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1. ชุดโครงการวิจัย  :  - 
 

2. โครงการวิจัย :  วิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน ้ามันด้วยการจัดการที่
เหมาะสมระดับชุมชนในพื นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

กิจกรรม : ทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมัน
ส้าปะหลังในระดับชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)  : ทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
มันส้าปะหลังในระดับชุมชนพื นที่จังหวัดอุดรธานี 

   ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) : Test and Develop Participatory Technology to Increase the Production 
Efficiency of Cassava at the Community Level in Udon Thani Province 

 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 
    หัวหน้าการทดลอง  นางสาวสุทธินันท์ ประสาธน์สุวรรณ์      ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี 

    ผู้ร่วมงาน    นายอมฤต วงษ์ศิริ                           ศนูย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี 
 

5. บทคัดย่อ 
รวบรวมข้อมูลพื นฐานและวิเคราะห์สถานภาพการผลิตมันส้าปะหลังของเกษตรกรจากการศึกษาความ

แปรปรวนและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลผลิตมันส้าปะหลังของเกษตรกรในชุมชนตามสภาพภูมินิเวศน์จังหวัด
อุดรธานี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพผลผลิตและการผลิตมันส้าปะหลังของเกษตรกรในพื นที่จังหวัด
อุดรธานีและน้าไปสู่การยกระดับผลผลิตมันส้าปะหลังของชุมชนในพื นที่จังหวัดอุดรธานี ด้าเนินการในพื นที่อ้าเภอ
กุดจับและอ้าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี เกษตรกรจ้านวน 20 ราย โดยใช้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เกษตรกร
และสุ่มเก็บตัวอย่างผลผลิตแต่ละแปลงพร้อมเก็บตัวอย่างดินวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหาร แบ่งกลุ่มเกษตรกรที่
ได้ผลผลิตแตกต่างกัน 4 ระดับ คือกลุ่มเกษตรกรที่มีผลผลิตสูง (มากกว่า 5.20 ตันต่อไร่) ค่อนข้างสูง (4.21-5.20 
ตันต่อไร่) ปานกลาง (3.21-4.20 ตันต่อไร่) และต่้า (น้อยกว่า 3.21 ตันต่อไร่) แล้วน้าเทคโนโลยีของกรมวิชาการ
เกษตรเข้าไปทดสอบโดยในปีแรกของการทดสอบเป็นการยกระดับผลผลิตกลุ่มเกษตรกรที่มีผลผลิตต่้า ปานกลาง 
และค่อนข้างสูง โดยการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเพ่ือลดต้นทุนการผลิต ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการด้าเนินการ
ทดสอบ   

 

6. ค าน า 



การปลูกมันส้าปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในมีพื นที่ปลูกมากที่สุดประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีพื นที่ปลูก 1,914,756 ไร่ เนื อที่เก็บเกี่ยว 1,843,030 ไร่ ได้ผลผลิต 6,010,045 ตัน  
ให้ผลผลิตเฉลี่ย 3,165 ตันต่อไร่ (ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2557)  

การเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การสื่อสารและสภาพแวดล้อมธรรมชาติ ส่งผลต่อการ
ผลิตมันส้าปะหลังจังหวัดอุดรธานี ท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการผลิตมันส้าปะหลังในชุมชน เกษตรกร
บางรายผันแปรไปสู่การรับจ้างตลอดกิจกรรมการผลิตมันส้าปะหลังภายในชุมชน เช่น รับจ้างตัดท่อนพันธุ์ ปลูก ใส่
ปุ๋ย ก้าจัดวัชพืช และเก็บเกี่ยว จนกระทั่งรับจ้างขนส่งไปขายถึงแหล่งรับซื อ หรืออพยพไปเป็นแรงงานรับจ้างใน
อุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ก่อสร้าง ท่องเที่ยว เป็นต้น ซึ่งเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่น้ารายได้มาเลี ยงครอบครัว และแรงงาน
รับจ้างเหล่านี ต่างกเ็ป็นสมาชิกของชุมชนในพื นท่ีนั นๆ แต่บางครั งขาดโอกาสในการรับรู้ผลงานทางวิชาการและการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี เนื่องจากที่ผ่านมาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันส้าปะหลังมักจะ
คัดเลือกผู้น้าหรือเจ้าของแปลงที่ไม่ใช่เป็นผู้ลงมือปฏิบัติ ท้าให้ความรู้นั นไม่ถูกน้าไปปฏิบัติหรือส่งต่อ  ดังนั นการ
ขับเคลื่อนเทคโนโลยีเพ่ือให้ถึงเกษตรกรผู้ปฏิบัติจึงควรขับเคลื่อนทั งชุมชน เกษตรกรในชุมชนมีโอกาสได้แสดง
ความคิดเห็น และรับรู้ข้อมูลข่าวทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอย่างเท่าเทียมกัน ด้วย
การสร้างแผนหรือแนวทางทดสอบเทคโนโลยีร่วมกัน มีการเสวนากลุ่มรายงานและติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเป็นระยะจากเกษตรกรผู้ปฏิบัติ และข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์จากนักวิจัย ผลักดันให้เกิดชุมชนผู้ผลิต
มันส้าปะหลังที่มีประสิทธิภาพ เป็นชุมชนต้นแบบที่มีองค์ความรู้เป็นพื นฐานในการพัฒนา มีความเข้มแข็งในการ
แก้ไขปัญหา และเลือกใช้ปัจจัยการผลิตให้เหมาะสมกับสภาพของพื นที่ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และเชื่อมโยงไปสู่ชุมชนอ่ืน หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมมันส้าปะหลัง
ต่อไป การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันส้าปะหลังโดยการยกระดับผลผลิตเพ่ือให้ได้รับผลตอบแทนในระดับชุมชน
จึงมีความเป็นไปได้สูงหากมีการบูรณาการการท้างานร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ช่วยกันขับเคลื่อนพัฒนา
เทคโนโลยีที่มีอยู่แล้ว ไปสู่เกษตรกรให้ตรงกับปัญหาหรือความต้องการอย่างแท้จริงของเกษตรกรในพื นที่  เป็น
การศึกษาและวิเคราะห์ช่องว่างหรือความแตกต่างของผลผลิต (yield gap) ของมันส้าปะหลังในชุมชนเป้าหมายที่
เป็นแหล่งปลูกมันส้าปะหลังที่ส้าคัญของจังหวัดอุดรธานี เพ่ือหาสาเหตุและปัจจัยที่มีผลต่อการให้ผลผลิตของมัน
ส้าปะหลังเป็นรายแปลง และพัฒนาสู่ระดับชุมชนด้วยการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมันส้าปะหลังของกรม
วิชาการเกษตรให้กับเกษตรกรโดยตรง ตามประเด็นปัญหาและศักยภาพของเกษตรกรและพื นที่ปลูก โดย
ด้าเนินการวิเคราะห์และประเมินผลผลิตก่อนเข้าร่วมโครงการ เพ่ือหาสาเหตุของปัจจัยที่ท้าให้ผลผลิตในชุมชน
แตกต่างกัน พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกษตรกรสามารถน้าไปปรับใช้ในการปรับปรุงผลผลิตควบคู่ไปด้วยเพ่ือ
ยกระดับผลผลิต คัดเลือกกลุ่มเกษตรกรและชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ ใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนาแบบเกษตรกร
มีส่วนร่วม โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) ในพื นที่ชุมชนใดชุมชนหนึ่งในจังหวัดที่มีการ
ปลูกมันส้าปะหลัง 

การเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การสื่อสารและสภาพแวดล้อมธรรมชาติ ท้าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของรูปแบบการผลิตมันส้าปะหลังในชุมชน เกษตรกรบางรายผันแปรไปสู่การรับจ้างตลอดกิจกรรมการ
ผลิตมันส้าปะหลังภายในชุมชน เช่น รับจ้างตัดท่อนพันธุ์ ปลูก ใส่ปุ๋ย ก้าจัดวัชพืช และเก็บเกี่ยว จนกระทั่งรับจ้างขน



ส่งไปขายถึงแหล่งรับซื อ หรืออพยพไปเป็นแรงงานรับจ้างในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ก่อสร้าง ท่องเที่ยว เป็นต้น ซึ่ง
เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่น้ารายได้มาเลี ยงครอบครัว และแรงงานรับจ้างเหล่านี ต่างก็เป็นสมาชิกของชุมชนในพื นที่นั นๆ แต่
บางครั งขาดโอกาสในการรับรู้ผลงานทางวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี เนื่องจากที่ผ่านมาการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันส้าปะหลังมักจะคัดเลือกผู้น้าหรือเจ้าของแปลงที่ไม่ใช่เป็นผู้ลงมือปฏิบัติ 
ท้าให้ความรู้นั นไม่ถูกน้าไปปฏิบัติหรือส่งต่อ ดังนั นการขับเคลื่อนเทคโนโลยีเพ่ือให้ถึงเกษตรกรผู้ปฏิบัติจึงควร
ขับเคลื่อนทั งชุมชน เกษตรกรในชุมชนมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็น และรับรู้ข้อมูลข่าวทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอย่างเท่าเทียมกัน ด้วยการสร้างแผนหรือแนวทางทดสอบเทคโนโลยีร่วมกัน  มีการ
เสวนากลุ่มรายงานและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นระยะจากเกษตรกรผู้ปฏิบัติ และข้อมูลที่ได้จากการ
วิเคราะห์จากนักวิจัย ผลักดันให้เกิดชุมชนผู้ผลิตมันส้าปะหลังที่มีประสิทธิภาพ เป็นชุมชนต้นแบบที่มีองค์ความรู้
เป็นพื นฐานในการพัฒนา มีความเข้มแข็งในการแก้ไขปัญหา และเลือกใช้ปัจจัยการผลิตให้เหมาะสมกับสภาพของ
พื นที่ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และเชื่อมโยงไปสู่ชุมชนอ่ืน หรือผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมมันส้าปะหลังต่อไป การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันส้าปะหลังโดยการยกระดับผลผลิต
เพ่ือให้ได้รับผลตอบแทนในระดับชุมชนจึงมีความเป็นไปได้สูงหากมีการบูรณาการการท้างานร่วมกับผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ช่วยกันขับเคลื่อนพัฒนาเทคโนโลยีที่มีอยู่แล้ว ไปสู่เกษตรกรให้ตรงกับปัญหาหรือความ
ต้องการอย่างแท้จริงของเกษตรกรในพื นที่ 

วัตถุประสงค์ของการทดลอง  
1. เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพผลผลิตและการผลิตมันส้าปะหลังของเกษตรกรที่เหมาะสมตามสภาพ 

ภูมินิเวศน์ของพื นทีจ่ังหวัดอุดรธานี 
2. เพ่ือยกระดับผลผลิตมันส้าปะหลังของชุมชนในพื นท่ีจังหวัดอุดรธานี 
3. เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันส้าปะหลังให้เกิดการปรับใช้ในพื นที่  

โดยกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั งภาครัฐ เอกชน และ เกษตรกร 
 

7. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการ 
  เป็นการศึกษาและวิเคราะห์ช่องว่างหรือความแตกต่างของผลผลิต (yield gap) ของมันส้าปะหลังใน

