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 การทดสอบเทคโนโลยีการจัดการดินและปุ๋ยเพ่ือเพ่ิมผลิตมันส าปะหลัง เริ่มด าเนินงานทดสอบในพ้ืนที่

ไร่เกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร ช่วงระยะเวลาด าเนินการตั้งแต่ 2546 ถึงปัจจุบัน ในพ้ืนที่บ้านไร่ ต าบลดงมอน 

อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โดยมีเกษตรกรร่วมด าเนินงานทดสอบปีละ  5 ราย โดยในปี 2556 มีกรรมวิธี

แนะน าของกรมวิชาการเกษตรใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 16-4-8, 16-0-8, 16-4-8, 16-8-16, 16-8-8 N-P2O5-

K2O กก./ไร่  เปรียบเทียบกับกรรมวิธีผสมปุ๋ยใช้เองของเกษตรกร 16-8-16, 16-16-8, 21-0-0, 16-8-20 N-

P2O5-K2O กก./ไร่ ทุกกรรมวิธีใส่ปุ๋ยมูลไก่ร่วมด้วยในอัตรา 200  กิโลกรัมต่อไร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือทดสอบ

ชุดเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมที่สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลังและสร้างแปลงต้นแบบการ

ผลิตมันส าปะหลังที่มีประสิทธิภาพเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรในพ้ืนที่ 

 ผลการทดสอบพบว่า นายส าลวย มันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 11 กรรมวิธีใส่ปุ๋ยแบบผสมใช้เอง 16-8-

16 N-P2O5-K2O กก./ไร่   ให้ผลผลิต 4,466 กก./ ไร่ ปริมาณแป้ง  29.5 %  ดัชนีเก็บเก่ียว  0.4 ส าหรับ

กรรมวิธีตามค่าวิเคราะห์ 16-4-8 N-P2O5-K2O กก./ไร่   ให้ผลผลิต 4,483 กก./ไร่ ปริมาณแป้ง  30 %  ดัชนี

เก็บเก่ียว  0.5  พันธุ์เกษตรศาสตร์50 ในกรรมวิธีใส่ปุ๋ยแบบผสมใช้เองของนางหนูจันทร์  16-8-16 N-P2O5-



K2O กก./ไร่   ให้ผลผลิต 5,678 กก./ ไร่ ปริมาณแป้ง  28 %  ดัชนีเก็บเก่ียว  0.5 ส าหรับกรรมวิธีตามค่า

วิเคราะห์ 16-0-8 N-P2O5-K2O กก./ไร่   ให้ผลผลิต 6,602 กก./ไร่ ปริมาณแป้ง  29.5 %  ดัชนีเก็บเก่ียว  0.5  

กรรมวิธีผสมปุ๋ยใช้เองของนายรุ่งเพชร  16-8-20 N-P2O5-K2O กก./ไร่   ให้ผลผลิต 4,285 กก./ ไร่ ปริมาณ

แป้ง  30 %  ดัชนีเก็บเก่ียว  0.5 ส าหรับกรรมวิธีตามค่าวิเคราะห์ 16-8-8 N-P2O5-K2O กก./ไร่   ให้ผลผลิต 

5,685 กก./ไร่ ปริมาณแป้ง  29.7 %  ดัชนีเก็บเก่ียว  0.5    นางป้อง ขันมา กรรมวิธีใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 

16-8-16  N-P2O5-K2O กิโลกรัมต่อไร่ มีจ านวนต้นต่อไร่ 1,760 ต้นต่อไร่ มีความสูงของมันส าปะหลังเฉลี่ย 

182 เซนติเมตร มีจ านวนหัวมันสด 21,013 หัวต่อไร่ ได้ผลผลิต 3,344 กิโลกรัมต่อไร่ ปริมาณแป้งในหัวสด 

31.72 เปอร์เซ็นต์ ดัชนีเก็บเก่ียว 0.63  และในกรรมวิธี ใส่ปุ๋ย 21-0-0 อัตรา 100 กิโลกรัมต่อไร่  มีจ านวนต้น 

1,920 ต้นต่อไร่ ความสูง 178 เซนติเมตร จ านวนหัวมันสด 21,760 หัวต่อไร่  ผลผลิต 3,317 กิโลกรัมต่อไร่ 

ปริมาณแป้งในหัวสด 32 เปอร์เซ็นต์ มีดัชนีเก็บเกี่ยว  0.59  และในกรรมวิธีใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับ

การใส่ปุย๋มูลไก ่หรือปุ๋ยคอกสามารถเพ่ิมผลผลิตมันส าปะหลังขึ้นจากกรรมวิธีเดิมได้ 

 

ค าน า 

มันส าปะหลังในพ้ืนที่จังหวัดมุกดาหาร จากรายงานของ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2555)  

