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บทคัดยอ 

 

 การทดสอบเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลังในพื้นที่เกษตรกรโดยนําผลงานวิจัยที่ประสบผลสําเร็จ

มาปรับใชในพื้นที่อยางเหมาะสม ซึ่งคาดวาจะเปนอีกแนวทางหนึ่งที่จะสามารถยกระดับผลผลิตจากวิธีเดิมใหได

รอยละ 20 ดําเนินการในพื้นที่เปาหมาย 2 จังหวัด ไดแก จังหวัดจันทบุรี และระยอง เกษตรกร 10 ราย พื้นที่ 20 

ไร ระหวางเดือนตุลาคม 2553 – กันยายน 2554 มีวัตถุประสงค เพื่อใหไดเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่ และชวย

ยกระดับผลผลิตตอไรใหสูงขึ้น โดยนําเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรมาเปรียบเทียบกับวิธีเกษตรกร ไดแก มัน

สําปะหลังพันธุระยอง 9 ซึ่งเปนพันธุที่มีการทดสอบในพื้นที่และมีศักยภาพในการใหผลผลิตและปริมาณแปงสูงกวา

พันธุอื่นๆ โดยปฏิบัติดูแลรักษาตามคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตรทุกขั้นตอน ผลการทดสอบพบวา วิธีทดสอบ

ไดผลผลิตหัวสดเฉลี่ย 6,884 กิโลกรัมตอไร สวนวิธีเกษตรกรไดผลผลิตหัวสดเฉลี่ย  5,602 กิโลกรัมตอไร วิธี

ทดสอบใหผลตอบแทน  9,678 บาทตอไร และวิธีเกษตรกร 6,295 บาทตอไร วิธีทดสอบไดผลผลิตหัวสดและมี

รายไดสุทธิตอไรสูงกวาวิธีเกษตรกรรอยละ 22.8 และ 53.7 ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบอัตราสวนรายไดตอการ

ลงทุน วิธีทดสอบมีคา BCR เทากับ  2.17 สวนวิธีเกษตรกรมีคา BCR เทากับ 1.69 การยอมรับเทคโนโลยีการผลิต 

เกษตรกรสวนใหญมีแนวโนมใชพันธุระยอง 9 โดยใหเหตุผลวาเปนพันธุที่ใหผลผลิตสูง หากปลูกในพื้นที่มีความ

อุดมสมบูรณดินสูง จึงสามารถใหผลผลิตตามศักยภาพของพันธุ 

คําสําคัญ : มันสําปะหลัง ผลผลิต ปริมาณแปง ผลตอบแทน 

 

 

 

 

 

                                                 
1 / สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 
2 / สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 
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4 / ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรปราจีนบุร ี
5 / ศูนยวิจัยและพฒันาการเกษตรฉะเชิงเทรา 



 

 

 

 

 

คํานํา 

 

 มันสําปะหลังเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทย โดยมีพื้นที่ปลูก 7,562,792 ไร ผลผลิตรวม 

22,005,740 ตัน และใหผลผลิตเฉลี่ย 2,910 กิโลกรัมตอไร จังหวัดที่เปนแหลงผลิตที่สําคัญไดแกจังหวัด

นครราชสีมา สระแกว กําแพงเพชร (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2553) ในป 2552 ที่ผานมามีเนื้อที่เก็บเกี่ยว

ทั้งสิ้น 8.2 ลานไร ผลผลิตรวม 30 ลานตัน และผลผลิตเฉลี่ยตอไร 3,629 กิโลกรัมตอไร เมื่อคิดเปนมูลคาของ

ผลผลิตตามราคาที่ขายไดประมาณ 39,716 ลานบาท นับวาเปนอันดับ 3 ของประเทศรองจากขาวและออยโรงงาน 

ซึ่งมีมูลคาการสงออก 51,641 ลานบาท (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2552) 

 วรยุทธ และคณะ (2552) รายงานผลการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่รอบโรงงานเรื่อง

พันธุมันสําปะหลังแนะนําที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอมตาง ๆ ในแตละสถานที่ ผลการทดลองจากศูนยวิจัยพืชไร

นครสวรรค พบวาพันธุระยอง 9 ระยอง 7 ใหผลผลิตหัวสดสูงสุด 4.60 และ 4.43 ตันตอไร และมีเปอรเซ็นตแปง 

