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บทคัดย่อ 
 

การทดสอบเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตมันส าปะหลังในจงัหวดัอุดรธานีเพื่อแก้ปัญหาผลผลิตมัน
ส าปะหลงัต ่า เฉล่ีย 3-5 ตนัต่อไร่ สาเหตุจากเป็นพื้นท่ีท่ีปลูกมนัส าปะหลงัมานาน ขาดการปรับปรุงดิน ดินเส่ือม 
การระบาดของแมลงศตัรูพืช ขาดท่อนพนัธ์ุท่ีเหมาะสมกบัพื้นท่ี และการใช้ปุ๋ยไม่เหมาะสมกบัความตอ้งการ
ของพืช ด าเนินการในแหล่งปลูกท่ีส าคญัของจงัหวดัอุดรธานีท่ีให้ผลผลิตต ่า คือต าบลหัวนาค า อ าเภอศรีธาตุ 
จงัหวดัอุดรธานี โดยเกษตรกรมีส่วนร่วมท าการทดสอบในปี 2554-2555 จดัท าแปลงทดสอบ 2 กรรมวิธี คือ 
กรรมวธีิของกรมวชิาการเกษตรใชปุ๋้ยตามค่าวิเคราะห์ดินและใชส้ารปรับปรุงดินโดโลไมท ์ อตัรา 200 กิโลกรัม
ต่อไร่ และชุบท่อนพนัธ์ุดว้ยสารเคมีป้องกนัก าจดัเพล้ียแป้งมนัส าปะหลงัก่อนปลูก เปรียบเทียบกบักรรมวิธีของ
เกษตรกรท่ีปฏิบติัอยูเ่ดิม 

ผลการทดสอบในปี 2553/2554 กรรมวิธีของกรมวิชาการเกษตรใช้พนัธ์ุระยอง 11 และกรรมวิธีของ
เกษตรกรใชพ้นัธ์ุ หว้ยบง 60 และพนัธ์ุศรีราชา ให้ผลผลิตเฉล่ีย 7.21 และ 7.17 ตนัต่อไร่ ตามล าดบั ผลตอบแทน
ต่อไร่ วิธีการของกรมวิชาการเกษตรให้ผลตอบแทนเฉล่ีย 5,855 บาทต่อไร่ สูงกว่ากรรมวิธีของเกษตรท่ีให้
ผลผลิตตอบแทนเฉล่ีย 5,573 บาทต่อไร่ กรรมวิธีทดสอบให้ค่า BCR 1.91 และกรรมวิธีของกรมวิชาการเกษตร
ใหค้่า BCR 1.87 

ในปี 2554/2555 ใชพ้นัธ์ุระยอง 9 กรรมวิธีของกรมวิชาการเกษตรใหผ้ลผลิตเฉล่ียหวัสด 5.18 ตนัต่อไร่ 
สูงกวา่กรรมวิธีของเกษตรกรท่ีให้ผลผลิตเฉล่ียหวัสด 4.89 ตนัต่อไร่ ผลตอบแทนเฉล่ีย ของวิธีการกรมวิชาการ
เกษตร ให้ผลตอบแทน 7,993 บาทต่อไร่ ส่วนวิธีการของเกษตรกรให้ผลตอบแทนเฉล่ีย 7,579.50 บาทต่อไร่ 
ส่วนค่า BCR กรรมวิธีของกรมวิชาการเกษตรและวิธีการเกษตรกรให้ค่าใกล้เคียงกัน คือ 2.46 และ 2.48 
ตามล าดบั เม่ือใช้พนัธ์ุ ระยอง 11 กรรมวิธีของกรมวิชาการเกษตรให้ผลผลิต 7.29 ตนัต่อไร่ กรรมวิธีเกษตรกร
ใหผ้ลผลิต  7.17 ตนัต่อไร่ เม่ือดูค่าผลตอบแทนกรรมวธีิกรมวชิาการเกษตรใหผ้ลตอบแทนนอ้ยกวา่กรรมวิธีของ
เกษตรกร คือ ให้ผลตอบแทน 12,466 บาทต่อไร่และ 13,139 บาทต่อไร่ ตามล าดบั ส่วนค่า BCR ก็เช่นเดียวกนั 
วิธีของกรมวิชาการเกษตรให้ค่า BCR  น้อยกว่าวิธีการเกษตรกร คือให้ค่า BCR 2.93 และ 3.39 ตามล าดบั ทุก
กรรมวธีิท่ีท าการทดสอบ และทุกพนัธ์ุใหผ้ลตอบแทนคุม้ค่าต่อการลงทุน 
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บทน า 
 

มันส าปะหลัง (Manihot esculenta Crantz) เป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคัญของจังหวดัอุดรธานี และมี
แนวโน้มท่ีจะมีความส าคญัเพิ่มมากข้ึน เน่ืองจากเดิมการผลิตมนัส าปะหลงัใช้ส าหรับเป็นอาหารมนุษยแ์ละ
อาหารสัตว ์แต่ในสภาวะปัจจุบนัเกิดการขาดแคลนพลงังาน มนัส าปะหลงัจึงมีบทบาทในดา้นการผลิตเอทานอล
เพื่อทดแทนการน าเขา้น ้ ามนัเช้ือเพลิงได ้จงัหวดัอุดรธานีมีพื้นท่ีปลูกมนัส าปะหลงั 179,260 ไร่  เน้ือท่ีเก็บเก่ียว 
170,039 ไร่ ผลผลิตเฉล่ีย 3.68 ตนั/ไร่ (ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2551)  พื้นท่ีปลูกมนัส าปะหลงัท่ีส าคญั
ของจงัหวดัอุดรธานี อยู่ในเขตพื้นท่ี อ าเภอศรีธาตุ อ าเภอโนนสะอาด อ าเภอเมือง อ าเภอน ้ าโสม อ าเภอนายูง 
อ าเภอบา้นผือ  เน่ืองจากการปลูกมนัส าปะหลงัของจงัหวดัอุดรธานี ไดมี้การปลูกติดต่อกนัมาเป็นเวลานาน ท า
ใหส้ภาพพื้นท่ีเส่ือมโทรม ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ และเกษตรกรขาดความรู้ในการใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสม    

ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจของจงัหวดัอุดรธานี ปี 2551-2554 มีเป้าหมายในการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ
จากเดิม 3.5 ตนัต่อไร่ เป็น 5-7 ตนัต่อไร่ โดยการใชเ้ทคโนโลยีทางดา้นต่างๆ  นอกจากน้ีไดก้ าหนดพื้นท่ีน าร่อง
การใชเ้ทคโนโลยกีารเพิ่มผลผลิตเพื่อเป็นตน้แบบในการพฒันาในพื้นท่ีอ่ืนๆของจงัหวดัอุดรธานี 

ในปัจจุบนัผลผลิตมนัส าปะหลงัของไทยอยูใ่นระดบัแนวหนา้ของโลก ในอดีตผลผลิตเฉล่ียของไทยใน

รอบ 30 ปี ตั้งแต่ พ.ศ.2510 – 2540 เฉล่ียผลผลิตได้ไร่ละ 2.31 ตนัต่อไร่ และใน 10 ปีหลงัผลผลิตเฉล่ียไดเ้พิ่ม

เป็น 3.66 ตนัต่อไร่ ในปี 2550 ขณะท่ีปีดงักล่าวผลผลิตเฉล่ียทัว่โลกเพียง 1.70ตนัต่อไร่ จากการวิเคราะห์พบว่า 

ผลผลิตมนัส าปะหลงัไทยท่ีเพิ่มข้ึนน้ีคร่ึงหน่ึงเช่ือวา่มาจากพนัธ์ุท่ีดี และอีกคร่ึงหน่ึงมาจากปุ๋ยและการเขตกรรม 

(Rojanaridpiched and Vichukit, 2008) ในช่วงปี 2549-2553 เน้ือท่ีเก็บเก่ียว และผลผลิต มีการขยายตวัเพิ่มข้ึนใน

อตัราร้อยละ 3.01 และ 0.60 ตามล าดบั เน่ืองจากราคาจูงใจใหเ้กษตรกรขยายเน้ือท่ีปลูกเพิ่มข้ึนโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง 

ปี 2550 ราคาธญัพืชในตลาดต่างประเทศปรับตวัสูงข้ึนมากจากกระแสความตอ้งการพลงังานทดแทน ท าใหร้าคา

มนัส าปะหลงัพุ่งสูงข้ึนดว้ย ประกอบกบัมีการใช้พนัธ์ุดีกระจายไปทัว่เน้ือท่ีปลูก อย่างไรก็ตามในช่วงปลายปี 

2552 ถึงปี 2553 เกิดปัญหาภยัแลง้และเพล้ียแป้งระบาด ส่งผลให้ผลผลิตต่อไร่ขยายตวัลดลงในอตัราร้อยละ 2.4 

(ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2554) ถึงแมป้ระเทศไทยจะมีพื้นท่ีปลูกมนัส าปะหลงัมาก แต่ผลผลิตต่อไร่และ

ประสิทธิภาพการผลิตยงัต ่าเพราะมีการปลูกในหลากหลายสภาพแวดลอ้ม ทั้งพื้นท่ีท่ีเหมาะสม  เหมาะสมปาน

กลาง และไม่เหมาะสม (กรมพฒันาท่ีดิน, 2547) และเกษตรกรส่วนใหญ่จะท าการปลูกมนัส าปะหลังอย่าง

ต่อเน่ืองโดยไม่มีการพกัดิน และการปรับปรุงบ ารุงดินอย่างเหมาะสม มีผล ท าให้ดินท่ีปลูกมนัส าปะหลงันั้น

เส่ือมโทรมลง       (ปิยะ, 2545) และดินท่ีปลูกมนัส าปะหลงัส่วนใหญ่เป็นดินทรายปนดินร่วน มีความอุดม

สมบูรณ์ต ่า ดินเส่ือมโทรมจากขบวนการทางธรรมชาติ อิทธิพลของปริมาณฝน อุณหภูมิ ความช้ืนในอากาศ และ

การจดัการดินของเกษตรกร มีการสูญเสียธาตุอาหารไปจากดินทุกปี โดยติดไปกบัส่วนต่างๆ  โดย 60 เปอร์เซ็นต ์