พบว่ามีพ้ืนที่ปลูก 153,823  ไร่ พ้ืนที่เก็บเกี่ยว 129,344  ไร่ ได้ผลผลิตรวมทั้งหมด 394,733 ตัน และมี

ผลผลิตเฉลี่ย  3.02 ตันต่อไร่   ส าหรับผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของจังหวัดนั้นถือว่าต่ ากว่าที่คาดการณ์และน้อยกว่าที่

ศักยภาพการให้ผลผลิตต่อพ้ืนที่ที่ควรจะได้  ส าหรับการด าเนินงานทดสอบในพ้ืนที่เพ่ือเพ่ิมผลผลิตมัน

ส าปะหลังนั้นได้เริ่มด าเนินการตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2546 จนถึงปัจจุบันปี พ.ศ. 2556   และในช่วง ปี 2550-2553 

ได้ท าการทดสอบเทคโนโลยีการผลิตพืชในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ในไร่เกษตรกรจังหวัด

มุกดาหาร  โดยตัวแทนของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง ข้าว ยางพารา ด าเนินการทดสอบการใส่ปุ๋ยคอก

ร่วมกับการใส่ปุ๋ยเคมี เปรียบเทียบกับกรรมวิธีใส่ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียว โดยใช้ปุ๋ยคอก (มูลไก่แกลบ และมูล

กระบือ) ในอัตรา 0.5 -1 ต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ย 14-4-24  อัตรา 25-200 กิโลกรัมต่อไร่ ส าหรับกรรมวิธีใส่ปุ๋ยเคมี

อย่างเดียวใช้  15-7-18  ในอัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ นั้นพบว่าการใส่ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยคอกนั้นสามารถเพ่ิม

ผลผลิตมันส าปะหลังมากกว่าการใส่ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดี่ยว  ซ่ึงการใส่ปุ๋ยเคมีผสมผสานกับการใส่เศษซากพืช

และวัสดุอินทรีย์ไถกลบลงดินที่ปลูกมันส าปะหลัง ให้ผลผลิตและผลตอบแทนคุ้มค่าต่อการลงทุนในระยะยาว 

(ชุมพล และคณะ 2550) ดังนั้นการใส่ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อเพ่ิมผลผลิตมันส าปะหลังนั้นอัตราส่วนของ

ปุ๋ยเคมีควรเลือกใช้ 2:1:2 ปุ๋ยเคมีที่แนะน าได้แก่ 15-7-18 หรือ 16-8-16 หรือใช้ปุ๋ยเคมี 15-15-15 แทนได้ 



ส่วนปุ๋ยอินทรีย์ที่สลายตัวสมบูรณ์แล้ว แนะน าให้ใส่ในดินทรายร่วน และดินร่วนปนทราย และควรใช้ในอัตรา 

2 ตันต่อไร่หรือในดินทรายร่วน และดินร่วนปนทรายใช้ปุ๋ยมูลไก่อัตรา 1-2 ตันต่อไร่ ซึ่งการใส่ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ย

อินทรีย์ เพ่ือกระตุ้นให้มันส าปะหลังแตกทรงพุ่ม ใบคลุมพ้ืนที่ได้เร็วในช่วงของการเจริญเติบโตในระยะแรกเพ่ือ

ป้องกันการเกิดของวัชพืช  (โอภาส, 2554)  ซึ่งสอดคล้องกับค าแนะน าการใส่ปุ๋ยมันส าปะหลังของ กรม

วิชาการเกษตร (2553) ดังนี้ กรณีท่ีใช้ปุ๋ยเคมี 16-8-16 กิโลกรัมต่อไร่ ให้ใส่ครั้งเดียวหลังปลูกมันส าปะหลัง 1-

3 เดือน โดยใส่สองข้างต้นมันส าปะหลังแล้วกลบปุ๋ย หรือใส่หลังก าจัดวัชพืชครั้งแรก หรือเมื่อดินมีความชื้นที่

เหมาะสม และการใส่ปุ๋ย 16-8-16 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ 1-2 ตัน หรือใส่ร่วมกับการไถกลบซากต้น

มันสดใบมันสด 3 ตันต่อไร่ หรือร่วมกับปุ๋ยคอก 500 กิโลกรัมต่อไร่ จะเป็นการลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพ

การใช้ปุ๋ยเคมี จึงควรใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน พร้อมกับการปรับปรุงบ ารุงดิน โดยการด าเนินการทดสอบครั้ง

นี้ เพ่ือทดสอบชุดเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมที่สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมัน 

 

วิธีด ำเนินกำร 

 คัดเลือกเกษตรกรผู้เข้าร่วมงานทดสอบในครั้งนี้จ านวน 5  ราย จากพ้ืนทีบ่้านไร่ ต าบลดงมอน อ าเภอ

