
รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  

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

1. ชุดโครงการวิจัย  :  วิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชเศรษฐกิจหลักในพื้นที่ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

2. โครงการวิจัย  :  ระบุชื่อโครงการวิจัยตามแบบ ว1-ก ที่ผ่านการอนุมัติ 

กิจกรรม   :  ระบุชื่อกิจกรรมตามแบบ ว1-ก ที่ผ่านการอนุมัติ 

กิจกรรมย่อย (ถ้ามี) :  ระบุชื่อกิจกรรมย่อยตามแบบ ว1-ก ที่ผ่านการอนุมัติ 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)   :  การทดสอบเทคโนโลยีพันธุ์มันส าปะหลังสายพันธุ์ก้าวหน้าพื้นที่

จังหวัดอ านาจเจริญ 

          ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ)  :  Test of Cassava Variety Technology in Amnat Charoen Province 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง  :  นิรมล    ด าพะธิก    สังกัด  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอ านาจเจริญ 

ผู้ร่วมงาน                  :  วิชยั     ศิริวรรณ   สังกัด  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอ านาจเจริญ 

      สมพงษ์  สุวรรณา   สังกัด  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอ านาจเจริญ 

5. บทคัดย่อ     

 การทดสอบเทคโนโลยีพันธุ์มันส าปะหลังสายพันธุ์ก้าวหน้าพ้ืนที่จังหวัด อ านาจเจริญมี

วัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้เทคโนโลยีการใช้พันธุ์มันส าปะหลังที่เหมาะสมเพ่ือเพ่ิมผลผลิตในพ้ืนที่ จังหวัด

อ านาจเจริญ โดยมีประเด็นปัญหา คือ เกษตรกรประสบปัญหาขาดพันธุ์ดี ส าหรับการปลูกมันส าปะหลัง

อายุสั้น อายุ6 เดือน  ด าเนินการในปี 2559- 2560 ในพ้ืนที่ต าบลนายม อ าเภอเมือง  จังหวัดอ านาจเจริญ   

จ านวน 2 กรรรมวิธี คือ วิธีทดสอบ  มันส าปะหลังพันธุ์ CMR 33-38-48 และกรรมวิธีที่ 2 ใช้วิธีเกษตรกร  

มันส าปะหลังพันธุ์ ระยอง 72   ผลการทดลอง พบว่า  ดินที่มีอินทรียวัตถุต่ า ฟอสฟอรัสปานกลางและ

โพแทสเซียมสูง ควรใช้ปุ๋ยสูตร 16-8-16 ดินที่มีอินทรียวัตถุต่ า ฟอสฟอรัสสูงและโพแทสเซียมต่ า ควรใช้

ปุ๋ยสูตร 16-4-16 ดินที่มีอินทรียวัตถุต่ า ฟอสฟอรัสต่ าและโพแทสเซียมสูง ควรใช้ปุ๋ยสูตร 16-16-16 ดินที่

มีอินทรียวัตถปุานกลาง ฟอสฟอรัสต่ าและโพแทสเซียมสูง ควรใช้ปุ๋ยสูตร 8-16-16  ด้านผลผลิต ปี 2559 

วิธีทดสอบ พบว่า มีผลผลิตเฉลี่ย 2,633 กิโลกรัม/ไร่ มี เปอร์เซ็นต์แป้งเฉลี่ย 13.8 ปี 2560 วิธีทดสอบมี

ผลผลิตเฉลี่ย 2,766 กิโลกรัม/ไร่ สูงกว่าวิธีเกษตรกที่มีผลผลิต เฉลี่ย 2,247 กิโลกรัม/ไร่  ด้านเปอร์เซ็นต์

แป้ง พบว่า  วิธีทสอบมีเปอร์เซ็นต์แป้งเฉลี่ย 18 และ วิธีเกษตรกร มีเปอร์เซ็นต์แป้งเฉลี่ย 18 ด้านต้นทุน

และผลตอบแทน พบว่า ปี2559  วิธีทดสอบ มี มีต้นทุนเฉลี่ย 2,263 บาท/ไร่ มีรายได้เฉลี่ย 2,633 บาท/

ไร่ ผลตอบแทนที่ได้รับเฉลี่ย 369.45 บาท/ไร่   ปี 2560 วิธีทดสอบ  มีต้นทุนเฉลี่ย 3,186 บาท/ไร่ ราคา

ขาย 1 บาท/กก. มีรายได้เฉลี่ย 2,766  บาท/ไร่ ผลตอบแทนที่ได้รับเฉลี่ย 369.45 บาท/ไร่      วิธี



เกษตรกร  มีต้นทุนเฉลี่ย 2,263 บาท/ไร่ มีรายได้เฉลี่ย 2,633 บาท/ไร่ ผลตอบแทนที่ได้รับเฉลี่ย 369.45 

บาท/ไร่    การยอมรับเทคโนโลยี พบว่า เกษตรกรยอมรับพันธุ์ 33-38-48   ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ระยะ

ปลูก 70x130 ซม.  

