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บทคัดย่อ 

 
 การทดสอบเทคโนโลยเีพื่อเพิ่มผลผลิตมนัส าปะหลงัแหล่งปลูกจงัหวดัหนองบวัล าภูมี
วตัถุประสงคเ์พื่อเพิ่มผลผลลิตมนัส าปะหลงัในพื้นท่ีเป้าหมายโดยการใชพ้นัธ์ุและเทคโนโลยกีาร
ผลิตท่ีเหมาะสมตามสภาพเง่ือนไขของพื้นท่ีและของเกษตรกร กระบวนการท างานประกอบดว้ย
ขั้นตอนตามงานวจิยัระบบการท าฟาร์ม ( FSR ) เนน้การมีส่วนร่วมของเกษตรกร ใชเ้กษตรกรเป็น
ศูนยก์ลางในการแกไ้ขปัญหาและพฒันาโดยภาคส่วนอ่ืนหนุนเสริม มุ่งเนน้ให้เกิดกระบวนการ
เรียนรู้ในพื้นท่ี เกษตรกรและชุมชนมีความเขม้แขง็ ด าเนินงานในแหล่งปลูกอ าเภอเมืองและสุวรรณ
คูหา มีเกษตรกรร่วมงานในระยะแรก 9 ราย ผลการด าเนินงานพบวา่เกษตรกรมีความสนใจในการ
หาแนวทางเพิ่มผลผลิตผา่นแปลงทดสอบโดยเฉพาะการปรับปรุงบ ารุงดินโดยการใชปุ๋้ยเคมีตามค่า
วเิคราะห์ดินรวมถึงการจดัการอ่ืนท่ีพร้อมจะท าการทดสอบในฤดูปลูกต่อไป ผลผลิตจากแปลง
ทดสอบในเบ้ืองตน้พบวา่ การใชปุ๋้ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินท าใหเ้พิ่มผลผลิตมนัส าปะหลงัไดเ้ฉล่ีย 
6.681 ตนัต่อไร่ สูงกวา่วธีิการของเกษตรกรท่ีใหผ้ลผลิตเฉล่ีย 5.525 ตนัต่อไร่ สูงกวา่คิดเป็นร้อยละ 
17.3 คิดเป็นมูลค่าท่ีเพิ่มข้ึนกวา่ 2,000 บาทต่อไร่ ขอ้มูลเบ้ืองตน้ดงักล่าวจะเป็นแนวทางท่ีเพิ่ม
ผลผลิตพืชและขยายผลสู่เกษตรกรในพื้นท่ีต่อไป 
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ค าน า 
 

 จงัหวดัหนองบวัล าภูมีสภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีราบสูง บางส่วนเป็นพื้นท่ีลูก
คล่ืนลอนต้ืนถึงลอนลึก มีความสูงเฉล่ียจากระดบัน ้าทะเลปานกลางประมาณ 200 เมตร  
 ทรัพยากรดินของจงัหวดัหนองบวัล าภู ประกอบดว้ยชุดดินโคราช / โพนพิสัย ร้อยเอด็ / โคราช ท่า
ยาง ศรีเชียงใหม่ พิมาย ราชบุรี ศรีสงคราม บรบือ เพญ็  เลย นครพนม เขายอ้ย สันป่าตอง ปากช่อง 
และท่าล่ี ลกัษณะดินส่วนใหญ่ ชั้นบนเป็นดินร่วนปนทราย มีหนา้ดินค่อนขา้งต้ืน 
ชั้นล่างเป็นดินเหนียว ดินลูกรัง มีการระบายน ้าค่อนขา้งเร็ว ส่วนใหญ่อยูใ่นเขตอ าเภอ 
ศรีบุญเรือง โนนสัง และเมือง ส่วนดินเหนียวปนทรายชั้นล่างเป็นดินลูกรัง ส่วนมากพบในเขต
อ าเภอสุวรรณคูหา  ปริมาณน ้ าฝนเฉล่ียปี พ.ศ. 2552-2554 มีปริมาณน ้าฝนรวมระหวา่ง 1,325.2 – 
1,808.5 มิลลิเมตร โดยมีจ านวนวนัฝนตกระหวา่ง 118 - 137 วนัต่อปี พืชเศรษฐกิจท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 
ขา้ว ออ้ยโรงงาน มนัส าปะหลงั ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ถัว่เหลือง ผลไม ้โดยมียางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจ
ตวัใหม่ 
 ขอ้มูลการผลิตมนัส าปะหลงัของจงัหวดัหนองบวัล าภูพบวา่ มีปริมาณพื้นท่ีปลูกช่วงปีการ
ผลิต 2554-56  อยูร่ะหวา่ง 42,127 - 47,350 ไร่ต่อปี โดยมีแนวโนม้ท่ีลดลง ผลผลิตเฉล่ียระหวา่ง 
3,114-3,277 กก./ไร่  พืชแข่งขนัท่ีส าคญัของมนัส าปะหลงั คือ ออ้ยโรงงาน ซ่ึงมีปริมาณพื้นท่ีปลูก
ระหวา่ง 97,051 – 102,513 ไร่ต่อปี โดยมีแนวโนม้เพิ่มสูงข้ึน และมีพื้นท่ีบางส่วนถูกปรับเปล่ียน
อยา่งถาวรไปเป็นพื้นท่ีปลูกยางพาราและปาลม์น ้ามนั ท าใหป้ริมาณพื้นท่ีลดลงดงักล่าว 
  ปัญหาส าคญัของการปลูกมนัส าปะหลงัแหล่งปลูกจงัหวดัหนองบวัล าภูคือผลผลิตต ่า
เน่ืองจากหลายสาเหตุ เช่น สภาพดินเส่ือมโทรม ความแปรปรวนของสภาพฟ้าอากาศ เกษตรกรขาด
ความรู้และขาดโอกาสในการเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้เพื่อเพิ่มผลผลิตมนัส าปะหลงั เป็นตน้ จึงท าการ
ทดสอบเพื่อเพิ่มผลผลิตมนัส าปะหลงัและสร้างโอกาสในการเรียนรู้แก่เกษตรกรในพื้นท่ีเป้าหมาย 
ขอ้มูลผลงานวจิยัการใชปุ๋้ยตามค่าวเิคราะห์ดินของกรมวชิาการเกษตรพบวา่ ความตอ้งการธาตุ
อาหารหลกัของมนัส าปะหลงัตั้งแต่ 4-0-16 จนถึง 16-8-16 กิโลกรัมต่อไร่ของ N-P2O5-K2O ข้ึนอยู่
กบัระดบัธาตุอาหารในดิน ( กรมวชิาการเกษตร , 2553 ) หรืออาจใชร่้วมกบัวสัดุอินทรียเ์พื่อ
ปรับปรุงบ ารุงดินในกรณีพื้นท่ีปลูกมีระดบัอินทรียวตัถุในดินท่ีค่อนขา้งสูงก็ได ้( กอบเกียรติและ
คณะ , 2554 ) นอกเหนือจากน้ี การยกระดบัผลผลิตมนัส าปะหลงั เกษตรกรสามารถใชเ้ทคโนโลยี
ตามค าแนะน าของกรมวชิาการเกษตรในดา้นอ่ืนได ้เช่น การใชพ้นัธ์ุใหม่ท่ีเหมาะสมกบัพื้นท่ี การ
จดัการท่อนพนัธ์ุรวมถึงการจดัระบบปลูกพืชท่ีเหมาะสม เป็นตน้ ( กรมวชิาการเกษตร , 2547 ) 
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วธีิด าเนินการ 

