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รายงานผลการทดลองท่ีสิ้นสุด  

 

1. ชุดโครงการวิจัย  วิจัยและพัฒนามันส าปะหลัง 

2. โครงการวิจัย   ทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลัง 

 กิจกรรม การเพ่ิมศักยภาพการผลิตมันส าปะหลังในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออก 

3. ชื่อการทดลอง การทดสอบพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการเพิ่มมูลค่ามันส าปะหลังโดย
ท ามันเส้นสะอาดในจังหวัดจันทบุรี  

   ชื่อการทดลอง On-farm research and development of cassava incread 
production at Chanthaburi province. 

4. คณะผู้ด าเนินงาน   

   หัวหน้าการทดลอง  นายนพดล  แดงพวง  ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 

   ผู้ร่วมงาน   นางสาวสาลี่  ชินสถิต  ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 

นายณัฐพล  มากท่า  ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 

นายคุรุวรรณ์  ภามาตย์  ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมจันทบุรี 

นายบัณฑิต  จิตรจ านงค์  ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมจันทบุรี 

นายนิวัติ  อาระวิล  ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมจันทบุรี 

นายสมมาตร  เอ่ียมอุดม  ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมจันทบุรี 

 

5. บทคัดย่อ   

การทดสอบชุดเทคโนโลยีการผลิตและการเพ่ิมมูลค่ามันส าปะหลัง โดยการท ามันเส้นสะอาด 
ด าเนินการในจังหวัดจันทบุรี มีวัตถุประสงค์ 1. เพ่ือให้ได้ชุดเทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลังที่เหมาะสมกับ
พ้ืนที่และการลดต้นทุนการผลิต 2. เพ่ือเพ่ิมมูลค่ามันส าปะหลังและเพ่ิมทางเลือกแก่เกษตรกร ด าเนินการใน
พ้ืนที่อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนกันยายน 2558 มีเกษตรกรร่วมงาน  2 
ราย พ้ืนที่ 10 ไร่ ใช้มันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 11 เปรียบเทียบเทคโนโลยีการผลิตระหว่างวิธีทดสอบกับวิธี
เกษตรกร ผลการด าเนินงานพบว่า วิธีทดสอบและวิธีเกษตรกรได้ผลผลิตหัวสดเฉลี่ยสูงสุด 5,916 และ 4,935 
กิโลกรัมต่อไร่ วิธีทดสอบและวิธีเกษตรกรให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10,775 และ 7,655 บาทต่อไร่ โดยวิธีทดสอบ
ให้ผลผลิตหัวสดและมีผลตอบแทนสุทธิต่อไร่สูงกว่าวิธีเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 19 และ 40 ตามล าดับ และ
พบว่าวิธีทดสอบมีต้นทุนการผลิตต่ ากว่าวิธีเกษตรกรเฉลี่ย 668 บาทต่อไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 16.6 เมื่อ
เปรียบเทียบอัตราส่วนรายได้ต่อการลงทุน วิธีทดสอบมีค่า BCR เท่ากับ 3.68 ส่วนวิธีเกษตรกรมีค่า BCR 
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เท่ากับ 2.63 เมื่อน าผลผลิตหัวสดมาท ามันเส้นสะอาด พบว่ามีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการจ าหน่ายหัวมันสดน าหนัก 
1 ตัน คิดเป็นจ านวนเงินเฉลี่ย 581 บาทต่อตัน โดยมีต้นทุนการท ามันเส้นสะอาดอยู่ระหว่าง 0.27 – 1.50 
บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งคาดว่าการท ามันเส้นสะอาดจะเป็นทางเลือกหนึ่งในการเพ่ิมรายได้ให้แก่เกษตรกร ซึ่งมี
เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดสระแก้ว น าเครื่องสับมันเส้นสะอาดไปใช้เพ่ือเพ่ิม
มูลค่ามันส าปะหลังจ านวน 5 ราย และมีผู้สนใจเข้ามาร่วมกิจกรรมการท ามันเส้นสะอาด จ านวน 20 ราย 

 

