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รายงานผลการทดลองทีส้ิ่นสุด ปีงบประมาณ 2556 
 

1. ชุดโครงการวจิัย  วจิยัและพฒันามนัส าปะหลงั 

2. โครงการวจิัย  ทดสอบและพฒันาเทคโนโลยกีารผลิตมนัส าปะหลงั 

 กจิกรรม การทดสอบพฒันาเทคโนโลยกีารผลิตมนัส าปะหลงัในเขตพื้นท่ีภาค
ตะวนัออก 

3. ช่ือการทดลอง การทดสอบพฒันาเทคโนโลยกีารเพิ่มผลผลิตมนัส าปะหลงัในจงัหวดัจนัทบุรี 
และจงัหวดัระยอง 

   ช่ือการทดลอง Testing and Development Cassava Production on Farm at Chanthaburi and 
Rayong Province. 

4. คณะผู้ด าเนินงาน   

   หัวหน้าการทดลอง  นายนพดล  แดงพวง  ส านกัวจิยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 6 

   ผู้ร่วมงาน   นางโสภิตา  สมคิด  ส านกัวจิยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 4 
    นายประเสริฐ  อุปถมัภ์  ศูนยว์จิยัและพฒันาการเกษตรระยอง 
    นายณฐัพล  มากท่า  ส านกัวจิยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 6 
    นางสาวปิยะฉตัร  สัจจวณิชย ์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการเกษตรระยอง 

นายพินิจ  กลัยาศิลปิน  ศูนยว์จิยัและพฒันาการเกษตรปราจีนบุรี 
    นายวฒิุชยั  กากแกว้  ศูนยว์จิยัและพฒันาการเกษตรฉะเชิงเทรา 
    นางสาวสาล่ี  ชินสถิต  ส านกัวจิยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 6 

5. บทคดัย่อ   

 การทดสอบเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตมนัส าปะหลงัในพื้นท่ีเกษตรกร โดยน าเทคโนโลยีการผลิตของ
กรมวิชาการเกษตรมาด าเนินการร่วมกบัเกษตรกร ซ่ึงคาดวา่จะเป็นอีกแนวทางหน่ึงท่ีจะช่วยยกระดบัผลผลิตให้
เพิ่มข้ึนประมาณร้อยละ 20 ด าเนินการในพื้นท่ีเป้าหมาย 2 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดัจนัทบุรี และระยอง เกษตรกร 
10 ราย พื้นท่ี 20 ไร่ ระหว่างปี 2554-2556 โดยน าเทคโนโลยีการผลิตของกรมวิชาการเกษตรมาทดสอบ
เปรียบเทียบกบัวธีิเกษตรกร มีวตัถุประสงค ์เพื่อใหไ้ดเ้ทคโนโลยีการผลิตท่ีเหมาะสมกบัพื้นท่ี และช่วยยกระดบั
ผลผลิตต่อไร่ น าพนัธ์ุระยอง 9 ซ่ึงเป็นพนัธ์ุท่ีมีศกัยภาพในการให้ผลผลิตและมีปริมาณแป้งสูงกวา่พนัธ์ุอ่ืนๆ มา
เป็นพันธ์ุปลูกทดสอบ มีการปฏิบัติดูแลรักษาตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตรทุกขั้นตอน ผลการ
ด าเนินงานพบว่า วิธีทดสอบไดผ้ลผลิตหัวสดเฉล่ียสูงสุด 6,415 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนวิธีเกษตรกรไดผ้ลผลิตหัว
สดเฉล่ียสูงสุด  5,241 กิโลกรัมต่อไร่ วธีิทดสอบใหผ้ลตอบแทน  10,654 บาทต่อไร่ และวิธีเกษตรกร 5,558 บาท
ต่อไร่ วิธีทดสอบให้ผลผลิตหัวสดและมีรายได้สุทธิต่อไร่สูงกว่าวิธีเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 22 และ 41 
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ตามล าดบั เม่ือเปรียบเทียบอตัราส่วนรายไดต่้อการลงทุน วิธีทดสอบมีค่า BCR เท่ากบั  2.95 ส่วนวิธีเกษตรกรมี
ค่า BCR เท่ากบั 2.40 เม่ือเกษตรกรในพื้นท่ีใกลเ้คียงน าพนัธ์ุระยอง 9 ไปขยายพนัธ์ุพบว่าเกษตรกรมีความพึง
พอใจมาก โดยใหเ้หตุผลวา่เป็นพนัธ์ุท่ีใหผ้ลผลิตสูง ขยายพนัธ์ุไดป้ริมาณมาก ทั้งน้ีการเลือกใชพ้นัธ์ุท่ีเหมาะสม
กบัพื้นท่ีและการปฏิบติัดูแลรักษาอย่างถูกตอ้งจะเป็นการเพิ่มศกัยภาพการผลิต เพิ่มรายได้แก่เกษตรกร และ
สามารถขยายผลสู่เกษตรกรในพื้นท่ีใกลเ้คียงเพื่อน าไปปรับใชต้ามศกัยภาพของพื้นท่ีต่อไป 
 

