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รายงานเร่ืองเต็มผลการทดลองสิ้นสุด ปีงบประมาณ 2554-2555 

แผนงาน วิจัยและพัฒนามันส าปะหลัง 
โครงการ     วิจัยการทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลัง 

กิจกรรม     การทดสอบระบบการผลิตมันส าปะหลังในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
                    ตอนบน 
กิจกรรมย่อย     การทดสอบพันธุ์และชุดเทคโนโลยีการผลิตเฉพาะพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาและ 
 พัฒนาการผลิตมันส าปะหลัง 
 การทดลอง  การทดสอบพันธุ์และชุดเทคโนโลยีการผลิตเฉพาะพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาและ 

พัฒนาการผลิตมันส าปะหลังจังหวัดเลย 
Test on Variety and Production Technology to Sole Problems and  
Improve Cassava Production in Loei Province 

คณะผู้ด าเนินงาน    ปรีชา  แสงโสดา 1/ กมล  ต่างใจ 1/ สุทิน  แก้วบุตรดี 1/  บุญชว่ย  สงฆนาม 2/ 
         
 

บทคัดย่อ 
การทดสอบพันธุ์และชุดเทคโนโลยีการผลิต เพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนาการผลิตมันส าปะหลังของ

จังหวัดเลย ด าเนินการทดสอบพันธุ์และเทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลังเฉพาะพ้ืนที่ของ
จังหวัดเลย เพ่ือยกระดับผลผลิตและรายได้ของเกษตรกร โดยปี 2554 น ามันส าปะหลังพันธุ์ ระยอง 11 เข้า
ไปทดสอบเปรียบเทียบกับพันธุ์ของเกษตรกร ส่วนปี 2555 น าเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเข้าไป
ทดสอบ เพ่ือประเมินประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร และการยอมรับของ
เกษตรกร พร้อมๆ กับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตด้านการจัดการดิน การปลูก การ
ใส่ปุ๋ย การดูแลรักษา และการควบคุมเพลี้ยแป้งสีชมพูในระดับแปลงเกษตรกร ด าเนินการกับเกษตรกรปีละ 5 
ราย ทีต่ าบลนาดินด า อ าเภอเมือง ต าบลผาอินทร์แปลง และทีต่ าบลเอราวัณ อ าเภอเอราวัณ โดยด าเนินการ
เป็นแปลงใหญ ่ ไม่มีซ้ า เป็นการเปรียบเทียบพันธุ์ใหม ่ และการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินกับการใช้ปุ๋ยของ
เกษตรกร ผลการทดสอบพบว่า มันส าปะหลังพันธุ์ ระยอง 11 เจริญเติบโตดี ให้ผลผลิตสูงไร่ละ 7.5 ตัน สูง
กว่าพันธุ์ เอราวัณ 9 เปอร์เซ็นต์ พันธุ์ ระยอง 5 เฉลี่ย 8 เปอร์เซ็นต์ แตต่่ ากว่าพันธุ์ ระยอง 72 4 เปอร์เซ็นต์ 
มีลักษณะการเกษตรที่ดีและเกษตรกรยอมรับ ส่วนการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินที่ค านวณจากความต้องการ
ปุ๋ยในแปลงเกษตรกร ให้ผลผลิตเฉลี่ยไร่ละ 3.98 ตัน สูงกว่าการใส่ปุ๋ยของเกษตรกรที่ใช้ปุ๋ยสูตร 16-7-18 
อัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ ให้ผลผลิตไร่ละ 3.57 ตัน (สูงกว่า 11 เปอร์เซ็นต)์ คิดเป็นไดเ้งินเพิ่มขึ้นไร่ละ 1,025 
บาท คุ้มค่าการลงทุนที่เพ่ิมข้ึนไร่ละ 300 บาท เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตสูงในปี 2554 แต่ค่อนข้างต่ าในปี 
2555 (ไร่ละ 4,530 และ 3,580 บาท) จึงท าให้มีต้นทุนต่อหน่วยการผลิตต่ า รวมทั้งมีก าไรจากการผลิตมนั
ส าปะหลังดีใกล้เคียงกัน เนื่องมาจากราคาท่ีสูงกว่า (กก.ละ 1.70 และ 2.50 บาท) อย่างไรก็ตามปี 2555 
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ผลผลิตมันส าปะหลังยังต่ าเนื่องจากภาวะฝนทิ้งช่วง อาจท าให้การแสดงออกของอิทธิพลปุ๋ยที่แตกต่างกันไม่
ชัดเจน จึงจะต้องมีการด าเนินการทดสอบต่อไป 

 

รหัสโครงการวิจัย 01-07-54-04-01-01-03-54 
1/  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย 
2/  ส านักวิจัยและพฒันาการเกษตรเขตที่ 3 

ค าน า 

จังหวัดเลยมีพ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลังมากเป็นอันดับสามรองจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และยาพารา โดยมี

แนวโน้มเพ่ิมข้ึนเป็นล าดับจาก 214,480 เป็น 262,975 และเป็น 383,945 ไร่ ในปี 2552 2553 และ 2554 

ในปี 2554 มีผลผลิตหัวสดรวม 1,319,387 ตัน มูลค่า 3,379 ล้านบาท (ท่ีราคา 2.6 บาทต่อกิโลกรัม) พ้ืนที่

ปลูกกระจายอยู่ในอ าเภอ เมือง เชียงคาน ท่าลี่ ปากชม วังสะพุง นาด้วง ผาขาว ฯลฯ มีพ้ืนที่ 95,740  

61,419  50,254  37,007  29,567  23,105  18,813 ไร่ ตามล าดับ ผลผลิตเฉลี่ยเท่ากับไร่ละ 3.51 ตัน 

(ส านักงานเกษตรจังหวัดเลย, 2554) ซ่ึงต่ ากว่าแปลงทดลองภายในศูนย์ฯ หรือแปลงเปรียบเทียบหรือทดสอบ

พันธุ์ในไร่เกษตรกรที่ให้ผลผลิตอยู่ในช่วงไร่ละ 4.7-5.7 ตัน หรือแปลงต้นแบบที่ให้ผลผลิตเฉลี่ยไร่ละ 6.0 ตัน 

แสดงให้เห็นว่ายังมีโอกาสที่จะสามารถยกระดับผลผลิตขึ้นได้ ปัญหาผลผลิตตกต่ าอาจเนื่องมาจากความเสื่อม

โทรมของดิน ความแปรปรวนของฟ้าอากาศ การใช้พันธุ์ที่ไม่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ การใช้ปุ๋ยอัตราต่ า 

เนื่องจากปัจจัยการผลิตแพง ท าให้ขาดแรงจูงใจในการใช้ปุ๋ย ปัญหาเรื่องโรคแมลง การปฏิบัติดูแลรักษาไม่

เหมาะสม ฯลฯ จึงจ าเป็นต้องเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตด้วยเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการที่เหมาะสม 

โดยน าองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยและพัฒนาของกรมวิชาการเกษตรไปถ่ายทอดสู่เกษตรกร การใช้พันธุ์ใหม่ๆ

น าร่องเข้าไปในพ้ืนที่ เกษตรกรสามารถรับได้เร็ว เนื่องจากเป็นวิธีการทีง่่าย ลงทุนต่ าแต่เห็นผลเร็ว  ซ่ึงโอภาษ 

(2550) ได้กล่าวว่า ด้วยข้อจ ากัดของพ้ืนที่ปลูก ทางเดียวในการเพิ่มผลผลิตมันส าปะหลัง ก็คือ การเพ่ิม

