
รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองท่ีสิ้นสุด 

................................. 
1. ช่ือชุดโครงการวิจัย  :   การวิจัยและพัฒนามันส าปะหลัง 
2. ช่ือโครงการวิจัย  :   การทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลัง 
 กิจกรรมที ่9. การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลังหลังนา 
 กิจกรรมย่อยท่ี 9.1 ทดสอบเทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลังหลังนาโดยอาศัยน  าฝน 
3. ชื่อการทดลอง 9.1.2 (ภาษาไทย) :  ทดสอบเทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลังหลังนาในพื นที่จังหวัดอุดรธานี 

ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ)     :  Test Technology on Cassava Production after Rice Crop in  
        Udon Thani Province 

4.  คณะผู้ด าเนินงาน 
หัวหน้าการทดลอง  :  น.ส.สุทธินันท์ ประสาธน์สุวรรณ์   

   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี 
5. บทคัดย่อ 
 งานทดสอบเทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลังหลังนาในพื นที่จังหวัดอุดรธานี  ด าเนินงานระหว่าง
ปี 2556 – 2557 ในปี 2556 ได้ด าเนินการในพื นที่ ต าบลกุดจับ อ าเภอกุดจับ จังหวัด อุดรธานี ในปี 2557 ได้
ด าเนินการในพื นที่ ต าบลหนองวัวซอ อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี โดยการทดสอบพันธุ์ที่เหมาะสมส าหรับ
การปลูกมันส าปะหลังหลังนาในจังหวัดอุดรธานี กรรมวิธีทดสอบใช้พันธุ์ ระยอง 72 ส่วนกรรมวิธีเกษตรกร ใช้พันธุ์
เกษตรศาสตร์ 50 ซึ่งทั ง 2 กรรมวิธีใช้ระยะปลูก 50 x100 เซนติเมตร ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-7-18 อัตรา 50 กิโลกรัม
ต่อไร่  พบว่า การใช้พันธุ์มันส าปะหลังระยอง 72 ในการปลูกมันส าปะหลังหลังนา ให้ผลผลิตเฉลี่ยดีกว่าพันธุ์
เกษตรศาสตร์ 50 คือ ให้ผลผลิตมันส าปะหลังเฉลี่ย 3,900 กิโลกรัมต่อไร่ เปอร์เซ็นต์แป้ง 22.1-27.6 ต้นทุนการ
ผลิตเฉลี่ย 3,430 บาทต่อไร่ ผลตอบแทนเฉลี่ย 8,580  บาทต่อไร่ อัตราส่วนรายได้ต่อเงินลงทุนเฉลี่ย 2.50  ส่วน
พันธุ์เกษตรศาสตร์ 50  ให้ผลผลิตมันส าปะหลังเฉลี่ย 3,498 กิโลกรัมต่อไร่ เปอร์เซ็นต์แป้ง 22.7-25.8 ต้นทุนการ
ผลิตเฉลี่ย 3,430 บาทต่อไร่ ผลตอบแทนเฉลี่ย 7,695  บาทต่อไร่ อัตราส่วนรายได้ต่อเงินลงทุนเฉลี่ย 2.24 แต่
อย่างไรก็ตาม การผลิตมันส าปะหลังหลังนามีข้อจ ากัดในเรื่องของฝน  ในสภาพนาอาจเจอสภาพน  าท่วมขังหากฝน
มาเร็ว ท าให้เกษตรกรเร่งรีบเก็บเกี่ยวผลผลิตและไม่เหมาะกับสภาพพื นที่นาลุ่มไม่ว่าจะใช้พันธุ์อะไรก็ตาม 

