ปี 2554 ที่  บ.ค าแคนใต้  ต.ค าแคน  อ.มัญจาคีรี  จ.ขอนแก่น   
   ปี 2555 และ 2556 ที่  ต.นางาม  อ.มัญจาคีรี  จ.ขอนแก่น   
 
8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

การทดสอบใน ปี 2554 พบว่า การเจริญเติบโตในช่วง 4 เดือนแรก  มีการเจริญเติบโตไม่แตกต่างกันมากแต่
กรรมวิธีของเกษตรกรมีการระบาดของเพลี้ยแป้งและไรแดงเฉลี่ย  13.8 -26.3 เปอร์เซ็นต์  กรรมวิธีทดสอบมีการ



ระบาด  0-5  เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 5)  แปลงทดสอบของนายธวัช  ลีวิลาด กรรมวิธีของเกษตรกรมีการะบาดของ
เพลี้ยแป้งและไรแดงอย่างรุนแรง  เกษตรกรเห็นว่าต้นมันส าปะหลังมีการเจริญเติบโตน้อย  ไม่คุ้มค่ากับการลงทุนจึง
ไถท าลายมันส าปะหลังแปลงดังกล่าว  ส่วนการเจริญเติบโตตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป กรรมวิธีทดสอบมีความสูงเฉลี่ย
มากกว่ากรรมวิธีของเกษตรกร 8-19 เซนติเมตร (ตารางที่ 4) และกรรมวิธีทดสอบและกรรมวิธีเกษตรกรให้ผลผลิต
หัวมันส าปะหลังเฉลี่ย 3.3 และ 1.77 ตันต่อไร่ ตามล าดับ (ตารางที่ 6)  ในเดือนสิงหาคม-กันยายน พ.ศ.2554  มี
ปริมาณฝนตกเป็นจ านวนมาก (กราฟที่ 1) ท าให้มันส าปะหลังมีอาการหัวเน่า  เกษตรกรจึงท าการเก็บเกี่ยวผลผลิต
ก่อนที่มันส าปะหลังจะมีอายุครบ 10 เดือน  จ านวน  3  ราย  ได้แก่  นายศุภศักดิ์  กาจหาญ  นางสมจิตร  เป้าแบบ
ดีและนายธวัช  ลีวิลาด ท าให้ผลผลิตของเกษตรกรทั้ง 3 ราย ค่อนข้างต่ า  ส่วนแปลงของนายนิคม  ช่างหล่อ ไม่
ยอมถอนพันธุ์ปนในแปลงออกจึงยกเลิกการทดสอบแปลงดังกล่าว 