ผลผลิตต่อไร่ การเลือกพันธุ์ให้เหมาะกับพื้นท่ีปลูกเป็นแนวทางท่ีจะยกระดับผลผลิตให้สูงขึ้น รวมทั้งเป็นการ

ลดต้นทุนการผลิต เนื่องจากไม่จ าเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายในการบ ารุงและดูแลรักษาเพ่ือปรับสภาพพ้ืนที่ปลูกให้

เหมาะกับชนิดของพันธุ์พืช และจากการที่กรมวิชาการเกษตรได้รับรองพันธุ์มันส าปะหลังพันธุ์ใหม ่ ระยอง 11 

ในปี 2554 ได้น าพันธุ์ใหม่นี้ขยายสู่พื้นทีเ่พ่ือให้เกษตรกรได้ประเมินผลผลิตด้วยตนเอง พร้อมกับค าแนะน า

เทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลังทั้งด้านการจัดการดินปลูก ระยะปลูก การใช้ปุ๋ยตาม

ค าแนะน า และการควบคุมเพลี้ยแป้ง ส าหรับแนวทางการจัดการดินปลูกเพ่ือเพ่ิมผลผลิตมันส าปะหลังนั้นได้

น าค าแนะน าของ ชุมพล และคณะ (2550) คือ ใช้ปุ๋ยเคมี N-P-K อย่างครบถ้วนอัตราไร่ละ 16-8-16 กิโลกรัม 

ร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัตราไร่ละ 2 ตัน หรือใช้ร่วมกับการไถกลบต้นมันส าปะหลังอัตราไร่ละ 3 ตัน จะ

สามารถรักษาหรือเพ่ิมสถานะความอุดมสมบูรณ์ของดินอย่างยั่งยืน ส าหรับการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เป็น
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การใส่ปุ๋ยเฉพาะพ้ืนที่ให้ตรงกับความต้องการปริมาณธาตุอาหารของมันส าปะหลัง ท าให้เกิดความสมดุลของ

ธาตุอาหารและความเหมาะสมกับสภาพดินของแต่ละพ้ืนที่ สามารถช่วยลดต้นทุน และแก้ปัญหาปุ๋ยด้อย

คุณภาพได ้ ซึ่งจะท าให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนสูงสุด ดังนั้นในปี 2555 จึงได้น าเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยมัน

ส าปะหลังตามค่าวิเคราะห์ดินเข้าไปทดสอบ เพ่ือประเมินผลการใช้เทคโนโลยีและการยอมรับของเกษตรกร 

พร้อมด้วยชุดเทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลังในพ้ืนที ่ โดยใช้กระบวนการเกษตรกรมี

ส่วนร่วม (PTD : Participatory Technology Development) ซ่ึงเป็นวิธีการทีใ่ห้เกษตรกรได้มีส่วนในการ

ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และด าเนินการแก้ไขปัญหาด้วยตัวเกษตรกรเอง เพ่ือเป็นการยกระดับผลผลิตและรายได้

ของเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง ในพ้ืนที่จังหวัดเลย 

 
 
 

วิธีด าเนินการและอุปกรณ์ 
คัดเลือกเกษตรกรจากโครงการกระจายพันธุ์ดีและสะอาดฯ และต้นแบบการน าเทคโนโลยีการป้องกัน

และก าจัดเพลี้ยแป้งสีชมพูสู่เครือข่ายเกษตรกรจังหวัดเลย เลือกพ้ืนที่ค่อนข้างดีและสม่ าเสมอเหมาะส าหรับ
การวิจัยและพัฒนา และมีลักษณะเป็นตัวแทนของเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย ปีละ 5 แปลง (ราย) ปี 2554 มี
พ้ืนที่ด าเนินการอยู่ในเขตต าบลนาดินด า อ าเภอเมือง 1 แปลง และต าบลผาอินทร์แปลง อ าเภอเอราวัณ 4 
แปลง ส่วนปี 2555 อยู่ในเขตต าบลเอราวัณ อ าเภอเอราวัณ อ าเภอเอราวัณ ทั้ง 5 แปลง 

วัสดุอุปกรณ ์ 
-   พันธุ์มันส าปะหลัง พันธุ์ ระยอง 11 ระยอง 5 ระยอง 72 และพันธุ์ของเกษตรกร เอราวัณ 

- ปุ๋ยเคมี สูตร 46-0-0  18-46-0  0-0-46 และสูตร 15-7-18  

- สารเคมีปราบวัชพืช 

- สารเคมีควบคุมเพลี้ยแป้ง ไทอะมีโทแซม 

- เครื่องมือวัดเปอร์เซ็นต์แป้งแบบ Riemann  Balance 
กรรมวิธีทดสอบ 

- ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงานวิจัย โดยยึดหลักเกณฑ์ตามแนวทางกาววิจัยระบบการท าฟาร์ม  

- แผนการทดลอง ด าเนินการเป็นแปลงใหญ่ แบบแปลงทดสอบก่ึงสาธิต (Semi-demonstration 
plot technique) ในไร่เกษตรกรปีละ 5 แปลง มี 2 กรรมวิธี ไม่มีซ้ า เป็นการเปรียบเทียบกันระหว่างวิธี
ทดสอบ กับวิธีของเกษตรกร ขนาดแปลงทดสอบรายละ 2 ไร่ กรรมวิธีละ 1 ไร่ พ้ืนที่เก็บเกี่ยว 18 หลุมต่อจุด 
กรรมวิธีละ 4 จุด  ส าหรับกรรมวิธีทดสอบมี 2 กรรมวิธี คือ  

ปี 2554  -  วิธีทดสอบ พันธุ์ ระยอง 11 

- วิธีเกษตรกร พันธุ์ที่เกษตรกรใช้คือ ระยอง 5 ระยอง 72 และพันธุ์ เอราวัณ 
ปี 2555   - วิธีทดสอบ ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 
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- วิธีเกษตรกร อัตราปุ๋ยของเกษตรกร (สูตร 15-7-18 อัตรา 25 กิโลกรัม/ไร่) 
วิธีการปฏิบัติ เกษตรกรทั้ง 10 รายปลูกมันส าปะหลังพันธุ์ ระยอง 11 ต้องเป็นผู้ปลูกและปฏิบัติ-ดูแล

ตามวิธีการผลิตของตัวเอง โดยเลือกพ้ืนที่จากแปลงปลูกตามปกตขิองเกษตรกรรายละ 2 ไร่ ปี 2554 แบ่งปลูก
เพ่ือเปรียบเทียบพันธุ์ละ 1 ไร่ ระหว่างพันธุ์ระยอง 11 กับพันธุ์เอราวัณ (1 ราย) กับระยอง 5 (3 ราย) และกับ
ระยอง 72 (1 ราย) วิธีปลูกจะปฏิบัติโดยหลังฝนตกเกษตรกรจะท าการไถเตรียมแปลงและปลูกมันส าปะหลงั
เมื่อความชื้นเหมาะสม ก่อนปลูกเกษตรกรจะแช่ท่อนพันธุ์ด้วยสารเคมี “ไทอะมีโทแซม” เพ่ือป้องกันเพลี้ย
แป้งสีชมพู ส่วนในปี 2555 ท าการเก็บตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีดิน และค านวณปริมาณ
ความต้องการธาตุอาหารของมันส าปะหลังของแต่ละแปลง หลังปลูกจะท าการแบ่งแปลงเป็น 2 แปลงส าหรับ
ใส่ปุ๋ย 2 อัตรา (กรรมวิธี) เมื่อมันส าปะหลังงอกจะหมั่นส ารวจการแพร่ระบาดของโรคและแมลงและท าการ
ก าจัด การใส่ปุ๋ยจะใส่ปุ๋ยตามกรรมวิธีเมื่อมันส าปะหลังอายุประมาณ 2-3 เดือนหลังก าจัดวัชพืช โดยเกษตรกร
จะใส่ปุ๋ยตามอัตราทั่วไปคือ ปุ๋ยสูตร 15-7-18 อัตราไร่ละ 25 กิโลกรัม ส่วนการทดสอบอัตราปุ๋ยวิธีทดสอบจะ
ท าการผสมแม่ปุ๋ยตามค่าความต้องการปุ๋ยมันส าปะหลัง (กรมวิชาการเกษตร, 2552) ส่วนวิธีเกษตรกรใช้ปุ๋ย
สูตรและอัตราเดียวกันทั้ง 2 ปี และท าการเก็บเกี่ยวเดือนกุมภาพันธ์ 

