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บทคัดย่อ 
 การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลังโดยการใช้พันธุ์ที่เหมาะสม แบบเกษตรกรมีส่วน

ร่วมในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้เทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลังโดยการใช้พันธุ์ที่
เหมาะสมฉพาะพ้ืนที่จังหวัดมหาสารคาม สร้างแปลงต้นแบบทางวิชาการที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ ได้ด าเนินการ
ส ารวจพ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลังในจังหวัดมหาสารคาม  ศึกษาและวิเคราะห์พ้ืนที่ ก าหนดพ้ืนที่ท าการ
ทดสอบ จัดเวทีเสวนาเกษตรกร คัดเลือกเกษตรกรผู้ร่วมท าแปลงทดสอบ โดยด าเนินการในแปลงเกษตรกร
พ้ืนที่ ต.นาโพธิ์ ต.ห้วยเตย ต.หนองแวง อ.กุดรัง, ต.ปอพาน ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก และ ต.หนองเหล็ก  อ.
โกสุมพิสัยจ.มหาสารคาม ระหว่างเดือนตุลาคม 2558 – กันยายน 2561   เกษตรกรร่วมทดสอบ จ านวน 
30 ราย 60 ไร่ ด าเนินการทดสอบแปลงใหญ่ไม่มีซ้ า  2 กรรมวิธี 1) กรรมวิธีเกษตรกร ได้แก่ การใช้พันธุ์
เกษตรศาสตร์ 50  2) กรรมวิธีทดสอบ ได้แก่ การใช้พันธุ์ระยอง 13  จากการจัดเวทีเสวนาเกษตรกร  พบ
ประเด็นปัญหา คือ เกษตรกรต้องการพันธุ์ที่ให้ผลผลิตและแป้งสูง สรุปจากเวทีเสวนาเพ่ือแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว เกษตรกรขอร่วมทดสอบ ผลการด าเนินงาน พบว่า การใช้พันธุ์ระยอง13 ให้ผลผลิตมันส าปะหลัง
หัวสดสูงกว่าการใช้พันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 อย่างชัดเจน สามารถยกระดับผลผลิตและปริมาณแป้งเฉลี่ยได้
มากกว่า ร้อยละ 19.5 และ 9.5 (5.20 และ 4.35 ตัน/ไร่ ตามล าดับ )ท าให้เกษตรกรมีผลตอบแทนต่อไร่ 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 56.1  จากการทดสอบสามารถสร้าง แปลงต้นแบบทางวิชาการที่เหมาะสมกับพื้นท่ี ได้อย่าง
น้อย 2 แปลง เกษตรกรร่วมทดสอบพ่ึงพอใจพันธุ์ระยอง 13 ที่ระดับมาก ร้อยละ 93.3 

 



 

1. ค าน า                                  
 ปัจจุบันความต้องการผลผลิตมันส าปะหลังทั้งในประเทศและต่างประเทศมีแนวโน้มสูงขึ้น 

เนื่องจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมต่อเนื่องทั้งที่ใช้เป็นอาหาร สารเพ่ิมความหวาน อุตสาหกรรม
กระดาษและสิ่งทอพลาสติกชีวภาพเป็นต้น  ประกอบกับความต้องการในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ที่น ามัน
เส้นและมันอัดเม็ดไปใช้ทดแทนธัญพืชอ่ืน ๆ ที่มีราคาสูงกว่า นอกจากนี้มันส าปะหลังยังเป็นพืชที่มี
ศักยภาพใช้เป็นพืชทดแทนพลังงานในการผลิตเอทานอลทดแทนน้ ามันเชื้อเพลิงได้   