การทดสอบใน ปี 2555 พบว่า ในช่วงแรกของการด าเนินงานมีเกษตรกรเข้าร่วมทดสอบ จ านวน 5 ราย 
และมีเกษตรกร 4 ราย ที่มีการปลูกมันส าปะหลังแล้วเสร็จ  ยกเว้นแปลงของนายดาวเรือง  หมวดดารัก ที่ไม่ได้
ด าเนินการปลูกมันส าปะหลังได้  จึงได้หยุดด าเนินการทดสอบ  การเจริญเติบโตในช่วง 6 เดือนแรก  มีการ
เจริญเติบโตไม่แตกต่างกันมากแต่กรรมวิธีของเกษตรกรมีการระบาดของเพลี้ยแป้งและไรแดงเล็กน้อย  ส่วนการ
เจริญเติบโตช่วงเดือนที่ 12  กรรมวิธีทดสอบมีความสูงเฉลี่ยมากกว่ากรรมวิธีของเกษตรกร 6 เซนติเมตร (ตารางที่ 
7)  ส่วนจ านวนต้นต่อไร่ กรรมวิธีทดสอบมีจ านวนต้นน้อยกว่ากรรมวิธีของเกษตรกร  2,013 และ 2,248 ต้นต่อไร่ 
ตามล าดับ แต่กรรมวิธีทดสอบให้ผลผลิตเฉลี่ยสูงกว่ากรรมวิธีของเกษตรกร  3,678 และ 2,943 กิโลกรัมต่อไร่ 
ตามล าดับ  นอกจากนี้กรรมวิธีทดสอบยังมีปริมาณแป้งเฉลี่ยสูงกว่ากรรมวิธีของเกษตรกร  28.0 และ 25.6 
เปอร์เซ็นต์  โดยเกษตรกรที่มีผลผลิตสูงสุด คือ นางสุจิตรา  ศรีสมชัย ซึ่งมีการดูแลรักษาแปลงปลูกมันส าปะหลังเป็น
อย่างดี  โดยกรรมวิธีทดสอบและกรรมวิธีของเกษตรกร  ให้ผลผลิตเฉลี่ยสูงถึง 7,571 และ 6,109 กิโลกรัมต่อไร่ 
ตามล าดับ (ตารางที่ 8) และมีปริมาณแป้งสูง อยู่ระหว่าง 29.1 ถึง 29.7 เปอร์เซ็นต์  ส่วนค่า BCR พบว่า กรรมวิธี
ทดสอบยังมีค่า BCR เฉลี่ยสูงกว่ากรรมวิธีของเกษตรกร  1.77 และ 2.30 ตามล าดับ  เกษตรกรทุกรายมีค่า BCR 
มากกว่า 1 ยกเว้นนายพิระชัย  แจ้งเม็ก มีค่า BCR ระหว่าง 0.84 ถึง 0.97  ซึ่งเกษตรกรรายดังกล่าวขาดการดูแล
รักษาแปลงทดสอบมันส าปะหลังท าให้ผลผลิตต่ า  โดยเกษตรกรที่มีค่า BCR สูงสุด คือ นางสุจิตรา  ศรีสมชัย มีค่า 
BCR ระหว่าง 3.31 ถึง 4.28 (ตารางท่ี 9)  

การทดสอบใน ปี 2556 พบว่า ในช่วงแรกของการด าเนินงานมีเกษตรกรเข้าร่วมทดสอบ จ านวน 5 ราย 
และมีการปลูกมันส าปะหลังแล้วเสร็จ  แต่ในเดือนกันยายน  มีปริมาณฝนตกเป็นจ านวนมากท าให้แปลงทดสอบของ
นายสถิต  โควินทะสุดและนายส าเร็จ  ฮุยนอก เกิดอาการหัวมันเน่า  เกษตรกรจึงไถกลบมันส าปะหลังแปลงทดสอบ  
จึงได้หยุดด าเนินการทดสอบ  การเจริญเติบโตในช่วง 6 เดือนแรก  มีการเจริญเติบโตไม่แตกต่างกันมาก  ส่วนการ
เจริญเติบโตช่วงเดือนที่ 12  กรรมวิธีทดสอบมีความสูงเฉลี่ยมากกว่ากรรมวิธีของเกษตรกร 14 เซนติเมตร (ตารางที่ 
10)  ส่วนจ านวนต้นต่อไร่ กรรมวิธีทดสอบมีจ านวนต้นสูงกว่ากรรมวิธีของเกษตรกร  2,189 และ 1,806 ต้นต่อไร่ 