30.5 และ 29.0 ตามลําดับ แตมีขอสังเกตวาทั้ง 2 พันธุไมเหมาะสมกับการปลูกในพื้นที่ดินดาง ผลการทดลองใน

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรลพบุรี พบวาพันธุระยอง 72 ระยอง 9 ใหผลผลิตหัวสดสูงสุด 9.53 และ 9.40 ตัน

ตอไร ในศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรปราจีนบุรี พบวาพันธุระยอง 9 ระยอง 7 ใหผลผลิตหัวสดสูงสุด 3.9 และ 

3.84 ตันตอไร สวนสายพันธุ CMR35-22-196 มีเปอรเซ็นตแปง 27.8 ซึ่งสูงกวาพันธุอื่นๆ และศูนยวิจัยพืชไร

ระยอง พบวาพันธุระยอง 7 สายพันธุ CMR42-44-98 ใหผลผลิตหัวสดสูงสุด 8.06 และ 7.57 ตันตอไร พันธุระยอง 

9 ระยอง 7 มีปริมาณแปงสูงสุด 30.9 และ 26.9 เปอรเซ็นต ตามลําดับ 

 นพดล และคณะ (2553) ไดทดสอบพันธุมันสําปะหลังในพื้นที่อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี จํานวน 5 

พันธุ ไดแก พันธุระยอง 5 ระยอง 7 ระยอง 9 ระยอง 11 และเกษตรศาสตร 50 ผลการทดสอบพบวา พันธุระยอง 

9 ใหผลผลิตหัวสดเฉลี่ยสูงสุด 6.7 ตันตอไร รองลงมา คือพันธุระยอง 5 พันธุเกษตรศาสตร 50 พันธุระยอง 7 และ

พันธุระยอง 11 ใหผลผลิตหัวสดเฉลี่ย 5.3  5.2  5.2 และ 5.0 ตันตอไร ตามลําดับ สวนผลผลิตแปง พบวาพันธุ

ระยอง 9 พันธุระยอง 7 และพันธุระยอง 11 ใหผลผลิตแปงเฉลี่ย 1.9  1.4 และ 1.3 ตันตอไร โดยมีปริมาณแปง 

27.0  25.4 และ 24.6 เปอรเซ็นต ตามลําดับ 

 จากผลการทดสอบพันธุมันสําปะหลังในพื้นที่ในป 2553 ที่ผานมาทําใหทราบขอมูลเบื้องตนวาพันธุระยอง 

9 มีศักยภาพในการใหผลผลิตหัวสด และปริมาณแปงสูงกวาพันธุอื่นๆ ดังนั้นการทดลองนี้จึงเปนการนําพันธุระยอง 

9 มาทดสอบเทคโนโลยีการผลิตในพื้นที่ โดยเปรียบเทียบวิธีแนะนํากับวิธีเกษตรกรใหเกษตรกรมีสวนรวม

ดําเนินการ เพื่อใหไดเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ เพิ่มผลผลิต ลดตนทุการผลิต และเพิ่มผลตอบแทนตอ



ไร มุงเนนใหเกษตรกรสามารถนําเทคโนโลยีการผลิตไปปรับใช และขยายพื้นที่ปลูกจาก 10 ไร เปน 100-250 ไร 

เมื่อสิ้นสุดการทดลอง 

 

วิธีดําเนินการ 

อุปกรณ 

  1. มันสําปะหลังพันธุระยอง 9 

  2. ปุยเคมีสูตร 15-7-18 

  3. สารเคมีปองกันกําจัดแมลง ไดแก ไทอะมีโทแซม ไดโนทีฟูแรน ฯ และสารไวทออยด 

  4. สารเคมีปองกันกําจัดวัชพืช ไดแก พาราควอท และ ไกลโฟเสท 

  5. เครื่องชั่งน้ําหนักและวัดเปอรเซ็นตแปง 

 

วิธีการ 

 นําพันธุที่ผานการทดสอบในพื้นที่ในป 2553 – 2554 ไดแกพันธุระยอง 9 ซึ่งจากผลการทดสอบพบวามี

