
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด 

................................... 

1. แผนงานวิจัย                    : ทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชไร่ที่เหมาะสมในพื้นท่ี 

 ภาคกลางและภาคตะวันตก 

2. โครงการวิจัย                    : ทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลังที่เหมาะสมในพื้นท่ีภาค    

  กลางและภาคตะวันตก 

3. ช่ือการทดลอง (ภาษาไทย)   : ทดสอบพันธุ์และปุ๋ยเคมีที่เหมาะสมกับการผลิตมันส าปะหลังในดินร่วนปน     

  ทราย จังหวัดนครสวรรค์ 

ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ)   : Test of Varieties and Fertilizer Application for Cassava Production 

on Loamy Sand Soil Nakhon Sawan Province 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง             : นายวีระพงษ์  เย็นอ่วม สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์ 

ผู้ร่วมงาน                     : นายณพงษ์  วสยางกูร  สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์ 

 : นายสุวิทย์  สอนสุข     สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์ 

  : นายอานนท์  มลิพันธ์   สังกัด ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง 

 

5. บทคัดย่อ 

การทดสอบพันธุ์และปุ๋ยเคมีที่เหมาะสมกับการผลิตมันส าปะหลังในดินร่วนปนทราย จังหวัดนครสวรรค์มี
วัตถุประสงค์เพ่ือทดสอบพันธุ์มันส าปะหลังและการใช้ปุ๋ยเคมีที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ในแหล่งปลูกมันส าปะหลัง
ให้ได้ผลผลิตและมีคุณภาพสูง ด าเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 2560 ในพ้ืนที่เกษตรกร
อ าเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เป็นการเปรียบเทียบกรรมวิธี 2 กรรมวิธี คือ 1) กรรมวิธีเกษตรกร เปรียบเทียบ
กับ 2) กรรมวิธีทดสอบซึ่งใช้มันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 86-13 และใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินในพ้ืนที่เกษตรกร
จ านวน 10 ราย ผลการทดสอบพบว่ามันส าปะหลังทั้ง 2 กรรมวิธีที่อายุอายุ 5 และ 10 เดือน มีความสูงใกล้เคียง
กัน ในขณะที่ผลผลิตหัวสดมันส าปะหลังของกรรมวิธีทดสอบมีผลผลิตเฉลี่ยสูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกร เท่ากับ 662 
กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 15.06 และเปอร์เซ็นต์แป้งของผลผลิตกรรมวิธีทดสอบมากกว่ากรรมวิธีเกษตรกร
เฉลี่ยเท่ากับ 2.95 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นร้อยละ 14.59 ส่วนด้านเศรษฐศาสตร์ พบว่า กรรมวิธีทดสอบ มีต้นทุน 
รายได้และรายได้สุทธิเฉลี่ย มากกว่ากรรมวิธีเกษตรกร เท่ากับ 391 1,280 และ 917 บาทต่อไร่ ตามล าดับ เมื่อ
พิจารณาสัดส่วนรายได้ต่อการลงทุน (BCR) พบว่ากรรมวิธีทดสอบมีความคุ้มค่าต่อการลงทุนมากกว่ากรรมวิธี
เกษตรกร 

 



Abstract 

 Test of varieties and chemical fertilizers suitable for cassava production in loamy sand 
Nakhon Sawan province. The objective of this study was to test cassava Varieties and the of 
chemical fertilizers application suitable for the cassava area. Operation from October 2015 to 
September 2017 in Lat Yao district Nakhon Sawan Province Comparison of 2 treatments: 1) 
farmer’s technology Compare with 2) DOA technology which Rayong 86-13 cassava and 
chemical fertilizer were used for soil analysis in 10 farmer areas. The results showed that both 
treatments at the age of 5 and 10 months after planting were similarly high. At the same time, 
the yield of cassava of DOA technology more than that of the farmer’s technology by 662 kg / 
rai about 15.06 percent. The percentage of starch produced of DOA technology more than 
farmer’s technology 2.95 percent.  The economics showed that the average cost, income and 
profit of DOA technology more than farmer’s technology as 391 1,280 and 917 baht/rai, 
respectively.   The results of the study on benefit cost ratio (BCR) found the DOA technology 
was more cost effective than the farmer's technology. 
 