ตามล าดับ และกรรมวิธีทดสอบให้ผลผลิตเฉลี่ยสูงกว่ากรรมวิธีของเกษตรกร  6,348 และ 4,790 กิโลกรัมต่อไร่ 
ตามล าดับ  นอกจากนี้กรรมวิธีทดสอบยังมีปริมาณแป้งเฉลี่ยสูงกว่ากรรมวิธีของเกษตรกร  32.2 และ 31.2 
เปอร์เซ็นต์  โดยเกษตรกรที่มีผลผลิตสูงสุด คือ นายเกษม  ผือลองชัย ซึ่งมีการดูแลรักษาแปลงปลูกมันส าปะหลัง
เป็นอย่างดี  โดยกรรมวิธีทดสอบและกรรมวิธีของเกษตรกร  ให้ผลผลิตเฉลี่ยสูงถึง 9,327 และ 8,775 กิโลกรัมต่อไร่ 
ตามล าดับ  ส่วนค่า BCR พบว่า กรรมวิธีของเกษตรกรมีค่า BCR เฉลี่ยสูงกว่ากรรมวิธีทดสอบ  5.35 และ 4.75 
ตามล าดับ  เนื่องจากต้นทุนของกรรมวิธีเกษตรกรของนายอุดม  กาจหาญ ต่ ามาก (1,170 บาทต่อไร่)  ท าให้ค่า 
BCR กรรมวิธีเกษตรกรของนายอุดม  กาจหาญ มีค่าสูง (8.86)  ถึงแม้ผลผลิตมันส าปะหลังของนายอุดม  กาจหาญ 
จะไม่สูงมากนัก  แต่เนื่องจากมีต้นทุนต่ าท าให้เกษตรกรมีก าไรในการจ าหน่ายมันส าปะหลังได้มาก  โดยเกษตรกรที่มี
ผลตอบแทนสูงสุด คือ นายเกษม  ผือลองชัย ได้ผลตอบแทน ระหว่าง 18,793 ถึง 20,282 บาทต่อไร่ (ตารางท่ี 12) 
 
 
 



ตารางท่ี 4  ความสูงเฉลี่ย (เซนติเมตร) ของแปลงทดสอบบ้านค าแคนใต้  ต าบลค าแคน  อ าเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น  ปี 2554 

ล าดับ 
ที ่

รายชื่อเกษตรกร 

ความสูง (เซนตเิมตร) 
2 เดือน 4 เดือน 6 เดือน 8 เดือน 10 เดือน 

กรรมวิธ ี
เกษตรกร 

กรรมวิธ ี
ทดสอบ 

กรรมวิธ ี
เกษตรกร 

กรรมวิธ ี
ทดสอบ 

กรรมวิธ ี
เกษตรกร 

กรรมวิธ ี
ทดสอบ 

กรรมวิธ ี
เกษตรกร 

กรรมวิธ ี
ทดสอบ 

กรรมวิธ ี
เกษตรกร 

กรรมวิธ ี
ทดสอบ 

1 นายศุภศักดิ์  กาจหาญ 20 19 30 30 44  45  68 91 ** ** 
2 นางสมจิตร  เป้าแบบดี 24 28 28 32 44  45  72 118 ** ** 
3 นายธวัช  ลีวิลาด 17 26 15 27 28  37  * 77 * ** 
4 นายคารม  ช่างหล่อ 46 49 47 44 48  65  115 117 155 174 
 เฉลี่ย 27 31 30 33 40  48  85 101 155 174 

หมายเหตุ  เนื่องจากนายนิคม  ช่างหล่อ ไม่ก าจัดท่อนพันธุ์มันส าปะหลังพันธุ์เดิมที่ปลูกก่อนท าแปลงทดสอบ   
  *  ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้  เนื่องจากเพลี้ยแป้งและไรแดงระบาดมาก ในช่วง 4 เดือนแรกของการเจริญเติบโต  เกษตรกรจึงไถท าลายต้นมัน
ส าปะหลัง 
  **  ได้ท าการเก็บเก่ียวแล้ว หลังการปลูก 8 เดือน  เนื่องจากในเดือนกันยายน มีฝนตกเป็นจ านวนมาก มันส าปะหลังเกิดอาการหัวเน่า 
 

ตารางท่ี 5  การระบาดของเพลี้ยแป้งและไรแดง (%) ของแปลงทดสอบบ้านค าแคนใต้  ต าบลค าแคน  อ าเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น  ปี 2554 