ค าส าคญั : มนัส าปะหลงั ผลผลิต ปริมาณแป้ง ผลตอบแทน 

 

6. ค าน า 
 มนัส าปะหลงัเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคญัของประเทศไทย โดยมีพื้นท่ีปลูก 7.4 ลา้นไร่ ผลผลิตรวม 21 
ล้านตนั และให้ผลผลิตเฉล่ีย 2,961 กิโลกรัมต่อไร่ มีการส่งออกผลิตภณัฑ์มนัเส้น มนัอดัเม็ด และแป้งมัน
ส าปะหลังสามารถน ารายได้เข้าประเทศมากกว่า 70,000 ล้านบาทต่อปี ซ่ึงคาดว่าจะมีปริมาณความตอ้งการ
เพิ่มข้ึน โดยภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีพื้นท่ีปลูกรวม 4.8 ลา้นไร่ ส่วนในภาคตะวนัออก มีพื้นท่ีปลูก 1.3 ลา้น
ไร่  ให้ผลผลิตรวม 4.3 ล้านตัน ให้ผลผลิตเฉล่ีย 3.0 ตัน/ไร่ ซ่ึงผลผลิตต่อไร่ยงัอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต ่ า 
(ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2555) เม่ือท าการวิเคราะห์พื้นท่ีและปัญหาการผลิตมนัส าปะหลังร่วมกับ
เกษตรกร พบว่าปัญหาการผลิตมนัส าปะหลงัท่ีส าคญัมากท่ีสุด คือ ผลผลิตยงัอยู่ในเกณฑ์ต ่า รวมทั้งการใช้
เทคโนโลยีการผลิตไม่เหมาะสมและการจดัการไม่ตรงตามความตอ้งการของพืช ท าให้ผลผลิตท่ีไดอ้ยูใ่นเกณฑ์
ค่อนขา้งต ่าและไม่คุม้ค่าในการลงทุน เพื่อแก้ไขปัญหาดงักล่าว จึงไดน้ าเทคโนโลยีการผลิตมนัส าปะหลงัมา
ทดสอบเปรียบเทียบระหวา่งเทคโนโลยกีารผลิตของกรมวิชาการเกษตรกบัวธีิเกษตรกร โดยให้เกษตรกรมีส่วน
ร่วมด าเนินการ เพื่อให้ได้เทคโนโลยีการผลิตท่ีเหมาะสมกบัพื้นท่ีสามารถยกระดบัผลผลิตให้สูงข้ึน และลด
ต้นทุนการผลิต การน าเทคโนโลยีการผลิตมาทดสอบมีการปรับปรุงดิน การจัดการดูแลรักษาท่ีถูกต้อง 
คาดการณ์ว่าจะได้เทคโนโลยีการผลิตท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ี ท่ีส าคญัเกษตรกรมีรายได้เพิ่มข้ึน และมีการน า
เทคโนโลยกีารผลิตไปใชป้ระโยชน์อยา่งมีประสิทธิภาพ 
  