 

 

6. ค าน า                                 :   

มันส าปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความส าคัญอันดับต้น ๆ ของประเทศไทย เนื่องจากมัน

ส าปะหลังเป็นพืชของขวัญของเกษตรกรไทยเนื่องจากเป็นพืชที่ปลูกง่าย  แม้ดินจะไม่ดี ทนต่อความ

แห้งแล้ง ปัญหาโรคแมลงมีน้อย หัวสดมีตลาดรองรับแน่นอน การขุดเก็บเกี่ยวไม่ขึ้นกับฤดูกาล 

สามารถจะชะลอการเก็บเกี่ยวได้ ในปี 2556 ประเทศไทยนอกจากจะเป็นประเทศที่มีการเพาะปลูก

และมีผลผลิตมันส าปะหลังมากเป็นอันดับ 2 ของโลก (ผลิตได้ 28.3 ล้านตัน) รองจากประเทศไนจีเรีย

แล้ว (ผลิตได้ 55.0 ล้านตัน) ยังเป็นประเทศผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังเป็นอันดับหนึ่งของ

โลก และน ารายได้เข้าประเทศปีละกว่า 30,000 ล้านบาท  แหล่งปลูกมันส าปะหลังที่ส าคัญที่สุดของ

ประเทศไทยในปัจจุบันคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คิดเป็นร้อยละ 52 ของพ้ืนที่ปลูกทั้งประเทศ 

พ้ืนที่ที่เหมาะสมต่อการปลูกมันส าปะหลังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างส่วนใหญ่กระจัด

กระจายอยู่ในจังหวัด นครราชสีมา รองลงมาคือจังหวัดอุบลราชธานี บุรีรัมย์ และศรีสะเกษ 

ตามล าดับ มีพ้ืนที่รวม 14,276,084 ไร่ พ้ืนที่เหมาะสมต่อการปลูกมันส าปะหลังปานกลาง เป็นพื้นที่ที่

มีปัญหาเรื่องการระบายน้ าของดิน หรือมีระดับน้ าใต้ดินค่อนข้างตื้น ส่วนพ้ืนที่ที่มีดินมีเศษหิน กรวด 

หรือลูกรังปน ก็มีกระจายกันอยู่หลายจังหวัด จากความแตกต่างของสภาพภูมินิเวศน์ ส่งผลให้

ประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลังในแต่ละพ้ืนที่มีความแตกต่างกัน การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต

มันส าปะหลัง จ าเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีการผลิตทั้งด้านพันธุ์ และการเขตกรรมที่เหมาะสม กรม

วิชาการเกษตรเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการพัฒนาการผลิตมันส าปะหลังโดยการวิจัย พัฒนา และ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี มีผลงานวิจัยและเทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลังทุกสาขาวิชา ซึ่งสามารถน าไป

ปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในแต่ละพ้ืนที่  

เนื่องจากจังหวัดอ านาจเจริญมีพ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลังรองจากพ้ืนที่ปลูกข้าวและกระจายทั่ว

ทั้งจังหวัดท าให้มีสภาพการเพาะปลูกที่แตกต่างกัน ทั้งในเรื่อง พันธุ์ (genotypes) สภาพแวดล้อม 

(environments) และการจัดการ (managements) ด าเนิน และคณะ. 2544 รายงานไว้ว่า การ

แสดงออกลักษณะภายนอกของพืช เป็นผลมาจาก พันธุกรรม สิ่งแวดล้อม และการจัดการ โดยการ

แสดงออกลักษณะภายนอกจะโดดเด่น ก็ต่อเมื่อ พันธุกรรม ได้รับ สภาพแวดล้อม และการจัดการที่

เฉพาะเจาะจงเท่านั้น  



จากรายงานผลการวิเคราะห์ พ้ืนที่การปลูกมันส าปะหลังอายุสั้น(มันหลังนา)จังหวัด

อ านาจเจริญ (นิรมล และคณะ. 2550) พบว่าเกษตรกรประสบปัญหาขาดพันธุ์ดี  สภาพดินเสื ่อม

โทรม  ขาดการปรับปรุงบ ารุงดิน  ผลผลิตต่ า  นอกจากนั้นราคาผลผลิตของมันส าปะหลังค่อนข้างต่ า

และมีความแปรปรวนสูง จึงท าให้เกษตรกรขาดแรงจูงใจในการใช้ปัจจัยการผลิต และใช้วิธีการจัดการ

ที่ถูกต้องและเหมาะสมต่อสภาพพ้ืนที่  (เสาวรี และคณะ. 2554) ได้รายงานการจัดท าโครงการเพ่ิม

