
 

  

การทดสอบพัฒนาเทคโนโลยีแบบผสมผสานเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลังในไรเกษตรกร 

Testing and Development  Integrate Cassava Production on Farm. 
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บทคัดยอ 

 การทดสอบเทคโนโลยีแบบผสมผสานเปนอีกแนวทางหนึ่งที่จะพัฒนารูปแบบการผลิตของเกษตรกร

เพื่อหาแนวทางการเพิ่มผลผลิตและลดตนทุนการผลิต ปจจุบันมีการนําปจจัยทางเกษตรทั้งที่เปนคําแนะนํา

จากสวนราชการและเอกชนมาปรับใชในพื้นที่กันอยางแพรหลาย มุงหวังใหเกษตรกรไดรับผลตอบแทนที่คุมคา 

ดังนั้นเพื่อปองกันการใชปจจัยการผลิตที่ไมจําเปน จึงไดนําเทคโนโลยีที่เปนผลงานวิจัยที่ไดผลดีแลวมาทดสอบ

เปรียบเทียบกับวิธีเกษตรกรในพื้นที่เปาหมาย 3 จังหวัด ไดแก จังหวัดจันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัด

สระแกว มีเกษตรกร 15 ราย พื้นที่ 30 ไร มีวัตถุประสงค เพื่อใหไดเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่ และชวย

ยกระดับผลผลิตตอไรใหสูงขึ้น รวมทั้งลดตนทุนการผลิต จึงนําเทคโนโลยีการผลิตของกรมวิชาการเกษตร

จํานวน 2 กรรมวิธี ไดแก กรรมวิธีที่ 1 ใสปุยเคมี สูตร 15-7-18 อัตรา 50 กิโลกรัมตอไร และกรรมวิธีที่ 2 ใส

ปุยเคมีสูตร 15-7-18 รวมกับปุยมูลไก อัตรา 500 กิโลกรัมตอไร มาเปรียบเทียบกับวิธีเกษตรกร สวนการ

ปฏิบัติดูแลรักษาอื่นๆ ปฏิบัติตามคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตรแบบผสมผสาน เชน การไถพื้นที่หลายครั้ง 

การแชทอนพันธุ การปองกันโรคแมลงศัตรู ผลการทดสอบพบวา กรรมวิธีที่ 1 และ 2 ใหผลผลิตหัวสดเฉลี่ย 

6,041 และ 6,229 กิโลกรัมตอไร ใหผลตอบแทน 9,447 และ 9,627 บาทตอไร ตามลําดับ สวนวิธีเกษตรกร

ใหผลผลิตหัวสดเฉลี่ย 6,007 กิโลกรัมตอไร ใหผลตอบแทน 7,177 บาทตอไร เมื่อคิดสัดสวนผลตอบแทน

พบวา กรรมวิธีที่ 1 และ 2 ใหผลตอบแทนตอไรสูงกวาวิธีเกษตรกร 23.1 และ 25.4 เปอรเซ็นต ตามลําดับ 

เมื่อเปรียบเทียบอัตราสวนรายไดตอการลงทุน กรรมวิธีที่ 1 และ 2 มีคา BCR เทากับ 2.50 และ 2.46 สวนวิธี

เกษตรกรมีคา BCR เทากับ 1.96 โดยทั้งกรรมวิธีที่ 1 และ 2 มีตนทุนการผลิตต่ํากวาวิธีเกษตรกร 26.9 และ 

21 เปอรเซ็นตตอไร ซึ่งเกษตรกรสามารถนําไปปรับใชในพื้นที่เพ่ือลดตนทุนการผลิตได 

คําสําคัญ : มันสําปะหลัง ผลผลิต ปริมาณแปง ผลตอบแทน 

 

 

 

                                                 
1 / สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 
2 / สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 
3 / ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรปราจีนบุร ี
4 / ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรระยอง 
5 / ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรฉะเชิงเทรา 



 

  

 

 

 

 

 

คํานํา 

 

 มันสําปะหลังเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทย โดยมีพื้นที่ปลูก 7,562,792 ไร ผลผลิตรวม 

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

นครราชสีมา สระแกว กําแพงเพชร (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2553) ในป 2552 ที่ผานมามีเนื้อที่เก็บ

เกี่ยวทั้งสิ้น 8.2 ลานไร ผลผลิตรวม 30 ลานตัน และผลผลิตเฉลี่ยตอไร 3,629 กิโลกรัมตอไร เมื่อคิดเปนมูลคา

ของผลผลิตตามราคาที่ขายไดประมาณ 39,716 ลานบาท นับวาเปนอันดับ 3 ของประเทศรองจากขาวและ

ออยโรงงาน ซึ่งมีมูลคาการสงออก 51,641 ลานบาท (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2552) 

 สมลักษณ และไชยยศ (2551)  รายงานผลการศึกษาการจัดการดินแบบผสมผสานเพื่อเพิ่มผลผลิตมัน

สําปะหลังในดินทรายรวน  ชุดสัตหีบ จํานวน 13 ระบบ พบวา การใชปุยมูลไก อัตรา 1,000 กิโลกรัมตอไร

รวมกับปุยเคมีสูตร 15-7-18 อัตรา 50 กิโลกรัมตอไร รวมกับถั่วพราเปนปุยพืชสดโดยปลูกแซมใน            