6. ค าน า 
มันส าปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศไทย ในปี 2558 ประเทศไทยมีพ้ืนที่ปลูก 9.3 ล้านไร่ 

ผลผลิตทั้งประเทศ 32.2 ล้านตัน และผลผลิตเฉลี่ย 3.6 ตันต่อไร่ โดยแหล่งปลูกมันส าปะหลังที่มากที่สุดคือภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (4,891,792 ไร่) รองลงมา ได้แก่ ภาคกลาง (2,375,047ไร่) และภาคเหนือ (2,052,879ไร่) 
ตามล าดับ จังหวัดนครสวรรค์มีพ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลังประมาณ 439,814 ไร่ กระจายอยู่ในหลายอ าเภอ ผลผลิต
ทั้งหมดประมาณ 1,363,349 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 3.5 ตันต่อไร่ (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร,2560) ถึงแม้ประเทศ
ไทยจะมีพ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลังมาก แต่ผลผลิตต่อไร่และประสิทธิภาพการผลิตยังต่ า ทั้งนี้มีสาเหตุจากพันธุ์ที่
เกษตรกรใช้อยู่ในปัจจุบัน ส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ดั้งเดิมและมีหลากหลายพันธุ์ไม่ทราบแหล่งที่มาในขณะที่กรมวิชาการ
เกษตรและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับรองพันธุ์ใหม่ๆ หลายพันธุ์ที่ให้ผลผลิตและเปอร์เซ็นต์แป้งสูงกว่าพันธุ์
เดิม นอกจากนี้เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกมันส าปะหลังในเขตดินร่วนปนทราย ที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ า ไม่มีการใส่
ปุ๋ย หรือใส่ปุ๋ยเคมีในอัตราต่ าท าให้ได้ผลผลิตต่ า การจะเพ่ิมผลผลิตของมันส าปะหลังจ าเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยี
การผลิต ทั้งด้านพันธุ์และการเขตกรรมที่เหมาะสมอย่างไรก็ตามผลผลิตของมันส าปะหลังและคุณภาพของมัน
ส าปะหลังมีความแตกต่างกันตามสภาพภูมิอากาศ พันธุ์และการจัดการ ดังนั้นจึงควรมีการทดสอบพันธุ์ เพ่ือดู
ความสามารถในการผลิตและทดสอบอัตราปุ๋ยที่เหมาะสมส าหรับการปลูกมันส าปะหลัง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลส าหรับ
แนะน าเกษตรกร และเลือกใช้พันธุ์ของเกษตรกรในพื้นที่ต่อไป 
 

 



7. วิธีด าเนินการ 
วัสดุและอุปกรณ์ 

1. ท่อนพันธุ์มันส าปะหลัง พันธุ์ระยอง 86-13 ระยอง 11และ CMR 43-08-89 
2. ปุ๋ยเคมี ได้แก่สูตร 46-0-0 18-46-0 0-0-60 15-15-15 และ16-20-0 
3. สารเคมีป้องกันก าจัดวัชพืช ได้แก่ พาราควอต 
4. อุปกรณ์ในการเตรียมดินและปลูก ได้แก่ รถแทรกเตอร์ ผาน3 ผาน7 ผานยกร่อง  
    รถไถเดินตาม 
5. อุปกรณ์ส าหรับเก็บเกี่ยวผลผลิต ได้แก่ เครื่องชั่ง ถุงตาข่าย เทปวัดระยะ เหล็กง่าม มีด และ

     เครื่องวัดปริมาณแป้งในหัวสด แบบ Reimann scale 
6.อุปกรณ์ส าหรับเก็บตัวอย่างดิน ได้แก่ จอบ เสียม ถุงพลาสติก และถังพลาสติก 

 
 วิธีปฏิบัติการทดลอง 

ขั้นตอนที่  1 คัดเลือกพ้ืนที่เป้าหมายและพ้ืนที่ด าเนินงาน โดยเลือกพ้ืนที่ที่มีการปลูกมัน
ส าปะหลังในพ้ืนที่ที่มีลักษณะเป็นดินร่วนทราย ของพ้ืนที่ อ าเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 

 
ขั้นตอนที่ 2 ประชุมชี้แจงเป้าหมาย วิธีการด าเนินงานและคัดเลือกเกษตรกรเข้ารวมทดสอบตาม

