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5. บทคัดย่อ 
การทดสอบเทคโนโลยีแบบบูรณาการเพ่ือเพ่ิมผลผลิตมันส าปะหลังในพ้ืนที่จังหวัดก าแพงเพชร 

ด าเนินการตั้งแต่  ตุลาคม 2556  สิ้นสุด  กันยายน 2558 ในพ้ืนที่เกษตรกร ต าบลทรงธรรม อ าเภอเมือง จังหวัด
ก าแพงเพชร มีเกษตรกรร่วมด าเนินการ จ านวน 5 ราย ประกอบด้วย 2 วิธี คือ วิธีแนะน า และวิธีเกษตรกร พบว่า 
ผลผลิตมันส าปะหลังวิธีแนะน าให้ผลผลิตเฉลี่ย 4,310 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าวิธีเกษตรกรที่ให้ผลผลิตเฉลี่ย 3,803 
กิโลกรัมต่อไร่ หรือเพ่ิมขึ้นไร่ละ 507 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็น 13.3 เปอร์เซ็นต์ วิธีแนะน ามีเปอร์เซ็นต์แป้ง 26.8 
เปอร์เซ็นต์ สูงกว่าวิธีเกษตรกรที่มีเปอร์เซ็นต์แป้ง 18.5 เปอร์เซ็นต์ หรือสูงกว่าวิธีเกษตรกร 8.32 เปอร์เซ็นต์ 
ต้นทุนการผลิตมันส าปะหลังวิธีแนะน ามีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 1.02 บาทต่อกิโลกรัม ต่ ากว่าวิธีเกษตรกรที่มีต้นทุน



เฉลี่ย 1.28 บาทต่อกิโลกรัม หรือต้นทุนการผลิตเฉลี่ยลดลง 0.26 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็น 20.3 เปอร์เซ็นต์ วิธี
แนะน ามีรายได้เฉลี่ย สูงกว่าวิธีเกษตรกร 1,781 บาทต่อไร่ คิดเป็น 20.4 เปอร์เซ็นต์ ส าหรับรายได้สุทธิวิธีแนะน า
มีรายไดสุ้ทธิเฉลี่ยสูงกว่าวิธีเกษตรกร 2,253 บาทต่อไร่ คิดเป็น 58.3 เปอร์เซ็นต ์ 

 
6. ค าน า 

มันส าปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศ มีพ้ืนที่ปลูกในปี 2557 จ านวน 8,975,865 ไร่ 
ผลผลิต 30,022,052 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 3,561 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตมันส าปะหลังเพ่ิมขึ้นจากปี 2556 ร้อยละ 
4.55 มันส าปะหลังยังคงเป็นพืชอาหารหลักที่ส าคัญ ต่อความมั่นคงด้านอาหารและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคน
ชนบท ส าหรับทวีปเอเชีย มีความต้องการใช้มันส าปะหลังในอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ เช่น อุตสาหกรรม
แอลกอฮอล์ เอทานอล อาหาร และอาหารสัตว์  โดยผู้ผลิตรายใหญ่  5 อันดับแรก คือ ไนจีเรีย ไทย อินโดนีเซีย 
บราซิล และคองโก 

ความต้องการใช้มันสาปะหลังในประเทศของไทย ปี 2557 เพ่ิมขึ้นจากปี 2556 ร้อยละ 4.93 เนื่องจาก
ความต้องการใช้เพ่ือผลิตเอทานอลเพ่ิมสูงขึ้น จากนโยบายยกเลิกน้ ามันเบนซิน 91 ปัจจุบันมีโรงงานที่ใช้มัน
ส าปะหลังเป็นวัตถุดิบ ในการผลิตเอทานอล 6 แห่ง ส่วนความต้องการใช้เพ่ือผลิตแป้งมันส าปะหลังและมันเส้น
เพ่ิมขึ้นไม่มากนัก โดยความต้องการใช้ภายในประเทศมีประมาณร้อยละ 20-25 ที่เหลือร้อยละ 75-80 เพ่ือการ
ส่งออก มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังของไทย ปี 2557 เพ่ิมขึ้นจากปี 2556 ร้อยละ 17.8 เนื่องจากมี
การส่งมอบ สต๊อกผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังจากโครงการแทรกแซงตลาดมันส าปะหลังของรัฐบาล ประกอบกับ
ประเทศคู่ค้ายังมี ความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังเพ่ิมสูงขึ้น ทั้งนี้การส่งออกมันเส้นขึ้นอยู่กับราคาธัญพืช
ของประเทศคู่ค้า ส่วนแป้งมันส าปะหลัง มีการใช้ในอุตสาหกรรมที่หลากหลายมากขึ้นท าให้ความต้องการใช้
ขยายตัว ปัจจุบันจีนเป็นประเทศผู้น าเข้าผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังรายใหญ่ที่สุดของไทย เนื่องจากมีความต้องการใช้
มันเส้นเพ่ือน าไปผลิตแอลกอฮอล์และแป้งมันส าปะหลังเพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมกระดาษและสิ่งทอ (ส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร, 2558)  

ประเทศไทยมีความพร้อมในการผลิตม ันส าปะหลังอยู ่ใน เกณฑ์ส ูง  ค ือ  ม ีสภาพภ ูม ิ อากาศ 
ทรัพยากรธรรมชาติ และบุคลากรที่เหมาะสมทุกส่วนของการผลิตมันส าปะหลัง ตั้งแต่การปลูกโดย เกษตรกร
จนถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ของภาคเอกชนที่มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นทุกปี ซึ่งอุตสาหกรรมแป้งมีอัตราการ
เจริญเติบโตต่อเนื่องทุกปีอย่างน้อยร้อยละ 10 ต่อปี และมีความต้องการหัวมันส าปะหลังเพ่ิมขึ้น นอกจากนี้
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์หันมาใช้มันเส้นสะอาดเป็นวัตถุดิบท าอาหารสัตว์เพ่ิมขึ้นทุกปีเช่นกัน ท าให้เกิดการผลิตมัน
เส้นสะอาดไม่เพียงพอ รวมทั้งประเทศจีนมีความต้องการมันเส้นจากประเทศไทยไม่จ ากัดจ านวนเพ่ือผลิต
แอลกอฮอล์ส าหรับใช้ในด้านพลังงานเชื ้อเพลิง เนื ่องจากน้ ามันมีราคาสูงขึ ้นมาก จ าเป็นต้องหันมาใช้ม ัน
ส าปะหลังเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมการผลิตเอทานอลโดยใช้เป็นส่วนผสมกับน้ ามันเบนซิน ท าให้มีความ
ต้องการใช้มันส าปะหลังเป็นวัตถุดิบเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ฉะนั้นประเทศไทยต้องพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมัน
ส าปะหลังให้เหมาะสมแต่ละท้องที่ เนื่องจากประสิทธิภาพการผลิตค่อนข้างต่ า เป็นผลให้ต้นทุนการผลิตสูง โดย



ปรับปรุงบ ารุงดินรักษาความอุดมสมบูรณ์และพัฒนาพันธุ ์ให ้เหมาะสมแต่ละอุตสาหกรรมการแปรรูป 
(สถาบันวิจัยพืชไร่, 2546) 
 ภาคเหนือนับว่าเป็นแหล่งปลูกมันส าปะหลังที่ส าคัญแหล่งหนึ่งของประเทศ โดยเฉพาะภาคเหนือตอนล่าง
ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดพิษณุโลก เพชรบูรณ์ ก าแพงเพชร อุตรดิตถ์ พิจิตร ตาก และสุโขทัย มีพ้ืนที่ปลูกรวมกัน 
1,262,481 ไร่หรือคิดเป็นร้อยละ 14.07 ของพ้ืนที่ปลูกทั้งประเทศ โดยจังหวัดก าแพงเพชร มีพ้ืนที่ปลูกมากที่สุด 
667,643 ไร่ รองลงมา คือ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีพ้ืนที่ปลูก 189,609 (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2558)  

แต่อย่างไรก็ตาม จากการส ารวจและรับทราบปัญหาจากเกษตรกรที่ปลูกมันส าปะหลังในพ้ืนที่เขต
ภาคเหนือตอนล่าง พบว่า ผลผลิตมันส าปะหลังที่ปลูกในสภาพดังกล่าวให้ผลผลิตค่อนข้างต่ า  โดยเฉลี่ย 3,505 
กิโลกรัมต่อไร่ (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2558) เนื่องจากเกษตรกรขาดเทคโนโลยีด้านพันธุ์มันส าปะหลังที่
เหมาะสมกับพ้ืนที่ และการจัดการดิน ปุ๋ย และน้ าที่ไม่เหมาะสม จากสาเหตุที่กล่าวมาท าให้ผลผลิตต่ า  ท าให้
เกษตรกรมีรายได้ค่อนข้างต่ า ดังนั้น ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จึงท าการทดสอบและพัฒนา
เทคโนโลยีแบบบูรณาการในพ้ืนที่เกษตรกรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตที่ถูกต้องและเหมาะสม ท าให้ผลผลิต
เพ่ิมข้ึน ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยลดลง รายได้สูงขึ้น และเกษตรกรอยู่ดีกินดีต่อไป  
 
7. วิธีด าเนินการ 
วัสดุอุปกรณ์ 
 - พันธุ์พืช : มันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 11 และพันธุ์ห้วยบง 60 

- ปุ๋ยเคม:ี สูตร 46-0-0, 18-46-0, 0-0-60 
- สารเคมีตามความจ าเป็น 

วิธีการ 
1. คัดเลือกพ้ืนที่และเกษตรกรในจังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 5 รายๆละ 2 ไร่  
2. ด าเนินการปลูกมันส าปะหลังในพ้ืนที่เกษตรกรและเกษตรกรเป็นผู้ปฏิบัติ ไม่มีแผนแบบการทดลอง 

ประกอบด้วย 2 วิธี คือ 
1) วิธีแนะน า ใช้พันธุ์ระยอง 11 มีการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินตามค าแนะน าของกรม

วิชาการ (2553) (ตารางท่ี 1) 
2) วิธีเกษตรกร ใช้พันธุ์ที่ เกษตรกรใช้อยู่ ซึ่งส่วนใหญ่ใช้พันธุ์ห้วยบง 60 ใช้ปุ๋ยเคมีตามวิธี

เกษตรกร ส่วนใหญ่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น มูลหมู มูลไก่ ฯ  
การปลูก เตรียมพ้ืนที่โดยไถ เตรียมดิน 2 ครั้ง ปลูกมันส าปะหลังปลายฤดูฝน ก่อนปลูกแช่ท่อนพันธุ์ด้วยสาร