ติดไปกบัส่วนหวัเพื่อรักษาระดบัผลผลิตให้สูงคงท่ี เกษตรกรจึงตอ้งมีการใส่ปุ๋ยให้กบัพืชในอตัราเท่าท่ีสูญเสีย
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หรือมากกว่า ถ้าเกษตรกรใส่ปุ๋ยน้อยเกินไปจะท าให้ดินท่ีปลูกมันส าปะหลังเส่ือมโทรมอย่างรวดเร็ว 

ความสามารถในการให้ผลผลิตพืชต ่าลงเร่ือยๆ ทุกปี แม้จะมีการใส่ปุ๋ยเคมีเพิ่มภายหลังก็ตาม แต่ผลผลิตท่ี

เพิ่มข้ึนไม่คุม้กบัการลงทุน โดยเฉพาะในภาวะท่ีปุ๋ยเคมีราคาแพงเน่ืองจากน ้ ามนัเช้ือเพลิงมีราคาสูงข้ึนอย่าง

ต่อเน่ือง (สมลกัษณ์ และไชยยศ, 2551) 

การผลิตมนัส าปะหลงัในเขตภาคอีสานน้ียงัอยู่ในเกณฑ์ท่ีต ่า ทั้งในดา้นผลผลิตต่อพื้นท่ี มีตน้ทุนท่ีสูงข้ึน 
ตามราคาของปัจจยัการผลิตและค่าจา้งแรงงานขั้นต ่า 300 บาท และคุณภาพผลผลิตยงัไม่สูงเท่าท่ีควรเน่ืองจาก
เกษตรกรขาดความรู้ในการผลิตรวมถึงเง่ือนไขต่างๆท่ีเป็นขอ้จ ากดัท าให้มีเปอร์เซ็นตแ์ป้งต ่ากวา่มาตรฐานของทาง
ภาคอุตสาหกรรม ซ่ึงจ าเป็นตอ้งมีการปรับปรุงแกไ้ขโดยหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งผูป้ลูกมนัส าปะหลงัในเขตน้ีส่วน
ใหญ่เป็นเกษตรกรรายยอ่ยซ่ึงมีขอ้จ ากดัในดา้นการเขา้ถึงความรู้หรือเทคโนโลยีการผลิตท่ีเหมาะสม นอกเหนือจาก
ขอ้จ ากดัดา้นท่ีดิน เคร่ืองมือและเงินลงทุน ท าใหก้ารพฒันาการผลิตมีขอ้จ ากดัหลายดา้น คือ 

- การใช้พนัธ์ุมนัส าปะหลงั ถึงแมว้่าในปัจจุบนัจะมีพนัธ์ุใหม่ท่ีให้ผลผลิตและคุณภาพสูง คุณสมบติัท่ี
เฉพาะเจาะจงกบัการใชป้ระโยชน์มากข้ึน แต่การกระจายพนัธ์ุยงัไม่ทัว่ถึงหรือการผลิตก็อยูใ่นสภาพท่ีไม่เหมาะสม
กบัเง่ือนไขของพนัธ์ุนั้นๆ เกษตรกรยงัไม่ไดต้ระหนกัถึงความแตกต่างระหวา่งพนัธ์ุหรือการใชพ้นัธ์ุท่ีเหมาะสมกบั
แต่ละสภาพแวดลอ้ม ดงันั้นการกระจายพนัธ์ุใหม่สู่พื้นท่ีต่างๆจึงเป็นแนวทางท่ีจะท าให้เกษตรกรไดรู้้ถึงพนัธ์ุดีท่ี
เหมาะสมกบัสภาพเง่ือนไขของพื้นท่ี 

- การคดัเลือกท่อนพนัธ์ุ  เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ได้ให้ความส าคญักบัการคดัเลือกท่อนพนัธ์ุในการปลูก
ทั้งๆท่ีท่อนพนัธ์ุเป็นปัจจยัส าคญัท่ีก าหนดความส าเร็จหรือลม้เหลวของผลผลิตพืช การใช้ท่อนพนัธ์ุท่ีมีอายุและ
ขนาดท่ีไม่เหมาะสมท าให้เกิดความเส่ียงดา้นการงอก เกิดความไม่สม ่าเสมอในแปลง การเจริญเติบโตไม่ดี ไม่ทน
ต่อสภาพแวดลอ้มท่ีแปรปรวน เป็นตน้ 

- การปรับปรุงสภาพทางกายภาพของดิน ซ่ึงเกษตรกรส่วนใหญ่ละเลย  จึงไม่มีการจดัการหรือดูแลดา้นน้ี 
เช่น ปลูกแบบต่อเน่ืองในพื้นท่ีเดิม เผาตน้และเศษซากพืชในแปลง  ไม่มีการใชปุ๋้ยคอกหรือปลูกพืชปุ๋ยสด เป็นตน้ 

- การปรับปรุงสภาพทางเคมีของดิน ถึงแมว้า่เกษตรกรจะมีการใชปุ๋้ยเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิตพืชแต่การใชย้งัไม่
ถูกตอ้งหรือเหมาะสม เช่น การใชโ้ดยไม่มีการวิเคราะห์ระดบัอาหารในดิน  

- การเก็บเก่ียวผลผลิต ยงัไม่เหมาะสมกบัอายขุองพนัธ์ุ 
- การเขา้ถึงความรู้และขอ้มูลข่าวสารมีขอ้จ ากดัส าหรับเกษตรกรรายยอ่ย จ าเป็นตอ้งมีกระบวนการเรียนรู้ท่ี

เขา้ถึงในพื้นท่ี 
- ความสามารถในการจดัการทรัพยากรการผลิตไม่เหมาะสม เช่น  ไม่สามารถดูแลรักษาได้อย่างทัว่ถึง

เน่ืองจากปริมาณพื้นท่ีปลูกมากแต่ขาดแคลนเงินทุนและแรงงาน  
จากสาเหตุเหล่าน้ีท าให้ประสิทธิภาพในการผลิตมนัส าปะหลงัต ่า ในขณะท่ีสถานการณ์ปัจจุบนัตอ้งมีการ

ยกระดบัผลผลิตและคุณภาพพืช โดยมีตน้ทุนต ่าเพื่อให้สามารถแข่งขนัได้และรูปแบบการผลิตท่ีค านึงถึงความ
ย ัง่ยืนดา้นต่างๆโมเดลในการผลิตในปัจจุบนัและอนาคต นอกจากจะค านึงถึงความส าเร็จพื้นฐานทัว่ไปแลว้ ยงัตอ้ง
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มองถึงผลท่ีมีต่อสภาพแวดลอ้มโดยเฉพาะผลกระทบต่อสภาวะโลกร้อน  การผลิตมุ่งสู่ความย ัง่ยืนต่างๆ  การสร้าง
ความเขม้แข็งให้กบัเกษตรกรและชุมชน  การตั้งรับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนจากการเปิดเสรีทางการคา้และการ
ลงทุนของสมาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( AEC ) ท่ีจะมีผลเต็มรูปแบบในปี พ.ศ. 2558 ซ่ึงการพฒันามนัส าปะหลงัของ
ประเทศไทยมีเป้าหมายหลกัคลา้ยคลึงกบัประเทศผูผ้ลิตมนัส าปะหลงัทัว่โลก คือ เพื่อให้ไดพ้นัธ์ุท่ีมีผลผลิต และ/
หรือเปอร์เซ็นต์ แป้งสูง ส่งผลให้ผลผลิตแป้งสูงส าหรับใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูปต่างๆ             (Limsila et al., 
1990) 

การปลูกมันส าปะหลังของเกษตรกร อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี พันธ์ุท่ีใช้ปลูกมีหลากหลายพันธ์ุ เช่น 
เกษตรศาสตร์ 50 ,ห้วยบง 60 , ระยอง 72  และอ่ืนๆ ปลูกในช่วงเดือน  พ.ค. – มิ.ย. (ต้นฝน) และ ต.ค.-พ.ย. 
(ปลายฝน) มีการเตรียมดินโดยการไถ 2 คร้ัง และยกร่องปลูก ระยะห่างระหวา่งร่อง 60-80 เซนติเมตร ระยะห่าง
ระหวา่งตน้ 30-50 เซนติเมตร  ใส่ปุ๋ยเคมี 1 คร้ัง หลงัจากปลูกแลว้ 2 เดือน พร้อมทั้งก าจดัวชัพืช และท าการเก็บ
เก่ียว ในช่วงอาย ุ8-12 เดือน ซ่ึงมีผลผลิตเฉล่ีย ประมาณ 3-5 ตนัต่อไร่ และสามารถสรุปปัญหาส าคญัในการปลูก
มนัส าปะหลงัของเกษตรกรไดด้งัน้ี  

1.สภาพดินเส่ือมโทรม เน่ืองจากใชพ้ื้นท่ีติดต่อกนัอยา่งยาวนาน และขาดการบ ารุงรักษา  
2.ขาดแคลนพนัธ์ุมนัส าปะหลงัท่ีเหมาะสมกบัพื้นท่ี  
3.ขาดแคลนเทคโนโลยีและความรู้ท่ีเหมาะสมในการผลิตมนัส าปะหลงั เช่น ความรู้ เร่ือง พนัธ์ุมนั

ส าปะหลงั  การใชปุ๋้ย การปลูกและการดูแลรักษา โรคและแมลงศตัรูของมนัส าปะหลงั และการเก็บเก่ียว 
4.ราคาผลผลิตไม่แน่นอน 

  ดงันั้นจึงมีการศึกษาชุดเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมมาปรับใชใ้นพื้นท่ีเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
 
วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อใหไ้ดเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสมในการผลิตมนัส าปะหลงั 
2. เพื่อใหส้ามารถเพิ่มผลผลิตมนัส าปะหลงัไดไ้ม่ต ่ากวา่ร้อยละ 10  
3.เพื่อใหไ้ดเ้ทคโนโลยเีป็นท่ียอมรับของเกษตรกรผูป้ลูกมนัส าปะหลงัในพื้นท่ีจงัหวดัอุดรธานี 
 

ขอบเขตการวจัิย 
 1. เปรียบเทียบผลผลิตมนัส าปะหลงัระหวา่งวธีิการของวิชาการกบัวธีิเกษตรกร 
 2. เปรียบเทียบตน้ทุนในการผลิตมนัส าปะหลงัระหวา่งวธีิการของวชิาการกบัวธีิเกษตรกร 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1.ทราบถึงการใช้ชุดเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการผลิตมนัส าปะหลงัระหว่างวิธีการของกรมวิชาการ
เกษตรกบัวธีิของเกษตรกร 

2. ทราบถึงเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมในการปลูกมนัส าปะหลงัในพื้นท่ี 
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3. ทราบถึงตน้ทุนการผลิตและผลตอบแทนในการปลูกมนัส าปะหลงั 
4. เพื่อใหเ้พิ่มผลผลิตมนัส าปะหลงัไดไ้ม่ต ่ากวา่ร้อยละ 10 
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การทบทวนวรรณกรรม 
  

ในช่วงปี 2548-2552 พื้นท่ีเก็บเก่ียว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่มีแนวโนม้เพิ่มข้ึนในอตัราร้อยละ 7.20 
13.40 และ 5.77 ตามล าดบั เน่ืองจากราคาจูงใจใหเ้กษตรกรขยายพื้นท่ีปลูกเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ปี 2550 
ราคาธญัพืชในตลาดต่างประเทศปรับตวัสูงข้ึนมากจากกระแสความตอ้งการพลงังานทดแทนท าให้ราคามนั
ส าปะหลงัพุง่สูงข้ึนดว้ย ประกอบกบัมีการใชพ้นัธ์ุดีกระจายไปทัว่พื้นท่ีปลูก นอกจากน้ีสภาพอากาศท่ี
เอ้ืออ านวยและมีการปรับปรุงบ ารุงดินการดูแลรักษาท่ีดี จึงท าใหผ้ลผลิตต่อไร่เพิ่มข้ึนปี 2552 มีพื้นท่ีเก็บเก่ียว 
8.29 ลา้นไร่ ผลผลิต 30.09 ลา้นตนั เทียบกบัพื้นท่ีเก็บเก่ียว 7.40 ลา้นไร่ ผลผลิต 25.16 ลา้นตนัเม่ือปีท่ีผา่นมา 
ปรากฏวา่พื้นท่ีเก็บเก่ียวและผลผลิตเพิ่มข้ึนร้อยละ 12.03 และ19.59 ตามล าดบั เน่ืองจากสภาพอากาศเหมาะสม
และราคาจูงใจ ท าใหเ้กษตรกรขยายพื้นท่ีปลูก ประกอบกบัมีการแทรกแซงตลาดมนัส าปะหลงัโดยการรับจ าน า 
ท าใหเ้กษตรกรชะลอการขดุมนัเพื่อเขา้คิวร่วมโครงการ ผลผลิตต่อไร่จึงเพิ่มข้ึนจาก 3.40 ตนั เป็น 3.63 ตนั หรือ
เพิ่มข้ึนร้อยละ 6.76 แมว้า่จะไดรั้บผลกระทบจากการระบาดของเพล้ียแป้งบา้งก็ตาม (ส านกังานเศรษฐกิจ
การเกษตร, 2553) ผลิตภณัฑม์นัส าปะหลงัท่ีส าคญัไดแ้ก่ มนัอดัเม็ดมนัเส้น และแป้ง ปัจจุบนัมีการน าหวัสดมา
เป็นวตัถุดิบในการผลิตเอทานอล เพื่อน ามาทดแทนพลงังานจากน ้ามนัท าใหค้วามตอ้งการมนัส าปะหลงัเพื่อเป็น
วตัถุดิบในการผลิตผลิตภณัฑ์ดงักล่าวมีมากข้ึน แหล่งปลูกมนัส าปะหลงัท่ีมีศกัยภาพเชิงเศรษฐกิจในประเทศ
ไทยกระจายอยูใ่นพื้นท่ี 33 จงัหวดั 153 อ าเภอ 26 ก่ิงอ าเภอรวม 1,232 ต าบล (อดิศกัด์ิ, 2545) ผลผลิตในแหล่ง
ปลูกภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ พบวา่ในพื้นท่ีเหมาะสมมากประมาณผลผลิตได ้ 8-12 ตนัต่อไร่ เฉล่ีย 8.6 ตนัต่อ
ไร่ พื้นท่ีเหมาะสมปานกลาง ประมาณผลผลิตได ้ 5-7 ตนัต่อไร่ เฉล่ีย 6.5 ตนัต่อไร่ ในขณะท่ีผลผลิตเฉล่ียของ
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเท่ากบั 3.4 ตนัต่อไร่ (กรมพฒันาท่ีดิน, 2547) แสดงวา่ยงัมีโอกาสเพิ่มผลผลิตมนั
ส าปะหลงัในพื้นท่ีเหมาะสมไดอี้ก 

 
มันส าปะหลงั 
ช่ือวทิยาศาสตร์ :   Manihot esculenta  (L.) Crantz  
วงศ ์                  :   Euphorbiaceae 
ช่ือสามญั          :   Cassava Root , Tapioca 
ช่ืออ่ืน               :   ตา้วนอ้ย, ตา้วบา้น (ภาคเหนือ) , มนัตน้ มนัไม ้(ภาคใต)้,มนัส าโรง ส าปะหลงั (ภาคกลาง) 
มนัห่ิว (พงังา) 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีพื้นท่ีปลูกมนัส าปะหลงั หนาแน่นในเขตจงัหวดันครราชสีมา 
บุรีรัมย ์มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และอุบลราชธานี กระจายอยูใ่นเขตท่ีมีปริมาณฝน   800-14,00 มิลลิเมตร/ปี บน
เน้ือดินร่วนเหนียว-ร่วนปนทราย พื้นท่ีท่ีเหมาะสมมากมีศกัยภาพผลผลิต     8-12 ตนัต่อไร่ เฉล่ีย 8.6 ตนัต่อไร่ 
พื้นท่ี เหมาะสมปานกลาง ศกัยภาพผลผลิต 5-7 ตนัต่อไร่ เฉล่ีย 6.5 ตนัต่อไร่ แสดงวา่ยงัมีโอกาสเพิ่มผลผลิตมนั 
ส าปะหลงัในพื้นท่ีเหมาะสมไดอี้ก (วนิยั, 2549)   ผลการส ารวจขอ้มูลจากเกษตรกร ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
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ตอนล่าง 243 แปลง พบวา่ เกษตรกร ร้อยละ 64.2 ปลูกมนัส าปะหลงัพนัธ์ุเกษตรศาสตร์ 50 ร้อยละ 11.5 ปลูก
พนัธ์ุระยอง 72 มีเพียงร้อยละ 6.2 ท่ีปลูกพนัธ์ุระยอง90 โดยมีเกษตรกรร้อยละ 72.4 ปลูกปลายฤดูฝนช่วงเดือน
ตุลาคม มีเพียงร้อยละ 36.2ปลูกตน้ฤดูฝนในเดือน มีนาคม เม่ือน าต าแหน่งแปลงมนัส าปะหลงัมาซอ้นทบักบัชั้น
ขอ้มูลชุดดิน และเขตปริมาณน ้าฝน โดยใชเ้ทคนิค GIS พบวา่แปลงมนัส าปะหลงัท่ีส ารวจส่วนใหญ่ ร้อยละ 56.1 
ปลูกบนดินท่ีเน้ือดินมีลกัษณะเป็นดินร่วนปนทราย (Sandy loam) ร้อยละ 28.8 ปลูกบนทรายปนดินร่วน 
(Loamy Sand) อยูเ่ขตท่ีมีปริมาณฝน1,200-14,00 มิลลิเมตร/ปี มากท่ีสุด ร้อยละ 51.2 รองมาไดแ้ก่เขตท่ีมีปริมาณ
ฝน 1,000-1,200 มิลลิเมตร/ปี ร้อยละ 22.8 เก็บเก่ียวผลผลิตตั้งแต่   6 – 24 เดือนแต่ส่วนใหญ่ ร้อยละ 70.1 เก็บ
เก่ียวท่ีอาย ุ12 เดือน ผลผลิตมนัส าปะหลงัอยูร่ะหวา่ง 2.5-10.4 ตนั/ไร่ ซ่ึงผนัแปรไปตามปริมาณฝน ลกัษณะเน้ือ
ดิน และการจดัการดว้ยประสิทธิภาพในการผลิตวตัถุดิบและแปรรูป ท าให ้

1. การปลูกมนัส าปะหลงัยงัคงเป็นอาชีพทางเลือกท่ีส าคญัส าหรับเกษตรกรไทย ทั้งๆ ท่ีตลาดส่วนยโุรป
ท่ีเป็นตลาดท่ีส าคญัในอดีตมีความตอ้งการมนัส าปะหลงัใชเ้ล้ียงสัตวล์ดลง เน่ืองจากมีการปฏิรูปการเกษตร
ในช่วงปี 2536 – 2539 ท่ีลดการอุดหนุนสินคา้ธญัพืชลง ท าใหผ้ลิตภณัฑม์นัส าปะหลงัไทยราคาไม่สามารถ
แข่งขนัเพื่อเป็นอาหารสัตวใ์นยโุรปได ้ ขณะนั้นนกัธุรกิจไทยต่างกงัวลวา่มนัส าปะหลงัไทยจะหมดอนาคตหาก
ไม่สามารถเพิ่มผลผลิต/ไร่ และไม่ขยายตลาดอ่ืนได ้แต่ไทยเราก็ท าส าเร็จ 

2. ตลาดต่างประเทศ แป้งมนัส าปะหลงัและแป้งแปรรูปจากประเทศไทยกวา่ปีละ 2 ลา้นตนัออกไปขาย
ทัว่โลกแข่งกบัแป้งขา้วโพดจากสหรัฐอเมริกา ท่ีมีความกา้วหนา้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมมากท่ีสุดใน
โลก 

3. สามารถสนองความตอ้งการภายในประเทศ มีการใชแ้ป้งในอุตสาหกรรมกระดาษ ไมอ้ดั อาหาร     
ทอผา้ ปีละกวา่ลา้นตนั และมนัเส้นส าหรับอุตสาหกรรมอาหารสัตวก์วา่ลา้นตนัเช่นกนั และล่าสุดอุตสาหกรรม
เอทานอลเพื่อเป็นเช้ือเพลิง จะใชม้นัส าปะหลงัเป็นวตัถุดิบหลกั 
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ระเบียบวธีิการวจัิย 
 

อุปกรณ์ 
1. แบบสอบถาม  
2. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary data)   และ ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary data) 

 3. พนัธ์ุมนัส าปะหลงัระยอง 9 ระยอง 11 
 4. ปุ๋ยเคมี 
 5. ปูนโดโลไมท ์
 
ขั้นตอนและวธีิการด าเนินการ 

โดยด าเนินการตามขั้นตอนระบบการท าฟาร์ม (FSR) (อารันต,์ 2543) และการพฒันาเทคโนโลยแีบบมี
ส่วนร่วม (PTD) ขั้นตอนการด าเนินงานประกอบดว้ย  