ชุมชนเป้าหมายที่เป็นแหล่งปลูกมันส้าปะหลังที่ส้าคัญของแต่ละจังหวัด เพ่ือหาสาเหตุและปัจจัยที่มีผลต่อการให้
ผลผลิตของมันส้าปะหลังเป็นรายแปลง และพัฒนาสู่ระดับชุมชนด้วยการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมันส้าปะหลัง
ของกรมวิชาการเกษตรให้กับเกษตรกรโดยตรง ตามประเด็นปัญหาและศักยภาพของเกษตรกรและพื นที่ปลูก โดย
ด้าเนินการวิเคราะห์และประเมินผลผลิตก่อนเข้าร่วมโครงการ เพ่ือหาสาเหตุของปัจจัยที่ท้าให้ผลผลิตในชุมชน
แตกต่างกัน พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกษตรกรสามารถน้าไปปรับใช้ในการปรับปรุงผลผลิตควบคู่ไปด้วยเพ่ือ
ยกระดับผลผลิต คัดเลือกกลุ่มเกษตรกรและชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ ใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนาแบบเกษตรกร
มีส่วนร่วม โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) ในพื นทีจ่ังหวัดอุดรธานี 

- สิ่งท่ีใช้ในการทดลอง 
1. พันธุ์มันส้าปะหลัง 



2. วัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ สารปรับปรุงดิน   
3. สารเคมีต่างๆ เช่น สารป้องกันก้าจัดวัชพืชสารป้องกันก้าจัดแมลง และสารป้องกันก้าจัดโรคพืช  
4. อุปกรณ์ทางการเกษตรเช่น มีด จอบ เข่ง ถังใส่ปุ๋ยเคมี  
5. เครื่องชั่งน ้าหนัก เครื่องค้านวณ เวอร์เนียไม้วัดความสูง เครื่องวัดเปอร์เซ็นต์แป้ง 
6. วัสดุส้านักงานเช่น กระดาษ หมึกพิมพ์  
7. วัสดุคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์  

- แบบและวิธีการทดลอง 
ใช้วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) ด้าเนินงานวิจัย

ด้วยการจัดกระบวนการและกิจกรรมที่ท้าให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนด้วยวิธีการชวนคุยชวนคิดและชวนท้าค้นหา
ทุนและศักยภาพของชุมชนมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันเพ่ือร่วมกันถอดบทเรียนและต่อยอดงานจากทุนเดิมของชุมชน 
โดยประกอบด้วย 4 ขั นตอนหลัก ได้แก่ การวางแผน (Plan) การปฏิบัติ (Act) การสังเกต (Observe) และการสะท้อน
ผล (Reflect)  ตลอดจนการปรับปรุงแผน (Replanning) เพ่ือน้าไปปฏิบัติในการด้าเนินงานครั งต่อไป 
 การวิเคราะห์ข้อมูล  

วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยการวิเคราะห์ yieldgapanalysisและใช้สถิติ T-testเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
ผลผลิตก่อนและหลังน้าเทคโนโลยีไปปรับใช้  พร้อมทั งประเมินผลจากการสนทนากลุ่มเพ่ือหาความต้องการและ
แนวทางในการปรับปรุงผลผลิตในแต่ละรอบการผลิตเป็นระยะโดยน้าผลจากการสะท้อนความคิดการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การปฏิบัติก่อนและหลังการทดสอบเทคโนโลยีในแต่ละครั งการสัมภาษณ์เชิงลึกการสังเกตแบบมีส่วน
ร่วมการบันทึกเทปเสียงการบันทึกภาพการจดบันทึกการสะท้อนผลของเทคโนโลยีเพ่ือน้ามาใช้ประกอบการ
อภิปรายและบรรยายสรุปให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีได้ก้าหนดไว้ 

ขั้นตอนและวิธีในการวิจัย ด าเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ 
1. น้าผลจากการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อผลผลิตมันส้าปะหลังของเกษตรกรเป็นรายแปลงในแต่ละกลุ่ม

ของระดับผลผลิตในชุมชนของกิจกรรมที่ 1 มาก้าหนดการทดสอบตามแนวทางที่ก้าหนด โดยมีนักวิชาการเกษตร
ให้ค้าแนะน้าอย่างต่อเนื่องผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยการให้องค์ความรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต   
มันส้าปะหลัง และการจัดการตามประเด็นปัญหาเพ่ือแก้ไขปัญหาการผลิตมันส้าปะหลังที่ได้จากผลการวิเคราะห์
ข้อมูลในปีที่ 1-2 ให้แก่เกษตรกรที่มีความพร้อมจะปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตตามค้าแนะน้าของกรมวิชาการเกษตร 
และ/หรือปรับใช้ให้สอดคล้องกับสภาพแปลงและศักยภาพของแต่ละแปลง เช่น พันธุ์ การจัดการดิน ปุ๋ย น ้า การ
เก็บเก่ียวที่ถูกต้องและเหมาะสม เป็นต้น 

2. บันทึกข้อมูลสภาพภูมิอากาศภาคสนาม (ข้อมูลอุณหภูมิ ความชื นสัมพัทธ์ ปริมาณน ้าฝน) ในแต่ละ
ชุมชน บันทึกข้อมูลต่อเนื่องตลอดระยะเวลาด้าเนินการ 

3. เก็บตัวอย่างดินเพ่ือวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารก่อนท้าการทดสอบ เพ่ือใช้ประกอบการค้านวณอัตรา
ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินที่เหมาะสมเป็นรายแปลง   



4. ประเมินผลผลิตในรอบปี เพ่ือวิเคราะห์ความแตกต่างของผลผลิต และศึกษาการเปลี่ยนแปลงของ
ผลผลิตที่เป็นผลมาจากการน้าเทคโนโลยี และจัดการการผลิตตามแนวทางที่ก้าหนดร่วมกันไปปรับใช้ในแปลง 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลผลผลิตและองค์ประกอบของผลผลิตรายแปลง 

5. ประเมินค่าใช้จ่าย ต้นทุน รายได้ และผลตอบแทนรายปีของเกษตรกร 
6. ประเมินและสรุปผลการด้าเนินงานร่วมกับ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิต ประเด็นปัญหา แนว

ทางแก้ไข และปรับใช้เทคโนโลยีการผลิตมันส้าปะหลังให้เหมาะสมในแต่ละปี เพ่ือยกระดับผลผลิตให้เพิ่มขึ น  
7. ประเมินความพึงพอใจและการยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกร โดยเริ่มประเมินความพึงพอใจตั งแต่ปี 