 

ด าเนินงานตามขั้นตอนของการวจิยัระบบการท าฟาร์ม โดยมีหวัใจคือเนน้การมีส่วนร่วม
ของเกษตรกร เพราะเช่ือวา่คนท่ีเป็นหลกัในการแกปั้ญหาและพฒันาการผลิตมนัส าปะหลงัท่ีแทจ้ริง
คือเกษตรกร ส่วนคนอ่ืน เช่นนกัวจิยั นกัส่งเสริม เป็นเพียงผูท่ี้มีส่วนช่วยสร้างขอ้มูลเพื่อให้
เกษตรกรไดพ้ิจารณาและน ามาปรับใช ้เพื่อหนุนเสริมการผลิตของตน  การมีส่วนร่วม เนน้ท่ีหลกั  
5 ร คือ รวมคน ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมสรุป และร่วมรับผล ขั้นตอนการด าเนินงานมี 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 1. การคดัเลือกพื้นท่ีเป้าหมาย  มีการด าเนินงานคือ ขั้นตอนการรวบรวมทุติยภูมิ (ขอ้มูลมือ
สอง)โดยเฉพาะขอ้มูลพื้นท่ีปลูกและศกัยภาพในการใหผ้ลผลิตของมนัส าปะหลงั เพื่อใหรู้้วา่มนั
ส าปะหลงัอยูท่ี่ไหน เป็นอยูอ่ยา่งไร เม่ือไดข้อ้สรุปแลว้จึงเขา้สู่ขั้นตอนของการรวบรวมขอ้มูลปฐม
ภูมิโดยการลงประสานงานและเก็บขอ้มูลในพื้นท่ีและคดัเลือกพื้นท่ีเป้าหมายในการด าเนินงานโดย
ตั้งอยูบ่นพื้นฐานความพร้อมของทุนและทรัพยากรท่ีมีอยูแ่ละความพร้อมของเกษตรกรในพื้นท่ี 
เป้าหมาย 
 2. การศึกษาวเิคราะห์พื้นท่ีเป้าหมาย  เพื่อใหไ้ดป้ระเด็นในการด าเนินงาน  ในขั้นตอนน้ี
เป็นการปฏิบติังานภาคสนาม มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้เขา้ถึงสภาพเง่ือนไขดา้นต่างๆของพื้นท่ี 
สภาพแวดลอ้ม และของคนปลูกมนัส าปะหลงั เคร่ืองมือท่ีใชคื้อการรวมคน เพื่อใหม้าร่วมคิด ร่วม
วางแผนด าเนินงาน  
 - การรวมคน หมายถึง การรวมเกษตรกรผูป้ลูกมนัส าปะหลงั หรือเคยปลูก หรือคิดท่ีจะ
ปลูกมนัส าปะหลงัในพื้นท่ีรวมถึงคนท่ีสนใจทัว่ไปดว้ย การรวมคนเพราะเช่ือมัน่วา่คนท่ีรู้จกัมนั
ส าปะหลงัดีท่ีสุดคือคนปลูกมนัส าปะหลงั  ซ่ึงมีประสบการณ์จริงและประสบการณ์ตรงมายาวนาน
ยอ่มเป็นคนท่ีรู้ดี รู้จริงและเขา้ถึงมนัส าปะหลงัมากท่ีสุด ถือหลกัคิดวา่เรียนรู้ส่ิงใดใหเ้รียนรู้จากคน 
คนจึงเป็นเหมือนห้องสมุด (แหล่งของขอ้มูล)ท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลต่างๆไวอ้ยา่งมากมาย รอใหค้นท่ี
สนใจไปสืบคน้ การรวมคนจะท าผา่นเจา้หนา้ท่ีเกษตรในพื้นท่ี ผา่นทางผูน้ าชุมชน ไดแ้ก่ ก านนั 
ผูใ้หญ่บา้น ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนต าบล และประธานกลุ่มต่างๆในพื้นท่ี 