6. ค าน า 

 จากปัญหาเรื่องราคาผลผลิตทางเกษตรตกต่ าท าให้เกษตรกรมีรายได้ต่ าตามไปด้วย ประกอบกับปัจจัย
การผลิตมีราคาสูง ราคาตกต่ า ท าให้เกษตรกรขาดทุน โดยราคาจ าหน่ายผลผลิตหัวสดเฉลี่ย 1.50-2.65 บาท
ต่อกิโลกรัม เพ่ือหาแนวทางการแก้ไขปัญหานี้จึงจัดท าแผนงานวิจัยเรื่องการท ามันเส้นสะอาด แต่ยังขาดข้อมูล
การผลิตที่จะไปขยายผลสู่เกษตรกรรายอ่ืนๆได้ จึงได้ท าการวิจัยการเพ่ิมมูลค่ามันส าปะหลัง วิธีด าเนินการ 
เลือกกลุ่มเกษตรกรที่มีความพร้อมในการด าเนินการจังหวัดละ 2 กลุ่มๆละ 5 -10 คน ให้กลุ่มมีการจัดการ
ผลผลิตโดยใช้เครื่องสับหัวมันส าปะหลังร่วมกันเพ่ือเป็นต้นแบบการท ามันเส้นจ านวน 2,000 - 3,000 กิโลกรัม
ต่อกลุ่ม โดยใช้เครื่องสับมันส าปะหลังที่มีขนาด 2-5 แรงม้า สามารถสับหัวมันสดได้ 800 กิโลกรัมต่อชั่วโมง 
หรือ 3,200 กิโลกรัมต่อวัน (เวลาท างาน 6 ชม.) จากนั้นน าไปตากแดดประมาณ 3-5 วัน เมื่อน าไปจ าหน่าย
สามารถจ าหน่ายได้ในราคาเฉลี่ย 5.0-9.0 บาทต่อกิโลกรัม สามารถยกระดับรายได้ในครัวเรือน จากข้อมูลการ
ท ามันเส้นสะอาดของเกษตรกร พบว่าเกษตรกรในพื้นที่มีการท ามันเส้นโดยใช้มีดสับซึ่งสามารถสับหัวมันสดได้
ประมาณ 400-600 กิโลกรัมต่อวัน (ข้อมูลจากการสัมภาษณ์) ดังนั้นจ าเป็นต้องท าการวิจัยเพ่ือให้ได้ข้อมูล
เบื้องต้นการท ามันเส้นโดยใช้เครื่องสับมันส าปะหลังเปรียบเทียบกับวิธีการเกษตรกรใช้มีดสับ โดยเก็บข้อมูล
การผลิตในทุกข้ันตอน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการท ามันเส้นสะอาดให้มีคุณภาพ และเป็นแนวทางใน
การเพ่ิมรายไดใ้ห้แก่เกษตรกร วางแผนด าเนินการในพ้ืนที่อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 

 

7. วิธีด าเนินการ 

 อุปกรณ์ที่ใช ้

 1. แปลงปลูกมันส าปะหลังในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี 

 2. มันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 11 

 3. ปุ๋ยเคมีสูตร 15-7-18 

 4. สารเคมีป้องกันก าจัดแมลง ได้แก่ ไทอะมีโทแซม ไดโนทีฟูแรน และสารไวท์ออยด์ 

 5. สารเคมีป้องกันก าจัดวัชพืช ได้แก่ พาราควอท และ ไกลโฟเสท 

 6. เครื่องสับมันส าปะหลัง เครื่องชั่งน้ าหนักและวัดเปอร์เซ็นต์แป้ง 
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 7. วัสดุอุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่างดินและผลผลิต เช่น ถุงพลาสติก ตะกร้า เป็นต้น 

วิธีการ 

วิธีทดสอบ การเลือกพ้ืนที่และเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรี จ านวน 2 รายๆละ 5 ไร่ พ้ืนที่ 10 ไร่ เพ่ือ
เป็นแปลงทดสอบเทคโนโลยีการผลิต ซึ่งเกษตรกรด าเนินการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร 
ได้แก่การเก็บดินที่ระดับความลึก 0-30 เซนติเมตร เตรียมดินโดยการไถด้วยผาล 3 จ านวน 1 ครั้ง และตากดิน
ไว้ระยะหนึ่ง เมื่อดินมีความชื้นเหมาะสมจึงไถแปรด้วยผาล 7 และยกร่องปลูก เลือกใช้พันธุ์ที่มีปริมาณแป้งสูง
คือพันธุ์ระยอง 11 ใช้ระยะปลูก 1.0 x 1.0 เมตร ก่อนปลูกแช่ท่อนพันธุ์ด้วยสารไทอะมีโทแซม อัตรา 4 กรัม
ต่อน้ า 20 ลิตร จ านวน 80 ลิตรต่อไร่ นาน 5-10 นาที หลังปลูกพ่นสารเคมีอะลาคลอร์ อัตรา 150 ซีซีต่อน้ า 
20 ลิตร เพ่ือควบคุมวัชพืช เมื่อมันส าปะหลังอายุ 1 เดือน จึงก าจัดวัชพืช พร้อมกับการใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-7 - 
18 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ส่วนการดูแลรักษาป้องกันโรคแมลงปฏิบัติตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร 