ศักยภาพดานการใหผลผลิตหัวสดและปริมาณแปงตอไรสูง เปนพันธุที่เหมาะสมในการผลิตเอทานอลและสามารถ

ปลูกไดในทุกแหลงปลูกมันสําปะหลัง มาทําการทดสอบเทคโนโลยีการผลิตตามคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร

โดยเปรียบเทียบกับวิธีการของเกษตรกร จํานวน 10 รายๆละ 2 ไร รวมพื้นที่ 20 ไร เลือกพ้ืนที่และเก็บดินที่ระดับ

ความลึก 0-30 เซนติเมตร ไถเตรียมพื้นที่ดวยผาล 3 ตากดินไว 14 วัน ไถแปรดวยผาล 7 และยกรองปลูก กอน

ปลูกแชทอนพันธุดวยสารเคมีไทอะมีโทแซม อัตรา 4 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร เวลานาน 5-10 นาที ใชระยะปลูก 

0.8X1.0 เมตร จํานวนตน 2,500 ตนตอไร หลังปลูก 1 เดือนใสปุยเคมีสูตร 15-7-18 อัตรา 50 กิโลกรัมตอไร สวน

การปฏิบัติดูแลรักษาอื่นๆ ตามคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร สวนวิธีเกษตรกรใชพันธุระยอง 5 ที่มีการปลูก

มากในพื้นที่ ใชระยะปลูก 0.8X1.0 เมตร เกษตรกรตัดทอนพันธุเสร็จแลวนําไปปลูกทันที และพนสารเคมีอะลา

คลอรอัตรา 150 ซีซีตอน้ํา 20 ลิตร จํานวน 80 ลิตรตอไร เพื่อคุมวัชพืชในขณะดินมีความชื้น การปฏิบัติดูแลรักษา 

การใสปุย 2 ครั้ง สูตร 15-15-15 และ 13-13-21 อัตรา 50 กิโลกรัมตอไร เมื่ออายุ 1 และ 3 เดือนหลังปลูก การ

ปองกันเพลี้ยแปงจะพนสารเคมีไดโนทีโฟแรน อัตรา 20 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร เมื่อพบการระบาดและดูแลรักษา

จนถึงอายุเก็บเกี่ยว   

การเก็บขอมูล 

 1. คุณสมบัติทางเคมีของดิน 

 2. ปริมาณน้ําฝนในระหวางดําเนินการ 

 3. การปฏิบัติดูแลรักษา กําจัดวัชพืช ใสปุย การปองกันกําจัดโรคแมลงศัตรู 

 4. ผลผลิต ตนทุนการผลิต และผลตอบแทนตอไร 

เวลาและสถานที่   

  เริ่มตนเดือนตุลาคม 2553 – เดือนกุมภาพันธ 2555 



  แปลงเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดระยอง 

 

ผลและวิจารณผลการทดลอง 

 

ลักษณะทั่วไปของพื้นที ่

 ภาคตะวันออกมีพื้นที่ปลูกมันสําปะหลัง 1,460,034 ไร ผลผลิตรวม 4,180,993 ตัน ใหผลผลิตเฉลี่ย 

2,811 กิโลกรัมตอไร (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2553) สวนพื้นที่ดําเนินการทดสอบ คือ จังหวัดจันทบุรีซึ่งมี

พื้นที่ทั้งหมด 3,961,250 ไร ใชในการเกษตร 2,334,312 ไร คิดเปนรอยละ 59 สวนใหญปลูกไมผลไมยืนตน 

1,509,648 ไร และพืชไร 445,426 ไร คิดเปนรอยละ 64.67 ละ 19.08 ตามลําดับ มีพื้นที่ปลูกมันสําปะหลัง 

246,946 ไร ผลผลิตรวม 648,006 กิโลกรัม ผลผลิตเฉลี่ย 2,624 กิโลกรัมตอไร สวนจังหวัดระยอง มีพื้นที่ปลูก 

101,264 ไร ผลผลิตรวม 270,810 กิโลกรัม ผลผลิตเฉลี่ย 2,674 กิโลกรัมตอไร (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 

2553) 

 คุณสมบัติทางเคมีดินกอนปลูกเมื่อสุมเก็บตัวอยางดินกอนไถเตรียมแปลง พบวาดินมคีาความเปนกรดดาง