เมือง จังหวัดมุกดาหาร  โดยทดสอบ 2 กรรมวิธี  -  เปรียบเทียบวิธีการของเกษตรกร และวิธีการแนะน าโดย

การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ ซึ่ง มี 2 กรรมวิธี  ดังนี้ 1) กรรมวิธีของเกษตรกรโดยผสมปุ๋ยเอง  2) กรรมวิธีใส่ปุ๋ย

ตามค่าวิเคราะห์ดิน    

อุปกรณ์ 

1. พันธุ์มันส าปะหลัง ระยอง 11 และพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 

2. ปุ๋ยเคมี 46-0-0, 18-46-0, 0-0-60  

3. ปุ๋ยมูลไก่ 

เกษตรกรแต่ละรายมีกรรมวิธีดังนี้ 
 
แปลงที่ 1 ไร่เกษตรกร นายส าลวย บ ารุงตา  57 หมู่ 9 บ้านไร ่ต.ดงมอน อ.เมือง จ. มุกดาหาร  

 ทั้งสองกรรมวิธีมีวิธีการเตรียมดิน 2  ครั้ง ครั้งแรกเปิดหน้าดินด้วยผาล 3 และตามด้วยการไถชักร่อง

ปลูก  โดยปลูกมันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 11 เมื่อ 26 ตุลาคม  2555  มีระยะปลูก 1.0 x 0.8  เมตร รองพ้ืน



ด้วยปุ๋ยมูลไก่อัดเม็ดทั้ง 2 วิธีกรรมวิธี อัตรา 100  กิโลกรัมต่อไร่  ลักษณะดินเป็นดินร่วนทราย เมื่อน าไป

วิเคราะห์ไดผ้ลวิเคราะห์ดินก่อนปลูก มีความเป็นกรด-ด่าง 5.5 อินทรียวัตถุ 0.5349 % ฟอสฟอรัสที่เป็น

ประโยชน์ 26.22 มก./กก. โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ 60 มก./กก. แคลเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ 233 มก./กก.  

แมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ 40 มก./กก.  เมื่อเทียบค่ามาตรฐาน ตามค าแนะน าการใส่ปุ๋ยกับพืชเศรษฐกิจของ

กลุ่มวิจัย กรมวิชาการเกษตร (2553) ต้องใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินดังนี้  16-4-8 N-P2O5-K2O กิโลกรัมต่อไร่ 

ส าหรับกรรมวิธีของเกษตรกรใส่ปุ๋ย 16-8-16  N-P2O5-K2O กิโลกรัมต่อไร่  

แปลงที่ 2 ไร่เกษตรกร นางหนูจันทร์ บ ารุงตา 23 หมู่ 9  บ้านไร่  ต.ดงมอน อ.เมือง จ. มุกดาหาร 

 ทั้งสองกรรมวิธีเตรียมดินด้วยการไถเปิดหน้าดินผาล 3  ตามด้วยไถชักร่องปลูก รองพ้ืนด้วยมูลไก่

อัดเม็ดทั้งสองกรรมวิธี ปลูกพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 เมื่อ 1 พฤศจิกายน  2555 มีระยะปลูก 1.0x0.80  เมตร  

กรรมวิธีของเกษตรกรใส่ปุ๋ย 16-8-16 N-P2O5-K2O กิโลกรัมต่อไร่ ดินที่ปลูกมีลักษณะเป็นดินร่วนทราย และมี

ค่าวิเคราะห์ดิน ดังนี้ มีความเป็นกรด- ด่าง 6.10 อินทรียวัตถุ 0.85 % ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ 43.22 มก./

กก. โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ 32 มก./กก. แคลเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ 705 มก./กก.  แมกนีเซียมที่

แลกเปลี่ยนได้ 64 มก./กก.  เมื่อเทียบค่ามาตรฐานแล้ว ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 16-0-8  N-P2O5-K2O 

กิโลกรัมต่อไร่ 

แปลงที่ 3 ไร่เกษตรกร นายรัศมี สุพร   49 หมู่ 9 บ้านไร่ ต.ดงมอน อ.เมือง จ. มุกดาหาร 

 ทั้งสองกรรมวิธีเตรียมดินปลูกด้วยการไถ 2 ครั้ง ครั้งแรกไถเบิกดินด้วยผาล 3 แล้วตามด้วยไถชัก

ร่องปลูก ปลูกมันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 11 ปลูกเม่ือ 25 ธนัวาคม  2555  ระยะปลูก 1.0 X 0.8 เมตร ก่อน

ปลูกรองพ้ืนด้วยมูลไก่อัดเม็ด อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่  ในกรรมวิธีของเกษตรกรพร้อมการใส่ปุ๋ยเคมี 16-16-8 

N-P2O5-K2O กิโลกรัมต่อไร่ และกรรมวิธีใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินนั้นรองพ้ืนด้วยมูลไก่แกลบอัตรา 250 

กิโลกรัมต่อไร่ ลักษณะดินเป็นดินร่วนทราย ซึ่งมีผลวิเคราะห์ดินก่อนปลูก ดังนี้  ดินมีความเป็นกรด –ด่าง 6.20 

อินทรียวัตถุ 0.7505 % ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ 13.02 มก./กก. โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ 43 มก./กก. 

แคลเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ 440 มก./กก.  แมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ 96 มก./กก.  และใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์

ดิน 16-4-8  N-P2O5-K2O กิโลกรัมต่อไร่ 

แปลงที่ 4 ไร่เกษตรกร นางป้อง ขันมา  15 หมู่ 9 บ้านไร่ ต.ดงมอน อ.เมือง จ. มุกดาหาร 

 ทั้งสองกรรมวิธีไถเตรียมดิน 2 ครั้ง ครั้งแรกไถเบิกดินด้วยผาล 3  และตามด้วยไถชักร่อง ปลูกมัน

ส าปะหลังพันธุ์ระยอง 11 ปลูกเม่ือ 8 พฤศจิกายน  2555  และปลูกใหม่เพ่ือ เนื่องจากมันส าปะหลังมีความ



งอกไม่ถึงรอยละ 50  เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2556  กรรมวิธีของเกษตรกร ใส่ปุ๋ย 21-0-0 อัตรา 100 กิโลกรัมต่อ

ไร่ลักษณะดินเป็นดินร่วนทราย และมีผลวิเคราะห์ดินก่อนปลูก ดังนี้  มีความเป็นกรด- ด่าง 5.53 อินทรียวัตถุ 

0.5763 % ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ 4.13 มก./กก. โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ 27 มก./กก. แคลเซียมที่

แลกเปลี่ยนได้ 328 มก./กก.  แมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ 65 มก./กก.  ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 16-8-16  

N-P2O5-K2O กิโลกรัมต่อไร่ 

 แปลงที่ 5 ไร่เกษตรกร นายรุ่งเพชร บ ารุงตา  123  หมู่ 9 ต.ดงมอน อ.เมือง จ. มุกดาหาร 

 ไถเตรียมดิน 2 ครั้ง ครั้งแรกไถเบิกดินด้วยผาล 3 และไถชักร่องพร้อมปลูก ปลูกมันส าปะหลังพันธุ์

เกษตรศาสตร์ 50 เมื่อ 31 ตุลาคม 2555 ระยะปลูก 1.0x 0.70 เมตร กรรมวิธีของเกษตรกรใส่ปุ๋ย 16-8-20 

N-P2O5-K2O กิโลกรัมต่อไร่  โดยผสมเอง ซึ่งลักษณะดินเป็นดินร่วนทราย และมี ผลวิเคราะห์ดินก่อนปลูก   

พบว่า  ดินมีความเป็นกรด-ด่าง 5.85 อินทรียวัตถุ 0.6593 % ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ 4.28 มก./กก. 

โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ 37 มก./กก. แคลเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ 340 มก./กก. และ แมกนีเซียมที่

แลกเปลี่ยนได้ 51 มก./กก.  ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 16-8-8   N-P2O5-K2O กิโลกรัมต่อไร่ 

 
ผลวิเคราะห์ปุ๋ยมูลไก่แกลบ พบว่า มีความชื้น 22.3% มี  อินทรียวัตถุ 13.9% ไนโตรเจน 1.8%  ฟอสฟอรัส 
3.3%  โพแทสเซียม 3.2% C/N ratio 16/1 

ระยะเวลำ (เริ่มต้น-สิ้นสุด) 

ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556 

 

 สถำนที่ด ำเนินงำน 

ไร่เกษตรกร  บ้านไร่ ต าบลดงมอน อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 

 

ผลและวิจำรณ์ผลกำรทดลอง 

แปลงที่ 1 ไร่เกษตรกร นายส าลวย บ ารุงตา  



 กรรมวิธีของเกษตรกรใส่ปุ๋ย 16-8-16 N-P2O5-K2O กิโลกรัมต่อไร่ มีจ านวนต้นเก็บเกี่ยว  1,600 ต้น/

ไร่  ความสูงของมันส าปะหลังเฉลี่ย 229 เซนติเมตร  จ านวนหัวมันส าปะหลังสด 8,879 หัวต่อไร่ ไดผ้ลผลิต 