ความสมัครใจโดยมีเกษตรกรสนใจเข้าร่วมด าเนินงานปี 2559 จ านวน 10 ราย ดังนี้ 
1.นายสมควร ลูกปัด           57/2 ม.2     ต.บ้านไร่ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 
2.นายทองเริ่ม พูลสวัสดิ์       81/13 ม.12 ต.บ้านไร่ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 
3.นายมาโนด เถารศิริ          44 ม.12      ต.บ้านไร่ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 
4.นางดาวรุ่ง พวงทอง          8/4 ม.22     ต.บ้านไร่ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 
5.นายสนั่น อ่ิมจันทึก          107/4 ม.12  ต.บ้านไร่ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 
6.นายนวล วรรณา             62/2 ม.2     ต.บ้านไร่ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 
7.นางจุรินทร์กสิวัฒน์          15 ม.29       ต.บ้านไร่ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 
8.นางปราริฉัตร หยัดน้ า       81/14 ม.12  ต.บ้านไร่ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 
9.นายสุระ สิงหะนาท          81/9 ม.12   ต.บ้านไร่ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 
10.นางสุพัตรา สัมภวะคุปต์   82  ม.12     ต.บ้านไร่ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 

การด าเนินงานปี2560ได้เปลี่ยนแปลงเกษตรกรเข้าร่วมการด าเนินงานเนื่องจากพ้ืนที่ของ

เกษตรกรไม่พร้อมในการด าเนินการในปี 2560 (ไม่เก็บเกี่ยวผลผลิต) จ านวน 3 ราย ได้แก่ 

1.นายสนั่น อ่ิมจันทึก         107/4 ม.12  ต.บ้านไร่ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 
2.นายนวล วรรณา            62/2 ม.2     ต.บ้านไร่ อ.ลาดยาว  จ.นครสวรรค์ 
3.นางจุรินทร์ กสิวัฒน์        15 ม.29       ต.บ้านไร่ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค ์



และได้ด าเนินการคัดเลือกเกษตรเข้าร่วมทดสอบเพ่ิมเติมจ านวน 4 ราย ได้แก่ 

1.นายพะเยา เส็งเอี่ยม       85/1 ม.22    ต.บ้านไร่ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 

2.นางพิกุล กรโสภา          116 ม.22      ต.บ้านไร่ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 

3.นายนัฐพล พวงทอง        8 ม.22         ต.บ้านไร่ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 

4.นางพร นิลสนธิ             88 ม.27        ต.บ้านไร่ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 
 

  ขั้นตอนที่ 3 วางแผนการทดสอบร่วมกับเกษตรกรและด าเนินการทดสอบตามแผนการทดสอบ
        ดังนี ้
  วางแผนการทดลองแบบ RCB จ านวน 2 กรรมวิธี 2 ซ้ า โดยเปรียบเทียบกรรมวิธี 2 กรรมวิธี 
ได้แก่ กรรมวิธีทดสอบ และกรรมวิธีเกษตรกรด าเนินการทดสอบ ในพื้นที่เกษตรกร จ านวน10 รายๆละ 4 ไร่ โดยมี 

 ส่วนการปฏิบัติด้านอ่ืนในทั้ง 2 กรรมวิธี มีวิธีการปฏิบัติงานดังนี้คือ 

  -การเตรียมการปลูก ไถผาล 3 และไถผาล 7 หลังจากนั้นไถยกร่องปลูกใช้ระยะห่างระหว่างแถว 
   120-140เซนติเมตร 
  - การปลูก ตัดท่อนพันธุ์ยาว 20-25 เซนติเมตร ใช้ระยะปลูก 60-80 เซนติเมตร 
  - การก าจัดวัชพืช ใช้รถไถเดินตามมาพรวนกลบ/แรงงานคนก าจัด หรือสารเคมีป้องกันก าจัด
    วัชพืช ได้แก่ พาราควอต 
  - การดูแลรักษาตามความจ าเป็น 
  - เก็บเก่ียวผลผลิตหัวสดที่อายุ 10 เดือนหลังปลูก 

 

ขั้นตอนที่ 4 สรุปผลการทดลอง โดยรวบรวมข้อมูลทั้งหมด ตั้งแต่ข้ันตอนที่ 1-4 
 

วิธีปฏิบัติ กรรมวิธีทดสอบ กรรมวิธีเกษตรกร 
พันธุ์ - ระยอง 86-13 - พันธุ์ระยอง 11หรือ CMR 43-08-89 

การใส่ปุ๋ย - โรยปุ๋ยแล้วไถกลบ 
- ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ตามค าแนะน าของ 
กรมวิชาการเกษตร(2553) ใส่ปุ๋ย1 ครั้ง  
อายุ 1-3 เดือน  
 