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เป็นแหล่งปลูกมันส าปะหลังที่ส าคัญของประเทศไทย  มีพ้ืนที่ปลูก 
ปี2560 เท่ากับ 4.8 ล้านไร่  คิดเป็นร้อยละ 53.9 ของพ้ืนที่ปลูกทั้งประเทศ(8.9 ล้านไร่)   ส าหรับ
มหาสารคาม เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ใจกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ผลิตมันส าปะหลังเป็นพืชพลังงานทดแทน ก าหนดให้จังหวัดมหาสารคามเป็นพ้ืนที่เร่งรัดพิเศษในการ
พัฒนาเพื่อเพ่ิมผลผลิตมันส าปะหลัง และก าหนดให้ผลผลิตเฉลี่ยมันส าปะหลังของเกษตรกรต้นแบบ 
เท่ากับ 5.0 ตัน/ไร่ ในขณะที่จังหวัดมหาสารคามมีพ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลัง ปี2560 เท่ากับ 140,516 ไร่ 
ได้ผลผลิต 383,242 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 3,181 กิโลกรัม/ไร่ มีพ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลังกระจายอยู่เกือบทุก
อ าเภอ แต่ที่เป็นแหล่งปลูกขนาดใหญ่ของจังหวัด  พ้ืนที่ปลูกมากกว่า 10,000 ไร่  ได้แก่อ าเภอ บรบือ กุด
รัง  โกสุมพิสัย  และนาเชือก โดยมีพ้ืนที่ปลูก เท่ากับ 33,150 , 39,830 , 41,452และ 10,871 ไร ่
ตามล าดับ    ซึ่งพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นเนื้อดินทรายปนร่วน ชุดดินที่พบชุดดินบ้านไผ่  มหาสารคาม น้ าพอง 
วาริน และอ่ืนๆ   สุทัศน์ และคณะ(2556) จังหวัดมหาสารคามมีพ้ืนที่เหมาะสมต่อการปลูกมันส าปะหลัง
(C1)รวมทั้งสิ้น 766,192 ไร่ ซึ่งส่วนใหญ่กระจัดกระจายอยู่ในพื้นที่ อ าเภอนาเชือก วาปีประทุม นาดูน 
ชื่นชม และกันทรวิชัย คาดว่ามีศักยภาพในการให้ผลผลิตเฉลี่ย 5 ตัน/ไร่      

 มันส าปะหลังพันธุ์ ระยอง 86-13 มีลักษณะเด่นคือให้ผลผลิตสูง เฉลี่ย 4513 กิโลกรมัต่อไร่ 
สูงกว่าพันธุ์ระยอง7 ระยอง9 คิดเป็นร้อยละ 3.3 และร้อยละ 4 ทั้งยังให้ผลผลิตแป้งสูง เฉลี่ย 1196 กิดล
กรัมต่อไร่ สูงกว่าพันธุ์ระยอง5 ระยอง7 และระยอง9 คิดเป็นร้อยละ 16 , 14 และร้อยละ 9 นอกจากนั้น
ยังมีแป้งสูงเฉลี่ย 26.3 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสูงกว่าพันธุ์ระยอง5 ระยอง7 และระยอง9 คิดเป็นร้อยละ 14 , 11 
และร้อยละ 5 และยังให้ผลผลิตมันแห้งสูงถึง 1705 กิโลกรัมต่อไร่ โดยมันส าปะหลังพันธุ์นี้สามารถปลูก
ได้ในพ้ืนที่ปลูกทั่วไป ทั้งภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ซึ่งพ้ืนที่ให้ผลผลิตสูง
ได้แก่ จังหวัดชัยนาท ขอนแก่น เลย มหาสารคาม นครราชสีมา และอุบลราชธานี   