 - การร่วมคิด เป็นขั้นตอนท่ีต่อจากการรวมคนใชก้ารประชุมเสวนากลุ่มเกษตรกรในพื้นท่ี
เป้าหมาย เพื่อท าขอ้มูลและระดมความคิดเห็น เร่ืองท่ีเก่ียวกบัประวติัความเป็นมาในการปลูก การ
ปลูกปฏิบติั ประสบการณ์ท่ีเกิด ภูมิปัญญาท่ีไดแ้ละท่ีใช ้ผลท่ีไดรั้บทางเศรษฐกิจ(การลงทุนและ
ผลตอบแทน) ประเด็นปัญหาท่ีเก่ียวกบัมนัส าปะหลงั ทางออกในมุมมองของผูป้ลูก และประเด็นใน
การทดสอบเพื่อแกไ้ขปัญหาและพฒันาตามวตัถุประสงคข์องนกัวจิยั และการท าแปลงทดสอบใน
ระยะต่อไป 

 3. การวางแผนด าเนินงาน เพื่อน าประเด็นท่ีไดจ้ากการระดมความคิดเห็นมาสู่การปฏิบติั
จริงในแปลงทดสอบ โดยมีการแบ่งบทบาทหนา้ท่ีกนัท าระหวา่งเกษตรกรกบันกัวจิยั เป็นการแบ่ง
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งานกนัท าเพื่อหนุนเสริมและเติมเตม็ซ่ึงกนัและกนั เกษตรกรมีจุดแขง็ดา้นการปฏิบติัจริงในแปลง
แต่มีจุดอ่อนดา้นการเก็บขอ้มูล บนัทึกขอ้มูล ไม่รู้วา่จะเก็บขอ้มูลอะไร เก็บอยา่งไร เก็บช่วงเวลา
ไหนซ่ึงเป็นจุดแขง็ของนกัวจิยั 
 4. การด าเนินงานตามแผน (ร่วมท า)โดยการท างานทดสอบในแปลงตามประเด็นท่ีไดจ้าก
การร่วมคิดซ่ึงเกษตรกรผูน้ าในพื้นท่ีเป็นผูป้ฏิบติัและมีนกัวจิยัร่วมวางแผนในการเก็บขอ้มูล 
(เกษตรกรเก่งในการปฏิบติั+ นกัวจิยัเก่งในการเก็บขอ้มูล) เนน้ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนั
ระหวา่งเกษตรกรกบันกัวิจยัผา่นแปลงทดสอบ 
  5. การสรุปและขยายผล 

 - ร่วมสรุปผล หลงัจากการเรียนรู้ร่วมกนัผา่นการปฏิบติั ก็จะท าการสรุปบทเรียนโดยใช้
ขอ้มูลท่ีเก็บร่วมกนัส าหรับใชว้างแผนและพฒันาต่อไป 

 - ร่วมรับผลและแบ่งปันผล ซ่ึงอาจเป็นทั้งความสุขและความทุกขร่์วมกนั สู่เกษตรกรคน
อ่ืนหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งต่อไป 

 

อุปกรณ์ทีใ่ช้  
- เคร่ืองมือในการระดมความคิดเห็นและบนัทึกขอ้มูล ไดแ้ก่ กระดาษฟาง ปากกาเคมี 

กลอ้งถ่ายภาพ เป็นตน้ 

- พนัธ์ุพืชและปัจจยัการผลิตต่างๆลงทุนโดยเกษตรกรผูน้ าท่ีร่วมงานวิจยั 
- เคร่ืองมือและวสัดุอุปกรณ์ในการจดบนัทึก วิเคราะห์ผลและสรุปผลขอ้มูล เช่น 

กระดาษ เคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เป็นตน้ 

การเกบ็ข้อมูล ประกอบดว้ยขอ้มูลดงัน้ี 

- ขอ้มูลทุติยภูมิท่ีเก่ียวกบัมนัส าปะหลงั ไดแ้ก่ขอ้มูลปริมาณพื้นท่ีปลูกและผลผลิตเฉล่ีย
ในพื้นท่ีเป้าหมาย   

- ขอ้มูลผลงานวจิยัท่ีผา่นมาของมนัส าปะหลงัโดยเฉพาะผลงานวจิยัท่ีด าเนินงานในเขต
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 

- ขอ้มูลจากการประชุมเสวนากลุ่มเกษตรกรในพื้นท่ีเป้าหมาย(ขอ้มูลปฐมภูมิ) ซ่ึง
ประกอบดว้ย ขอ้มูลการปลูกปฏิบติั ตน้ทุนการผลิตและผลตอบแทน ขอ้มูลประเด็น
ปัญหาท่ีเก่ียวกบัมนัส าปะหลงั ขอ้มูลทางออกจากการระดมความคิดเห็นของกลุ่ม
เกษตรกร ขอ้มูลผูรู้้และภูมิปัญญาดา้นการผลิตมนัส าปะหลงั และประเด็นการทดสอบ
ในแปลง 

- ขอ้มูลแปลงทดสอบมนัส าปะหลงั ประกอบดว้ย ขอ้มูลดา้นกายภาพและเคมีดิน ขอ้มูล
องคป์ระกอบผลผลิต (จ านวนตน้ต่อไร่ ) ขอ้มูลผลผลิตเฉล่ียต่อพื้นท่ี ตน้ทุนการผลิต
และผลตอบแทนเปรียบเทียบกบัวธีิการของเกษตรกร 
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- ขอ้มูลของเกษตรกรผูร่้วมงานทดสอบ ประกอบดว้ย ระบบการผลิตพืชของเกษตรกร 
ประสบการณ์และมุมมองของเกษตรกรต่อการผลิตมนัส าปะหลงั  บทเรียนและ
บทสรุปท่ีไดจ้ากการท าแปลงทดสอบและขอ้เสนอแนะ  

 

เวลาและสถานทีด่ าเนินงาน   ไร่เกษตรกรจงัหวดั หนองบวัล าภู ปีงบประมาณ 2556 

 

ผลการด าเนินงาน 

 

1. การคัดเลือกพืน้ที่เป้าหมาย 

 