7. วธิีด าเนินการ 
 อุปกรณ์ 
  1. แปลงปลูกมนัส าปะหลงัในพื้นท่ีจงัหวดัจนัทบุรี และระยอง 
  2. มนัส าปะหลงัพนัธ์ุระยอง 9 
  3. ปุ๋ยเคมีสูตร 15-7-18 
  4. สารเคมีป้องกนัก าจดัแมลง ไดแ้ก่ ไทอะมีโทแซม ไดโนทีฟูแรน ฯ และสารไวทอ์อยด์ 
  5. สารเคมีป้องกนัก าจดัวชัพืช ไดแ้ก่ พาราควอท และ ไกลโฟเสท 
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  6. เคร่ืองชัง่น ้าหนกัและวดัเปอร์เซ็นตแ์ป้ง 
  7. วสัดุอุปกรณ์ในการเก็บตวัอยา่งดินและผลผลิต เช่น ถุงพลาสติก ตะกร้า เป็นตน้ 
 วธีิการ 
 น าพนัธ์ุระยอง 9 ท่ีผา่นการทดสอบในพื้นท่ีเม่ือปี 2553/54 ซ่ึงพบวา่มีศกัยภาพในการให้ผลผลิตหวัสด
และปริมาณแป้งต่อไร่สูง มาทดสอบเทคโนโลยีการผลิตตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตรโดยเปรียบเทียบ
กบัวิธีการของเกษตรกร จ านวน 10 รายๆละ 2 ไร่ รวมพื้นท่ี 20 ไร่ มีการวิเคราะห์พื้นท่ีและปัญหาการผลิตมนั
ส าปะหลงัร่วมกบัเกษตรกร จากนั้นคดัเลือกเกษตรกรและเลือกพื้นท่ี เก็บดินท่ีระดบัความลึก 0-30 เซนติเมตร 
เพื่อวิเคราะห์คุณสมบติัทางเคมี ไถเตรียมพื้นท่ีดว้ยผาล 3 ตากดินไว ้14 วนั ไถดว้ยผาล 7 และยกร่องปลูก ก่อน
ปลูกแช่ท่อนพนัธ์ุดว้ยสารเคมีไทอะมีโทแซม อตัรา 4 กรัมต่อน ้ า 20 ลิตร เวลา 5-10 นาที เพื่อป้องกนัก าจดัเพล้ีย
แป้งมนัส าปะหลงั ใชร้ะยะปลูก 0.8X1.0 เมตร ให้มีจ  านวน 2,500 ตน้ต่อไร่ หลงัปลูก 1 เดือนใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-
7-18 อตัรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนการปฏิบติัดูแลรักษาอ่ืนๆ เช่น การก าจดัวชัพืชและใส่ปุ๋ย การป้องกนัก าจดั
โรคแมลงปฏิบติัตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร ส่วนวิธีการของเกษตรกร ใช้ระยะปลูก 0.8X1.0 เมตร 
โดยท่อนพนัธ์ุท่ีใชส่้วนใหญ่ไม่มีการคดัเลือกเกษตรกรตดัท่อนพนัธ์ุเสร็จแลว้น าไปปลูกทนัที เน่ืองจากปลูกใน
พื้นท่ีขนาดใหญ่จึงไม่มีการแช่ท่อนพนัธ์ุก่อนปลูก แต่มีการฉีดพ่นสารเคมีป้องกนัก าจดัแมลงภายหลงั และฉีด
พ่นสารเคมีเพื่อคุมวชัพืชในขณะดินมีความช้ืน เช่น ใชส้ารเคมีอะลาคลอร์ อตัรา 150 ซีซีต่อน ้ า 20 ลิตร จ านวน 
80 ลิตรต่อไร่ มีการใส่ปุ๋ย 2 คร้ัง สูตร 15-15-15 และ 13-13-21 อตัรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ เม่ืออายุ 1 และ 3 เดือน
หลงัปลูก การปฏิบติัดูแลรักษาตามวิธีของเกษตรกร และการป้องกนัก าจดัเพล้ียแป้งมีการฉีดพ่นสารเคมีไดโนที
ฟูแรน อตัรา 20 กรัมต่อน ้ า 20 ลิตร ผสมสารไวด์ออยด์ ตามอตัราแนะน าของกรมวิชาการเกษตร ฉีดพ่นเม่ือพบ
การระบาดของเพล้ียแป้งและมีการดูแลรักษาจนถึงอายุเก็บเก่ียว โดยเก็บเก่ียวผลผลิตในช่วงเวลาใกลเ้คียงกบั
แปลงทดสอบ จากนั้นประเมินผลผลิต ตน้ทุน รายได ้ผลตอบแทน และสรุปผล  
 

การเกบ็ข้อมูล 
 1. คุณสมบติัทางเคมีของดิน 
 2. ปริมาณน ้าฝนในระหวา่งด าเนินการ 
 3. การปฏิบติัดูแลรักษา ก าจดัวชัพืช ใส่ปุ๋ย การป้องกนัก าจดัโรคแมลงศตัรู 
 4. ผลผลิต ตน้ทุนการผลิต และผลตอบแทนต่อไร่ 

เวลาและสถานที่  เร่ิมตน้เดือนตุลาคม 2553 – เดือนกนัยายน 2556 

   แปลงเกษตรกรจงัหวดัจนัทบุรี และจงัหวดัระยอง 
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8. ผลการทดลองและวจิารณ์ 
8.1 ลกัษณะทัว่ไปของพืน้ที ่