 
6. ค าน า 

ในสภาพพื นที่นาของเกษตรกรในจังหวัดอุดรธานี หลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวนาปี เกษตรกรในเขตพื นที่
ชลประทาน หรือพื นที่ที่มีแหล่งน  าจะท ากิจกรรมปลูกพืชหลังนา เช่น เขตอ าเภอกุดจับจะปลูกถั่วลิ สง เขตอ าเภอ
น  าโสม อ าเภอนายูง ปลูกถั่วเหลือง หรือข้าวโพดเลี ยงสัตว์  เป็นต้น แต่พื นที่ส่วนใหญ่ไม่มีกิจกรรมปลูกพืชอ่ืนในนา
ข้าว  เนื่องจากขาดแคลนแหล่งน  าเพราะเป็นพื นที่อาศัยน  าฝน ระยะเวลา 6- 8 เดือน ที่ปล่อยพื นที่ให้ว่างเปล่าโดย
ไม่มีกิจกรรมใดๆ  มันส าปะหลังจึงเป็นทางเลือกหนึ่ง เนื่องจาก มันส าปะหลังเป็นพืชที่ทนแล้ง ต้องการน  าน้อย จึง
สามารถปลูกได้ในสภาพพื นที่ที่ขาดแคลนน  า ซึ่งเป็นการใช้พื นที่ให้เกิดประโยชน์ เป็นการเพ่ิมรายได้ให้กับ
เกษตรกร  



 มันส าปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของไทย โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการปลูก 
มันส าปะหลังมากที่สุดในประเทศ  พื นที่ปลูกมันส าปะหลังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในปี 2556 มีทั งหมด 
4,714,713 ไร่ ผลผลผลิตเฉลี่ย 3,425 กิโลกรัมต่อไร่ ส าหรับจังหวัดอุดรธานีนั นมีพื นที่ปลูกมันส าปะหลังทั งหมด 
267,373 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 3,252 กิโลกรัมต่อไร่ ส าหรับพันธุ์มันส าปะหลังอายุสั น ปัจจุบันยังไม่มีรายงาน ดังนั น
งานทดสอบครั งนี จึงใช้พันธุ์ที่ได้จากการศึกษาการคัดเลือกเทคโนโลยีด้านพันธุ์ และการจัดการตอซังฟางข้าวและ
การใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมจากการด าเนินการในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี ระหว่างปี 2553-2555 พบว่า
พันธุ์ระยอง 72 ให้ผลดีที่สุด คือให้ผลผลิตเฉลี่ย 3,569 กิโลกรัมต่อไร่ และมีเปอร์เซ็นต์แป้งระหว่าง 18.2-20.8 
มาทดสอบเปรียบเทียบกับวิธีเกษตรกร ซึ่งการด าเนินงานครั งนี มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ทางเลือกใหม่ที่เหมาะสม
ส าหรับปรับโครงสร้างการผลิตในพื นที่ปลูกมันส าปะหลัง 
  
7. วิธีด าเนินการ 

- สิ่งท่ีใช้ในการทดลอง  
   -  สายพันธุ์ เกษตรศาสตร์ 50  และ ระยอง 72 

              - ปุ๋ยเคมีสูตร 15-7-18  
-  แบบและวิธีการทดลอง   

 คัดเลือกเทคโนโลยีด้านพันธุ์ และการจัดการตอซังฟางข้าวและการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมจากการด าเนินการใน
ศูนย์วิจัยฯ พื นที่จังหวัดพิษณุโลก อุดรธานี และอุบลราชธานี ระหว่างปี 2553-2555 มาทดสอบเปรียบเทียบกับวิธี
เกษตรกร ดังนี  

- วิธีปฏิบัติการทดลอง 

กรรมวิธีที่ 1 กรรมวิธีทดสอบ  
1. ใช้พันธุ์ระยอง 72 
2. ไถกลบฟางข้าว  
3. ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-7-18 อัตรา 50 กก./ไร ่เมื่ออายุ 1 เดือน 
4. ระยะปลูก 100 x 50 100 x 80 เซนติเมตร 

กรรมวิธีที่ 2  กรรมวิธีของเกษตรกร 
1. ใช้พันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 
2. ไถกลบฟางข้าว  
3. ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 50 กก./ไร่ รองพื นก่อนปลูก 
4. ระยะปลูก 100 x 50 เซนติเมตร 

- การบันทึกข้อมูล 
1)   วันปฏิบัติการต่าง ๆ  
2)   ปริมาณตอซังฟางข้าวต่อไร่ และปริมาณธาตุอาหารในตอซังฟางข้าวที่ไถกลบ  
3)   การเจริญเติบโตด้านความสูง เมื่อเก็บเก่ียวที่อายุ 6 เดือน 
4)   ผลผลิตหัวสด และ เปอร์เซ็นต์แป้ง  



       5)   การระบาดของศัตรูพืช เช่น เพลี ยแป้ง 
6)   ข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาตลอดช่วงที่ท าการทดลอง 