ที่ 3 เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงกระบวนการด้าเนินงานในปีถัดไป และประเมินการยอมรับเทคโนโลยีเมื่อสิ นสุด
การทดลองในปีที่ 5 โดยวิธีการสัมภาษณ์ตามแบบสอบถาม 

8. จัดท้าฐานข้อมูลเกษตรกรรายแปลงของชุมชนผู้ปลูกมันส้าปะหลังที่เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย
พื นฐานการผลิต และการจัดการรายแปลง ได้แก่ พันธุ์ การปลูก การดูแลรักษา การให้น ้า ใส่ปุ๋ย การเก็บเกี่ยว และ
ผลผลิตในรอบปีสภาพแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ เพ่ือเป็นแหล่งข้อมูลการปลูก การจัดการมันส้าปะหลังเฉพาะ
พื นที่ส้าหรับเกษตรกรในชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องน้าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

การบันทึกข้อมูล 
 1. ข้อมูลทั่วไปของแปลงเกษตรกร เช่น พันธุ์ แหล่งพันธุ์ ระยะปลูก อายุ เป็นต้น 
 2. การดูแลรักษา เช่น การให้ปุ๋ย การให้น ้า การก้าจัดวัชพืช เป็นต้น 
 3. สภาพภูมิอากาศ เช่น อุณหภูมิ ปริมาณน ้าฝน การกระจายตัวของฝนตลอดทั งปี เป็นต้น 

 4. ผลวิเคราะห์สมบัติของดิน 

5. โรคและแมลงศัตรูและการป้องกันก้าจัด 
6. ค่าใช้จ่าย รายได้ และผลตอบแทน 
7. การเจริญเติบโต  
8. ข้อมูลผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิต 
 
 

- เวลาและสถานที่ 
ระยะเวลา     เริ่มต้น  ตุลาคม  2559  สิ นสุด  กันยายน 2561 
สถานที่ด าเนินการ   แปลงเกษตรกรผู้ปลูกมันส้าปะหลัง ต้าบลกุดจับ อ้าเภอกุดจับ ต้าบลน ้าพ่น อ้าเภอ

หนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 
 

8. ผลและวิจารณ์การทดลอง 
 



 

ภาพที่ 1 แสดงพื นที่ด้าเนินการส้ารวจข้อมูลเกษตรกรผู้ผลิตมันส้าปะหลังจังหวัดอุดรธานี 

จากส้ารวจข้อมูลของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตมันส้าปะหลังอ้าเภอกุดจับ อ้าเภอหนองวัวซอ จ้านวน 50 ราย มี 
พื นที่ 327.2 ไร่ โดยมีผลการศึกษาดังต่อไปนี  

1. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรหัวหน้าครัวเรือน 
เกษตรกรในกลุ่มนี เป็นเพศชาย จ้านวน 29 คน เพศหญิงจ้านวน 21 คน มีอายุระหว่าง 27 -77 ปี 

เกษตรกรร้อยละ 80ประกอบอาชีพท้าการเกษตรเป็นอาชีพหลัก ที่เหลือมีอาชีพค้าขายและรับจ้างเกี่ยวกับ
การเกษตร จ้านวนแรงงานที่ใช้ท้ากิจกรรมการปลูกมันส้าปะหลังอยู่ระหว่าง 1-4 คน ซึ่งส่วนมากเป็นแรงงานใน
ครัวเรือน ส้าหรับรายได้จากภาคเกษตร (ไม่รวมรายได้จากการขายมันส้าปะหลัง) เกษตรกร ร้อยละ 52 มีรายได้ 
10,000-50,000 บาทต่อปี  เกษตรกรร้อยละ 32 มีรายได้ 60,000-100,000 บาทต่อปี และเกษตรกรที่มีรายได้
มากกว่า 100,000 บาทต่อปี คิดเป็นร้อยละ 16 เกษตรกรมีพื นที่ถือครองเฉลี่ย รายละ 9.9 ไร่ 

2. ข้อมูลด้านการผลิตมันส้าปะหลังรายแปลงในรอบปี 2560 ที่ผ่านมา  
พบว่า เกษตรกรมีพื นที่ปลูกต่้าสุด 2 ไร่ และสูงสุด 18 ไร่พื นที่ปลูกเฉลี่ย 6.5 ไร่/ราย ผลผลิตต่้าสุด 2.12 

ตัน/ไร่ ผลผลิตสูงสุด 8.23 ตันต่อไร่ ผลผลิตจากเกษตรกรตัวอย่างจ้านวน 50 ราย มีผลผลิต เฉลี่ย 3.71 ตันต่อไร่ 
พันธุ์และแหล่งที่มาของท่อนพันธุ์ จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมปลูกมันส้าปะหลังพันธุ์ระยอง 172 
จ้านวน 27 แปลง คิดเป็นร้อยละ 54 รองลงมาคือ พันธุ์ห้วยบง 60 เกษตรศาสตร์ 50 และ ระยอง 9 คิดเป็นร้อย
ละ 36 8 และ 2 ของจ้านวนแปลงที่ท้าการส้ารวจทั งหมด โดยมีแหล่งที่มาของท่อนพันธุ์ คือ จากไร่ของตนเอง คิด
เป็นร้อยละ 80 รองลงมาคือซื อท่อนพันธุ์จากเพ่ือนบ้าน คิดเป็นร้อยละ 10 และใช้ทั งท่อนพันธุ์จากไร่ของตนเอง
และซื อจากเพ่ือนบ้านเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 10  

ผลการวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในดินที่ปลูกมันส้าปะหลังของเกษตรกรหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตมัน
ส้าปะหลัง พบว่า ส้าหรับแปลงของเกษตรกรทั งหมดมีปริมาณไนโตรเจนในระดับต่้า มีปริมาณโพแทสเซียมอยู่ใน
ระดับต่้า ร้อยละ 52 ระดับปานกลาง ร้อยละ 42 และระดับต่้าร้อย 6 ส่วนระดับฟอสฟอรัสมีปริมาณสูงและต่้าใน
จ้านวนแปลงที่เท่ากันคือ  คิดเป็นร้อยละ 48 ส่วนระดับโพแทสเซียมปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 4 ขณะที่ค้าแนะน้า
การใช้ปุ๋ยเคมีส้าหรับการปลูกมันส้าปะหลังของสถาบันวิจัยพืชไร่ (2542) แนะน้าให้ใช้ปุ๋ยที่มีอัตราส่วนของ N : P : 



K  2 : 1 : 2 เพราะมันส้าปะหลังต้องการใช้ไนโตรเจนและโพแทสเซียมในปริมาณมากกว่าฟอสฟอรัส แต่เกษตรกร
ส่วนใหญ่มักใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ท้าให้ปริมาณฟอสฟอรัสเหลือค้างในดิน ซึ่งหากเกษตรกรมีการใช้ปุ๋ยอย่าง
ถูกต้องจะสามารถเพ่ิมผลผลิต และลดต้นทุนการผลิตมันส้าปะหลังได้ (ตารางท่ี 1) 

 
ตารางท่ี 1 แสดงระดับปริมาณธาตุอาหารในดินและจ้านวนร้อยละของจ้านวนแปลง จากการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน

แปลงมันส้าปะหลัง ของเกษตรกร อ.กุดจับ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 

ระดับ 
ร้อยละของจ านวนแปลง 

N P K 

สูง 0 4 42 

ปานกลาง 0 48 52 

ต้่า 100 48 6 
 

ที่มา : จากเก็บข้อมูล 
การเตรียมท่อนพันธุ์มันส้าปะหลัง พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 84 เตรียมท่อนพันธุ์ที่มีความยาว 

20 เซนติเมตร รองลงมา ร้อยละ 16 เตรียมท่อนพันธุ์ที่มีความยาว 25 เซนติเมตร จากจ้านวนแปลงที่ท้าการส้ารวจ
ทั งหมด เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมใช้ท่อนพันธุ์ที่มีอายุประมาณ 11 เดือน ร้อยละ 62 รองลงมา คือ ใช้ท่อนพันธุ์อายุ
ประมาณ 12 เดือน ร้อยละ 30 และใช้ต้นพันธุ์อายุประมาณ 10 เดือน ร้อยละ 8 จากจ้านวนแปลงที่ท้าการส้ารวจ
ทั งหมด  

เกษตรกรทั งหมดนิยมปลูกมันส้าปะหลังด้วยการปักท่อนพันธุ์ในแนวระยะระหว่างต้น 80 เซนติเมตร 
เป็นระยะที่เกษตรกรนิยมปลูกมากท่ีสุด ร้อยละ 62 รองลงมา คือ ระยะ 50 เซนติเมตร ร้อยละ 34 และ ระยะ 60 
เซนติเมตร ร้อยละ 16 จากจ้านวนแปลงที่ท้าการส้ารวจทั งหมด ใช้ระยะระหว่างแถว 100 เซนติเมตร  

การเก็บเกี่ยวผลผลิตเกษตรกรส่วนใหญ่เก็บเกี่ยวผลผลิตในเดือนกุมภาพันธ์ ร้อยละ 64 รองลงมาเก็บ
เกี่ยวในเดือนมกราคม ร้อยละ 18 เดือนกันยายน ร้อยละ 16 และเก็บเกี่ยวในเดือนมีนาคม ร้อยละ 2 จากจ้านวน
แปลงที่ท้าการส้ารวจทั งหมด นอกจากนี ยังพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เก็บเกี่ยวผลผลิต เมื่อมันส้าปะหลังมีอายุ
ประมาณ 11 เดือน ร้อยละ 54 รองลงมาเก็บเก่ียวเมื่ออายุประมาณ 12 ร้อยละ 32 และเก็บเกี่ยวเมื่อมันส้าปะหลัง
อายุประมาณ 10 เดือน ร้อยละ 14 จากจ้านวนแปลงที่ท้าการส้ารวจทั งหมด การจ้าหน่ายเกษตรกรส่วนใหญ่น้า
ผลผลิตมันส้าปะหลังจ้าหน่วยให้กับโรงแป้งไทยวา คิดเป็นร้อยละ 96 โดยคิดราคาตามเปอร์เซ็นต์แป้ง 
 



 

รูปที่ 1 ผลผลิตมันส้าปะหลัง แปลงเกษตรกร ต.เมืองเพีย  ต.กุดจับ อ้าเภอกุดจับและ ต.น ้าพ่น อ.หนองวัวซอ 
จังหวัดอุดรธานี ปีพ.ศ. 2560/61 

ผลผลิตเฉลี่ยของเกษตรกรตัวอย่างอ้าเภอกุดจับและอ้าเภอหนองวัวซอจ้านวน 50 ราย มีผลผลิตเฉลี่ย 

3.71 ตันต่อไร่ ซึ่งใช้เป็นฐานข้อมูล ส้าหรับการแบ่งกลุ่มของเกษตรกรตามผลผลิตที่ได้ โดยแบ่ง เป็น 4 กลุ่ม คือ

กลุ่มเกษตรกรที่มผีลผลิตสูง (มากกว่า 5.20 ตันต่อไร่) ค่อนข้างสูง (4.21-5.20 ตันต่อไร่) ปานกลาง (3.21-4.20 ตัน

ต่อไร่) และต่้า (น้อยกว่า 3.21 ตันต่อไร่) พบว่าเกษตรกรอ้าเภอกุดจับและหนองวัวซอ ร้อยละ 48  มีผลิตมัน

ส้าปะหลังอยู่ในระดับปานกลาง ผลผลิตต่้าร้อยละ 30 ผลผลิตค่อนข้างสูงร้อยละ16 และกลุ่มผลผลิตสูงคิดเป็นร้อย

ละ 6 ช่องว่างระหว่างผลผลิตสูงกับค่อนข้างสูง คิดเป็นร้อยละ 55.84 ช่องว่างระหว่างผลผลิตค่อนข้างสูงกับปาน