   ปัจจัยส าคัญในการเพ่ิมผลผลิตมันส าปะหลังมีปัจจัยที่เก่ียวข้องทั้งในด้านพันธุ์พืช การเขต
กรรม และเขตภูมิอากาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาสารคามรายงานประเด็นปัญหาการผลิตมัน
ส าปะหลังจากผลการประชุมเสวนาเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง ปี 2560 ประเด็นปัญหาส าคัญที่พบ คือ 
ปญัหาความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า ขาดแคลนท่อนพันธุ์ดี ปัญหาโรคแมลง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดการปลูกยังไม่เหมาะสม  และความงอกต่ าเนื่องจากปัญหาภัยแล้ง เป็นต้น   จากประเด็นปัญหา
ดังกล่าวควรมีการทดสอบเทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลังโดยการใช้พันธุ์ท่ีเหมาะสมเพ่ือเป็นการเพิ่มผลผลิต
และรายได้ให้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่ต่อไป 

 



 

2. วิธีด าเนินการ     
   วิธีการและแนวทางการด าเนินงาน ยึดตามขั้นตอนการวิจัยระบบการท าฟาร์ม ( farming 

systems research หรือ FSR) และการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม (participatory technology 
development หรือ PTD) ซึ่งเป็นการ ศึกษาวิจัยในสภาพพ้ืนที่เกษตรกรโดยเกษตรกรร่วมด าเนินการ มี
ขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้                     :  

  2.1 การเลือกพ้ืนที่  ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยหวังว่า เกษตรกรในบริเวณที่ท าแปลงต้นแบบ
ทางวิชาการจะได้ประโยชน์จากผลงานวิจัยอย่างเต็มที่ คัดเลือกแหล่งปลูกมันส าปะหลังในนา ที่เป็นแหล่ง
ผลิตใหญ่ของแต่ละอ าเภอ มีพ้ืนที่ปลูกมาก ประสบปัญหาการผลิต และสามารถขยายผลใช้ในพ้ืนที่
เป้าหมายได้  

  2.2 ศึกษาวิเคราะห์ พ้ืนที่   โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ระบบนิเวศน์เกษตร (Agro-ecosystem 
Analysis) วิธีการประเมินสภาวะชนบทเร่งด่วน (Rapid Rural Appraisal) และการจัดเวที เสวนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเกษตรกรในพ้ืนที่ โดยการศึกษาข้อมูลด้านกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจและ
สังคมจากเอกสารของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลภูมิศาสตร์ท้องถิ่นจากการสัมภาษณ์ พูดคุยกับ
เกษตรกร และจากเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเกษตรกรในพ้ืนที่ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจร่วมกัน ในการเลือกใช้ปัจจัยการผลิตและวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมในการจัดการปลูกมันส าปะหลัง  

  2.3  การวางแผนทดสอบ  เป็นการวางแผนตามปัญหาที่ได้จากการวิเคราะห์พ้ืนที่ในขั้นตอนที่ 
2 ใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่างผลงานวิจัยกับวิธีปฏิบัติของเกษตรกร เปรียบเทียบกับวิธีการเดิมของ
เกษตรกร     

      1). จัดเวทีประชุมเสวนาผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือน าผลจากการวิเคราะห์ พ้ืนที่ มาจัดล าดับ
ความส าคัญของปัญหา คัดเลือกปัญหาเร่งด่วน วิเคราะห์หาสาเหตุ แนวทางแก้ไข และโอกาสในการ
พัฒนาจากสิ่งที่เป็นจุดแข็ง 

       2). คัดเลือกเทคโนโลยีและภูมิปัญญาทั้งจากภายในและภายนอกชุมชนเพ่ือน ามาใช้ในการ
แก้ปัญหาและพัฒนาโอกาสให้เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่  

       3). คัดเลือกเกษตรกรเป็นคณะผู้วิจัยจากเวทีประชุมเสวนา ซึ่งประสบปัญหาการผลิตมัน
ส าปะหลังและต้องการทดลองปรับเปลี่ยนระบบการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีที่ร่วมกันคัดเลือกไว้ 
เปรียบเทียบกับระบบเดิมที่ปฏิบัติอยู่   