มันสําปะหลังและตัดคลุมดินระยะออกดอก 45 วัน รวมกับการใชหินฟอสเฟตอัตรา 200 กิโลกรัมตอไร        

มีประสิทธิภาพในการปรับปรุงดินที่สุด ใชมันสําปะหลังพันธุระยอง 7 เปนพันธุทดสอบ  และเก็บเกี่ยวเมื่ออายุ  

13 เดือน ใหผลผลิตสูงสุด 14.2 ตันตอไร เพิ่มจากไมมีการปรับปรุงดิน 91 เปอรเซ็นต เพิ่มจากการใชปุยเคมี

อยางเดียวอัตรา 100 กิโลกรัมตอไร 25 เปอรเซ็นต 

 การผลิตมันสําปะหลังที่ผานมาเกษตรกรสวนใหญนิยมใสปุยอินทรียเพื่อปรับปรุงโครงสรางดินซึ่งเปน

การปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตตอไรใหสูงขึ้น แนวทางดังกลาวเกษตรกรไดรับการถายทอด

ความรูจากหนวยงานภาครัฐ และเกษตรกรในพื้นที่ใกลเคียง นอกจากการใชปุยอินทรียยังพบมีการใชฮอรโมน

ตางๆที่ไมมีในคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร ปญหาที่พบพื้นที่ ไดแก การใสปุยไมตรงตามชวงเวลาการ

เจริญเติบโตของพืช การปฏิบัติดูแลรักษาไมตรงกําหนด เชน การใสปุยพรอมปลูก โดยเฉพาะปุยสูตร 15-15-

15 อัตรา 50-100 กิโลกรัมตอไร และ สูตร 46-0-0 ไมระบุอัตราที่ใช การใชปุยไมตรงตามสูตรแนะนํา (ปุยเรง

ใบ) ดังนั้นเพื่อใหเกษตรกรเขาใจการใชปจจัยการผลิตตรงตามคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตรและนํามาปรับ

ใชแบบผสมผสานในการผลิต จําเปนตองนําเทคโนโลยีการผลิตที่เปนคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร การใส

ปุยเคมีสูตร 15-7-18 อัตรา 50 กิโลกรัมตอไร และการใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 50 กิโลกรัมตอไร 

รวมกับการใสปุยมูลไก อัตรา 500-1,000 กิโลกรัมตอไร สวนการปฏิบัติการดูแลรักษา ตามคําแนะนําของกรม

วิชาการเกษตร มีวัตถุประสงคเพื่อใหเกษตรกรทราบตนทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต ผลตอบแทน มีการปรับใช

เทคโนโลยีแบบผสมผสานไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถนําเปนรูปแบบการผลิตที่เหมาะสมกับพื้นที่และเปน

ทางเลือกของเกษตรกรทีร่วมดําเนินการและผูสนใจทั่วไป    



 

  

 

วิธีดําเนินการ 

อุปกรณ 

1. มันสําปะหลังพันธุระยอง 5 

 2. ปุยเคมีสูตร 15-7-18 15-15-15 และ 13-13-21 อัตรา 50 กิโลกรัมตอไร 

 3. ปุยมูลไก อัตรา 500 กิโลกรัมตอไร และ 1,000 กิโลกรัมตอไร  

 4. สารเคมีปองกันกําจัดแมลง ไดแก ไทอะมีโทแซม ไวทออยด และกําจัดวัชพืช ไดแก พาราควอท 

และไกลโฟเสท 

  5. เครื่องชั่งและวัดเปอรเซ็นตแปง 

วิธีการ 

วางแผนการทดสอบวิธีการเพิ่มผลผลิตในแตละพื้นที่โดยเปรียบเทียบผลการวิจัยกับวิธีการเดิมของ

เกษตรกร ในพื้นที่ 30 ไร เลือกพื้นที่และเก็บดินที่ระดับความลึก 0-30 เซนติเมตร ไถเตรียมพื้นที่ดวยผาล 3 

ตากดินไว 14 วัน ไถแปรดวยผาล 7 และยกรองปลูก ใชมันสําปะหลังพันธุระยอง 5 ซึ่งเปนพันธุที่เกษตรกร

นิยมปลูกเปนพันธุทดสอบ กอนปลูกแชทอนพันธุดวยสารเคมีไทอะมีโทแซมวิธีการตามคําแนะนําของกรม

วิชาการเกษตร ใชระยะปลูก 0.8X1.0 เมตร จํานวนตน 2,500 ตนตอไร การทดสอบเทคโนโลยีมี 2 วิธี วิธีที่ 1 

การใสปุยเคมีสูตร 15-7-18 อัตรา 50 กิโลกรัมตอไร อยางเดียว วิธีที่ 2 การใสปุยเคมีสูตร 15-7-18 อัตรา 50 

กิโลกรัมตอไร รวมกับการใสปุยมูลไก อัตรา 500 กิโลกรัมตอไร และปลูกถั่วพราแซมระหวางแถวและใชจอบ

สับใหดินกลบพรอมการใสปุยครั้งที่ 1 หลังปลูก 1 เดือน สวนการปฏิบัติดูแลรักษาอื่นๆตามคําแนะนําของกรม

วิชาการเกษตร หลังปลูกพนสารเคมีกําจัดวัชพืช คือ ไดยูรอน อัตราตามคําแนะนําขางกลองหรือขางขวดบรรจุ