วิธีเกษตรกร เตรียมดินเหมือนกับการทดสอบ เกษตรกรใช้พันธุ์ระยอง 11 เช่นเดียวกับวิธีทดสอบ ใช้
ระยะปลูก 1.0 x 0.6-0.8 เมตร หลังปลูกเสร็จพ่นสารเคมีอะลาคลอร์ เพ่ือคุมวัชพืช การก าจัดวัชพืช การใส่ปุ๋ย
สูตร 15 -15-15 และ 13-13-21 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่ออายุ 1 และ 3 เดือนหลังปลูก การดูแลรักษา
ป้องกันโรคแมลงปฏิบัติตามวิธีเกษตรกร   

เกษตรกรที่ร่วมด าเนินการจ านวน 2 ราย ประกอบด้วย 1. นายวินนา ศรีสงคราม (สหกรณ์โคนมสอย
ดาว จ ากัด) 2. นางสมร กุฎจอมศรี เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เมื่อท าการเก็บเกี่ยวผลผลิตจึงน าเครื่องสับมัน
ส าปะหลังมาทดสอบท ามันเส้นสะอาดโดยรวบรวมผลผลิตมันส าปะหลังน้ าหนัก 2 ตัน ให้อยู่ในสภาพที่ไม่มี
วัตถุอ่ืนปนเปื้อนและน าไปสับด้วยเครื่องสับมันส าปะหลังขนาด 2-5 แรงม้า ซึ่งเป็นเครื่องสับมันส าปะหลังที่
ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมจันทบุรีได้พัฒนาและท าการทดสอบประสิทธิภาพในเบื้องต้นแล้ว พบว่าสามารถสับ
มันส าปะหลังได้ 2 ตันต่อชั่วโมง จากนั้นน ามันส าปะหลังที่สับแล้วจ านวน 2,000 กิโลกรัม และน าไปตากแดด
โดยมีผ้าใบรองพ้ืนนาน 3-4 วัน จนมันส าปะหลังแห้ง มีการบันทึกข้อมูลต้นทุนการผลิตในทุกขั้นตอน น้ าหนัก
ผลผลิตมันเส้น รายได้ ผลตอบแทน เพ่ือเปรียบเทียบวิธีการใช้เครื่องสับกับวิธีสับด้วยมีด  เครื่องสับมัน
ส าปะหลังที่มีขนาด 2-5 แรงม้า มันส าปะหลัง เชื้อเพลิง ไฟฟ้า เครื่องชั่ง กระสอบ ตาขายไนลอน และวัสดุ
อ่ืนๆ เช่น ผ้าคลุมกันฝน 

การเก็บข้อมูล 

 1. คุณสมบัติทางเคมีของดิน 

 2. ปริมาณน้ าฝนในระหว่างด าเนินการ 

 3. การปฏิบัติดูแลรักษา ก าจัดวัชพืช ใส่ปุ๋ย การป้องกันก าจัดโรคแมลงศัตรู 

 4. ผลผลิต ต้นทุนการผลิต และผลตอบแทนต่อไร่ 

5. น้ าหนักผลผลิตหัวสดและน้ าหนักมันเส้น 
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6. เครื่องสับมันส าปะหลัง 

ระยะเวลา เริ่มต้นเดือนตุลาคม 2557 – เดือนกันยายน 2558 

สถานที ่ แปลงเกษตรกรในพ้ืนที่อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 