ไทอะมีโทแซม 25% WG อัตรา 4 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร ใช้พันธุ์ตามกรรมวิธีก าหนด ระยะปลูก 1.0 x 1.0 เมตร 
ส าหรับวิธีแนะน าใส่ปุ๋ยเคมี N-P2O5-K2O อัตราตามค่าวิเคราะห์ดิน รองพ้ืนพร้อมปลูก โดยใส่ปุ๋ยไนโตรเจนแบ่งใส่
ครึ่งหนึ่งน ามาคลุกเคล้ากับปุ๋ยเคมีสูตร 18-46-0 และปุ๋ยเคมีสูตร 0-0-60 เพ่ือใส่รองพ้ืนและปุ๋ยเคมีที่เหลือใส่หลัง
ปลูก 2 เดือน  (ตารางที่ 1)    มีการก าจัดวัชพืชก่อนใส่ปุ๋ยเคมีครั้งที่สอง ส่วนวิธีเกษตรกรใส่ปุ๋ยตามวิธีที่ปฏิบัติอยู่เดิม 
เก็บเกี่ยวเมื่ออายุ 12 - 18 เดือน  



ตารางที่ 1    ค าแนะน าการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินส าหรับมันส าปะหลังของกรมวิชาการเกษตร   
OM 
(%) 

อัตราปุ๋ย N 
(กก.N/ไร่) 

Avail. P 
(mg/kg) 

อัตราปุ๋ย P 
(กก.P2O5/ไร่) 

Exch. K 
(mg/kg) 

อัตราปุ๋ย K 
(กก.K2O/ไร่) 

< 1.0 16 < 7.0 8 < 30 16 
1.0 – 2.0 8 7 – 30 4 30 – 60 8 

> 2.0 4 > 30 0 > 60 4 
 
การบันทึกข้อมูล  

- ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา 

- ข้อมูลสมบัติของดิน  

- พิกัดแปลงทดลอง 

- วันปฏิบัติการต่างๆ 

- ผลผลิต โดยสุ่มเก็บผลผลิตแต่ละพันธุ์ขนาดพ้ืนที่ 16 ตารางเมตร จ านวน  4  จุด/ไร ่และ
เปอร์เซ็นต์แป้ง 

- วิเคราะห์ข้อมูลผลผลิตมันส าปะหลัง ค่าใช้จ่ายต่างๆ รายได้ และรายได้สุทธิ 
การวิเคราะห์ข้อมูล   

น าข้อมูลการทดลองไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยวิธี Yield Gap Analysis และวิเคราะห์ผลตอบแทน
ทางเศรษฐศาสตร์ โดยวิธี BCR (Benefit Cost Ratio) หรืออัตราส่วนของรายได้ต่อการลงทุน     
BCR =      รายได้   

ต้นทุนการผลิต  

1/ อัตราส่วนของรายได้ต่อการลงทุน (BCR) หมายถึง รายได้/ต้นทุน 
BCR < 1  รายได้น้อยกว่ารายจ่าย กิจกรรมที่จะด าเนินการนั้นขาดทุนไม่ควรด าเนินการผลิต   
BCR = 1  รายได้เท่ากับรายจ่าย กิจกรรมที่จะด าเนินการนั้นไม่มีก าไรและไม่ขาดทุนมีความเสี่ยงในการผลิต 

   ไม่สมควรท าการผลิต 
BCR > 1  รายได้มากกว่ารายจ่าย กิจกรรมที่จะด าเนินการนั้นมีก าไรมีความเสี่ยงน้อยในสามารถท าการผลิตได้ 

 
ระยะเวลาและสถานที่ 
 เริ่มต้น  ตุลาคม 2556  สิ้นสดุ  กันยายน 2558 ที่ไร่เกษตรกร อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
 
8. ผลการทดลองและวิจารณ์  
 ด าเนินการจัดท าการทดสอบเทคโนโลยีแบบบูรณาการเพ่ือเพ่ิมผลผลิตมันส าปะหลังในพ้ืนที่จังหวัด
ก าแพงเพชรโดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 5 ราย ในพ้ืนที่  ต าบลทรงธรรม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 



การทดสอบด าเนินการ 2 ปี โดยเน้นการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร มีผลการ
ทดลองดังนี ้ 
 

การวิเคราะห์ดิน  
 โดยเก็บตัวอย่างดินในแปลงเกษตรกรจ านวน 5 ราย มาวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหาร N P K และ pH 
พบว่า ผลการวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนต่ าทั้ง 5 แปลง ฟอสฟอรัสปริมาณสูง 4 แปลงและมีปริมาณปานกลาง 1 
แปลง ปริมาณโพรแทสเซียมปานกลางทั้ง 5 ราย  ดังนั้นอัตราที่แนะน าอัตราปุ๋ยเคมี N-P2O5-K2O เท่ากับ 16-0-8 
กิโลกรัมต่อไร่  ส าหรับแปลงที่มีปริมาณธาตุอาหารไนโตรเจนต่ า ฟอสฟอรัสปานกลาง และโพรแทสเซียมปานกลางใช้
อัตราที่แนะน าอัตราปุ๋ยเคมี N-P2O5-K2O เท่ากับ 16-4-8 กิโลกรัมต่อไร่ (ตารางที่2) 
 
ตารางท่ี 2 ผลวิเคราะห์ดินและอัตราปุ๋ยแนะน าของเกษตรกรจังหวัดก าแพงเพชร  

ชื่อ-สกุล pH 

ผลวิเคราะห์ดิน  อัตราปุ๋ย
แนะน า 

 (N-P2O5-K2O 
กิโลกรัมต่อไร่) 

OM 
(%) 

P 
(mg/kg) 

K 
(mg/kg) 

N P K 

นางปราณี  คุ้มกล่ า 5.13 0.47 53.5 36 ต่ า สูง ปานกลาง 16-0-8 
นางสุภัตรา  เนียนสกุล 5.04 0.32 16.8 30 ต่ า ปานกลาง ปานกลาง 16-4-8 

นายคมสัน  คุ้มกล่ า 4.81 0.26 67.1 42 ต่ า สูง ปานกลาง 16-0-8 
นายส่ง  บุญรอด 5.75 0.14 44.4 54 ต่ า สูง ปานกลาง 16-0-8 
นางมะลิ  ศรีวิชัย 5.48 0.41 164 42 ต่ า สูง ปานกลาง 16-0-8 

 
ผลผลิต 
 ผลการทดสอบผลผลิตของวิธีแนะน ามีผลผลิตสูงกว่าวิธีเกษตรกรด าเนินการในแปลงเกษตรกรจ านวน    
5 ราย ดังนี้ 
 1) นางปราณี  คุ้มกล่ า  ปี 2556 ด าเนินการทดสอบโดยการใช้ปุ๋ยเคมีตามค าแนะน า (ตารางที่ 2) 
ประกอบด้วย 2 กรรมวิธี ได้แก่ วิธีแนะน า การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน มีค าแนะน า คือ ใช้อัตราปุ๋ย N-P2O5-
K2O กิโลกรัมต่อไร่ ใส่ปุ๋ยให้ได้ปริมาณธาตุอาหาร เท่ากับ 16-0-8 กิโลกรัมต่อไร่ มีการใส่ปุ๋ยรองพ้ืนพร้อมปลูก โดย
ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 อัตรา 34.8 กิโลกรัมต่อไร่และ ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 0-0-60 อัตรา 13.3 กิโลกรัมต่อไร่ โดยน าปุ๋ยเคมี
สูตร 46-0-0 อัตรา 17.4 กิโลกรัมต่อไร่น ามาผสมคลุกเคล้ากับปุ๋ยเคมีสูตร 0-0-60 อัตรา 13.3 กิโลกรัมต่อไร่  เมื่อมัน
ส าปะหลัง 2 เดือน ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 อัตรา 17.4 กิโลกรัมต่อไร่ มีการก าจัดวัชพืชก่อนใส่ปุ๋ยเคมีครั้งที่สอง เก็บ
เกี่ยวเมื่ออายุ 10 เดือน ได้ผลผลิต 4,575 กิโลกรัมต่อไร่ มีเปอร์เซ็นต์แป้ง 26 เปอร์เซ็นต์ ส่วนวิธีเกษตรกรได้ผลผลิต 
4,170 กิโลกรัมต่อไร่ มีเปอร์เซ็นต์แป้ง 28 เปอร์เซ็นต์ วิธีแนะน ามีผลผลิตสูงกว่าวิธีเกษตรกร 405 กิโลกรัมต่อไร่ คิด
เป็น 9.71 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 3 และ6) 



 ปี 2557 การด าเนินการทดสอบใช้อัตราปุ๋ยเคมีเช่นเดียวกับ ปี 2556 พบว่าได้ผลผลิต 4,275 กิโลกรัมต่อ
ไร่ มีเปอร์เซ็นต์แป้ง 24.7 เปอร์เซ็นต์ ส่วนวิธีเกษตรกรได้ผลผลิต 4,240 กิโลกรัมต่อไร่ มีเปอร์เซ็นต์แป้ง 21.4 
เปอร์เซ็นต์ วิธีแนะน ามีผลผลิตสูงกว่า 35 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็น 0.82 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 4) และมีเปอร์เซ็นต์
แป้งสูงกว่า 3.3 เปอร์เซ็นต์ (ตารางท่ี 6) 