 ภาคตะวนัออกมีพื้นท่ีปลูกมนัส าปะหลงั 1,394,448 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 18.8 ของพื้นท่ีเพาะปลูกทั้ง
ประเทศ ผลผลิตรวม 4,365,790 ตนั ใหผ้ลผลิตเฉล่ีย 3,025 กิโลกรัมต่อไร่ (ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2554)
ส่วนพื้นท่ีท าการทดสอบ คือ จงัหวดัจนัทบุรีซ่ึงมีพื้นท่ีทั้งหมด 3,961,250 ไร่ ใชใ้นการเกษตร 2,334,312 ไร่ คิด
เป็นร้อยละ 59 ส่วนใหญ่ปลูกไมผ้ลไมย้ืนตน้ 1,509,648 ไร่ และพืชไร่ 445,426 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 64.67 ละ 
19.08 ตามล าดบั (ส านักงานเกษตรอ าเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี, 2555) เม่ือน าเอาพื้นท่ีปลูกพืชไร่ทั้งหมด 
445,426 ไร่ เพื่อคิดสัดส่วนในการปลูกพืชไร่ พบวา่มีพื้นท่ีปลูกมนัส าปะหลงั 185,063 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 
41.5 ของพื้นท่ีปลูกพืชไร่ทั้งหมดในจงัหวดัจนัทบุรี ผลผลิตรวม 556,084 กิโลกรัม ผลผลิตเฉล่ีย 3,005 กิโลกรัม
ต่อไร่ ส่วนจงัหวดัระยอง มีพื้นท่ีปลูกมนัส าปะหลัง 94,725 ไร่ ผลผลิตรวม 295,398 กิโลกรัม ผลผลิตเฉล่ีย 
3,118 กิโลกรัมต่อไร่ (ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2554) 
 คุณสมบติัทางเคมีดินก่อนปลูกเม่ือสุ่มเก็บตวัอยา่งดินก่อนไถเตรียมแปลง พบวา่ดินมีค่าความเป็นกรด
ด่างเฉล่ีย 6.20 มีธาตุฟอสฟอรัสอยู่ในระดับปานกลางถึงสูงเฉล่ีย 25.33 มก./กก. โพแตสเซียมอยู่ในระดับ
ค่อนขา้งสูงถึงสูงมากเฉล่ีย 108.19 มก./กก. และมีอินทรียวตัถุอยูใ่นระดบัปานกลางถึงสูงเฉล่ีย 2.32 ส่วนใหญ่
เป็นดินร่วนเหนียวปนทราย (ตารางที่ 1) ส านกัส ารวจดินและวางแผนการใช้ท่ีดิน (2550) รายงานสภาพพื้นท่ี
ส่วนใหญ่ของอ าเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี ดินมีการระบายน ้าดี มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติค่อนขา้งต ่า 
ดินมีสภาพความเป็นกรดสูงมีค่า pH 5.0-5.5 กลุ่มชุดดินท่ี 52 เน้ือดินเป็นดินเหนียวหรือดินร่วนเหนียวท่ีมีกอ้น
ปูน หรือปูนมาร์ลปะปนอยูม่ากตั้งแต่ 30 เซนติเมตร จากผิวดินดินมีสีน ้ าตาล หรือแดงมีความอุดมสมบูรณ์ตาม
ธรรมชาติปานกลางถึงสูง มีค่าความเป็นกรดด่างปานกลางมีค่า pH 7.0 – 8.5 และกลุ่มชุดดินท่ี 53 ลกัษณะเน้ือ
ดินปนดินร่วนหรือร่วนปนเหนียว ส่วนดินล่างท่ีระดบัความลึก 50 – 100 เซนติเมตร เป็นดินลูกรังหรือดินปน
เศษหินผุ ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติค่อนขา้งต ่า ดินมีสภาพความเป็นกรด มีค่า pH 5.0 – 5.5 ส่วนพื้นท่ี
อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง ลกัษณะดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนทราย และดินร่วนปนทราย ความอุดมสมบูรณ์ดิน
ค่อนขา้งต ่า มีค  าแนะน าให้ท าการปรับปรุงบ ารุงดินโดยปลูกพืชหมุนเวียน หรือใส่ปุ๋ยอินทรีย ์เพื่อเพิ่มความ
สมบูรณ์ใหดิ้น  