จํานวน 3-4 ถังตอไร สวนวิธีเกษตรกรใสปุยมูลไก 1,000 กิโลกรัมตอไร รองพื้นและใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 

อัตรา 50 กิโลกรัมตอไร หลังปลูก 1 เดือน และมีการใสปุยเคมีครั้งที่ 2 สูตร 13-13-21 อัตรา 50 กิโลกรัมตอ

ไร เมื่ออายุ 3 เดือนหลังปลูก สวนการปองกันกําจัดเพลี้ยแปงทําแบบผสมผสานโดยวิธีกล การใชสารเคมี การ

ใชชีววิธี โดยเฉพาะการปลอยแตนเบียน Anagyrus lopezi ในอัตราที่กรมวิชาการเกษตรแนะนํา และเก็บ

ขอมูลการเจริญเติบโต การดูแลรักษา การตรวจแปลงอยางสม่ําเสมอจนถึงอายุเก็บเกี่ยว 11 เดือน 

 

การบันทึกขอมูล 

1. ผลการวิเคราะหดิน 

2. ขอมูลทางดานกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ สังคม 

3. การปฏิบัติดูแลรักษา 

4. ผลผลิต ตนทุนการผลิต รายได ผลตอบแทน 

 

เวลาและสถานที่   

 เริ่มตนเดือนตุลาคม 2553-เดือนกันยายน 2554  



 

  

 จังหวัดจันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดสระแกว 

 

 

ผลและวิจารณผลการทดลอง 
 

ลักษณะทั่วไปของพื้นที่ 

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

2,811 กิโลกรัมตอไร จังหวัดจันทบุรี มีพื้นที่ปลูกมันสําปะหลัง 246,946 ไร ผลผลิตรวม 648,006 กิโลกรัม 

ผลผลิตเฉลี่ย 2,624 กิโลกรัมตอไร  จังหวัดฉะเชิงเทรา มีพื้นที่ปลูกมันสําปะหลัง 267,182 ไร ผลผลิตรวม 

790,459 กิโลกรัม ผลผลิตเฉลี่ย 2,959 กิโลกรัมตอไร และจังหวัดสระแกว มีพื้นที่ปลูกมันสําปะหลัง 376,549 

ไร ผลผลิตรวม 972,735 กิโลกรัม ผลผลิตเฉลี่ย 2,583 กิโลกรัมตอไร (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2553)  

 คุณสมบัติทางเคมีดินกอนปลูกเมื่อสุมเก็บตัวอยางดินกอนไถเตรียมแปลง พบวาดินมีคาความเปนกรด

ดาง ระหวาง 5.58 – 6.74 (เฉลี่ย 6.27) มีธาตุฟอสฟอรัสอยูในระดับคอนขางสูง ระหวาง 15.23 - 22.40 

ppm (เฉลี่ย 18.58 มก./กก.) โพแตสเซียมอยูในระดับคอนขางสูงถึงสูงมาก ระหวาง 62.27 – 85.03 ppm 

(เฉลี่ย 75.80 มก./กก.) และมีอินทรียวัตถุอยูในระดับปานกลางถึงสูง ระหวาง 1.90 - 2.03 (เฉลี่ย 1.98) สวน

ใหญเปนดินรวนเหนียวปนทราย (ตารางที่ 4) มีรายงานจังหวัดจันทบุรีพบกลุมชุดดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดิน

ที่ 51  52 และ 53 ที่มีรายละเอียดของกลุมชุดดินที่ 51 เนื้อดินเปนดินรวนปนเศษหิน มีการระบายน้ําดี มี

ความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติคอนขางต่ํา ดินมีสภาพความเปนกรดสูงมีคา pH 5.0-5.5 กลุมชุดดินที่ 52 

เนื้อดินเปนดินเหนียวหรือดินรวนเหนียวที่มีกอนปูน หรือปูนมารลปะปนอยูมากตั้งแต 30 เซนติเมตร จากผิว

ดินดินมีสีน้ําตาล หรือแดงมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติปานกลางถึงสูง มีคาความเปนกรดดางปานกลางมี

คา pH 7.0 – 8.5 และกลุมชุดดินที่ 53 ลักษณะเนื้อดินปนดินรวนหรือรวนปนเหนียว สวนดินลางที่ระดับ

ความลึก 50 – 100 เซนติเมตร เปนดินลูกรังหรือดินปนเศษหินผุ ความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติคอนขางต่ํา 

ดินมีสภาพความเปนกรด มีคา pH 5.0 – 5.5 (สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน, 2550) 

ปริมาณน้ําฝนรายเดือนในปที่ทําการทดสอบจากเดือนมกราคม ถึง เดือนธันวาคม 2554 พบวาในป 

2554 ในอําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี มีปริมาณฝนตกรวมทั้งป 1,159.4 มิลลิเมตร มีฝนตกมากที่สุดใน

เดือนสิงหาคม ปริมาณ 262.5 มิลลิเมตร มีจํานวนวันที่ฝนตกมากที่สุด 15 วัน ในเดือนมิถุนายน และตุลาคม  

สวนเดือนมกราคม พฤศจิกายน และธันวาคม ไมมีฝนตก (สํานักงานเกษตรอําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี, 

2555) ในอําเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา มีปริมาณฝนตกรวมทั้งป 1,724.7 มิลลิเมตร มีฝนตกมาก