ขั้นตอนท่ี 1 การเลือกพื้นท่ีเป้าหมาย (Selection of the Target Area) โดยคดัเลือกพื้นท่ีตามล าดบั
ความส าคญัของชนิดพืชและประเด็นปัญหาในแต่ละแหล่งปลูกใหเ้ป็นไปตามนโยบายภาครัฐ แผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และตามปัญหาเร่งด่วนท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ี 
ไดท้  าการศึกษาสภาพทัว่ไปของชุมชน ต าบลหวันาค า อ าเภอศรีธาตุ จงัหวดัอุดรธานี  
 ขั้นตอนท่ี 2 การวเิคราะห์พื้นท่ี (Area Analysis) เป็นการศึกษาสภาพพื้นท่ีโดยการวิเคราะห์ระบบนิเวศ
เกษตร (Agroecosystem Analysis) และถา้หากมีความจ าเป็นเร่งด่วนจะใชว้ธีิประเมินสภาวะชนบทแบบเร่งด่วน 
(Rapid Rural Appraisal) เพื่อท าความเขา้ใจเก่ียวกบัสภาพพื้นท่ีเป้าหมายและศกัยภาพในการพฒันาระบบ
เกษตรกรรม 
 ลกัษณะภูมิประเทศโดยทัว่ไปของต าบลหวันาค า    เป็นพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาดเล็กนอ้ย   ถึงพื้นท่ีราบ
ริมฝ่ังล าน ้าล าปาวใหร้ะดบัความสูงตั้งแต่  170  เมตร  จนถึง   210   เมตร  ทอดจากทิศตะวนัออกสู่ทิศตะวนัตก
ของต าบล  จรดน ้าปาวตามล าดบั  ดงันั้น  การใชท่ี้ดินในปัจจุบนัจึงมีการท านาในท่ีราบลุ่ม   และปลูกพืชไร่ในท่ี
ดอน  สรุปไดว้า่พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นลูกคล่ืนลอนลาดชนั ประมาณ  80%  ของพื้นท่ีทั้งหมดท่ีเหลือเป็นท่ีราบลุ่ม   
ติดน ้าปาวและล าหว้ยบางส่วน 

 อุณหภูมิ  สูงสุด 35.5 องศาเซลเซียส ในเดือนเมษายน และต ่าสุด 15 องศาเซลเซียส ในเดือนมกราคม  
 ความช้ืนสัมพทัธ์ เฉล่ีย 95.41 เปอร์เซ็นต ์สูงสุดในเดือนกนัยายน และต ่าสุดในเดือนมีนาคม 
 ความยาวของวนั วนัยาวท่ีสุดประมาณ 13-13.1 ชม./วนั ในเดือนมิถุนายน วนัสั้ นท่ีสุดประมาณ 11-
11.13 ชม./วนั ในเดือนธนัวาคม 
 แสงแดด ความเขม้ท่ีสุด ในเดือน มีนาคม – เมษายน ความเขม้ต ่าสุดในเดือนสิงหาคม 
 สภาพภูมิอากาศ  จะมีความแตกต่างกนัมากตามฤดูกาล เช่น ฤดูร้อนจะร้อนจดัอุณหภูมิประมาณ 35.5-
40 องศาเซลเซียส ส่วนในฤดูหนาวอากาศหนาวจดัอุณหภูมิประมาณ 10-15 องศาเซลเซียส  
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 ปัญหาและขอ้จ ากดั 
- ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต ่า  
- ปัญหาสมบติัทางกายภาพของดิน เน่ืองจากเน้ือดินค่อนขา้งเป็นทรายท าให้มี ความสามารถในการ

อุม้น ้าต ่า 
- ปัญหาการชะลา้งพงัทลายของดิน 
มีพื้นท่ีปลูกมนัส าปะหลงัจ านวน  2,560  ไร่   การปลูกในแต่ละปีเกษตรกรจะปลูกสลบัแปลงคร่ึงต่อ

คร่ึง หรืออาจไวต้อส่วนหน่ึงท่ีสมบูรณ์และมีการปลูกพืชอ่ืนสลับเพื่อบ ารุงดิน ตดัวงจร  โรค - แมลง   เพิ่ม
รายได ้  เช่น   พืชตระกูลถัว่ต่าง ๆ  พนัธ์ุมนัส าปะหลงัท่ีปลูก  คือ  ระยอง 1  ศรีราชา   เกษตรศาสตร์  50   ในการ
ดูแลรักษาจะมีปัญหา  คือ  โรคเช้ือรา  ซ่ึงเกษตรกรไม่มีเคร่ืองชุบท่อนพนัธ์ุมนัส าปะหลงั   ส าหรับการปลูกมนั
ส าปะหลงัเกษตรกรจะมีความช านาญในทกัษะการผลิตสืบทอดกนัมา  และค าแนะน าจากเจา้หน้าท่ีส่งเสริม
การเกษตร   ส่วนการตลาดนั้นเกษตรกรส่วนใหญ่จะปลูก เพื่อขายมนัส าปะหลงัในอตัรากิโลกรัมละประมาณ  
1.20 - 1.50 บาท ข้ึนอยู่กบัความสมบูรณ์ของหัวมนัส าปะหลงัและสามารถสรุปปัญหาส าคญัในการปลูกมนั
ส าปะหลงัของเกษตรกรไดด้งัน้ี  

 

1. สภาพดินเส่ือมโทรม เน่ืองจากใชพ้ื้นท่ีติดต่อกนัอยา่งยาวนาน และขาดการบ ารุงรักษา  
2. ขาดแคลนพนัธ์ุมนัส าปะหลงัท่ีเหมาะสมกบัพื้นท่ี  
3. ขาดแคลนเทคโนโลยแีละความรู้ท่ีเหมาะสมในการผลิตมนัส าปะหลงั เช่น ความรู้ เร่ือง พนัธ์ุมนั

ส าปะหลงั  การปลูกและการดูแลรักษา โรคและแมลงศตัรูของมนัส าปะหลงั และการเก็บเก่ียว 

4. ราคาผลผลิตไม่แน่นอน 

 
 ขั้นตอนท่ี 3 การวางแผนการวจิยั (Research Planning) เป็นการวางแผนการวิจยัตามประเด็นปัญหาท่ีได้
จากการวเิคราะห์พื้นท่ี โดยใหเ้กษตรกรมีส่วนร่วมในการด าเนินการวิจยั ซ่ึงเป็นการเปรียบเทียบระหวา่ง
เทคโนโลยท่ีีน าเขา้ไปทดสอบกบัวธีิท่ีเกษตรปฏิบติั (ตารางท่ี 1) ในปี 2553/2554 มีเกษตรกรเขา้ร่วมด าเนินงาน 
3 ราย และมีปริมาณธาตุอาหารใชแ้ตกต่างกนั (ตารางท่ี 2) และในปี 2554/2555 มีเกษตรกรเขา้ร่วมด าเนินงาน 5 
รายและมีปริมาณธาตุอาหารท่ีใชแ้ตกต่างกนั(ตารางท่ี3)
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ตารางที ่1 แสดงกรรมวธีิการทดสอบในไร่เกษตรกร แปลงทดสอบเทคโนโลยเีพื่อเพิ่มผลผลิตมนัส าปะหลงัจงัหวดัอุดรธานี ปี 2553-2555 
กจิกรรมปฏิบัติ วธีิเกษตรกร   วธีิการของกรมวชิาการเกษตร 

1.การปรับปรุงดิน - ไถเตรียมดิน 1-2 คร้ัง ตากดินทิ้งไว ้  7-14 วนั - ไถเตรียมดิน 1-2 คร้ัง ตากดินทิ้งไว ้        7-14 วนั 
2.พนัธ์ุ - ปี 53/54 มนัส าปะหลงัพนัธ์ุศรีราชา ห้วยบง 60                                 - ปี 53/54 มนัส าปะหลงัพนัธ์ุระยอง 11 

ปี 54/55 มนัส าปะหลงัพนัธ์ุระยอง 11,ระยอง 9 
3.การใส่ปุ๋ย - ปฏิบติัตามวธีิเกษตรกร - ใส่ปุ๋ยรองพื้นตามค่าวเิคราะห์ดิน 

- ใชปู้นโดโลไมท ์ อตัรา 200 กก./ไร่ 

4.การเตรียมท่อนพนัธ์ุ -ไม่มีการชุบท่อนพนัธ์ุดว้ยสารก าจดัเพล้ียแป้ง 

-แช่ท่อนพนัธ์ุดว้ยปุ๋ย 46-0-0 

-ชุบท่อนพนัธ์ุป้องกนัก าจดัเพล้ียแป้งดว้ย   ไทอะมีโทแซม 
25 เปอร์เซ็นต ์ใชอ้ตัรา 4 กรัมต่อน ้า 20 ลิตร 

5.ก าจดัศตัรูพืช,วชัพืช -มีการป้องกนัก าจดัวชัพืชและศตัรูพืชตามความเหมาะสม -มีการป้องกนัก าจดัวชัพืชและศตัรูพืชตามความเหมาะสม 

6. การเก็บเก่ียว - เก็บเก่ียวผลผลิตอาย ุ12 เดือน - เก็บเก่ียวผลผลิตอาย ุ12 เดือน 
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ตารางที ่2 ปริมาณธาตุอาหารท่ีใส่ในดิน (กิโลกรัมต่อไร่) แปลงทดสอบเทคโนโลยเีพื่อเพิ่มผลผลิตมนัส าปะหลงั
จงัหวดัอุดรธานีปี 53/54 

 
 

เกษตรกร 

วธีิเกษตรกร วธีิการของกรมวชิาการเกษตร 

 

พนัธ์ุ 

 
N 

 
P 

 
K 

 

พนัธ์ุ 

 
N 

 
P 

 
K 

ปูนโดโล
ไมท์(Kg) 

นางหนูจร นนัทะจกัร์ ศรีราชา 8 4 4 ระยอง 11 16 4 8 200 

นายสุทิน ชูแกว้ หว้ยบง 60 24.7 7.5 13 ระยอง 11 16 8 8 200 

นายนิพนธ์ ค าจ าปา ศรีราชา 23 19 20.5 ระยอง 11 16 8 16 200 

 
ตารางที ่3 ปริมาณธาตุอาหารท่ีใส่ในดิน (กิโลกรัมต่อไร่) แปลงทดสอบเทคโนโลยเีพื่อเพิ่มผลผลิตมนัส าปะหลงั