กลางคิดเป็นร้อยละ 17.47 และช่องว่างระหว่างผลผลิตปานกลางกับผลผลิตต้่า คิดเป็นร้อยละ 35.77 (ตารางท่ี 4)  

ส้าหรับของกลุ่มเกษตรกรที่ให้ผลผลิตสูงมีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 3,474 บาทต่อไร่ มีรายได้เฉลี่ย 14,170 บาทต่อไร่ 

มีผลตอบแทนเฉลี่ย 10,423 บาทต่อไร่ กลุ่มเกษตรกรที่ให้ผลผลิตค่อนข้างสูง มีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 4,190 บาท

ต่อไร่ มีรายได้เฉลี่ย 10,887 บาทต่อไร่ มีผลตอบแทนเฉลี่ย 6,697 บาทต่อไร่ กลุ่มเกษตรกรที่ให้ผลผลิตปานกลาง 

มีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 4,306 บาทต่อไร่ มีรายได้เฉลี่ย 9,102 บาทต่อไร่ มีผลตอบแทนเฉลี่ย 4,796 บาทต่อไร่  

และกลุ่มเกษตรกรที่ให้ผลผลิต่้า มีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 4,526 บาทต่อไร่ มีรายได้เฉลี่ย 6,588 บาทต่อไร่ และมี

ผลตอบแทนเฉลี่ย 2,062 บาทต่อไร่ 
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ตารางท่ี 4 ระดับผลผลิต ผลผลิตเฉลี่ยแต่ละระดับ และช่องว่างของผลผลิตมันส้าปะหลังของเกษตรกร อ.กุดจับ
และ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 

กลุ่มเกษตรกรที่ให้ 
ผลผลิต  

ผลผลิตเฉลี่ย  
(ตัน/ไร่) 

ช่วงผลผลิต  
(ตัน/ไร่) 

จ้านวน
เกษตร
(ราย) 

ช่องว่าง
ผลผลิต  
(ตัน/ไร่) 

ช่องว่าง
ผลผลิต 
(ร้อยละ) 

สูง 6.81 > 5.20 3 - - 
ค่อนข้างสูง 4.37 4.21-5.20 8 2.44 55.84 
ปานกลาง 3.72 3.21-4.20 24 0.65 17.47 

ต้่า 2.74 < 3.21 15 0.98 35.77 
ที่มา : จากการสุ่มเก็บข้อมูล 

ตารางที่ 5 แสดงระดับผลผลิต ผลผลิตเฉลี่ย ราคาจ้าหน่ายเฉลี่ย ต้นทุนการผลิต รายได้ ผลตอบแทนและต้นทุน

ต่อหน่วยน ้าหนักของผลผลิตมันส้าปะหลังของเกษตรกร อ.กุดจับ และ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 

ระดับ
ผลผลิต 
(ตัน/ไร่) 

ผลผลิต
เฉลี่ย 

(ตัน/ไร่) 

ราคา
จ าหน่าย
เฉลี่ย/กก. 

ต้นทุนการ
ผลิต ปี 59/60 

(บาท) 

รายได้  
(บาท) 

ผลตอบแทน 
(บาท) 

ต้นทุน/หน่วย 
น้ าหนัก  

(บาท/กก.) 
สูง 6.81 2.15 3,747 14170 10,423 0.55 

ค่อนข้างสูง 4.37 2.50 4,190 10,887 6,697 0.96 

ปานกลาง 3.72 2.45 4,306 9,102 4,795 1.16 

ต้่า 2.74 2.42 4,526 6,588 2,062 1.65 

 

9. สรุปผล 
ยังไม่สามารถสรุปผลการทดสอบได้ เนื่องจากปัจจุบันอยู่ระหว่างการเก็บข้อมูลผลผลิต  

 

10. การน าผลงานไปใช้ประโยชน์ที่ได้รับ 
เกษตรกรที่ร่วมด้าเนินงานทดสอบและเกษตรกรในพื นที่มีการน้าเทคโนโลยีของกรมวิชาการไปปรับใช้ 

 

11. ค าขอบคุณ – 
 

12. เอกสารอ้างอิง 
ชุมพล นาควิโรจน์ สันติ ธีราภรณ์ ดิสสพันธุ์ ธรรมาภิรมย์ ฉัตรชนก นพพรพรร กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ และ 

วัลลีย์ อมรพล. 2551. การปรับปรุงดินด้วยวัสดุอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและ
คุณภาพผลผลิตมันส้าปะหลังระยะยาวในดิน 3 ชุด. ใน การประชุมวิชาการประจ้าปี 2551                        



กรมวิชาการเกษตร วันที่ 16-18 มิถุนายน 2551 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 
กรุงเทพมหานคร. หน้า 92-93. 

ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2558. เนื อท่ีเพาะปลูก พื นที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ แปลงอ้าเภอ                
มันส้าปะหลังโรงงาน ปี 2557. ttp://www.oae.go.th/download/prcai/DryCrop/amphoe/casava-
amphoe57.pdf  วันที่สืบค้น 24 กันยายน 2558. 