การบันทึกข้อมูล  ในแปลงทดสอบแต่ละกรรมวิธีจะท าการเก็บข้อมูลและเก็บเกี่ยวมันส าปะหลัง วิธี 
วิธีการละ 4 จุด จุดละ 3 แถว แถวละ 6 หลุม จ านวน 18 หลุม และบันทึกข้อมูล 

- ข้อมูลเกษตรกร การปฏิบัติดูแลรักษา ต้นทุนการผลิต ของเกษตรกร 

- การเจริญเติบโต และการแพร่ระบาดของโรค-แมลง ในมันส าปะหลัง 

- ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตที่ส าคัญของมันส าปะหลัง  

- การยอมรับของเกษตรกร 
ระยะเวลา 

เริ่มต้น  ตุลาคม  2553 สิ้นสุด   กันยายน 2554 และ 
          ตุลาคม  2554 สิ้นสุด   กันยายน 2555 

สถานที่ด าเนินการ 
ต าบลนาดินด า อ าเภอเมือง (1 แปลง) ต าบลผาอินทร์แปลง อ าเภอเอราวัณ (4 แปลง) 
ต าบลเอราวัณ อ าเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 5 แปลง 

ผลการทดลองและวิจารณ ์

  เกษตรกรร่วมทดสอบปี2554 จ านวน 5 ราย มีดังนี้ 
1. นางขวัญจิต  ต่างใจ (112 หมู่ 4 บ้านห้วยลึก ต.นาดินด า อ.เมือง) วันปลูก 24 เม.ย. 54   
2. นายสงวน  ศิริบุรี    (416 หมู่ 10 ต.ผาอินทร์แปลง อ.เอราวัณ)   วันปลูก  2 พ.ค. 54 
3.  นายสุนทร  ถาทร   (25  หมู่ 10 ต.ผาอินทร์แปลง อ.เอราวัณ)    วันปลูก  4 พ.ค. 54 
4.  นายสุนทร  ชัยเสนา  (9/1 หมู่ 10 ต.ผาอินทร์แปลง อ.เอราวัณ) วันปลูก  2 พ.ค. 54 
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5.  นายเตียงทอง  พลพันธ์ (40 หมู่ 10 ต.ผาอินทร์แปลง อ.เอราวัณ) วันปลูก 2 พ.ค. 54 

  เกษตรกรร่วมทดสอบปี2555 จ านวน 5 ราย มีดังนี้ 
1. นายวิษณุ  กุจะพันธ์ (157 ม.10 บ้านเหล่าใหญ่ ต.เอราวัณ อ.เอราวัณ) วันปลูก 26 เม.ย. 55 

2. นายรุจ  จาตุราเพศ (2/10 ม.10 บ้านเหล่าใหญ่ ต.เอราวัณ อ.เอราวัณ) วันปลูก 28 เม.ย. 55 

3. นายสุด  หนองเป็ด  (148 ม.10 บ้านเหล่าใหญ่ ต.เอราวัณ อ.เอราวัณ) วันปลูก 26 เม.ย. 55 

4. นายเทพกร  วารี     (147 ม.10 บ้านเหล่าใหญ่ ต.เอราวัณ อ.เอราวัณ) วันปลูก 22 เม.ย. 55 

5. นางปราณี ค าประเสริฐ (149 ม.10 บ้านเหล่าใหญ่ ต.เอราวัณ อ.เอราวัณ) วันปลูก 24 เม.ย. 55 

 วิธีการปฏิบัติของเกษตรกร เกษตรกรร่วมทดสอบ มีวิธีการปฏิบัติดังนี้ 
  พันธุ์ที่ปลูก ระยอง 5  ระยอง 72  ระยอง 11  เอราวัณ 
  การปรับปรุงดิน มีความพยายามใช้ปุ๋ยคอก การไถกลบเศษซากพืช หรือการปลูกพืชหมุนเวียน เพ่ือ

การบ ารุงดินปลูกมันส าปะหลัง 
       ช่วงปลูก เดือน มีนาคม-พฤษภาคม แล้วแต่ฝน 
       การเตรียมดิน ใช้ผาล 4 ไถ 1 ครั้ง บางรายยกร่องปลูก โดยใช้รถไถใหญ่  
       วิธีปลูก ตัดท่อนพันธุ์ยาว 25-30 เซนติเมตร (น าไปแช่ด้วย ไทอะมีโทแซม) ปลูกโดยใช้
เชือกกาแถวด้วยระยะ 90-100 เซนติเมตร เสียบแบบตั้งตรง กะประมาณระหว่างต้น 60-90 เซนติเมตร  
       การใส่ปุ๋ย หลังปลูกประมาณ 2-3 เดือน ใส่ปุ๋ยสูตร 15-7-18 หรือ 16-20-0 ใส่โดยวิธีหว่าน 
ขณะทีด่ินมีความชื้น อัตรา 12-25 กิโลกรัมต่อไร่ 
       การก าจัดวัชพืช พ่นด้วยสารเคมีควบคุมวัชพืชหลังปลูก และถ้าหากมีวัชพืชขึ้นภายหลังจะใช้วิธีถาง
ด้วยมีดหรือจอบ อีกประมาณ 1-2 ครั้ง แล้วแต่ความรุนแรงของวัชพืช 
      การเก็บเกี่ยว เก็บเก่ียวเมื่ออายุประมาณ 8-9 เดือน (ธ.ค.-ก.พ.) โดยใช้คานงัด 
      ผลผลิต/ราคา ประเมินผลผลิตปี 2554 ประมาณ 4.5-5.5 ตันต่อไร่  ส่วนปี 2555 ประมาณ 3-4 
ตันต่อไร่ ส่วนราคาขาย กิโลกรัมละ 1.70 และ 2.50 บาท ตามล าดับ 

  ต้นทุน รายได้และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจากการผลิตมันส าปะหลังในแปลงของเกษตรกร 
ปี 2554 เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตไร่ละ 4,530 บาท โดยต้นทุนไร่ละ 2,600 บาท เป็นค่าเก็บเกี่ยว 