 ไดค้ดัเลือกพื้นท่ีเป้าหมายในการด าเนินงานโดยคดัเลือกพื้นท่ีซ่ึงมีการปลูกมนัส าปะหลงั
จ านวนมาก มีการรวมกลุ่มของเกษตรกรโดยประสานงานในการคดัเลือกพื้นท่ีกบัส านกังานเกษตร
จงัหวดัและส านกังานเกษตรอ าเภอในพื้นท่ี องคก์ารบริหารส่วนต าบล รวมถึงผูน้ าชุมชน ไดแ้ก่ 
ผูใ้หญ่บา้นและสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนต าบล เพื่อประชาสัมพนัธ์ รวมคนเพื่อน าเสนอ
รายละเอียดในการด าเนินงานและคดัเลือกเกษตรกรผูท่ี้มีความพร้อมด าเนินงานแปลงทดสอบ ผล
การคดัเลือกพื้นท่ีเป้าหมาย ไดแ้ก่ อ าเภอเมืองหนองบวัล าภูท่ีบา้นโนนสวา่ง ต.กุดจิก อ.เมือง
หนองบวัล าภู มีเกษตรกรร่วมงานแปลงทดสอบจ านวน 5 ราย และอ าเภอสุวรรณคูหาท่ีบา้นภูวงศ ์ต.
สุวรรณคูหา อ.สุวรรณคูหา มีเกษตรกรร่วมงานแปลงทดสอบจ านวน 4 ราย   
 ขอ้มูลการผลิตของเกษตรกรในแหล่งปลูกอ าเภอเมือง ส่วนมากปลูกปลายฝน ใชพ้นัธ์ุ
ระยอง 5 และเกษตรศาสตร์ 50  สภาพดินร่วนปนทราย ความอุดมสมบูรณ์ต ่า ผลผลิตเฉล่ีย  3 ตนัต่อ
ไร่  ระบบปลูกพืชในพื้นท่ี ไดแ้ก่ ออ้ยโรงงานและมนัส าปะหลงั ส่วนแหล่งปลูกอ าเภอสุวรรณคูหา 
สภาพดินเป็นดินร่วนเหนียว สีแดง มีปัญหาลาดเท การชะลา้งสูง ระบบปลูกพืชไดแ้ก่ ออ้ยโรงงาน
และมนัส าปะหลงั ผลผลิตเฉล่ีย 4 ตนัต่อไร่  
 แนวทางเพื่อเพิ่มผลผลิตมนัส าปะหลงัไดแ้ก่ การปรับปรุงบ ารุงดินโดยใชปุ๋้ยอินทรีย ์ การ
ปลูกหมุนเวยีนกบัพืชอ่ืน เช่น แตงโม  ออ้ยโรงงาน  การใชร้ะยะปลูกใหห่้างข้ึน และการใชปุ๋้ยเคมี
ตามค่าวเิคราะห์ดิน มีเกษตรกรร่วมงานทดสอบในระยะแรกจ านวน 9 ราย  โดยในแหล่งปลูกอ าเภอ
เมือง เกษตรกรท่ีสนใจร่วมงานทดสอบ ไดท้  าการปลูกตั้งแต่ พ.ย. 55  และเกษตรกรอีกส่วนหน่ึงจะ
เร่ิมท าการทดสอบในปลายฝนปี 2556  ส่วนแหล่งปลูกอ าเภอสุวรรณคูหา เร่ิมปลูก เม.ย. ถึง มิ.ย. 
2556  คณะท างานไดท้  าการศึกษาวเิคราะห์พื้นท่ี เก็บตวัอยา่งดินเพื่อท าการวเิคราะห์ และเก็บ
รวบรวมขอ้มูลการผลิตของเกษตรกรผูร่้วมงานทดสอบ  
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 2. การศึกษาวเิคราะห์พืน้ทีเ่ป้าหมาย 
 

 ขอ้มูลการปลูกมนัส าปะหลงั จากการส ารวจในพื้นท่ีและการประชุมเสวนาร่วมกบักลุ่ม
เกษตรกร ในแหล่งผลิตส าคญัของจงัหวดัหนองบวัล าภู คือ แหล่งปลูกอ าเภอสุวรรณคูหาและเมือง  
พบวา่ มีการปลูกทั้งสภาพตน้ฝนและปลายฝน โดยแหล่งปลูกอ าเภอเมือง ส่วนใหญ่ปลูกปลายฝน
ในเดือน กนัยายนถึงพฤศจิกายน ส่วนแหล่งปลูกอ าเภอสุวรรณคูหา ส่วนมากปลูกตน้ฝนในช่วง
ระหวา่งเดือนเมษายนถึงมิถุนายน พนัธ์ุท่ีใชส่้วนมากไดแ้ก่ ระยอง 5 และเกษตรศาสตร์ 50  ระยะ
ปลูกค่อนขา้งถ่ี มีจ  านวนตน้เฉล่ียประมาณ 4,000 ตน้ต่อไร่  มีการปรับปรุงบ ารุงดินโดยใชปุ๋้ยเคมี
เป็นหลกั ไดแ้ก่ สูตร 15-15-15 / 13-13-21 / 16-8-8 / 46-0-0  อตัรา 25-50 กิโลกรัมต่อไร่ โดยใส่รอง
พื้นตอนปลูกหรือใส่ในช่วงการก าจดัวชัพืชคร้ังแรก ผลผลิตเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 2-4 ตนัต่อไร่ มีตน้ทุน
การผลิตระหวา่ง  7,000-8,000 บาทต่อไร่  
 ปัญหาส าคญัท่ีท าใหผ้ลผลิตมนัส าปะหลงัตกต ่า ไดแ้ก่ ความเส่ือมโทรมของดิน การปลูกท่ี
ไม่มีความเหมาะสม การใชปุ๋้ยเคมีไม่เหมาะสม สภาพฟ้าอากาศแปรปรวน เป็นตน้ เกษตรกรขาด
แหล่งเรียนรู้ในพื้นท่ี ท าให้เขา้ไม่ถึงองคค์วามรู้ท่ีแกไ้ขปัญหาและพฒันาการผลิตซ่ึงไดม้าจาก
ผลงานวจิยั จึงอาศยัเพียงประสบการณ์ความเช่ือส่วนตวัและการท าตามค าบอกเล่าของเพื่อนบา้น
หรือผูท่ี้มีความรู้ไม่จริง 
 