จงัหวดัอุดรธานีปี 54/55 

  
 

ขั้นตอนท่ี 4 การด าเนินการวิจยั (Experimentation) 
ในการศึกษาคร้ังน้ี จะไดท้ าการศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชว้ธีิการรวบรวมขอ้มูล 2 ลกัษณะ 

 1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary data) เป็นขอ้มูลท่ีไดโ้ดยการสัมภาษณ์ 
 2.ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary data) โดยการรวบรวมขอ้มูลจากบทความ หนงัสือวารสาร เอกสารงานวจิยั 
และเอกสารเผยแพร่ของหน่วยงานราชการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
  

 

  ช่ือเกษตรกร 

 วธีิเกษตรกร วธีิการของกรม

วชิาการเกษตร 

   

ปูนโดโล

ไมท์ (Kg)  N-P-K N-P-K  

นางหนูจร นนัทะจกัร์  26.50-5.44-5.44 16-8-8  200 

นายบุญศรี เหลืองอร่าม  10.4-5.44-5.44 16-8-16  200 

นายบุญเล่ียง สินจกัร  19.75-5-9.75 16-4-16  200 

นายบุญทิน ชูแกว้  23.78-8.94-14.44 16-8-16  200 

นายธงชยั ศรีอ่อนดี  ปุ๋ยชีวภาพ+ 6.5-0-0 16-8-16  200 
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ขั้นตอนท่ี 5 การยืนยนัการทดสอบ เม่ือพบวา่เทคโนโลยตีวัใดในการผลิตพืช หรือระบบเกษตรกรรมใด
เหมาะท่ีจะเผยแพร่สู่เกษตรกรได ้ด าเนินการดงัน้ี 
 5.1การทดสอบหลายพื้นท่ีโดยน าเทคโนโลยท่ีีมีแนวโนม้วา่ดีและเกษตรกรยอมรับไปทดสอบใน
หลายๆพื้นท่ีซ่ึงศกัยภาพคลา้ยคลึงกนั 
 5.2 การขยายผลการผลิตขั้นทดลอง เม่ือไดเ้ทคโนโลยท่ีีมีศกัยภาพ ก็จะมีการขยายผลการทดสอบใน
พื้นท่ีวงกวา้งมีการด าเนินการร่วมกบั กรมส่งเสริมการเกษตร และองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
 
ระยะเวลาท าการทดสอบ 
 เร่ิมตน้  ตุลาคม 2553     ส้ินสุด    ตุลาคม  2555      ระยะเวลา  2      ปี 
 
สถานทีท่ าการทดสอบ 

อ าเภอศรีธาตุ จงัหวดัอุดรธานี   
 
 การบันทกึข้อมูล 

ท าการบนัทึกขอ้มูลการผลิตมนัส าปะหลงั ผลผลิต ปัญหา ตน้ทุนการผลิต ผลตอบแทน และประเมินผล
การทดสอบเทคโนโลยกีารเพิ่มผลผลิตมนัส าปะหลงั 
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ผลและวจิารณ์ผลการทดลอง 
 

ผลการทดสอบแปลงทดสอบเทคโนโลยเีพ่ือเพิม่ผลผลติมันส าปะหลงัปี 2553/2554   (ตารางท่ี 4) 
 

นางหนูจร นนัทะจกัร์ วิธีการของเกษตรกร มีน ้ าหนกัหัวเฉล่ีย ต่อหลุม 3.63 กิโลกรัม จ านวนตน้เฉล่ีย
ต่อไร่ 2,192.98 ตน้ และผลผลิตหวัสดเฉล่ีย 7.97 ตนัต่อไร่ มีค่า BCR 2.32  และวธีิการของกรมวชิาการเกษตร   มี
น ้าหนกัหวัเฉล่ีย ต่อหลุม 3.56  กิโลกรัม จ านวนตน้เฉล่ียต่อไร่ 2,000 ตน้ และผลผลิตหวัสดเฉล่ีย 7.1 ตนัต่อไร่ มี
ค่า BCR 1.97 

 นายสุทิน ชูแกว้ วธีิการของเกษตรกรโดย จ านวนหวัสดเฉล่ียต่อหลุม 2.87 กิโลกรัม จ านวนตน้เฉล่ียต่อ
ไร่ 2,588.24 ตน้ และผลผลิตหวัสดเฉล่ีย 7.43 ตนัต่อไร่มีค่า BCR 1.80  และวธีิการของกรมวชิาการเกษตร    มี
น ้าหนกัหวัเฉล่ีย ต่อหลุม 2.51  กิโลกรัม จ านวนตน้เฉล่ียต่อไร่ 2,588.24 ตน้ และผลผลิตหวัสดเฉล่ีย 6.49 ตนัต่อ
ไร่ มีค่า BCR 1.74 

และนายนิพนธ์ ค าจ าปา วธีิการของเกษตรกร  มีน ้าหนกัหวัเฉล่ีย ต่อหลุม 2.98 กิโลกรัม จ านวนตน้
เฉล่ียต่อไร่ 2,046.51 ตน้ และผลผลิตหวัสดเฉล่ีย 6.10 ตนัต่อไร่ มีค่า BCR 1.48  และวธีิการของกรมวชิาการ
เกษตร  มีน ้าหนกัหวัสดเฉล่ีย ต่อหลุม 3.45  กิโลกรัม จ านวนตน้เฉล่ียต่อไร่ 2,333.33 ตน้ และผลผลิตหวัสด
เฉล่ีย 8.04 ตนัต่อไร่ มีค่า BCR 1.96 

เม่ือดูท่ีค่าเฉล่ียพบวา่น ้าหนกัหวัสดเฉล่ียต่อหลุม ตามวิธีการของเกษตรกรและวธีิการของกรมวชิาการ
เกษตรมีค่าท่ีใกลเ้คียงกนั คือ 3.16 กิโลกรัม และ 3.17 กิโลกรัม แต่เม่ือดูท่ีจ  านวนตน้เฉล่ียต่อไร่พบวา่วธีิการ ของ
กรมวชิาการเกษตรมีจ านวนตน้เฉล่ียต่อไร่มากกวา่วธีิการของเกษตรกรอยู ่ 31.28 ตน้ จึงส่งผลใหผ้ลผลิตหวัสด
เฉล่ียตามวธีิการของกรมวชิาการเกษตรมีค่าสูงกวา่วธีิการของเกษตรกรตามไปดว้ย คือมีค่า 7.21 ตนัต่อไร่ และ 
7.17 ตนัต่อไร่ เม่ือเปรียบเทียบท่ีค่า BCR ระหวา่งวธีิการของเกษตรกรกบัวธีิการของกรมวชิาเกษตรมีค่าใกลเ้คียง
กนั คือ 1.87 และ 1.91  ตามล าดบั  และเม่ือเปรียบเทียบท่ีรายไดสุ้ทธิ วธีิการของกรมวชิาการเกษตรจะมี
ผลตอบแทนท่ีไดรั้บเฉล่ีย 5,855 บาทต่อไร่ วธีิการของเกษตรกร มีผลตอบแทนท่ีไดรั้บเฉล่ีย 5,573 บาทต่อไร่ 
ซ่ึงวธีิการของกรมวชิาการเกษตรจะมีผลตอบแทนท่ีไดรั้บเฉล่ียสูงกวา่  282  บาทต่อไร่ (ตารางท่ี 4,5) 
 จากการทดลองพบวา่วธีิการของกรมวชิาการเกษตรสามารถช่วยเพิ่มผลผลิตมนัส าปะหลงัได ้ ปรารถนา 
และคณะ. 2552 รายงานวา่เกษตรกรท่ีตอบแบบ สอบถามส่วนใหญ่ไดรั้บความรู้เก่ียวกบัการปลูกมนัส าปะหลงั
จากเพื่อนบา้นท่ีปลูกมนัส าปะหลงั (ร้อยละ 74.67) รองลงมาคือ สมาชิกภายในครอบครัวและญาติ (ร้อยละ 58.52) 

และเจา้หนา้ท่ีกรมส่งเสริมการเกษตร (ร้อยละ 54.15) ตามล าดบั ดงันั้นการทดสอบในพื้นท่ีก็เป็นวธีิการหน่ึงท่ี
ช่วยเพิ่มเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมในการปลูกมนัส าปะหลงัได ้
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ตารางที ่ 4  ตารางแสดงขอ้มูล น ้าหนกัหวัเฉล่ียต่อหลุม จ านวนตน้เฉล่ียต่อไร่ น ้าหนกัสดเฉล่ีย แปลงทดสอบ
เทคโนโลยเีพื่อเพิ่มผลผลิตมนัส าปะหลงั ปี 2553/2554  

 

เกษตรกร วธีิการของเกษตรกร วธีิการของกรมวชิาการเกษตร 

 น า้หนัก
หัวเฉลีย่ / 
หลุม
(กก.) 

 จ านวน
ต้น
เฉลีย่ / 
ไร่  

ผลผลติ
หัวสด
เฉลีย่ 

(ตัน/ไร่) 

BCR น า้หนัก
หัวเฉลีย่ / 
หลุม
(กก.) 

