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การทดสอบเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตมันส าปะหลงัในพื้นที่จังหวัดนครพนม 
Technology Trial to Improve Production of Cassava in NaKhon Phanom Province 

นิยม ไข่มุกข์ ปัญจพล สริิสุวรรณมา และช านาญ กสิบาล   
 

บทคัดย่อ 
มันส าปะหลังเป็นพืชที่ใช้ประโยชน์ได้หลากหลายทั้งอาหารคน อาหารสัตว์  พลังงาน และอ่ืนๆ เป็นพืชที่ท ารายได้
ให้เกษตรกรมากเป็นอันดับที่ 4 ของประเทศ ปัจจุบันผลผลิตต่อไร่ยังอยู่ในเกณฑ์ท่ีต่ า ประกอบกับต้นทุนที่สูงขึ้นท า
ให้เกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลังได้รับผลตอบแทนที่น้อยลง การเพ่ิมผลผลิตทั้งด้านคุณภาพและปริมาณเป็นแนวทาง
ที่จะช่วยให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมมากข้ึน การทดสอบนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้เทคโนโลยีการผลิต
มันส าปะหลังทีใ่ห้ผลผลิตสูงและเหมาะสมกับพ้ืนที่ด าเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2555 - มกราคม 2557ที่บ้านกุรุ
คุ ต าบลกุรุคุ อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยศึกษาการปลูกและปัญหาการปลูกมันส าปะหลังด้วยแบบสอบถาม 
และทดสอบเทคโนโลยีการผลิตในเรื่องพันธุ์และการใช้ปุ๋ยตามค าแนะน าเปรียบเทียบกับวิธีเดิมของเกษตรกร จ านวน 
5 แปลง แปลงละ 2 ไร่ ผลการศึกษาการปลูกมันส าปะหลัง พบว่า ดินที่ปลูกเป็นดินชุดโพนพิสัย  ปลูกในช่วงต้นฤดู
ฝน ส่วนใหญ่ปลูกรวมหลายพันธุ์ในแปลงเดียวกันพันธุ์ที่ปลูกมี 9 พันธุ์ มากที่สุดคือพันธุ์ระยอง 72 รองลงมาคือ
เกษตรศาสตร์50ส่วนใหญ่เก็บพันธุ์ไว้ใช้เอง เกษตรกร ร้อยละ 50 มีการแช่ท่อนพันธุ์เพ่ือป้องกันก าจัดเพลี้ยแป้ง
ระยะปลูกระหว่างต้น 30-50 เซนติเมตรระหว่างแถว70-80  เซนติเมตร มีการใช้ปุ๋ยอินทรียแ์ต่ใช้ในอัตราที่ต่ า
ปุ๋ยเคมีที่ใช้มีหลากหลายสูตรแต่ที่ใช้มากท่ีสุดคือสูตร 15-15-15  อัตรา 50 กิโลกรัม/ไร่ ก าจัดวัชพืชด้วยสารเคมี 1-
2 ครั้ง เก็บเกี่ยวเมื่ออายุ 8-12 เดือนผลผลิตอยู่ระหว่าง2-5 ตัน/ไร่ ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 2-3 ตัน/ไร่ ปัญหาที่พบ
ได้แก่  วัชพืช เพลี้ยแป้ง  พันธุ์  ดิน  ปุ๋ยและการใช้ปุ๋ย ตามล าดับ 
ผลการทดสอบ พบว่า วิธีทดสอบมันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 9 ใช้ปุ๋ยตามค าแนะน า สูตร15-7-18 อัตรา 50 กิโลกรัม/
ไร่ ปุ๋ยอินทรีย์มูลไก่อัดเม็ด อัตรา 100 กิโลกรัม/ไร่ ระยะปลูก 60 x 100 เซนติเมตร ให้ผลผลิต5.69 ตัน/ไร่ และเมื่อ
ลดปุ๋ยเคมีลงเป็น 33 กิโลกรัม/ไร่ ฉีดพ่นด้วยปุ๋ยอินทรีย์น้ าสูตรหอยเชอรี่และเศษปลา 1-2 ครั้ง/เดือน ให้ผลผลิต 
5.52 ตันต่อไร่ เมื่ออายุ 10 เดือน พันธุ์ระยอง 11 ใส่ปุ๋ยตามค าแนะน าให้ผลผลิตหัวสด4.72 และ 4.34 ตัน/ไร่ เมื่อ
อายุ 10 และ 8 เดือน ในขณะที่วิธีเกษตรกรที่ไม่ใส่ปุ๋ยให้ผลผลิตเพียง 2.16 ตัน/ไร ่ และยังพบว่าพันธุ์ระยอง 72 ใส่
ปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15 อัตรา 50 กิโลกรัม/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์มูลสุกรอัตรา 300 กิโลกรัม/ไร่ ให้ผลผลิตสูงถึง 
6.02 ตัน/ไร่ และเม่ือลดปุ๋ยเคมีลงครึ่งหนึ่งแต่ฉีดพ่นปุ๋ยอินทรีย์น้ าสูตรหอยเชอรี่และเศษปลา 2-4 ครั้ง ให้ผลผลติ 
5.80 ตัน/ไร่ เมื่ออายุ 10 เดือน และเมื่อฉีดพ่นปุ๋ยอินทรีย์น้ าสูตรมูลสุกร 1 ครั้ง/สัปดาห์ ให้ผลผลิตพันธุ์ระยอง 72 
เพ่ิมข้ึนเป็น 6.33 ตัน/ไร่ เมื่ออายุ 13 เดือน 
ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าการใช้มันส าปะหลังพันธุ์ดี  ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีตามค าแนะน าและปุ๋ยอินทรีย์มูลสัตว์
หรือปุ๋ยอินทรีย์น้ าฉีดพ่นอย่างสม่ าเสมอ ให้ผลผลิตมันส าปะหลังเพ่ิมข้ึนร้อยละ 20-41 เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของ
พันธุ์ ซึ่งวิธีการเหล่านี้เกษตรสามารถน าไปใช้ได้ 
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ค าน า 

 
มันส าปะหลัง (Cassava) เป็นพืชหัวชนิดหนึ่งมีชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Manihotesculenta Crantzเป็นพืชอาหารที่
ส าคัญเป็นอันดับ 5 ของโลกรองจากข้าวสาลี ข้าวโพด ข้าว และมันฝรั่ง ปริมาณผลผลติร้อยละ 60 ใช้เป็นอาหาร
ของมนุษย์ ร้อยละ 27 ใช้ท าอาหารสัตว์ และร้อยละ 12ใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆประเทศไทยมันส าปะหลังเป็นพืชที่
ท ารายได้ให้เกษตรกรมากเป็นอันดับที่ 4 รองจากยางพารา อ้อย และข้าว ผลผลิตมันส าปะหลังน าไปใช้ท ามันเส้น
และมันอัดเม็ดร้อยละ 45-50ใช้แปรรูปเป็นแป้งร้อยละ 50-55  ไทยเป็นประเทศที่ส่งผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังออก
มากที่สุดในโลก ปี 2554 มีพ้ืนที่เก็บเก่ียวทั่วประเทศ 7.1 ล้านไร่ ผลผลิต 21.9 ล้านตัน กว่าร้อยละ 47  (3.8 ล้าน
ไร่) อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2555) ส าหรับจังหวัดนครพนมมีพ้ืนที่ปลูกมัน
ส าปะหลัง ปี 2553–2555  มีพ้ืนที่ปลูก  54,531  105,565   และ 63,795  ไร่ ตามล าดับ ผลผลิตเฉลี่ย เท่ากับ 
2,673  3,252 และ 3,071 กิโลกรัม/ไร่ ปลูกมากในเขตอ าเภอเมือง (ร้อยละ 74) แต่ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ค่อนข้างต่ า 
อันเนื่องมาจากเกษตรกรขาดความรู้และทักษะทางด้านการปลูก  เช่น การคัดเลือกท่อนพันธุ์  ระยะปลูกที่เหมาะสม 
การปรับปรุงบ ารุงดินและการใช้ปุ๋ย  ประกอบกับปัจจัยการผลิตที่มีราคาสูงขึ้นเรื่อย ๆ ท าให้ต้นทุนการผลิตสูง 
เกษตรกรได้รับผลตอบแทนน้อยลง ดังนั้นการพัฒนาการผลิตให้ได้ผลผลิตสูงทั้งปริมาณและคุณภาพ การใช้ปัจจัย
การผลิตที่เหมาะสม จะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าและเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น  
เทคนิคการเพ่ิมผลผลิตมันส าปะหลังประกอบด้วยหลายวิธ ี ตั้งแต่การเลือกใช้พันธุ์ดีที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่
ปลูก การเลือกใช้วิธีการผลิตอย่างถูกต้องต้นพันธุ์ที่สมบูรณ์ ปรับปรุงโครงสร้างและบ ารุงดินอย่างเหมาะสมใช้ระยะ
ปลูกท่ีเหมาะสม ระยะระหว่างต้น 80-100 เซนติเมตร ระหว่างแถว 80-120 เซนติเมตรขึ้นความอุดมสมบูรณ์ของ
ดินปุ๋ยเคมีท่ีแนะน าส าหรับมันส าปะหลังมีหลายสูตร ได้แก่16-8-16 หรือ15-7-18 หรือ 15-15-15  อัตรา 50-100 
กิโลกรัมต่อไร่ ก าจัดวัชพืชในช่วงที่เหมาะสมคือ1–4 เดือนแรก จนถึงการเก็บเก่ียวเมื่ออายุที่เหมาะสม คือ11-12 
เดือน (วิจารณ์, 2550 ; กรมวิชาการเกษตร, 2553)การที่จะได้พันธุ์ที่ดีที่สุด วิธีการจัดการที่ดีที่สุดส าหรับพ้ืนที่ต้องมี
การน าพันธุ์และวิธีการจัดการต่าง ๆ ไปทดลองในพ้ืนที่เพ่ือให้ได้พันธุ์และเทคโนโลยีที่ดีที่สุดและเหมาะสมกับพ้ืนที่
มากที่สุดจึงได้ท าการทดสอบเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตมันส าปะหลังในพ้ืนที่ของเกษตรกร เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้
และการปฏิบัติที่ถูกต้อง และยังเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ใกล้เคียงและ
เกษตรกรในพ้ืนทีไ่ด้อีกด้วย   
 