                    แผนการทดลอง        ทดสอบเป็นแปลงใหญ่ไม่มีซ้ า มีเกษตรกรร่วมทดสอบ 30 ราย 60 ไร่  
                               กรรมวิธี          2  กรรมวิธี  
                                                   1) กรรมวิธีทดสอบ 
                                           2) กรรมวิธีเกษตรกร 
 
    ตารางท่ี1  แผนการด าเนินงานตามประเด็นทีไ่ด้จากการวิเคราะหพ์ื้นที่ 

 



 

การปฏิบัติ 
กรรมวิธีเกษตรกร 

 
กรรมวิธีทดสอบ 

1.พันธุ์พืช เกษตรศาสตร์ 50 ระยอง 13 

 

  
  หมายเหตุ เกษตรกรแต่ละรายทดสอบเทคโนโลยีตามประเด็นปัญหาเฉพาะพ้ืนที่ และตามความสมัคร ใจของ

เกษตรกร  
  2.4  การทดสอบเทคโนโลยี ด าเนินการตามแผนการทดสอบ การด าเนินงานสามารถปรับ

แผนการทดสอบได้เมื่อสภาพปัญหาและเงื่อนไขที่ได้วิเคราะห์ไว้ตอนแรกเปลี่ยนแปลงไป  ด าเนินการ
ทดสอบ ติดตามและประเมินผล โดยใช้เกณฑ์การเปรียบเทียบความสามารถในการผลิต ผลตอบแทน
ทางด้านเศรษฐศาสตร์ และศักยภาพของชุมชนในการด าเนินงาน ในระหว่างการด าเนินงานจะมีการ
รวบรวมข้อมูล และตรวจสอบข้อมูล  

 
 
 

          อุปกรณ์ 
   1)  พันธุ์พืช : พันธุ์มันส าปะหลังเกษตรศาสตร์50 และพันธุ์ระยอง13 
   2)  ปุ๋ยเคมี  : ใช้ปุ๋ยเคมีอัตราตามค่าวิเคราะห์ดิน  ใส่ 1 ครั้ง หลังปลูก 1 เดือน  

     3)  สารป้องกันก าจัดเพลี้ยแป้ง สารไทอะมีโทแซม 25%ดับเบิลยูจี  อิมิดาโคลพริด 70% 
ดับเบิลยูจี อัตรา 4 กรัม/น้ า 20 ลิตร  ไดโนทีฟูเรน 10 %ดับเบิลยูพี อัตรา 40 กรัม/น้ า 20 ลิตร พิริมิ
ฟอสเมทิล ไทอะมีโทแซม/แลมบ์ดาไซฮาโลทริน และไคโตซาน 

    4)  เครื่องจับพิกัดทางภูมิศาสตร์(GPS) 
  

         วิธีปฏิบัติงานทดสอบ 
 คัดเลือกเกษตรกร 30 ราย  60 ไร่ (ปีละ 10 ราย 20 ไร่ ทั้งหมด 3 ปี) แบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 2 

ส่วน ด าเนินการตามเทคโนโลยีที่ก าหนดไว้ในแต่ละแปลง 
 

                     การบันทึกข้อมูล 
   1)  ข้อมูลด้านกายภาพ ได้แก่ ลักษณะพื้นที่ ดิน น้ า 
   2)  ข้อมูลชีวภาพ  ได้แก่  ข้อมูลการระบาดของโรค – แมลงศัตรูพืช ผลผลิต  

   3)  ข้อมูลทางด้านเศรษฐศาสตร์ ได้แก่ ต้นทุนการผลิต รายได้ รายได้สุทธิ  

     4)  ข้อมูลทางด้านเกษตรศาสตร์   องค์ประกอบผลผลิต และผลผลิต 



 

            5)  ประเมินความพึงพอใจเทคโนโลยี  สรุประดมความคิดเห็นของเกษตรกรหลังเข้าร่วม

โครงการ โดยการสัมภาษณ์ แบบสอบถาม และเสวนากลุ่ม 

 