2) นางสุภัตรา  เนียนสกุล ปี 2556 ด าเนินการทดสอบโดยการใช้ปุ๋ยตามค าแนะน า (ตารางที่ 2) 
ประกอบด้วย 2 กรรมวิธี ได้แก่ วิธีแนะน า การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน มีค าแนะน า คือ ใช้อัตราปุ๋ย N-P2O5-
K2O กิโลกรัมต่อไร่ ใส่ปุ๋ยให้ได้ปริมาณธาตุอาหาร เท่ากับ 16-4-8 กิโลกรัมต่อไร่ มีการใส่ปุ๋ยรองพ้ืนพร้อมปลูก โดย
ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 อัตรา 31.5 กิโลกรัมต่อไร่ ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 18-46-0 อัตรา 8.70 กิโลกรัมต่อไร่ และ ใส่ปุ๋ยเคมี
สูตร 0-0-60 อัตรา 13.3 กิโลกรัมต่อไร่ โดยน าปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 อัตรา 15.8 กิโลกรัมต่อไร่น ามาผสมคลุกเคล้ากับ
ปุ๋ยเคมีสูตร 18-46-0 อัตรา 8.70 กิโลกรัมต่อไร่ และปุ๋ยเคมีสูตร 0-0-60 อัตรา 13.3 กิโลกรัมต่อไร่  เมื่อมัน
ส าปะหลัง 2 เดือน ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 อัตรา 17.4 กิโลกรัมต่อไร่ มีการก าจัดวัชพืชก่อนใส่ปุ๋ยเคมีครั้งที่สอง เก็บ
เกี่ยวเมื่ออายุ 10 เดือน ได้ผลผลิต 5,020 กิโลกรัมต่อไร่ มีเปอร์เซ็นต์แป้ง 27.8 เปอร์เซ็นต์ ส่วนวิธีเกษตรกรได้ผล
ผลิต 2,750 กิโลกรัมต่อไร่ มีเปอร์เซ็นต์แป้ง 21.8 เปอร์เซ็นต์ วิธีแนะน ามีผลผลิตสูงกว่าวิธีเกษตรกร 2,270 กิโลกรัม
ต่อไร่ คิดเป็น 82.5 เปอร์เซ็นต์ และมเีปอร์เซ็นต์แป้งสูงกว่าวิธีเกษตรกร 6 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 3 และ6) 

ปี 2557 การด าเนินการทดสอบใช้อัตราปุ๋ยเคมีเช่นเดียวกับ ปี 2556 พบว่าได้ผลผลิต 3,700 กิโลกรัมต่อ
ไร่ มีเปอร์เซ็นต์แป้ง 30.5 เปอร์เซ็นต์ ส่วนวิธีเกษตรกรได้ผลผลิต 3,950 กิโลกรัมต่อไร่ มีเปอร์เซ็นต์แป้ง 21.8 
เปอร์เซ็นต์ วิธีแนะน ามีผลผลิตต่ ากว่า 250 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็น 6.32 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 4) แต่วิธีแนะน ามี
เปอร์เซ็นตแ์ปง้สูงกว่าวิธีเกษตรกร 8.70 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 6) 

3) นายคมสัน  คุ้มกล่ า ปี  2556 ด าเนินการทดสอบโดยการใช้ปุ๋ยตามค าแนะน า (ตารางที่  2) 
ประกอบด้วย 2 กรรมวิธี ได้แก่ วิธีแนะน า การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน มีค าแนะน า คือ ใช้อัตราปุ๋ย N-P2O5-
K2O กิโลกรัมต่อไร่ ใส่ปุ๋ยให้ได้ปริมาณธาตุอาหาร เท่ากับ 16-0-8 กิโลกรัมต่อไร่ มีการใส่ปุ๋ยรองพ้ืนพร้อมปลูก โดย
ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 อัตรา 34.8 กิโลกรัมต่อไร่และ ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 0-0-60 อัตรา 13.3 กิโลกรัมต่อไร่ โดยน าปุ๋ยเคมี
สูตร 46-0-0 อัตรา 17.4 กิโลกรัมต่อไร่น ามาผสมคลุกเคล้ากับปุ๋ยเคมีสูตร 0-0-60 อัตรา 13.3 กิโลกรัมต่อไร่  เมื่อมัน
ส าปะหลัง 2 เดือน ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 อัตรา 17.4 กิโลกรัมต่อไร่ มีการก าจัดวัชพืชก่อนใส่ปุ๋ยเคมีครั้งที่สอง เก็บ
เกี่ยวเมื่ออายุ 10 เดือน ได้ผลผลิต 4,088 กิโลกรัมต่อไร่ มีเปอร์เซ็นต์แป้ง 26.3 เปอร์เซ็นต์ ส่วนวิธีเกษตรกรได้ผล
ผลิต 2,250 กิโลกรัมต่อไร่ มีเปอร์เซ็นต์แป้ง 25 เปอร์เซ็นต์ วิธีแนะน ามีผลผลิตสูงกว่าวิธีเกษตรกร 1,838 กิโลกรัม
ต่อไร่ คิดเป็น 81.7 เปอร์เซ็นต์ และมีเปอร์เซ็นตแ์ป้งสูงกว่าวิธีเกษตรกร 1.3 เปอร์เซ็นต์ (ตารางท่ี 3 และ6) 

ปี 2557 การด าเนินการทดสอบใช้อัตราปุ๋ยเคมีเช่นเดียวกับ ปี 2556 ได้ผลผลิต 3,900 กิโลกรัมต่อไร่ มี
เปอร์เซ็นต์แป้ง 28.7 เปอร์เซ็นต์ ส่วนวิธีเกษตรกรได้ผลผลิต 4,530 กิโลกรัมต่อไร่ มีเปอร์เซ็นต์แป้ง 16.5 เปอร์เซ็นต์ 
พบว่า วิธีเกษตรกรให้ผลผลิตสูงกว่าวิธีทดสอบ 630 กิโลกรัมต่อไร่ ทั้งนี้เกษตรกรมีการใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 
อัตรา 100 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งมีปริมาณธาตุอาหาร N-P2O5-K2O สูงกว่าวิธีทดสอบ (16-0-8) ซึ่งสอดคล้องกับผลการ
ทดลองของนายกฤษฎาพร สินชัย พบว่า การใส่ปุ๋ยมีผลท าให้ ความสูง พ้ืนที่ใบ น้ าหนักแห้งรวมส่วนเหนือพ้ืนดิน 
และผลผลิต มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ โดยกรรมวิธีที่ใส่ปุ๋ยเคมีครบสามธาตุร่วมกับมูลโค ท า



ให้มันส าปะหลังมีการเจริญเติบโตและผลผลิตสูงสุด ดังนั้นการใส่ปุ๋ยเคมีครบสามธาตุร่วมกับมูลโค มีการดูดใช้ธาตุ
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมมากที่สุด โดยปริมาณธาตุไนโตรเจน และฟอสฟอรัส จะมากท่ีสุดในล าต้น 
ส่วนปริมาณธาตุโพแทสเซียมจะมากที่สุดในราก โดยธาตุโพแทสเซียมจะมีผลต่อการให้ผลผลิตหัวมันส าปะหลัง
สูงสุด รองลงมาเป็นไนโตรเจน และฟอสฟอรัส (กฤษฎาพร,2555)  วิธีแนะน ามีเปอร์เซ็นต์แป้ง 28.7 เปอร์เซ็นต์ 
ส่วนวิธีเกษตรกรมีเปอร์เซ็นต์แป้ง 16.5 เปอร์เซ็นต์ วิธีแนะน ามีเปอร์เซ็นต์แป้งสูงกว่าวิธีทดสอบ 12.2 เปอร์เซ็นต์ คิด
เป็น 73.9 เปอร์เซ็นต์  เนื่องจากวิธีทดสอบใช้พันธุ์ระยอง 11  ขอดีเป็นมันส าปะหลังพันธุ์ที่ให้เปอร์เซ็นต์แป้งและ
ผลผลิตแป้งเฉลี่ยสูง และมีผลต่อการขายผลผลิตที่ได้ราคาสูงขึ้น ส่วนวิธีเกษตรกรเปอร์เซ็นต์ต่ ามากจึงขายได้ราคาต่ า
กว่าวิธีเกษตรกร (ตารางที่ 4 และ6) 

4) นายส่ง  บุญรอด ปี 2556 ด าเนินการทดสอบโดยการใช้ปุ๋ย เคมีตามค าแนะน า (ตารางที่  2) 
ประกอบด้วย 2 กรรมวิธี ได้แก่ วิธีแนะน า การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน มีค าแนะน า คือ ใช้อัตราปุ๋ย N-P2O5-
K2O กิโลกรัมต่อไร่ ใส่ปุ๋ยให้ได้ปริมาณธาตุอาหาร เท่ากับ 16-0-8 กิโลกรัมต่อไร่ มีการใส่ปุ๋ยรองพ้ืนพร้อมปลูก โดย
ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 อัตรา 34.8 กิโลกรัมต่อไร่และ ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 0-0-60 อัตรา 13.3 กิโลกรัมต่อไร่ โดยน าปุ๋ยเคมี
สูตร 46-0-0 อัตรา 17.4 กิโลกรัมต่อไร่น ามาผสมคลุกเคล้ากับปุ๋ยเคมีสูตร 0-0-60 อัตรา 13.3 กิโลกรัมต่อไร่  เมื่อมัน
ส าปะหลัง 2 เดือน ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 อัตรา 17.4 กิโลกรัมต่อไร่ มีการก าจัดวัชพืชก่อนใส่ปุ๋ยเคมีครั้งที่สอง เก็บ
เกี่ยวเมื่ออายุ 10 เดือน ได้ผลผลิต 4,215 กิโลกรัมต่อไร่ มีเปอร์เซ็นต์แป้ง 28 เปอร์เซ็นต์ ส่วนวิธีเกษตรกรได้ผลผลิต 
4,090 กิโลกรัมต่อไร่ มีเปอร์เซ็นต์แป้ง 29 เปอร์เซ็นต์ วิธีแนะน ามีผลผลิตสูงกว่าวิธีเกษตรกร 125 กิโลกรัมต่อไร่ คิด
เป็น 6.22 เปอร์เซ็นต์ (ตารางท่ี 3 และ6) 

ปี 2557 การด าเนินการทดสอบใช้อัตราปุ๋ยเคมีเช่น เดียวกับปีที่1 ได้ผลผลิต 4,754 กิโลกรัมต่อไร่ มี
เปอร์เซ็นต์แป้ง 26.8 เปอร์เซ็นต์ ส่วนวิธีเกษตรกรได้ผลผลิต 4,220 กิโลกรัมต่อไร่ มีเปอร์เซ็นต์แป้ง 20.5 เปอร์เซ็นต์ 
วิธีแนะน ามีผลผลิตสูงกว่าวิธีเกษตรกร 534 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็น 12.7 เปอร์เซ็นต ์(ตารางท่ี 4 และ6) 