ล าดับ 
ที ่

รายชื่อเกษตรกร 

การระบาดของเพลี้ยแป้งและไรแดง (%) 
2 เดือน 4 เดือน 6 เดือน 8 เดือน 10 เดือน 

กรรมวิธ ี
เกษตรกร 

กรรมวิธ ี
ทดสอบ 

กรรมวิธ ี
เกษตรกร 

กรรมวิธ ี
ทดสอบ 

กรรมวิธ ี
เกษตรกร 

กรรมวิธ ี
ทดสอบ 

กรรมวิธ ี
เกษตรกร 

กรรมวิธ ี
ทดสอบ 

กรรมวิธ ี
เกษตรกร 

กรรมวิธ ี
ทดสอบ 

1 นายศุภศักดิ์  กาจหาญ 5 0 5 0 10 5 0 0 0 0 
2 นางสมจิตร  เป้าแบบดี 25 0 50 10 20 10 0 0 0 0 
3 นายธวัช  ลีวิลาด 25 0 50 10 20 10 0 0 0 0 



4 นายคารม  ช่างหล่อ 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 
 เฉลี่ย 13.8 0 26.3 5 14 7 0 0 0 0 

หมายเหตุ  **  ได้ท าการเก็บเก่ียวแล้ว หลังการปลูก 8 เดือน  เนื่องจากในเดือนกันยายน มีฝนตกเป็นจ านวนมาก มันส าปะหลังเกิดอาการหัวเน่า 



ตารางท่ี 6   ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร่) และ ดัชนีการเก็บเกี่ยว (%) ของแปลงทดสอบบ้านค าแคนใต้  ต าบลค าแคน   
                อ าเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น  ปี 2554 

ล าดับที ่ รายชื่อเกษตรกร 
ผลผลติ (กก./ไร่) ดัชนีการเก็บเกี่ยว (%) 

กรรมวิธีเกษตรกร กรรมวิธีทดสอบ กรรมวิธีเกษตรกร กรรมวิธีทดสอบ 
1 นายศุภศักดิ์  กาจหาญ 1,127 2,054 0.55  0.58 
2 นางสมจิตร  เป้าแบบดี 1,354 2,892 0.58 0.64 
3 นายธวัช  ลีวิลาด * 2,727 * 0.66 
4 นายคารม  ช่างหล่อ 3,217  5,531  0.52 0.63 
 เฉลี่ย 1,775  3,301  0.55 0.63 

หมายเหตุ   เกษตรกรต้องเก็บเกี่ยวผลผลิตเนื่องจากมันส าปะหลังเริ่มมีอาการหัวมันเน่า  ส่วนนายคารม  
               จะเก็บเกี่ยวในเดือนตุลาคม 
 
กราฟที่ 1  แสดงปริมาณน้ าฝน (มิลลิเมตร) แต่ละเดือน ปี พ.ศ.2554 ของ อ.มัญจาคีรี  จ.ขอนแก่น  
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ตารางท่ี 7  ความสูงเฉลี่ย (เซนติเมตร) ของแปลงทดสอบ ต าบลนางาม  อ าเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น  ปี 2555 

ล าดับ 
ที ่

รายชื่อเกษตรกร 

ความสูง (เซนตเิมตร) 
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

กรรมวิธ ี
เกษตรกร 

กรรมวิธ ี
ทดสอบ 

กรรมวิธ ี
เกษตรกร 

กรรมวิธ ี
ทดสอบ 

กรรมวิธ ี
เกษตรกร 

กรรมวิธ ี
ทดสอบ 

กรรมวิธ ี
เกษตรกร 

กรรมวิธ ี
ทดสอบ 

1 นายสายชล  ปานเนา 55 60 106 115 158 171 160 166 
2 นายพิระชัย  แจ้งเม็ก 60 66 110 118 163 171 165 166 
3 นางสุจิตรา  ศรีสมชัย 79 83 130 152 179 222 217 233 
4 นางร าพึง  นาโพธิ ์ 74 78 105 108 139 139 160 161 
 เฉลี่ย 67 72 113 124 160 175 176 182 

หมายเหตุ  เนื่องจากนายดาวเรือง  หมวดดารัก ได้รับท่อนพันธุ์มันส าปะหลังแล้วไม่ปลูกและร่วมท าแปลงทดสอบ   
 