                       การวิเคราะห์ข้อมูล 

      1)  วิเคราะห์ทางสถิติเพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย  
     2) ผลตอบแทนด้านเศรษฐกิจ และอัตราส่วนของรายได้ต่อการลงทุน (Benefit Cost 
ratio; BCR)  
                                  สูตรค านวณค่า BCR   =  รายได้ 
                       ต้นทุน 
 BCR < 1 =  รายได้น้อยกว่ารายจ่าย กิจกรรมที่จะด าเนินการนั้นขาดทุนไม่ควรท าการผลิต 
  BCR = 1 =  รายได้เท่ากับรายจ่าย  กิจกรรมที่ด าเนินการนั้นไม่มีก าไรและไม่ขาดทุนมี
ความเสี่ยงในการผลิตไม่สมควรท าการผลิต  
 BCR > 1 =  รายได้มากกว่ารายจ่าย  กิจกรรมที่ด าเนินการนั้นมีก าไรมีความเสี่ยงน้อย 

 
     2..5 การประเมินผลการด าเนินงาน  เมื่อสิ้นสุดการทดสอบได้จัดประชุมเสวนาเพื่อสรุปเป็น

บทเรียนและประสบการณ์ตลอดจนการปรับแผนงาน  และประเมินความพึงพอใจเทคโนโลยีการผลิต 
     2.6 เวลาและสถานที่   

ปี 2559-2561 พ้ืนที่ด าเนินงาน ต.นาโพธิ์ ต.ห้วยเตย ต.หนองแวง อ.กุดรัง, ต.ปอพาน ต.เขวา
ไร่ อ.นาเชือก และ ต.หนองเหล็ก  อ.โกสุมพิสัยจ.มหาสารคาม 

 
 

3. ผลการทดลองและวิจารณ์  
3.1 ผลการคัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย  
    ต.นาโพธิ์ ต.ห้วยเตย ต.หนองแวง อ.กุดรัง, ต.ปอพาน ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก และ ต.หนอง

เหล็ก  อ.โกสุมพิสัยจ.มหาสารคาม ซึ่งเป็นแหล่งปลูกมันส าปะหลังในนาที่ส าคัญของจังหวัดมหาสารคาม 
ลักษณะภูมิประเทศค่อนข้างราบลอนคลื่น  ปลูกข้าวเป็นพืชหลัก มีพ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลังและอ้อยรอง
จากข้าว จากการวิเคราะห์พ้ืนที่พบว่ามีความพร้อมทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  การคมนาคมสะดวก  
เกษตรกรสามารถตัดสินใจในการลงทุนประกอบอาชีพได้โดยมีความเสี่ยงน้อยซึ่งจะส่งผลดีให้ชุมชนมี
รายได้เพ่ิมขึ้น ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี จากการศึกษาพ้ืนที่ ประชุมเสวนาเกษตรกร สัมภาษณ์เกษตรกร 
พบว่า มีปัญหาในการปลูกมันส าปะหลัง คือ ผลผลิตต่ า และต้องการพันธุ์ดี    

 
3.2  ประเด็นปัญหาจากเวทีเสวนาเกษตรกร 



 

 จากการประชุมเสวนาเกษตรกร และสัมภาษณ์เกษตรกร ต.นาโพธิ์ ต.ห้วยเตย ต.หนองแวง 

อ.กุดรัง, ต.ปอพาน ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก และ ต.หนองเหล็ก  อ.โกสุมพิสัยจ.มหาสารคาม   เกษตรกรเข้า

ร่วมเสวนา 120 ราย รวบรวมและวิเคราะห์ปัญหาได้ทั้งหมด 5 ประเด็น ปัญหาที่พบมากที่สุดคือ พันธุ์ไม่

เหมาะสมและต้องการพันธุ์ดี 50%  และขาดความรู้ในการจัดการปลูก 33.3 %  ปัญหารองลงมาคือ ขาด