- โรยปุ๋ยแล้วไถกลบ 
-ครั้งที่1 อายุ 1 เดือนหลังปลูก 
สูตร 15-15-15 หรือ 16-20-0 อัตรา 10-25 กิโลกรัม/ไร่ 
-ครั้งที ่2 อายุ 3 เดือนหลังปลูก 
สูตร 46-0-0 อัตรา 20-25 กิโลกรัม/ไร่ 
(คิดเป็นปริมาณธาตุอาหาร  
(2.25-11.5)(0-3.75)(0-3.75) กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อ
ไร่) 



การบันทึกข้อมูล 
1. ข้อมูลการเจริญเติบโต ได้แก่ ความสูงต้น (สุ่มเก็บข้อมูลแปลงย่อยละ 2 จุดๆละ 10 ต้น) อายุ 5 

    เดือน และ 10 เดือน 
2. ข้อมูลผลผลิต ได้แก่ น้ าหนักผลผลิต เปอร์เซ็นต์แป้ง ดัชนีเก็บเกี่ยว (สุ่มเก็บข้อมูลแปลงย่อย

     ละ 2 จุดๆ ละ 18 ตารางเมตร) 
3. ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ ราคาผลผลิต รายได้ ต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ 
4. ผลวิเคราะห์ดินก่อนปลูกและหลังปลูก 
5. ปัญหาอุปสรรคที่พบ 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล  
1. วิเคราะห์ผลต่างของผลผลิต (Yield Gap Analysis) 
2. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของ 2 กรรมวิธีแบบ Paired T-test 
3. วิเคราะห์สัดส่วนรายได้ต่อการลงทุน (Benefit Cost Ratio : BCR)โดยค านวณจาก 

สัดส่วนรายได้ต่อการลงทุน =
รายได้

ต้นทุน
 

เวลาและสถานที่   
ระยะเวลาด าเนินการ ตั้งแต่ ตุลาคม 2558 ถึง กันยายน 2560 ในพ้ืนที่เพาะปลูกของเกษตรกร 

ต าบลบ้านไร่ อ าเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 
 
8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
 

คุณสมบัติดิน 
เก็บตัวอย่างดินในพ้ืนที่แปลงเกษตรกรที่ระดับความลึก 0-30 เซนติเมตรโดยศึกษาคุณสมบัติทางเคมีของ

ดินและลักษณะเนื้อดิน เพ่ือก าหนดอัตราปุ๋ยเคมีในกรรมวิธีทดสอบผลการวิเคราะห์ตัวอย่างดินก่อนปลูกของแปลง
เกษตรกรที่ด าเนินการในปี 2559 พบว่า ดินมีค่าความเป็นกรด-ด่างอยู่ในช่วง 5.45-6.84 ปริมาณอินทรียวัตถุอยู่
ในช่วง 0.25-1.38 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ได้ในช่วงคือ 4 -108 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และ
โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้อยู่ในช่วง 18-56 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ได้ก าหนดอัตราปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินตาม
ค าแนะน าของ กรมวิชาการเกษตร,2553 (ตารางผนวกที่1) ส่วนแปลงเกษตรกรที่เข้าร่วมทดสอบปี 2560 ผลการ
วิเคราะห์ตัวอย่างดินก่อนปลูกพบว่า ดินมีค่าความเป็นกรด-ด่างอยู่ในช่วง 4.93-6.38 ปริมาณอินทรียวัตถุอยู่ในช่วง 
0.25-1.94 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ได้ในช่วงคือ 4-22 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และโพแทสเซียม
ที่แลกเปลี่ยนได้อยู่ในช่วง 8-154 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (ตารางผนวกท่ี2) 

 



การเจริญเติบโต ผลผลิต และองค์ประกอบผลผลผลิต 
การจัดการมันส าปะหลังตามกรรมวิธีทดสอบและกรรมวิธีเกษตรกร พบว่า ความสูงของต้นมันส าปะหลังที่

อายุ 5 และ 10 เดือน ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที่1) ในขณะที่ผลผลิตหัวสดและเปอร์เซ็นต์แป้งแตกต่างกัน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ กล่าวคือ กรรมวิธีทดสอบมีผลผลิตเฉลี่ยเท่ากับ 5 ,059 กิโลกรัมต่อไร่ ขณะที่กรรมวิธี