5) นางมะลิ  ศรีวิชัย ปี  2556 ด าเนินการทดสอบโดยการใช้ปุ๋ยเคมีตามค าแนะน า (ตารางที่  2) 
ประกอบด้วย 2 กรรมวิธี ได้แก่ วิธีแนะน า การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน มีค าแนะน า คือ ใช้อัตราปุ๋ย N-P2O5-
K2O กิโลกรัมต่อไร่ ใส่ปุ๋ยให้ได้ปริมาณธาตุอาหาร เท่ากับ 16-0-8 กิโลกรัมต่อไร่ มีการใส่ปุ๋ยรองพ้ืนพร้อมปลูก โดย
ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 อัตรา 34.8 กิโลกรัมต่อไร่และ ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 0-0-60 อัตรา 13.3 กิโลกรัมต่อไร่ โดยน าปุ๋ยเคมี
สูตร 46-0-0 อัตรา 17.4 กิโลกรัมต่อไร่น ามาผสมคลุกเคล้ากับปุ๋ยเคมีสูตร 0-0-60 อัตรา 13.3 กิโลกรัมต่อไร่  เมื่อมัน
ส าปะหลัง 2 เดือน ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 อัตรา 17.4 กิโลกรัมต่อไร่ มีการก าจัดวัชพืชก่อนใส่ปุ๋ยเคมีครั้งที่สอง เก็บ
เกี่ยวเมื่ออายุ 10 เดือน ได้ผลผลิต 4,670 กิโลกรัมต่อไร่ มีเปอร์เซ็นต์แป้ง 25 เปอร์เซ็นต์ ส่วนวิธีเกษตรกรได้ผลผลิต 
4,530 กิโลกรัมต่อไร่ มีเปอร์เซ็นต์แป้ง 19 เปอร์เซ็นต์ วิธีแนะน ามีผลผลิตสูงกว่าวิธีเกษตรกร 140 กิโลกรัมต่อไร่ คิด
เป็น 3.09 เปอร์เซ็นต์ และเปอร์เซ็นต์แป้งสูงกว่าวิธีเกษตรกร 6 เปอร์เซ็นต ์(ตารางท่ี 3 และ6) 

ปี 2557 การด าเนินการทดสอบใช้อัตราปุ๋ยเคมีเช่นเดียวกับ ปี 2556 ได้ผลผลิต 3,900 กิโลกรัมต่อไร่ มี
เปอร์เซ็นต์แป้ง 24.3 เปอร์เซ็นต์ ส่วนวิธีเกษตรกรได้ผลผลิต 3,300 กิโลกรัมต่อไร่ มีเปอร์เซ็นต์แป้ง 16 เปอร์เซ็นต์ 
วิธีแนะน ามีผลผลิตสูงกว่าวิธีเกษตรกร 600 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็น 18.2 เปอร์เซ็นต์ และมีเปอร์เซ็นต์สูงกว่า 8.3 
เปอร์เซ็นต ์(ตารางท่ี 4 และ6) 



ผลผลิตเฉลี่ย  
ปี 2556 วิธีแนะน ามีผลผลิตเฉลี่ย 4,514 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าวิธีเกษตรกรที่ให้ผลผลิตเฉลี่ ย 3,558 

กิโลกรัมต่อไร่ หรือเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยไร่ละ 976 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็น 27.4 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 3) วิธีแนะน ามี
เปอร์เซ็นต์เฉลี่ย 26.6 เปอร์เซ็นต์ สูงกว่าวิธีเกษตรกร 1.5 เปอร์เซ็นต์ หรือเพ่ิมขึ้นเพียง 1.6 เปอร์เซ็นต์       
(ตารางท่ี 6) ซึ่งท าให้ราคาซื้อผลผลิตมันส าปะหลังเท่ากัน คือ 2.3 บาทต่อกิโลกรัม 

ปี 2557 วิธีแนะน ามีผลผลิตเฉลี่ย 4,106 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าวิธีเกษตรกรให้ผลผลิตเฉลี่ ย 4,048 
กิโลกรัมต่อไร่ หรือเพ่ิมเพียง 58 กิโลกรัมต่อไร่ ทั้งนี้เพ่ิมจากวิธีเกษตรกร มีผลผลิตมันส าปะหลังที่เพ่ิมขึ้นสูงกว่าวิธี
แนะน า ทั้งนี้เนื่องจากเกษตรกร 2 ราย ได้ใส่ปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15  อัตรา 100 กิโลกรัมต่อไร่ และปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่ง
เมื่อคิดเป็นธาตุอาหารแล้วสูงกว่าวิธีแนะน า (ตารางที่ 4 และตารางผนวกท่ี 2 และ 4) ส าหรับเปอร์เซ็นต์แป้งพบว่า
วิธีแนะน ามีเปอร์เซ็นต์แป้งเฉลี่ย 27 เปอร์เซ็นต์ สูงกว่าวิธีเกษตรกรมีเปอร์เซ็นต์แป้ง 18.5 เปอร์เซ็นต์ หรือสูงกว่า 
8.5 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 6) ท าให้มีผลต่อราคาซื้อผลผลิตมันส าปะหลัง โดยวิธีแนะน าเกษตรกรสามารถขายได้
ราคาสูงกว่าเท่ากับ 2.6 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนวิธีเกษตรกรขายได้ราคาเท่ากับ 2.3 บาทต่อกิโลกรัม สาเหตุที่วิธี
แนะน ามีเปอร์เซ็นต์แป้งสูงกว่าเนื่องจากวิธีแนะน าใช้มันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 11 ซึ่งให้เปอร์เซ็นต์แป้งสูงกว่าพันธุ์
หว้ยบง 60 (กรมวิชาการเกษตร,2552) และในช่วงก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิตมีฝนตกในช่วงเดือนมกราคม ถึง เมษายน 
2558 ท าให้เปอร์เซ็นต์แป้งลดลง (ภาพผนวกท่ี 2) 

ผลผลิตเฉลี่ย 2 ปี ผลผลิตของแปลงทดสอบเทคโนโลยีแบบบูรณาการเพ่ือเพ่ิมผลผลิตมันส าปะหลังใน
พ้ืนที่จังหวัดก าแพงเพชร ระหว่างวิธีแนะน าและวิธีของเกษตรกรเฉลี่ยทั้งสองปี พบว่า ผลผลิตมันส าปะหลังวิธี
แนะน าให้ผลผลิตเฉลี่ย 4,310 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนวิธีเกษตรกรให้ผลผลิตเฉลี่ย 3,803 กิโลกรัมต่อไร่ โดยวิธีแนะน า
ให้ผลผลิตเฉลี่ยสูงกว่า วิธีเกษตรกร 507 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็น13.3 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 5 ) ส าหรับเปอร์เซ็นต์
แป้งของผลผลิตมันส าปะหลังวิธีแนะน ามีเปอร์เซ็นต์แป้งเฉลี่ย 26.8 เปอร์เซ็นต์ ส่วนวิธีเกษตรกรมีเปอร์เซ็นต์แป้ง
เฉลี่ย 18.5 เปอร์เซ็นต์ วิธีแนะน ามีเปอร์เซ็นต์แป้งเฉลี่ยสูงกว่าวิธีเกษตรกร 8.32 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็น 45 
เปอร์เซ็นต์ (ตารางท่ี 6) 

จากภาพผนวกที่ 1 และ2 เห็นว่าการปลูกมันส าปะหลังในปี 2556 มีปริมาณกระจายตัวของฝนสูงกว่าปี 
2557 ซึ่งท าให้ผลผลิตใน ปี2556 เฉลี่ย 4,514 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่า ปี 2557 เฉลี่ย 4,106 กิโลกรัมต่อไร่ หรือสูง
ว่า 408 กิโลกรัมต่อไร่ จากการทดสอบพบว่าพันธุ์ระยอง 11 เป็นพันธุ์ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่แต่เปอร์เซ็นต์แป้งที่ต่ า
เนื่องจากมีฝนตกช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิต ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์แป้งสูงกว่าวิธีเกษตรกรที่ใช้พันธุ์ห้วยบง 60 
สอดคล้องกับรายงานเรื่องแป้งในหัวมันส าปะหลัง หนังสือครบรอบ 30 ปี สมาคมแป้งมันส าปะหลังไทยโดย 
ศาสตราจารย์ ดร.เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์ กล่าวว่า มันส าปะหลังที่เก็บเกี่ยวในช่วงฤดูแล้ง โดยเฉพาะช่วง
อากาศเย็น ในเดือนพฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ จะมีปริมาณแป้งในหัวสูงกว่าการเก็บเกี่ยวใน
ช่วงเวลาอ่ืน ส่วนเดือนพฤษภาคม และมิถุนายน (ต้นฤดูฝน) ต้นมันส าปะหลังจะได้รับน้ าฝนดึงแป้งไปใช้แตกยอด
และใบอ่อน หัวที่ได้จะมีแป้งต่ ากว่าฤดูอ่ืน  

 
 



ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ 
1) นางปราณี  คุ้มกล่ า ปี 2556 มีรายได้จากการผลิตมันส าปะหลังวิธีแนะน ามีรายได้ 10,523 บาทต่อไร่ 

ส่วนวิธีเกษตรกรมีรายได้ 9,591 บาทต่อไร่ โดยวิธีแนะน ามีรายได้สูงกว่าวิธีเกษตรกร 932 บาทต่อไร่ คิดเป็น 9.71 
เปอร์เซ็นต์ ต้นทุนการผลิตมันส าปะหลังวิธีแนะน ามีต้นทุนการผลิต 4,759 บาทต่อไร่ ส่วนวิธีเกษตรกรมีต้นทุน
การผลิตมันส าปะหลัง 5,066 บาทต่อไร่ โดยวิธีแนะน ามีต้นทุนต่ ากว่าวิธีเกษตรกร 307 บาทต่อไร่ คิดเป็น 6.06 
เปอร์เซ็นต์ ส าหรับรายได้สุทธิจากการผลิตมันส าปะหลังวิธีแนะน ามีรายได้สุทธิ 5,764 บาทต่อไร่ ส่วนวิธีเกษตรกร
มีรายได้สุทธิ 4,525 บาทต่อไร่ โดยวิธีแนะน ามีรายได้สุทธิสูงกว่าวิธีเกษตรกร 1,239 บาทต่อไร่ คิดเป็น 27.4 
เปอร์เซ็นต์ ส าหรับอัตราส่วนของรายได้ต่อการลงทุนเท่ากับ 2.21 ด าเนินการมีก าไรมีความเสี่ยงน้อยสามรถท า
การผลิตได้ (ตารางท่ี 3) 
 ปี 2557 รายได้จากการผลิตมันส าปะหลังวิธีแนะน ามีรายได้ 11,115 บาทต่อไร่ ส่วนวิธีเกษตรกรมีรายได้ 
9,752 บาทต่อไร่ โดยวิธีแนะน ามีรายได้สูงกว่าวิธีเกษตรกร 1,363 บาทต่อไร่ คิดเป็น 14 เปอร์เซ็นต์ ต้นทุนการ
ผลิตมันส าปะหลังวิธีแนะน ามีต้นทุนการผลิต 4,676 บาทต่อไร่ ส่วนวิธีเกษตรกรมีต้นทุนการผลิตมันส าปะหลัง 
5,078 บาทต่อไร่ โดยวิธีแนะน ามีต้นทุนต่ ากว่าวิธีเกษตรกร 402 บาทต่อไร่ คิดเป็น 7.91 เปอร์เซ็นต์ ส าหรับ
รายได้สุทธิจากการผลิตมันส าปะหลังวิธีแนะน ามีรายได้สุทธิ 6,439 บาทต่อไร่ ส่วนวิธีเกษตรกรมีรายได้สุทธิ 
4,674 บาทต่อไร่ โดยวิธีแนะน ามีรายได้สุทธิสูงกว่าวิธีเกษตรกร 1,765 บาทต่อไร่ คิดเป็น 37.8 เปอร์เซ็นต์ 
ส าหรับอัตราส่วนของรายได้ต่อการลงทุนเท่ากับ 2.38 ด าเนินการมีก าไรมีความเสี่ยงน้อยสามรถท าการผลิตได้
(ตารางท่ี 4) 