4,466 กิโลกรัมต่อไร่ ปริมาณแป้งในหัวสด 29.5 เปอร์เซ็นต์ และดัชนีเก็บเกี่ยว  0.5   ส าหรับกรรมวิธีใส่ปุ๋ย

ตามค่าวิเคราะห์ดิน 16-4-8 N-P2O5-K2O กิโลกรัมต่อไร่ มีจ านวนต้นเก็บเกี่ยว  1,600 ต้น/ไร่  ความสูงของ

มันส าปะหลังเฉลี่ย 195.5 เซนติเมตร  จ านวนหัวมันส าปะหลังสด 7,720 หัวต่อไร่ ให้ผลผลิต 4,483 กิโลกรัม

ต่อไร่ ปริมาณแป้งในหัวสด 30 เปอร์เซน็ต์  และมีดัชนีเก็บเกี่ยว 0.5  

แปลงที่ 2 ไร่เกษตรกร นางหนูจันทร์ บ ารุงตา  

 กรรมวิธีของเกษตรกร ใส่ปุ๋ย 16-8-16 N-P2O5-K2O กิโลกรัมต่อไร ่มีจ านวนต้นเก็บเกี่ยว 2,000 

ต้น/ไร่  ความสูงของมันส าปะหลังเฉลี่ย 314  เซนติเมตร  มีจ านวนหัวสด 10,106 หัวต่อไร่ ได้ผลผลิต 5,678 

กิโลกรัมต่อไร่ ปริมาณแป้งในหัวสด 28 เปอร์เซ็นต ์  และมีดัชนีเก็บเก่ียว  0.5   ส าหรับกรรมวิธีของใส่ปุ๋ยตาม

ค่าวิเคราะห์ดินดิน 16-0-8  N-P2O5-K2O กิโลกรัมต่อไร่   มีจ านวนต้นเก็บเกี่ยว  2,000 ต้น/ไร่  ความสูงของ

มันส าปะหลังเฉลี่ย 303 เซนติเมตร  มีจ านวนหัวสด 10,426 หัวต่อไร่ ให้ผลผลิต 6,602 กิโลกรัมต่อไร่ 

ปริมาณแป้งในหัวสด 28.5 เปอร์เซ็นต ์และมดีัชนีเก็บเกี่ยว  0.5  

 
แปลงที่ 3 ไร่เกษตรกร นายรัศมี สุพร  

 เมื่อเก็บเก่ียวพบว่า เกษตรกรได้ตัดต้นและเก็บเกี่ยวก่อนที่จะไปด าเนินการสุ่มเก็บ ท าให้ไม่สามารถ

เก็บข้อมูลองค์ประกอบผลผลิตอื่นๆ ได ้ในกรรมวิธีของเกษตรกร ใส่ปุ๋ย  15-7-18 อัตรา 50 กิโลกรัม/ไร่ ได้

ข้อมูลผลผลิตรวม  3,900    กิโลกรัม/ไร่   ส าหรับกรรมวิธีใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ 16-4-8 N-P2O5-K2O 

กิโลกรัมต่อไร ่ ไดผ้ลผลิตรวม 5,100  กิโลกรัม/ไร่ 

 
แปลงที่ 4 ไร่เกษตรกร นางป้อง ขันมา  

 เนื่องจากเกษตรกรได้ท าการปลูกใหม่ ทดแทนแปลงมันส าปะหลังเดิมท่ีมีความงอกงอกไม่ดี ซึ่งมี

ประชากรไม่เพียงพอเก็บส าหรับเก็บข้อมูล ดังนั้นเมื่อเก็บเกี่ยวใน วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557  จากตารางผนวก 

ที่ 1 ได้ผลดังนี้ กรรมวิธีใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 16-8-16  N-P2O5-K2O กิโลกรัมต่อไร่ มีจ านวนต้นต่อไร่ 

1,760 ต้นต่อไร่ มีความสูงของมันส าปะหลังเฉลี่ย 182 เซนติเมตร จ านวนหัวมันส าปะหลังสด    21,013 

หัวต่อไร่ ได้ผลผลิต 3,344 กิโลกรัมต่อไร่ ปริมาณแป้งในหัวสด 31.72 เปอร์เซ็นต์ และมีดัชนีเก็บเก่ียว 0.63  



และในกรรมวิธีของเกษตรกร ใส่ปุ๋ย 21-0-0 อัตรา 100 กิโลกรัมต่อไร่  พบว่ามีจ านวนต้น 1,920 ต้นต่อไร่ 

ความสูง 178 เซนติเมตร จ านวนหัวมันสด 21,760 หัวต่อไร่  ได้ผลผลิต 3,317 กิโลกรัมต่อไร่ ปริมาณแป้งใน