 จ านวน
ต้น
เฉลีย่ / 
ไร่  

ผลผลติ
หัวสด
เฉลีย่ 

(ตัน/ไร่) 

BCR 

นางหนูจร นนัทะจกัร์ 3.63 2,192.98 7.97 2.32 3.56 2,000 7.1 1.97 

นายสุทิน ชูแกว้ 2.87 2,588.24 7.43 1.80 2.51 2,588.24 6.49 1.80 

นายนิพนธ์ ค าจ าปา 2.98 2,046.51 6.10 1.48 3.45 2,333.33 8.04 1.96 

เฉลีย่ 3.16 2,275.91 7.17 1.87 3.17 2,307.19 7.21 1.91 

SD 1.35 295.20 2.30  1.32 319.56 1.42  

หมายเหตุ: นายบุญศรี เหลืองอร่าม ไม่สามารถเก็บขอ้มูลไดเ้น่ืองจากมนัส าปะหลงัเน่าเสียก่อนอายกุาร
เก็บเก่ียว 

   นายบรรเลย ์ ศรีพรมมา  ไม่สามารถเก็บขอ้มูลไดเ้น่ืองจากมนัส าปะหลงัเน่าเสียก่อนอายกุารเก็บเก่ียว 
 

ตารางที ่5  เงินลงทุน ผลตอบแทนท่ีไดรั้บ (บาทต่อไร่) และอตัราส่วนรายไดต่้อเงินลงทุน (BCR) แปลงทดสอบ
เทคโนโลยเีพื่อเพิ่มผลผลิตมนัส าปะหลงัจงัหวดัอุดรธานี ปี 2553/2554 

รายการ เกษตรกร กรมวชิาการเกษตร 
หนูจร สุทนิ นิพนธ์ เฉล่ีย หนูจร สุทนิ นิพนธ์ เฉลีย่ 

1.ค่าไถเตรียมดิน  ปลูก 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 
2.ค่าสารเคมีก าจดัวชัพืช - 100 50  - 100 50  
3.โดโลไมท ์ - - -  480 480 480  
4.  ปุ๋ยเคมี  900 2,180 2,750  1,045 1,208 1,461  
5. ค่าขดุและค่ารถขนส่งไปขาย 3,188 2,972 2,440  2,840 2,596 3,216  
รวมค่าใช้จ่าย (บาท/ไร่) 5,838 7,002 6,990 6,610 6,115 6,134 6,957 6,402 
ผลผลิต (ตนั/ไร่) 7.97 7.43 6.1 7.17 7.1 6.49 8.04 7.21 
ราคามนัส าปะหลงั (บาท/กก.) 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 
รายได ้(บาท/ไร่) 13,549 12,631 10,370 12,183 12,070 11,033 13,668 12,257 
ผลตอบแทนท่ีไดรั้บ  (บาท/ไร่) 7,711 5,629 3,380 5,573 5,955 4,899 6,711 5,855 
BCR 2.32 1.80 1.48 1.87 1.97 1.80 1.96 1.91 
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การใส่ปุ๋ยของเกษตรกร 

-นางหนูจร ปุ๋ยเคมี 16-8-8    จ  านวน  65 กก.,     

-นายสุทิน ปุ๋ยเคมี 16-8-8    จ  านวน  50 กก., 15-7-18   จ  านวน 50 กก.,    46-0-0   จ  านวน  25 กก. 

-นายนิพนธ์ ปุ๋ยเคมี 16-16-8   จ านวน  50 กก., 15-7-18     จ านวน  50  กก.,   15-15-15  จ  านวน  50  กก. 

การใส่ปุ๋ยของกรมวชิาการเกษตร ใส่ปุ๋ยตามค่าวเิคราะห์ดิน 
 

ผลการทดสอบแปลงทดสอบเทคโนโลยเีพ่ือเพิม่ผลผลติมันส าปะหลงัปี 2554/2555   (ตารางท่ี 6) 
 
พนัธ์ุระยอง 9 
นางหนูจร นนัทะจกัร ตามวิธีวิธีการของกรมวิชาการเกษตรมี มีน ้ าหนกัหวัเฉล่ียต่อหลุม 2.62 กิโลกรัม 

จ านวนตน้เฉล่ียต่อไร่ 2,476 ตน้ ผลผลิตหัวสดเฉล่ียต่อไร่ 6,487.12 กิโลกรัม จ านวนหัวเฉล่ียต่อหลุม 4.07 หัว 
เปอร์เซ็นตแ์ป้ง 30.75 เปอร์เซ็นต ์มีค่า HI 0.64 และค่า BCR 2.85 วิธีการของเกษตรกรมีน ้ าหนกัหวัเฉล่ียต่อหลุม 
2.13 กิโลกรัม จ านวนตน้เฉล่ียต่อไร่ 2,555 ตน้ ผลผลิตหัวสดเฉล่ียต่อไร่ 5,442.15 กิโลกรัม จ านวนหัวเฉล่ียต่อ
หลุม 4.13 หวั เปอร์เซ็นตแ์ป้ง 32.17 เปอร์เซ็นต ์มีค่า HI 0.82 และค่า BCR 2.65 

นายบุญศรี เหลืองอร่าม ตามวิธีวิธีการของกรมวิชาการเกษตรมี มีน ้ าหนักหัวเฉล่ียต่อหลุม 1.86 
กิโลกรัม จ านวนตน้เฉล่ียต่อไร่ 2,317 ตน้ ผลผลิตหัวสดเฉล่ียต่อไร่ 4,309.62 กิโลกรัม จ านวนหวัเฉล่ียต่อหลุม 
6.72 หัว เปอร์เซ็นต์แป้ง 31.58 เปอร์เซ็นต์ มีค่า HI 0.75 และค่า BCR  2.25 วิธีการของเกษตรกร มีน ้ าหนักหัว
เฉล่ียต่อหลุม 2.14 กิโลกรัม จ านวนตน้เฉล่ียต่อไร่ 2,603.17 ตน้ ผลผลิตหัวสดเฉล่ียต่อไร่ 5,570.79 กิโลกรัม 
จ านวนหวัเฉล่ียต่อหลุม 4.28 หวั เปอร์เซ็นตแ์ป้ง 31 เปอร์เซ็นต ์มีค่า HI 0.81 และค่า BCR 2.97 

นายบุญเล่ียง สินจกัร ตามวิธีวิธีการของกรมวิชาการเกษตรมี มีน ้ าหนกัหัวเฉล่ียต่อหลุม 1.99 กิโลกรัม 
จ านวนต้นเฉล่ียต่อไร่ 2,460 ตน้ ผลผลิตหัวสดเฉล่ียต่อไร่ 4,900 กิโลกรัม จ านวนหัวเฉล่ียต่อหลุม 8.95 หัว 
เปอร์เซ็นต์แป้ง 31.40 เปอร์เซ็นต์ มีค่า HI 0.72 และค่า BCR 2.38 วิธีการของเกษตรกร มีน ้ าหนักหัวเฉล่ียต่อ
หลุม 1.70 กิโลกรัม จ านวนตน้เฉล่ียต่อไร่ 2,349.21 ตน้ ผลผลิตหวัสดเฉล่ียต่อไร่ 3,993.66 กิโลกรัม จ านวนหัว
เฉล่ียต่อหลุม 6.39 หวั เปอร์เซ็นตแ์ป้ง 34.03 เปอร์เซ็นต ์มีค่า HI 0.79 และค่า BCR 2.24 

และนายบุญทิน ชูแกว้ ตามวิธีวิธีการของกรมวิชาการเกษตร มีน ้ าหนกัหัวเฉล่ียต่อหลุม 2.16 กิโลกรัม 
จ านวนตน้เฉล่ียต่อไร่ 2,324 ตน้ ผลผลิตหัวสดเฉล่ียต่อไร่ 5,019.84 กิโลกรัม จ านวนหัวเฉล่ียต่อหลุม 3.93 หัว 
เปอร์เซ็นต์แป้ง 28.93 เปอร์เซ็นต์ มีค่า HI 0.55 และค่า BCR  2.31 วิธีการของเกษตรกร มีน ้ าหนักหัวเฉล่ียต่อ
หลุม 1.72 กิโลกรัม จ านวนตน้เฉล่ียต่อไร่ 2,648.65 ตน้ ผลผลิตหวัสดเฉล่ียต่อไร่ 4,555.68 กิโลกรัม จ านวนหัว
เฉล่ียต่อหลุม 3.65 หวั เปอร์เซ็นตแ์ป้ง 29.98 เปอร์เซ็นต ์มีค่า HI 0.58 และค่า BCR 2.09 

พนัธ์ุระยอง 11 
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นายธงชัย ศรีอ่อนดี ตามวิธีวิธีการของกรมวิชาการเกษตร มีน ้ าหนักหัวเฉล่ียต่อหลุม 2.81 กิโลกรัม 
จ านวนตน้เฉล่ียต่อไร่ 2,594.60 ตน้ ผลผลิตหัวสดเฉล่ียต่อไร่ 7,286.34 กิโลกรัม จ านวนหัวเฉล่ียต่อหลุม 5.14 
หัว เปอร์เซ็นต์แป้ง 29.25 เปอร์เซ็นต ์มีค่า HI 0.75  และค่า BCR  2.92 วิธีการของเกษตรกร มีน ้ าหนกัหัวเฉล่ีย
ต่อหลุม 2.65 กิโลกรัม จ านวนตน้เฉล่ียต่อไร่ 2,738.74 ตน้ ผลผลิตหวัสดเฉล่ียต่อไร่ 7,171.41 กิโลกรัม จ านวน
หวัเฉล่ียต่อหลุม 5.16 หวั เปอร์เซ็นตแ์ป้ง 30.73 เปอร์เซ็นต ์มีค่า HI 0.82 และค่า BCR 3.39 