วิธีด าเนินการ 
1. อุปกรณ์ 
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 -  ท่อนพันธุ์มันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 9 ระยอง 11  
  -  ปุ๋ยเคมีสูตร 15-7-18 
  -  ปุ๋ยอินทรีย์มูลไก่อัดเม็ด   
  -  สารเคมีป้องกันก าจัดเพลี้ยแป้ง 
  -  เครื่องมืออุปกรณ์ทางการเกษตรในการเตรียมดิน การปลูกพืช 
 -  เครื่องมืออุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่างดิน 
 -  เครื่องมืออุปกรณ์ในการวัดการเจริญเติบโตและผลผลิต เช่น ไม้บรรทัด ไม้เมตร เครื่องชั่งน้ าหนัก 
  - วัสดุส านักงาน  เช่น กระดาษ ดินสอ  ปากกา ปากกาเคมี เป็นต้น  
  - วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์  แผ่นบันทึกข้อมูล  เมาท์  เป็นต้น 

 - แบบสอบถามส ารวจความคิดเห็นและการปลูกมันส าปะหลังในพื้นที่ 
  -  วัสดุและอุปกรณ์บันทึกภาพ 

2. วิธีด าเนินการ 
    2.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
การด าเนินงานในพื้นที่เป้าหมาย โดยอาศัยแนวทางการวิจัยระบบการท าฟาร์ม (Farming System Research 
Approach)ดังนี้ 
               - คัดเลือกพ้ืนที่มีการปลูกมันส าปะหลังมากของจังหวัด และมีปัญหาด้านการผลิตมาก โดยปัญหาที่พบ
ในพ้ืนที่ คือ การจัดการท่อนพันธุ์ โดยเกษตรกรใช้ท่อนพันธุ์ทั้งแก่และอ่อนปะปนกันไป ใช้ระยะปลูกท่ีไม่เหมาะสม
คือการปลูกถ่ีเพ่ือให้ได้จ านวนต้นต่อพ้ืนที่มากเกินไป ไม่มีการปรับปรุงบ ารุงดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์ และการใส่ปุ๋ยที่ไม่
สอดคล้องกับความต้องการธาตุอาหารของพืช  ทั้งชนิดและปริมาณที่ไม่เหมาะสม โดยเลือกพ้ืนที่ต าบลกุรุคุ อ าเภอ
เมือง จังหวัดนครพนม   
               - ประชุมชี้แจงในพ้ืนที่ เพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลังตามค าแนะน าของ
กรมวิชาการเกษตร เปิดโอกาสให้เกษตรกรในพ้ืนที่เป้าหมายที่ร่วมด าเนินการทดสอบ ได้เลือกเทคโนโลยีการผลิต
ตามความพร้อมของเกษตรกรเอง  จ านวน 1-6 เทคโนโลยี   โดยแบ่งเป็น 2 กรรมวิธี คือ วิธีทดสอบ และวิธี
เกษตรกร ดังตาราง   
 

การปฏิบัติ กรรมวิธีทดสอบ กรรมวิธีเกษตรกร 

1. พันธุ์มันส าปะหลัง - พันธุ์ใหม่ของกรมวิชาการเกษตร ระยอง 9  ระยอง 11  - พันธุ์ของเกษตรกร 
2. การเตรียมท่อนพันธุ์ - ใช้ท่อนพันธุ์สมบูรณ์ เพ่ือให้การงอกสม่ าเสมอ ต้น

แข็งแรง เจริญเติบโตดี และทนต่อสภาพแวดล้อม โดย 
- อายุ 12 เดือน ตัดไว้ไม่เกิน 15-30 วัน 
- ตัดท่อนพันธุ์ยาว ประมาณ 20-30 เซนติเมตร 
- แช่ท่อนพันธุ์ก่อนปลูกด้วยสารเคมีไทอะมีโทแซม 

(25%WG) อัตรา 4 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร5-10 นาที  

- ไม่มีการคัดเลือกท่อนพันธุ์ 
 

3. ระยะปลูก - ใช้ระยะปลูก60-80x100 เซนติเมตร - ระยะปลูก 30-50x 70-
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- ปลูกแบบปักท่อนตรงลึกประมาณ 10 เซนติเมตร 100 เซนติเมตร   
4. การปรับปรุงดิน - ปรับปรุงดินโดยใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ 

- ใส่ปุ๋ยคอกมูลไก่ อัดเม็ด  อัตรา 100  กิโลกรัม/ไร่ 
 
- ใส่ปุ๋ยเคมี สูตร 15-7-18 อัตรา  50  กิโลกรัม/ไร่ 
 

 
- ใส่ปุ๋ยอินทรีย์มูลสัตว์อัตรา
0-300  กิโลกรัม/ไร่ 
- ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 
อัตรา0-50 กิโลกรัม/ไร่ 

5. การดูแลรักษาอ่ืน ๆ - เมื่อพบการระบาดของเพลี้ยแป้งสีชมพู ควบคุมด้วย
การปล่อยแตนเบียน 
- ก าจัดวัชพืช 2 ครั้ง เมื่ออายุ 1 และ 2 เดือน 
- ฉีดพ่นปุ๋ยอินทรีย์น้ าที่ได้จากการหมักหอยเชอรี่และ
เศษปลาโดยใช้สารเร่ง พ.ด.2 1 ครั้ง/สัปดาห์ 

ด าเนินการตามวิธีเกษตรกร 
- ฉีดพ่นปุ๋ยอินทรีย์น้ าสูตร
หอยเชอรี่และเศษปลา หรือ
สูตรมูลสุกร 2-4 ครั้ง/
สัปดาห์ 

6. เก็บเก่ียว - เพ่ือให้ได้ผลผลิตและคุณภาพสูงโดยท าการเก็บเกี่ยวที่
อายุ 10-12 เดือน 

- เก็บเกี่ยวที่อายุไม่เกิน 10 
เดือน 

 

2.2. การบันทึกข้อมูล   
 1) ข้อมูลด้านการเกษตร เช่น การเจริญเติบโต โรค แมลงศัตรู แมลงศัตรูธรรมชาติ จ านวนต้นต่อพ้ืนที่  ผลผลิต
และองค์ประกอบของผลผลิต จ านวนหัวต่อต้น น้ าหนักหัว  เปอร์เซ็นต์แป้ง สุ่มเก็บ 4 จุด/แปลง พ้ืนที่สุ่มจุดละ 4x5 
ตารางเมตร 
 2)  ข้อมูลการปฏิบัติงาน เช่น ใสปุ๋ย ก าจัดวัชพืช ป้องกันก าจัดแมลง เป็นต้น 
 3)  ข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์ เช่น ต้นทุนการผลิต รายได้ ผลตอบแทน 
 4) ข้อมูลการใช้แรงงานและกิจกรรมอ่ืน  
  5) ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา เช่น กายภาพดิน เคมีดิน 
          6) ข้อมูลด้านสังคม และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2.3 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านการเกษตร ด้านเศรษฐศาสตร์ 
การใช้แรงงานและกิจกรรมอ่ืน  ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา  และด้านสังคม และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือดูทัศนคติและการ
ยอมรับของเกษตรกร   การน าไปสู่การพ่ึงตนเอง  และความยั่งยืนในอาชีพ 

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 

1. ข้อมูลทั่วไป 
1.1 พื้นที่ 
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ต าบลกุรุคุมีพ้ืนที่ทั้งหมด 31,895 ไร่โดยมีพ้ืนที่เพ่ือการเกษตร 18,915 ไร่โดยแบ่งพ้ืนที่ท านา 18,733 ไร่ที่เหลือท า
สวนท าไร่และพืชผักนอกเหนือจากพ้ืนที่ในการเกษตรแล้วเป็นที่อยู่อาศัยที่ป่าไม้และที่สาธารณะ.ภูมิประเทศ ต าบลกุ
รุคุ มีภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง เป็นทุ่งนา และป่า 

 1.2 ประชากร 
ต าบลกุรุคุจ านวนประชากร 8,116 คน เป็น ชาย 4,615 คน หญิง 3,501 คน ความหนาแน่นโดยเฉลี่ยประมาณ 
159.2 คน/ตารางกิโลเมตร จ านวน 2,097 ครัวเรือน  (ข้อมูล ณ วันที 30เมษายน 2555) ที่มา: ส านักทะเบียน
อ าเภอเมืองนครพนม  

 1.3 สภาพทางเศรษฐกิจ 
 ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ท านา รายได้เฉลี่ย 50,845.56 บาทต่อคนต่อปี รายรับจากบัญชีครัวเรือน 
60,762.86 บาทต่อคนต่อปี รายจ่ายจากบัญชีครัวเรือน 20,932.96 บาทต่อคนต่อปี หนี้สินจากบัญชีครัวเรือน 
1,382.35 บาทต่อคนต่อปี เงินออมจากบัญชีครัวเรือน 7,125.56 บาทต่อคนต่อปี  (ข้อมูล จปฐ.2 ปี 2554) 

1.4  การประกอบอาชีพทางการเกษตร  
ด้านการปลูกพืชเกษตรกรส่วนใหญ่มีอาชีพปลูกข้าวรองลงมาปลูกข้าวโพด มันส าปะหลัง ถั่วลิสงและพืชผัก
ตามล าดับจากสภาพทั่วไปของต าบลกุรุคุส่วนใหญ่เป็นที่ราบเหมาะแก่การท านาอาศัยน้ าฝนเป็นหลัก  
ปัญหาด้านการผลิตขาดแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรผลผลิตต่อไร่ต่ าปุ๋ยมีราคาสูง 
ความต้องการด้านการผลิตแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรวิธีเพ่ิมผลผลิตโดยกรรมวิธีปรับปรุงดินลดต้นทุนการผลิตปลูกพืช
หมุนเวียนในฤดูแล้งต้องการอาชีพเสริม 
 