เฉลี่ย 6.01 มีธาตุฟอสฟอรัสอยูในระดับปานกลางถึงสูงเฉลี่ย 16.10 มก./กก. โพแตสเซียมอยูในระดับคอนขางสูง

ถึงสูงมากเฉลี่ย 85.06 มก./กก. และมีอินทรียวัตถุอยูในระดับปานกลางถึงสูงเฉลี่ย 2.08 สวนใหญเปนดินรวน

เหนียวปนทราย (ตารางที่ 1) กลุมชุดดินที่พบในพื้นที่ทําการทดสอบจังหวัดจันทบุรี ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 51  

52 และ 53 ที่มีรายละเอียดของกลุมชุดดินที่ 51 เนื้อดินเปนดินรวนปนเศษหิน มีการระบายน้ําดี มีความอุดม

สมบูรณตามธรรมชาติคอนขางต่ํา ดินมีสภาพความเปนกรดสูงมีคา pH 5.0-5.5 กลุมชุดดินที่ 52 เนื้อดินเปนดิน

เหนียวหรือดินรวนเหนียวที่มีกอนปูน หรือปูนมารลปะปนอยูมากตั้งแต 30 เซนติเมตร จากผิวดินดินมีสีน้ําตาล 

หรือแดงมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติปานกลางถึงสูง มีคาความเปนกรดดางปานกลางมีคา pH 7.0 – 8.5 

และกลุมชุดดินที่ 53 ลักษณะเนื้อดินปนดินรวนหรือรวนปนเหนียว สวนดินลางที่ระดับความลึก 50 – 100 

เซนติเมตร เปนดินลูกรังหรือดินปนเศษหินผุ ความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติคอนขางต่ํา ดินมีสภาพความเปนกรด 

มีคา pH 5.0 – 5.5 (สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน, 2550) 

ปริมาณน้ําฝนรายเดือนในปที่ทําการทดสอบ จากเดือนมกราคม ถึง เดือนธันวาคม 2554 ในอําเภอสอย

ดาว จังหวัดจันทบุรี พบวาในมีปริมาณฝนตกรวมทั้งป 1,159.4 มิลลิเมตร มีฝนตกมากที่สุดในเดือนสิงหาคม 

ปริมาณ 262.5 มิลลิเมตร มีจํานวนวันที่ฝนตกมากท่ีสุด 15 วัน ในเดือนมิถุนายน และตุลาคม  สวนเดือนมกราคม 

พฤศจิกายน และธันวาคม ไมมีฝนตก (สํานักงานเกษตรอําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี, 2555) ในอําเภอเมือง 

จังหวัดระยอง จากเดือนมกราคม-เดือนธันวาคม 2554 พบวาในมีปริมาณฝนตกรวมทั้งป 1,650 มิลลิเมตร มีฝน

มากท่ีสุดในเดือนกันยายน ปริมาณ 373.8 มิลลิเมตร มีจํานวนวันที่ฝนตกมากที่สุด 20 วัน ในเดือนสิงหาคม  สวน

เดือนมกราคม ไมมีฝนตก ดังแสดงในตารางผนวกท่ี 1 (สํานักงานเกษตรอําเภอเมือง จังหวัดระยอง, 2555) 

 

ผลผลิตหัวสด ปริมาณแปง และผลผลิตแปง 



 เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิต ที่อายุ 11 เดือน พบวาวิธีทดสอบใหผลผลิตหัวสดเฉลี่ย 6.8 ตันตอไร มีปริมาณแปง

เฉลี่ย 25.4 เปอรเซ็นต ใหผลผลิตแปงเฉลี่ย 1.6 ตันตอไร และมีความสูงตนเฉลี่ย 196 เซนติเมตร สวนวิธีเกษตรกร

ใหผลผลิตหัวสดเฉลี่ย 5.6 ตันตอไร มีปริมาณแปงเฉลี่ย 23.3 เปอรเซ็นต ใหผลผลิตแปงเฉลี่ย 1.3 ตันตอไร และมี

ความสูงตนเฉลี่ย 190 เซนติเมตร เมื่อเปรียบเทียบดานน้ําหนักผลผลิตหัวสด น้ําหนักผลผลิตแปง ระหวางวิธี