เกษตรกรมีผลผลิตเฉลี่ยเท่ากับ 4,397 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งกรรมวิธีทดสอบมีผลผลิตเฉลี่ยสูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกร 

เท่ากับ 662 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 15.06 ในส่วนของเปอร์เซ็นต์แป้ง กรรมวิธีทดสอบมีเปอร์เซ็นต์แป้ง

เฉลี่ยเท่ากับ 23.18 เปอร์เซ็นต์ สูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกรมีเปอร์เซ็นต์แป้งเฉลี่ยเท่ากับ 20.23 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็น

ร้อยละ14.59 โดยทั้ง 2 กรรมวิธีมีดัชนีเก็บเกี่ยวไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (ตารางท่ี 2) 

 

ข้อมูลเศรษฐศาสตร์ 
ปี 2559 เกษตรกรขายผลผลิตหัวสดมันส าปะหลัง ในราคา 1.4-1.6 บาทต่อกิโลกรัม ส่งผลให้กรรมวิธี

ทดสอบ มีรายได้เฉลี่ย เท่ากับ 8,094 บาทต่อไร่ มากกว่ากรรมวิธีเกษตรกร ที่มีรายได้เฉลี่ยเท่ากับ 6,814 บาทต่อ
ไร่ คิดเป็นร้อยละ 18.79 ในขณะที่กรรมวิธีทดสอบมีต้นทุนเฉลี่ยเท่ากับ 4,067 บาทต่อไร่ สูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกร
ที่มีต้นทุนเฉลี่ยเท่ากับ 3,676 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 10.64 เมื่อพิจารณาถึงรายได้สุทธิ พบว่า กรรมวิธีทดสอบ
มีรายได้สุทธิเฉลี่ยเท่ากับ 4,311บาทต่อไร่ สูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกรที่มีรายได้สุทธิเฉลี่ยเท่ากับ 3,394 บาทต่อไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 27.02 โดยสัดส่วนรายได้ต่อการลงทุน(BCR) ของกรรมวิธีทดสอบมีค่าเท่ากับ 2.05 และกรรมวิธี
เกษตรกรมีค่าเท่ากับ 1.93 ซึ่งกรรมวิธีทดสอบมีความคุ้มค่าต่อการลงทุนสูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกร (ตารางท่ี 3) 
 
9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

การใช้พันธุ์มันส าปะหลังและการใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินส าหรับการผลิตมันส าปะหลังในกรรมวิธี
ทดสอบ ท าให้มันส าปะหลังมีน้ าหนักผลผลิตสดเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 662 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 15.04 และมี
เปอร์เซ็นต์แป้งสูงขึ้นกว่ากรรมวิธีเกษตรกร 2.95 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นร้อยละ 15.06 โดยที่มีต้นทุนของกรรมวิธี
ทดสอบเฉลี่ยสูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกร เท่ากับ 391 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 10.64 และมีรายได้สุทธิเฉลี่ยสูงกว่า
กรรมวิธีเกษตรกร เท่ากับ 1,280 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 18.79 โดยกรรมวิธีทดสอบมีความคุ้มค่าต่อการลงทุน
มากกว่ากรรมวิธีเกษตรกร 

 
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
- ฝนทิ้งช่วงท าให้ต้นมันส าปะหลังขาดน้ าตายไปบางส่วน วิธีการแก้ไขได้น าท่อนพันธุ์มันส าปะหลังไปให้

เกษตรกรปลูกซ่อม 
 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
ด้านวิชาการ 



- เทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลังเฉพาะพ้ืนที่ เพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และลดต้นทุน
ต่อหน่วยผลผลิต 

- องค์ความรู้ในการผลิตมันส าปะหลังเพ่ือน าไปปรับใช้กับเกษตรกร หรือกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่
ใกล้เคียง 
ด้านเศรษฐกิจ/พาณิชย์ 

- การเปลี่ยนแปลงรายได้ของเกษตรกร 
- ผลตอบแทนของการปรับใช้เทคโนโลยี ปัจจัยการผลิต และผลผลิตที่ได้รับ 

ด้านสังคม  

- การพัฒนาเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร ให้เกิดองค์ความรู้ที่ทันสมัยในการผลิตมันส าปะหลัง 
 

11. ค าขอบคุณ (ถ้ามี) 
-ไม่มี 

 