 
 
 

2.  การผลิตและศักยภาพการผลิตมันส าปะหลัง 
 2.1 การผลิตมันส าปะหลงั  
การปลูกมันส าปะหลังของเกษตรกรบ้านกุรุคุ ต าบลกุรุคุ อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม จากการตอบแบบสอบถาม
ของเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง จ านวน 42 ราย แยกตามประเด็น ดังนี้  

1) พื้นที่ปลูก  
เกษตรกรบ้านกุรุคุมีอาชีพหลักคือท านา และมีอาชีพรองคือท าไร่ โดยเฉพาะมันส าปะหลัง พ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลังใน
แต่ละครัวเรือนตั้งแต่น้อยกว่า 10 ไร่จนถึงมากกว่า 40 ไร่  แต่ส่วนมากมีพ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลังอยู่ระหว่าง 11-20 
ไร่ คิดเป็นร้อยละ 55 รองลงมาคือ น้อยกว่า 10 ไร่ และ 21-30 ไร่ ร้อยละ 38  และ 5 ตามล าดับ   

2) พันธุ์ แหล่งที่มา และการจัดการท่อนพันธุ์  
พันธุ์ที่ปลูกมี9 พันธุ์ ส่วนใหญ่ปลูกหลายพันธุ์ในพ้ืนที่เดียวกัน พันธุ์ที่ปลูกมากที่สุดคือ ระยอง 72 (ร้อยละ 43)
รองลงมา ได้แก่ เกษตรศาสตร์50 ห้วยบง ระยอง 5 ระยอง 7 ระยอง 11 ระยอง 7 ระยอง 9 และ เกล็ดมังกร คิด
เป็นร้อยละ 38 33 33 12 12 7 และ 5 ตามล าดับ เกษตรกรร้อยละ 7 ไม่สามารถระบุชื่อพันธุ์ได้ ผลการศึกษา
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แสดงให้เห็นว่า เกษตรกรนิยมปลูกพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูง ปรบัตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีและทนแล้ง ท่อนพันธุ์เก็บ
รักษาได้นานและอัตราการงอกดี และเก็บผลผลิตได้เร็ว ซึ่งก็สอดคล้องกับลักษณะเด่นของมันส าปะหลังแต่ละพันธุ ์
คือ พันธุ์ที่ปลูกมากที่สุดคือพันธุ์ระยอง 72 ซึ่งเป็นพันธุ์ที่ปรับตัวได้ดีในสภาพแวดล้อมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ให้ผลผลิตหัวสดสูง (5.55 ตัน/ไร)่ท่อนพันธุ์มีความอยู่รอดถึงเก็บเกี่ยวสูงถึงร้อยละ92 ถือว่ามีความเหมาะสมกับ
พ้ืนที่ค่อนข้างมาก รองลงมาคือ พันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 หัวดกและเป็นกลุ่ม ผลผลิตหัวสด 4.4 ตัน/ไร่ ปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมได้ดี ต้นพันธุ์มีความงอกดีและเก็บรักษาได้นาน จึงยังเป็นที่นิยมโดยปลูกมากต่อมาคือพันธุ์ห้วยบง 60 
ผลผลิตหัวสด 5.4-6.0 ตัน/ไร่ อายุเก็บเกี่ยว 10-12 เดือน ท่อนพันธุ์มีความงอกและเปอร์เซ็นต์อยู่รอดสูง พันธุ์
ระยอง 5ผลผลิตหัวสด 4.4 ตัน/ไร่ อายุเก็บเก่ียว 10-12 เดือน ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี ทนแล้ง ท่อนพันธุ์
มีความงอกและเปอร์เซ็นต์อยู่รอดสูง  ส าหรับพันธุ์ระยอง 9 แลระยอง 11ยังไม่แพร่หลายในพ้ืนที่ ศักยภาพในการ
ให้ผลผลิตขึ้นอยู่กับสภาพพ้ืนที่และการดูแลรักษา เฉลี่ย 4.9 และ 4.44 ต้น/ไร่ ตามล าดับ ควรเก็บเกี่ยวเมื่ออายุ 1 
ปี เนื่องจากมีเปอร์เซ็นต์แป้งสูงแต่สะสมน้ าหนักช้า (กรมวิชาการเกษตร, 2553)   
แหล่งที่มาของพันธุ์ในระยะแรกมาจากแหล่งปลูกในต่างจังหวัด เช่น มุกดาหาร  นครราชสีมา  ต่อมาเม่ือมีการปลูก
มากขึ้นจึงนิยมเก็บพันธุ์เองและแลกเปลี่ยนในชุมชน จากผลการศึกษา พบว่า แหล่งที่มาที่มากที่สุดคือ เก็บพันธุ์เอง 
(ร้อยละ 62)รองลงมา ได้แก่ จากเพ่ือนบ้าน และต่างจังหวัด (ร้อยละ 31 และ 7)  
การจัดการท่อนพันธุ์ก่อนปลูกพบว่าส่วนใหญ่มีการแช่ท่อนพันธุ์เพ่ือป้องกันก าจัดเพลี้ยแป้ง (ร้อยละ 50) รองลงมา 
ได้แก่ การแช่ในสารละลายฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโต (ร้อยละ 31)และไม่มีการจัดการท่อนพันธุ์ก่อนปลูก (ร้อยละ
8) 
3) การปลูก 
ทั้งหมดเป็นการปลูกต้นฤดูฝนโดยยกร่องปลูกระยะปลูกส่วนใหญ่ระหว่างต้น 30-50 เซนติเมตร (ร้อยละ 62)
รองลงมาได้แก่ 70-80 เซนติเมตร 30 เซนติเมตร และ 81-100 เซนติเมตร  (ร้อยละ 19  17 และ 2 ตามล าดับ)  
ระหว่างแถวส่วนมาก70-80   เซนติเมตร  (ร้อยละ 55)รองลงมาได้แก่ และ 100 เซนติเมตร 50 เซนติเมตร (ร้อยละ 
40  และ 5) 
4)การดูแลรักษา  
เกษตรกรส่วนใหญ่มีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ (ร้อยละ 95)แต่ใช้ในปริมาณที่ต่ า ปุ๋ยอินทรีย์ที่ใช้มากท่ีสุดคือ ปุ๋ยชีวภาพ (ปุ๋ย
หมัก) (ร้อยละ 35)รองลงมาคือ ปุ๋ยอินทรีย์มูลวัว ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์มูลไก่ และปุ๋ยอินทรีย์มูลหมูสุกร(ร้อยละ 25  
20  15  และ ตามล าดับ  จ านวนครั้งที่ใส่มากท่ีสุดคือ 2 ครั้ง (ร้อยละ 45)รองลงมา คือ 1 ครั้ง (ร้อยละ 36)อัตราที่
ใส่ คือ 100-200 กิโลกรัม/ไร่   
เกือบทั้งหมดมีการใส่ปุ๋ยเคมี (ร้อยละ 98)จ านวนครั้งที่ใส่มากท่ีสุดคือ 1 ครั้ง (ร้อยละ 73)รองลงมาคือใส่ 2 ครั้ง 
(ร้อยละ 24) สูตรปุ๋ยที่ใช้มีหลากหลาย (8 สูตร) แต่ที่ใช้มากท่ีสุดคือ 15-15-15  (ร้อยละ 50)รองลงมา ได้แก่ 16-
16-8  16-16-16  46-0-0  15-7-18  21-0-0  16-20-0  และ 18-4-5  คิดเป็นร้อยละ 21  14  5  5   2  2  และ 
2 ตามล าดับ อัตราที่ใส่มากที่สุดคือ 50 กิโลกรัม/ไร่ (ร้อยละ 50)รองลงมา คือ 100  กิโลกรัม/ไร่ อ่ืนๆ และ25 
กิโลกรัม/ไร่ (ร้อยละ 19  17  และ 14 ตามล าดับ) 
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การก าจัดวัชพืชส่วนใหญ่ใช้สารเคมี 1 ครั้ง (ร้อยละ 36)รองลงมา คือแรงงานคน  1 ครั้ง  แรงงานคน 2 ครั้ง  และ
ใช้สารเคมี 2 ครั้ง (ร้อยละ 31 24  และ 24 ตามล าดับ) ส่วนมากก าจัดวัชพืชเมื่อมันส าปะหลังอายุ 1-3 เดือน  (ร้อย
ละ 57)รองลงมา คือ อายุมากกว่า 3 เดือน  และหลังปลูก (สารเคมีประเภทคลุมวัชพืช) (ร้อยละ 21และ 14) 
5)การเก็บเกี่ยว 
 เกษตรกรส่วนใหญ่เก็บเก่ียวมันส าปะหลังเมื่ออายุ 11-12 เดือน (ร้อยละ 33)รองลงมาคือ 9-10 เดือน และ8 เดือน 
(ร้อยละ 30)และมากกว่า 12 เดือน (ร้อยละ 7)ผลผลิตต่อไร่ ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 2-3 ตัน/ไร ่(ร้อยละ 54) รองลงมา 
คือ  2  3-4  และ 4-5 ตัน/ไร่  (ร้อยละ 21  14 และ 5 ตามล าดับ) 
6)  แหล่งความรู้การผลิตมันส าปะหลัง  
                    เกษตรกรส่วนมากได้ความรู้และวิธีการปลูกมันจากการเรียนรู้และประสบการณ์ของตนเอง (ร้อยละ 
42)รองลงมาคือจากเพ่ือนบ้านและชุมชน  ภาครัฐ  และเอกชน (ร้อยละ 36  19  และ 3 ตามล าดับ) 

1.7 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไข 
                 เกษตรกรส่วนใหญ่เห็นว่าปัญหาที่ส าคัญของการปลูกมันส าปะหลัง คือ วัชพืช (ร้อยละ 33)รองลงมา 
ได้แก่ เพลี้ยแป้ง  พันธุ์  ดิน  ปุ๋ยและการใช้ปุ๋ย  และเพลี้ยไฟ  (ร้อยละ 24  14  12  12 และ5 ตามล าดับ) 
ความต้องการในการพัฒนามากท่ีสุดคือการจัดการโรคและแมลงศัตรู (ร้อยละ 24) รองลงมา ได้แก่ การจัดการ
วัชพืช พันธุ์  ปุ๋ยและการใช้ปุ๋ย  และดินและการจัดการดิน คิดเป็นร้อยละ 21  17   12  และ 9 ตามล าดับไม่
ต้องการ (ร้อยละ 17) 
 