แคลนท่อนพันธุ์ 8.3 % และโรคแมลง 8.3 %   

 

    3.3  ผลการทดสอบ 
  1) ผลการวิเคราะห์ดิน 

   จากการเก็บตัวอย่างดินแปลงเกษตรกรที่ร่วมทดสอบ ในปี 2559-2561 ต.นาโพธิ์ ต.ห้วย

เตย ต.หนองแวง อ.กุดรัง, ต.ปอพาน ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก และ ต.หนองเหล็ก  อ.โกสุมพิสัยจ.มหาสาร

คาม ผลวิเคราะห์ดิน พบว่า ค่า pH เฉลี่ยอยู่ระหว่าง 5.03-5.87 ซึ่งจะสังเกตเห็นว่าแปลงทดสอบส่วน

ใหญ่มีผลวิเคราะห์ดินเป็นมีค่าเป็นกรดจัด(ค่า pH 5.1-5.5) กรมวิชาการเกษตร (2553) รายงานว่า ดินที่มี

ค่า pH อยู่ระหว่าง5.5-8.5 จะมีธาตุแคลเซียม แมคนีเซียม และโพแทสเซียมอย่างเพียงพอ แต่ถ้าต่ ากว่า 

5.5 หรือสูงกว่า 8.5 ทั้งธาตุแคลเซียม แมคนีเซียม และโพแทสเซียม จะลดต่ าลงจนพืชแสดงอาการขาด 

ในด้านปริมาณอินทรียวัตถุจะสังเกตเห็นว่าแปลงทดสอบส่วนใหญ่มีปริมาณอินทรียวัตถุต่ ามาก  ร้อยละ 

0.28-0.38 ส าหรับปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์เฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.2-15.2 มก./กก. พบว่ามัน

ส าปะหลังเป็นพืชที่มีการดูดใช้ธาตุฟอสฟอรัสในปริมาณที่ไม่มาก (3.6 กก./ไร่) ในขณะที่ปริมาณ

โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้เฉลี่ยอยู่ระหว่าง  30.9-34.1 มก./กก. ธาตุโพแทสเซียมเป็นธาตุที่มัน

ส าปะหลังมีความต้องการใช้ในปริมาณที่ค่อนข้างมากคิดเป็นร้อยละ 49 ประมาณ 15.2 กก./ไร่ ดังตาราง

ที่2  

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ดินแปลงทดสอบเทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลังโดยการใช้พันธุ์ 
             ที่เหมาะสมจังหวัดมหาสารคาม 

 

ปี 

ค่าวิเคราะห์ดิน 

pH OM 
(%) 

P 
(mg/Kg) 

K 
(mg/Kg) 



 

2559 5.03 0.38 2.2 30.9 

2560 5.56 0.31 14.6 34.1 

2561 5.87 0.28 15.2 31.8 

รวม 16.5 0.97 32 96.8 

เฉลี่ย 5.49 0.32 10.7 32.3 

 
2)  ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิต 

   จังหวัดมหาสารคาม ผลการทดสอบ ปี 2559-2561 พบว่า ผลผลิตหัวสด วิธีเกษตรกร มีค่า
อยู่ระหว่าง 3.60-4.81 และเฉลี่ย 4.35ตัน/ไร่ และวิธีทดสอบ  มีค่าอยู่ระหว่าง 4.70-5.75 และเฉลี่ย 
5.20 ตัน/ไร่  ซึ่งจะสังเกตเห็นว่าวิธีเกษตรกรให้ผลผลิตหัวสดต่ ากว่าอย่างชัดเจน ที่ร้อยละ 19.5 ในด้าน
ปริมาณแป้งเฉลี่ยก็เช่นกันกรรมวิธีทดสอบให้ปริมาณแป้งสูงกว่าวิธีเกษตรกร โดยวิธีเกษตรกร มีค่าอยู่
ระหว่าง 20.9-26.3 และเฉลี่ย 23 เปอร์เซ็นต ์และวิธีทดสอบ  มีค่าอยู่ระหว่าง 24.1-27.7 และเฉลี่ย 23 
เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 3) 