ตารางท่ี 8  จ านวนต้นต่อไร่  จ านวนหัวต่อไร่  ผลผลิต(กิโลกรัมต่อไร่)  จ านวนล าต่อไร่  ดัชนีการเก็บเก่ียว (HI) และปริมาณแป้ง (%) ของแปลงทดสอบ 
               บ้านนางาม  ต.นางาม  อ.มัญจาคีรี  จ.ขอนแก่น   
 

ล าดับ 
ที ่

รายชื่อเกษตรกร 
จ านวนต้นต่อไร ่ จ านวนหัวต่อไร ่ ผลผลติ(กิโลกรัมต่อไร่) จ านวนล าต่อไร ่ ดัชนีการเก็บเกี่ยว (HI) ปริมาณแป้ง (%) 

กรรมวิธ ี
เกษตรกร 

กรรมวิธ ี
ทดสอบ 

กรรมวิธ ี
เกษตรกร 

กรรมวิธ ี
ทดสอบ 

กรรมวิธ ี
เกษตรกร 

กรรมวิธ ี
ทดสอบ 

กรรมวิธ ี
เกษตรกร 

กรรมวิธ ี
ทดสอบ 

กรรมวิธ ี
เกษตรกร 

กรรมวิธ ี
ทดสอบ 

กรรมวิธ ี
เกษตรกร 

กรรมวิธ ี
ทดสอบ 

1 นายสายชล  ปานเนา 1,825 1,627 13,340 14,718 2,109 2,945 2,409 2,615 0.67 0.72 25.9 29.7 
2 นายพิระชัย  แจ้งเม็ก 2,286 1,959 18,286 18,612 1,243 1,388 3,383 2,898 0.50 0.58 22.1 25.5 
3 นางสุจิตรา  ศรีสมชัย 2,309 1,869 13,460 22,785 6,109 7,571 3,134 5,306 0.69 0.72 29.1 29.7 
4 นางร าพึง  นาโพธิ ์ 2,571 2,597 16,457 18,182 2,312 2,810 5,143 5,195 0.49 0.58 25.3 27.3 
 เฉลี่ย 2,248 2,013 15,386 18,574 2,943 3,678 3,517 4,003 0.59 0.65 25.6 28.0 



 

 
 
ตารางท่ี 9  ผลผลิตและข้อมูลเศรษฐศาสตร์ของแปลงทดสอบบ้านนางาม  ต.นางาม  อ.มัญจาคีรี  จ.ขอนแก่น  ปี 2555 
 

กรรมวิธี 
ผลผลิต 

(ตันต่อไร่) 
ราคา 

(บาท/ตัน) 
รายได้ 

(บาทต่อไร่) 
ต้นทุน 

(บาทต่อไร่) 
ผลตอบแทน 
(บาทต่อไร่) 

BCR 

วิธีเกษตรกร 
นายสายชล  ปานเนา 2,109 2,400 5,062 3,750 1,312 1.35 
นายพิระชัย  แจ้งเม็ก 1,243 2,400 2,983 3,540 -557 0.84 
นางสุจิตรา  ศรีสมชัย 6,109 2,400 14,662 4,425 10,237 3.31 
นางร าพึง  นาโพธิ์ 2,312 2,400 5,549 3,560 1,989 1.56 

เฉลี่ย  2,943 2,400 7,063 3,819 3,245 1.77 
วิธีทดสอบ       
นายสายชล  ปานเนา 2,945 2,400 7,068 3,550 3,518 1.99 
นายพิระชัย  แจ้งเม็ก 1,388 2,400 3,331 3,450 -119 0.97 
นางสุจิตรา  ศรีสมชัย 7,571 2,400 18,170 4,250 13,920 4.28 
นางร าพึง  นาโพธิ์ 2,810 2,400 6,744 3,400 3,344 1.98 

เฉลี่ย  3,678 2,400 8,827 3,663 5,166 2.30 
 
 
 



 
 
 



 
กราฟที่ 2  แสดงปริมาณน้ าฝน (มิลลิเมตร) แต่ละเดือน ปี พ.ศ.2555 ของ อ.มัญจาคีรี  จ.ขอนแก่น  
             มม. 