ผลผลิตมันส าปะหลัง โดยการกระจายพันธุ์ดีและท่อนพันธุ์สะอาดในจังหวัดนครราชสีมา พบว่า 

เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวเมื่อมีการปรับเปลี่ยนมาใช้พันธุ์ดีที่เหมาะสมและท่อนพันธุ์สะอาด

แล้ว เกษตรกรในโครงการมีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่เพิ่มขึ้น มากกว่า 5 ตันต่อไร่  

จากการศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลังจังหวัดนครราชสีมา (อภิชาติ และ

คณะ. 2551) พบว่า เทคโนโลยีด้านพันธุ์มันส าปะหลัง เป็นเทคโนโลยีที่เกษตรกรยอมมากที่สุดและ

รวดเร็วที่สุด 

ฉะนั้นจากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ความเป็นไปได้ที่จะสามารถยกระดับผลผลิตมันส าปะหลัง

ให้สูงขึ้นได้ โดยการส่งเสริมแนะน าให้เกษตรกรใช้พันธุ์ดีเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และสภาพการ

เพาะปลูกมันส าปะหลังในแต่ละท้องที่ จะสามารถยกระดับผลผลิตของเกษตรกรให้สูงขึ้นได้ 

 

7. วิธีด าเนินการ                         :  

- อุปกรณ์   

  1.1 พันธุ์พืช  มันส าปะหลัง พันธุ์  CMR33-38-48 และพันธุ์ ระยอง72 

  1.2 ปุ๋ยเคมี       46-0-0 ,18-46-0 , 0-0-60  

1.3 ปุ๋ยมูลไก่ 

  1.4 สารป้องกันก าจัดศัตรูพืช   ไทอะมีโทแซม  

           1.5 เครื่องวัดเปอร์เซ็นต์แป้งแบบ Reimann Balancer 

 

- วิธีการ    

2.1 แผนการทดลอง ทดสอบแปลงใหญ่ไม่มีแผนการทดลอง   

  2.2 กรรมวิธี    มี 2 กรรมวิธี 2 ซ้ า ประกอบด้วย    

                กรรมวิธีที่ 1 วิธีทดสอบ 

           กรรมวิธีที ่2 วิธีเกษตรกร 

วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร  

CMR33-38-48 ระยอง72 



3. วิธีปฏิบัติการทดลอง 
       วิธีทดสอบและวิธีเกษตรกร  การเตรียมดินไถดะ 1 ครั้ง ตากดิน10-14 วัน  ไถพรวนหว่านปุ๋ย

คอกอัตรา 500 กก.ไร่ ยกร่องปลูก    ปลูกมันส าปะหลังเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2559  ระยะ

ระหว่างต้น  70  เซนติเมตร  ระยะระหว่างร่องปลูก 130  เซนติเมตร  โดยวิธีปักท่อพันธุ์แบบตรง  

ความยาวท่อนพันธุ์  15–20  เซนติเมตร  ก าจัดวัชพืชตามปริมาณวัชพืช   ใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์

ดิน โดยใส่สองข้างต้นมันส าปะหลังแล้วกลบปุ๋ยครั้งเดียวหลังปลูก 1-3 เดือน หรือหลังก าจัดวัชพืชครั้ง

แรก เมื่อมีความชื้นเพียงพอ เก็บเกี่ยวมันส าปะหลังเมื่ออายุ  6-8  เดือน   การป้องกันและควบคุม

การระบาดของเพลี้ยแป้งมันส าปะหลังโดยแช่ท่อนพันธุ์ด้วยไทอะมีโทแซม 25% WG  4 กรัมต่อน้ า 

20 ลิตร นาน 10 นาที   ตามอัตราแนะน าของกรมวิชาการเกษตร  

4.  การบันทึกข้อมูล    

 - ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา 

 - ข้อมูลคุณสมบัติของดิน ก่อนปลูกและหลังเก็บเก่ียว 

 - พิกัดแปลงทดลอง 

 - ผลผลิตมันส าปะหลัง (น้ าหนักหัวสด/ไร่ น้ าหนักหัวสด/ต้น เปอร์เซ็นต์แป้ง)  

โดยสุ่มขนาดพื้นที่ 18 ตารางเมตร 4 จุด/ไร่ 

 - ต้นทุนการผลิต รายได้ และรายได้สุทธิ 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

     - วิเคราะห์ข้อมูลผลผลิตมันส าปะหลัง  

  - วิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์ ได้แก่ รายได้ รายได้สุทธิ อัตราผลตอบแทนต่อค่าใช้จ่าย

การลงทุน (Benefit Cost Ratio : BCR) 