ที่สุดในเดือนกันยายน ปริมาณ 362.8 มิลลิเมตร มีจํานวนวันที่ฝนตกมากที่สุด 23 วัน สวนเดือนมกราคม ไมมี

ฝนตก (สถานีอุตุนิยมวิทยาฉะเชิงเทรา, 2554) ในจังหวัดสระแกว มีปริมาณฝนตกรวมทั้งป 1,911.6 มิลลิเมตร 

มีฝนตกมากที่สุดในเดือนกันยายน ปริมาณ 357.5 มิลลิเมตร มีจํานวนวันที่ฝนตกมากที่สุด 24 วัน  สวนเดือน

มกราคม และธันวาคม ไมมีฝนตก (สํานักงานเกษตรอําเภอเมือง จังหวัดสระแกว, 2555) 

 



 

  

ผลผลิต ปริมาณแปง และผลผลิตแปง 

 เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตที่อายุ 11 เดือน พบวาวิธีทดสอบวิธีที่ 1 และ 2 ใหผลผลิตหัวสดตอไรสูงกวาวิธี

เกษตรกร โดยวิธีที่ 1 ใหผลผลิตหัวสดเฉลี่ย 6,041 กิโลกรัมตอไร ซึ่งสูงกวาวิธีเกษตรกร 34 กิโลกรัม และวิธีที่ 

2 ใหผลผลิตหัวสดเฉลี่ย 6,229 กิโลกรัมตอไร ซึ่งสูงกวาวิธีเกษตรกร 222 กิโลกรัม โดยวิธีเกษตรกรใหผลผลิต

หัวสดเฉลี่ย 6,007 กิโลกรัมตอไร สวนปริมาณแปง ผลผลิตแปง ความสูงตน ทั้งวิธีทดสอบและวิธีเกษตรกรมีคา

ใกลเคียงกัน เนื่องจากการเตรียมพ้ืนที่ และสภาพพื้นที่ปลูกไมแตกตางกัน จึงทําใหผลผลิตที่ไดมีคาใกลเคียงกัน 

(ตารางที่ 3 และตารางที่ 5) 

 

ผลผลิตและตนทุน 

เมื่อคิดตนทุนการผลิตระหวางวิธีทดสอบกับวิธีเกษตรกร พบวา วิธีทดสอบวิธีที่ 1 มีตนทุนการผลิตที่

เปนตนทุนผันแปรรวม 6,260 บาทตอไร คิดเปนตนทุนคาวัสดุการเกษตร 2,090 บาทตอไร หรือรอยละ 34.4 

ตนทุนคาแรงงาน 4,170 บาทตอไร หรือรอยละ 66.6 วิธีที่ 2 มีตนทุนการผลิตที่เปนตนทุนผันแปรรวม 6,560 

บาทตอไร คิดเปนตนทุนคาวัสดุการเกษตร 2,590 บาทตอไร หรือรอยละ 39.5 ตนทุนคาแรงงาน 3,970 บาท

ตอไรหรือรอยละ 60.5 สวนวิธีเกษตรกรมีตนทุนการผลิตที่เปนตนทุนผันแปรรวม 7,947 บาทตอไร เปนตนทุน

คาวัสดุการเกษตร 3,810 บาทตอไร หรือรอยละ 47.9 และเปนตนทุนคาแรงงาน 4,136 บาทตอไร หรือ    

รอยละ 52.0 วิธีทดสอบทั้ง 2 วิธีมีตนทุนคาวัสดุการเกษตรต่ํากวาวิธีเกษตรกร รอยละ 82.2 และ 47.1 สวน

คาแรงงาน พบวาวิธีทดสอบทั้ง 2 วิธีมีคาใกลเคียงวิธีเกษตรกรเนื่องจากมีขั้นตอนการดําเนินการเตรียมพื้นที่

หลายครั้งและการเก็บเกี่ยวที่ใชเวลานานทําใหคาใชจายสูง เมื่อเปรียบเทียบผลตอบแทนตอไร พบวาวิธี

ทดสอบทั้ง 2 วิธีมีผลตอบแทน 9,447 และ 9,627 บาทตอไร ตามลําดับ สวนวิธีเกษตรกรมีผลตอบแทน 

7,672 บาทตอไร วิธีทดสอบทั้ง 2 วิธีใหผลตอบแทนตอไรสูงกวาวิธีเกษตรกร 23.7 และ 34.2 เปอรเซ็นต 

ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบอัตราสวนรายไดตอการลงทุน พบวาวิธีทดสอบทั้ง 2 วิธีมีคา BCR เทากับ 2.50 

และ 2.46 และวิธีเกษตรกรมีคา BCR เทากับ 1.96 แสดงวาในพื้นที่อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ที่มี

ลักษณะดินเปนดินรวนปนเหนียว และดินรวนปนดินทราย หากเกษตรกรนําเทคโนโลยีการผลิตแบบผสมผสาน

ตามคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตรทั้งวิธีที่  1 และ 2 มาปรับใชจะสามารถเพิ่มผลผลิตและรายได 

ผลตอบแทนสูงกวาวิธีเกษตรกร (ตารางที่ 6) 

 

สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา 

 ผลการทดสอบเทคโนโลยีการผลิตแบบผสมผสานโดยนําเทคโนโลยีการผลิตของกรมวิชาการเกษตรมา

ปรับใชในพื้นท่ีเปรียบเทียบกับวิธีเกษตรกร เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีเกษตรกรแลว พอสรุปไดดังนี ้