หัวสด 32 เปอร์เซ็นต์ และมีดัชนีเก็บเก่ียว  0.59  

 
แปลงที่ 5 ไร่เกษตรกร นายรุ่งเพชร บ ารุงตา  

 กรรมวิธีของเกษตรกรใส่ปุ๋ย  16-8-20  N-P2O5-K2O กิโลกรัมต่อไร ่ มีจ านวนต้นเก็บเกี่ยว 2,253 

ต้น/ไร่  ความสูงของมันส าปะหลังเฉลี่ย 260  เซนติเมตร  มีจ านวนหัวสด 9,813 หัวต่อไร่ ผลผลิต 4,285 

กิโลกรัมต่อไร่ ปริมาณแป้งในหัวสด 30 เปอร์เซ็นต์  และมีดัชนีเก็บเก่ียว  0.5   ส าหรับกรรมวิธีใส่ปุ๋ยตามค่า

วิเคราะห์ดิน 16-8-8   N-P2O5-K2O กิโลกรัมต่อไร่ มีจ านวนต้นเก็บเกี่ยว  2,253 ต้น/ไร่  ความสูงของมัน

ส าปะหลังเฉลี่ย 306 เซนติเมตร  จ านวนหัวสด 10,946 หวัต่อไร่ ให้ผลผลิต 5,685 กิโลกรัมต่อไร่ ปริมาณแป้ง

ในหัวสด 29.7 เปอร์เซ็นต์  และมีดัชนีเก็บเกี่ยว 0.5 

 จากผลการทดลองของก่ิงกานท์ และคณะ (2556) พบว่า การปลูกมันส าปะหลังด้วยพันธุ์ที่ต่างกันมี

ผลท าให้ผลผลิตหัวสด น้ าหนกัสดต้น ใบ เหง้า น้ าหนักหัวสดต่อต้น และปริมาณแป้งในหัวแตกต่างกัน และ

การตอบสนองต่อการใส่ปุ๋ยของพันธุ์มันส าปะหลังพันธุ์ต่างๆ มีความแตกต่างกันและการใส่ปุ๋ย 16-8-16 อัตรา 

100 กิโลกรัมต่อไร่ มีผลท าให้ผลผลิตหัวสด น้ าหนักสด ต้น เหง้า และมีจ านวนหัวสดต่อต้นสูงสุด   ส าหรับการ

ใส่มูลไก่แกลบในแปลงปลูกมันส าปะหลังมีแนวโน้มให้ผลผลิตหัวมันสดสูงกว่าไม่ใส่มูลไก่แกลบเพียงเล็กน้อย  

(ศิรินทรา และคณะ, 2554)   ซ่ึง โอภาษ และคณะ (2546) ได้ผลการศึกษาการใช้ระยะปลูกที่เหมาะสม

ส าหรับพันธ์มันส าปะหลังพันธุ์ CMR35-48-196  และพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50  คือ ระยะปลูก 1.0 x 0.5 เมตร 

แลระยะปลูก 1.0 x 0.8 เมตร ร่วมกับการใส่ปุ๋ยมีผลท าให้ผลผลิตมันส าปะหลังหัวสดและปริมาณแป้ง มีความ

แตกต่างกัน โดยการใส่ปุ๋ยมูลไก่แกลบอัตรา 500  กิโลกรัมต่อไร่ร่วมกับปุ๋ยเคมี 15-7-18  อัตรา 50 กิโลกรัม

ต่อไร่ โดยเฉพาะพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 ที่ให้ผลผลิตสูงสุด  ในขณะที่ กอบเกียรติ และคณะ  (2551) ได้ศึกษา

ศักยภาพผลผลิตมันส าปะหลังในดินร่วนปนทรายและชุดดินสตึก ในไร่เกษตรกรวางแผนแบบ split plot มี

ปัจจัยหลัก 3 วิธีการคือ  ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน18-4-4  กิโลกรัม N-P2O5-K2O  และมีปัจจัยรอง 4 พันธุ์ 

คือ  CMR35-22-196 เกษตรศาสตร์ 50  ระยอง 72 และ ระยอง 9  ซึ่งพบว่าการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน

และการให้น้ าเสริมมีแนวโน้มให้ผลผลิตเพ่ิมข้ึนและพันธุ์ระยอง 72 ตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน

สูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ปุ๋ยตามวิธีเกษตรกร 

 



สรุปผลกำรทดลอง 

 เมื่อเก็บเก่ียว พบว่ากรรมวิธีที่แนะน าเกษตรกรใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและกรรมวิธีของเกษตรกรที่

ผสมปุ๋ยใช้เอง พบว่ามีจ านวนต้นมันส าปะหลังส าหรับเก็บเกี่ยว ตั้งแต่ 1,600 –2,253 ต้นต่อไร่  กรรมวิธี