     - ประเมินผลการยอมรับเทคโนโลย ี

- เวลาและสถานที่   

ปี  2559   สิ้นสุด  2560   รวม  2   ปี 

- สถานที่ด าเนินการวิจัย 

แปลงเกษตรกร จ.อ านาจเจริญ     

8. ผลการทดลองและวิจารณ์   

1. คุณสมบัติดินของแปลงทดสอบ 

ปี 2559  



ดินที่ปริมาณอินทรียวัตถุในดินอยู่ระหว่าง 0.45 – 0.54 %  มีปริมาณฟอสฟอรัส 0.71 – 2.63  

ppm. และมีปริมาณโพแทสเซียม 5.56- 9.03 ppm. ซึ่งถือว่ามีปริมาณธาตุอาหารอยู่ในระดับต่ า ค าแนะน าให้

ใช้ปุ๋ยอัตราสูง คือ 16-16-16 

ดินที่ มีปริมาณอินทรียวัตถุในดิน  0.68  %   มีปริมาณฟอสฟอรัส 5.36  ppm. ซึ่งถือว่ามี

ปริมาณธาตุอาหารอยู่ในระดับปานกลาง และมีปริมาณโพแทสเซียม 15.07  ppm. ซึ่งถือว่าอยู่ในปริมาณธาตุ

อาหารระดับต่ า ค าแนะน าให้ใช้ปุ๋ยอัตราสูง คือ 8-8-16 

ดินที่มีปริมาณอินทรียวัตถุในดิน  0.87   %   มีปริมาณฟอสฟอรัส 10.12  ppm. ซึ่งถือว่ามี

ปริมาณธาตุอาหารอยู่ในระดับปานกลาง และมีปริมาณโพแทสเซียม 156.31  ppm. ซึ่งถือว่าอยู่ในปริมาณ

ธาตุอาหารระดับสูง ค าแนะน าให้ใช้ปุ๋ยอัตราสูง คือ 8-8-4 

ดินที่มีปริมาณอินทรียวัตถุในดิน  0.63   %   งถือว่ามีปริมาณธาตุอาหารอยู่ในระดับปานกลาง มี

ปริมาณฟอสฟอรัส 2.25  ppm.  และมีปริมาณโพแทสเซียม 10.07  ppm. ซึ่งถือว่าอยู่ในปริมาณธาตุอาหาร

ระดับต่ า  ค าแนะน าให้ใช้ปุ๋ยอัตราสูง คือ 8-16-16  

ปี 2560  

จากผลการสุ่มตัวย่างดินเพ่ือวิเคราะห์หาธาตุอาหารในดินเพ่ือใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินให้กับ

มันส าปะหลัง พบว่า ดินสุ่มเก็บในปลงมันส าปะหลังของเกษตรกรจ านวน 10 ราย สามารถแบ่งการใส่ปุ๋ยตาม

ค่าวิเคราะห์ดินได้ดังนี ้

ดินที่มีค่าวิเคราะห์ปริมาณอินทรียวัตถุในดินอยู่ระหว่าง 0.31 – 0.39 %  เป็นดินที่มีปริมาณธาตุ

อาหารอยู่ในระดับต่ า   มีค่าวิเคราะห์ปริมาณฟอสฟอรัส 2.28 – 6.63 ppm.เป็นดินที่มีปริมาณธาตุอาหารอยู่

ในระดับปานกลาง และมีค่าวิเคราะห์ปริมาณโพแทสเซียม 10.24 – 22.50  ppm. เป็นดินที่มีปริมาณธาตุ

อาหารอยู่ในระดับต่ า  ค าแนะน าให้ใช้ปุ๋ยอัตราสูง คือ 16-8-16 

ดินที่มีค่าวิเคราะห์ปริมาณอินทรียวัตถุในดินอยู่ระหว่าง 0.57 – 0.60 %  เป็นดินที่มีปริมาณธาตุ

อาหารอยู่ในระดับต่ า มีค่าวิเคราะห์ปริมาณฟอสฟอรัส 7.24 – 39.08  ppm. เป็นดินที่มีปริมาณธาตุอาหารอยู่

ในระดับปานกลาง และมีปริมาณโพแทสเซียม 11.65 – 23.60  ppm. ซึ่งถือว่ามีปริมาณธาตุอาหารอยู่ใน

ระดับต่ า  ค าแนะน าให้ใช้ปุ๋ยอัตราสูง คือ 16-4-16 

2. ด้านผลผลิตแลองค์ประกอบผลผลิต 

 ปี 2559 

วิธีทดสอบ พบว่า ผลผลิตหัวสดมันส าปะหลังพันธุ์ 33-38-48  อยู่ระหว่าง 1,935 – 2,886 กิโลกรัม/