 

2.1 ตน้ทุนการผลิตมนัส าปะหลงัต่อพื้นท่ีปลูก 1 ไร่ ประกอบดว้ย   
 - ค่าเช่าพื้นท่ี           1,000              บาทต่อไร่ 
 - ค่าท่อนพนัธ์ุ          60     บาทต่อไร่ 
 - ตดัท่อนพนัธ์ุ          30   บาทต่อไร่ 
 - ค่าขนส่งท่อนพนัธ์ุ    20  บาทต่อไร่ 
 - ค่าไถเตรียมดินและยกร่องปลูก   1,100     บาทต่อไร่   
  ไถเตรียมดินคร้ังท่ี  1  ผาล  3   300  บาทต่อไร่ 
  ไถเตรียมดินคร้ังท่ี  2  ผาล  6  250 บาทต่อไร่ 
  ไถเตรียมดินคร้ังท่ี  3  ผาล  6  250 บาทต่อไร่ 
  ยกร่องปลูก      300  บาทต่อไร่ 
 - ค่าปลูก   240  บาทต่อไร่ 
 - ค่าก าจดัวชัพืช 
  คร้ังท่ี 1 โดยแรงงานคน  440   บาทต่อไร่ 
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  คร้ังท่ี 2 โดยแรงงานคน  350   บาทต่อไร่ 
  คร้ังท่ี 3  โดยการใชส้ารก าจดัวชัพืช 
   ค่าสารก าจดัวชัพืช  120  บาทต่อไร่ 
   ค่าแรงงานคนพน่สาร 80 บาทต่อไร่ 
 - ค่าปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 ไร่ละ 50 กิโลกรัม  1100   บาทต่อไร่ 
 - ค่าแรงงานใส่ปุ๋ย  200  บาทต่อไร่ 
 - ค่าแรงงานเก็บเก่ียวผลผลิต 600 บาทต่อไร่ ( ตนัละ 100 บาท ) 
 - ค่าขนส่งผลผลิตไปจ าหน่าย  720  บาทต่อไร่ (ราคา 0.12 บาทต่อกิโลกรัม ผลผลิต
เฉล่ีย  6  ตนัต่อไร่) 
 - ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืมส าหรับแรงงานท่ีจา้งมาช่วยท างาน    400   บาทต่อไร่ 
 
 รวมตน้ทุนทั้งหมด      7,560   บาทต่อไร่ 
 ผลผลิตเฉล่ียมนัส าปะหลงั    2,000 - 6,000    กิโลกรัมต่อไร่ 
 ตุน้ทุนการผลิตเฉล่ียต่อ  1  กิโลกรัม  1.26 – 3.78   บาทต่อกิโลกรัม 
 ราคาจ าหน่ายต่อกิโลกรัม   2.50    บาทต่อกิโลกรัม 
 ก าไรต่อผลผลิต 1  กก.   (-1.28 ) - 1.24    บาทต่อกิโลกรัม  
 รายไดร้วมทั้งหมด          5,000 - 15,000 บาทต่อไร่    
 ก าไรต่อไร่                    ( - 2,560 ) - 7,440   บาทต่อไร่ 
( ท่ีมา : ขอ้มูลของกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกมนัส าปะหลงั อ.เมือง จ.หนองบวัล าภู 

 เม่ือ 18 ธ.ค. 2555 โดยการจดัเวทีเสวนาเกษตรกรผูน้ า ) 
 

3. การวางแผนการทดสอบและการท าแปลงทดสอบ  
 
 3.1 การแกไ้ขปัญหาและพฒันาเพื่อเพิ่มผลผลิตมนัส าปะหลงัของเกษตรกรผา่นการประชุม
เสวนาโดยน าเสนอทางเลือกทางออกในการแกไ้ขปัญหาเพิ่มผลผลิตตามแนวทางเพื่อเพิ่มผลผลิต
มนัส าปะหลงัของกรมวชิาการเกษตรดงัน้ี แลว้เปิดโอกาสใหเ้กษตรกรไดเ้ลือกตามความพร้อมเพื่อ
ท าแปลงทดสอบ มีขั้นตอนยอ่ยในการด าเนินงานดงัน้ี 
 

การปฏิบัติ กรรมวธีิทดสอบ กรรมวธีิเกษตรกร 
1. พนัธ์ุมนัส าปะหลงั พนัธ์ุดทีีเ่หมาะสมแต่ละพื้นที ่

ไดแ้ก่ ระยอง 72  /  ระยอง 7 

ระยอง 5 

2. การเตรียมท่อนพนัธ์ุ ท่อนพันธ์ุสมบูรณ์เพ่ือแก้ปัญหาการงอกไม่สม ่าเสมอในแปลง ทนทาน - ไม่มีการคดัเลือกท่อนพนัธ์ุ 
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สภาพแวดล้อม เจริญเตบิโตด ีโดย 
- อาย ุ10-12 เดือน ตดัตน้ท้ิงไวไ้ม่เกิน 15-30 วนั 

-  ตดัท่อนพนัธ์ุยาว ประมาณ 20 - 30 เซนติเมตร 
- เลือกใชส่้วนกลางล าตน้ 
- แช่ท่อนพนัธ์ุก่อนปลูกดว้ยสารเคมีไทอะมีโทแซม (25%WG) 

หรือ อิมิดาโคลพริด (70%WG) อตัรา 4 กรัมต่อน ้ า 20 ลิตร หรือ 
ไดโนทีฟแูรน (10%WG) อตัรา 40 กรัมต่อน ้ า 20 ลิตร นาน
ประมาณ 5-10 นาที น าไปผึ่งลมในท่ีร่มใหแ้หง้ก่อนน าไปปลูก 

- ใหค้วามส าคญักบัเร่ือง
ท่อนพนัธ์ุค่อนขา้งนอ้ย 

3. ระยะปลูก ใช้ระยะปลูกทีเ่หมาะสมไม่ถี่หรือห่างเกนิไป โดย 
- ใชร้ะยะระหวา่งแถวและระหวา่งตน้  0.8-1.0  เมตร 
- ปลูกแบบปักท่อนตรง ลึกประมาณ 10 เซนติเมตร 