(ตัดล า ขุดตัดเหง้า และขนส่ง) คิดเป็น 57 เปอร์เซ็นต์ เมื่อท าการประเมินผลผลิตโดยภาพรวมของแปลง
เกษตรกรในพ้ืนทีจ่ะได้ผลผลิตไร่ละ 4.5 ตัน คิดต้นทุนต่อหน่วยการผลิตเป็นกิโลกรัมละ 0.93 บาท มรีายได้
จากการผลิตมันส าปะหลังไร่ละ 9,146 บาท ซึ่งท าให้เกษตรกรมีก าไรจากการปลูกมันส าปะหลังไร่ละ 4,116 
บาท (ราคาขายขณะเก็บเก่ียว โดยไม่ได้เข้าโครงการรับจ าน า กิโลกรัมละ 1.70 บาท)  
 ส่วนปี 2555 เกษตรกรผลิตมันส าปะหลังโดยมีต้นทุนการผลิตไร่ละ 3,580 บาท โดยต้นทุนจ านวน 
1,850 บาท (52 เปอร์เซ็นต์) เป็นค่าเก็บเก่ียว เมื่อประเมินผลผลิตโดยภาพรวมของแปลงเกษตรกรในพ้ืนที่
แล้วพบว่า เกษตรกรจะได้ผลผลิตต่ าเพียงไร่ละ 3.5 ตัน แต่เนื่องจากเกษตรกรมีต้นทุนการผลิตต่อไร่ค่อนข้าง
ต่ าด้วย เมื่อคิดต้นทุนต่อหน่วยการผลิตก็จะมีต้นทุนเพียงกิโลกรัมละ 1.02 บาท และคิดเป็นตัวเงินซึ่งราคามัน
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ส าปะหลังอยู่ที่กิโลกรัมละ 2.50 บาท เกษตรกรก็จะมีรายได้จากการผลิตในปี 2555 ไร่ละ 8,750 บาท ซึ่งท า
ให้มีก าไรจากการปลูกมันส าปะหลังไร่ละ 5,170 บาท สูงกว่าปี 2554 ถึงไร่ละ 1,000 บาท ตารางที่ 1  

ตารางที่ 1 แสดงต้นทุน รายได้และผลตอบแทนจากการผลิตมันส าปะหลังโดยเฉลี่ยของเกษตรกรในฤด ู  
              ปลูกปี 2554 และ ปี 2555  จังหวัดเลย 

        รายการ ปี 2554 (บาท/ไร่) ปี 2555 (บาท/ไร่) 
-ค่าเตรียมดิน (ไถ และยกร่อง) 500 550 
-ค่าปลูก 350 300 
-ค่าปุ๋ย (อัตราปุ๋ย 25 กก./ไร่) 480 550 
-ค่าสารก าจัดวัชพืช 200 150 
-ค่าแรงงานพ่นสาร 400 180 
-ค่าจ้างตัดล ามันฯ 400 300 
-ค่าขุด 1,200 600 
-ค่าขนส่ง 1,000 950 
 รวมต้นทุน 4,530 3,580 
ผลผลิตเฉลี่ย  (กก./ไร่)* 5,000 3,500 
ต้นทุนต่อ กก. 0.93 1.02 
รายได้ (บาท/ไร่) 
    (ราคาขาย 1.7 และ 2.5 บาท/กก.) 

9,146 8,750 

ก าไร  (บาท/ไร่) 4,116 5,170 
  หมายเหตุ *ผลผลิต ประเมินจากแปลงผลิตโดยเฉลี่ยของเกษตรกร 

ผลการทดลอง 

 การวิเคราะห์คุณสมบัติดินเพื่อค านวณความต้องการปุ๋ยเคมี (ปี 2555) 
 เพ่ือให้เกิดความสมดุลของธาตุอาหารในมันส าปะหลัง และเกษตรกรได้ใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ จึง

ใช้หลักวิชาการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินของกรมวิชาการเกษตร (2548) ซึ่งจากการวิเคราะห์คุณสมบัติทาง
ฟิสิกส์-เคมีดินพบว่า ดินที่ใช้ทดสอบท้ัง 5 แปลง มีโครงสร้างดินมีลักษณะเป็นดินร่วนทราย ค่าความเป็นกรด
เป็นด่างอยู่ระหว่าง 5.59-6.10 อินทรียวัตถุอยู่ระดับกลางถึงสูง 1.74-2.47 เปอร์เซ็นต์ ฟอสฟอรัสที่เป็น
ประโยชน์อยู่ในระดับต่ าถึงกลาง 3.01-19.20 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม โปตัสเซี่ยมที่แลกเปลี่ยนได้อยู่ในระดับสูง 
64-188 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม เมื่อเทียบกับค่าความต้องการปุ๋ยในมันส าปะหลังแล้ว ในแปลงที่ 1-5 ความ
ต้องการปุ๋ยมีค่าเป็น 4-8-4  8-4-4  4-4-4  8-8-4 และ 4-8-4 กิโลกรัมต่อไร่ของ N-P2O5-K2O ตามล าดับ ซึง่
ได้ค านวณเป็นปริมาณธาตุอาหาร N-P-K จากแม่ปุ๋ยสูตร 46-0-0  18-46-0 และ 0-0-60 ในขณะที่การใช้ปุ๋ย
ของเกษตรกรด้วยสูตร 15-7-18 อัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ คิดปริมาณธาตุอาหารปริมาณ N-P-K จะมีปริมาณ
เพียง 3.8-1.8-4.5 กิโลกรัมของ N-P2O5-K2O (ดังตารางที่ 2) 
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ตารางท่ี 2 ค่าวิเคราะห์คุณสมบัติดินและความต้องการปุ๋ยในแต่ละแปลงปลูกปี 2555 
 

เกษตรกร 
pH OM Avai.P Exch.K Texture ความต้องการ 

ปุ๋ย N-P-K 

1. นายวิษณุ 5.70 2.47 3.01 64 Sandy loam 4-8-4 

2. นายรุจ 6.10 2.24 5.35 116 Sandy clay loam 4-8-4 

3. นายสุด 5.59 1.74 15.42 188 Sandy loam 8-4-4 

4. นายเทพกร 5.60 1.90 5.29 81 Sandy clay loam 8-8-4 

5. นางปราณี 5.70 2.08 19.20 101 Sandy loam 4-4-4 

 การเจริญเติบโตและการระบาดของโรคและแมลงศัตรูมันส าปะหลัง  

    ปี 2554  

       สภาพโดยทั่วไปของแปลงทดสอบมันส าปะหลังในปี 2554 นี้ ฤดูปลูกล่าช้าเนื่องจากฝนมาช้า (ปลาย
เมษายน) หลังปลูกมีฝนตกสม่ าเสมอ ในเดือนสิงหาคมมันส าปะหลังอายุ 4 เดือน มีการเจริญเติบโตดี ความสูง
ต้นเฉลี่ย พันธุ์เอราวัณสูง 165-220 เซนติเมตร ระยอง 5  สูง 145-190 เซนติเมตร ระยอง 72 สูง 165-195 
เซนติเมตร และพันธุ์ระยอง 11  สูง 155-210 เซนติเมตร และส ารวจไม่พบการระบาดของเพลี้ยแป้งสีชมพู 
ในเดือนพฤศจิกายนมันส าปะหลังอายุ 7 เดือน ความสูงแตกต่างกันในระหว่างพันธุ์มากขึ้น โดยพันธุ์เอราวัณ
สูง 238 เซนติเมตร พันธุ์ระยอง 5 สูง 185 เซนติเมตร พันธุ์ระยอง 72 สูง 220 เซนติเมตร และพันธุ์ระยอง 
11 สูงเฉลี่ย 214 เซนติเมตร โดยที่พบว่าแปลงของนางขวัญจิตและนายเตียงทอง มันส าปะหลังมีการ
เจริญเติบโตดี มีความสูงมากกว่าแปลงอื่น ส่วนการส ารวจแมลงศัตรูนั้น พบแมลงหวี่ขาวรวมกลุ่มกันอยู่ใต้ใบ
ทุกแปลง และพบเฉพาะเพลี้ยแป้งเขียวเล็กน้อยใน 3 แปลง (ตารางที่ 3) 