     2.2 ศักยภาพการให้ผลผลิตของมันส าปะหลังในดินชุดโพนพิสัย 

มันส าปะหลังสามารถปลูกและเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนหรือดินร่วนปนทรายการระบายน้ าดี อินทรียวัตถุน้อยกว่า 
2 เปอร์เซ็นตธ์าตุอาหารในดินไม่สูงมากนัก ผลผลิตแต่ละพ้ืนที่ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ าฝนและคุณลักษณะของดิน ดินที่
เหมาะสมความลึกของหน้าดินมากกว่า 50 เซนติเมตร ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 5-6อินทรียวัตถุ 0.6-1.0 เปอร์เซ็นต์ 
ฟอสฟอรัส 5-15 มิลลิกรัม/กรัม โพแทสเซียม 38-64 มิลลิกรัม/กรัม  (กอบเกียรติ, 2554) ลักษณะดินในแปลงปลูก
โดยการวัดค่าพิกัด GPS ของแปลงเทียบกับแผนที่ชุดดินของกรมพัฒนาที่ดิน พบว่าเป็นดินชุดโพนพิสัย ซึ่งเป็นชุดดิน
ที่พบมากในพ้ืนที่ ลักษณะดินบนเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินร่วนสีน้ าตาลปนเทาเข้ม ดินล่างตอนบนเป็นดินร่วน
เหนียวปนทรายถัดไปเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายปนกรวดหรือดินเหนียวปนกรวดมาก มีสีน้ าตาลหรือน้ าตาลแก่ ผล
การวิเคราะห์ดิน ค่า pH 5.24-5.74 อินทรียวัตถุ 1.08-1.60 ฟอสฟอรัส 1.43-3.21 พีพีเอ็ม โปแตสเซียม 99-142 
ความเหมาะสมส าหรับการปลูกมันส าปะหลัง อยู่ในระดับ 1g คือดินมีความเหมาะสมแต่มีปัญหาเศษหินลูกรังปะปน
มาก (สถานีพัฒนาที่ดินนครพนม, มปพ.) จากการคาดการณ์ผลผลิตโดยฐานข้อมูลกรมวิชาการเกษตร (2553) ในดิน
ชุดโพนพิสัยผลผลิตของมันส าปะหลังแต่ละพันธุ์จากมากไปน้อย คือ พันธุ์ระยอง 7 ระยอง 72 เกษตรศาสตร์ 50 
ระยอง 9 ระยอง 11 และ ระยอง 5 เท่ากับ 6.8  5.8  5.4  4.6  4.5 และ 3.9 ตัน/ไร่ ตามล าดับ (กรมวิชาการ
เกษตร, 2553) ในขณะที่ผลผลิตเฉลี่ยของจังหวัดนครพนม  ในปีเพาะปลูก 2555/56 เท่ากับ 3.07 ตัน/ไร่ 
(ส านักงานเกษตรจังหวัดนครพนม, 2556)   แสดงให้เห็นว่าการปลูกมันส าปะหลังในจังหวัดนครพนมมีโอกาสที่จะ
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พัฒนาให้ได้ผลผลิตเพ่ิมข้ึนได้ ถึง 6.8 ตัน/ไร่  และเมื่อเปรียบเทียบกับผลผลิตเฉลี่ยมาตรฐานของพันธุ์ ได้แก่ ระยอง 
7 ระยอง 72 เกษตรศาสตร์ 50 ระยอง 9 ระยอง 11 และ ระยอง 5 เท่ากับ 6.1 5.1 4.44  4.9  4.44 และ 4.4 
ตัน/ไร่ ตามล าดับ พบว่ามีพันธุ์ที่ให้ผลผลิตคาดการณ์สูงกว่าผลผลิตเฉลี่ยของพันธุ์ จ านวน 5 พันธุ์ คือ ระยอง 7 
ระยอง 72 เกษตรศาสตร์ 50 และ ระยอง 11 โดยพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 มีศักยภาพให้ผลผลผลิตเพ่ิมมากท่ีสุด คือ 
0.96 ตัน/ไร่ คิดเป็นร้อยละ 21.62 (ตารางที่ 1)  
 
ตารางที่ 1ผลผลิตเฉลี่ยและผลผลิตคาดการณ์ในดินชุดโพนพิสัยจังหวัดนครพนมของมันส าปะหลัง 

 

พันธุ์มันส าปะหลัง 
ผลผลิตเฉลี่ยของพันธุ์ 

(ตัน/ไร่) 
ผลผลิตคาดการณ์ 

(ตัน/ไร่) 
ความแตกต่าง 

(ตัน/ไร่) ร้อยละ 
ระอง 7 6.1 6.8 0.70 11.48 
ระยอง 72 5.1 5.8 0.70 13.73 
เกษตรศาสตร์ 50 4.44 5.4 0.96 21.62 
ห้วยบง 60 5.8 - - - 
ระยอง 9 4.9 4.6 -0.30 -6.12 
ระยอง 11 4.44 4.5 0.06 1.35 
ระยอง 5 4.4 3.9 -0.50 -11.36 

เฉลี่ย 5.86 5.17 0.27 5.11 
หมายเหตุ ความแตกต่าง = ผลผลิตจากการคาดการณ์ - ผลผลิตเฉลี่ยของพันธุ์ 
 

  2.3การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลัง 
 2.3.1 การเจริญเติบโตและผลผลิต 
ผลการทดสอบด้านการเจริญเติบโตและปริมาณผลผลิตของวิธีทดสอบและวิธีเกษตรกร จ านวน 5 แปลง แยกเป็น
รายแปลงเนื่องจากวิธีการปฏิบัติของเกษตรกรแต่ละรายแตกต่างกัน ดังนี้   

แปลงที่ 1 ปลูกปลายเดือนมีนาคม เก็บเกี่ยวเดือนมกราคม วิธีทดสอบ คือ พันธุ์ระยอง 9 การให้ปุ๋ยเคมี 
สูตร 15-7-18 อัตรา 50 กิโลกรัม/ไร่ และปุ๋ยอินทรีย์มูลไก่อัดเม็ด อัตรา 100 กิโลกรัม/ไร่ วิธีเกษตรกรที่ปลูกมัน
ส าปะหลังพันธุ์ระยอง 81 (ระยอง 72) และเกษตรศาสตร์ 50 ใส่ปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15  อัตรา 50 กิโลกรัม/ไร่  
และปุ๋ยอินทรีย์มูลสุกร อัตรา 300 กิโลกรัม/ไร่ ระยะปลูกเท่ากัน คือ ระหว่างต้น 60 เซนติเมตร ระหว่างแถว 100 
เซนติเมตร  เมื่อมันส าปะหลังอายุ 10 เดือนวิธีทดสอบให้ความสูงต้นเฉลี่ย 291 เซนติเมตร สูงกว่าค่ามาตรฐานพันธุ์ 
56 เซนติเมตร (ร้อยละ 19.24)วิธีเกษตรกร ต้นสูงเฉลี่ย 200 เซนติเมตร เท่ากับค่าเฉลี่ยของมาตรฐานพันธุ์(ตารางที่ 
2)  ผลผลิตเมื่ออายุ 10 เดือน วิธีทดสอบให้ผลผลิตหัวสด  5.69 ตัน/ไร่วิธีเกษตรกรให้ผลผลิตหัวสด 6.02ตัน/ไร่ สูง
กว่าวิธีทดสอบ 0.33 ตัน/ไร่ (ร้อยละ 5.48)และยังสูงกว่าค่ามาตรฐานพันธุ์และผลผลิตคาดการณ์ในดินชุดโพนพิสัย 
0.92 และ 0.22 ตัน/ไร่ (ร้อยละ 18.04 และ 3.79)  ในส่วนของพันธุ์ระยอง 9 ให้ผลผลิตหัวสดสูงกว่าค่ามาตรฐาน
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พันธุ์ และผลผลิตคาดการณ์ในดินชุดโพนพิสัย 0.79 และ 1.09 ตัน/ไร่ (ร้อยละ 16.12 และ23.70) (ตารางที่ 3) ทั้ง
วิธีทดสอบและวิธีเกษตรกรให้ผลผลิตสูงกว่าผลผลิตเฉลี่ยของจังหวัด (3.07 ตัน/ไร่) เท่ากับ 2.95  และ 2.62 ตันไร่ 
(ร้อยละ 96.09  และ 85.34) 