ผลผลิตหัวสด ปริมาณแปง วิธีทดสอบทั้ง 2 วิธีใหผลผลิตหัวสดสูงกวาวิธีเกษตรกร 34 และ 222 

กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ วิธีทดสอบทั้ง 2 วิธีมีตนทุนการผลิตตอไรต่ํากวาวิธีเกษตรกรเปนเงิน 1,686.6 และ 

1,386.6 บาทตอไร คิดเปนรอยละ 26.9 และ 21.1 ตามลําดับ แสดงวาการผลิตมันสําปะหลังแบบผสมผสานที่

นํามาทดสอบในพื้นที่สามารถลดตนทุนการผลิตของเกษตรกรไดมากกวารอย 20 เมื่อเปรียบเทียบอัตราสวน



 

  

ผลตอบแทนตอไร พบวาวิธีทดสอบทั้ง 2 วิธีใหผลตอบแทน 9,447 และ 9,627 บาทตอไร ซึ่งสูงกวาวิธี

เกษตรกรที่ใหผลตอบแทน 7,672 บาทตอไร โดยคิดเปนรอยละ 23.1 และ 34.2 ตามลําดับ แสดงวาการใช

เทคโนโลยีแบบผสมผสานใหผลตอบแทนตอไรที่สูงกวาวิธีเกษตรกร และมีอัตราสวนรายไดตอการลงทุน พบวา

วิธีทดสอบทั้ง 2 วิธีมีคาสูงกวาวิธีเกษตรกร โดยมีคา BCR เทากับ 2.50 และ 2.46 สวนวิธีเกษตรกรมีคา BCR 

เทากับ 1.96 แสดงใหเห็นวาวิธีทดสอบทั้ง 2 วิธี เมื่อเกษตรกรนําไปปรับใชแลวไดผลตอบแทนที่คุมคา 

เกษตรกรปลูกและลงทุนแลวมีความเสี่ยงนอย 

 ดังนั้น การใชวิธีการผลิตแบบผสมผสานโดยนําเทคโนโลยีการผลิตมาปรับใชในพื้นที่เพาะปลูกสามารถ

ยกระดับผลผลิตใหสูงขึ้นมากกวา 6 ตันตอไร ซึ่งคาเฉลี่ยผลผลิตหัวสดมันสําปะหลังจังหวัดจันทบุรี ไดเพียง 

2,910 กิโลกรัมตอไร (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร,2553) โดยการทดสอบทั้ง 2 วิธี ใหผลผลิตหัวสดสูงกวา

วิธีเกษตรกร คิดเปนรอยละ 110  การผลิตแบบผสมผสานนาจะเปนรูปแบบการผลิตที่นําไปใชประโยชนใน

พื้นที่อยางยั่งยืน เพราะมีผลโดยตรงและทางออมในการปรับปรุงโครงสรางดิน การอนุรักษดิน การเพิ่ม

อินทรียวัตถุ จึงควรมีการสรางจิตสํานึกรวมทั้งใหเกษตรกรรูจักการวิเคราะหตนทุนการผลิต ผลตอบแทน ที่

สําคัญเกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น เกษตรกรสามารถถายทอดตอใหเกษตรกรรายอื่นที่อยูบริเวณใกลเคียงเพื่อนํา

เทคโนโลยีการผลิตแบบผสมผสานไปปรับใชตามศักยภาพของพื้นที่ ควรถายทอดความรูการใชปจจัยการผลิต 

ระบบการผลิตที่สามารถลดตนทุน การใสปุย การจัดการแบบผสมผสาน รวมทั้งการปรับปรุงโครงสรางดิน ใส

ปุยหมัก ปุยพืชสด เพื่อการใชที่ดินอยางยั่งยืน 

 

การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 

 นักวิชาการเกษตรสามารถนําเอาไปทดสอบในพื้นที่เกษตรกรในพื้นที่ปลูกมันสําปะหลังและเปนแนว

ทางการดําเนินการที่สําคัญเกษตรกรไดรับประโยชนจากการใชทรัพยากรที่มีอยูมาปรับใชในพื้นที่สามารถลด

ตนทุนการผลิต ทําใหมีผลตอบแทนสูงขึ้น 

 

 

 

 

คําขอบคุณ 

 

กรมวิชาการเกษตร สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 คณะผูบริหาร ที่ใหโอกาส และจัดสรร

งบประมาณใหดําเนินการ และขอขอบคุณเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดสระแกว 

ทุกทานที่ใหความสะดวกในการใชสถานที่และรวมดําเนินการทดสอบจนงานสําเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค 

 

เอกสารอางอิง 



 

  

 

สมลักษณ   จูฑังคะ  และไชยยศ  เพชรบูรณิน.2551.การจัดการดินแบบผสมผสานเพื่อเพิ่มผลผลิต            

มันสําปะหลัง. ใน : รายงานผลงานวิจัยที่ใชประโยชนไดจริง ประจําป 2551 สํานักวิจัยและพัฒนาการ

เกษตรเขตที่ 6 จันทบุรี กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ. หนา 34-49. 

สํานักงานเกษตรอําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี.2555.ขอมูลปริมาณน้ําฝนป 2553 ถึง 2555.เอกสารโรเนียว 

2 หนา. 

สํานักงานเกษตรอําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี.2555.ขอมูลพื้นที่เพาะปลูกพืช.แผนพัฒนาการเกษตรระดับ

อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ป 2553. จํานวน 58 หนา. 

สถานีอุตุนิยมวิทยาฉะเชิงเทรา.2555.ขอมูลปริมาณน้ําฝนป 2554.เอกสารโรเนียว 2หนา. 

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2552. รายงานผลการสํารวจมันสําปะหลังโรงงาน ป 2552. สํานักงาน

 เศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ, เอกสารสถิติการเกษตร เลขที่ 413 กันยายน 

 2552. 

สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน. 2550. คูมือการจัดการดินจังหวัดจันทบุรี กรมพัฒนาที่ดิน 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ. 170 หนา. 



 

  

ภาคผนวก 

ตารางที ่1 วิธีการดําเนินการระหวางวิธีทดสอบกับวิธีเกษตรกร 

รายการ 
วิธีทดสอบ 

วิธีเกษตรกร 
วิธีที่ 1 วิธีที่ 2 

1.การเตรียมพื้นที่ 

 

 

2.พันธุปลูก 

3.ระยะปลูก 

 

 

 

4.การปลูก 

 

 

 

 

5.กําจัดวัชพืช 

 

1.ไถเตรียมพื้นท่ีดวยผาล 3 ตากดินไว 14 วัน 

จากนั้นไถดวยผาล 7 และยกรอง  

 

2.ใชพันธุระยอง 5 

3.ใชระยะปลูกระหวางตนและระหวางแถว 

0.8 X 1.0 เมตร 

 

 

4.ตัดทอนพันธุใหมีขนาดความยาว 20-25 

เซนติเมตร มัดรวมกันหรือใสถุงตาขายและ

นําไปแชน้ํายาที่ผสมสารเคมไีทอะมีโทแซม 

อัตรา 4 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร เวลานาน 10 

นาท ีจากนั้นนําขึ้นมาผึ่งใหแหงกอนปลูก 

5.พนสารไดยูรอน อัตราตามคําแนะนําขาง

กลองหรือขวดบรรจุ จํานวน 60-80 ลิตร

1.ไถเตรียมพื้นท่ีดวยผาล 3 ใสมูลไก 500 

กิโลกรัมตอไร ตากดินไว 14 วัน และไถดวย

ผาล 7 และยกรอง 

2.ใชพันธุระยอง 5 

3.ใชระยะปลูกระหวางตนและระหวางแถว 

0.8 X 1.0 เมตร และปลูกถ่ัวพราแซมระหวาง

แถว เมื่อถึงระยะออกดอกหรือใสปุยจึงใช

จอบสับตนคลุมดินพรอมใสปุย 

4.ตัดทอนพันธุใหมีขนาดความยาว 20-25 

เซนติเมตร มัดรวมกันหรือใสถุงตาขายและ

นําไปแชน้ํายาที่ผสมสารเคมไีทอะมีโทแซม 

อัตรา 4 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร เวลานาน 10 

นาที จากนั้นนําขึ้นมาผึ่งใหแหงกอนปลูก 

5.พนสารไดยูรอน อัตราตามคําแนะนําขาง

กลองหรือขวดบรรจุ จํานวน 60-80 ลิตร

1.ไถเตรียมพื้นที่ 2 ครั้ง ใสมูลไก 1,000 กิโลกรัมตอไร 

ทิ้งไว 7 วัน ไถแปร และยกรอง 

 

2.ใชพันธุระยอง 5 

3.ระยะปลูกระหวางตนและแถว 0.8 X 1.0 เมตร 

 

 

 

4.ไมมีการแชทอนพันธุ เกษตรกรตัดทอนพันธุขนาด

ความยาว 25 เซนติเมตร และนําไปปลูกทันท ี

 

 

 

5.พนอะลาคลอร200 ซีซีตอน้ํา 20 ลิตร 

 



 

  

รายการ 
วิธีทดสอบ 

วิธีเกษตรกร 
วิธีที่ 1 วิธีที่ 2 

 

6.การใสปุย 

 

 

 

 

7.การปองกันโรคแมลง 

 

 

 

 

8.การดูแลรักษา 

 

 

 

9.การเก็บขอมูล 

ตอไร ภายใน 2 วันหลังปลูก 

6.ขุดหลุมระหวางตนและใสปุย เกลี่ยดินกลบ 

   สูตร 15-7-18 อัตรา 50 กิโลกรัมตอไร 

 

 

 

7.พนสารเคมีไทอะมีโทแซม อัตรา 2 กรัม

ผสมไวทออยด อัตรา 50 ซีซี ผสมในน้ําใหเขา

กันและนําไปผสมน้ํา 20 ลิตร จํานวน 4 ถัง

โยก (20 ลิตรตอถัง) และพนหลังปลูก 4 

เดือน  

8.หมั่นสํารวจแปลงอยางสม่ําเสมอ เฝาระวัง

การระบาดของเพลี้ยแปงและโรคแมลงศัตรู

ที่สําคัญในมันสําปะหลัง ไดแก โรคใบไหม 

การระบาดของไรแดง เปนตน 

9.ขอมูลการเจริญเติบโต ปริมาณแปง ตนทุน

การผลิต ผลตอบแทน และประเมินการเกิด

ตอไร ภายใน 2 วันหลังปลูก 

6.ขุดหลุมระหวางตนและใสปุย เกลี่ยดินกลบ 

   สูตร 15-7-18 อัตรา 50 กิโลกรัมตอไร 

 