ทดสอบกับวิธีเกษตรกร พบวาวิธีทดสอบมีคาเฉลี่ยมากกวาวิธีเกษตรกรรอยละ 22.8 และ 22.9 ตามลําดับ การ

ปฏิบัติในขั้นตอนการเก็บผลผลิต การประเมินผลผลิต ตามภาพท่ี 1 ถึง 4 (ตารางที่ 2) 

 

ตนทุนการผลิต 

 เมื่อคิดตนทุนการผลิตระหวางวิธีทดสอบกับวิธีเกษตรกร พบวา วิธีทดสอบมีตนทุนการผลิตที่เปนตนทุน

ผันแปรรวม 8,220 บาทตอไร คิดเปนตนทุนคาวัสดุการเกษตร 2,980 บาทตอไร หรือรอยละ 36.25 ตนทุน

คาแรงงาน 5,240 บาทตอไร หรือรอยละ 63.74 สวนวิธีเกษตรกรมีตนทุนการผลิตที่เปนตนทุนผันแปรรวม 8,570 

บาทตอไร เปนตนทุนคาวัสดุการเกษตร 3,800 บาทตอไร หรือรอยละ 44.34 และเปนตนทุนคาแรงงาน 4,770 

บาทตอไร หรือรอยละ 55.65 วิธีทดสอบมีตนทุนคาวัสดุการเกษตรต่ํากวาวิธีเกษตรกร  รอยละ 27.5 สวน

คาแรงงาน พบวาวิธีทดสอบมีคาสูงกวาวิธีเกษตรกรเนื่องจากมีขั้นตอนการดําเนินการเตรียมดินและการเก็บเกี่ยวที่

ละเอียดกวา เมื่อเปรียบเทียบผลตอบแทนตอไร พบวาวิธีทดสอบมีผลตอบแทน 9,678 บาทตอไร สวนวิธีเกษตรกร

มีผลตอบแทน 6,298 บาทตอไร วิธีทดสอบใหผลตอบแทนตอไรสูงกวาวิธีเกษตรกร 53.66 เปอรเซ็นต เมื่อ

เปรียบเทียบอัตราสวนรายไดตอการลงทุน พบวาวิธีทดสอบมีคา BCR เทากับ 2.17 และวิธีเกษตรกรมีคา BCR 

เทากับ 1.69 (ตารางที่ 3) 

 

 

 

 

สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา 

 

 การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดระยอง เพื่อใหไดเทคโนโลยีการผลิตที่

เหมาะสมกับพื้นที่ โดยใชพันธุระยอง 9 มาทดสอบเปรียบเทียบเทคโนโลยีของการปฏิบัติของวิธีทดสอบและวิธี

เกษตรกร พบวา วิธีทดสอบและวิธีเกษตรกรมีศักยภาพในการใหผลผลิตตอไร ผลผลิตแปง และปริมาณแปง พอ

สรุปได ดังนี ้

 จากผลการทดสอบพบวาพันธุระยอง 9 ใหผลผลิตหัวสดเฉลี่ย 6.8 ตันตอไร มีคาเฉลี่ยของผลผลิตหัวสดสูง

กวาพันธุที่นิยมปลูกคือระยอง 5 ที่ใหผลผลิตหัวสดเฉลี่ยเพียง 2,748 กิโลกรัมตอไร (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

, 2553) สอดคลองกับผลการทดสอบพันธุมันสําปะหลังในไรเกษตรกรของนพดล และคณะ (2553) รายงานวาพันธุ

ระยอง 9 ใหผลผลิตหัวสดเฉลี่ย 6.7 ตันตอไร ปริมาณแปง 27.0 เปอรเซ็นต ใหผลผลิตแปง 1.9 ตันตอไร แสดงวา

พันธุระยอง 9 เปนพันธุที่มีศักยภาพในการใหผลผลิตหัวสดตอไรสูง ซึ่งผลการทดสอบนี้พบวาวิธีทดสอบใหผลผลิต



หัวสดเฉลี่ยสูงสุด 6,884 กิโลกรัมตอไร มีปริมาณแปงเฉลี่ย 25.4 เปอรเซ็นต สวนวิธีเกษตรกรใหผลผลิตหัวสดเฉลี่ย 