แปลงที่ 2 ปลูกปลายเดือนมีนาคม เก็บเกี่ยวเดือนมกราคมวิธีทดสอบ คือ พันธุ์ระยอง 9 ให้ปุ๋ยเคมี สูตร 
15-7-18 อัตรา 33กิโลกรัม/ไร่ ปุ๋ยอินทรีย์มูลไก่อัดเม็ด อัตรา 100 กิโลกรัม/ไร่ ระยะปลูก ระหว่างต้น 75 
เซนติเมตร ระหว่างแถว 100  เซนติเมตร วิธีเกษตรกร มันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 72  ใส่ปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15  
อัตรา 25กิโลกรัม/ไร่ ปุ๋ยอินทรีย์มูลสุกร อัตรา 100  กิโลกรัม/ไร่  ระยะปลูกระหว่างต้น 40-50 เซนติเมตร ระหว่าง
แถว 100 เซนติเมตร ทั้งสองกรรมวิธีฉีดพ่นปุ๋ยอินทรีย์น้ าสูตรหอยเชอรี่และเศษปลา เดือนละ 2-4ครั้ง ในระยะ
เจริญเติบโต ผลการทดสอบพบว่า เมื่อมันส าปะหลังอายุ 10 เดือน วิธีทดสอบให้ความสูงต้นเฉลี่ย 183 เซนติเมตร 
ต่ ากว่าความสูงมาตรฐานของพันธุ์ 52 เซนติเมตร (ร้อยละ 22.13)วิธีเกษตรกรต้นสูงเฉลี่ย 156 เซนติเมตร ซ่ึงต่ ากวา่
มาตรฐานพันธุ์44 เซนติเมตร (ร้อยละ 22.00)(ตารางที่ 2)ผลผลิตหัวสดเมื่ออายุ 10 เดือน วิธีทดสอบ5.52 ตัน/ไรว่ิธี
เกษตรกร5.80 กิโลกรัม/ไร่ วิธีทดสอบน้อยกว่า 0.28 ตัน/ไร่ (ร้อยละ 4.83)(ตารางที่ 2)  วิธีทดสอบให้ผลผลิตสดสูง
กว่ามาตรฐานพันธุ์ และผลผลิตคาดการณ์ในดินชุดโพนพิสัย 0.62  และ 0.92 ตัน/ไร่ (ร้อยละ 12.65  และ 20.00)  
วิธีเกษตรกรให้ผลผลิตหัวสดสูงกว่าค่ามาตรฐานพันธุ์ 0.42 ตัน/ไร่ (ร้อยละ 8.24)  แต่เท่ากับผลผลิตคาดการณ์ใน
ดินชุดโพนพิสัย (ตารางที่ 3)  ทั้งวิธีทดสอบและวิธีเกษตรกรให้ผลผลิตสูงกว่าผลผลิตเฉลี่ยของจังหวัด 2.45  และ 
2.73 ตัน/ไร่ คิดเป็นร้อยละ 79.80 และ  88.93 

แปลงที่ 3 ปลูกเดือนเมษายน เก็บเก่ียวเดือนมกราคม  วิธีทดสอบพันธุ์ระยอง 72  ให้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-7-
18 อัตรา 50 กิโลกรัม/ไร่ และปุ๋ยอินทรีย์มูลไก่อัดเม็ด 100 กิโลกรัม/ไร่ ระยะปลูกระหว่างต้น 50-60 เซนติเมตร 
ระหว่างแถว 100 เซนติเมตร วิธีเกษตรกรพันธุ์ระยอง 72  ใส่ปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15  อัตรา 50 กิโลกรัม/ไร่และฉีด
พ่นปุ๋ยอินทรีย์น้ าสูตรมูลสุกร 2-4 ครั้ง/เดือนระยะปลูกเหมือนกัน เมื่อมันส าปะหลังอายุ 9 เดือน พบว่าความสูงต้น
วิธีทดสอบเฉลี่ย 229 เซนติเมตร  วิธีเกษตรกร 225 เซนติเมตร (ตารางท่ี 2)  วิธีทดสอบสูงกว่า  4 เซนติเมตร (ร้อย
ละ 1.78)ผลผลิตหัวสดเมื่ออายุ 9 เดือน วิธีทดสอบ4.02 ตัน/ไร่  ต่ ากว่าค่ามาตรฐานพันธุ์ 1.08 ตัน/ไร่ (ร้อยละ 
21.18) เพราะเก็บเกี่ยวก่อนอายุครบ 1 ปี เนื่องจากพันธุ์ที่ใช้ในวิธีทดสอบ คือระยอง 9 เสียหายหมดเพราะเก็บ
รักษาไม่ดีและปลูกล่าช้ากว่าก าหนดมากจึงใช้แปลงของเกษตรกรที่ปลูกก่อนแต่เป็นพันธุ์เดียวกัน คือ ระยอง 72 
อายุมากกว่า 4 เดือน เป็นวิธีเกษตรกร พบว่า วิธีเกษตรกรให้ผลผลิตหัวสด 6.33 ตัน/ไรม่ากกว่าวิธีทดสอบซึ่งเป็น
พันธุ์เดียวกันแต่อายุน้อยกว่า 2.31 ตัน/ไร่ คิดเปน็ร้อยละ 57.46 วิธีเกษตรกรให้ผลผลิตสูงเนื่องจากเก็บเก่ียวเมื่อ
อายุมาก (13 เดือน)และมีการฉีดพ่นปุ๋ยอินทรีย์น้ าสูตรมูลสุกร ซึ่งผลผลิตสูงกว่าค่ามาตรฐานพันธุ์ และผลผลิต
คาดการณใ์นดินชุดโพนพิสัย 1.23  และ 0.53 ตัน/ไร่ (ร้อยละ 24.12 และ 9.) (ตารางที่ 3) ทั้งวิธีทดสอบและวิธี
เกษตรกรให้ผลผลิตสูงกว่าผลผลิตเฉลี่ยของจังหวัด 0.95 และ 3.26 ตัน/ไร่ (ร้อยละ  30.94  และ 106.19) 

 แปลงที่ 4 ปลูกปลายเดือนเมษายน เก็บเก่ียวเดือนมกราคม  วิธีทดสอบ คือ พันธุ์ระยอง 11 ให้ปุ๋ยเคมี 
สูตร 15-7-18 อัตรา 50 กิโลกรัม/ไร่ และปุ๋ยอินทรีย์มูลไก่อัดเม็ด 100 กิโลกรัม/ไร่ ระยะปลูก ระหว่างต้น 60 
เซนติเมตร ระหว่างแถว 120 เซนติเมตร วิธีเกษตรกร พันธุ์ระยอง 5 และห้วยบง (ปลูกคละในแปลงเดียวกัน) ใส่
ปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15  อัตรา 25กิโลกรัม/ไร่ระยะปลูกระหว่างต้น 60 เซนติเมตร ระหว่างแถว 120 เซนติเมตร
พบว่า เมื่อมันส าปะหลังอายุ 9 เดือน วิธีทดสอบให้ความสูงต้นเฉลี่ย156 เซนติเมตร ต่ ากว่าค่ามาตรฐานพันธุ์  14 
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เซนติเมตร ส่วนวิธีเกษตรกรต้นสูงเฉลี่ย 238เซนติเมตร สูงกว่าค่าสูงสุดของมาตรฐานพันธุ์  18 เซนติเมตร (ตารางท่ี 
2) ผลผลิตเมื่ออายุ 9 เดือน วิธีทดสอบให้ผลผลิตหัวสด 4.72 ตัน/ไร่  วิธีเกษตรกรให้ผลผลิตหัวสด 3.48 ตัน/ไร่  วิธี
ทดสอบสูงกว่า  1.24 ตัน/ไร่ (ร้อยละ 35.63)วิธีเกษตรกรให้ผลผลิตต่ ากว่าค่ามาตรฐานพันธุ์ระยอง 5 และห้วยบง 
0.92 และ 2.32 ตัน/ไร่ (ร้อยละ 26.44 และ 66.67)ผลผลิตค่อนข้างต่ าเป็นเพราะว่าในแปลงมีวัชพืชหนาแน่น 
เกษตรกรขาดแรงงานและเงินทุนในการดูแล และเก็บเก่ียวก่อนอายุครบ 12 เดือน  วิธีทดสอบให้ผลผลิตสูงกว่าค่า
มาตรฐานพันธุ์ และผลผลิตคาดการณ์ในดินชุดโพนพิสัย 0.28 และ 0.22 ตัน/ไร่ (ร้อยละ 6.31และ 4.95) (ตารางที่ 
3)  ทั้งวิธีทดสอบและวิธีเกษตรให้ผลผลิตสูงกว่าผลผลิตเฉลี่ยของจังหวัด 1.65 และ 0.41 ตัน/ไร่ (ร้อยละ 53.75  
และ  13.36) 

  แปลงที่ 5 ปลูกปลายเดือนพฤษภาคม เก็บเกี่ยวเดือนมกราคม วิธีทดสอบ พันธุ์ระยอง 11 ปุ๋ยเคมี สูตร 
15-7-18 อัตรา 50 กิโลกรัม/ไร่ และปุ๋ยอินทรีย์มูลไก่อัดเม็ด 100 กิโลกรัม/ไร่ ระยะปลูกระหว่างต้น 70-80 
เซนติเมตร ระหว่างแถว 100 เซนติเมตร วิธีเกษตรกร พันธุ์ระยอง 5  และ ห้วยบง (ปลูกคละ)  ไม่ใส่ปุ๋ยระยะปลูก
ระหว่างต้น 30-50 เซนติเมตร ระหว่างแถว 100 เซนติเมตร เมื่อมันส าปะหลังอายุ 8 เดือนความสูงต้นเฉลี่ยวิธี
ทดสอบ 131 เซนติเมตร วิธีเกษตรกร 110 เซนติเมตร วิธีทดสอบสูงกว่า 21 เซนติเมตร (ร้อยละ 19.09)(ตารางที่ 2) 
ผลผลิตหัวสดเมื่ออายุ 8 เดือน วิธีทดสอบ 4.35 ตัน/ไร่  วิธีเกษตรกร 2.16 ตัน/ไร่(ตารางที่ 3)  วิธีทดสอบมากกว่า 
2.19 ตัน/ไร่ (ร้อยละ 101.39)วิธีทดสอบให้ผลผลิตน้อยกว่าค่ามาตรฐานพันธุ์ และค่าประเมินผลผลิตในดินชุดโพน
พิสัย 0.09 และ  0.15  ตัน/ไร่ (ร้อยละ 20.7 และ 3.45) แตใ่ห้ผลผลิตมากว่าผลผลิตเฉลี่ยของจังหวัด1.28 ตัน/ไร่ 
(ร้อยละ 41.69) ส่วนวิธีเกษตรกรให้ผลผลิตน้อยกว่าผลผลิตเฉลี่ยของจังหวัด0.91  ตัน/ไร่ (ร้อยละ 42.13)สอดคลอ้ง
กบัเมธีและคณะ ( 2541)  ที่พบวา่การใชปุ้๋ ยเคมใีนอตัราทีต่า่งกนัในปีแรกใหผ้ลผลติไมแ่ตกตา่งกนัสว่นในปีที่ 2 การใชปุ้๋ ยอตัรา  
8-8-8  4-8-8  และ 0-8-8  ใหผ้ลผลติ (4,588   4,510  และ 4,108  กิโลกรมั/ไรต่ามล าดบั)สงูกวา่ไมใ่สปุ่๋ ยเคมีรอ้ยละ  23   21  
และ 10   ตามล าดบั 