- ปลูกถ่ี ระยะแถว 0.8-1.0 
เมตร ระยะตน้ 0.5 เมตร 

4. การปรับปรุงดิน ปรับปรุงสภาพกายภาพและเคมีดิน มีการใช้ปุ๋ ยเคมีอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม โดย 
- การใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวเิคราะห์ดินเม่ืออาย ุ1-2 เดือน  
- ปลูกในระบบหมุนเวยีนกบัพืชอ่ืน เช่น ออ้ยโรงงาน  ขา้วโพดเล้ียงสตัว ์
ไม่เผาเศษซากพืชในแปลง  
- การปรับปรุงดินโดยปุ๋ยอินทรียห์รือปลูกพืชปุ๋ยสด 

- การปลูกแฝกเพ่ืออนุรักษดิ์นและน ้ า 
 

- ปลูกแบบต่อเน่ือง 
- ไม่ให้ความส าคัญกับการ
ปรับปรุงสภาพทางกายภาพ
ดินเท่าท่ีควร  
- เผาเศษซากพืชในแปลง 
- ใช้ปุ๋ยเคมีโดยขาดความรู้
และความ เข้าใจ  เช่น  ใช้
ปุ๋ยเคมีสูตร 16-8-8 / 15-15-
15 / 46-0-0 จ านวน 25-50 
ก ก .ไ ร่  ใ ส่ แบ บ รอ ง พ้ื น
พ ร้ อ ม ป ลู ก  ไ ม่ มี ก า ร
วเิคราะห์ดิน 

5. การดูแลรักษาอ่ืน ๆ - เม่ือพบการระบาดของเพลี้ยแป้งสีชมพู ควบคุมด้วยการปล่อยแตน
เบียน 

ด าเนินการตามวธีิเกษตรกร 

6. อายเุก็บเก่ียว เพ่ือให้ได้ผลผลติและคุณภาพสูงโดยท าการเก็บเก่ียวท่ีอาย ุ10-12 เดือน -เก็บเก่ียวท่ีอายุไม่เกิน 10 
เดือน 

 

 

3.2  การเลือกใชเ้ทคโนโลยเีพื่อเพิ่มผลผลิตมนัส าปะหลงัของกลุ่มเกษตรกร  

 หลงัจากการน าเสนอขอ้มูลเทคโนโลยีดา้นพนัธ์ุและเทคโนโลยเีพื่อเพิ่มผลผลิตมนั
ส าปะหลงัแก่กลุ่มเกษตรกรพร้อมตอบขอ้ซกัถาม สรุปบทเรียนท่ีผา่นมาของเกษตรกรแลว้ มีผูท่ี้
สนใจจะท าแปลงทดสอบเพื่อเพิ่มผลผลิตมนัส าปะหลงัโดยเลือกประเด็นของเทคโนโลยท่ีีมีความ
เหมาะสมกบัสภาพเง่ือนไขและความพร้อมดงัต่อไปน้ี 
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 - การคัดเลือกขนาดท่อนพนัธ์ุให้มีขนาดใหญ่และยาวขึน้  เกษตรกรเห็นความส าคญัของ
ท่อนพนัธ์ุซ่ึงเป็นจุดเร่ิมตน้ของความส าเร็จในการปลูก ลดความเส่ียงในการงอก เจริญเติบโตได้
ดีกวา่การไม่เลือกท่อนพนัธ์ุ โดยคดัเลือกท่อนพนัธ์ุและความยาวท่อน 20-25 ซม. จากเดิมท่ีใชข้นาด 
10  ซม. และไม่มีการเลือกขนาดโดยใหเ้หตุผลคือ ขาดแคลนท่อนพนัธ์ุ  

 - การปรับระยะปลูกจากท่ีเคยปลูกถ่ี ระยะแถว  60-80 ซม.  เป็นระยะ 80-100 ซม.และระยะ
ตน้จากเดิม 30-40 ซม. เป็น 60-100 ซม.  

 - การปรับระบบการปลูกพืชจากเดิมท่ีเคยปลูกแบบต่อเน่ือง เป็นการปลูกหมุนเวยีนกบัออ้ย
โรงงาน แตงโม และมีการพกัดิน 

 - การปรับปรุงบ ารุงดินโดยการใชปุ๋้ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย ์ โดยใชปุ๋้ยคอกและการใชปุ๋้ยเคมี 

-โดยการผสมโดยใชแ้ม่ปุ๋ย มีการใชปุ๋้ยตามความตอ้งการของพืช คือ  16-8-18กก./
ไร่ของ  N-P2O5-K2O   

  - การใชปุ๋้ยตามค าแนะน า โดยเพิ่มปริมาณการใชปุ๋้ยใหสู้งข้ึน  

  - การใชปุ๋้ยตามค่าวเิคราะห์ดิน โดยผสมจากแม่ปุ๋ย 

  - การแช่ท่อนพนัธ์ุเพื่อป้องกนัก าจดัเพล้ียแป้งและการส ารวจแปลงเพื่อส ารวจกา
ระบาดของเพล้ียแป้ง 

 

4. ผลการด าเนินงานแปลงทดสอบ 

 

 4.1 ผลวเิคราะห์ดินแปลงทดสอบ แสดงดงัตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 ค่าวิเคราะห์ดินของเกษตรกรท่ีร่วมงานแปลงทดสอบปี 2556  

 

รายช่ือ
เกษตรกร 

ค่าวเิคราะห์ดิน ความตอ้งการธาตุอาหาร 
( กก./ไร่) 

pH OM (%) Avail.P 
(ppm) 

Exch. K 
(ppm) 

N P2O5 K2O 

1. นายวิลัย 
ศรีเนตรหสั 

5.84 0.4482 5.39 84 16 8 4 

2. นางชมพ ู 5.99 0.1649 5.75 130 16 8 4 
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วารีศรี 
3 . น า ย
วิเชียร อิน
จนัทึก 