 
                                                        เดือน 
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ตารางท่ี 10  ความสูงเฉลี่ย (เซนติเมตร) ของแปลงทดสอบ ต าบลนางาม  อ าเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น  ปี 2556 

ล าดับ 
ที ่

รายชื่อเกษตรกร 

ความสูง (เซนตเิมตร) 
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

กรรมวิธ ี
เกษตรกร 

กรรมวิธ ี
ทดสอบ 

กรรมวิธ ี
เกษตรกร 

กรรมวิธ ี
ทดสอบ 

กรรมวิธ ี
เกษตรกร 

กรรมวิธ ี
ทดสอบ 

กรรมวิธ ี
เกษตรกร 

กรรมวิธ ี
ทดสอบ 

1 นายเกษม  ผือลองชัย 75 78 115 122 192 203 224 254 
2 นายอุดทะ  แก้วสีบุตร 41 42 65 66 105 112 145 150 
3 นายอุดม  กาจหาญ 67 69 94 97 124 132 165 172 
 เฉลี่ย 61 63 91 95 140 149 178 192 

หมายเหตุ  เนื่องจากนายสถิต  โควินทะสุดและนายส าเร็จ  ฮุยนอก แปลงทดสอบเกิดอาการหัวมันเน่า  เกษตรกรจึงไถกลบมันส าปะหลังแปลงทดสอบ   
 
ตารางท่ี 11  จ านวนต้นต่อไร่  จ านวนหัวต่อไร่  ผลผลิต(กิโลกรัมต่อไร่)  จ านวนล าต่อไร่  ดัชนีการเก็บเก่ียว (HI) และปริมาณแป้ง (%) ของแปลงทดสอบ  
                 ต.นางาม  .มัญจาคีรี  จ.ขอนแก่น   
 

ล าดับ 
ที ่

รายชื่อเกษตรกร 
จ านวนต้นต่อไร ่ จ านวนหัวต่อต้น ผลผลติ(กิโลกรัมต่อไร่) จ านวนล าต่อไร ่ ดัชนีการเก็บเกี่ยว (HI) ปริมาณแป้ง (%) 

กรรมวิธ ี
เกษตรกร 

กรรมวิธ ี
ทดสอบ 

กรรมวิธ ี
เกษตรกร 

กรรมวิธ ี
ทดสอบ 

กรรมวิธ ี
เกษตรกร 

กรรมวิธ ี
ทดสอบ 

กรรมวิธ ี
เกษตรกร 

กรรมวิธ ี
ทดสอบ 

กรรมวิธ ี
เกษตรกร 

กรรมวิธ ี
ทดสอบ 

กรรมวิธ ี
เกษตรกร 

กรรมวิธ ี
ทดสอบ 

1 นายเกษม  ผือลองชัย 1,956 1,997 9 10 8,775 9,327 3,048 3,205 0.76 0.71 30.2 33.0 
2 นายอุดทะ  แก้วสีบุตร 1,768 1,986 8 7 3,112 4,587 2,653 2,845 0.70 0.71 31.0 31.7 
3 นายอุดม  กาจหาญ 1,693 2,585 7 7 2,483 5,129 2,483 4,735 0.69 0.70 32.4 32.0 
 เฉลี่ย 1,806 2,189 8 8 4,790 6,348 2,728 3,595 0.72 0.71 31.2 32.2 
 

 



 
 
 
ตารางท่ี 12  ผลผลิตและข้อมูลเศรษฐศาสตร์ของแปลงทดสอบ  ต.นางาม  อ.มัญจาคีรี  จ.ขอนแก่น  ปี 2556 
 

กรรมวิธี 
ผลผลิต 

(ตันต่อไร่) 
ราคา 

(บาท/ตัน) 
รายได้ 

(บาทต่อไร่) 
ต้นทุน 

(บาทต่อไร่) 
ผลตอบแทน 
(บาทต่อไร่) 