ตารางที่ 2ความสูงต้นของมันส าปะหลังเปรียบเทียบวิธีทดสอบและวิธีเกษตรกร จังหวัดนครพนม ปี 2556-2557 

ตารางที่ 3ผลผลิตของมันส าปะหลังเปรียบเทียบวิธีทดสอบและวิธีเกษตรกร จังหวัดนครพนม ปี 2556-2557 

แปลง
ที ่

ความสูงต้น 
 (เซนติเมตร) 

เปลี่ยนแปลง 
(ทดสอบ-เกษตรกร) 

มาตรฐานพันธุ์ 
(เซนติเมตร) 

ความแตกต่าง 
(ผลการทดลอง-มาตรฐาน) 

อายุ 
(เดือน) เกษตรกร ทดสอบ เมตร ร้อยละ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ 

1 200 291 91 45.50 200 235 0 56 10 
2 183 156 -27 -14.75 200 235 17 79 10 
3 225 229 4 1.78 200 200 25 29 8 
4 238 156 -82 -34.45 170-220 170-220 18 -39 8 
5 110 131 21 19.09 170-220 170-220 -60 -39 7 

เฉลี่ย 190 193 3 3.43 197 212 -7 -19 8.20 

แปลง
ที ่

ผลผลิตหัวสด 
(กิโลกรัม/ไร่) 

ความแตกต่าง 
(ทดสอบ-เกษตรกร) 

มาตรฐานพันธุ์ ความแตกต่าง 
(ผลการทดลอง-ค่าเฉลี่ยพันธุ์) 

อายุ 
(เดือน) เกษตรกร ทดสอบ กิโลกรัม/

ไร่ 
ร้อยละ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ 
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 ผลการทดสอบในแปลงที่ 1 และ 2 สอดคล้องกับศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ (2553) ที่พบว่าการปลูกพันธุ์
ระยอง 9 ในสภาพดินร่วนทราย ความอุดมสมบูรณ์ต่ า ร่วมกับการใส่ปุ๋ยมูลไก่แกลบ 500 กิโลกรัม/ไร่ และใส่ปุ๋ยเคมี
สูตร 15-7-18 อัตรา 50 กิโลกรัม/ไร่ ให้ผลผลิตหัวสดเฉลี่ย 5.74 ตัน/ไร่ เมื่ออายุ 8 เดือน แต่ไม่สอดคล้องกับการ
ปลูกท่ีอุบลราชธานี ที่ให้ปุ๋ยสูตร 15-7-18 อัตรา 50 กิโลกรัม/ไร่ให้ผลผลิต หัวสด 3.98 ตัน/ไร่ เมื่ออายุ 10 เดือน 
ส าหรับพันธุ์ระยอง 72 ผลการทดลองให้ผลผลิตสูง สอดคล้องกับการปลูกที่อุบลราชธานี เมื่อใส่ปุ๋ย 15-7-18 อัตรา 
50 กิโลกรัม/ไร่ ให้ผลผลิต 5.25 ตัน/ไร่ เมื่ออายุ 11 เดือน (บุญเหลือ, 2550) ส าหรับการใช้ปุ๋ยอนิทรีย์ผลการ
ทดลองเป็นในทางเดียวกับการศึกษาการปรับปรุงบ ารุงดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์ประเภทปุ๋ยมูลสัตว์ ที่พบว่า การใช้ปุ๋ยมูล
ไก่อัดเม็ดกับมันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 72  อัตรา 500-1000 กิโลกรัม/ไร่ ให้ผลผลิตใกล้เคียงกับการใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 
15-7-18 อัตรา 50-100 กิโลกรัม/ไร่ การใส่ปุ๋ยมูลไก่อัดเม็ดอัตรา 500 กิโลกรัม/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีอัตรา 50 
กิโลกรัม/ไร่ ให้ผลตอบแทนสูงสุด และผลผลิตสูงสุดเฉลี่ย 10.20 ตันต่อไร่ (สถานีทดลองพืชไร่มหาสารคาม, 2544) 

 2.3.2 ต้นทุนการผลิต รายได้ และผลตอบแทน 
 1) ต้นทุนการผลิต 
ต้นทุนการผลิตแปลงที่ 1 และแปลงที่ 3 วิธีทดสอบ เท่ากับ 4,700และ3,910 บาท/ไร่  วิธีเกษตรกร เท่ากับ4,880และ 
5,230 บาท/ไร่วิธีทดสอบน้อยกว่า 180และ 1,320 บาท/ไร่ (ร้อยละ 3.83 และ 33.76) แปลงที่ 2 4 และ 5วิธีทดสอบ
มากกว่าวิธีเกษตรกร โดยวิธีทดสอบ เท่ากับ 4,843  3,660  และ3,910 บาท/ไร่  วิธีเกษตรกร เท่ากับ 4,7602,930
และ 2,680 บาท/ไร่วิธีทดสอบมากกกว่า 83 730 และ 1,230 บาท/ไร่ (ร้อยละ 1.74  24.91 และ 45.90 ตามล าดับ) 
เฉลี่ยทั้ง 5 แปลง วิธีทดสอบสูงกว่าวิธีเกษตรกร 109 บาท/ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.66 (ตารางที่ 4) 
 ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต แปลงที่ 1  2 และ 3 วิธีทดสอบน้อยกว่าวิธีเกษตรกร โดยวิธีทดสอบเท่ากับ 1.21  
1.14  และ 1.03 บาท/กิโลกรัม  วิธีเกษตรกรเท่ากับ 1.23 1.22  และ 1.21 บาท/ไร่วิธีทดสอบน้อยกว่า 0.02  0.08 
และ 0.18 บาท/กิโลกรัม (ร้อยละ 1.65  7.02  และ 17.48 ตามล าดับ)แปลงที่ 4 และ 5วิธีทดสอบมากกว่าวิธี
เกษตรกร โดยวิธีทดสอบ เท่ากับ 1.29  และ 1.13บาท/กิโลกรัม  วิธีเกษตรกร เท่ากับ 1.18 และ 1.11 บาท/ไร่วิธี
ทดสอบมากกว่า 0.11  และ 0.02 บาท/กิโลกรัม (ร้อยละ 9.32 และ 1.80) เฉลี่ยทั้ง 5 แปลง วิธีทดสอบมากกว่าวิธี
เกษตรกร 0.03 บาท/กิโลกรัม  คิดเป็นร้อยละ 2.65  (ตารางที่ 4) 

        2) รายได้ 
 รายไดแ้ปลงที่ 1  2 และ 3 วิธีทดสอบน้อยกว่าวิธีเกษตรกร วิธีทดสอบให้รายได้13,087  12,696  และ 9,246 บาท/
ไร่  วิธีเกษตรกร 13,846  13,340  และ 14,559 บาท/ไร่วิธีทดสอบน้อยกว่า 759  644 และ 5,313 บาท/ไร่   (ร้อย
ละ 5.83 5.07 และ 57.46 ตามล าดับ)แปลงที่ 4และ 5 วิธีทดสอบให้รายได้มากกว่าวิธีเกษตรกร โดยวิธีทดสอบให้

1 6.02 5.69 -0.33 5.48 5.1 4.9 0.92 0.79 10 
2 5.8 5.52 -0.28 4.83 5.1 4.9 0.7 0.62 10 
3 4.02 6.33 2.31 57.46 5.1 4.9 -1.08 1.43 9 
4 3.48 4.72 1.24 35.63 4.4 4.44 -0.92 0.28 9 
5 2.16 4.35 2.19 101.39 4.4 4.44 -2.24 -0.09 8 

เฉลี่ย 4.30 5.32 1.026 23.88 4.82 4.72 -0.524 0.606 9.20 
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รายได1้0,856  และ 10,005บาท/ไร่  วิธีเกษตรกร7,958 และ 4,968บาท/ไร่  วิธีทดสอบมากกว่า 2,898 และ 5,037
บาท/ไร่(ร้อยละ 36.42 และ 101.39) เฉลี่ยทั้ง 5 แปลง วิธีทดสอบมากกว่าวิธีเกษตรกร 244บาท/ไร่  คิดเป็นร้อยละ 
2.23(ตารางที่ 4) 

   3) ผลตอบแทน 
 ผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่ายแปลงที่ 1  2 และ 3 วิธีทดสอบน้อยกว่าวิธีเกษตรกรวิธีทดสอบให้ผลตอบแทน 8,387  
7,853  และ 5,336 บาท/ไร่  วิธีเกษตรกร 8,966 8,580  และ 9,329  บาท/ไร่วิธีทดสอบน้อยกว่า 579  727 และ 
3,993 บาท/ไร่  (ร้อยละ 6.90  9.26 และ 74.83  ตามล าดับ) แปลงที่ 4และ 5 วิธีทดสอบให้ผลตอบแทนมากกว่าวิธี
เกษตรกร โดยวิธีทดสอบให้ผลตอบแทน7,196  และ 6,095 บาท/ไร่  วิธีเกษตรกร 5,028 และ 2,288บาท/ไร่วิธี
ทดสอบมากกว่า 2,168 และ 3,807 บาท/ไร่ (ร้อยละ 43.12  และ 166.39) เฉลี่ยทั้ง 5 แปลง วิธีทดสอบมากกว่าวิธี
เกษตรกร 135บาท/ไร่  คิดเป็นร้อยละ 1.97(ตารางที่ 4) 