ตารางท่ี 3 แสดงความสูงในเดือนพฤศจิกายน (ซม.) และผลการส ารวจแมลงศัตรูมันส าปะหลัง 
 พันธุ์เกษตรกรใช้ พันธุ์ทดสอบ แมลงที่ส ารวจพบ 

1 นางขวัญจิต  ตา่งใจ เอราวัณ         238 ระยอง 11      230 แมลงหวี่ขาว (เป็นกลุ่มใต้ใบ) 

2 นายสงวน  ศิริบุรี     ระยอง 5        178 ระยอง 11      205 แมลงหวี่ขาว เพลี้ยแป้งเขียว 

3 นายสนุทร  ถาทร ระยอง 5        197 ระยอง 11      210 แมลงหวี่ขาวเล็กน้อย 

4 นายสนุทร  ชัยเสนา ระยอง 5        182 ระยอง 11      195 แมลงหวี่ขาว เพลี้ยแป้งเขียว 

5 นายเตียงทอง  พลพันธ ์ ระยอง72        250 ระยอง 11      230 แมลงหวี่ขาว เพลี้ยแป้งเขียว 

 
ปี 2555 

  สภาพแวดล้อมของการผลิตมันส าปะหลังในปี 2555 นี้ ฤดูปลูกถือว่าล่าช้าเช่นกัน การเจริญเติบโต
ของมันส าปะหลังช้ากว่าปกติและหยุดชะงัก เนื่องจากฝนขาดช่วงในปลายเดือนกรกฎาคม-ต้นสิงหาคม และ
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มีปริมาณฝนตกน้อย เมื่อมันส าปะหลังอายุ 6 เดือน (กันยายน 2555) การเจริญเติบโตโดยวัดความสูงเฉลี่ย  
วิธีทดสอบสูง 158 เซนติเมตร วิธีเกษตรกรสูง 150 เซนติเมตร ผลการส ารวจโรค-แมลงระบาด พบมีโรค
ระบาดได้แก่ โรคไหม้ โรคแอนแทรกโนส และยังส ารวจพบเพลี้ยแป้งสีชมพูระบาดเล็กน้อย คือจุดละ 5-10 
ต้น ในแปลงของนายสุด และนางปราณี โดยพบร่องรอยของการระบาดที่ล าต้น ทีเ่กิดในช่วงแล้ง (ภาพท่ี 1) 
แต่เมื่อมีฝน มันส าปะหลังได้แตกยอดและใบใหมใ่นเดือนกันยายน รวมทั้งในช่วงแล้งที่พบการระบาดดังกล่าว 
คณะท างานเฝ้าระวังเพลี้ยแป้งของศูนย์ฯได้น าแตนเบียนจาก ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่นไปปล่อยเพ่ือควบคุม
การแพร่ระบาดของเพลี้ยแป้งด้วย ท าให้มันส าปะหลังเจริญเติบโตดีขึ้น (ตารางที่ 4) 

ตารางท่ี 4 การเจริญเติบโตและผลการส ารวจการแพร่ระบาดของเพลี้ยแป้งและโรคในมันส าปะหลัง 

เกษตรกร ความสูง (ซม.) ผลการส ารวจ โรค-แมลง 

     วิธีทดสอบ      วิธีเกษตรกร 

1 นายวิษณ ุ 170 160 ไม่พบทัง้โรคและแมลง 

2 นายรุจ 145 130 ไม่พบทัง้โรคและแมลง 

3 นายสุด 155 150 พบโรคไหม้และร่องรอยเพลี้ยแป้ง 

4 นายเทพกร 160 155 ไม่พบทัง้โรคและแมลง 

5 นางปราณ ี 160 155 พบโรคไหม้และร่องรอยเพลี้ยแป้ง 

เฉลี่ย 158 150  
 

  ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตมันส าปะหลัง ปี 2554 
 1 นางขวัญจิต ต่างใจ (ระยอง 11 เปรียบเทียบกับ เอราวัณ) พบว่ามันส าปะหลังมีการเจริญเติบโตดี
ทั้ง 2 พันธุ์ มีความสูง 235 และ 230 เซนติเมตร ผลผลิตหัวสดไร่ละ 7.43 และ 6.82 ตัน ระยอง 11  ให้
ผลผลิตสูงกว่าไร่ละ 610 กิโลกรัม (คิดเป็น 9 %) ให้จ านวนหัวต่อต้นต้นละ 8.2 และ 8.5 หัว เปอร์เซ็นต์แป้ง 
34.2 และ 34.3 เปอร์เซ็นต์ ค่าดัชนีเก็บเก่ียว 0.67 และ 0.71 ตามล าดับ 
 2 นายสงวน ศิริบุรี (ระยอง 11 เปรียบเทียบกับ ระยอง 5) พบว่ามันส าปะหลังมีการเจริญเติบโตดีทั้ง 
2 พันธุ์ มีความสูง 270 และ 242 เซนติเมตร ผลผลิตหัวสดไร่ละ 8.69 และ 8.44 ตัน ระยอง 11  ให้ผลผลิต
สูงกว่าไร่ละ 250 กิโลกรัม (คิดเป็น 3 %) ให้จ านวนหัวต่อต้นต้นละ 11.7 และ 11.8 หัว เปอร์เซ็นต์แป้ง 33.5 
และ 33.6 เปอร์เซ็นต์ ค่าดัชนีเก็บเก่ียว 0.69 และ 0.77 ตามล าดับ 
 3 นายสุนทร  ถาทร  (ระยอง 11 เปรียบเทียบกับ ระยอง 5) พบว่ามันส าปะหลังมีการเจริญเติบโตดี
ทั้ง 2 พันธุ์ มีความสูง 281 และ 243 เซนติเมตร ผลผลิตหัวสดไร่ละ 6.57 และ 6.28 ตัน ระยอง 11  ให้
ผลผลิตสูงกว่าไร่ละ 297 กิโลกรัม (คิดเป็น 5 %) ให้จ านวนหัวต่อต้นต้นละ 10.1 และ 12.4 หัว เปอร์เซ็นต์
แป้ง 33.5 และ 33.2 เปอร์เซ็นต์ ค่าดัชนีเก็บเกี่ยว 0.56 และ 0.76 ตามล าดับ 

4 นายสุนทร ชัยเสนา (ระยอง 11 เปรียบเทียบกับ ระยอง 5) พบว่ามันส าปะหลังมีการเจริญเติบโตดี
ทั้ง 2 พันธุ์  มีความสูง 250 และ 186 เซนติเมตร ผลผลติหัวสดไร่ละ 7.91 และ 6.78 ตัน ระยอง 11  ให้
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ผลผลิตสูงกว่าไร่ละ 1,135 กิโลกรัม (คิดเป็น 17 %) ให้จ านวนหัวต่อต้นต้นละ 10.3 และ 12.0 หัว 
เปอรเ์ซ็นต์แป้ง 33.4 และ 33.1 เปอร์เซ็นต์ ค่าดัชนีเก็บเกี่ยว 0.66 และ 0.79 ตามล าดับ 