BCR 

วิธีเกษตรกร 
นายเกษม  ผือลองชัย 8,775 2,700 23,693 4,900 18,793 4.84 
นายอุดทะ  แก้วสีบุตร 3,112 2,700 8,402 3,590 4,812 2.34 
นายอุดม  กาจหาญ 3,838 2,700 10,363 1,170 9,193 8.86 

เฉลี่ย  5,242 2,700 14,153 3,220 10,933 5.35 
วิธีทดสอบ       
นายเกษม  ผือลองชัย 9,327 2,700 25,182 4,900 20,282 5.14 
นายอุดทะ  แก้วสีบุตร 4,587 2,700 12,385 4,250 8,135 2.91 
นายอุดม  กาจหาญ 5,129 2,700 13,849 2,230 11,619 6.21 

เฉลี่ย  6,348 2,700 17,139 3,793 13,345 4.75 
 
 
 
 
 



 
 



 
กราฟที่ 3  แสดงปริมาณน้ าฝน (มิลลิเมตร)แต่ละเดือน ปี พ.ศ.2556 ของ อ.มัญจาคีรี  จ.ขอนแก่น  
             มม. 

 
                                                        เดือน 
 
9. สรุปผลการด าเนินการและข้อเสนอแนะ 
 การทดสอบเทคโนโลยีเพื่อเพ่ิมผลผลิตมันส าปะหลังจังหวัดขอนแก่นนั้น  พบว่า  ปี 2554 เกษตรกรให้การ
ยอมรับเทคโนโลยีเรื่องการแช่ท่อนพันธุ์ด้วยสารไทอะมีโทแซนในการป้องกันการระบาดของเพลี้ยแป้ง  โดยเฉพาะ
ฤดูกาลปลูกมันส าปะหลังช่วงปลายฝน (พฤศจิกายน -ธันวาคม)  เนื่องจากพบการระบาดอย่างรุนแรงในแปลง
ทดสอบของเกษตรกรท าให้การเจริญเติบโตลดลง  นอกจากนี้ยังมีการระบาดของไรแดง  เกษตรกรบางรายจึงมีการ
ไถท าลายต้นมันส าปะหลังแปลงที่ใช้กรรมวิธีของเกษตรกรเนื่องจากคิดว่าหากดูแลมันส าปะหลังต่อไป  ผลผลิตที่ได้
จะไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน  แต่ยังคงดูแลแปลงมันส าปะหลังที่ใช้กรรมวิธีทดสอบต่อไป  เพราะเกษตรกรเห็นว่าแปลง
ทดสอบน่าจะให้ผลผลิตที่น่าพอใจ  ดังนั้นวิธีการแช่ท่อนพันธุ์มันส าปะหลังจะช่วยแก้ปัญหาการระบาดของเพลี้ย
แป้งของเกษตรกรได้  ส่วนเทคโนโลยีการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน พบว่า เกษตรกรให้การยอมรับเทคโนโลยีการใส่
ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  เนื่องจากมันส าปะหลังของกรรมวิธีทดสอบมีการเจริญเติบโตดีกว่ากรรมวิธีของเกษตรกร  
และต้นทุนในการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินใกล้เคียงกับของเกษตรกร  แต่ให้ผลผลิตเฉลี่ยมันส าปะหลังมากกว่าของ
เกษตรกร  85 เปอร์เซ็นต์  ถึงแม้พันธุ์มันส าปะหลังของกรมวิชาการเกษตรจะให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์ของเกษตรกร
แต่เกษตรกรยังคงนิยมปลูกพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50  เนื่องจากเกษตรกรเชื่อว่าพันธุ์ดังกล่าวสามารถให้ผลผลิตใน
ระยะสั้น (ไม่เกิน 6 เดือน) มากกว่าพันธุ์ของกรมวิชาการเกษตร 
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อ.มัญจาคีรี