 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

8.1 การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลัง 

ลักษณะท่ัวไปของพ้ืนที่ 

 ภาคตะวันออกมีพ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลัง 1,475,738 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 16.44 ของพื้นทีเ่พาะปลูก
ทั้งประเทศ ผลผลิตรวม 4,877,259 ตัน ให้ผลผลิตเฉลี่ย 3,642 กิโลกรัมต่อไร่ (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 
2558) ส่วนพ้ืนที่ท าการทดสอบ คือ จังหวัดจันทบุรีซึ่งมีพ้ืนที่ทั้งหมด 3,961,250 ไร่ ใช้ในการเกษตร 
2,334,312 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 59 ส่วนใหญ่ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น 1,509,648 ไร่ และพืชไร่ 445,426 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 64.67 ละ 19.08 ตามล าดับ (ส านักงานเกษตรอ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี , 2555) จังหวัดจันทบุรี 
มีพ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลังทั้งสิ้น 239,688 ไร่ โดยพ้ืนที่อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี พบว่ามีพ้ืนที่ปลูกมัน
ส าปะหลัง 149,516 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 62.38 ของพ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลังทั้งหมดในจังหวัดจันทบุรี 
ผลผลิตรวม 500,762 กิโลกรัม ผลผลิตเฉลี่ย 3,512 กิโลกรัมต่อไร่ ผลการวิเคราะห์พ้ืนที่ พบว่าสภาพพ้ืนที่
เพาะปลูกเป็นพ้ืนที่ดอนสลับกับพื้นที่ราบบางพ้ืนที่มีสภาพพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่ลาดเอียง ลักษณะดินส่วนใหญ่เป็นดิน
ร่วนและดินร่วนปนเหนียว เมื่อเก็บตัวอย่างดินในแต่แปลงเพ่ือตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีดิน พบว่าดินมี
ค่าเป็นกรดด่าง เฉลี่ย 5.28 มีอินทรียวัตถุเฉลี่ย 1.96 เปอร์เซ็นต์ มีฟอสฟอรัสเฉลี่ย 33.57 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 
มีโพแทสเซียมเฉลี่ย 104.53 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม. และมีแคลเซียมเฉลี่ย 1,986.70 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  
(ตารางท่ี 1) 

ส านักส ารวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน (2550) รายงานสภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของอ าเภอสอยดาว 
จังหวัดจันทบุรี ดินมีการระบายน้ าดี มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติค่อนข้างต่ า ดินมีสภาพความเป็นกรดสูง
มีค่า pH 5.0-5.5 กลุ่มชุดดินที่ 52 เนื้อดินเป็นดินเหนียวหรือดินร่วนเหนียวที่มีก้อนปูน หรือปูนมาร์ลปะปนอยู่
มากตั้งแต่ 30 เซนติเมตร จากผิวดินดินมีสีน้ าตาล หรือแดงมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลางถึงสูง 
มีค่าความเป็นกรดด่างปานกลางมีค่า pH 7.0-8.5 และกลุ่มชุดดินที่ 53 ลักษณะเนื้อดินปนดินร่วนหรือร่วนปน
เหนียว ส่วนดินล่างที่ระดับความลึก 50-100 เซนติเมตร เป็นดินลูกรังหรือดินปนเศษหินผุ ความอุดมสมบูรณ์
ตามธรรมชาติค่อนข้างต่ า ดินมีสภาพความเป็นกรด มีค่า pH 5.0-5.5 

 ผลวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีดินก่อนปลูก พบว่าดินมีค่าความเป็นกรดด่างเฉลี่ย 5.60 มีธาตุ
ฟอสฟอรัสอยู่ในระดับปานกลางถึงสูงเฉลี่ย 35.42 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม มีโพแทสเซียมอยู่ในระดับค่อนข้างสูง
ถึงสูงมากเฉลี่ย 108.19 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม มีแคลเซียมอยู่ในระดับค่อนข้าสูงเฉลี่ย 2,025.16 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม และมีอินทรียวัตถุอยู่ในระดับปานกลางถึงสูงเฉลี่ย 2.02 ส่วนใหญ่เป็นดินร่วนเหนียว (ตารางท่ี 1) 
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ตารางท่ี 1 คุณสมบัติทางเคมีดินแปลงทดสอบในพ้ืนทีจ่ังหวัดจันทบุรีปี 2557/58 

เกษตรกร 
pH 

(1:1) 

อินทรียวัตถุ 

(%) 

ฟอสฟอรัส 

(มก./กก.) 

โพแทสเซียม 

(มก./กก.) 

แคลเซียม 

(มก./กก.) 