 
- ระยะเวลาที่ด าเนินการ ตุลาคม 2555 – กันยายน 2557 
- สถานที่ด าเนินการ  ปี 2556 ด าเนินงานที่ ต าบลกุดจับ อ าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 

        ปี 2557 ด าเนินงานที่ ต าบลหนองวัวซอ อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 
 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ผล 
 ในปี  2556 ได้ด าเนินการในพื นที่  ต าบลกุดจับ อ าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี วิธีการด าเนินงาน
ประกอบด้วยกรรมวิธีเกษตรกร พื นที่รายละ 1 ไร่ และกรรมวิธีทดสอบ พื นที่รายละ 1 ไร่ มีเกษตรกรร่วมท างาน
ทดสอบ จ านวน 5 ราย คือ นายชนะชัย สอนวิเศษ  นายวรพจน์ ปราบศัตรู  นายชัย อ่อนตาจันทร์  นายวรวุฒิ ลี
กุล และ นางณัฐณิชา สุริยะ จากผลการด าเนินงาน พบว่า กรรมวิธีทดสอบ ให้ผลผลิตมันส าปะหลังเฉลี่ย 1,863 
กิโลกรัมต่อไร่ เปอร์เซ็นต์แป้ง 16.5-18.25 (ตารางภาคผนวก 2) ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 3,530 บาทต่อไร่ 
ผลตอบแทนเฉลี่ย 3,725  บาทต่อไร่ อัตราส่วนรายได้ต่อเงินลงทุนเฉลี่ย 1.05 (ตารางที่ 1) กรรมวิธีเกษตร ให้
ผลผลิตมันส าปะหลังเฉลี่ย 210 กิโลกรัมต่อไร่ เปอร์เซ็นต์แป้ง 15.3-16.4 (ตารางภาคผนวก 2)  ต้นทุนการผลิต
เฉลี่ย 3,530 บาทต่อไร่ ผลตอบแทนเฉลี่ย 420  บาทต่อไร่ อัตราส่วนรายได้ต่อเงินลงทุนเฉลี่ย 0.11 (ตารางที่ 1)  
งานทดสอบครั งนี สามารถเก็บข้อมูลองค์ประกอบผลผลิตจากเกษตรกร  2 ราย ส่วนเกษตรกรอีก 3 ราย  
ไม่สามารถเก็บข้อมูลผลผลิตได้เนื่องจากในช่วงเดือนพฤษภาคม ปี 2556 เกิดพายุฝน เกษตรกรจึงเก็บเกี่ยวผลผลิต
ก่อนอายุครบ 6 เดือน   

ในปี 2557 ได้ด าเนินการในพื นที่ ต าบลหนองวัวซอ อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี วิธีการด าเนินงาน
ประกอบด้วยกรรมวิธีเกษตรกร พื นที่รายละ 1 ไร่ และกรรมวิธีทดสอบ พื นที่รายละ 1 ไร่ มีเกษตรกรร่วมท างาน
ทดสอบ จ านวน 5 ราย คือ  นางกานดา  เที่ยงจิตร์ นางวัณนา ประทุมชัย น.ส.เครือวัลย์ บุญประคม นายภานุ
พงษ์ เชยงูเหลือม และนายวิเชียร รุณกัน จากผลการด าเนินงาน พบว่า กรรมวิธีทดสอบ ให้ผลผลิตมันส าปะหลัง
เฉลี่ย 3,900 กิโลกรัมต่อไร่ เปอร์เซ็นต์แป้ง 22.1-27.6 (ตารางภาคผนวก 5) ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 3,430 
บาทต่อไร่ ผลตอบแทนเฉลี่ย 8,580  บาทต่อไร่ อัตราส่วนรายได้ต่อเงินลงทุ นเฉลี่ย 2.50 (ตารางที่  2)  
กรรมวิธีเกษตร ให้ผลผลิตมันส าปะหลังเฉลี่ย 3,498 กิโลกรัมต่อไร่ เปอร์เซ็นต์แป้ง 22.7-25.8 (ตารางภาคผนวก 
5) ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 3,430 บาทต่อไร่ ผลตอบแทนเฉลี่ย 7,695  บาทต่อไร่ อัตราส่วนรายได้ต่อเงินลงทุนเฉลี่ย 
2.24 (ตารางที่ 2) งานทดสอบครั งนี สามารถเก็บข้อมูลองค์ประกอบผลผลิตจากเกษตรกร  3 ราย ส่วนเกษตรกร
อีก 2 ราย ไม่สามารถเก็บข้อมูลผลผลิตได้เนื่องจากพื นที่โดนน  าท่วมขัง หัวมันเน่า 