2) นางสุภัตรา  เนียนสกุล ปี 2556 มีรายได้จากการผลิตมันส าปะหลังวิธีแนะน ามีรายได้ 11,546 บาทต่อ
ไร่ ส่วนวิธีเกษตรกรมีรายได้ 6,325 บาทต่อไร่ โดยวิธีแนะน ามีรายได้สูงกว่าวิธีเกษตรกร 5,221 บาทต่อไร่ คิดเป็น 
82.5 เปอร์เซ็นต์ ต้นทุนการผลิตมันส าปะหลังวิธีแนะน ามีต้นทุนการผลิต 4,558 บาทต่อไร่ ส่วนวิธีเกษตรกรมี
ต้นทุนการผลิตมันส าปะหลัง 4,865 บาทต่อไร่ โดยวิธีแนะน ามีต้นทุนต่ ากว่า วิธีเกษตรกร 307 บาทต่อไร่ คิดเป็น 
6.6 เปอร์เซ็นต์ ส าหรับรายได้สุทธิจากการผลิตมันส าปะหลังวิธีแนะน ามีรายได้สุทธิ 6,988 บาทต่อไร่ ส่วนวิธี
เกษตรกรมีรายได้สุทธิ 1,460 บาทต่อไร่ โดยวิธีแนะน ามีรายได้สุทธิสูงกว่าวิธีเกษตรกร 5,228 บาทต่อไร่ คิดเป็น 
358 เปอร์เซ็นต์ ส าหรับอัตราส่วนของรายได้ต่อการลงทุนเท่ากับ 2.53 ด าเนินการมีก าไรมีความเสี่ยงน้อยสามรถ
ท าการผลิตได้ (ตารางท่ี 3) 
 ปี 2557 ส าหรับรายได้จากการผลิตมนัส าปะหลังวิธีแนะน ามีรายได้ 9,620 บาทต่อไร่ ส่วนวิธีเกษตรกรมี
รายได้ 9,085 บาทต่อไร่ โดยวิธีแนะน ามีรายได้สูงกว่าวิธีเกษตรกร 535 บาทต่อไร่ คิดเป็น 5.88 เปอร์เซ็นต์ 
ต้นทุนการผลิตมันส าปะหลังวิธีแนะน ามีต้นทุนการผลิต 4,600 บาทต่อไร่ ส่วนวิธีเกษตรกรมีต้นทุนการผลิตมัน
ส าปะหลัง 4,878 บาทต่อไร่ โดยวิธีแนะน ามีต้นทุนต่ ากว่าวิธีเกษตรกร 278 บาทต่อไร่ คิดเป็น 5.69 เปอร์เซ็นต์ 
ส าหรับรายได้สุทธิจากการผลิตมันส าปะหลังวิธีแนะน ามีรายได้สุทธิ 5,020 บาทต่อไร่ ส่วนวิธีเกษตรกรมีรายได้
สุทธิ 4,207บาทต่อไร่ โดยวิธีแนะน ามีรายได้สุทธิสูงกว่าวิธีเกษตรกร 813 บาทต่อไร่ คิดเป็น 19.3 เปอร์เซ็นต์ 
ส าหรับอัตราส่วนของรายได้ต่อการลงทุนเท่ากับ 2.09 ด าเนินการมีก าไรมีความเสี่ยงน้อยสามรถท าการผลิตได้
(ตารางท่ี 4) 



3) นายคมสัน  คุ้มกล่ า ปี 2556 มีรายได้จากการผลิตมันส าปะหลังวิธีแนะน ามีรายได้ 9,402 บาทต่อไร่ 
ส่วนวิธีเกษตรกรมีรายได้ 5,175 บาทต่อไร่ โดยวิธีแนะน ามีรายได้สูงกว่าวิธีเกษตรกร 4,227 บาทต่อไร่ คิดเป็น 
81.7 เปอร์เซ็นต์ ต้นทุนการผลิตมันส าปะหลังวิธีแนะน ามีต้นทุนการผลิต 4,628 บาทต่อไร่ ส่วนวิธีเกษตรกรมี
ต้นทุนการผลิตมันส าปะหลัง 4,935 บาทต่อไร่ โดยวิธีแนะน ามีต้นทุนต่ ากว่าวิธีเกษตรกร 307 บาทต่อไร่ คิดเป็น 
6.2 เปอร์เซ็นต์ ส าหรับรายได้สุทธิจากการผลิตมันส าปะหลังวิธีแนะน ามีรายได้สุทธิ 4,774 บาทต่อไร่ ส่วนวิธี
เกษตรกรมีรายได้สุทธิ 240 บาทต่อไร่ โดยวิธีแนะน ามีรายได้สุทธิสูงกว่าวิธีเกษตรกร 4,534 บาทต่อไร่ คิดเป็น 
1889 เปอร์เซ็นต์ ส าหรับอัตราส่วนของรายได้ต่อการลงทุนเท่ากับ 2.03 ด าเนินการมีก าไรมีความเสี่ยงน้อยสามรถ
ท าการผลิตได้ (ตารางท่ี 3) 
 ปี 2557 มีรายได้จากการผลิตมันส าปะหลังวิธีแนะน ามีรายได้ 10,140 บาทต่อไร่ ส่วนวิธีเกษตรกรมี
รายได้ 10,419 บาทต่อไร่ วิธีแนะน ามีรายได้สูงกว่าวิธีเกษตรกร 279 บาทต่อไร่ คิดเป็น 2.67 เปอร์เซ็นต์ ต้นทุน
การผลิตมันส าปะหลังวิธีแนะน ามีต้นทุนการผลิต 3,990 บาทต่อไร่ ส่วนวิธีเกษตรกรมีต้นทุนการผลิตมันส าปะหลัง 
5,480 บาทต่อไร่ โดยวิธีแนะน ามีต้นทุนต่ ากว่าวิธีเกษตรกร 1,490 บาทต่อไร่ คิดเป็น 27.2 เปอร์เซ็นต์ ส าหรับ
รายได้สุทธิจากการผลิตมันส าปะหลังวิธีแนะน ามีรายได้สุทธิ 6,150 บาทต่อไร่ ส่วนวิธีเกษตรกรมีรายได้สุทธิ 
4,939 บาทต่อไร่ โดยวิธีแนะน ามีรายได้สุทธิสูงกว่าวิธีเกษตรกร 1,211 บาทต่อไร่ คิดเป็น 24.5 เปอร์เซ็นต์ 
ส าหรับอัตราส่วนของรายได้ต่อการลงทุนเท่ากับ 2.54 ด าเนินการมีก าไรมีความเสี่ยงน้อยสามรถท าการผลิตได้ 
(ตารางท่ี 4) 

4) นายส่ง  บุญรอด ปี 2556 มีรายได้จากการผลิตมันส าปะหลังวิธีแนะน ามีรายได้ 9,695 บาทต่อไร่ ส่วน
วิธีเกษตรกรมีรายได้ 9,407 บาทต่อไร่ โดยวิธีแนะน ามีรายได้สูงกว่าวิธีเกษตรกร 288 บาทต่อไร่ คิดเป็น 3.06 
เปอร์เซ็นต์ ต้นทุนการผลิตมันส าปะหลังวิธีแนะน ามีต้นทุนการผลิต 4,583 บาทต่อไร่ ส่วนวิธีเกษตรกรมีต้นทุน
การผลิตมันส าปะหลัง 4,890 บาทต่อไร่ โดยวิธีแนะน ามีต้นทุนต่ ากว่าวิธีเกษตรกร 307 บาทต่อไร่ คิดเป็น 6.27 
เปอร์เซ็นต์ ส าหรับรายได้สุทธิจากการผลิตมันส าปะหลังวิธีแนะน ามีรายได้สุทธิ 5,112 บาทต่อไร่ ส่วนวิธีเกษตรกร
มีรายได้สุทธิ 4,517 บาทต่อไร่ โดยวิธีแนะน ามีรายได้สุทธิสูงกว่าวิธีเกษตรกร 595 บาทต่อไร่ คิดเป็น 13.2 
เปอร์เซ็นต์ ส าหรับอัตราส่วนของรายได้ต่อการลงทุนเท่ากับ 2.12 ด าเนินการมีก าไรมีความเสี่ยงน้อยสามรถท า
การผลิตได้ (ตารางท่ี 3) 
 ปี 2557 รายได้จากการผลิตมันส าปะหลังวิธีแนะน ามีรายได้ 12,360 บาทต่อไร่ ส่วนวิธีเกษตรกรมีรายได้ 
9,706 บาทต่อไร่ โดยวิธีแนะน ามีรายได้สูงกว่าวิธีเกษตรกร 2,654 บาทต่อไร่ คิดเป็น 27.3 เปอร์เซ็นต์ ต้นทุนการ
ผลิตมันส าปะหลังวิธีแนะน ามีต้นทุนการผลิต 4,545 บาทต่อไร่ ส่วนวิธีเกษตรกรมีต้นทุนการผลิตมันส าปะหลัง 
4,948 บาทต่อไร่ โดยวิธีแนะน ามีต้นทุนต่ ากว่าวิธีเกษตรกร 403 บาทต่อไร่ คิดเป็น 8.14 เปอร์เซ็นต์ ส าหรับ
รายได้สุทธิจากการผลิตมันส าปะหลังวิธีแนะน ามีรายได้สุทธิ 7,815 บาทต่อไร่ ส่วนวิธีเกษตรกรมีรายได้สุทธิ 
4,758 บาทต่อไร่ โดยวิธีแนะน ามีรายได้สุทธิสูงกว่าวิธีเกษตรกร 3,057 บาทต่อไร่ คิดเป็น 64.2 เปอร์เซ็นต์ 
ส าหรับอัตราส่วนของรายได้ต่อการลงทุนเท่ากับ 2.72 ด าเนินการมีก าไรมีความเสี่ยงน้อยสามรถท าการผลิตได้
(ตารางท่ี 4) 