รายที่ 1 

รายที่ 2 

5.54 

5.65 

2.11 

1.94 

27.60 

43.24 

112.65 

57.47 

2,112.11 

1,938.20 

เฉลี่ย 5.60 2.02 35.42 108.19 2,025.16 

หมายเหตุ : วิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการ ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จันทบุรี 

ปริมาณน้ าฝนรายเดือนในปีที่ท าการทดสอบ ในปี 2557 และ 2558 พ้ืนที่อ าเภอสอยดาว จังหวัด
จันทบุรี พบว่าในมีปริมาณฝนตกรวมทั้งปี 1,724.7 และ 1,581.3 มิลลิเมตรต่อปี มีจ านวนวันที่ฝนตกมากที่สุด 
148 และ 139  วัน ส่วนเดือนมกราคม และเดือนธันวาคม ไม่มีฝนตก (ส านักงานเกษตรอ าเภอสอยดาว 
จังหวัดจันทบุรี, 2558) ซึ่งปริมาณฝนตกในทุกพ้ืนที่มีมากกว่าปริมาณฝนส าหรับการเพาะปลูกมันส าปะหลัง 
และมีฝนตกกระจายสม่ าเสมอตลอดทั้งปี ซึ่งตามค าแนะน าระบุว่าแหล่งเพาะปลูกมันส าปะหลังควรมีปริมาณ
ฝนตก 1,000-1,400 มิลลิเมตรต่อปี (ตารางท่ี 2) 

ตารางที่ 2 ปริมาณน้ าฝน จ านวนวันที่ฝนตก ในพ้ืนที่ทดสอบอ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี  ปี 2557  ถึง 
2558 

เดือน ปี 2557 ปี 2558 

ปริมาณฝน (มม.) จ านวนวันที่ฝนตก 
(วัน) 

ปริมาณฝน (มม.) จ านวนวันที่ฝนตก 
(วัน) 

มกราคม 0 0 0 0 

กุมภาพันธ์ 30.0 5 74.4 4 

มีนาคม 93.3 14 62.4 5 

เมษายน 181.0 15 271.0 10 

พฤษภาคม 262.6 18 154.6 17 

มิถุนายน 147.3 21 217.6 21 

กรกฎาคม 208.8 11 222.3 15 

สิงหาคม 254.4 16 198.1 22 

กันยายน 362.8 19 264.2 24 
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ตุลาคม 164.8 18 211.4 19 

พฤศจิกายน 15.6 9 5.3 2 

ธันวาคม 4.1 2 0 0 

รวม 1,724.7 148 1,581.3 139 

ที่มา :  ส านักงานเกษตรอ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (2558) 

 

ผลผลิตหัวสด ปริมาณแป้ง และความสูงต้น 

 จากการทดสอบเทคโนโลยีการผลิตในไร่เกษตรกรจ านวน 2 ราย โดยใช้พันธุ์ระยอง 11 ซึ่งเป็นพันธุ์ที่
มีปริมาณแป้งสูง เพ่ือน าผลผลิตไปต่อยอดโดยท ามันเส้น ผลการด าเนินงาน พบว่าวิธีทดสอบให้ผลผลิตหัวสด
เฉลี่ย 5,916 กิโลกรัมต่อไร่ มีปริมาณแป้งเฉลี่ย 25.50 เปอร์เซ็นต์ และวิธีเกษตรกรให้ผลผลิตเฉลี่ย 4,935 
กิโลกรัมต่อไร่ มีปริมาณแป้งเฉลี่ย 25.00 เปอร์เซ็นต์ เมื่อพิจารณาด้านผลผลิตพบว่าวิธีทดสอบให้ผลผลิตเฉลี่ย
สูงกว่าวิธีเกษตรกรคิดเป็นร้อยละ 19.8 (ตารางท่ี 3) 

 

 

 

 

ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบผลผลิตหัวสดเฉลี่ย เปอร์เซ็นต์แป้ง และความสูง ระหว่างวิธีทดสอบกับวิธีเกษตรกร  

   ในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี ปี 2557/58  

เกษตรกร 

วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร 

น้ าหนัก 

(ก.ก.) 

ปริมาณแป้ง 
(%) 

ความสูง 

(ซม.) 

น้ าหนัก 

(ก.ก.) 

ปริมาณแป้ง 
(%) 

ความสูง 

(ซม.) 

รายที่ 1 

รายที่ 2 

6,033 

5,800 

26.00 

25.00 

198 

210 

5,440 

4,430 

25.00 

25.00 

194 

197 

เฉลี่ย 5,916 25.21 204.00 4,935 25.00 195.50 

 