5,602 กิโลกรัมตอไร และมีปริมาณแปง 23.3 เปอรเซ็นต วิธีทดสอบใหผลผลิตหัวสดสูงกวาวิธีเกษตรกรรอยละ 

22.8 เมื่อคิดสัดสวนผลตอบแทนพบวาวิธีทดสอบมีผลตอบแทน 9,678 บาทตอไร และวิธีเกษตรกรมีผลตอบแทน 

6,298 บาทตอไร วิธีทดสอบมีผลตอบแทนสูงกวาวิธีเกษตรกร 53.6 เปอรเซ็นต เมื่อคิดอัตราสวนรายไดตอการ

ลงทุน พบวาวิธีทดสอบมีคา BCR เทากับ 2.16 สวนวิธีเกษตรกรมีคา BCR เทากับ 1.69 แสดงวาวิธีทดสอบที่

ปฏิบัติตามคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตรจะทําใหไดรับผลผลิต ผลตอบแทนตอไรสูงกวาวิธีเกษตรกร หากทํา

การผลิตและลงทุนแลว เกษตรกรมีกําไร มีความคุมคากวา 

 การดําเนินงานทดสอบควรทราบขอมูลพื้นฐานของพื้นที่ เชน การวิเคราะหพื้นที่ ปญหาที่พบและแนว

ทางการแกไข เพื่อใหสามารถแกไขปญหาและตอบสนองความตองการของเกษตรกรอยางถูกตองและสามารถปรับ

ใชอยางเหมาะสมกับพ้ืนที่เพื่อความคุมคาในการลงทุน 

 

การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 

 จัดทําแผนงานวิจัย แผนการผลิตใหเหมาะสมกับพื้นที่ เกษตรกรสามารถนําพันธุระยอง 9 เปนทางเลือก

ปลูกขยายผล และนําเทคโนโลยีการผลิตไปปรับใชในสภาพพื้นที่อยางเหมาะสมตามศักยภาพ 

 

คําขอบคุณ 

 

 กรมวิชาการเกษตร สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 คณะผูบริหาร ที่ใหโอกาส และจัดสรร

งบประมาณใหดําเนินการ และขอขอบคุณเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดระยอง ทุกทานที่ใหความ

สะดวกในการใชสถานที่และรวมดําเนินการทดสอบจนงานสําเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค 
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ภาคผนวก 

 

ตารางที่ 1 คุณสมบัติทางเคมีดินแปลงทดสอบเทคโนโลยีการผลิตมันสําปะหลัง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดระยอง 

จังหวัด 
pH 

(1:1) 

อินทรียวัตถุ 

(%) 

ฟอสฟอรัส 

(มก./กก.) 

โพแตสเซียม 

(มก./กก.) 

แคลเซียม 

(มก./กก.) 

จันทบุรี 

ระยอง 

5.80 

6.20 

2.04 

2.04 

20.65 

11.55 

112.65 

57.47 

3,040.00 

2,874.66 

เฉลี่ย 6.00 2.08 16.10 85.06 2,957.33 

หมายเหตุ : วิเคราะหที่หองปฏิบัติการ สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จันทบุร ี

 

ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยผลผลิต ปริมาณแปง ผลผลิตแปง และความสูงตน ระหวางวิธีทดสอบกับวิธีเกษตรกรในพื้นที่  

จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดระยอง 

รายละเอียด วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร 

ผลผลิตหัวสด (กิโลกรัมตอไร) 6,884 5,602 

ปริมาณแปงในหัวสด (เปอรเซ็นต) 25.42 23.35 

ผลผลิตแปง (กิโลกรัมตอไร) 1,679 1,366 

ความสูงตนเฉลี่ย (เซนติเมตร) 196 190 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 3 คาเฉลี่ยตนทุนการผลิต ผลตอบแทนตอไร (บาทตอไร) ระหวางวิธีทดสอบกับวิธีเกษตรกร ในพื้นที่

จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดระยอง 

รายการ วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร 

1. คาวัสดุการเกษตร 2,980 (36.25%) 3,800 (44.34%) 

- คาพันธุ รวมคาตัดและคาขนสง 600 900 

- คาปุยเคมี 900 1,250 

- คาปุยหมัก 800 1,000 

-คาสารเคมีกําจัดวัชพืช 280 200 

- คาสารเคมีกําจัดแมลงศัตร ู 400 450 

2. คาแรงงาน 5,240 (63.74%) 4,770 (55.65%) 