ปริมาณน ้ าฝนรายเดือนในปีท่ีท าการทดสอบ ในปี 2554-2555 พื้นท่ีอ าเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี 
พบว่าในมีปริมาณฝนตกรวมทั้งปี 3,316.7 และ 2,624.9 มิลลิเมตรต่อปี มีจ านวนวนัท่ีฝนตกมากท่ีสุด 175 และ 
193  วนั ส่วนเดือนมกราคม และเดือนธนัวาคม ไม่มีฝนตก (ส านกังานเกษตรจงัหวดัจนัทบุรี, 2555) พื้นท่ีอ าเภอ
เมือง จงัหวดัระยอง พบวา่ในมีปริมาณฝนตกรวมทั้งปี 1,650 และ 1,572.8 มิลลิเมตรต่อปี มีจ  านวนวนัท่ีฝนตก
มากท่ีสุด 133 และ 138 วนั (ตารางที่ 2) ในเดือนธันวาคม ไม่มีฝนตก (ส านักงานเกษตรอ าเภอเมือง จงัหวดั
ระยอง, 2555) ซ่ึงปริมาณฝนตกในทุกพื้นท่ีมีมากกวา่ปริมาณฝนส าหรับการเพาะปลูกมนัส าปะหลงั และมีฝนตก
กระจายสม ่าเสมอตลอดทั้งปี ซ่ึงตามค าแนะน าระบุวา่แหล่งเพาะปลูกมนัส าปะหลงัควรมีปริมาณฝนตก 1,000-
1,400 มิลลิเมตรต่อปี  
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8.2 ผลผลติหัวสด ปริมาณแป้ง และความสูงต้น 
 เม่ือเก็บเก่ียวผลผลิต ท่ีอายุ 11 เดือน พบว่าวิธีทดสอบให้ผลผลิตหัวสดเฉล่ีย 6,415 กิโลกรัมต่อไร่ มี
ปริมาณแป้งเฉล่ีย 25 เปอร์เซ็นต์ ให้ผลผลิตแป้งเฉล่ีย 1,565 กิโลกรัมต่อไร่ และมีความสูงต้นเฉล่ีย 195 
เซนติเมตร ส่วนวิธีเกษตรกรให้ผลผลิตหวัสดเฉล่ีย 5,241 กิโลกรัมต่อไร่ มีปริมาณแป้งเฉล่ีย 23 เปอร์เซ็นต ์ให้
ผลผลิตแป้งเฉล่ีย 1,278 กิโลกรัมต่อไร่ และมีความสูงตน้เฉล่ีย 190 เซนติเมตร เม่ือเปรียบเทียบน ้ าหนกัผลผลิต
หัวสด น ้ าหนักผลผลิตแป้ง ระหว่างวิธีทดสอบกบัวิธีเกษตรกร พบว่าวิธีทดสอบมีน ้ าหนักผลผลิตหัวสดและ
ปริมาณแป้งสูงกวา่วิธีเกษตรกรร้อยละ 22 เท่ากนั แสดงวา่พื้นท่ีเพาะปลูกมนัส าปะหลงัในจงัหวดัจนัทบุรี และ
ระยอง การใชพ้นัธ์ุระยอง 9 เป็นพนัธ์ุปลูกและปฏิบติัตามเทคโนโลยีการผลิตของกรมวชิาการเกษตรจะสามารถ
เพิ่มผลผลิตใหสู้งข้ึน (ตารางที ่3) 
 8.3 เปรียบเทยีบต้นทุนการผลติ รายได้ และผลตอบแทน 
 เม่ือคิดตน้ทุนการผลิตระหว่างวิธีทดสอบกบัวิธีเกษตรกร พบว่า วิธีทดสอบมีตน้ทุนการผลิตท่ีเป็น
ตน้ทุนผนัแปรรวม 5,316 บาทต่อไร่ ส่วนวิธีเกษตรกรมีตน้ทุนการผลิตท่ีเป็นตน้ทุนผนัแปรรวม 5,458 บาทต่อ
ไร่ วิธีทดสอบมีต้นทุนค่าวสัดุการเกษตรต ่ากว่าวิธีเกษตรกร  142 บาทต่อไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 2.6 เม่ือ
เปรียบเทียบผลตอบแทน พบว่าวิธีทดสอบมีผลตอบแทน 10,654 บาทต่อไร่ ส่วนวิธีเกษตรกรมีผลตอบแทน 
7,558 บาทต่อไร่ วิธีทดสอบให้ผลตอบแทนต่อไร่สูงกว่าวิธีเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 41 เม่ือเปรียบเทียบ
อตัราส่วนรายไดต่้อการลงทุน พบวา่วิธีทดสอบมีค่า BCR เท่ากบั 2.95 และวิธีเกษตรกรมีค่า BCR เท่ากบั 2.40 
ซ่ึงมีค่าใกลเ้คียงกนัเกษตรกรท าการผลิตแลว้มีผลก าไร (ตารางที ่4) 
 8.4 ชนิดของต้นทุนการผลติ 
 เพื่อให้ทราบตน้ทุนการผลิตมนัส าปะหลงัในพื้นท่ีจงัหวดัจนัทบุรี และจงัหวดัระยอง จึงเป็นขอ้มูลใน
แต่ละปีท่ีผลิต เม่ือน ามาหาค่าเฉล่ียทั้ง 2 ปีท่ีท าการทดสอบ พบว่าวิธีทดสอบมีตน้ทุนการผลิตมนัส าปะหลงัท่ี
เป็นค่าวสัดุเกษตร และแรงงาน รวม 5,316 บาทต่อไร่ โดยเป็นค่าวสัดุเกษตรเฉล่ีย 1,942.5 บาทต่อไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 36.54 ของตน้ทุนการผลิตทั้งหมด ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นค่าปุ๋ยเคมีและค่าปุ๋ยหมกัเป็นเงิน 830 และ 500 บาท 
ตามล าดบั เป็นตน้ทุนค่าแรงงาน เช่น เตรียมพื้นท่ี การจดัการและการเก็บเก่ียวเป็นเงิน 3,373.5 บาทต่อไร่ คิด
เป็นร้อยละ 63.45 ค่าจา้งแรงงานท่ีมีการใช้จ่ายมากท่ีสุดไดแ้ก่ ค่าเตรียมพื้นท่ี และค่าจา้งเก็บเก่ียว คิดเป็นเงิน 
1,250 และ 1,079 บาท ตามล าดบั ส่วนวิธีเกษตรกร พบว่ามีตน้ทุนการผลิตมนัส าปะหลงัท่ีเป็นค่าวสัดุเกษตร 
และแรงงาน รวม 5,458 บาทต่อไร่ โดยเป็นค่าวสัดุเกษตรเฉล่ีย 2,422 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 44.37 ของ
ตน้ทุนการผลิตทั้งหมด ส่วนใหญ่เป็นค่าปุ๋ยเคมีและค่าปุ๋ยหมกัเป็นเงิน 900 และ 750 บาท ตามล าดบั และเป็น
ตน้ทุนค่าแรงงาน เช่น เตรียมพื้นท่ี การจดัการและการเก็บเก่ียวคิดเป็นเงิน 3,036 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 55.62 
ค่าจา้งแรงงานท่ีมีการใชจ่้ายมากท่ีสุดไดแ้ก่ ค่าเตรียมพื้นท่ี และค่าจา้งเก็บเก่ียว คิดเป็นเงิน 1,250 และ 984 บาท 
ตามล าดบั แสดงว่าตน้ทุนการผลิตมนัส าปะหลงัของเกษตรกรจะเป็นค่าจา้งแรงงานมากกว่าต้นทุนชนิดอ่ืน 
เน่ืองจากเกษตรกรบางส่วนไม่มีรถไถเป็นของตนเอง มีการวา่จา้งคนอ่ืน ประกอบกบัมีค่าแรงเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะ
ช่วงการเก็บเก่ียวมีแรงงานไม่เพียงพอ เม่ือพิจารณาตน้ทุนผนัแปรต่อไร่จะเห็นวา่วิธีทดสอบเทคโนโลยีการผลิต
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ของกรมวิชาการเกษตรมีตน้ทุนการผลิตต ่ากวา่วิธีเกษตรกร 142 บาทต่อไร่ ในอนาคตมีแผนท่ีจะน าเคร่ืองขุดมา
ทดสอบร่วมกบัเทคโนโลยีการผลิต คาดวา่จะเป็นอีกแนวทางหน่ึงในการลดค่าใชจ่้ายตน้ทุนการผลิตและมีการ
น ามาปรับใชใ้นแปลงทดสอบซ่ึงอยูร่ะหวา่งการติดต่อประสานงานเพื่อน ามาทดสอบในพื้นท่ีต่อไป (ตารางที ่5) 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
 การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตมนัส าปะหลงัของกรมวิชาการเกษตรกบัวิธีเกษตรกร เพื่อเพิ่มศกัยภาพ
ในการผลิตมนัส าปะหลงั สามารถยกระดบัผลผลิตใหสู้งข้ึน พอสรุปได ้ดงัน้ี 
 จากผลการทดสอบพบวา่การใชเ้ทคโนโลยีการผลิตมนัส าปะหลงัตามค าแนะน าของกรมวชิาการเกษตร
โดยน าพนัธ์ุระยอง 9 มาเพาะปลูก สามารถให้ผลผลิตหวัสดเฉล่ียสูงสุด 6,415 กิโลกรัมต่อไร่ ซ่ึงสูงกวา่วิธีของ
เกษตรกรท่ีให้ผลผลิตหัวสดเพียง 5,241 กิโลกรัมต่อไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 22 เม่ือเปรียบเทียบผลผลิตของวิธี
ทดสอบกบัผลผลิตมนัส าปะหลังพนัธ์ุระยอง 5 ท่ีให้ผลผลิตเฉล่ีย 3,006.5 กิโลกรัมต่อไร่ พบว่าผลผลิตมนั
ส าปะหลงัจากวิธีทดสอบใหผ้ลผลิตสูงกวา่ 3,408.5 กิโลกรัมต่อไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 113 (ส านกังานเศรษฐกิจ
การเกษตร, 2554) สอดคลอ้งกบัผลการทดสอบพนัธ์ุมนัส าปะหลงัในไร่เกษตรกรของนพดล และคณะ (2553) 
รายงานว่าพนัธ์ุระยอง 9 ให้ผลผลิตหัวสดเฉล่ีย 6.7 ตนัต่อไร่ ปริมาณแป้ง 27.0 เปอร์เซ็นต์ ให้ผลผลิตแป้ง 1.9 
ตนัต่อไร่ แสดงวา่พนัธ์ุระยอง 9 เป็นพนัธ์ุท่ีมีศกัยภาพในการใหผ้ลผลิตหวัสดต่อไร่สูง  