ไร่  เฉลี่ย 2,633 กิโลกรัม/ไร่ มีเปอร์เซ็นต์แป้ง อยู่ระหว่าง11.3 – 16.4 เฉลี่ยเปอร์เซ็นต์แป้ง 13.8 แปลงที่

ได้ผลผลิตต่ า สาเหตุเนื่องจากในเดือนเม.ย.ฝนเริ่มมาพ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลังเป็นที่นาลุ่ม  ท าให้เกษตรกรต้อง



ด าเนินการเก็บเกี่ยวผลผลิตมันส าปะหลังก่อนถึงระยะเก็บเกี่ยว ท าให้ผลผลิตต่ า ส่วนวิธีเกษตรกร ไม่ได้

ด าเนินการทดสอบ  (  ดังตารางที่ 2  )   

ปี 2560 

 วิธีทดสอบ ผลผลิตหวัสดมันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 33-38-48   อยู่ระหว่าง 906 - 5,315 กิโลกรัม/ไร่  

เฉลี่ย 2,766 กิโลกรัม/ไร่  สูงกว่าพันธุ์ระยอง 72  ที่มีผลผลิตอยู่ระหว่าง 950 – 5,588 กิโลกรัม/ไร่ (เฉลี่ย 

2,247 กิโลกรัม/ไร่  ( ดังตารางที่ 5 )  

ด้านเปอร์เซ็นต์แป้ง พบว่า  มันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 33-38-48   มีเปอร์เซ็นต์แป้ง อยู่ระหว่าง 13-

24 เฉลี่ยเปอร์เซ็นต์แป้ง 18 และ มันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 72   มีเปอร์เซ็นต์แป้ง อยู่ระหว่าง 16-25 เฉลี่ย

เปอร์เซ็นต์แป้ง 18 

3. ด้านต้นทุนและผลตอบแทน 

ปี 2559 

จากการศึกษาพบว่า   วิธีทดสอบ มีต้นทุนการผลิตอยู่ระหว่าง 1,941 – 3,441   บาท / ไร่ มีต้นทุน

เฉลี่ย 2,263 บาท/ไร่ ราคาขาย 1 บาท/กก. มีรายได้อยู่ระหว่าง 1,935 – 4,452 บาท/ไร่ มีรายได้เฉลี่ย 2,633 

บาท/ไร่ ผลตอบแทนที่ได้รับ อยู่ระหว่าง -213 – 1,011 บาท/ไร่ ผลตบแทนที่ได้รับเฉลี่ย 369.45 บาท/ไร่      

(  ตารางที3่ )   

ปี 2560 

จากการศึกษาพบว่า   วิธีทดสอบ มีต้นทุนการผลิตอยู่ระหว่าง 3,010  – 3,329   บาท / ไร่ มี

ต้นทุนเฉลี่ย 3,186 บาท/ไร่ ราคาขาย 1 บาท/กก. มีรายได้อยู่ระหว่าง 906  – 5,315  บาท/ไร่ มีรายได้เฉลี่ย 

2,766  บาท/ไร่ ผลตอบแทนที่ได้รับ อยู่ระหว่าง -213 – 1,011 บาท/ไร่ ผลตบแทนที่ได้รับเฉลี่ย 369.45 

บาท/ไร่      วิธีเกษตรกร  มีต้นทุนการผลิตอยู่ระหว่าง 1,941 – 3,441   บาท / ไร่ มีต้นทุนเฉลี่ย 2,263 

บาท/ไร่ ราคาขาย 1 บาท/กก. มีรายได้อยู่ระหว่าง 1,935 – 4,452 บาท/ไร่ มีรายได้เฉลี่ย 2,633 บาท/ไร่ 

ผลตอบแทนที่ ได้รับ  อยู่ ระหว่าง -213 – 1,011 บาท/ไร่  ผลตบแทนที่ ได้ รับ เฉลี่ย  369.45 บาท/ไร่                    

( ตารางที่ 5)   

 

 

3. ประเมินผลการยอมรับเทคโนโลยี  สรุประดมความคิดเห็นของเกษตรกรหลังเข้าร่วมโครงการ 

โดยการสัมภาษณ์ และเสวนากลุ่มย่อย  สรุปได้ดังนี้ 

1. เกษตรกรยอมรับพันธุ์ 33-38-48 เนื่องจากเป็นพันธุ์ที่มีอายุสั้น  ผลผลิตจะสูงถ้าเลือกพ้ืนที่

ปลูกท่ีเหมาะสม เช่นพื้นที่ นาดอน และมีอายุต้นต้อง 6 เดือน 



2. ยอมรับปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน แต่ไม่สามารถปฏิบัติได้เนื่องจาก แม่ปุ๋ยในพ้ืนที่หายาก และใน

การน าดินไปวิเคราะห์เกษตรกรไม่ทราบว่าจะน าไปวิเคราะห์ได้ที่ไหนที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 