 

 
 
 



ตารางท่ี 1 ต้นทุน ผลตอบแทน (บาทต่อไร่) และอัตราส่วนรายได้ต่อเงินลงทุน (BCR) การผลิต แปลงทดสอบ 
              เทคโนโลยีการผลติมันส าปะหลังหลังนาโดยอาศัยน  าฝน ในพื นที่จังหวัดอุดรธานี ปี 2556 

เกษตรกร 
กรรมวิธีทดสอบ กรรมวิธีเกษตรกร 

ต้นทุน/ไร่
(บาท) 

ผลตอบแทน
(บาท/ไร่) 

BCR 
ต้นทุน/ไร่

(บาท) 
ผลตอบแทน
(บาท/ไร่) 

BCR 

ชนะชัย สอนวิเศษ 3,890 - - 3,890 - - 
วรพจน์ ปราบศัตรู 2,990 2,426 0.81 2,990 440 0.14 
ชัย อ่อนตาจันทร์ 3,890 - - 3,890 - - 
วรวุฒิ ลีกุล 2,990 5,024 1.68 2,990 400 0.13 
ณัฐณิชา สุริยะ 3,890 - - 3,890 - - 

เฉลี่ย 3,530 3,725 1.05 3,530 420 0.11 
 
ตารางที่ 2 ต้นทุน ผลตอบแทน (บาทต่อไร่) และอัตราส่วนรายได้ต่อเงินลงทุน (BCR) การผลิต แปลงทดสอบ 
              เทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลังหลังนาโดยอาศัยน  าฝน ในพื นที่จังหวัดอุดรธานี ปี 2557 

เกษตรกร 
กรรมวิธีทดสอบ กรรมวิธีเกษตรกร 

ต้นทุน/ไร่
(บาท) 

ผลตอบแทน
(บาท/ไร่) 

BCR 
ต้นทุน/ไร่

(บาท) 
ผลตอบแทน
(บาท/ไร่) 

BCR 

นางกานดา  เที่ยงจิตร์ 3,790 5049 1.33 3,790 5,735 1.51 
นางวัณนา ประทุมชัย 2,890 - - 2,890 - - 
น.ส.เครือวัลย์ บุญประคม 3,790 5,911 1.56 3,790 7,451 1.96 
นายภานุพงษ์ เชยงูเหลือม 2,890 - - 2,890 - - 
นายวิเชียร รุณกัน 3,790 14,780 3.89 3,790 9,900 2.61 

เฉลี่ย 3,430 8,580 2.50 3,430 7,695 2.24 
 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
 งานทดสอบเทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลังหลังนาโดยอาศัยน  าฝนในพื นที่จังหวัดอุดรธานี ป ี
2556-2557 พบว่าในเขตอ าเภอกุดจับและอ าเภอหนองวัวซอ การใช้พันธุ์มันส าปะหลังระยอง 72 ให้ผลผลิตเฉลี่ย
ดีกว่า พันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 แต่ภายใต้ข้อจ ากัดเรื่องฝน ในสภาพนาอาจท่วมขังหากฝนมาเร็วท าให้เกษตรกรเร่ง
รีบเก็บเกี่ยวผลผลิต  และไม่เหมาะกับสภาพพื นที่นาลุ่มไม่ว่าจะใช้พันธุ์อะไรก็ตาม 
 
10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

กลุ่มเกษตรกรผู้สนใจปลูกมันส าปะหลังนาในเขตจังหวัดอุดรธานีและพื นที่จังหวัดใกล้เคียง 
 



11. ค าขอบคุณ 
ขอขอบคุณเกษตรผู้เข้าร่วมท างานทดสอบทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการด าเนินงานทดสอบครั งนี เป็นอย่างดี 

 
12.  เอกสารอ้างอิง 
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร.  2558. ข้อมูลการผลิตมันส าปะหลังโรงงาน รายจังหวัด  [ออนไลน์]. เข้าถึงได้  
       จาก http://www.oae.go.th/ewt_news.php?nid=13577 (ธันวาคม 2557). 
 