ตารางที่ 1 ความสูงของมันส าปะหลัง การทดสอบพันธุ์และปุ๋ยเคมีที่เหมาะสมกับการผลิตมันส าปะหลังในดิน

    ร่วนปนทรายจังหวัดนครสวรรค์ปี 2559/2560 

ชื่อเกษตรกร 

ความสูงอายุ 5 เดือน ความสูงอายุ 10 เดือน 

(เซนติเมตร) (เซนติเมตร) 

ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร 

นายสมควร ลูกปัด 155 108 196 206 

นายทองเริม พูลสวัสดิ์ 163 151 193 172 

นายมาโนด เกวศิริ 155 131 224 184 

นางดาวรุ่ง พวงทอง 154 165 245 253 

นายสนั่น อ่ิมจันทร์ทึก 133 99 193 177 

นายนวล วรรณณา 156 138 230 180 

นางจุรินทร์ กสิวัตน์ 98 108 174 162 

นางปราริฉัตร หยัดน้ า 192 227 230 260 

นายสุระ สิงหะนาท 170 144 248 200 

นางสุพัตรา สัมภวะคุปต์ 200 181 241 234 

เฉลี่ย 158 145 217 203 

ผลต่าง 13 14 

% 8.97 6.90 

T-test ns ns 

 

หมายเหตุ  * หมายถึง แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 
  ** หมายถึง แตกต่างกันทางสถิติท่ีระดับความเชื่อมั่น 99 
           ns หมายถึง ไม่แตกต่างทางสถิติ 
  



ตารางที่ 2 ผลผลิต เปอร์เซ็นต์แป้ง ดัชนีเก็บเกี่ยว ของมันส าปะหลัง การทดสอบพันธุ์และปุ๋ยเคมีที่เหมาะสม

    กับการผลิตมันส าปะหลังในดินร่วนปนทรายจังหวัดนครสวรรค์ปี 2559/2560 

ชื่อเกษตรกร 

ผลผลิตหัวสด เปอร์เซ็นต์แป้ง ดัชนีเก็บเก่ียว 

(กิโลกรัมต่อไร่) (%) 
 

ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร 

นายสมควร ลูกปัด 6,577 5,261 25.90 24.1 0.65 0.59 

นายทองเริม พูลสวัสดิ์ 4,288 3,582 25.20 21.75 0.61 0.58 

นายมาโนด เกวศิริ 3,854 2,923 23.40 23.35 0.60 0.52 

นางดาวรุ่ง พวงทอง 6,235 5,918 25.25 27.65 0.55 0.56 

นายสนั่น อ่ิมจันทร์ทึก 4,617 3,813 20.70 15.10 0.56 0.71 

นายนวล วรรณณา 6,968 5,817 25.10 26.85 0.60 0.54 

นางจุรินทร์ กสิวัตน์ 3,559 3,336 15.30 13.10 0.67 0.58 

นางปราริฉัตร หยัดน้ า 4,450 4,115 25.35 17.1 0.56 0.57 

นายสุระ สิงหะนาท 4,553 3,913 17.95 13.1 0.55 0.58 

นางสุพัตรา สัมภวะคุปต์ 5,484 5,293 27.6 20.15 0.61 0.58 

เฉลี่ย 5,059 4,397 23.18 20.23 0.6 0.58 

ผลต่าง 662 2.95 0.02 

% 15.06 14.59 3.45 

T-test ** * ns 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ตารางท่ี 3 ต้นทุน รายได้ รายได้สุทธิ และสัดส่วนรายได้ต่อการลงทุนของมันส าปะหลัง การทดสอบพันธุ์และ

     ปุ๋ยเคมีท่ีเหมาะสมกับการผลิตมันส าปะหลังในดินร่วนปนทรายจังหวัดนครสวรรค์ ปี 2559 

 

หมายเหตุ  *ต้นทุนค านวณจาก คา่ปัจจัยการผลติ ค่าจ้าง ค่าแรงงาน ไม่รวมถึง ค่าเช่าที่ดิน ค่าเสื่อมอุปกรณ์ ค่าเสียโอกาศท่ีดิน 

 **ค านวณจากราคามันส าปะหลัง พันธุ์ระยอง 11และระยอง 86-13 ราคากิโลกรัมละ 1.6 บาท  

   สว่นพันธุ์อ่ืนราคากิโลกรัมละ1.4 บ 

 