 5) นางมะลิ  ศรีวิชัย ปี 2556 มีรายได้จากการผลิตมันส าปะหลังวิธีแนะน ามีรายได้ 10,741 บาทต่อไร่ 
ส่วนวิธีเกษตรกรมีรายได้ 10,419 บาทต่อไร่ โดยวิธีแนะน ามีรายได้สูงกว่าวิธีเกษตรกร 322 บาทต่อไร่ คิดเป็น 
3.09 เปอร์เซ็นต์ ต้นทุนการผลิตมันส าปะหลังวิธีแนะน ามีต้นทุนการผลิต 3,280 บาทต่อไร่ ส่วนวิธีเกษตรกรมี
ต้นทุนการผลิตมันส าปะหลัง 3,800 บาทต่อไร่ โดยวิธีแนะน ามีต้นทุนต่ ากว่าวิธีเกษตรกร 520 บาทต่อไร่ คิดเป็น 
13.7 เปอร์เซ็นต์ ส าหรับรายได้สุทธิจากการผลิตมันส าปะหลังวิธีแนะน ามีรายได้สุทธิ 7,461 บาทต่อไร่ ส่วนวิธี
เกษตรกรมีรายได้สุทธิ 6,619 บาทต่อไร่ โดยวิธีแนะน ามีรายได้สุทธิสูงกว่าวิธีเกษตรกร 842 บาทต่อไร่ คิดเป็น 
12.7 เปอร์เซ็นต์ ส าหรับอัตราส่วนของรายได้ต่อการลงทุนเท่ากับ 3.27 ด าเนินการมีก าไรมีความเสี่ยงน้อยสามรถ
ท าการผลิตได้ (ตารางท่ี 3) 
 ปี 2557 รายได้จากการผลิตมันส าปะหลังวิธีแนะน ามีรายได้ 10,140 บาทต่อไร่ ส่วนวิธีเกษตรกรมีรายได้ 
7,590 บาทต่อไร่ โดยวิธีแนะน ามีรายได้สูงกว่าวิธีเกษตรกร 2,550 บาทต่อไร่ คิดเป็น 33.6 เปอร์เซ็นต์ ต้นทุนการ
ผลิตมันส าปะหลังวิธีแนะน ามีต้นทุนการผลิต 4,500 บาทต่อไร่ ส่วนวิธีเกษตรกรมีต้นทุนการผลิตมันส าปะหลัง 
4,903 บาทต่อไร่ โดยวิธีแนะน ามีต้นทุนต่ ากว่าวิธีเกษตรกร 403 บาทต่อไร่ คิดเป็น 8.21 เปอร์เซ็นต์ ส าหรับ
รายได้สุทธิจากการผลิตมันส าปะหลังวิธีแนะน ามีรายได้สุทธิ 5,640 บาทต่อไร่ ส่วนวิธีเกษตรกรมีรายได้สุทธิ 
2,687 บาทต่อไร่ โดยวิธีแนะน ามีรายได้สุทธิสูงกว่าวิธีเกษตรกร 2,953 บาทต่อไร่ คิดเป็น 110 เปอร์เซ็นต์ ส าหรับ
อัตราส่วนของรายได้ต่อการลงทุนเท่ากับ 2.25 ด าเนินการมีก าไรมีความเสี่ยงน้อยสามรถท าการผลิตได้ (ตารางที่ 
4) 
 

ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์เฉลี่ย  
 ปี 2556 วิธีแนะน ามีรายได้จากการผลิตมันส าปะหลังเฉลี่ย 10,381 บาทต่อไร่ สูงกว่าวิธีเกษตรกรที่มี
รายได้เฉลี่ย 8,183 บาทต่อไร่ หรือสูงกว่า 2,198 บาทต่อไร่ คิดเป็น 26.86 เปอร์เซ็นต์ ต้นทุนการผลิตมัน
ส าปะหลังวิธีแนะน ามีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 4,362 บาทต่อไร่ ต่ ากว่าวิธีเกษตรกรมีต้นทุนการผลิตมันส าปะหลัง
เฉลี่ย 4,711 บาทต่อไร่ หรือต่ ากว่าวิธีเกษตรกร 349 บาทต่อไร่ คิดเป็น 7.40 เปอร์เซ็นต์ ส าหรับรายได้สุทธิจาก
การผลิตมันส าปะหลังวิธีแนะน ามีรายได้สุทธิเฉลี่ย 6,020 บาทต่อไร่ สูงกว่าวิธีเกษตรกรมีรายได้สุทธิเฉลี่ย 3,472 
บาทต่อไร่ หรือสูงกว่า 2,548 บาทต่อไร่ คิดเป็น 73.4 เปอร์เซ็นต์ ส าหรับอัตราส่วนของรายได้ต่อการลงทุนเฉลี่ย
เท่ากับ 2.43 ด าเนินการมีก าไรมีความเสี่ยงน้อยสามรถท าการผลิตได้ (ตารางท่ี 3) 
 ปี 2557 วิธีแนะน ามีรายได้จากการผลิตมันส าปะหลังเฉลี่ย 10,675 บาทต่อไร่ สูงกว่าวิธีเกษตรกรที่มี
รายได้เฉลี่ย 9,310 บาทต่อไร่ หรือสูงกว่า 1,365 บาทต่อไร่ คิดเป็น 14.7 เปอร์เซ็นต์ ต้นทุนการผลิตมันส าปะหลัง
วิธีแนะน ามีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 4,462 บาทต่อไร่ ต่ ากว่าวิธีเกษตรกรมีต้นทุนการผลิตมันส าปะหลังเฉลี่ย 5,057 
บาทต่อไร่ หรือต่ ากว่าวิธีเกษตรกร 595 บาทต่อไร่ คิดเป็น 11.8 เปอร์เซ็นต์ ส าหรับรายได้สุทธิจากการผลิตมัน
ส าปะหลังวิธีแนะน ามีรายได้สุทธิเฉลี่ย 6,213 บาทต่อไร่ สูงกว่าวิธีเกษตรกรมีรายได้สุทธิเฉลี่ย 4,253 บาทต่อไร่ 
หรือสูงกว่า 1,960 บาทต่อไร่ คิดเป็น 46.1 เปอร์เซ็นต์ ส าหรับอัตราส่วนของรายได้ต่อการลงทุนเฉลี่ยเท่ากับ 2.40 
ด าเนินการมีก าไรมีความเสี่ยงน้อยสามรถท าการผลิตได้ (ตารางท่ี 4) 



ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์เฉลี่ย 2 ปี ของแปลงทดสอบเทคโนโลยีแบบบูรณาการเพ่ือเพ่ิมผลผลิตมัน
ส าปะหลังในพื้นที่จังหวัดก าแพงเพชร ระหว่างวิธีแนะน าและวิธีของเกษตรกร พบว่า ต้นทุนการผลิตมันส าปะหลัง
วิธีแนะน ามีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 4,412 บาทต่อไร่ ส่วนวิธีเกษตรกรมีต้นทุนการผลิตมันส าปะหลังเฉลี่ย 4,885 
บาทต่อไร่ โดยวิธีแนะน ามีต้นทุนเฉลี่ยต่ ากว่าวิธีเกษตรกร 473  บาทต่อไร่ คิดเป็น 9.68 เปอร์เซ็นต์รายได้จากการ
ผลิตมันส าปะหลังวิธีแนะน ามีรายได้เฉลี่ย 10,528 บาทต่อไร่ ส่วนวิธีเกษตรกรมีรายได้เฉลี่ย 8,747 บาทต่อไร่ โดย
วิธีแนะน ามีรายได้เฉลี่ยสูงกว่าวิธีเกษตรกร 1,781 บาทต่อไร่ คิดเป็น 20.4 เปอร์เซ็นต์ ส าหรับรายได้สุทธิวิธี
แนะน ามีรายได้สุทธิเฉลี่ย 6,116 บาทต่อไร่ สูงกว่าวิธีเกษตรกรที่มีรายได้สุทธิเฉลี่ย 3,863 บาทต่อไร่ โดยวิธี
แนะน ามีรายได้สุทธิเฉลี่ยสูงกว่าวิธีเกษตรกร 2,253 บาทต่อไร่คิดเป็น 58.3 เปอร์เซ็นต์ ส าหรับอัตราส่วนของ
รายได้ต่อการลงทุนเฉลี่ยเท่ากับ 2.39 ด าเนินการมีก าไรมีความเสี่ยงน้อยสามรถท าการผลิตได้ (ตารางที่ 5)



ตารางท่ี 3 ผลผลิต รายได้ ต้นทุนการผลิต รายได้สุทธิ จังหวัดก าแพงเพชร ปี 2556 
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(กิโลกรัมต่อไร่) 
รายได ้

(บาทต่อไร่) 
ต้นทุน 

(บาทต่อไร่) 
รายได้สุทธิ 
(บาทต่อไร่) 

BCR 1/ ผลผลติ 
(กิโลกรัมต่อ

ไร่) 

รายได ้
(บาทต่อไร่) 

ต้นทุน 
(บาทต่อไร่) 

รายได้สุทธิ 
(บาทต่อไร่) 

BCR 1/ 

 นางปราณ ี คุ้มกล่ า 4,575 10,523 4,759 5,764 2.21 4,170 9,591 5,066 4,525 1.89 

 นางสุภัตรา  เนียนสกลุ 5,020 11,546 4,558 6,988 2.53 2,750 6,325 4,865 1,460 1.30 

 นายคมสัน  คุ้มกล่ า 4,088 9,402 4,628 4,774 2.03 2,250 5,175 4,935 240 1.05 

 นายส่ง  บุญรอด 4,215 9,695 4,583 5,112 2.12 4,090 9,407 4,890 4,517 1.92 

 นางมะล ิ ศรีวิชัย 4,670 10,741 3,280 7,461 3.27 4,530 10,419 3,800 6,619 2.74 

 
เฉลี่ย 4,514 10,381 4,362 6,020 2.43 3,558 8,183 4,711 3,472 1.78 

 