แนะน ามีความสูงของมันส าปะหลัง อยู่ในช่วง 183-306 เซนติเมตร กรรมวิธีของเกษตรกรมีความสูงของมัน

ส าปะหลังอยู่ในช่วง 178-314 เซนติเมตร  จ านวนหัวมันส าปะหลังสด ของกรรมวิธีแนะน าอยู่ในช่วง 7,720 - 

21,013 หัวต่อไร่ และกรรมวิธีเกษตรกรมีจ านวนหัวมันสด  8,279 - 21,760 หัวต่อไร่   ส าหรับผลผลิตของมัน

ส าปะหลังในกรรมวิธีแนะน าอยู่ในช่วง 3,344 - 6,603 กิโลกรัมต่อไร่ กรรมวิธีของเกษตรกรได้ผลผลิตมัน

ส าปะหลังอยู่ในช่วง 3,317-5,678  กิโลกรัมต่อไร่  ปริมาณแป้งในหัวมันส าปะหลัง ในกรรมวิธีแนะน า อยู่

ในช่วง 28.5-31.72 เปอร์เซ็นต์ และกรรมวิธีเกษตรกรอยู่ในช่วง 28-32 เปอร์เซ็นต์  และดัชนีเก็บเกี่ยวของมัน

ส าปะหลัง ในกรรมวิธีแนะน าอยู่ในช่วง 0.5- 0.63  และกรรมวิธีเกษตรกรอยู่ในช่วง 0.5-0.59   

 การปลูกมันส าปะหลังโดยการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ หรือปุ๋ยคอกมีผลท า

ให้ผลผลิตต่อไร่ของมันส าปะหลังเพ่ิมข้ึน    กรรมวิธีของเกษตรกรนั้นเกษตรกรได้ผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง ตาม

ค าแนะน าซึ่งเกษตรกรใส่ปุ๋ยเคมีให้มันส าปะหลังในอัตราส่วน 2 : 1 : 2 เหมาะสมกับสภาพดินร่วนปนทราย 

และค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร  ผลผลิตของมันส าปะหลังที่ปลูกด้วยพันธุ์ที่แตกต่างกันย่อมให้ผลผลิต

แตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องจากลักษณะทางพันธุกรรม และการตอบสนองต่อดิน และสภาพแวดล้อมของพันธุ์มัน

ส าปะหลังย่อมแตกต่างกัน รวมทั้งการจัดการดูแลรักษาของเกษตรกรแต่ละรายด้วย 

 

ประโยชน์ที่ได้รับจำกงำนวิจัย 

1.  เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ได้ข้อมูลการเพ่ิมผลิตมันส าปะหลังโดยการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ร่วมกับการ 
ปรับปรุงดินด้วยวัสดุการเกษตรอื่นๆ พร้อมกับเกษตรกรที่ได้รับหลักคิดในการเพ่ิมผลผลิตมันส าปะหลัง 

2.  ได้แปลงต้นแบบส าหรับศึกษาดูงานของเกษตรกร และเจ้าหน้าที่รัฐ และบุคคลทั่วๆไป ที่สนใจ ในพื้นที่ 
3.  เกษตรกรยอมรับเทคโนโลยี หรือกรรมวิธีการเพ่ิมผลผลิตมันส าปะหลังที่เหมาะสมในพ้ืนที่ 

 

 

 

 



กลุ่มเป้ำหมำยที่น ำไปใช้ประโยชน์ 

รายชื่อสมาชิกเครือข่ายผู้ปลูกมันส าปะหลัง ข้าว ยางพารา บ้านไร่ ต าบลดงมอน อ าเภอเมือง จังหวัด 

มุกดาหาร 

ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล เลขที่บัตรประชำชน ที่อยู่ 
1 นายส าลวย บ ารุงตา 3490100070292 57 ม.9 บ.ไร่  ต.ดงมอน อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
2 นายรัศมี สุพร 3490100070656 49 ม.9 บ.ไร่  ต.ดงมอน อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
3 นายรุ่งเพชร บ ารุงตา 3490100072306 123 ม.5 บ.นาค า ต.ผึ่งแดด อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
4 นายโอภาส สาธุชาต ิ 3490100091441 36 ม.9 บ.ไร่  ต.ดงมอน อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
5 นายสังนคร เชื้อค าจันทร์ 4390400206103 51 ม.9 บ.ไร่  ต.ดงมอน อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
6 นายกองใคร สุพร 3490100072349 24 ม.9 บ.ไร่  ต.ดงมอน อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
7 นายสวาท สุพร 3490100071946 2 ม.9 บ.ไร่  ต.ดงมอน อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
8 นายปง บ ารุงตา 3490100070532 16 ม.9 บ.ไร่  ต.ดงมอน อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
9 นายเจริญ จันกง 3490100441000 37 ม.9 บ.ไร่  ต.ดงมอน อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
10 นายชวลิต สุพร 3490100071776 58 ม.9 บ.ไร่  ต.ดงมอน อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
11 นางป้อง ขันมา 3490100399623 15 ม.9 บ.ไร่  ต.ดงมอน อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
12 นางเคน สุพร 3490100071741 13 ม.9 บ.ไร่  ต.ดงมอน อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
13 นายนิยม สุพร 3490100071750 32 ม.9 บ.ไร่  ต.ดงมอน อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
14 นายชาญชัย โพธิ 3490100051996 43 ม.9 บ.ไร่  ต.ดงมอน อ.เมือง จ.มุกดาหาร 