 

 

7.พนสารเคมีไทอะมีโทแซม อัตรา 2 กรัม

ผสมไวทออยด อัตรา 50 ซีซี ผสมในน้ําใหเขา

กันและนําไปผสมน้ํา 20 ลิตร จํานวน 4 ถัง

โยก (20 ลติรตอถัง) และพนหลังปลูก 4 

เดือน  

8.หมั่นสํารวจแปลงอยางสม่ําเสมอ เฝาระวัง

การระบาดของเพลี้ยแปงและโรคแมลงศัตรู

ที่สําคัญในมันสําปะหลัง ไดแก โรคใบไหม 

การระบาดของไรแดง เปนตน 

9.ขอมูลการเจริญเติบโต ปริมาณแปง ตนทุน

การผลิต ผลตอบแทน และประเมินการเกิด

 

6.ขุดหลุม/หวานรอบโคนตน และหวานในแถวปลูก 

เกษตรกรมีการใสปุยเคมี 2 ครั้ง 

  ครั้งที่ 1 สูตร 15-15-15 อัตรา 50 กิโลกรัมตอไร 

  ครั้งที่ 2 สูตร 13-13-21 อัตรา 50 กิโลกรัมตอไร เพื่อ

เพิ่มผลผลิตมันสําปะหลัง หลังปลูก 3 เดือน 

7.ใชสารไดโนทีฟูแรน อัตรา 20 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร 

หรือสารเคมีชนิดอื่นที่หาซื้อไดในพื้นที่ฉีดพนปองกัน

ตามอัตราแนะนําขางกลองหรือขางขวดบรรจุในสลาก

ยา โดยพนสารเคมีปองกันกําจัดเพลี้ยแปง จํานวน 60 

ลิตรตอไร หลังปลูก 1 เดือน 

 8.เกษตรกรสํารวจแปลงและเฝาระวังปองกันการ

ระบาดของโรคแมลงศัตรูที่สําคัญในมันสําปะหลัง 

อยางสม่ําเสมอ และมีการพนสารเคมีปองกันกําจัด

เพลี้ยแปงอีก 1 ครั้ง หลังปลูก 4 เดือน 

9.ขอมูลการเจริญเติบโต ปริมาณแปง ตนทุนการผลิต 

ผลตอบแทน และประเมินการเกิดโรคเดือนละ 1 ครั้ง 



 

  

รายการ 
วิธีทดสอบ 

วิธีเกษตรกร 
วิธีที่ 1 วิธีที่ 2 

โรคเดือนละ 1 ครั้ง ตั้งแต อายุ 5 – 10 เดือน

หลังปลูก 

โรคเดือนละ 1 ครั้ง ตั้งแต อายุ 5 – 10 เดือน

หลังปลูก 

ตั้งแต อายุ 5 – 10 เดือนหลังปลูก 

 



 

  

ตารางที่ 2 ปริมาณน้ําฝน (มิลลิเมตร) จํานวนวันที่ฝนตก ในพื้นที่ทดสอบจังหวัดจันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา  

และจังหวัดสระแกว ป 2554 

เดือน 

จังหวัดจันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดสระแกว 

ปริมาณฝน 

(มิลลิเมตร) 

จํานวน

วันที่ฝน

ตก (วัน) 

ปริมาณฝน 

(มิลลิเมตร) 

จํานวน

วันที่ฝน

ตก (วัน) 

ปริมาณฝน 

(มิลลิเมตร) 

จํานวน

วันที่ฝน

ตก (วัน) 

มกราคม 0 0 0 0 0 0 

กุมภาพันธ 34.2 6 30.0 7 74.4 4 

มีนาคม 58.4 6 93.3 7 62.4 5 

เมษายน 111.3 6 181.0 14 271.0 10 

พฤษภาคม 104.7 12 262.6 20 154.6 17 

มิถุนายน 93.4 15 147.3 19 217.6 21 

กรกฎาคม 140.2 11 208.8 21 222.3 15 

สิงหาคม 262.5 14 254.4 21 335.1 22 

กันยายน 209.2 14 362.8 23 357.5 24 

ตุลาคม 145.5 15 164.8 16 211.4 19 

พฤศจิกายน 0 0 15.6 3 5.3 2 

ธันวาคม 0 0 4.1 2 0 0 

หมายเหตุ :  ปริมาณฝนรวมรายเดือน ป 2554 ใชขอมูลพื้นที่ใกลเคียงกับแปลงทดสอบ 

ที่มา : สํานักงานเกษตรอําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 

สถานีอุตุนิยมวิทยาฉะเชิงเทรา 

   สํานักงานเกษตรอําเภอเมือง จังหวัดสระแกว 

 

ตารางที่ 3 ผลผลิตเฉลี่ย (กิโลกรัม/ไร) เปอรเซ็นตแปง การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตมันสําปะหลังในพื้นทีจ่ังหวัดจันทบุรี 

จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดสระแกว ป 2553-54 

จังหวัด 
กรรมวิธี 1 กรรมวิธี 2 เกษตรกร 

น้ําหนัก 

(กิโลกรัม)

ปริมาแปง 

(เปอรเซ็นต)

ความสูง 

(เซนติเมตร)

น้ําหนัก 

(กิโลกรัม)