5.69 0.1350 4.98 154 16 8 4 

4 .น างบั ว
ล อ ย  ช า
วงษ ์

5.78 0.5741 31.52 108 16 0 4 

5. นางค า
พอง ฟ้าฝน 

6.08 1.1076 1.74 284 8 8 4 

6 .น ายหั ส 
เหล่าฤทธ์ิ 

6.24 2.1755 21.43 241 4 4 4 

7 .น า ย ค า
เ พี ย น  สุ
พ ร ห ม
อินทร์ 

6.12 3.0238 1.20 126 4 8 4 

8.นางสาว
ไพ ริน ท ร์
ลาดแสง 

6.08 3.1100 2.89 206 4 8 4 

9.นายแดง 
บุญค าแสน 

6.64 3.1199 18.42 394 4 4 4 

 

 

ตารางที ่2   เปรียบเทียบการปรับปรุงดินดว้ยปุ๋ยเคมีระหวา่งวธีิการทดสอบและวธีิการเดิมของ
เกษตรกร 

 

รายช่ือเกษตรกร วธีิการทดสอบ วธีิการเดิมของเกษตรกร 
1. นายวลิยั ศรีเนตรหสั ปุ๋ยตามค่าวเิคราะห์ดิน 13-13-21  อตัรา  39 กก./ไร่ 
2. นางชมพู วารีศรี ปุ๋ยตามค่าวเิคราะห์ดิน 15-15-15 อตัรา  30 กก./ไร่ 
3.นายวเิชียร อินจนัทึก ปุ๋ยตามค่าวเิคราะห์ดิน 13-13-21 อตัรา  50 กก./ไร่ 
4.นางบวัลอย ชาวงษ ์ ปุ๋ยตามค่าวเิคราะห์ดิน 13-13-21  อตัรา  50 กก./ไร่ 
5. นางค าพอง ฟ้าฝน  ปุ๋ยตามค่าวเิคราะห์ดิน 15-15-15 + 46-0-0+ 13-13-21 

อตัรา  15 กก./ไร่ 
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6.นายหสั เหล่าฤทธ์ิ ปุ๋ยตามค่าวเิคราะห์ดิน 15-15-15 + 46-0-0 อตัรา  20 
กก./ไร่ 

7.นายค าเพียน สุพรหมอินทร์ ปุ๋ยตามค่าวเิคราะห์ดิน 15-15-15 อตัรา  20 กก./ไร่ 
8.นางสาวไพรินทร์ลาดแสง ปุ๋ยตามค่าวเิคราะห์ดิน 15-15-15 อตัรา  20 กก./ไร่ 
9.นายแดง บุญค าแสน ปุ๋ยตามค่าวเิคราะห์ดิน 15-15-15 อตัรา  20 กก./ไร่ 
  
ตารางที ่3  ขอ้มูลการเจริญเติบโตของพืชและองคป์ระกอบผลผลิตพืช 
 

รายช่ือเกษตรกร 
จ านวนตน้ต่อไร่ ความสูงคร้ังท่ี 1 (ซม.) ความสูงคร้ังท่ี 2 (ซม.) 
วธีิ

ทดสอบ 
วธีิ

เกษตรกร 
วธีิ

ทดสอบ 
วธีิ

เกษตรกร 
วธีิ

ทดสอบ 
วธีิ

เกษตรกร 
1 . น ายวิลัย  ศ รี เน ต
รหสั 

3,006 2,917 131 140 260 240 

2. นางชมพู วารีศรี 3,236 2,944 132 154 276 255 
3.นายวิ เชียร อินจัน
ทึก 

3,008 3,076 113 140 239 220 

4.นางบวัลอย ชาวงษ ์ 3,536 3,242 122 103 267 235 
5. นางค าพอง ฟ้าฝน  3,398 3,264 150 137 215 210 
6.นายหสั เหล่าฤทธ์ิ 3,774 3,895 100 106 221 215 
7 .น า ย ค า เพี ย น  สุ
พรหมอินทร์ 

3,331 3,180 70 67 253 190 

8.นางสาวไพรินทร์
ลาดแสง 

2,962 3,170 116 111 350 285 

9.นายแดง บุญค าแสน 2,939 2,667 110 104 290 268 
เฉล่ีย 3,243 3,151 116 108 263 235 
หมายเหตุ : ความสูงคร้ังท่ี 1 อาย ุ  2 - 5  เดือน 
      ความสูงคร้ังท่ี 2 อาย ุ   5 - 8  เดือน 
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ตารางที ่4  ขอ้มูลผลผลิตมนัส าปะหลงัเปรียบเทียบระหวา่งวธีิการทดสอบและวธีิการเกษตรกรปี 
2556 ( ขอ้มูลเม่ือส้ิน ต.ค. 2556 ) 

 

รายช่ือเกษตรกร วธีิการทดสอบ (ตนัต่อไร่) วธีิการเกษตรกร (ตนัต่อไร่) 
1. นายวลิยั ศรีเนตรหสั 7.289 6.500 
2. นางชมพู วารีศรี ยงัไม่เก็บเก่ียวผลผลิต ยงัไม่เก็บเก่ียวผลผลิต 
3.นายวเิชียร อินจนัทึก 6.073 4.550 
4.นางบวัลอย ชาวงษ ์ ยงัไม่เก็บเก่ียวผลผลิต ยงัไม่เก็บเก่ียวผลผลิต 
5. นางค าพอง ฟ้าฝน  ยงัไม่เก็บเก่ียวผลผลิต ยงัไม่เก็บเก่ียวผลผลิต 
6.นายหสั เหล่าฤทธ์ิ ยงัไม่เก็บเก่ียวผลผลิต ยงัไม่เก็บเก่ียวผลผลิต 
7.นายค าเพียน สุพรหมอินทร์ ยงัไม่เก็บเก่ียวผลผลิต ยงัไม่เก็บเก่ียวผลผลิต 
8.นางสาวไพรินทร์ลาดแสง ยงัไม่เก็บเก่ียวผลผลิต ยงัไม่เก็บเก่ียวผลผลิต 
9.นายแดง บุญค าแสน ยงัไม่เก็บเก่ียวผลผลิต ยงัไม่เก็บเก่ียวผลผลิต 
เฉล่ีย 6.681 5.525 
 