 ปี 2555 เกษตรกรต้องการทดสอบการให้ผลผลิตของมันส าปะหลัง พันธุ์ระยอง 11  เนื่องจากเกษตรกรได้
พบกับเกษตรกรต้นแบบของกรมวิชาการเกษตรที่ปลูกมันส าปะหลัง พันธุ์ระยอง 11  ซึ่งได้ผลผลิตเฉลี่ย 6.7 ตันต่อ
ไร่  นอกจากนี้เกษตรกรให้การยอมรับเทคโนโลยีเรื่องการแช่ท่อนพันธุ์ด้วยสารไทอะมีโทแซนในการป้องกันการ
ระบาดของเพลี้ยแป้ง  ซึ่งช่วยลดการระบาดของเพลี้ยแป้งในแปลงมันส าปะหลังของเกษตรกรได้  ส่วนเทคโนโลยี
การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน พบว่า เกษตรกรให้การยอมรับเทคโนโลยีการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  เนื่องจากมัน
ส าปะหลังของกรรมวิธีทดสอบมีการเจริญเติบโตดีกว่ากรรมวิธีของเกษตรกร  และต้นทุนในการใส่ปุ๋ยตามค่า
วิเคราะห์ดินใกล้เคียงกับของเกษตรกร   
 ปี 2556  เกษตรกรยังคงต้องการทดสอบการให้ผลผลิตของมันส าปะหลัง พันธุ์ระยอง 11  เนื่องจาก
เกษตรกรทดสอบได้พบปะพูดคุยกับเกษตรกรต้นแบบของกรมวิชาการเกษตรและเกษตรกรที่ด าเนินการทดสอบ ปี 
2555 และได้ปลูกมันส าปะหลัง พันธุ์ระยอง 11  ซึ่งได้ผลผลิตเฉลี่ย 6.7 และ 7.5 ตันต่อไร่  นอกจากนี้เกษตรกรให้
การยอมรับว่ามันส าปะหลัง พันธุ์ระยอง 11 มีปริมาณแป้งสูง (มากกว่า 30 เปอร์เซ็นต์)  ซึ่งลานรับซื้อมัน
ส าปะหลังบางลานให้ราคามันส าปะหลัง พันธุ์ระยอง 11 สูงกว่ามันส าปะหลังพันธุ์อ่ืนๆ กิโลกรัมละ 0.05 – 0.10 
บาท  ส่วนเทคโนโลยีการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน พบว่า เกษตรกรให้การยอมรับเทคโนโลยีการใส่ปุ๋ยตามค่า
วิเคราะห์ดิน  เนื่องจากมันส าปะหลังของกรรมวิธีทดสอบมีการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตสูงกว่ากรรมวิธีของ
เกษตรกร  และต้นทุนในการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินใกล้เคียงกับของเกษตรกร   
 
10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 1. ถ่ายทอดเทคโนโยลีการการเพิ่มผลผลิตมันส าปะหลังโดยการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินให้กับเกษตรกร
ในพ้ืนที่ต่างๆ ในอ าเภอมัญจาคีรีและอ าเภอใกล้เคียงที่มีลักษณะปัญหาเหมือนกัน  และเกษตรกรสามารถน าไป
ปรับใช้ในพ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลังของตนเองได้ 
 2. จัดท าเอกสารเผยแพร่ภายใต้โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลังในจังหวัดขอนแก่น และ
โครงการพัฒนาการเกษตรริมสองฝั่งแม่น้ าชี อันเนื่องมาจากพระราชด าริและโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 3. เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลังกับหน่วยงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น  
ฝึกอบรมเกษตรกรรุ่นใหม่ให้กับส านักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น และฝึกอบรมเกษตรกรที่ค้างการช าระหนี้
ของสหกรณ์การเกษตรอ าเภอต่างๆของจังหวัดขอนแก่น 
 
11. ค าขอบคุณ 
 ขอขอบคุณเกษตรกรผู้ร่วมทดสอบทุกท่าน  เกษตรอ าเภอมัญจาคีรีและเกษตรต าบลนางามที่ให้ข้อมูล
ต่างๆ ของพ้ืนทีต่ าบลนางาม อ าเภอมัญจาคีรีและองค์กรบริหารส่วนต าบลนางามท่ีช่วยประสานงานกับเกษตรกร 



 
 
 
 
 
 
 