        4) สัดส่วนรายได้ต่อการลงทุน 
สัดส่วนรายได้ต่อการลงทุนหรือค่า BCR แปลงที่ 1  2 และ 3 วิธีทดสอบน้อยกว่าวิธีเกษตรกร วิธีทดสอบให้ค่า BCR 
2.78 2.62  และ 2.36  วิธีเกษตรกร 2.84  2.80  และ 2.78  วิธีทดสอบน้อยกว่า 0.06 0.18 และ 0.42(ร้อยละ 2.16 
6.87  และ 16.80 ตามล าดับ)แปลงที่ 4และ 5 วิธีทดสอบให้ค่า BCR มากกว่าวิธีเกษตรกร โดยวิธีทดสอบมีค่า BCR 
2.97  และ 2.56 วิธีเกษตรกร 2.72 และ 1.85 วิธีทดสอบมากกว่า 0.25 และ 0.71(ร้อยละ 9.19  และ 38.38)  เฉลี่ย
ทั้ง 5 แปลง วิธีทดสอบมากกว่าวิธีเกษตรกร 0.06  คิดเป็นร้อยละ 2.31(ตารางท่ี 4) 
             สัดส่วนรายได้ต่อการลงทุนที่มากท่ีสุดคือ วิธีทดสอบแปลงที่ 4 (2.97) คือการใช้พันธุ์ระยอง 11 ร่วมกับ
ปุ๋ยเคมีสูตร 15-7-18  อัตรา 50 กิโลกรัม/ไร่ ปุ๋ยอินทรีย์มูลไก่อัดเม็ด อัตรา 100 กิโลกรัม/ไร่ รองลงมา คือ วิธี
เกษตรกรแปลงที่ 1 (2.84)  คือ พันธุ์ระยอง 72 ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15  อัตรา 50 กิโลกรัม/ไร่ ปุ๋ยอินทรีย์มูล
สุกร อัตรา 300 กิโลกรัม/ไร่  สัดส่วนรายไดต้่อการลงทุนที่ต่ าที่สุดคือ วิธีเกษตรกรแปลงที่ 5 (1.85) คือ ไม่มีการใช้ปุ๋ย
ทั้งปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมี มีต้นทุน รายได้และผลตอบแทนน้อยที่สุด(ตารางที่ 4)   

ตารางที4่ต้นทุน ผลผลิต รายได้ และผลตอบแทนจากการผลิตมันส าปะหลัง เปรียบเทียบวิธีทดสอบกับวิธีเกษตรปี 
2556/57  

 

แปลงที่ กรรมวิธี ต้นทุนรวม 
(บาท/ไร่) 

ผลผลิต 
(ตัน/ไร่) 

ต้นทุนต่อหน่วย 
(บาท/กิโลกรัม) 

รายได้ 
(บาท/ไร่) 

ผลตอบแทน 
(บาท/ไร่) 

BCR 
1 ทดสอบ 4,700 5.69 1.21 13,087 8,387 2.34 
 เกษตรกร 4,880 6.02 1.23 13,846 8,966 2.71 
2 ทดสอบ 4,843 5.52 1.14 12,696 7,853 2.36 
 เกษตรกร 4,760 5.80 1.22 13,340 8,580 2.88 
3 ทดสอบ 3,910 4.02 1.03 9,246 5,336 2.00 
 เกษตรกร 5,230 6.33 1.21 14,599 9,329 2.83 
4 ทดสอบ 3,660 4.72 1.29 10,856 7,196 2.35 
 เกษตรกร 2,930 3.46 1.18 7,958 5,028 2.63 
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5 ทดสอบ 3,910 4.35 1.11 10,005 6,095 2.17 
 เกษตรกร 2,680 2.16 0.81 4,968 2,288 2.11 

เฉลี่ย ทดสอบ 4,205 4.86 1.16 11,178 6,973 2.66 
 เกษตรกร 4,096 4.75 1.13 10,934 6,838 2.60 

 

สรุปผลการทดลองและค าแนะน า 

สรุปผลการทดลอง 

1. มันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 9 ที่ปลูกในดินชุดโพนพิสัย ใส่ปุ๋ยเคมี สูตร 15-7-18 อัตรา 50 กิโลกรัม/ไร่ ร่วมกับปุ๋ย
อินทรีย์มูลไก่อัดเม็ด อัตรา 100 กิโลกรัม/ไร่ ให้ผลผลิตหัวสด 5.69 ตัน/ไร่ 
2. มันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 9 ที่ปลูกในดินชุดโพนพิสัย ใส่ปุ๋ยเคมี สูตร 15-7-18 อัตรา33 กิโลกรัม/ไร่ ร่วมกับปุ๋ย
อินทรีย์มูลไก่อัดเม็ด อัตรา 100 กิโลกรัม/ไร่ และฉีดพ่นด้วยปุ๋ยอินทรีย์น้ าที่ได้จากการหมักหอยเชอรี่และเศษปลา 
2-3 ครั้ง/เดือน  ให้ผลผลิตหัวสด5.80 ตัน/ไร่  เมื่ออายุ 10 เดือน   

 3.มันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 11ที่ปลูกในดินชุดโพนพิสัย ใส่ปุ๋ยเคมี สูตร 15-7-18 อัตรา50 กิโลกรัม/ไร่ ร่วมกับปุ๋ย
อินทรีย์มูลไก่อัดเม็ด อัตรา 100 กิโลกรัม/ไร่ ให้ผลผลิตหัวสด4.72 และ 4.35 ตัน/ไร่  เมื่ออายุ 9 และ 8 เดือน  
ตามล าดับ 

4.มันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 72ที่ปลูกในดินชุดโพนพิสัย ใส่ปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15 อัตรา50 กิโลกรัม/ไร่ ร่วมกับปุ๋ย
อินทรีย์มูลสุกร อัตรา 300 กิโลกรัม/ไร่ให้ผลผลิตหัวสด6.02 ตัน/ไร่  เมื่ออายุ 10 เดือน   

5.มันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 72ที่ปลูกในดินชุดโพนพิสัย ใส่ปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15 อัตรา25 กิโลกรัม/ไร่ ร่วมกับปุ๋ย
อินทรีย์มูลสุกร อัตรา 300 กิโลกรัม/ไร่ และฉีดพ่นด้วยปุ๋ยอินทรีย์น้ าสูตรหอยเชอรี่และเศษปลา 2-3 ครั้ง/เดือน  ให้
ผลผลิตหัวสด 5.80 ตัน/ไร่  เมื่ออายุ 10 เดือน   
6.มันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 72ที่ปลูกในดินชุดโพนพิสัย ใส่ปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15 อัตรา50 กิโลกรัม/ไร่ และฉีดพ่น
ด้วยปุ๋ยอินทรีย์น้ าสูตรมูลสุกร 2-3 ครั้ง/เดือน  ให้ผลผลิตหัวสด 6.33 ตัน/ไร่  เมื่ออายุ 13เดือน  แสดงให้เห็นว่า 
อายุการเก็บเก่ียวที่มากขึ้นท าให้ผลผลิตเพ่ิมข้ึน 
7.การปลูกมันส าปะหลังในดินชุดโพนพิสัย ที่ไม่มีการใช้ปุ๋ยทั้งปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมี มันส าปะหลังเจริญเติบโตไม่ดี
และให้ผลผลิตต่ า คือ เท่ากับ 2.16 ตัน/ไร่  เมื่ออายุ8 เดือน   
 
ค าแนะน า 

1.  การปลูกมันส าปะหลังควรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี เพ่ือบ ารุงต้นและช่วยปรับปรุงบ ารุงดินและชะลอการ
เสื่อมโทรมของดิน เพราะว่าการปลูกมันส าปะหลังติดต่อกันหลายปีจะท าให้ความอุดมสมบูรณ์ของดินลดลง 
2.  การใช้ปุ๋ยเคมสี าหรับมันส าปะหลังควรใช้ให้สอดคล้องกับชนิดพืชและในปริมาณท่ีเหมาะสมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต  โดยปุ๋ยที่แนะน า คือ ปุ๋ยที่มีธาตุอาหาร ไนโตรเจน :ฟอสฟอรัส: โพแทสเซียม (N:P2O5:K2O) 
สัดส่วน2:1:2  อัตรา 50-100  กิโลกรัม/ไร่ จ านวน 1-2 ครั้ง  
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3.  ต้นทุนการผลิตมันส าปะหลังที่สูงขึ้นมาก ส่วนหนึ่งมาจากค่าแรงงานในการก าจัดวัชพืช เพราะฉะนั้นเกษตรกร
ควรก าจัดวัชพืชเมื่อวัชพืชยังเล็กจะช่วยลดค่าแรงงานในการป้องกันก าจัดวัชพืชลงได้ 
4. การเพ่ิมผลผลิตมันส าปะหลังขึ้นกับหลายวิธีการร่วมกัน ตั้งแต่การเตรียมดิน การคัดเลือกพันธุ์และต้นพันธุ์ที่ดี 
ระยะปลูกและการจัดการที่เหมาะสม รวมถึงการเก็บเก่ียวเมื่ออายุที่เหมาะสม  
 

------------------------------ 
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ภาคผนวก 

ตารางผนวกท่ี 1  สมบัติทางเคมีของดินแปลงมันส าปะหลังก่อนปลูก (มีนาคม 2556) 
 

แปลงที่ pH OM Avail P(ppm)  Exch.K (ppm) 
1 5.51 1.2304 2.46 130 
2 5.74 1.0789 1.48 99 

3 5.49 1.6027 1.43 128 

4 5.27 1.1052 3.21 142 

5 5.24 1.2699 1.59 130 

เฉลี่ย 5.45 1.25742 2.034 125.8 

 
ตารางภาคผนวกท่ี 2แสดง ปริมาณน้ าฝน อุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์  จังหวัดนครพนม  ปี 2554- 2555 
 

http://nsfcrcnews.blogspot.com/2010/03/9.html
http://www.doae.go.th/library/html/
http://web.sut.ac.th/cassava/UserFiles/File/%20%20%20%20images/work/%20index.php
http://web.sut.ac.th/cassava/UserFiles/File/%20%20%20%20images/work/%20index.php
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ปี 
ปริมาณน้ าฝน 

(มม.) 