12. เอกสารอ้างอิง 

กรมวิชาการเกษตร 2553. ค าแนะน าการใช้ปุ๋ยกับพืชเศรษฐกิจ. เอกสารวิชาการล าดับที่ 001/2553. 
กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กรุงเทพฯ 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร.2560. สถิติการเกษตรของประเทศไทย ปี 2559. 
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.กรุงเทพฯ 

 

ชื่อเกษตรกร 

ต้นทุน* 

(บาท/ไร่) 

รายได้ 

(บาท/ไร่) 

รายได้สุทธิ 

(บาท/ไร่) 

สัดส่วนรายได้ต่อการ

ลงทุน(BCR) 

ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร 

นายสมควร ลูกปัด 2,927 2,452 10,523 8,418 7,596 5,966 3.60 3.43 

นายทองเริ่ม พูลสวัสดิ์ 4,644 4,200 6,861 5,731 2,217 1,532 1.48 1.36 

นายมาโนด เกวศิริ 3,176 2,459 6,166 4,677 2,990 2,218 1.94 1.90 

นางดาวรุ่ง พวงทอง 4,550 3,805 9,976 9,469 5,426 5,664 2.19 2.49 

นายสนั่น อิ่มจันทร์ทึก 3,246 2,722 7,387 5,338 4,141 2,616 2.28 1.96 

นายนวล วรรณณา 4,442 4,048 11,149 9,307 9,558 7,823 2.51 2.30 

นางจุรินทร์ กสิวัตน์ 3,925 3,862 5,694 4,670 1,770 808 1.45 1.21 

นางปราริฉัตร หยัดน้ า 4,671 4,360 7,120 6,584 2,449 2,225 1.52 1.51 

นายสุระ สิงหะนาท 4,111 4,143 7,285 5,478 3,174 1,335 1.77 1.32 

นางสุพัตรา สัมภวะคุปต์ 4,981 4,713 8,774 8,469 3,793 3,756 1.76 1.80 

ค่าเฉลี่ย 4,067 3,676 8,094 6,814 4,311 3,394 2.05 1.93 

ผลต่าง 391 1,280 917 0.12 

% 10.64 18.79 27.02 6.22 



13. ภาคผนวก 

ตารางผนวกท่ี 1 ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีและลักษณะเนื้อดินก่อนปลูกมันส าปะหลังและอัตรา    
  ปุ๋ยเคมีแนะน าการทดสอบพันธุ์และปุ๋ยเคมีที่เหมาะสมกับการผลิตมันส าปะหลังในดินร่วนปน
  ทรายจังหวัดนครสวรรค์ ปี 2559/2560 

 
ชื่อ-สกุล 

กรด-ด่าง 
(1:1) 

อินทรียวัตถุ 
(%) 

ฟอสฟอรัสที่
เป็นประโยชน์ 

(มก./กก.) 

โพแทสเซียมที่
แลกเปลี่ยนได้ 

(มก./กก.) 

 
เนื้อดิน 

 
อัตราปุ๋ยเคมี

แนะน า1 
N- P2O5- 

K2O 
นายสมควร ลูกปัด 5.57 0.75 33 25 Loamy Sand 16-0-16 
นายทองเริ่ม พูลสวัสดิ์ 5.59 0.84 14 32 Loamy Sand 16-4-8 
นายมาโนด เถารศิริ 5.45 0.44 4 29 Loamy Sand 16-8-16 
นางดาวรุ่ง พวงทอง 6.84 0.44 19 52 Loamy Sand 16-4-8 
นายสนั่น อิ่มจันทึก 5.71 0.25 29 29 Loamy Sand 16-4-16 
นายนวล วรรณา 5.55 1.38 108 18 Loamy Sand 8-0-16 
นางจุรินทร์ กสิวัตน์ 6.07 1.27 16 56 Loamy Sand 8-4-8 
นางปราริฉัตร หยัดน้ า 6.10 0.78 8 34 Loamy sand 8-4-8 
นายสุระ สิงหะนาท 6.34 1.25 12 56 Loamy sand 16-4-8 

นางสุพัตรา สัมภวะคุปต์ 5.89 0.70 8 43 Loamy sand 16-4-8 
หมายเหตุ: 1 ค าแนะน าปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินของกรมวิชาการเกษตร 

 
  



ตารางผนวกท่ี 2 ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีและลักษณะเนื้อดินก่อนปลูกมันส าปะหลัง และอัตรา 
  ปุ๋ยเคมีแนะน าการทดสอบพันธุ์และปุ๋ยเคมีที่เหมาะสมกับการผลิตมันส าปะหลังในดินร่วนปน
  ทรายจังหวัดนครสวรรค์ ปี 2560 
 
ชื่อ-สกุล 

กรด-ด่าง 
(1:1) 

อินทรียวัตถุ 
(%) 

ฟอสฟอรัสที่
เป็นประโยชน์ 
(มก./กก.) 