13. ภาคผนวก 

ตารางภาคผนวก 1 เกษตรกรที่เข้าร่วมแปลงทดสอบเทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลังหลังนาโดยอาศัยน  าฝน 
                         ในพื นที่จังหวัดอุดรธานี ปี 2556 

รายช่ือ ที่อยู่ วันที่ปลูก วันที่เก็บเกี่ยว อายุเก็บเกี่ยว 
นายชนะชัย สอนวิเศษ 43/1 หมู่ 3 ต.กุดจับ อ.กุดจับ จ.อุดรธาน ี 20 ธันวาคม 55  เกษตรกรเก็บ

ผลผลติก่อน 
นายวรพจน์ ปราบศตัร ู 156 หมู่ 3 ต.กุดจับ อ.กุดจับ จ.อดุรธาน ี 20 ธันวาคม 55 21 มิถุนายน 56 6 เดือน 
นายชัย อ่อนตาจันทร ์ 189 หมู่ 3 ต.กุดจับ อ.กุดจับ จ.อุดรธาน ี 24 ธันวาคม 55  เกษตรกรเก็บ

ผลผลติก่อน 
นายวรวุฒิ ลีกุล 246 หมู่ 3 ต.กุดจับ อ.กุดจับ จ.อุดรธาน ี 15 ธันวาคม 55 21 มิถุนายน 56 6 เดือน 
นางณัฐณิชา สรุิยะ 159 หมู่ 3 ต.กุดจับ อ.กุดจับ จ.อดุรธาน ี 18 ธันวาคม 55  เกษตรกรเก็บ

ผลผลติก่อน 

 

ตารางภาคผนวก 2 ข้อมูลองค์ประกอบผลผลิตมันส าปะหลังหลังนา อายุเก็บเกี่ยว 6 เดือน แปลงทดสอบ 
                เทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลังหลังนาโดยอาศัยน  าฝนในพื นที่จังหวัดอุดรธานี ปี 2556 

เกษตรกร 

กรรมวิธีทดสอบ กรรมวิธีเกษตรกร 
จ านวน
ต้น/ไร่ ผลผลิต/ไร่ 

(กก.) 
เปอร์เซ็นต์

แป้ง 

จ านวน
ต้น/ไร่ ผลผลิต/ไร่ 

(กก.) 
เปอร์เซ็นต์

แป้ง 
ชนะชัย สอนวิเศษ - - -  - - 
วรพจน์ ปราบศัตรู 2,837 1,213 16.5 2,783 220 15.3 
ชัย อ่อนตาจันทร์ - - -  - - 
วรวุฒิ ลีกุล 2,806 2,512 18.3 2,654 200 16.4 
ณัฐณิชา สุริยะ - - -  - - 

เฉลี่ย  1,863 17.4 2,719 210 15.9 
 



ตารางภาคผนวก 3 ต้นทุนการผลิต แปลงทดสอบเทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลังหลังนาโดยอาศัยน  าฝน 
                           ในพื นที่จังหวัดอุดรธานี ปี 2556 

รายการ 
กรรมวิธีทดสอบ  กรรมวิธีเกษตรกร 

ชนะชัย วรพจน ์ ชัย วรวุฒ ิ ณัฐณิชา  ชนะชัย วรพจน์ ชัย วรวุฒ ิ ณัฐณิชา 
ค่าไถเตรียมแปลง 800 800 800 800 800  800 800 800 800 800 
ค่าท่อนพันธุ ์ 700 700 700 700 700  700 700 700 700 700 
ค่าปลูก 300 300 300 300 300  300 300 300 300 300 
ปุ๋ยเคมี 790 790 790 790 790  790 790 790 790 790 
ค่าจ้างใส่ปุ๋ย+
ก าจัดวัชพืช 

900 900 900 900 900  - - - - - 

ก าจัดวัชพืช - - - - -  600 600 600 600 600 
ค่าเก็บเกี่ยว 900 - 900 - 900   900 - 900 - 900 
เฉลี่ย 4,390 3,490 4,390 3,490 4,390   4,090 3,190 4,090 3,190 4,090 

 

 

ตารางภาคผนวก 4 เกษตรกรที่เข้าร่วมท าแปลงทดสอบเทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลังหลังนาโดยอาศัยน  าฝน 
                  ในพื นที่จังหวัดอุดรธานี ปี 2557 