อุณหภูมิ (°c) ความชื้นสัมพัทธ์ (%) 

สูงสุด ต่ าสุด เฉลี่ยทั้งปี สูงสุด ต่ าสุด เฉลี่ย 

2554 2.719.6 38.50 8.50 26.32 96.0 44.0 75.29 

2555 2,037.3 32.80 12.80 27.40 99.0 28.0 70.12 

เฉลี่ย 2,403.4 38.21 10.15 26.51 98.7 26.2 73.90 
 

ตารางภาคผนวกท่ี 3พ้ืนที่เพาะปลูก ผลผลิต มันส าปะหลังจังหวัดนครพนมปี 2550 – 2555 

 

จังหวัดนครพนม ผลผลิตเฉลี่ยทั้งประเทศ 
(กิโลกรัม/ไร่) ปีเพาะปลูก พ้ืนที่ปลูก (ไร่) ผลผลิต  (กิโลกรัม/ไร่) 

2550/51 3,375 2,373  3,670 

2552/53 27,663 2,673 3,630 

2553/54 54,531 3,252 - 

2554/55 54,895 3,057 - 

2555/56 63,795 3,071 - 

 

 
 
 
 
ตารางผนวกท่ี 4 รายการปัจจัยการผลิตและค่าใช้จ่ายการผลิตมันส าปะหลังของแปลงทดสอบ เปรียบเทียบวิธี
ทดสอบกับวิธีเกษตรปี 2556/57  

     

รายการใช้จ่าย 
แปลงท่ี 1 แปลงท่ี 2 แปลงท่ี  3 แปลงท่ี 4 แปลงท่ี 5 เฉลี่ย 

ก ท ก ท ก ท ก ท ก ท ก ท 
ไถ 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 

พันธุ์ 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

แรงงาน ปลูก 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

ก าจัดวัชพืช 500 500 500 500 500 500 250 250 500 500 450 450 

ใส่ปุ๋ย/ฉีดพ่นปุ๋ย 100 100 1,080 1,080 1,150 100 100 100 0 100 486 296 

เก็บเกี่ยว 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 

สารก าจัดวัชพืช 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 



17 
 

ปุ๋ยทางใบ 0 0 100 100 100 0 0 0 0 0 40 20 

ปุ๋ยเคมี 1,600 1,580 400 643 800 790 400 790 0 790 640 918.6 

ปุ๋ยอินทรีย์ 500 340 500 340 500 340 0 340 0 340 300 340 

ต้นทุนรวม 4,880 4,700 4,760 4,843 5,230 3,910 2,930 3,660 2,680 3,910 4,096 4,205 

ผลผลิต(ตัน/ไร่) 6.02 5.69 5.8 5.52 6.33 4.02 3.46 4.72 2.16 4.35 4.75 4.86 

ต้นทุนต่อกิโลกรัม 1.23 1.21 1.22 1.14 1.21 1.03 1.18 1.29 0.81 1.11 1.13 1.16 

รายได้ 13,846 13,087 13,340 12,696 14,559 9,246 7,958 10,856 4,968 10,005 10,934 11,178 

ผลตอบแทน 8,966 8,387 8,580 7,853 9,329 5,336 5,028 7,196 2,288 6,095 6,838 6,973 

BCR 2.84 2.78 2.80 2.62 2.78 2.36 2.72 2.97 1.85 2.56 2.60 2.66 

หมายเหตุ   ก หมายถึงวิธีเกษตรกร      
               ท  หมายถึงวิธีทดสอบ           

ราคาผลผลิต ในพื้นที่ เดือนมกราคม ปี 2557  เท่ากับ 2.30  บาท/กิโลกรมั 

 
ตารางผนวกท่ี 5  ชื่อที่อยู่เกษตรกรแปลงทดสอบมันส าปะหลังจังหวัดนครพนม  (ปี 2556) 
 

 

 

ตารางผนวกท่ี 6 รายชื่อพันธุ์มันส าปะหลังของแปลงทดสอบ ปี 2556/57  และผลผลิตเฉลี่ยของพันธุ์มันส าปะหลัง 
 

แปลง 
ที ่

ค่าพิกัดแปลง 
ชื่อเกษตรกร ที่อยู่เกษตรกร X Y Z 

1 452787 1918163 168 นางศรีวิไลสินสมุทร 129 หมู่ที่ 3 บ้านกุรุคุ ต.กุรุคุ อ.เมือง จ.นครพนม 

2 448594 1921704 186 นายประเสริฐสินโพธิ์นัย 54 หมู่ที่ 9 บ้านกุรุคุ ต.กุรุคุ อ.เมือง จ.นครพนม 

3 448552 1921668 189 นางสมใจโพธิ์ใน 36 หมู่ที่ 9 บ้านกุรุคุ ต.กุรุคุ อ.เมือง จ.นครพนม 

4 448339 1921772 181 นายโชมค าบาน 188 หมู่ที่ 6 บ้านกุรุคุ ต.กุรุคุ อ.เมือง จ.นครพนม 

5 449770 1922763 187 นางวิมลยาปัญ 130 หมู่ที่ 9 บ้านกุรุคุ ต.กุรุคุ อ.เมือง จ.นครพนม 

แปลง 
ที ่

ชื่อพันธุ์มันส าปะหลัง ค่าเฉลี่ยผลผลิต 
เกษตรกร ทดสอบ พันธุ ์ ผลผลติหัวสด (กิโลกรัม/ไร่) 

1 ระยอง 72 ระยอง 9 ระยอง 72 5.1 

2 ระยอง 72 ระยอง 9 ระยอง 9 4.9 

3 ระยอง 72 ระยอง 72 ระยอง 11 4.44 

4 ระยอง 5 และ ห้วยบง ระยอง 11 ระยอง 5 4.4 

5 ระยอง 5 และห้วยบง ระยอง 11 ห้วยบง 60 5.8 
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ฐานข้อมูลการคาดการณผ์ลผลติมนัส าปะหลัง ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม (กรมวิชาการเกษตร, 2553) 
 

 
 
ที่มา : กรมวิชาการเกษตร, http://at.doa.go.th/cassava/cassava.php?province=NPN&amphoe=4805&tambon=-1 
 
 
 
 
 
แผนที่ชุดดิน ต.กุรุคุ อ.เมือง จ.นครพนม 
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ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน,http://r04.ldd.go.th/npn01/suddin/meong/meong1/me1.pdf 
 

 

 

http://r04.ldd.go.th/npn01/suddin/meong/meong1/me1.pdf
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ตารางผนวกท่ี 7 การเลือกการปลูกพืชเศรษฐกิจ ต.กุรุคุ อ.เมือง จ.นครพนม         
  

กลุ่มชุดดิน ข้าว ข้าวโพด ถั่วเหลือง ล าไย ส้ม สับปะรด อ้อย ยูคาลิปตัส ยางพารา หญ้าเลี้ยงสัตว ์ มันส าปะหลัง 
กลุ่มชุดดินท่ี_17 1s 3f 3f 3f 3f 3f 3f 3f 3f 2f 3f 
กลุ่มชุดดินท่ี_18 1s 3f 3f 3f 3f 3f 3f 3f 3f 2f 3f 
กลุ่มชุดดินท่ี_2 1 3f 3f 3f 3f 3f 3f 3f 3f 2f 3f 
กลุ่มชุดดินท่ี_25/22 1s 3f 3f 3f 3f 3f 3f 3f 3f 2f 3f 
กลุ่มชุดดินท่ี_25/49B 1s 3f 3f 3f 3f 3f 3f 3f 3f 2f 3f 
กลุ่มชุดดินท่ี_31 2w 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
กลุ่มชุดดินท่ี_33 3w 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
กลุ่มชุดดินท่ี_35 3w 1s 1s 1 1 1 1 1 1s 1 1s 
กลุ่มชุดดินท่ี_35/40 3w 1s 1s 1 1 1 1 1 1s 1 1s 
กลุ่มชุดดินท่ี_4 1 3f 3f 3f 3f 3f 3f 3f 3f 2f 3f 
กลุ่มชุดดินท่ี_49 2w 2s 2g 2g 2g 1 1g 1g 2g 1 1g 
กลุ่มชุดดินท่ี_49B 2t 2g 2g 2g 2g 2g 2g 1g 2g 1 2g 
กลุ่มชุดดินท่ี_6 1 3f 3f 3f 3f 3f 3f 3f 3f 2f 3f 
กลุ่มชุดดินท่ี_6-ow 2s 3f 3f 3f 3f 3f 3f 3f 3f 3f 3f 
กลุ่มชุดดินท่ี_6/16 1 3f 3f 3f 3f 3f 3f 3f 3f 2f 3f 
พื้นที่ทหาร m m m m m m m m m m m 
แหล่งน้ า w w w w w w w w w w w 

ระดับความเหมาะสม ข้อจ ากัด    
1 = ดินมีความเหมาะสม a = มีปัญหาความเป็นกรดของดิน g = มีปัญหาเศษหินลูกรังปะปนมาก 0 = มีปัญหาดินเป็นดินเชิงอินทรีย ์ u = การยึดตัวในขณะดินชื้น 

2 = ดินไม่ค่อยเหมาะสม b = ความหนาของวัสดุที่เหมาะสม h = มีปัญหาดินชื้นแฉะเกินไป p = การมีก้อนหิน w = มีปัญหาดินมักขาดแคลนน้ าในฤดูเพาะปลูก 

3 = ดินไม่เหมาะสม c = มีปัญหาดินที่ชั้นดานแข็ง j = มีปัญหากรดจัดเนื่องจากจาโรไซด์อยู่ในชั้นดินระดับตื้น q = ความลึกถึงชั้นทรายหรือกรวด x= มีปัญหาดินมีเกลอืหรือดินเค็ม 

 d = การระบายน้ าเลว k = มีปัญหาดินมีปฏิกริยาเป็นด่าง r = มีปัญหาดินมีหินโผลย่ากแกก่ารไถ
พรวน 

 

 e = มีปัญหาของการพังทะลายผิวหน้าดิน l = ศักยภาพในการยืดและหดตัวของดิน s = มีปัญหาเนื้อดินหรือโครงสร้างไม่
เหมาะสม 

 

 f = มีปัญหาน้ าทว่มท าใหพ้ืชเสียหายในฤดู
ฝน 

m = มีปัญหาพืชมักขาดแคลนน้ า t = สภาพภูมปิระเทศไม่เหมาะสม  

ที่มา : ระบบฐานข้อมูลกลุ่มชุดดิน กรมพัฒนาที่ดิน 


	Technology Trial to Improve Production of Cassava in NaKhon Phanom Province