 

13. ภาคผนวก 

 

ตารางผนวกที่ 1 เทคโนโลยีที่จะด้าเนินการทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตมันส้าปะหลังในระดับชุมชนตามศักยภาพพื นที่ อ.หนองวัวซอ และ อ.กุดจับ ปี 2561/62 
จ้านวน 20 ราย 

ที ่ ชื่อ-สกุล 
พิกัดแปลง 

พันธุ์ที่
ปลูก 

พื้นที่
ปลูก 

ผลผลิต 
ปี 2560/61 
(ตัน/ไร่) 

เทคโนโลยี
ที่ทดสอบ X Y Z 

1 นางสุ่ม เอกกษัตริย์ 48Q0238688 1920927 201 ห้วยบง 60 5 3.45 * 

2 นายวไิล โคตรอนันต ์ 48Q0238724 1921006 199 ห้วยบง 60 3 2.25 * 

3 นางเทวี ปัสสีแก้ว 48Q0240004 1921542 205 ห้วยบง 60 4 2.75 * 

4 นายธีระพงษ์ ศรีบุญเรือง 48Q0239970 1921639 198 ห้วยบง 60 6 3.23 * 

5 นายสุริยนัต ์พรรณรักษ์ 48Q0233282 1923545 210 ห้วยบง 60 5 5.80 * 

6 นายบุญยัง อ่อนค้า 48Q0239612 1921873 200 ห้วยบง 60 14 4.43 * 

7 นางบุญเรือง อ่อนค้า 48Q0239791 1921922 204 ห้วยบง 60 7 4.15 * 

8 นายสมด ี ภูวงค์ 48Q0239904 1921922 207 ห้วยบง 60 6 4.24 * 

9 นางนันทยิา พรมศักดิ์ 48Q0240038 1921988 205 ห้วยบง 60 8 2.25 * 

10 นายวีระศักดิ ์พันธ ุ 48Q0238566 1921998 201 R 72 6 2.12 * 

11 นายสาคร นาสมยนต ์ 48Q0238945 1922624 212 R 72 7 2.75 * 

12 น.ส.สีนวน วงบับภา 48Q0239307 1922466 202 R 72 10 4.15 * 

13 นางทองม้วน ตะแก้ว 48Q0239314 1952552 197 R 72 5 4.01 * 

14 นายสนิธุ์ ธปิโชต ิ 48Q023969 1920752 193 R 72 5 3.15 * 

15 นายสดุใจ วิทาทิน 48Q0238590 1902075 201 R 72 5 3.05 * 

16 นางสมัย พันธุ์ 48Q0238618 1922135 202 R 72 5 3.41 * 

17 นายน้อย วิทาท ิ 48Q0232356 1920880 243 R 72 5 3.15 * 

18 นายสทุัศน ์ตะแก้ว 48Q0239107 1920853 196 ห้วยบง 60 3 3.33 * 

19 นางทองหลาง ตะแก้ว 48Q0241347 1921905 192 R 72 3 2.15 * 



20 น.ส.สายสุดา ข้าสากล 48Q0237767 1920036 211 R 72 6 4.25 * 
 

หมายเหตุ : * = การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 
 
 
 
 
 
 
ตารางผนวกที่ 2 ผลวิเคราะห์ดิน แปลงเกษตรกรที่ร่วมด้าเนินการทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันส้าปะหลังในระดับชุมชนตามศักยภาพพื นที่ อ.หนองวัวซอ และ 
อ.กุดจับ ปี 2561/62 จ้านวน 20 แปลง 

 

ที ่ ชื่อเกษตรกร 
ผลวิเคราะห์ดิน 

กลุ่มชุดดิน 
ความ

เหมาะสม pH 
OM 
(%) 

Avail.P 
(mg/kg) 

Exch. K 
(mg/kg) 

1 นางสุ่ม เอกกษัตริย์ 5.69 0.4341 4 98 40 ปานกลาง 
2 นายวิไล โคตรอนันต์ 6 0.5255 4 11 40 ปานกลาง 
3 นางเทวี ปัสสีแก้ว 5.51 0.3998 5 34 40 ปานกลาง 
4 นายธีระพงษ์ ศรีบุญเรือง 5.23 0.4684 4 86 40 ปานกลาง 
5 นางสาวล้าพูน พรมสาลี 5.62 0.5076 2 48 40 ปานกลาง 
6 นายสุริยันต์ พรรณรักษ์ 5.8 0.3243 6 59 40 ปานกลาง 
7 นายบุญยัง อ่อนค้า 5.54 0.4371 2 66 40 ปานกลาง 
8 นางบุญเรือง อ่อนค้า 5.3 0.4089 7 42 40 ปานกลาง 
9 นายสมด ี ภูวงค ์ 4.99 0.5048 3 59 40 ปานกลาง 

10 นางนันทิยา พรมศักดิ์ 4.79 0.4032 2 47 40 ปานกลาง 
11 นายวีระศักดิ์ พันธุ 5 0.6909 5 121 40 ปานกลาง 
12 นายสาคร นาสมยนต์ 5.16 0.5894 9 42 40 ปานกลาง 
13 นางสาวสีนวน วงบับภา 4.58 0.4371 5 57 40 ปานกลาง 
14 นางทองม้วน ตะแก้ว 4.51 0.5894 7 96 40 ปานกลาง 
15 นายสินธุ์ ธิปโชติ 5.06 0.7247 7 50 40 ปานกลาง 
16 นายสุดใจ วิทาทิน 4.62 0.4032 4 77 40 ปานกลาง 
17 นางสมัย พันธุ์ 5.04 0.3017 7 72 40 ปานกลาง 
18 นายสุทัศน์ ตะแก้ว 5.27 0.4145 5 64 40 ปานกลาง 



19 นางทองหลาง ตะแก้ว 5.2 0.4427 81 53 40 ปานกลาง 
20 นางสาวสายสุดา ข้าสากล 5.26 0.4653 5 78 40 ปานกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางผนวกที่ 4 อัตราปุ๋ยเคมีรายแปลงจากผลการวิเคราะห์ธาตุอาหารในดินปลูกมันส้าปะหลัง แปลงเกษตรกรที่

ร่วมด้าเนินการทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมัน

ส้าปะหลังในระดับชุมชนตามศักยภาพพื นที่ อ.หนองวัวซอ และ อ.กุดจับ ปี 2561/62 จ้านวน 