3. เกษตรรกรยอมรับระยะปลูก 0.70x130 ม. เนื่องจากสะดวกต่อการปฏิบัติงานภายในแปลง 

คือ การใส่ปุ๋ยพร้อมก าจัดวัชพืชโดยใช้รถไถนาเดินตาม 

4. เกษตรกรยอมรับเทคโนโลยีการแช่ท่อนพันธุ์มันส าปะหลังด้วยไทอะมีโทแซม25% WG  

อัตรา  4 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร นาน 10 นาที  ก่อนปลูก เพ่ือป้องกันเพลี้ยแป้งมันส าปะหลัง 

5. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

 การทดสอบเทคโนโลยีพันธุ์มันส าปะหลังสายพันธุ์ก้าวหน้าพ้ืนที่จังหวัด อ านาจเจริญมีวัตถุประสงค์

เพ่ือให้ได้เทคโนโลยีการใช้พันธุ์มันส าปะหลังที่เหมาะสมเพ่ือเพ่ิมผลผลิตในพ้ืนที่จังหวัดอ านาจเจริญ 

 สามารถสรุปผลการทดลองได้ดังนี้ 

1. มันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 33-38-48   มีเปอร์เซ็นต์แป้ง อยู่ระหว่าง 13-24 เฉลี่ย

เปอร์เซ็นต์แป้ง 18 

2. ผลผลิต พบว่า พันธุ์ระยอง 33-38-48  ยังมีบางรายให้ผลผลิตต่ า เนื่องจาก  เกษตรกรร

เลือกพ้ืนที่ปลูกไม่เหมาะสม โดยเกษตรกรไปเลือกพ้ืนที่นาลุ่มซึ่งเม่ือถึงเดือนเม.ย. จะเริ่ม

มีฝนมาท าให้น้ าท่วมขัง ส่งผลให้มันส าปะหลังมีผลผลิตลดลง 

ข้อเสนอแนะ 

1. ในการปลูกมันส าหลังอายุสั้นหลังนา ควรเลือกพ้ืนที่ปลูกให้เหมาะสม เช่น พ้ืนที่นาดอน 

น้ าไม่ท่วมขังจะท าให้ผลผลิตสูง 

2. ควรหาแหล่งน้ าเสริมเช่น สระน้ า บ่อบาดาล  เพราะการให้น้ าจะสามารถท าให้มัน
ส าปะหลังเจริญเติบโตได้ดี เปอร์เซ็นต์การรอดสูงและสามารถเพ่ิมระดับผลผลิตได้ 

 

6. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 

สามารถน าไปใช้ปรับใช้ในพ้ืนที่ที่มีระบบชลประทานที่มีระบบภูมินิเวศน์เดียวกันได้ 

 

7. เอกสารอ้างอิง  

 

นรีลักษณ์ วรรณสาย กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ  จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข /นิภาภรณ์ พรรณรา สนอง บัวเกตุ
กัลยา เนตรกัลยามิตร. 2553. การจัดการธาตุอาหารเพื่อการผลิตมันส าปะหลัง หลังการท านาในเขต
 ภาคเหนือตอนล่าง. รายงานผลงานวิจัยประจ าปี 2553. กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและ
 สหกรณ์. 



นรีลักษณ์ วรรณสาย กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข นิภาภรณ์ พรรณรา สนอง บัวเกตุ และกัลยา เนตร

กัลยามิตร. 2554. การจัดการธาตุอาหารเพื่อการผลิตมันส าปะหลัง หลังการท านาในเขตภาคเหนือตอนล่าง . รายงาน

ผลงานวิจัยประจ าปี 2553. กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 

นรีลักษณ์ วรรณสาย อรอนงค์ วรรณวงษ์ สุทธินันท์ ประสาทสุวรรณ กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ และศรีสุดา  ทิพย์รักษ์ . 2555. 

รายงานผลงานวิจัยมันส าปะหลังปี 2554. ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง สถาบันวิจัยพืชไร่ กรมวิชาการเกษตร (อยู่ระหว่าง

การจัดพิมพ์). 