 

3) ผลทางด้านเศรษฐศาสตร์ 
 จากตารางที่3 พบว่า รายได้เฉลี่ย วิธีเกษตรกร มีค่าอยู่ระหว่าง 6992-10080 และเฉลี่ย 

8037 บาท/ไร ่และวิธีทดสอบ มีค่าอยู่ระหว่าง 7448-12176 และเฉลี่ย 9692 บาท/ไร่ ในด้านต้นทุน
เฉลี่ย วิธีเกษตรกร มีค่าอยู่ระหว่าง 4673-5368 และเฉลี่ย 5005 บาท/ไร ่และวิธีทดสอบ มีค่าอยู่ระหว่าง 
4654-5788 และเฉลี่ย 5304 บาท/ไร่ ผลตอบแทนเฉลี่ย วิธีเกษตรกร มีค่าอยู่ระหว่าง 1671-5106 และ
เฉลี่ย 3032 บาท/ไร่ และวิธีทดสอบ มีค่าอยู่ระหว่าง 2794-7745 และเฉลี่ย 3032 บาท/ไร่ ส าหรับค่า
BCRเฉลี่ย วิธีเกษตรกร มีค่าอยู่ระหว่าง 1.45-2.21 และเฉลี่ย 1.90 และวิธีทดสอบ มีค่าอยู่ระหว่าง 1.60-
2.56 และเฉลี่ย 2.13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 3 ผลการทดสอบเทคโนโลยีการผลติมันส าปะหลังโดยการใช้พันธุ์ที่เหมาะสมจังหวัดมหาสารคาม 



 

 
ปีที ่

ด าเนินการ กรรมวิธี 
ผลผลิตสด 
(ตัน./ไร่) 

ปริมาณ
แป้ง 
(%) 

รายได้ 
(บ/ไร่) 

ต้นทุน 
(บ/ไร่) 

ผลตอบแทน 
(บ/ไร่) BCR 

2559 
เกษตรกร 4810 23.2 6992 4673 2319 1.45 
ทดสอบ 5126 24.1 7448 4654 2794 1.60 

2560 
เกษตรกร 4650 20.9 7039 5368 1671 2.21 
ทดสอบ 5780 25.3 9451 5788 3663 2.56 

2561 
เกษตรกร 3600 26.3 10080 4973 5106 2.03 
ทดสอบ 4700 27.7 12176 5471 7745 2.23 

ต่ าสุด 
เกษตรกร 3600 20.9 6992 4673 1671 1.45 
ทดสอบ 4700 24.1 7448 4654 2794 1.60 

สูงสุด 
เกษตรกร 4810 26.3 10080 5368 5106 2.21 
ทดสอบ 5780 27.7 12176 5788 7745 2.56 

เฉลี่ย 

เกษตรกร 4353 23 8037 5005 3032 1.90 
ทดสอบ 5202 26 9692 5304 4734 2.13 
เพิ่ม/ลด(%) 19.5 9.5 20.6 6.0 56.1 12.3 

          
4) การยอมรับเทคโนโลยี   จากการประชุมเสวนาและประเมินความพึงพอใจ พบว่า เกษตรกรส่วน

ใหญ่ 83.3 เปอร์เซ็นต์ มีความพึงพอใจสายพันธุ์ ระยอง13 ที่ระดับมาก และมีความพึงพอใจที่ระดับพอใจ
ปานกลาง 16.7 เปอร์เซ็นต์  

 
ตารางท่ี 4  สรุปความพึงพอใจในวิธีการผลิตมันส าปะหลังของเกษตรกรที่เข้าร่วมทดสอบ 
 

วิธีการจัดการ 
ระดับความพึงพอใจ(%) 