5 นายเตียงทอง พลพันธ์ (ระยอง 11 เปรียบเทียบกับ ระยอง 72) พบว่ามันส าปะหลังมีการ
เจริญเติบโตดีทั้ง 2 พันธุ์  มีความสูง 314 และ 309 เซนติเมตร ผลผลิตหัวสดไร่ละ 7.01 และ 7.33 ตัน พันธุ์
ระยอง 11  ให้ผลผลิตต่ ากว่าระยอง 72 ไร่ละ 313 กิโลกรัม (คิดเป็น 4 %) ให้จ านวนหัวต่อต้นต้นละ 11.8 
และ 10.7 หัว เปอร์เซ็นต์แป้ง 33.8 และ 30.8 เปอร์เซ็นต์ ค่าดัชนีเก็บเกี่ยว 0.52 และ 0.53 ตามล าดับ จะ
เห็นว่า พันธุ์ระยอง 72 เหมาะสมในพ้ืนที่ดังกล่าว อาจเนื่องจากสภาพดินเป็นดินร่วนทราย มีการยกร่องปลูก 
จึงไม่มีปัญหาในการเก็บเกี่ยว  

การน ามันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 11 เข้าไปเปรียบเทียบกับพันธุ์ที่เกษตรกรใช้ คือพันธุ์ เอราวัณ 
ระยอง 5 และระยอง 72 เมื่อฤดูปลูกปี 2554 และเก็บเกี่ยวเดือนกุมภาพันธ์ 2555 พบว่าผลผลิตหัวสดมัน
ส าปะหลังอยู่ในช่วงไร่ละ 6.82-7.52 ตัน พันธุ์ใหม่ระยอง 11 ให้ผลผลิตหัวสดสูงสุด มีจ านวนหัวต่อต้นอยู่
ในช่วงต้นละ 8.5-12.1 หัว พันธุ์ระยอง 5 ให้จ านวนหัวต่อต้นสูงสุด ส่วนเปอร์เซ็นต์แป้งทั้ง 3 พันธุ์ให้
เปอร์เซ็นต์แป้งใกล้เคียงกันคือ มากกว่า 33 เปอร์เซ็นต์ ส่วนระยอง 72 ให้ผลผลิตสูงกว่าระยอง 11 แต่ให้
เปอร์เซ็นต์แป้งต่ ากว่าคือ 30.8 เปอร์เซ็นต์ ดัชนีเก็บเกี่ยวอยู่ในช่วง 0.53-0.77 พันธุ์ระยอง 5 ให้ค่าดัชนีเกบ็
เกี่ยวสูงสุด เนื่องจากมีล าต้นสั้น ต้นแห้งน้ าหนักเบา และความสูงต้นโดยเฉลี่ยอยู่ในช่วง 230-309 เซนติเมตร 

พันธุ์ระยอง 72 สูงที่สุด (ตารางที่ 5) 
ตารางท่ี 5 ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตมันส าปะหลังจากแปลงทดสอบพันธุ์ ปี 2554 เปรียบเทียบ 
              พันธุ์ระยอง 11 กับพันธุ์ของเกษตรกร 3 พันธุ์ 

 เกษตรกร พันธุ ์ จน.หัว 
(หัว/ต้น) 

ผลผลติ 
(ตัน/ไร่) 

แป้ง (%) ดัชน ี
เก็บเก่ียว 

สูง (ซม.) 

1 ขวัญจิต  ต่างใจ ระยอง11 
เอราวัณ 

8.2 
8.5 

7.43 
6.82 

34.2 
34.3 

0.67 
0.71 

235 
230 

2 สงวน ศิริบุร ี ระยอง11 
ระยอง 5 

11.7 
11.8 

8.69 
8.44 

33.5 
33.6 

0.69 
0.77 

270 
242 

3 สุนทร ถาทร ระยอง11 
ระยอง 5 

10.1 
12.4 

6.57 
6.28 

33.5 
33.2 

0.56 
0.76 

281 
243 

4 สุนทร ชัยเสนา ระยอง11 
ระยอง 5 

10.3 
12.0 

7.91 
6.78 

33.4 
33.1 

0.66 
0.79 

250 
186 

5 เตียงทอง ระยอง11 
ระยอง72 

11.8 
10.7 

7.01 
7.33 

33.8 
30.8 

0.52 
0.53 

314 
309 

 
      เฉลี่ย 

ระยอง11 (5) 
ระยอง 5 (3) 
ระยอง72 (1) 

10.4 
12.1 
10.7 

7.52 
7.17 
7.33 

33.7 
33.3 
30.8 

0.62 
0.77 
0.53 

270 
234 
309 
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เอราวัณ (1) 8.5 6.82 34.3 0.71 230 

   ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตมันส าปะหลัง ปี 2555 
 1 ผลผลิตหัวสด ผลผลิตเฉลี่ยอยู่ในช่วงไร่ละ 3.26-4.88 ตัน วิธีทดสอบให้ผลผลิตไร่ละ 3.98 ตัน สูง
กว่าวิธีเกษตรที่ให ้ 3.57 ตัน คิดเป็นสูงกว่า 11 เปอร์เซ็นต์ วิธีทดสอบให้ผลผลิตเพิ่มข้ึนทุกแปลงคิดเป็น 14 
14 5 18 และ 6 เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ และพบว่านายเทพกรให้ผลผลิตวิธีทดสอบสูงสุดไร่ละ 4.88 ตัน และมี
ความแตกต่างของผลผลิตที่เกิดจากอัตราปุ๋ยมากท่ีสุดคิดเป็น 18 เปอร์เซ็นต์  
 2 เปอร์เซ็นต์แป้ง เปอร์เซ็นต์แป้งมันส าปะหลังขณะเก็บเกี่ยวในเดือนกุมภาพันธ์มีค่าค่อนข้างสูง คือ  
26.0-33.4 เปอร์เซ็นต์ มีความแตกต่างระหว่างอัตราปุ๋ยที่ใช้เพียงเล็กน้อยเพียง 0.77 เปอร์เซ็นต์ แปลงของ
นายรุจมีเปอร์เซ็นต์แป้งวัดได้สูงสุดจากการใช้ปุ๋ยของวิธีเกษตรกร ซ่ึงสูงกว่าวิธีทดสอบ 2.7 เปอร์เซ็นต ์ ส่วน
แปลงของนางปราณีมีเปอร์เซ็นต์แป้งต่ าสุด 
 3 จ านวนหัว จ านวนหัวต่อต้นมันส าปะหลังอยู่ในช่วง 5.2-6.6 หัวต่อต้น มีความแตกต่างของจ านวน
หัวระหว่างอัตราปุ๋ยที่ใช้เพียงเล็กน้อยคือ 4 เปอร์เซ็นต์   

4 ดัชนีเก็บเก่ียว ดัชนีการเก็บเกี่ยวอยู่ในช่วง 0.61-0.68 ไม่มีความแตกต่างของดัชนีเก็บเกี่ยวระหว่าง
อัตราปุ๋ย และทุกแปลงมีค่าค่อนข้างสูงใกล้เคียงกัน เนื่องจากมันส าปะหลังได้ทิ้งใบและกิ่งแห้งแล้ว 

5  ความสูง ความสูงเมื่อเก็บเกี่ยวอยู่ในช่วง 114-193 เซนติเมตร ซึ่งค่อนข้างต่ าตามพ้ืนฐานพันธุ์
ระยอง 11 เนื่องจากความแห้งแล้ง การใช้ปุ๋ยในวิธีทดสอบให้ความสูงมากกว่าวิธีเกษตรกร 9 เปอร์เซ็นต ์
แปลงของนายเทพกรมีการเจริญเติบโตค่อนข้างดีและมีความสูงมากที่สุด 

การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน จะท าให้มันส าปะหลังได้รับปุ๋ยในอัตราที่ถูกต้องตรงกับความต้องการ
ธาตุอาหารพืช รวมทั้งไม่มีความเสี่ยงในเรื่องของปุ๋ยไม่ได้มาตรฐานหรือปุ๋ยปลอม ในขณะที่ปุ๋ยสูตรผสมอาจไม่
ตรงกับความต้องการของพืช กรณีการใช้ปุ๋ยสูตร 15-7-18 อัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อคิดปริมาณธาตุอาหาร
แล้วจะพบว่ามีปริมาณ N-P-K เพียง 3.8-1.8-4.5 กิโลกรัมของ N-P2O5-K2O เท่านั้น ถือว่าต่ ามากโดยเฉพาะ
ฟอสฟอรัสเมื่อเทียบกับปริมาณความต้องการจากการวิเคราะห์ดิน การใส่ปุ๋ยอย่างถูกต้องท าให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น
เฉลี่ย 360 กิโลกรัม แปลงของนายเทพที่ได้ผลผลิตสูงสุดพบว่าค่าวิเคราะห์ดินมีค่าต่ าสุด จึงต้องใส่ปุ๋ยมาก
ที่สุดคือ 8-8-4 กิโลกรัมของ N-P2O5-K2O ได้ผลผลิตเพ่ิมข้ึน 18 เปอร์เซ็นต์ อย่างไรก็ตามการใช้ปุ๋ยยังขึ้นอยู่
กับช่วงเวลาและวิธีการใส่ รวมไปถึงสภาพแวดล้อมด้วย ปี 2555 จะเห็นว่ามันส าปะหลังได้รับน้ าฝนน้อย 
โดยเฉพาะขาดน้ าในระยะเจริญเติบโต แม้ว่าได้รับปุ๋ยอย่างเพียงพอ ก็ไม่ส่งผลในทางที่ดีต่อการเจริญเติบโต
และการให้ผลผลิตของมันส าปะหลัง ซึ่งได้ผลผลิตเฉลี่ยเพียงไร่ละ 3.77 ตัน (ตารางท่ี 6) 

 

ตารางที่ 6 แสดงผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตมันส าปะหลังจากการทดสอบปี 2555 เปรียบเทียบกัน 
              ระหว่างการใช้ปุ๋ย 2 อัตรา ในไร่เกษตรกร อ.เอราวัณ จ านวน 5 ราย  
 เกษตรกร กรรมวิธี จน.หัว 

(หัว/ต้น) 
ผลผลติ 
(ตัน/ไร่) 

วิธีทดสอบ 
สูงกว่า (%) 

แป้ง (%) ดัชน ี
เก็บเก่ียว 

ความสูง 
(ซม.) 
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1 นายวิษณ ุ วิธีทดสอบ 
วิธีเกษตรกร 

6.3 
6.6 

3.71 
3.26 

14 29.7 
28.9 

0.68 
0.66 

145.0 
131.5 

2 นายรุจ วิธีทดสอบ 
วิธีเกษตรกร 

6.2 
5.8 

3.88 
3.40 

14 30.7 
33.4 

0.69 
0.61 

134.0 
132.0 

3 นายสุด วิธีทดสอบ 
วิธีเกษตรกร 

6.3 
5.8 

3.60 
3.42 

5 31.5 
29.3 

0.69 
0.67 

137.0 
125.5 

4 นายเทพกร วิธีทดสอบ 
วิธีเกษตรกร 

5.6 
5.2 

4.88 
4.15 

18 31.3 
28.5 

0.64 
0.66 

193.5 
186.0 

5 นางปราณ ี วิธีทดสอบ 
วิธีเกษตรกร 

6.3 
6.1 

3.83 
3.60 

6 26.7 
26.0 

0.65 
0.68 

141.5 
114.0 

      เฉลี่ย วิธีทดสอบ 
วิธีเกษตรกร 

6.14 
5.90 

3.98 
3.57 

11 
 

29.99 
29.22 

0.67 
0.66 

150.2 
137.0 

รายได้และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจากการใช้ปุ๋ย ปี 2555 
 จากต้นทุนการผลิตมันส าปะหลังจากแปลงทดสอบในวิธีการของเกษตรกรเฉลี่ยไร่ละ 3,580 บาท 
เมื่อคิดต้นทุนต่อหน่วยการผลิตก็จะมีต้นทุนเฉลี่ยเพียงกิโลกรัมละ 1.0 บาท ท าให้เกษตรกรมีรายได้ค่อนข้างดี
แม้ว่าผลผลิตจะต่ า เนื่องจากราคาขายทีสู่ง โดยเกษตรกรมีรายได้ไร่ละ 8,150 8,500 8,550 10,380 และ 
9,000 บาท (เฉลี่ย 8,950 บาท) และเมื่อใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินซึ่งให้ต้นทุนสูงขึ้นไร่ละประมาณ 300 บาท 
พบว่าท าให้ผลผลิตมันส าปะหลังเพิ่มขึ้น (เฉลี่ยไร่ละ 410 กิโลกรัม) และเกษตรกรจะมีรายได้เพ่ิมข้ึนไร่ละ 
1,132  1,200  450 1,820 และ 580 บาท (เฉลี่ยเพ่ิมข้ึนไร่ละ 1,025 บาท) จึงมีสัดส่วนผลตอบแทนจากการ
ลงทุน (BCR) ใกล้เคียงกัน คือ 2.56 และ 2.50 รวมทั้งมีต้นทุนต่อหน่วยการผลิตต่ ากิโลกรัมละ 1.0 บาท ต่ า
กว่าวิธีการใส่ปุ๋ยของเกษตรกรเล็กน้อย (ตารางที่ 7)   
ตารางท่ี 7 รายได้และผลตอบแทนจากแปลงทดสอบปี 2555 เปรียบเทียบการทดสอบปุ๋ย 2 อัตรา 
  เกษตรกร   กรรมวิธี ผลผลติ  

(ตัน/ไร่) 
*รายได ้1/ 
(บาท/ไร่) 

รายได้เพิ่ม 
(บาท/ไร่) 

*ต้นทนุ (บาท/กก.)  
เปรียบเทียบ2/ 

1 นายวิษณ ุ วิธีทดสอบ 
วิธีเกษตรกร 

3.71 
3.26 

9,282 
8,150 

1,132 0.96 
1.10 

2 นายรุจ วิธีทดสอบ 
วิธีเกษตรกร 

3.88 
3.40 

9,700 
8,500 

1,200 0.92 
1.05 

3 นายสุด วิธีทดสอบ 
วิธีเกษตรกร 

3.60 
3.42 

9,000 
8,550 

450 0.99 
1.05 

4 นายเทพกร วิธีทดสอบ 
วิธีเกษตรกร 

4.88 
4.15 

12,200 
10,380 

1,820 0.73 
0.86 

5 นางปราณ ี วิธีทดสอบ 3.83 9,580 580 0.93 
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วิธีเกษตรกร 3.60 9,000 0.99 

      เฉลี่ย วิธีทดสอบ 
วิธีเกษตรกร 

3.98 
3.57 

9,950 
8,950 

1,025 0.90 
1.00 

*1/ รายได้  คิดจากราคาหัวมันสด กิโลกรัมละ 2.50 บาท 
  2/ ต้นทุนต่อกิโลกรัม คิดจากต้นทุนการผลิตต่อไร่ /ผลผลิตต่อไร่ 
     ต้นทุนต่อไร่     คิดเท่ากันไร่ละ 3,580 บาท และค่าแม่ปุ๋ยที่เพ่ิมข้ึนคิดไร่ละ 300 บาท (15 กก./ไร่) 