อมัพรและคณะ. 2553. ได้ศึกษาการปรับปรุงพนัธ์ุมนัส าปะหลัง พบว่าพนัธ์ุมนัส าปะหลังระยอง 9 
เหมาะกบัดินร่วนปนทรายส่วนพนัธ์ุระยอง 11 เหมาะกบัดินร่วนถึงร่วนเหนียวปนทราย ท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ 
(O.M. > 1.5 %)  และพนัธ์ุระยอง 9 และระยอง 11 พบวา่ทั้ง 2 พนัธ์ุมีปริมาณแป้งสูงกวา่ 25 เปอร์เซ็นต ์ซ่ึงขอ้มูล
จากการวิจยัมีค่าไปในทางเดียวกนั แมว้า่งานวิจยัดา้นการจดัการปัจจยัการผลิต พบวา่ในปัจจุบนัดินมีความอุดม
สมบูรณ์ลดลง และศกัยภาพในการให้ผลผลิตแต่ละชุดจะแตกต่างกนั (โชติ, 2539) ก็ตามและเม่ือเปรียบเทียบ
ผลผลิตหัวสดมันส าปะหลังในงานทดสอบเทคโนโลยี การเพิ่มผลผลิตมันส าปะหลังจังหวดัอุดรธานี ปี 
2553/2554 (ตารางท่ี 4) ผลผลิตเฉล่ียตามวิธีการของกรมวิชาการเกษตรมีค่า 7.21 ตนัวิธีการของเกษตรกรมีค่า 
7.17 ตนั ซ่ึงสูงกว่าผลผลิตเฉล่ียในปี 2554/2555 (ตารางท่ี 6) มีค่า 5.18 ตนั และ 4.89 ตนัตามล าดบั ทั้งน้ีมีผล
เน่ืองจากปริมาณน ้ าฝนท่ีลดน้อยลงดงัแสดงในภาพผนวกท่ี 1 พบว่า ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554 – เดือนตุลาคม 
2555 มีปริมาณน ้ าฝน ตลอดช่วงอายุของมนัส าปะหลงัทั้งปี 1,064 ลูกบาศก์เซนติเมตร ในขณะท่ี ตุลาคม 2553-
ตุลาคม 2554 มีปริมาณน ้ าฝน 1,592 ลูกบาศกเ์ซนติเมตร  (สถานีอุตุนิยมวทิยาอุดรธานี, 2556) ส่งผลใหผ้ลผลิตท่ี
ไดล้ดต ่าลงตามไปดว้ย แต่เม่ือเปรียบเทียบกบัวิธีการของกรมวิชาการเกษตรแลว้พบวา่วิธีการของกรมวิชาการ
เกษตรให้ผลผลิตท่ีสูงกว่าวิธีการของเกษตรกร และเม่ือเปรียบเทียบกบั ปรีชา และคณะ 2554. ได้ศึกษาการ
เปรียบเทียบในทอ้งถ่ิน : พนัธ์ุมนัส าปะหลงัเพื่อผลผลิตสูง พบวา่มนัส าปะหลงัพนัธ์ุระยอง 9 และระยอง 11 มี
ผลผลิตหัวสด 1.17 ตนัต่อไร่ 2.62  ตนัต่อไร่ ตามล าดบั เปอร์เซ็นแป้ง 17.6 เปอร์เซ็นต์ และ 24.0 เปอร์เซ็นต ์
ตามล าดบั และค่าดัชนีการเก็บเก่ียว 0.46 และ 0.49 ตามล าดับ ซ่ึงผลผลิตท่ีได้มีค่าค่อนข้างต ่าอาจเน่ืองจาก
ในช่วงปี 2554 มีภาวะฝนตกชุก เกิดน ้ าแช่ขงัภายในแปลง ท าให้การเจริญเติบโตชะงกั  เม่ือดูท่ีค่า BCR ท่ีได้
พบวา่ ทั้งสองวธีิการมีค่ามากกวา่ 1 ซ่ึงน่าลงทุนเพราะท าแลว้ไม่ขาดทุน ดงัตารางท่ี 7  
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ตารางที ่6  ตารางแสดงขอ้มูลผลผลิตและองคป์ระกอบผลผลิต แปลงทดสอบเทคโนโลยเีพื่อเพิ่มผลผลิตมนัส าปะหลงัจงัหวดัอุดรธานี ปี 2554/2555 

 

รายช่ือเกษตรกร 

น า้หนักหัวเฉลีย่ / หลุม
(กก.) 

จ านวนต้นเฉลีย่ / ไร่ ผลผลติหัวสดเฉลีย่ 
(ตนั/ไร่) 

จ านวนหัวเฉลีย่/หลุม เปอร์เซ็นต์แป้ง HI BCR 

กรม
วชิาการ 

เกษตรกร กรม
วชิาการ 

เกษตรกร กรม
วชิาการ 

เกษตรกร กรม
วชิาการ 

เกษตรกร กรม
วชิาการ 

เกษตรกร กรม
วชิาการ 

เกษตรกร กรม
วชิาการ 

เกษตรกร 

พนัธ์ุระยอง 9 
   

 
          

นางหนูจร นนัทะจกัร์ 2.62 2.13 2,476 2,555 6,487.12 5,442.15 4.07 4.13 30.75 32.13 0.64 0.82 2.85 2.65 
นายบุญศรี เหลืองอร่าม 1.86 2.14 2,317 2,603.17 4,309.62 5,570.79 6.72 4.28 31.58 31.0 0.75 0.81 2.22 2.97 

นายบุญเล่ียง สินจกัร 1.99 1.70 2,460 2,349.21 4,900 3,993.66 8.95 6.39 31.40 34.03 0.72 0.79 3.53 2.24 

นายบุญทิน ชูแกว้ 2.16 1.72 2,324 2,648.65 5,019.84 4,555.68 3.93 3.65 28.93 29.98 0.55 0.58 3.41 2.09 

เฉลีย่ 2.16 1.92 2,394.57 2,539.15 5,179.15 4,890.57 5.92 4.66 30.66 31.78 0.66 0.75 3.00 2.49 

SD 0.33 0.24 85.37 132.21 942.37 1,023.87 2.39 1.19 1.21 1.73 0.09 0.12 0.60 0.40 

พนัธ์ุระยอง 11  
   

 
          

นายธงชยั ศรีอ่อนดี 2.81 2.65 2,594.60 2,738.74 7,286.34 7,171.41 5.14 5.16 29.25 30.73 0.75 0.82 4.0 3.39 

SD 0.18 0.66 101.93 411.93 649.33 1683.39 0.58 0.79 2.05 0.33     

หมายเหตุ : นายอ่อนจนัทร์ ชูแกว้ เก็บเก่ียวผลผลิตก่อนไม่มีขอ้มูล
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ตารางที ่ 7 แสดงเงินลงทุน ผลตอบแทนท่ีไดรั้บ (บาท/ไร่) และอตัราส่วนรายไดต่้อเงินลงทุน (BCR) แปลง

ทดสอบเทคโนโลยเีพื่อเพิ่มผลผลิตมนัส าปะหลงั จงัหวดัอุดรธานี ปี 2554/2555 

 

 

รายการ 

วธีิการของกรมวชิาการเกษตร วธีิการของเกษตรกร 

ระยอง 9 ระยอง 
11 

ระยอง 9 ระยอง 
11 

หนูจร บุญศรี 
บุญ
เล่ียง 

บุญ
ทิน 

ธงชยั หนูจร บุญศรี 
บุญ
เล่ียง 

บุญทิน ธงชยั 

1.ค่าไถเตรียมดิน  ปลูก 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 

2.ค่าสารเคมีก าจดัวชัพืช           - - - 100 50 

3.โดโลไมท ์ 480 480 480 480 480 - - - - - 

4.ปุ๋ยเคมี 1,090 1,090 1,173 1,342 1,342 1,410  900 1,300  2,000 835 
5.ค่าขดุและค่ารถขนส่งไปขาย 2,592  1,724  1,960  2,800 2,916  2,176 2,228 1,600 1,824 2,868 

รวมค่าใชจ่้าย (บาท/ไร่) 5,912 5,044 5,363 5,580 6,488 5,336 4,878 4,650 5,674 5,503 
ผลผลิต (ตนั/ไร่) 6.48 4.31 4.90 5.02 7.29 5.44 5.57 4.00 4.56 7.17 
ราคามนัส าปะหลงั (บาท/กก.) 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 

รายได ้(บาท/ไร่) 16,848 11,206 12,740 13,052 18,954 14,144 14482 10,400 11856 18642 

ผลตอบแทน  (บาท/ไร่) 10,936 6,162 7377 7472 12466 8,808 9,604 5,750 6182 13139 

BCR 2.85 2.22 2.38 2.34 2.92 2.65 2.97 2.24 2.09 3.39 

 

ผลผลติเฉลีย่  วธีิการกรมวชิาการเกษตร พนัธ์ุระยอง 9  5.18  ตนัต่อไร่ ระยอง 11   7.29   ตนัต่อไร่ 

   วธีิการของเกษตรกร พนัธ์ุระยอง 9 4.89  ตนัต่อไร่ ระยอง 11   7.17   ตนัต่อไร่ 

 

BCR   วธีิการกรมวชิาการเกษตร พนัธ์ุระยอง 9  2.46  ระยอง 11    2.92  
   วธีิการของเกษตรกร พนัธ์ุระยอง 9 2.48  ระยอง 11     3.39  

 

 



21  

ต้นทุนเฉลีย่ วธีิการกรมวชิาการเกษตร พนัธ์ุระยอง 9 5,474.75 บาทต่อไร่ ระยอง 11  6,488  บาทต่อไร่ 

   วิธีการของเกษตรกร         พนัธ์ุระยอง 9 5,134.50  บาทต่อไร่  ระยอง 11   5,503 บาทต่อไร่
  

ผลผลติวธีิการกรมวชิาการเกษตรสูงกว่าวธีิการของเกษตรกร พนัธ์ุระยอง 9     5.9  เปอร์เซ็นต์ 
         พนัธ์ุระยอง 11   1.7  เปอร์เซ็นต์ 

 

ผลตอบแทนทีไ่ด้รับวธีิการกรมวชิาการเกษตรสูงกว่าวธีิการของเกษตรกร  พนัธ์ุระยอง 9  400   บาทต่อไร่
ผลตอบแทนทีไ่ด้รับวธีิการกรมวชิาการเกษตรน้อยกว่าวธีิการของเกษตรกร พนัธ์ุระยอง 11   673  บาทต่อไร่
     

การใส่ปุ๋ยของเกษตรกร 

-นางหนูจร       ปุ๋ยเคมี 16-8-8    จ  านวน  65 กก.,    46-0-0       จ  านวน  35  กก. 

-นายบุญศรี      ปุ๋ยเคมี 16-8-8    จ  านวน  65 กก. 

-นายบุญเล่ียง   ปุ๋ยเคมี 46-0-0   จ านวน  25 กก.,     15-15-15     จ านวน  25  กก.,     18-5-24  จ านวน  25 กก. 

-นายบุญทิน     ปุ๋ยเคมี 16-8-8    จ  านวน  65 กก.,    46-0-0       จ  านวน  31  กก.        15-7-18 จ  านวน  50 กก. 

-นายธงชยั       ปุ๋ยเคมี 46-0-0   จ านวน  25 กก.,     ปุ๋ยชีวภาพ   จ  านวน  50  กก. 