ปริมาแปง 

(เปอรเซ็นต)

ความสูง 

(เซนติเมตร)

น้ําหนัก 

(กิโลกรัม)

ปริมาแปง 

(เปอรเซ็นต)

ความสูง 

(เซนติเมตร) 

จันทบุร ี 7,927 25.0 184.0 6,680 25.6 186.0 5,820 25.0 192.0 

ฉะเชิงเทรา 6,038 24.8 180.0 5,440 25.2 197.0 6,330 24.6 188.0 

สระแกว 4,158 25.5 180.2 6,567 26.6 209.2 5,877 25.4 190.0 

เฉลี่ย 6,041 25.1 181.4 6,229 25.8 197.4 6,007 25.0 190.0 

หมายเหตุ   ประเมินผลผลิตเมื่ออายุ 11 เดือน 

 



 

  

 



 

  

 

ตารางที่  4  คุณสมบัติทางเคมีดินแปลงทดสอบพันธุมันสําปะหลังในพื้นทีจ่ังหวัดจันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา  

และจังหวัดสระแกว 

จังหวัด 
pH 

(1:1) 

อินทรียวัตถุ 

(%) 

ฟอสฟอรัส 

(มก./กก.) 

โพแตสเซียม 

(มก./กก.) 

แคลเซียม 

(มก./กก.) 

จันทบุร ี 5.58 1.90 18.11 85.03 2,014.00 

ฉะเชิงเทรา 6.74 2.01 15.23 80.10 3,494.19 

สระแกว 6.49 2.03 22.40 62.27 1,892.81 

เฉลี่ย 6.27 1.98 18.58 75.80 2,467.00 

หมายเหตุ : วิเคราะหที่หองปฏิบัติการ สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 6 จันทบุร ี

 

 

 

ตารางที่ 5 คาเฉลี่ยน้ําหนักผลผลิตหัวสด  ปริมาณแปง  ผลผลิตแปง  และความสูงตน ระหวางวิธีทดสอบกับวิธี  

เกษตรกรในพื้นท่ีจังหวัดจันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดสระแกว ป 2553-54 

รายละเอียด 
การทดสอบ 

วิธีเกษตรกร 
วิธีที่ 1 วธิีที่ 2 

ผลผลิตหัวสด (กิโลกรัม/ไร) 6,041 6,229 6,007 

ปริมาณแปงในหัวสด (เปอรเซ็นต) 25.1 25.8 25.0 

ผลผลิตแปง (กิโลกรัม/ไร) 1,473 1,519 1,465 

ความสูงเฉลี่ย (เซนติเมตร) 181 197 190 

หมายเหตุ : ใชคาเฉลี่ยจากแปลงเกษตรกรจํานวน 15 ราย 



 

  

 

ตารางที่ 6 เปรียบเทียบตนทุนการผลิต ผลตอบแทนตอไร (บาท/ไร) ระหวางวิธีทดสอบกับวิธีเกษตรกรในพื้นที่

จังหวัดจันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดสระแกว ป 2553–54 

รายการ 
วิธีทดสอบ 

วิธีเกษตรกร 
วิธีที่ 1 วิธีที่ 2 

1. คาวัสดุการเกษตร 2,090 

(33.4%) 

2,590 

(39.5%) 

3,810 

(47.9%) 

- คาพันธุ รวมคาตัดและคาขนสง 400 400 600 

- คาปุยเคม ี 1,250 1,250 1,250 

- คาปุยหมัก  500 1,500 

-คาสารเคมีกําจัดวัชพืช 240 240 180 

- คาสารเคมีกําจัดแมลงศัตรู 200 200 280 

2. คาแรงงาน 4,170 

(66.6%) 

3,970 

(60.5%) 

4,136 

(52.0%) 

- คาเตรียมดิน (ไถดะ ไถแปร ยกรอง) 950 750 916.6 

- คาปลูก (รวมคาตัดทอนพันธุ) 600 600 600 

- คาพนสารเคม ี 200 200 200 

- คากําจัดวัชพืช พนสาร 200 200 200 

- คาเก็บเกี่ยว ไดแก คาขุดและเก็บขึ้นรถ (บาทตอ

ไร) 

2,220 2,220 2,220 

รวมตนทุนผันแปร 6,260 6,560 7,946.6 

ผลผลิตเฉลี่ย (กิโลกรัมตอไร) 6,041 6,229 6,007 

ราคาขาย (บาทตอกิโลกรัม) 2.60 2.60 2.60 

รายได (บาทตอไร) 15,706.6 16,187.6 15,618.2 

ผลตอบแทนสุทธิ (บาทตอไร) 9,446.6 9,627.6 7,671.6 

BCR 2.50 2.46 1.96 

หมายเหต ุตนทุนผันแปรจากแปลงเกษตรกรจํานวน 15 ราย 

 BCR (อัตราสวนของรายไดตอการลงทุน) = รายได/ตนทุนการผลิต 

 BCR < 1 = รายไดนอยกวารายจาย กิจกรรมท่ีจะดําเนินการนั้นขาดทุน 

 BCR > 1 = รายไดเทากับรายจายลงทุนแลว มีความเสี่ยงแตตองระมัดระวังในการผลิต 

BCR > 2 = รายไดมากกวารายจายลงทุนแลวไดกําไรและมีความเสี่ยงนอย 

 

 



 

  

 