ผลการทดสอบน้ีพบวา่วธีิทดสอบใหผ้ลผลิตหวัสดเฉล่ียสูงกวา่วิธีเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 22 มีสัดส่วน
ผลตอบแทนสูงกวา่วิธีเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 41 เม่ือคิดอตัราส่วนรายไดต่้อการลงทุน พบวา่วิธีทดสอบมีค่า 
BCR เท่ากบั 2.95 ส่วนวิธีเกษตรกรมีค่า BCR เท่ากบั 2.40 ซ่ึงมีค่าใกลเ้คียงกนั เกษตรกรลงทุนเพาะปลูกแลว้มี
ผลก าไร แต่เม่ือเปรียบเทียบวิธีทดสอบท่ีปฏิบติัตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตรพบวา่วธีิทดสอบจะท าให้
ได้รับผลผลิต ผลตอบแทนต่อไร่สูงกว่าวิธีเกษตรกร หากท าการผลิตและลงทุนแลว้ เกษตรกรมีก าไร มีความ
คุม้ค่ากวา่ 
 ขอ้เสนอแนะ ในการทดสอบควรทราบขอ้มูลพื้นฐานของพื้นท่ี เช่น การวิเคราะห์พื้นท่ี วิเคราะห์ปัญหา
และแนวทางการแกไ้ขร่วมกบัเกษตรกร เพื่อให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของเกษตรกรอยา่งถูกตอ้งและ
สามารถปรับใชอ้ยา่งเหมาะสมกบัพื้นท่ี 