 

วิจารณ์ผลการทดลอง 
 สภาพแวดล้อมของการผลิตมันส าปะหลังปี 2554 สภาพการกระจายตัวของน้ าฝนค่อนข้างมาช้า

และหมดเร็ว แต่มีปริมาณสูงถึง 1,615 มิลลิเมตร สูงกว่าค่าเฉลี่ย 25 ปี (2514-2538) 1,206 มิลลิเมตร (ภาพ
ที่ 1) เกษตรกรปลูกมันส าปะหลังล่าช้า คือต้นเดือนพฤษภาคม ช่วงการเจริญเติบโตฝนตกค่อนข้างชุก ส ารวจ
พบมีการระบาดของแมลงหวี่ขาว และเพลี้ยแป้งเขียวเล็กน้อย แต่ไม่พบการระบาดของเพลี้ยแป้งสีชมพูมนั
ส าปะหลัง อาจเป็นเพราะการควบคุมโดยการแช่ท่อนพันธุ์ด้วยสารเคมีได้ผล และมีฝนตกอย่างต่อเนื่องจนเก็บ
เกี่ยวเดือนกุมภาพันธ์ ซ่ึงให้ผลผลิตหัวสดอยู่ในช่วงไร่ละ 6.82-7.52 ตัน พันธุ์ระยอง 11 ให้ผลผลิตสูงสุด ส่วน
เปอร์เซ็นต์แป้งทั้ง 3 พันธุ์ให้เปอร์เซ็นต์แป้งสูงใกล้เคียงกันคือ มากกว่า 33 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากเก็บเกี่ยว
ในช่วงแล้ง ส่วนระยอง 72 ได้เปอร์เซ็นต์แป้ง 30.8 เปอร์เซ็นต์ และดัชนีเกบ็เกี่ยวอยู่ในช่วง 0.53-0.77 พันธุ์
ระยอง 5 ให้ค่าดัชนีเก็บเกี่ยวสูงสุด เนื่องจากมีล าต้นสั้น ต้นแห้งน้ าหนักเบา   

ส่วนสภาพฟ้าอากาศของปีการผลิต 2555 สภาพการตกและการกระจายตัวของน้ าฝนทีม่าช้าและเกิด
ช่วงแล้งในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคมและหมดเร็ว ท าให้มีปริมาณน้ าฝนรวมเพียง 1,184 มิลลิเมตร ซึ่งถือว่าต่ า
เมื่อเทียบกับปีอ่ืนๆ ถือได้ว่าเป็นภาวะวิกฤตระดับหนึ่งของการผลิตมันส าปะหลังของจังหวัดเลย เริ่มจาก
เกษตรกรปลูกมันส าปะหลังได้ล่าช้า ปลูกด้วยระยะปลูกที่ค่อนข้างถ่ี (90x60 เซนติเมตร) ช่วงการเจริญเติบโต
หลังใส่ปุ๋ยเกิดภาวะฝนแล้ง มันส าปะหลังจึงชะงักการเจริญเติบโต และมีการระบาดของโรคและแมลง เช่น 
โรคไหม้ โรคแอนแทรกโนส แมลงหวี่ขาว และเพลี้ยแป้งเขียว รวมทั้งเพลี้ยแป้งสีชมพู ซึ่งได้ท าการควบคุมโดย
ใช้แตนเบียน และเมื่อฤดูฝนสิ้นสุดในต้นเดือนตุลาคม ก็ไม่มีฝนตกอีกเลย ท าให้ช่วงการเจริญเติบโตของมัน
ส าปะหลังสั้นเพียง 3-4 เดือน จึงส่งผลต่อผลผลิตของมันส าปะหลังที่ได้ผลผลิตต่ าเฉลี่ยไร่ละ 3.78 ตัน รวมทั้ง
การตอบสนองต่อปุ๋ยอาจไม่ชัดเจนด้วย 
 

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
จากการแนะน ามันส าปะหลังพันธุ์ใหม่ของกรมวิชาการเกษตร เข้าสู่พ้ืนที่ปลูกของอ าเภอเมืองและ

อ าเภอเอราวัณจังหวัดเลยในปี 2554 พบว่าพันธุ์ระยอง 11 มีการเจริญเติบโตดี มีลักษณะทางการเกษตรทีดี่ 
และให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์เดิมของเกษตรกร เกษตรกรจึงยอมรับและมีการขยายพันธุ์สู่พ้ืนที่อ่ืนๆ ส าหรับการ
ทดสอบการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินในปี 2555 พบว่าแม้เกิดภาวะฝนน้อยและทิ้งช่วง มันส าปะหลังพันธุ์
ระยอง 11 ก็ยังสามารถเจริญเติบโตได้ดีและให้ผลผลิตสูงกว่าการใช้ปุ๋ยอัตราต่ าของเกษตรกร 11 เปอร์เซ็นต์ 
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ท าให้ต้นทุนต่อหน่วยการผลิตลดลงกิโลกรัมละ 0.10 บาท และเม่ือคิดผลตอบแทนทางเศรษฐกิจแล้วก็ยังเห็น
ว่าท าให้รายได้ของเกษตรกรเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยไร่ละ 1,025 บาท จากการเพ่ิมต้นทุน 300 บาท อย่างไรก็ตาม
ผลผลิตโดยรวมของแปลงทดสอบยังค่อนข้างต่ าเนื่องจากเกิดภาวะฝนแล้ง ซึ่งอาจท าให้ประสิทธิภาพของปุ๋ย
ในการสร้างเสริมการเจริญเติบโตและผลผลิตของมันส าปะหลังไม่ได้เต็มที่ และสูงกว่าการใช้ปุ๋ยอัตราต่ าที่
ชัดเจน ซึ่งต้องท าการทดสอบในปีต่อไป 
 

 การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

1. ผลการทดสอบในเรื่องของพันธุ์ระยอง 11 สามารถน าไปใช้ได้จริงในการยกระดับผลผลิตของมัน
ส าปะหลัง ส่วนการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินยังต้องทดสอบซ้ า พร้อมๆกับการให้ความรู้กับเกษตรกร 

2. ได้เทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลังเฉพาะพ้ืนที่ 
3. ได้เกษตรกรต้นแบบการผลิตพืชที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ สามารถเรียนรู้การเป็นนักวิจัยเพ่ือยกระดับ 

ผลผลิตและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่เกษตรกรรายอ่ืนๆ 
 

----------------------- 

 
ค าขอบคุณ 

ขอขอบคุณเกษตรกรทีร่่วมทดสอบทุกคน  
ขอบคุณเพ่ือนร่วมงาน โดยเฉพาะ คุณกมล ต่างใจ ซึ่งเป็นผู้ทุ่มเทการท างานให้ทั้งหมด ด้วยความ

มุ่งม่ันและมีศรัทธาต่อภาระหน้าที่ในการช่วยเหลือเกษตรกร 

----------------------- 
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ภาคผนวก 

 
ภาพที่ 1 แสดงปริมาณน้ าฝน ปี 2555 (1,184 มม.) เทียบกับปี 2554 (1,615 มม.) และค่าเฉลี่ย 
           น้ าฝน 25 ปี (2518-2535) เท่ากับ 1,206 มิลลิเมตร  ที่สถานีอุตอนิยมวิทยา 
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