- คาเตรียมดิน (ไถดะ ไถแปร ยกรอง) 1,500 1,400 

- คาปลูก (รวมคาตัดทอนพันธุ) 1,000 750 

- คาพนสารเคม ี 500 500 

- คากําจัดวัชพืช พนสาร 200 200 

- คาเก็บเกี่ยว ไดแก คาขุดและเก็บข้ึนรถ (บาทตอไร) 2,040 1,920 

รวมตนทุนผันแปร 8,220 8,570 

ผลผลิตเฉลี่ย (กิโลกรัมตอไร) 6,884 5,602 

ราคาขาย (บาทตอกิโลกรัม) 2.60 2.60 

รายได 17,898.40 14,565.20 

ผลตอบแทนสุทธิ 9,678 6,298 

BCR 2.17 1.69 

หมายเหตุ  

  BCR (อัตราสวนของรายไดตอการลงทุน) = รายได/ตนทุนการผลิต 

  BCR < 1 = รายไดนอยกวารายจาย กิจกรรมท่ีจะดําเนินการนั้นขาดทุน 

  BCR > 1 = รายไดเทากับรายจายลงทุนแลว มีความเสี่ยงแตตองระมัดระวังในการผลิต 

  BCR > 2 = รายไดมากกวารายจายลงทุนแลวไดกําไรและมีความเสี่ยงนอย 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 4 ปริมาณน้ําฝน (มิลลิเมตร) จํานวนวันที่ฝนตก ในพื้นที่ทดสอบอําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี และ

อําเภอเมือง จังหวัดระยอง ป 2554 

เดือน 

อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 

ปริมาณฝน 

(มิลลิเมตร) 

จํานวนวันที่ฝนตก 

(วัน) 

ปริมาณฝน 

(มิลลิเมตร) 

จํานวนวันที่ฝนตก 

(วัน) 

มกราคม 0 0 0 0 

กุมภาพันธ 34.2 6 65.2 8 

มีนาคม 58.4 6 150.6 13 

เมษายน 111.3 6 102.7 8 

พฤษภาคม 104.7 12 33.7 11 

มิถุนายน 93.4 15 278.5 19 

กรกฎาคม 140.2 11 143.6 14 

สิงหาคม 262.5 14 288 20 

กันยายน 209.2 14 373.8 18 

ตุลาคม 145.5 15 194.8 19 

พฤศจิกายน 0 0 18.9 2 

ธันวาคม 0 0 0.6 1 

หมายเหตุ :  ปริมาณฝนตกรายเดือน ป 2554 

ที่มา : สํานักงานเกษตรอําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี และสํานักงานเกษตรอําเภอเมือง จังหวัดระยอง 

 

 

ตารางที่ 5 ผลผลิตหัวสดเฉลี่ย (กิโลกรัม/ไร) เปอรเซ็นตแปง และความสูงตน แปลงทดสอบเทคโนโลยีการเพิ่ม 

ผลผลิตมนัสําปะหลัง ในพื้นทีจ่ังหวัดจันทบุรี และจังหวัดระยอง 



จังหวัด 

วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร 

น้ําหนัก 

(กิโลกรัม) 

ปริมาณแปง 

(เปอรเซ็นต) 

ความสูง 

(เซนติเมตร) 

น้ําหนัก 

(กิโลกรัม) 

ปริมาณแปง 

(เปอรเซ็นต) 

ความสูง 

(เซนติเมตร) 

จันทบุรี 7,624 25.80 197 5,774 24.52 194 

ระยอง 6,144 25.04 195 5,430 22.18 186 

เฉลี่ย 6,884 25.42 196.0 5,602 23.35 190.0 

หมายเหตุ ประเมินผลผลิตเมื่ออายุ 11 เดือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ภาพที ่1 พันธุระยอง 9           ภาพที่ 2 เก็บผลผลิตเมื่ออายุ 11 เดือน 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ภาพที่ 3 คุณชัยชนะ  ศรีภักด ี   ภาพที่ 4 ประเมินผลผลิต 

  

 

 

 

 