10. การน าผลงานวจิัยไปใช้ประโยชน์ 
 นกัวิจยัสามารถน าไปจดัท าแผนงานการด าเนินงานการผลิตเพื่อพฒันาเทคโนโลยกีารผลิตให้เหมาะสม
กบัพื้นท่ี และเกษตรกรสามารถน าพนัธ์ุระยอง 9 ไปปลูกขยายผล มีการน าเทคโนโลยีการผลิตไปปรับใช้ใน
สภาพพื้นท่ีอยา่งเหมาะสมตามศกัยภาพ 
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11. ค าขอบคุณ 
 กรมวิชาการเกษตร ท่ีไดจ้ดัสรรงบประมาณให้ด าเนินการ คณะผูบ้ริหาร ของส านกัวิจยัและพฒันาการ
เกษตรเขตท่ี 6 ท่ีให้โอกาส และขอขอบคุณเกษตรกรในพื้นท่ีจงัหวดัจนัทบุรี และจงัหวดัระยอง ทุกท่านท่ีให้
ความสะดวกในการใชส้ถานท่ีและร่วมด าเนินการทดสอบจนงานส าเร็จบรรลุตามวตัถุประสงค ์

12. เอกสารอ้างองิ 
นพดล แดงพวง สาล่ี ชินสถิต จรีรัตน์ มีพืชน์ อรุณี วฒันวรรณ หฤทยั แก่นลา ศรีนวล สุราษฎร์ ณัฐพล     มากท่า 

และพินิจ กลัยาศิลปิน. 2553. การทดสอบพนัธ์ุมนัส าปะหลงัในพื้นท่ีเกษตรกร. ใน รายงานผลงานวิจยั
และพัฒนาฉบับเต็มประจ าปี 2553. ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 6, กรมวิชาการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. หนา้ 9-22. 

วรยุทธ ศิริชุมพนัธ์ุ วินยั ศรวติั อิสระ พุทธสิมมา อภิชาต เมืองซอง เสาวรี ตงัสกุล สมลกัษณ์ จูฑงัคะ วลัลีย ์อมร
พล ดาวรุ่ง คงเทียน วีรวฒัน์ นิลรัตนคุณ อานนท์ มะลิพนัธ์ พินิจ กลัยาศิลปิน วิไลวรรณ    พรหมค า 
พชัรพร หนูวิสัย อารดา มาสริ และเชาวนาถ พฤทธิเทพ.2552.ศึกษาระบบการจดัการผลิตมนัส าปะหลงั
เพื่อผลิตเอทานอล. ใน:รายงานการประชุมวิชาการประจ าปี 2552 ผลงานวิชาการพืชไร่และพืชทดแทน
พลงังาน.สถาบนัวจิยัพืชไร่ กรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. หนา้ 95-115. 