เปรียบเทียบต้นทุนการผลิต รายได้ และผลตอบแทน 
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เมื่อคิดต้นทุนการผลิตระหว่างวิธีทดสอบกับวิธีเกษตรกร พบว่า วิธีทดสอบมีต้นทุนการผลิตที่เป็น
ต้นทุนผันแปรรวม 4,015 บาทต่อไร่ ส่วนวิธีเกษตรกรมีต้นทุนการผลิตที่เป็นต้นทุนผันแปรรวม 4,683 บาทต่อ
ไร่ วิธีทดสอบมีต้นทุนต่ ากว่าวิธีเกษตรกร  668 บาทต่อไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 16.6 เมื่อเปรียบเทียบ
ผลตอบแทน พบว่าวิธีทดสอบมีผลตอบแทน 10,775 บาทต่อไร่ ส่วนวิธีเกษตรกรมีผลตอบแทน 7,655 บาทต่อ
ไร่ วิธีทดสอบให้ผลตอบแทนต่อไร่สูงกว่าวิธีเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 40 เมื่อเปรียบเทียบอัตราส่วนรายได้ต่อ
การลงทุน พบว่าวิธีทดสอบมีค่า BCR เท่ากับ 3.68 และวิธีเกษตรกรมีค่า BCR เท่ากับ 2.63 ซึ่งมีค่าใกล้เคียง
กันเกษตรกรท าการผลิตแล้วมีผลก าไร (ตารางท่ี 4) 

ตารางท่ี 4 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลผลิต ต้นทุนการผลิต รายได้ ผลตอบแทน ระหว่างวิธีทดสอบกับ 

   วิธีเกษตรกร ในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี ปีเพาะปลูก 2557/58 

รายการ วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร 

1.ผลผลิตเฉลี่ย(กิโลกรัมต่อไร่) 5,916 4,935 

2.ต้นทุนผันแปร (บาทต่อไร่) 4,015 4,683 

3.ราคาขาย(บาทต่อกิโลกรัม) 2.50 2.50 

4.รายได้(บาทต่อไร่) 14,790 12,337 

5.ผลตอบแทน(บาทต่อไร่) 10,775 7,655 

6.ผลผลิต ณ จุดคุ้มทุน (กิโลกรัมต่อไร่) 1,606 1,873 

7.ราคา ณ จุดคุ้มทุน(บาทต่อกิโลกรัม) 0.68 0.95 

8.ค่า BCR 3.68 2.63 

หมายเหตุ ค่าเฉลี่ยจากเกษตรกร 2 ราย 

 

8.2 การทดสอบการท ามันเส้นสะอาดเพื่อเพิ่มมูลค่ามันส าปะหลัง 

เปรียบเทียบผลผลผลิตมันหัวสดกับมันเส้นสะอาด ราคาขาย รายได้  

เมื่อเปรียบเทียบการใช้เครื่องสับกับการใช้มีดสับมันส้นสะอาด พบว่าการใช้เครื่องสับมันเส้นสะอาด
สามารถสับผลผลิตหัวมันสดให้เป็นมันเส้นได้เฉลี่ย 3,200 กิโลกรัมต่อวัน คิดเป็น 800 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ทั้งนี้
การสับหัวมันสดด้วยเครื่องสับขึ้นอยู่กับการน าหัวมันใส่ลงรางของเครื่องสับซึ่งต้องมีระมัดระวัง และการ
ควบคุมการร่วงของหัวมันสด เพ่ือให้มีความสม่ าเสมอในการตัด เมื่อให้เกษตรกรท าการสับหัวมันสดโดยใช้มีด 
พบว่าเกษตรกรสามารถสับหัวมันสดให้เป็นมันเส้นได้เฉลี่ย 400 – 650 กิโลกรัมต่อวัน ซึ่งว่าข้อมูลที่ได้จะเป็น
ประโยชน์ในการวางแผนงานวิจัยต่อไป 
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เมื่อพิจารณาผลผลิตมันหัวสดกับผลผลิตมันเส้นสะอาด ราคา และรายได้ พบว่ามันส าปะหลังหัวสด
น้ าหนัก 1,000 กิโลกรัม สามารถท าเป็นมันเส้นได้ 459 กิโลกรัม สามารถขายได้ในราคา 6.50 บาทต่อกิโลกรัม 
ท าให้เกษตรกรมีรายได้จากการขายมันเส้น เป็นเงิน 3,081 บาท มีสัดส่วนรายได้เพ่ิมขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ
การขายผลผลิตหัวสด เป็นเงิน 581 บาทต่อตัน (ตารางท่ี 5) 

ตารางท่ี 5 เปรียบเทียบผลผลิต ราขาย และรายได้ ระหว่างผลผลิตหัวสดกับมันเส้นสะอาด 

   โดยใช้พันธุ์ระยอง 11 ในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี ในช่วงเดือนเมษายน ปี 2558 

รายการ น้ าหนักหัวสด (กิโลกรัม) น้ าหนักมันเส้นสะอาด (กิโลกรัม) 