หมายเหต ุ ผลผลิตราคา 2.3 บาทต่อกิโลกรัม   

1/ อัตราส่วนของรายได้ต่อการลงทุน (BCR) หมายถึง รายได้/ต้นทุน 
 BCR < 1  รายได้น้อยกว่ารายจา่ย กิจกรรมที่จะด าเนินการนั้นขาดทุนไม่ควรด าเนินการผลิต   
 BCR = 1  รายได้เท่ากับรายจ่าย กิจกรรมที่จะด าเนินการนั้นไม่มีก าไรและไม่ขาดทุนมีความเส่ียงในการผลิตไม่สมควรท าการผลิต 
 BCR > 1  รายได้มากกว่ารายจา่ย กิจกรรมที่จะด าเนินการนั้นมีก าไรมีความเส่ียงน้อยในสามารถท าการผลิตได ้
 
 
 
 
 



ตารางท่ี 4 ผลผลิต รายได้ ต้นทุนการผลิต รายได้สุทธิ จังหวัดก าแพงเพชร ปี 2557     

 

ชื่อ-สกุล 

วิธีแนะน า วิธีเกษตรกร 

ผลผลติ 
(กิโลกรัมต่อไร่) 

รายได ้
(บาทต่อไร่) 

ต้นทุน 
(บาทต่อไร่) 

รายได้สุทธิ 
(บาทต่อไร่) 

BCR 1/ ผลผลติ 
(กิโลกรัมต่อไร่) 

รายได ้
(บาทต่อไร่) 

ต้นทุน 
(บาทต่อไร่) 

รายได้สุทธิ 
(บาทต่อไร่) 

BCR 1/ 

 นางปราณ ี คุ้มกล่ า 4,275 11,115 4,676 6,439 2.38 4,240 9,752 5,078 4,674 1.92 

 นางสุภัตรา  เนียนสกลุ 3,700 9,620 4,600 5,020 2.09 3,950 9,085 4,878 4,207 1.86 

 นายคมสัน  คุ้มกล่ า 3,900 10,140 3,990 6,150 2.54 4,530 10,419 5,480 4,939 1.90 

 นายส่ง  บุญรอด 4,754 12,360 4,545 7,815 2.72 4,220 9,706 4,948 4,758 1.96 

 นางมะล ิ ศรีวิชัย 3,900 10,140 4,500 5,640 2.25 3,300 7,590 4,903 2,687 1.55 

 
เฉลี่ย 4,106 10,675 4,462 6,213 2.40 4,048 9,310 5,057 4,253 1.84 

 
หมายเหต ุ ผลผลิตวิธีแนะน าราคา 2.6 บาทต่อกิโลกรัม และวิธีเกษตรกรราคา 2.3 บาทตอ่กิโลกรัม  

1/ อัตราส่วนของรายได้ต่อการลงทุน (BCR) หมายถึง รายได้/ต้นทุน 
 BCR < 1  รายได้น้อยกว่ารายจา่ย กิจกรรมที่จะด าเนินการนั้นขาดทุนไม่ควรด าเนินการผลิต   
 BCR = 1  รายได้เท่ากับรายจ่าย กิจกรรมที่จะด าเนินการนั้นไม่มีก าไรและไม่ขาดทุนมีความเส่ียงในการผลิตไม่สมควรท าการผลิต 
 BCR > 1  รายได้มากกว่ารายจา่ย กิจกรรมที่จะด าเนินการนั้นมีก าไรมีความเส่ียงน้อยในสามารถท าการผลิตได้ 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี 5 ผลผลิตเฉลี่ย รายได้เฉลี่ย ต้นทุนเฉลี่ย และรายได้สุทธิเฉลี่ยของวิธีแนะน า และวิธีเกษตรกร เฉลี่ย 2 ปี จังหวัดก าแพงเพชร 

 
ช่ือ-สกุล 

วิธีแนะน า วิธีเกษตรกร 
ผลผลติ 
เฉลี่ย 

(กิโลกรัมต่อไร่) 

รายได ้
เฉลี่ย 

(บาทต่อไร่) 

ต้นทุน 
เฉลี่ย 

(บาทต่อไร่) 

รายได้สุทธิ
เฉลี่ย 

(บาทต่อไร่) 

BCR 1/ ผลผลติ 
เฉลี่ย 

(กิโลกรัมต่อไร่) 

รายได ้
เฉลี่ย 

(บาทต่อไร่) 

ต้นทุน 
เฉลี่ย 

(บาทต่อไร่) 

รายได้สุทธิ
เฉลี่ย 

(บาทต่อไร่) 

BCR 1/ 

 นางปราณ ี คุ้มกล่ า 4,425 10,819 4,718 6,101 2.29 4,205 9,672 5,072 4,600 1.91 

 นางสุภัตรา  เนียนสกลุ 4,360 10,583 4,579 6,004 2.31 3,350 7,705 4,872 2,833 1.58 

 นายคมสัน  คุ้มกล่ า 3,994 9,771 4,309 5,462 2.27 3,390 7,797 5,208 2,589 1.50 

 นายส่ง  บุญรอด 4,485 11,028 4,564 6,464 2.42 4,155 9,557 4,919 4,638 1.94 

 นางมะล ิ ศรีวิชัย 4,285 10,441 3,890 6,551 2.68 3,915 9,005 4,352 4,653 2.07 

เฉลี่ย 4,310 10,528 4,412 6,116 2.39 3,803 8,747 4,885 3,863 1.79 

 
หมายเหต ุ 1/ อัตราส่วนของรายได้ต่อการลงทุน (BCR) หมายถึง รายได้/ต้นทุน 
 BCR < 1  รายได้น้อยกว่ารายจา่ย กิจกรรมที่จะด าเนินการนั้นขาดทุนไม่ควรด าเนินการผลิต   
 BCR = 1  รายได้เท่ากับรายจ่าย กิจกรรมที่จะด าเนินการนั้นไม่มีก าไรและไม่ขาดทุนมีความเส่ียงในการผลิตไม่สมควรท าการผลิต 
 BCR > 1  รายได้มากกว่ารายจา่ย กิจกรรมที่จะด าเนินการนั้นมีก าไรมีความเส่ียงน้อยในสามารถท าการผลิตได้ 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี 6 เปอร์เซ็นต์แป้งมันส าปะหลังจังหวัดก าแพงเพชร 
   

 
ชื่อ-สกุล 

วิธีแนะน า วิธีเกษตรกร 

เปอร์เซ็นต์แป้ง  
ปี 2556 

(%) 

เปอร์เซ็นตแ์ป้ง 
ปี 2557 

(%) 

เปอร์เซ็นต์แป้ง 
เฉลี่ย 
(%) 

เปอร์เซ็นตแ์ป้ง 
ปี 2556 

(%) 

เปอร์เซ็นต์แป้ง 
ปี 2557 

(%) 

เปอร์เซ็นตแ์ป้ง
เฉลี่ย 
(%) 

 
นางปราณี  คุ้มกล่ า 26 24.7 25.4 28 21.4 24.7 

 
นางสุภัตรา  เนียนสกุล 27.8 30.5 29.1 21.8 18 19.9 

 
นายคมสัน  คุ้มกล่ า 26.3 28.7 27.5 25 16.5 20.8 

 
นายส่ง  บุญรอด  28 26.8 27.4 29 20.5 24.8 

 
นางมะลิ  ศรีวิชัย  25 24.3 24.7 19 16 17.5 

เฉลี่ย 26.6 27 26.8 25 18.5 21.7 
 
 
 
 
 
 



9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
ผลการทดสอบเทคโนโลยีแบบบูรณาการเพ่ือเพ่ิมผลผลิตมันส าปะหลังในพ้ืนที่จังหวัดก าแพงเพชร 

ระยะเวลาด าเนินการปีงบประมาณ 2556 ถึง 2558 มีเกษตรกรร่วมด าเนินการ จ านวน 5 ราย สรุปได้ดังนี้  
ผลผลิตวิธีแนะน าให้ผลผลิตมันส าปะหลังเฉลี่ย 4,310 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าวิธีเกษตรกรที่ให้ผลผลิต

เฉลี่ย 3,803 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็น 13.33 เปอร์เซ็นต์ วิธีแนะน ามีเปอร์เซ็นต์แป้ง 26.8 เปอร์เซ็นต์ สูงกว่าวิธี
เกษตรกรที่มีเปอร์เซ็นต์แป้ง 18.5 เปอร์เซ็นต์ หรือสูงกว่าวิธีเกษตรกร 8.32 เปอร์เซ็นต์ ต้นทุนการผลิตมัน
ส าปะหลังวิธีแนะน ามีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 1.02 บาทต่อกิโลกรัม ต่ ากว่าวิธีเกษตรกรที่มีต้นทุนเฉลี่ย 1.28 
บาทต่อกิโลกรัม หรือต้นทุนการผลิตเฉลี่ยลดลง 0.26 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็น 20.3 เปอร์เซ็นต์ วิธีแนะน ามี
รายได้เฉลี่ย 10,528 บาทต่อไร่ สูงกว่าวิธีเกษตรกรที่มีรายได้เฉลี่ย 8,747 บาทต่อไร่ หรือสูงกว่าวิธีเกษตรกร 
1,781 บาทต่อไร่ คิดเป็น 20.4 เปอร์เซ็นต์ ส าหรับรายได้สุทธิวิธีแนะน ามีรายได้สุทธิเฉลี่ย 6,116 บาทต่อไร่ 
สูงกว่าวิธีเกษตรกรที่มีรายได้เฉลี่ย 3,863 บาทต่อไร่ หรือสูงกว่าวิธีเกษตรกร 2,253 บาทต่อไร่ คิดเป็น 58.3 
เปอร์เซ็นต ์(ตารางท่ี 7 และ8) 

 

ตารางท่ี 7 ผลผลิตเฉลี่ย และต้นทุนเฉลี่ยการผลิตมันส าปะหลังวิธีแนะน าเปรียบเทียบกับวิธีเกษตรกร 

 
ชื่อ-สกุล 

ผลผลิตเฉลี่ย (กิโลกรัมต่อไร่) ต้นทุนเฉลี่ย (บาทต่อกิโลกรัม) 
วิธีแนะน า วิธีเกษตรกร วิธีแนะน า วิธีเกษตรกร 

 
นางปราณี  คุ้มกล่ า 4,425 4,205 1.07 1.21 

 
นางสุภัตรา  เนียนสกุล 4,360 3,350 1.05 1.45 

 
นายคมสัน  คุ้มกล่ า 3,994 3,390 1.08 1.54 

 
นายส่ง  บุญรอด  4,485 4,155 1.02 1.18 

 
นางมะลิ  ศรีวิชัย  4,285 3,915 0.91 1.11 

เฉลี่ย 4,310 3,803 1.02 1.28 

ร้อยละ 113 100 79.7 100 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลผลิตเฉลี่ย ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย และรายได้เฉลี่ย ของเกษตรกร จังหวัดก าแพงเพชร 