มาก ปานกลาง น้อย เกษตรกร 
(ราย) 

พันธุ์ระยอง13 83.3 16.7 - 30 
ค่าเฉลี่ย 88.3 16.7 - 30 

     
4. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

         การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลังโดยการใช้พันธุ์ที่เหมาะสม แบบเกษตรกรมีส่วนร่วมในพ้ืนที่ 

จังหวัดมหาสารคาม ในปี 2559-61 สรุปผลการทดลองได้ดังนี้ 



 

  1. การผลิตมันส าปะหลังโดยการใช้พันธุ์ระยอง 13 ให้ผลผลิตหัวสดสูงกว่าพันธุ์ของเกษตรกรอย่าง
ชัดเจน สามารถยกระดับผลผลิตเฉลี่ยได้มากกว่า ร้อยละ 19.5 และสามารถลดต้นทุนต่อหน่วยการผลิต
ได้ร้อยละ 5.8 ท าให้เกษตรกรมีผลตอบแทนต่อไร่ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 41 

 2 จากการทดสอบสามารถสร้าง แปลงต้นแบบทางวิชาการที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ ได้อย่างน้อย 2 แปลง  
 3 เกษตรกรร่วมทดสอบพ่ึงพอใจในกรรมวิธีทดสอบการใช้ปุ๋ยเคมตีามค่าวิเคราะห์ดินที่ระดับมาก ร้อย
ละ 83.3    
5. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

  ผลการทดสอบในครั้งนี้ ท าให้ได้เทคโนโลยีการผลิต ได้ผลผลิตมันส าปะหลังสูงขึ้นสามารถ
น าไปพัฒนาต่อยอดเพ่ือให้ได้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  และน าไปสู่การทดสอบในชุมชนหรือพ้ืนที่
ใกล้เคียงที่มีสภาพแวดล้อมคล้ายคลึงกัน และทดสอบต่างพ้ืนที่ (multi location testing)  ซึ่ง    จังหวัด
มหาสารคาม มีเกษตรกรร่วมทดสอบ ปี 2559-61 รวม 30 ราย ปี 2562 มีการขยายผลไปยังเกษตรกร
พ้ืนที่ใกล้เคียง 20 ราย  

 
6. ค าขอบคุณ      

  การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลังหลังนาในพ้ืนที่จังหวัดมหาสารคามปี2559-60  
โดยการการทดสอบเทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลังในนา ในนามของคณะผู้วิจัย ขอขอบคุณเกษตรกร
และผู้น าชุมชนทุกท่านที่ให้สนับสนุนข้อมูลทั้งด้านกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการให้
ความอนุเคราะห์ในการใช้อาคาร สถานที่ ศาลาประชาคมหมู่บ้านในการประชุมปรึกษาหารือ จัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการสรุปบทเรียน    

 
7. เอกสารอ้างอิง  

 กรมวิชาการเกษตร. 2553. ค าแนะน าการใช้ปุ๋ยกับพืชเศรษฐกิจ. กลุ่มวิจัยปฐพีวิทยา ส านักวิจัย 
                     พัฒนาปัจจยั  การผลิตทางการเกษตร, กรุงเทพฯ 122 หน้า 
 

สุทัศน์  สุรวาณิช บุญชู สายธนู พเยาว์ พรหมพันใจ โสภิตา สมคิด นวลจันทร์ ศรีสมบัติ บงการ  
  พันธุ์เพ็ง  และวรีรัตน์ วรกาญจนบุญ. 2556. ก าหนดเขตการผลิตพืชเศรษฐกิจตามศักยภาพ
  ที่ดินด้วยเทคโนโลยี  สารสนเทศภูมิศาสตร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง(ยางพารา 
  มันส าปะหลัง และอ้อย). ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี กรมวิชาการ
  เกษตร.  91 หน้า 
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