1. น้ าหนักผลผลิต (กิโลกรัม) 1,000 459 

2. ราคาขาย (บาทต่อกิโลกรัม) 2.50 6.50 

3. รายได้ (บาทต่อตัน) 2,500 3,081 

หมายเหตุ เกษตรกรที่ร่วมด าเนินเป็นสมาชิกสหกรณ์โคนมสอยดาว จ ากัด จังหวัดจันทบุรี 

กรมการค้าต่างประเทศ (2544) ก าหนดมาตรฐานของมันเส้น“มันเส้นสะอาด” หมายความว่า มัน
ส าปะหลังลักษณะเป็นชิ้นที่ได้จากการแปรสภาพหัวมันส าปะหลังที่ผ่านกรรมวิธีการร่อนดินทราย และหรือ
วัตถุดิบอ่ืนที่ติดมากับหัวมันส าปะหลังออกแล้ว“วัตถุอ่ืน” หมายความว่า วัตถุที่ ไม่ใช่ส่วนประกอบตาม
ธรรมชาติของหัวมันส าปะหลังให้ก าหนดคุณภาพและมาตรฐานมันเส้นสะอาด ไว้ดังนี้ 1. มีแป้ง ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 70 โดยน้ าหนัก หรือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 โดยน้ าหนัก 2. มีเส้นใยของหัวมันส าปะหลัง ไม่เกินร้อยละ 4 โดย
น้ าหนัก 3. มีความชื้น ไม่เกินร้อยละ 13 โดยน้ าหนัก ไม่มีวัตถุอ่ืนเจือปน เว้นแต่ดินทรายที่ติดมากับหัวมัน
ส าปะหลังตามสภาพปกติ ไม่เกินร้อยละ 2 โดยน้ าหนัก 3. ไม่มีกลิ่นและสีผิดปกติ 4. ไม่บูด เน่า หรือขึ้นราไม่มี
แมลงที่ยังมีชีวิตอยู่ดังนั้นการท ามันเส้นน่าจะเป็นแนวทางหนึ่งในการเพ่ิมรายได้ให้แก่เกษตรกรและลดความ
เสี่ยงช่วงราคารับซื้อมีความผันผวน ซึ่งสามารถเก็บไว้และน ามาจ าหน่ายได้ในช่วงที่มีราคาสูง โดยแหล่งรับซื้อ
ผลผลิตมันเส้นคือโรงงานแป้งมันส าปะหลัง และสหกรณ์โคนมสอยดาว จ ากัดสรุปผลการท ามันเส้นสะอาดใน
พ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี โดยใช้พันธุ์ระยอง 11 เป็นพันธุ์ที่มีปริมาณแป้งสูง สามารถเพ่ิมรายได้ให้สูงขึ้น 581 บาท
ต่อตัน เมื่อเปรียบเทียบระหว่างเครื่องสับกับวิธีการสับด้วยมีด พบว่าสามารถสับหัวมันสดได้ประมาณ 600-
650 กิโลกรัมต่อวัน เฉลี่ย 100-108  กิโลกรัมต่อชั่วโมง 

 

 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

 การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตและท ามันเส้นสะอาด เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการผลิตมันส าปะหลัง และ
ยกระดับรายไดใ้ห้สูงขึ้น พอสรุปได้ ดังนี้  
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1 วิธีทดสอบให้ผลผลิตหัวสดเฉลี่ยสูงกว่าวิธีเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 19.8 มีสัดส่วนผลตอบแทนสูง
กว่าวิธีเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 40 เมื่อคิดอัตราส่วนรายได้ต่อการลงทุน พบว่าวิธีทดสอบมีค่า BCR เท่ากับ 
3.68 ส่วนวิธีเกษตรกรมีค่า BCR เท่ากับ 2.63 ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกัน เกษตรกรลงทุนเพาะปลูกแล้วมีผลก าไร แต่
เมื่อเปรียบเทียบวิธีทดสอบที่ปฏิบัติตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตรพบว่าวิธีทดสอบจะท าให้ได้รับ
ผลผลิต ผลตอบแทนต่อไร่สูงกว่าวิธีเกษตรกร โดยการลงทุนผลิตพืชทั้งวิธีทดสอบและวิธีเกษตรกรมีความเสี่ยง
เรื่องการขาดทุน 