โพแทสเซียมที่
แลกเปลี่ยนได้ 
(มก./กก.) 

 
เนื้อดิน 

 
อัตราปุ๋ยเคมี
แนะน า1 
N- P2O5- K2O   

นายสมควร ลูกปัด 5.72 0.35 4 39 Loamy sand 16-16-8 
นายทองเริ่ม พูลสวัสดิ์ 4.93 1.94 15 154 Loamy sand 8-8-4 

นายมาโนด เถารศิริ 5.66 0.54 9 41 Loamy sand 16-8-8 
นางดาวรุ่ง พวงทอง 6.15 0.85 14 21 Loamy sand 8-8-16 
นางปราริฉัตร หยัดน้ า 6.10 0.78 8 34 Loamy sand 8-4-8 
นายสุระ สิงหะนาท 5.42 0.73 13 8 Loamy sand 8-8-16 

นางสุพัตรา สัมภวะคุปต์ 5.89 0.70 8 43 Loamy sand 16-4-8 
นายพะเยา เส็งเอี่ยม 6.19 0.60 22 49 Loamy sand 8-8-8 
นางพิกุล กรโสภา 6.38 0.99 21 46 Loamy sand 8-8-8 
นายนัฐพล พวงทอง 5.59 0.43 12 14 Loamy sand 16-8-16 
นางพร นิลสนธ ิ 5.44 0.25 11 40 Loamy Sand 16-4-8 

หมายเหตุ: 1 ค าแนะน าปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินของกรมวิชาการเกษตร 



ตารางผนวกท่ี 3 การใช้ปุ๋ยพันธุ์มันส าปะหลังของเกษตรกรในการการทดสอบพันธุ์และปุ๋ยเคมีท่ีเหมาะสมกับ

  การผลิตมันส าปะหลังในดินร่วนปนทรายจังหวัดนครสวรรค์ ปี 2559/2560 

เกษตรกร 
การใช้ปุ๋ยของเกษตรกร N-P2O5-K2O พันธุ์ใน 

กรรมวิธีเกษตรกร 16-20-0 46-0-0 15-15-15 (กก./ไร่) 

นายสมควร ลูกปัด 19 15 0 9.94-3.75-0 ระยอง 11 
นายทองเริ่ม พูลสวัสดิ์ 10 20 0 10.8-2-0 ระยอง 11 
นายมาโนด เกวศิริ 0 20 10 10.7-1.5-1.5 ระยอง 11 
นางดาวรุ่ง พวงทอง 0 0 25 3.75-3.75-3.75 ระยอง 11 
นายสนั่น อ่ิมจันทร์ทึก 15 0 0 2.25-2.8-0 CMR 43-08-89 
นายนวล วรรณณา 0 0 25 3.75-3.75-3.75 ระยอง 11 
นางจุรินทร์ กสิวัตน์ 0 25 0 11.5-0-0 CMR 43-08-89 
นางปราริฉัตร หยัดน้ า 10 20 0 10.8-2-0 ระยอง 11 
นายสุระ สิงหะนาท 0 25 0 11.5-0-0 CMR 43-08-89 
นางสุพัตรา สัมภวะคุปต์ 10 20 0 10.8-2-0 ระยอง 11 

 



 

ที่มา: สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค ์
       ปริมาณน้ าฝนรวม 1263.2 มม. 
       จ านวนวันฝนตก 83 วัน 

ภาพที่ 1 ปริมาณน้ าฝนและการกระจายตัวของฝนในช่วงทดสอบ ทดสอบพันธุ์และปุ๋ยเคมีที่เหมาะสมกับการ  

  ผลิตมันส าปะหลังในดินร่วนปนทรายจังหวัดนครสวรรค์ ปี 2559/2560 
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ปริมาณน้ าฝนและการกระจายตัวของฝน อ. ลาดยาว จ. นครสวรรค์ 
ตั้งแต่ 1มิ.ย.59-30 เม.ย.60

มันส าปะหลัง 