การใส่ปุ๋ยของกรมวชิาการเกษตร ใส่ปุ๋ยตามค่าวเิคราะห์ดิน 
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สรุปผลการวจัิยและข้อเสนอแนะ 

 

 ผลการทดสอบเทคโนโลยเีพื่อเพิ่มผลผลิตมนัส าปะหลงัจงัหวดัอุดรธานี โดยเกษตรกรมีส่วนร่วม
ด าเนินการในไร่เกษตรกร ต าบลหวันาค า อ าเภอศรีธาตุ จงัหวดัอุดรธานี ในปี 2554-2555 มีกรรมวธีิทดสอบ 2 
กรรมวธีิ คือ วธีิทดสอบของกรมวชิาการเกษตร และวธีิเดิมของเกษตรกร ในปี 2553/2554 กรรมวธีิทดสอบของ
กรมวชิาการเกษตร ใชพ้นัธ์ุ ระยอง 11 และใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวเิคราะห์ดิน เปรียบเทียบกบัวธีิของเกษตรกรท่ีใช้
พนัธ์ุ หว้ยบง 60 และศรีราชา ใชปุ๋้ยเคมีสูตรทัว่ไปและปริมาณสูง  ผลการทดสอบกรรมวธีิของเกษตรกร 2 แปลง
ใหผ้ลผลิตสูงกวา่กรรมวธีิกรมวชิาการเกษตร คือแปลงนางหนูจร นนัทะจกัร และนายสุทิน ชูแกว้ ท่ีใหผ้ลผลิต 
7.97 ตนัต่อไร่และ 7.43 ตนัต่อไร่ ตามล าดบั เม่ือเทียบกบัวธีิการของกรมวชิาการเกษตรใหผ้ลผลิต 7.1 ตนัต่อไร่ 
และ 6.49 ตนัต่อไร่ ตามล าดบั แปลงนายนิพนธ์ ค าจ  าปา กรรมวธีิกรมวชิาการเกษตรใหผ้ลผลิตสูงกวา่วธีิการ
เกษตรกร ใหผ้ลผลิต 8.04 ตนัต่อไร่และ 6.10 ตนัต่อไร่ ตามล าดบั จากผลการทดสอบในปี 2553/2554 ไม่
สามารถสรุปไดว้า่เน่ืองจากผลของพนัธ์ุหรืออตัราปุ๋ยท่ีใช ้จึงท าใหผ้ลผลิตแตกต่างกนั 
 ในปี 2554/2555 ไดป้รับกรรมวธีิทดสอบโดยใชพ้นัธ์ุ  ระยอง 9 และระยอง 11 แต่ละแปลงทดสอบใช้
พนัธ์ุเดียวกนัแต่ใชปุ๋้ยเคมี มีความแตกต่างกนั ผลการทดสอบพบวา่ แปลงทดสอบของนาย ธงชยั ศรีอ่อนดี ใช้
พนัธ์ุระยอง 11 กรรมวธีิของกรมวชิาการเกษตร ใหผ้ลผลิตสูงกวา่กรรมวธีิเกษตรกร ใหผ้ลผลิต 7.28 ตนัต่อไร่ 
และ 7.17 ตนัต่อไร่ ตามล าดบั ส่วนพนัธ์ุระยอง 9 เกษตรกร 4 ราย พบวา่กรรมวธีิกรมวชิาการเกษตรใหผ้ลผลิต
เฉล่ียสูงกวา่ วธีิของเกษตรกร ไดผ้ลผลิต 5.18 ตนัต่อไร่และ 4.89 ตนัต่อไร่ ตามล าดบั แต่ค่า BCR กรรมวธีิกรม
วชิาการเกษตรไดน้อ้ยกวา่วธีิเกษตรกร 
 การใชปุ๋้ยตามค่าวเิคราะห์ดิน แมจ้ะใหผ้ลผลิตสูงกวา่แต่เป็นวธีิการท่ีใหผ้ลตอบแทนนอ้ยกวา่การใชปุ๋้ย
ท่ีมีอยูใ่นทอ้งตลาด และการใชปุ๋้ยเคมีท่ีขายในทอ้งตลาดมีอตัราส่วนท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการของมนั
ส าปะหลงั จะเป็นการสะดวกและรวดเร็วเกษตรกรปฏิบติัไดจ้ริง เช่น สูตร 15-7-18 และ  ก็ใหผ้ลตอบแทนและ
ผลผลิตไม่แตกต่างกนัมากนกั 
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ตารางภาคผนวกที ่ 1 รายช่ือเกษตรกร โครงการทดสอบเทคโนโลยเีพื่อเพิ่มผลผลิตมนัส าปะหลงั จงัหวดั
อุดรธานีปี 2553/2554 

 
ช่ือ ทีอ่ยู่ พกิดั-N พกิดั-E elevation 

พื้นที่
ปลูก 

นายสุทนิ ชูแก้ว  44 ม.12 บ.กรุงเจริญ ต.หวันาค า อ.ศรีธาต ุ 313454 188895 203 2 ไร่ 
นายบุญศรี เหลืองอร่าม   12 บ.กรุงเจริญ ต.หวันาค า อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 312972 1890811 214 2 ไร่ 
นายบรรเลห์ ศรีพรมมา  183 ม.4 บ.ค ากงุ ต.หวันาค า อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 312962 1890193 222 2 ไร่ 
นางหนูจร นันทจกัร  14 ม.4 บ.ค ากงุ ต.หวันาค า อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 313728 1888598 217 2 ไร่ 
นายนิพนธ์  ค าจ าปี  211 ม.4 บ.ค ากงุ ต.หวันาค า อ.ศรีธาต ุจ.อุดรธานี 313625 1890677 190 2 ไร่ 

 
ตารางภาคผนวกที ่2 ค่าการวิเคราะห์ดินแปลงของเกษตรกรปี 2553/2554 

 

ช่ือ 
 

pH 
OM3 

(%) 

Avail.P4 
(ppm) 

Exch.K2 
(ppm) 

ปุ๋ยตามค่า 

วเิคราะห์ดิน 
N-P-K (Kg.) 

นายสุทนิ ชูแก้ว  5.76 0.4413 6.52 48 16-8.0-8 
นายบุญศรี เหลืองอร่าม  5.29 0.6131 2.70 38 16-8.0-8 
นายบรรเลห์ ศรีพรมมา  6.46 0.5194 20.26 51 16-4.0-8 
นางหนูจร นันทจักร  5.35 0.6266 23.54 32 16-4.0-8 
นายนิพนธ์  ค าจ าปี  5.02 0.3866 6.60 24 16-8.0-16 
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ตารางภาคผนวกที ่ 3  รายช่ือเกษตรกรร่วมทดสอบ พิกดัท่ีตั้งแปลงทดสอบมนัส าปะหลงัเพิ่มผลผลิตจงัหวดั  
อุดรธานี ปี 2554/2555 

ช่ือ ทีอ่ยู่ พกิดัแปลง 

สูง x y 
1.นายบุญศรี  เหลืองอร่าม 12 บ.กรุงเจริญ ต.หวันาค า อ.ศรีธาตุ 208 48Q0316198 1881553 
2.นายบุญเลียง  สินจกัร 169 ม.12 บ.กรุงเจริญ ต.หวันาค า อ.ศรีธาตุ 198 48Q0314311 1889737 
3. นายอ่อนจนัทร์  ชูแกว้ 186 ม.12 บ.กรุงเจริญ ต.หวันาค า อ.ศรีธาตุ 208 48Q0314886 1889183 
4. นายสุทิน  ชูแกว้ 44 ม.12 บ.กรุงเจริญ ต.หวันาค า อ.ศรีธาตุ 204 48Q0313446 1888094 
5.นายธงชยั  ศรีอ่อนดี 217 ม.12 บ.กรุงเจริญ ต.หวันาค า อ.ศรีธาตุ 216 48Q0314077 1889502 
6.นางหนูจร  นนัทะจกัร์ 14 ม.4 บ.ค ากุง ต.หวันาค า อ.ศรีธาตุ 229 48Q0312427 1889444 

  
 

 

 

ตารางภาคผนวกที ่ 4 ค่าการวเิคราะห์ดินแปลงเกษตรกรท่ีร่วมท าแปลงทดสอบมนัส าปะหลงัเพิ่มผลผลิตจงัหวดั  
อุดรธานี ปี 2554/2555 

ช่ือ pH  OM3  
(%) 

Avail.P4  
(ppm) 

Exch.K2  
(ppm) 

1.นายบุญศรี  เหลืองอร่าม  5.08 0.4264 0.99 30 

2.นายบุญเลียง  สินจกัร  4.56 0.2709 13.89 13 

3. นายอ่อนจนัทร์  ชูแกว้  4.92 0.2730 4.66 19 

4. นายสุทิน  ชูแกว้  5.14 0.3196 4.14 17 

5.นายธงชยั  ศรีอ่อนดี  5.30 0.3217 3.27 25 

6.นางหนูจร  นนัทะจกัร์  5.33 0.2688 2.83 31 
หมายเหตุ 
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รูปภาพผนวกที ่1 แสดงประมาณน ้าฝนในเขตอ าเภอศรีธาตุ จงัหวดัอุดรธานี ปี 2554-2555 
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 ตารางภาคผนวกที ่5  ตารางแสดงขอ้มูลทางเกษตรศาสตร์ แปลงทดสอบเทคโนโลยเีพื่อเพิ่มผลผลิตมนัส าปะหลงั จงัหวดัอุดรธานี ปี 2554/2555 

 

เกษตรกร 

น า้หนักต้น (กก.) น า้หนักเหง้า (กก.) น า้หนักใบ (กก.) ความสูงต้น (ซม.)  รวม 

กรม
วชิาการ 

เกษตรกร กรม
วชิาการ 

เกษตรกร กรม
วชิาการ 

เกษตรกร กรม
วชิาการ 

เกษตรกร กรม
วชิาการ 

เกษตรกร 

พนัธ์ุระยอง 9 
          

นางหนูจร นนัทะจกัร์ 0.42 0.20 0.75 0.36 0.31 0.71 240.32 157.45 10,136.35 7,299.31 

นายบุญศรี เหลืองอร่าม 
0.18 0.20 0.31 0.36 0.15 0.17 134.84 157.45 5,777.23 7,466.56 

นายบุญเล่ียง สินจกัร 
0.24 0.13 0.38 0.26 0.14 0.07 136.85 153.90 6,774.24 5,070.44 

นายบุญทิน ชูแกว้ 
0.66 0.40 0.71 0.66 0.26 0.21 184.80 198.73 8,776.77 7,928.99 

เฉลีย่ 0.38 0.23 0.53 0.41 0.21 0.29 174.20 166.88 7,866.15 6,941.32 

SD 0.21 0.12 0.23 0.18 0.08 0.06 49.76 21.29 1,961.20 1,275.37 

พนัธ์ุระยอง 11 
          

นายธงชยั ศรีอ่อนดี 0.54 0.52 0.18 0.18 0.23 0.18 161.73 163.80 9,742.49 6,332.65 

SD 0.10 0.12 0.03 0.04 0.05 0.05 10.28 11.76   
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