2 การท ามันเส้นสะอาด สามารถจ าหน่ายได้ในราคา 6.50 บาทต่อกิโลกรัม มีรายได้ 3,081 บาท มี
สัดส่วนรายได้เพ่ิมขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับการขายผลผลิตหัวสด เป็นเงิน 581 บาทต่อตัน นพดล และคณะ 
(2556) ทดสอบการท ามันเส้นโดยใช้เครื่องสับโดยใช้มันหัวสดน้ าหนัก 1,000 กิโลกรัม ได้ผลผลิตมันเส้น
สะอาด 459 กิโลกรัม มีรายได้ 2,983.50 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับการขายหัวมันสด 1,000 กิโลกรัม มีรายได้
เพียง 2,500 บาท พบว่าการจ าหน่ายมันเส้นสะอาดมีรายได้สูงกว่าจ าหน่ายมันหัวสดคิดเป็นเงิน 483 บาทต่อ
ตัน หากเกษตรกรผลิตมันส าปะหลังได้ 5 ตันต่อไร่ จะมีรายได้จากมันเส้นคิดเป็นเงิน 2,015 บาทต่อไร่ ดังนั้น
การท ามันเส้นสะอาดสามารถเพ่ิมรายได้และเป็นทางเลือกแก่เกษตรกร ควรมีการรวมกลุ่มในการผลิตเพ่ือลด
ความเสี่ยงในช่วงที่ผลผลิตราคาตกต่ า 
 ข้อเสนอแนะ ควรถ่ายทอดความรู้เรื่องการท ามันเส้นให้เกษตรกร การรวมกลุ่มผลิต และมีสถานที่
ด าเนินการเพื่อน าผลผลิตที่ได้รอจ าหน่ายต่อไป 

 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 น าเครื่องสับมันเส้นไปทดสอบในพ้ืนที่ใกล้เคียง นักวิจัยสามารถน าไปขยายผลสู่เครือข่ายเกษตรกร 
และเกษตรกรสามารถใช้เป็นทางเลือกในการวางแผนผลิตพืชต่อไป 

 

11. ค าขอบคุณ 

 ขอขอบคุณกรมวิชาการเกษตร ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 และขอขอบคุณเกษตรกรใน
พ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี ทุกท่านที่ให้ความสะดวกในการใช้สถานที่และร่วมด าเนินการทดสอบจนงานส าเร็จบรรลุ
ตามวัตถุประสงค ์

 

12. เอกสารอ้างอิง 

กรมการค้าต่างประเทศ. 2544. ก าหนดมาตรฐานของมันเส้น“มันเส้นสะอาด”เอกสารโรเนียว. 

นพดล แดงพวง วุฒิชัย  กากแก้วพินิจ กัลยาศิลปิน  พรทิพย์  ศุขเจริญ  กมลภัทร  ศิริพงษ์  ประเสริฐ  
อุปถัมภ์  คุรุวรรณ์  ภามาตย์ ณัฐพล  มากท่า  ชูชาติ  วัฒนวรรณ  จงรักษ์  จารุเนตร  หฤทัย  แก่นลา  
อรุณี วัฒนวรรณ  เพ็ญจันทร์  ธาตุไพบูลย์  อุมาพร  รักษาพราหมณ์  สาลี่  ชินสถิต  และสุรเดช  
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ปัจฉิมกุล. 2557. การเพ่ิมศักยภาพการผลิตมันส าปะหลังแบบมีส่วนร่วมในภาคตะวันออก . การประชุม
วิ ช า ก า ร ร ะบ บ เก ษ ต รแ ห่ ง ช าติ ค รั้ ง ที่  9 ใน ร ะห ว่ า ง วั น ที่  21-23 พ ฤ ษ ภ าค ม  2557 ณ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น. 

ส านักงานเกษตรอ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี. 2557. ข้อมูลสถิติการปลูกพืชและข้อมูลปริมาณฝน 

รายอ าเภอของจังหวัดจันทบุรี.จ านวน 6 หน้า. 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2558. สถิติการเกษตรของประเทศไทย ปี 2557. ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ . 

ส านักส ารวจและวางแผนการใช้ที่ดิน. 2550. คู่มือการจัดการดินจังหวัดจันทบุรี กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวง 

เกษตรและสหกรณ์. 170 หน้า. 

13. ภาคผนวก 

13.1 รูปภาพผนวกประกอบกิจกรรม 

การท ามันเส้นสะอาด 

  
 

  
รูปที่ 1 ทดสอบการใช้เครื่องสับมันเส้นสะอาด 
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รูปที่ 2 การท ามันเส้นสะอาดโดยวิธีใช้มีดสับ 

 