รายชื่อ ที่อยู่ วันที่ปลูก วันที่เก็บเกี่ยว อายุเก็บเกี่ยว 
นางกานดา  เที่ยงจิตร ์ 8 ม.7 ต.หนองวัวซอ อ.หนองวัวซอ 

จ.อุดรธาน ี
4 ธันวาคม 2556  เกษตรกรเก็บ

ผลผลติก่อน 
นางวัณนา ประทุมชัย 1 ม.7 ต.หนองวัวซอ อ.หนองวัวซอ 

จ.อุดรธาน ี
8 ธันวาคม 2556 12 มิถุนายน 56 

6 เดือน 

น.ส.เครือวัลย์ บญุประคม 100 ม.7 ต.หนองวัวซอ อ.หนองวัว
ซอ จ.อุดรธาน ี

3 ธันวาคม 2556  เกษตรกรเก็บ
ผลผลติก่อน 

นายภานุพงษ์ เชยงูเหลือม 98 ม.7 ต.หนองวัวซอ อ.หนองวัวซอ 
จ.อุดรธาน ี

8 ธันวาคม 2556 13 มิถุนายน 56 
6 เดือน 

นายวิเชียร รณุกัน 52 ม.2 ต.หนองวัวซอ อ.หนองวัวซอ 
จ.อุดรธาน ี

10 ธันวาคม 2556  
หัวมันเน่า 

 

 

 

 

 

 



ตารางภาคผนวกที่ 5 ข้อมูลองค์ประกอบผลผลิตมันส าปะหลัง แปลงทดสอบเทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลัง 
                  หลังนาโดยอาศัยน  าฝนในพื นที่จังหวัดอุดรธานี ปี 2557 

เกษตรกร 
กรรมวิธีทดสอบ กรรมวิธีเกษตรกร 

จ านวน
ต้น/ไร่ 

ผลผลิต/ไร่ 
(กก.) 

เปอร์เซ็นต์
แป้ง 

จ านวน
ต้น/ไร่ 

ผลผลิต/ไร่ 
(กก.) 

เปอร์เซ็นต์
แป้ง 

นางกานดา  เที่ยงจิตร์ 3,173 2,295 22.1 3,087 2,607 22.7 
นางวัณนา ประทุมชัย * * * * * * 
น.ส.เครือวัลย์ บุญประคม 3,088 2,687 24 3,144 3,387 25.8 
นายภานุพงษ์ เชยงูเหลือม ** ** ** ** ** ** 
นายวิเชียร รุณกัน 3,149 6,718 27.6 2,983 4,500 25.4 
เฉลี่ย 3,137 3,900 24.6 3,071 3,498 24.6 
หมายเหตุ : * น  าท่วมแปลง ต้นมันเสียหายหมด, ** หัวมันเน่า 

ตารางภาคผนวกที่ 6 ต้นทุนการผลิต แปลงทดสอบเทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลังหลังนาโดยอาศัยน  าฝน 
                  ในพื นที่จังหวัดอุดรธานี ปี 2557 

รายการ 
กรรมวิธีทดสอบ  กรรมวิธีเกษตรกร 

กานดา วัณนา เครือวัลย ์ ภานุพงษ ์ วิเชียร  กานดา วัณนา เครือวัลย ์ภานุพงษ ์ วิเชียร 
ค่าไถเตรียมแปลง 800 800 800 800 800  800 800 800 800 800 
ค่าท่อนพันธุ ์ 700 700 700 700 700  700 700 700 700 700 
ค่าปลูก 300 300 300 300 300  300 300 300 300 300 
ปุ๋ยเคมี 690 690 690 690 690  690 690 690 690 690 
ค่าจ้างใส่ปุ๋ย+
ก าจัดวัชพืช 

900 900 900 900 900  - - - - - 

ก าจัดวัชพืช - - - - -  600 600 600 600 600 
ค่าเก็บเกี่ยว 900 - 900 - 900   900 - 900 - 900 
เฉลี่ย 4,290 3,390 4,290 3,390 4,290   3,990 3,090 3,990 3,090 3,990 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

          (ก)      (ข) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       (ค)                    (ง) 
    ภาพภาคผนวก 1 มันส าปะหลังหลังนา (ก) มันส าปะหลังอายุ 2 เดือน (ข) มันส าปะหลังอายุ 4 เดอืน  

                 (ค) และ (ง) มันส าปะหลังอายุ 6 เดือน 