สุพจน์ สัตยยกุล โสภิตา สมคิด โสพิศ ใจปาละ และสวัสดิ์ สมสะอาด. 2552.  การยอมรับเทคโนโลยีการผลิต
พืชของเกษตรกรในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง.ใน:รายงานผลงานวิจัยและพัฒนาด้านพืช
และเทคโนโลยีการเกษตรโครงการสิ้นสุด ปีงบประมาณ2552. หน้า 1-25. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

ตารางท่ี 1 ผลวิเคราะห์ดินและสูตรปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินของเกษตรกรแปลงทดสอบปี 2559 
 

 

ชื่อ ที่อยู่ ผลวิเคราะห์ดิน สูตรปุ๋ยเคมี วันปลูก 

pH OM(%) P(mg/kg) K(mg/kg) 

นายอ านาจ  สุพล 81 ม.2  ต.นายม อ.เมือง  4.89 0.53 2.63 9.03 16 - 16 - 16 12/12/2559 

นายวิเชียร  ขันเงิน 61 ม.2 ต.นายม อ.เมือง  4.69 0.44 2.45 5.56 16 - 16 - 16 14/12/2559 

น.ส.ศรสีุพรรณ  ขันเงิน 28 ม.2  ต.นายม อ.เมือง 4.60 0.50 2.03 8.56 16 - 16 - 16 14/12/2559 

นายสถิตย์  ศลิร ิ 19 ม.2  ต.นายม อ.เมือง 4.71 0.45 2.24 8.06 16 - 16 - 16 16/12/2559 

นายสวัสดิ์  พระสุรัตน ์ 21 ม.2  ต.นายม อ.เมือง 4.91 0.54 2.23 8.03 16 - 16 - 16 9/12/2559 

นายบัวผัน  มั่นสุข 157 ม.1  ต.นายม อ.เมือง 4.86 0.68 5.36 15.07 8 – 8 - 16 24/12/2559 

นายบัวผัน  เพียรสุข 125 ม.1  ต.นายม อ.เมือง 4.92 0.54 1.02 9.03 16 - 16 - 16 20/12/2559 

นางวันเพ็ญ พันธนบูรณ ์ 172 ม.1  ต.นายม อ.เมือง 6.08 0.87 10.12 156.31 8 – 8 – 4 12/12/2559 

นายล าพอง  กองสิน 103 ม.1  ต.นายม อ.เมือง 4.97 0.53 1.20 6.56 16 - 16 - 16 20/12/2559 

นายอ านาจ  พันธพรม 98 ม.1  ต.นายม อ.เมือง 4.81 0.52 0.71 7.04 16 - 16 - 16 12/12/2559 

นายประยรู  จรญูกุล 6 ม.1  ต.นายม อ.เมือง 4.51 0.63 2.25 10.07 8 - 16 - 16 17/12/2559 

 

 

 

ตารางที่ 2 ผลผลิตและเปอร์เซ็นต์แป้งของเกษตรกรแปลงทดสอบปี 2559 
 

ชื่อ จ านวนหัว/ต้น ผลผลิต ( กก./ไร่ ) เปอร์เซ็นต์แป้ง 

นายอ านาจ  สุพล 7.74 2,026 14 

นายวิเชียร  ขันเงิน 5.08 2,311 14 

น.ส.ศรสีุพรรณ  ขันเงิน 6.84 2,193 13.8 

นายสถิตย์  ศลิร ิ 4.64 4,452 16.4 



นายสวัสดิ์  พระสุรัตน ์ 4.71 2,437 16.4 

นายบัวผัน  มั่นสุข 4.83 1,935 13.6 

นายบัวผัน  เพียรสุข 5.74 2,886 10.6 

นางวันเพ็ญ พันธนบูรณ ์ 8.57 2,833 14 

นายล าพอง  กองสิน 7.96 2,607 11.6 

นายอ านาจ  พันธพรม 7.78 2,637 13.6 

นายประยรู  จรญูกุล 6.46 2,643 14.2 

เฉลี่ย 6.39 2,633 13.8 

 

 

ตารางที่ 3 ต้นทุนผลตอบแทน  ของเกษตรกรแปลงทดสอบปี 2559 
 

ชื่อ-สกลุ 
ผลผลิต 

( กก./ไร่ ) 

ต้นทุน 

( บาท/ไร่ ) 

ราคา 

( บาท ) 

รายได้ 

( บาท/ไร่) 

ผลตอบแทน 

( บาท/ไร่ ) 

นายอ านาจ  สุพล 2,026 1,941 1 2,026 85 

นายวิเชียร  ขันเงิน 2,311 1,941 1 2,311 370 

น.ส.ศรสีุพรรณ  ขันเงิน 2,193 1,270 1 2,193 923 

นายสถิตย์  ศลิร ิ 4,452 3,441 1 4,452 1,011 

นายสวัสดิ์  พระสุรัตน ์ 2,437 1,941 1 2,437 496 

นายบัวผัน  มั่นสุข 1,935 2,629 1 1,935 -694 

นายบัวผัน  เพียรสุข 2,886 1,941 1 2,886 945 

นางวันเพ็ญ พันธนบูรณ ์ 2,833 2,260 1 2,833 573 

นายล าพอง  กองสิน 2,607 1,941 1 2,607 666 

นายอ านาจ  พันธพรม 2,637 2,850 1 2,637 -213 

นายประยรู  จรญูกุล 2,643 2,741 1 2,643 -98 

เฉลี่ย 2,633 2,263 1 2,633  

 