 

สรุป/วิเครำะห์กำรใช้ประโยชน์ 

1. เกษตรกรมีความก้าวหน้าในการจัดการความรู้เกี่ยวกับการจัดการดินและปุ๋ยมันส าปะหลัง และพืชอ่ืนๆ  

2. เกษตรกรประกอบอาชีพเกษตรกรรมอย่างมีความมั่นคงและยั่งยืน มีการปรับปรุงบ ารุงดินโดยใช้วัสดุอินทรีย์ 

รวมทั้งเศษซากวัสดุการเกษตร และใช้ปุ๋ยเคมีได้อย่างเหมาะสม 

3.  เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี และมีเครือข่ายการผลิตที่ยั่งยืนและเหมาะสม 

4. มีแปลงต้นแบบส าหรับให้เกษตรกรรายอ่ืนๆ ได้เรียนรู้ และแปลงขยายพันธุ์มันส าปะหลังในพ้ืนที่ 

5.  เจ้าหน้าที่ได้เครือข่ายนักวิจัยในพ้ืนที่ที่สามารถสะท้อนปัญหาการผลิต และด าเนินงานทดสอบร่วมกัน 
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ภำคผนวก 

 

ตำรำงผนวกท่ี 1 แสดง องค์ประกอบผลผลิตและผลผลิตมันส ำปะหลัง กำรทดสอบเทคโนโลยีเพิ่มผลผลิตมันส ำปะหลังในพื้นที่จังหวัดมุกดำหำร ปี 2555-56 

เกษตรกร 
จ ำนวนต้นเก็บเกี่ยว 

ต้น/ไร ่
ควำมสูง 
 (ซม.) 

จ ำนวนหัวสด 
หัว/ไร่ 

ผลผลิต 
กิโลกรัม/ไร่ 

เปอร์เซ็นต์แป้ง 
% 

HI 

กวก. เกษตรกร กวก. เกษตรกร กวก. เกษตรกร กวก. เกษตรกร กวก. เกษตรกร กวก. เกษตรกร 
ส าลวย 1,600 1,600 195 229 7,720 8,279 4,484 4,466 30 29.5 0.5 0.5 
หนูจันทร์ 2,000 2,000 303 314 10,166 10,426 6,603 5,678 28.5 28 0.5 0.5 
รัศมี - - - - - - 5,100 3,900 - - - - 
รุ่งเพชร 2,253 2,253 306 206 10,946 9,813 5,685 4,285 29.7 30 0.5 0.5 
ป้อง 1,760 1,920 182 178 21,013 21,760 3,344 3,317 31.72 32 0.63 0.59 
 

 

 

 

 



 

 

ตำรำงผนวกท่ี 2 ผลวิเครำะห์ดินในแปลงทดลองของเกษตรกรทั้ง 5 รำยในงำนทดสอบเทคโนโลยีกำรเพิ่มผลผลิตมันส ำปะหลังในพื้นที่จังหวัดมุกดำหำร ปี 2555-56 

เกษตรกร 
ระดับควำมลึก
ชั้นดิน (ซม.) 

pH OM 
(%) 

Avail. P 
มก./กก. 

Exch. K 
มก./กก. 

Exch. Ca 
มก./กก. 

Exch. Mg 
มก./กก. 

ส าลวย 
0-20 5.5 0.5349 26.22 60 233 40 
20-50 5.75 0.3524 6.39 31 255 54 

หนูจันทร์ 
0-20 6.10 0.85 43.22 32 705 64 
20-50 6.37 0.5017 68.43 46 505 71 

รัศมี 
0-20 6.02 0.7505 13.02 43 440 96 
20-50 5.51 0.5017 4.36 55 412 114 

ป้อง 
0-20 5.53 0.5763 4.13 27 328 65 
20-50 5.73 0.2695 2.37 28 288 71 

รุ่งเพชร 
0-20 5.85 0.6593 4.28 37 340 51 
20-50 6.23 0.2778 2.58 40 265 59 

 