20 แปลง 

ที ่ ชื่อเกษตรกร 
ปริมาณปุ๋ยที่ต้องการ  

(กก./ไร่) 
N P K 

1 นางสุ่ม เอกกษัตริย์ 16 16 4 
2 นายวิไล โคตรอนันต์ 16 16 16 
3 นางเทวี ปัสสีแก้ว 16 16 8 
4 นายธีระพงษ์ ศรีบุญเรือง 16 16 4 
5 นางสาวล้าพูน พรมสาลี 16 16 8 
6 นายสุริยันต์ พรรณรักษ์ 16 8 8 
7 นายบุญยัง อ่อนค้า 16 16 4 
8 นางบุญเรือง อ่อนค้า 16 8 8 
9 นายสมดี  ภูวงค์ 16 16 8 
10 นางนันทิยา พรมศักดิ์ 16 16 8 
11 นายวีระศักดิ์ พันธุ 16 16 4 



12 นายสาคร นาสมยนต์ 16 8 8 
13 นางสาวสีนวน วงบับภา 16 16 8 
14 นางทองม้วน ตะแก้ว 16 8 4 
15 นายสินธุ์ ธิปโชติ 16 8 8 
16 นายสุดใจ วิทาทิน 16 16 4 
17 นางสมัย พันธุ์ 16 8 4 
18 นายสุทัศน์ ตะแก้ว 16 16 4 
19 นางทองหลาง ตะแก้ว 16 4 8 
20 นางสาวสายสุดา ข้าสากล 16 16 4 

 

 

 

 

 

 

ตารางผนวกที่ 5 จ้านวนต้นต่อไร่ และความสูงมันส้าปะหลัง อายุ 7 เดือน แปลงเกษตรกรที่ร่วมด้าเนินการ

ทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันส้าปะหลังใน

ระดับชุมชนตามศักยภาพพื นที่ อ.หนองวัวซอ และ อ.กุดจับ ปี 2561/62 จ้านวน 20 แปลง 

ที ่ ชื่อเกษตรกร 
จ านวนต้น/ไร ่ ความสูงต้น (ซม.) อายุ 7เดือน 

DOA FAR DOA FAR 
1 นางสุ่ม เอกกษัตริย์ 2,700 2,267 206.5 181 
2 นายวิไล โคตรอนันต์ 2,533 2,667 260 277 
3 นางเทวี ปัสสีแก้ว 3,000 3,133 159.6 165.25 
4 นายธีระพงษ์ ศรีบุญเรือง 2,700 2,867 217 199 
5 นางสาวล้าพูน พรมสาลี 1,867 1,867 154.5 120.5 
6 นายสุริยันต์ พรรณรักษ์ 2,867 2,833 168.5 147 
7 นายบุญยัง อ่อนค้า 2,800 2,867 164.5 154.5 
8 นางบุญเรือง อ่อนค้า 2,933 2,867 217.5 199.5 
9 นายสมดี  ภูวงค์ 2,733 2,800 259 211.5 



10 นางนันทิยา พรมศักดิ์ 2,767 2,700 296 281.5 
11 นายวีระศักดิ์ พันธุ 2,200 2,100 177.5 145.5 
12 นายสาคร นาสมยนต์ 2,567 2,567 171 170 
13 นางสาวสีนวน วงบับภา 2,967 2,767 149.5 128 
14 นางทองม้วน ตะแก้ว 2,433 2,533 144.5 144.5 
15 นายสินธุ์ ธิปโชติ 2,067 2,067 176.5 163 
16 นายสุดใจ วิทาทิน 1,467 1,700 182 169.5 
17 นางสมัย พันธุ์ 2,033 2,100 204.5 162 
18 นายสุทัศน์ ตะแก้ว 2,400 2,400 191 155 
19 นางทองหลาง ตะแก้ว 2,667 2,633 233.8 18.5 
20 นางสาวสายสุดา ข้าสากล 2,733 2,700 190 151.5 

 

หมายเหตุ : * มันส้าปะหลังเกิดน้อย จึงไถทิ ง 
 

ตารางผนวกที่ 6 การใชปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน ลักษณะของเนื อดินและระดับวิกฤติของธาตุอาหารในดิน 
ส้าหรับการผลิตมันส้าปะหลัง 

 

เนื้อดิน รายการ ระดับวิกฤต ปุ๋ยอัตราสูง(กก./ไร่) ปุ๋ยอัตราต่ า(กก./ไร่) 
ดินทรายถึง OM(%) <0.60 N=16 N=8 

ดินร่วนปนทราย P2 O5 (mg/kg) <5.0 P2 O5 =8 P2 O5 =4 
 K2 O (mg/kg) <30 K2 O =16 K2 O =8 

ดินร่วนถึงดิน OM(%) >1.2 ใช้วัสดุอินทรีย์ ใช้วัสดุอินทรีย์ 
เหนียว P2 O5 (mg/kg) <5.0 ปรับปรุงดินอัตรา ปรับปรุงดินอัตรา 

 K2 O (mg/kg) >90 1-2 ตันต่อไร่ 0.5-1.0 ตันต่อไร่ 
ที่มา : กอบเกยีรติ และคณะ (2551) 
ตารางผนวกที่ 7 การใชปุยเคมีตามคาวิเคราะห์ดินส้าหรับการผลิตมันส้าปะหลัง  
  

รายการวิเคราะห์ ระดับ ค่าที่วิเคราะห์ได้ 
อัตราปุ๋ยที่แนะน า 

(กก./ไร่) 
วิธีการใส่ปุ๋ยเคมี 

อินทรีย์วัตถุ ต้่า <1 N=16 ใส่สองข้างต้นมัน 
ส้าปะหลังโดยโรย 
ตามร่องแล้วกลบดิน
หรือใช้การหยอดเป็น
หลุมข้างต้นเมื่อดินมี

(%) ปานกลาง 1-2 N=8 
 สูง >2 N=4 

ฟอสฟอรัส ต้่า <7 P2 O2 =8 
(มก./กก.) ปานกลาง 7-30 P2 O5 =4 



 สูง >30 P2 O5 =0 ความชื นพอเหมาะ
ในช่วงอายุ 1-2 
เดือน 

โพแทสเซียม ต้่า <30 K2 O =16 
(มก./กก.) ปานกลาง 30-60 K2 O =8 

 สูง >60 K2 O =4 
 

ที่มา : กรมวิชาการเกษตร (2553)  
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