ตารางท่ี 4  ผลวิเคราะห์ดินและสูตรปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินของเกษตรกรแปลงทดสอบปี 2560 

 

ช่ือ ที่อยู่ 
ผลวิเคราะห์ดิน 

สูตรปุย๋เคม ี วันปลูก 
วันเก็บ

เกี่ยว pH OM(%) P(mg/kg) K(mg/kg) 

น.ส.ศรสีุพรรณ  ขันเงิน 28 ม.2  ต.นายม อ.เมือง  4.76 0.59 13.17 14.11 16 – 4 - 16 9/12/59 24/5/60 

นายมิตรทรง  จารุวงศ ์ 85 ม.5 ต.นายม อ.เมือง  5.18 0.59 13.70 23.60 16 - 4 - 16 17/11/59 17/5/60 



นายวิเชียร  ขันเงิน 61 ม.2 ต.นายม อ.เมือง  4.96 0.60 7.24 11.65 16 - 4 - 16 8/12/59 24/5/60 

นางเฉลียว  รักประเทศ 40 ม.2  ต.นายม อ.เมือง 4.72 0.65 39.08 15.37 16 – 0 - 16 27/11/59 29/5/59 

นางบุญน า  เสาะแสวง 94 ม.2  ต.นายม อ.เมือง 4.61 0.57 12.96 22.96 16 – 4 - 16 4/12/59 24/5/60 

นายอ านาจ  พันธพรม 98 ม.1  ต.นายม อ.เมือง 4.69 0.39 4.95 19.89 16 – 8 - 16 25/12/59 29/5/60 

นายบัวผัน  เพียรสุข 125 ม.1  ต.นายม อ.เมือง 4.94 0.40 3.19 11.05 16 – 8 - 16 13/12/59 25/5/60 

นางอ่อนสา  โทพิลา 11 ม.1  ต.นายม อ.เมือง 4.94 0.55 6.63 11.75 16 – 8 - 16 13/12/59 25/5/60 

นายอุดร  สายจันทร์ด ี 116 ม.1  ต.นายม อ.เมือง 5.15 0.33 2.28 22.50 16 – 8 - 16 13/12/59 25/5/60 

นางละมัย  นีละมาตย ์ 90 ม.1  ต.นายม อ.เมือง 5.24 0.31 5.15 10.24 16 - 8 - 16 12/12/59 25/5/60 

  

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 5 ผลผลิตและเปอร์เซ็นต์แป้ง ต้นทุนผลตอบแทน  ของเกษตรกรแปลงทดสอบปี 2560 

 

ชื่อ -สกุล 

วิธทีดสอบ วิธีเกษตรกร 

ผลผลิต 

( กก./ไร่ ) 

ต้นทุน 

(บ./ไร่ ) 

รายได้ 

(บ./ไร่ ) 

ผลตอบแทน 

(บ./ไร่ ) 

% 

แป้ง 

ผลผลิต 

( กก./ไร่ ) 

ต้นทุน 

(บ./ไร่ ) 

รายได้ 

(บ./ไร่ ) 

ผลตอบแทน 

(บ./ไร่ ) 

% 

แป้ง 

นางศรีสุพรรณ ขันเงิน 3,485 3,051 3,485 434 24 1,607 2,650 1,607 -1,043 25 

นายอ านาจ  พันธพรม 1,737 3,229 1,737 -1,492 13 1,516 2,800 1,516 -1,284 19 

นางอ่อนสา  โทพิลา 3,466 3,329 3,466 137 18 1,574 2,700 1,574 -1,126 18 

นางละมัย  นีละมาตย ์ 906 3,329 906 -2,423 17 950 2,590 950 -1,640 18 

นานอุดร  สายจันทร์ด ี 2,650 3,229 2,650 -579 17 2,437 2,241 2,437 196 16.4 

นายบุญน า  เสาะแสวง 3,040 3,101 3,040 -61 18 2,643 2,607 2,643 36 17.2 

นายวิเชียร ขันเงิน 3,900 3,151 3,900 749 18 2,637 2,643 2,637 -6 16 

นางฉลียว  รักปรเทศ 2,080 3,010 2,080 -930 17 2,311 2,260 2,311 51 16 

นายบัวผัน  เพยีรสุข 1,085 3,229 1,085 -2,144 15 1,211 2,437 1,121 -1,316 17 

นายมิตรทรง  จารุวงศ ์ 5,315 3,201 5,315 2,114 21.6 5,588 3,350 5,588 2,238 20.6 

เฉลี่ย 2,766 3,186 2,766 -420 18 2,247 2,628 2,238 -389 18 

 



ตารางท่ี 6   ค าแนะน าการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินในดินชนิดต่างๆ 

 

 