 

สรุปผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะ 
 

 งานทดสอบในพื้นท่ีของเกษตรกรเป็นกระบวนการท างานท่ีมุ่งเนน้การมีส่วนร่วมของ
เกษตรกรและภาคส่วนอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งโดยมีเป้าหมายคือ การน าเทคโนโลยดีา้นพนัธ์ุพืชและวธีิการ
ผลิตอ่ืนท่ีไดจ้ากผลงานวจิยัน าไปหลอมรวมกบัประสบการณ์และภูมิปัญญาเพื่อเพิ่มผลผลิตมนั
ส าปะหลงัในพื้นท่ีเป้าหมาย การท างานจึงประกอบดว้ยหลายขั้นตอนแต่ทุกขั้นตอนเนน้ใหเ้กิดการ
เรียนรู้ การสร้างการเรียนรู้และการจดัการความรู้ในระดบัพื้นท่ีโดยเกษตรกรเป็นหลกั 
  การทดสอบเทคโนโลยเีพื่อเพิ่มผลผลิตมนัส าปะหลงัในแหล่งปลูกจงัหวดัหนองบวัล าภูใน
ปี 2556 พบวา่เกษตรกรใหค้วามสนใจในเร่ืองการใชปุ๋้ยเคมีเพื่อการปรับปรุงบ ารุงดินมากท่ีสุด
เพราะตระหนกัถึงความจ าเป็นของอาหารพืช โดยการผสมปุ๋ยเคมีใชเ้องตามค าแนะน า การใชปุ๋้ย
ตามค่าวเิคราะห์ดินรวมถึงการปรับปรุงบ ารุงดินทางกายภาพดว้ย ส่วนการจดัการอ่ืนท่ีเกษตรกรให้
ความสนใจ เช่น การคดัเลือกท่อนพนัธ์ุ การใชข้นาดท่อนพนัธ์ุท่ีเหมาะสม การใชร้ะยะปลูกท่ีห่าง
ข้ึน ซ่ึงแนวทางดงักล่าวอยูใ่นระบบการผลิตเกษตรดีท่ีเหมาะสมส าหรับมนัส าปะหลงั ซ่ึงสามารถ
ยกระดบัผลผลิตใหสู้งข้ึนได ้ผลการทดสอบในเบ้ืองตน้พบวา่ สามารถยกระดบัผลผลิตใหสู้งข้ึนได ้
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โดยการใชปุ๋้ยตามค่าวิเคราะห์ดินใหผ้ลผลิตเฉล่ีย 6.681 ตนัต่อไร่ เปรียบเทียบกบัวธีิการเกษตรกร
คือ 5.525 ตนัต่อไร่ มีผลต่าง 1.156 ตนัต่อไร่ คิดเป็นมูลค่าไม่ต ่ากวา่ 2312 บาทต่อไร่ (คิดราคา
จ าหน่าย 2.0 บาทต่อกิโลกรัม) อยา่งไรก็ตามผลผลิตยงัสามารถเพิ่มมากกวา่น้ีไดอี้กถา้เกษตรกรมี
การจดัการดูแลรักษาท่ีถูกตอ้งโดยการใชพ้นัธ์ุและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมเน่ืองจากในความเป็นจริง
แลว้ผลผลิตเฉล่ียต่อตน้ของการปลูกมนัส าปะหลงัสูงกวา่ 5 กิโลกรัมต่อตน้ ในขณะท่ีผลการ
ทดสอบใหผ้ลผลิตเฉล่ียเพียง 2.2 กิโลกรัมต่อตน้ซ่ึงยงัห่างจากศกัยภาพในการใหผ้ลผลิตพืชอีกมาก 
ดงันั้นเกษตรกรจึงตอ้งปรับเปล่ียนความคิด ความเช่ือโดยมองถึงขอ้เท็จจริงของพืชและละทิ้ง
ความคิดแบบเดิมท่ีเนน้ปริมาณตน้และปริมาณพื้นท่ีรวมถึงขอ้จ ากดัต่างๆท่ีเคยคิดและเคยเช่ือแลว้
หนัมาใชเ้หตุใชผ้ล ลงมือท าแบบมืออาชีพท่ีใชค้วามรู้ ใชเ้ป้าหมายและเตม็ไปดว้ยความทา้ทายไม่
ตกอยูใ่นวงัวนของความคิด ความเช่ือแบบเดิมๆ 
 

การน าผลงานวจัิยไปใช้ประโยชน์ 
 

 เป็นค าแนะน าแก่เกษตรกรในการเพิ่มผลผลิตมนัส าปะหลงัในพื้นท่ีเป้าหมายและพื้นท่ี
ใกลเ้คียง 

เอกสารอ้างองิ 
 

กรมวชิาการเกษตร. 2547. เอกสารวชิาการ มนัส าปะหลงั. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 124 หนา้. 
กรมวชิาการเกษตร .2553. คู่มือการเพิ่มผลผลิตมนัส าปะหลงัโดยการกระจายพนัธ์ุดีและขยายท่อน

พนัธ์ุมนัสะอาด. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 32 หนา้. 
กอบเกียรติ  ไพศาลเจริญ . 2554. การใชปุ๋้ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน. ขอ้มูลการฝึกอบรมการใชปุ๋้ย

ส าหรับมนัส าปะหลงั น าเสนอในรูปสไลดโ์ปรแกรมเพาเวอร์พอ้ย  วนัท่ี 19 มีนาคม 
2554 ณ อาคารอเนกประสงค ์ส านกัวจิยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 3 จงัหวดั
ขอนแก่น. 

 