รายการ 
 

วิธีการ ผลต่าง 

วิธีแนะน า วิธีเกษตรกร เปอร์เซ็นต์ 

ผลผลิตเฉลี่ย (กิโลกรัมต่อไร่) 4,310 3,803 +13.3 

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย (บาทต่อกิโลกรัม) 1.02 1.28 -20.3 

รายไดเ้ฉลี่ย (บาทต่อไร่) 10,528 8,747 +20.4 
 
10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

การปลูกมันส าปะหลังเพ่ือให้ได้ผลผลิตสูงและลดต้นทุนการผลิต เกษตรกรควรใช้พันธุ์ที่มีศักยภาพสูง
และเหมาะสมกับสภาพดินควรมีการไถเตรียมดินให้ลึกเพ่ือระบายน้ าขังรวมทั้งการใช้ระยะปลูกที่เหมาะสม  
การป้องกันก าจัดวัชพืช การใส่ปุ๋ยให้ถูกชนิด  อัตราและเวลาที่ใส่ เกษตรกรที่เข้าร่วมทดสอบเทคโนโลยีแบบ
บูรณาการเพ่ือเพ่ิมผลผลิตมันส าปะหลังสามารถถ่ายทอดเทคนิควิธีการเพ่ิมผลผลิตมันส าปะหลังให้กับเพ่ือน
เกษตรกรด้วยกันหรือผู้ที่สนใจน าไปปรับใช้ประโยชน์ต่อไป 
 
11. ค าขอบคุณ  
 - 
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13. ภาคผนวก 
 
ตารางผนวกที่ 1 ต้นทุนการผลิตมันส าปะหลัง(บาทต่อไร่) วิธีเกษตรกร ปี 2556 

รายการ 
ชื่อเกษตรกร 

ปรานี สุพัตรา คมสัน ส่ง มะลิ 
ค่าเตรียมดิน 
- ไถผาล 3  350 350 350 300 350 
- ไถผาล 7 280 280 280 280 280 
- ยกร่อง 200 200 200 220 200 
ค่าจ้างตัดท่อนพันธุ์ 250 250 250 

  ค่าจ้างปลูก 350 350 350 350 350 
ค่าปุ๋ยเคมี ใส่ปุ๋ยรองพ้ืน สูตร 46-0-0  
อัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ 400 400 400 400 400 
ค่าปุ๋ยเคมี ใส่ปุ๋ยรอบ 2 สูตร 15-15-15  
อัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ 450 450 450 450 450 
ค่าสารเคมีก าจัดวัชพืช 450 450 450 450 450 
ค่าจ้างพ่นสารเคมีก าจัดวัชพืช 170 170 170 125 170 
ค่าจ้างก าจัดวัชพืชในร่อง 250 250 250 250 - 
ค่าฮอรโ์มน 250 250 250 250 - 
ค่าสารเคมีก าจัดแมลง 170 170 170 170 350 
ค่าจ้างเก็บผลผลิต 1,496 1,295 1,365 1,645 400 
ค่าจ้างเกบ็รวมกอง - - - - 200 
ค่าจ้างฟันเหง้ามันส าปะหลัง - - - - 200 

รวม 5,066 4,865 4,935 4,890 3,800 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางผนวกที่ 2 ต้นทุนการผลิตมันส าปะหลัง (บาทต่อไร่) วิธีเกษตรกร ปี 2557 

 
รายการ 

ชื่อเกษตรกร 
ปรานี สุพัตรา คมสัน ส่ง มะลิ 

ค่าเตรียมดิน 
- ไถผาล 3  350 350 350 350 300 
- ไถผาล 7 280 280 280 280 280 
- ยกร่อง 200 200 200 200 220 
ค่าจ้างตัดท่อนพันธุ์ 250 250 

 
250 

 ค่าจ้างปลูก 350 350 250 350 350 
ค่าปุ๋ยเคมี ใส่ปุ๋ยรองพ้ืน สูตร 46-0-0  
อัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ 400 400 - 400 400 
ค่าปุ๋ยเคมี ใส่ปุ๋ยรองพ้ืน สูตร 15-15-15  
อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ - - 925 - - 
ค่าปุ๋ยเคมี ใส่ปุ๋ยรอบ 2  15-15-15  
อัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ 462 - - 463 463 
ค่าปุ๋ยเคมี ใส่ปุ๋ยรอบ 2  15-15-15  
อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ - 925 925 - - 
ค่าปุ๋ยรองพ้ืน  - - 350 - - 
ค่าสารเคมีก าจัดวัชพืช 450 383 400 450 450 
ค่าจ้างพ่นสารเคมีก าจัดวัชพืช 170 170 450 170 125 
ค่าจ้างก าจัดวัชพืชในร่อง 250 250 450 250 250 
ค่าฮอรโ์มน 250 250 - 250 250 
ค่าสารเคมีก าจัดแมลง 170 170 - 170 170 
ค่าจ้างเก็บผลผลิต 1,496 400 400 1,365 1,645 
ค่าจ้างเก็บรวมกอง - 250 250 - - 
ค่าจ้างฟันเหง้ามันส าปะหลัง - 250 250 - - 

รวม 5,078 4,878 5,480 4,948 4,903 
 
 
 
 
 
 



ตารางผนวกที่ 3 ต้นทุนการผลิตมันส าปะหลัง (บาทต่อไร่) วิธีแนะน า ปี 2556 

 
รายการ 

เกษตรกร 
ปรานี สุพัตรา คมสัน ส่ง มะลิ 

ค่าเตรียมดิน 
- ไถผาล 3  350 350 350 300 350 
- ไถผาล 7 280 280 280 280 280 
- ยกร่อง 200 200 200 220 200 
ค่าจ้างตัดท่อนพันธุ์ 250 250 250 

  ค่าจ้างปลูก 350 350 350 350 350 
ค่าปุ๋ยเคมีสูตร 
- สูตร 46-0-0  487 441 487 487 487 
- สูตร 0-0-60  306 152 306 306 306 
- สูตร 18-46-0  

 
200 - - - 

ค่าสารเคมีก าจัดวัชพืช 450 450 450 450 387 
ค่าจ้างพ่นสารเคมี 170 170 170 125 120 
ค่าจ้างดายวัชพืชในร่อง 250 250 250 250 - 
ค่าสารเคมีก าจัดแมลง 170 170 170 170 - 
ค่าจ้างเก็บผลผลิต 1,496 1,295 1,365 1,645 400 
ค่าจ้างเก็บรวมกอง - - - - 200 
ค่าจ้างฟันเหง้ามันส าปะหลัง - - - - 200 

รวม 4,759 4,558 4,628 4,583 3,280 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางผนวกที่ 4 ต้นทุนการผลิตมันส าปะหลัง (บาทต่อไร่) วิธีแนะน า ปี 2557 

 
รายการ 

ชื่อเกษตรกร 
ปรานี สุพัตรา คมสัน ส่ง มะลิ 

ค่าเตรียมดิน 
- ไถผาล 3  350 350 350 350 300 
- ไถผาล 7 280 280 280 280 280 
- ยกร่อง 200 200 200 200 220 
ค่าจ้างตัดท่อนพันธุ์ 250 250 

 
250 

 ค่าจ้างปลูก 350 350 250 350 350 
ค่าปุ๋ยเคมี 
- สูตร 46-0-0  473 428 473 473 473 
- สูตร 0-0-60  237 237 237 237 237 
- สูตร 18-46-0  - 170 - - - 
ค่าสารเคมีก าจัดวัชพืช 450 450 400 450 450 
ค่าจ้างพ่นสารเคมี 170 170 450 170 125 
ค่าจ้างดายวัชพืชในร่อง 250 250 450 250 250 
ค่าสารเคมีก าจัดแมลง 170 170 - 170 170 
ค่าจ้างเก็บผลผลิต 1,496 1,295 400 1,365 1,645 
ค่าจ้างเก็บรวมกอง - - 250 - - 
ค่าจ้างฟันเหง้ามันส าปะหลัง - - 250 - - 

รวม 4,676 4,600 3,990 4,545 4,500 



ตารางผนวกที่ 5 พิกัดแปลงมันส าปะหลังจังหวัดก าแพงเพชร 

 
ชื่อ-สกุล 

วิธีแนะน า 

47Q UTM สูง 

 
นางปราณี  คุ้มกล่ า 0548754 1827244 118 

 
นางสุภัตรา  เนียนสกุล 0543579 1826454 117 

 
นายคมสัน  คุ้มกล่ า 0543478 1826291 121 

 
นายส่ง  บุญรอด  0548639 1827483 97 

 
นางมะลิ  ศรีวิชัย  0548638 1827402 116 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางผนวกที่ 6 แสดงปริมาณน้ าฝนเป็นรายเดือน ปี 2553-2558  ของอ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

              ปี/เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม 

2553 16.7 8 25 79 115 205 315 245 204 328  - 53.2 1594.40 

2554 2.8 0.80 125 47 297 123 270 109 369 224 27.2 0.10 1594.20 

2555 1.9 40.2 25.9 40.3 160 179 165 156 382 97 23.7 31.0 1301.10 

2556 6.4 1.60 24.8 19.3 211 219 257 214 460 98 13.6 2.70 1526.90 

2557 - 3.80 1.40 23.9 155 140 339 237 244 89 46.4 1.90 1281.10 

2558 40.1 2.70 7.60 71.8 50.2 77.7 118 185 255 77 92.0 8.00 985.90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

                  ภาพผนวกที่ 1 ปริมาณน้ าฝนและการผลิตมันส าปะหลังของอ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร ปี 2556 - 2557 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            ภาพผนวกที่ 2 ปริมาณน้ าฝนและการผลิตมันส าปะหลังของอ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร ปี 2557 - 2558 
 
 
 



ภาพกิจกรรมผลการ 
ทดสอบเทคโนโลยีแบบบูรณาการเพ่ือเพ่ิมผลผลิตมันส าปะหลังในพ้ืนที่จังหวัดก าแพงเพชร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



ภาพกิจกรรมผลการ 
ทดสอบเทคโนโลยีแบบบูรณาการเพ่ือเพ่ิมผลผลิตมันส าปะหลังในพ้ืนที่จังหวัดก าแพงเพชร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