ส านกังานเกษตรจงัหวดัจนัทบุรี.2555.ขอ้มูลปริมาณน ้าฝนอ าเภอสอยดาว ปี 2554-55.เอกสารโรเนียว 4 หนา้. 
ส านกังานเกษตรจงัหวดัระยอง.2555.ขอ้มูลปริมาณน ้าฝนอ าเภอเมือง ปี 2554-55.เอกสารโรเนียว 2 หนา้. 
ส านกังานเกษตรอ าเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี.2555.ขอ้มูลพื้นท่ีเพาะปลูกพืชอ าเภอสอยดาว. ในแผนพฒันา

การเกษตรระดบัอ าเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี ปี 2553. จ  านวน 58 หนา้. 
ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร. 2554. รายงานผลการส ารวจมนัส าปะหลงัโรงงาน ปี 2554. ส านกังานเศรษฐกิจ

การเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, เอกสารสถิติการเกษตร เลขท่ี 403 กุมภาพนัธ์ 2555. 
ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร. 2555. ขอ้มูลพื้นฐานเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2555. ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, เอกสารสถิติการเกษตร เลขท่ี 401 กุมภาพนัธ์ 2556.. 
ส านกัส ารวจดินและวางแผนการใช้ท่ีดิน. 2550. คู่มือการจดัการดินจงัหวดัจนัทบุรี กรมพฒันาท่ีดิน กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์. 170 หนา้. 
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ตารางที่ 1 คุณสมบติัทางเคมีดินในแปลงทดสอบเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตมนัส าปะหลงั จงัหวดัจนัทบุรี และ
จงัหวดัระยอง ระหวา่งปี 2554/55 และ ปี 2555/56 

จงัหวดั 
pH 
(1:1) 

อินทรียวตัถุ 
(%) 

ฟอสฟอรัส 
(มก./กก.) 

โพแตสเซียม 
(มก./กก.) 

แคลเซียม 
(มก./กก.) 

จนัทบุรี (ปี 2554/55) 
ระยอง  
จนัทบุรี (ปี 2555/56)  
ระยอง  

5.80 
6.20 
6.83 
5.95 

2.04 
2.04 
3.03 
2.18 

20.65 
11.55 
40.92 
28.22 

112.65 
57.47 

150.74 
111.91 

3,040.00 
2,874.66 
5,496.00 
1,008.14 

เฉลีย่ 6.20 2.32 25.33 108.19 3,104.70 
หมายเหตุ : วเิคราะห์ท่ีหอ้งปฏิบติัการ ส านกัวจิยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 6 จนัทบุรี 
 
ตารางที่ 2 ปริมาณน ้ าฝน (มิลลิเมตร) จ านวนวนัท่ีฝนตก ในพื้นท่ีทดสอบอ าเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี และ

อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง ปี 2554 ถึง 2555 

เดือน 

อ.สอยดาว จ.จนัทบุรี อ.เมือง จ.ระยอง 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2554 ปี 2555 

ปริมาณ
น ้ าฝน 
(มม.) 

จ านวน 
(วนั) 

ปริมาณ
น ้ าฝน 
(มม.) 

จ านวน 
(วนั) 

ปริมาณ
น ้ าฝน 
(มม.) 

จ านวน 
(วนั) 

ปริมาณ
น ้ าฝน 
(มม.) 

จ านวน 
(วนั) 

มกราคม 0 0 61.2 11 0 0 82.8 8 
กมุภาพนัธ์ 32.9 7 101.8 7 65.2 8 80.2 3 
มีนาคม 100.3 10 91.4 7 150.6 13 60.3 8 
เมษายน 193.9 9 60.9 11 102.7 8 8.9 4 
พฤษภาคม 290.9 22 545.9 27 33.7 11 184.8 19 
มิถุนายน 534.4 27 286.6 26 278.5 19 66.7 16 
กรกฎาคม 422.2 26 475.1 26 143.6 14 258.4 14 
สิงหาคม 563 25 245.5 21 288 20 64.7 10 
กนัยายน 860.7 23 379.5 28 373.8 18 504.7 25 
ตุลาคม 264.2 22 172.6 17 194.8 19 202.0 18 
พฤศจิกายน 54.2 4 204.4 12 18.9 2 59.3 13 
ธนัวาคม 0 0 0 0 0.6 1 0 0 

รวม 3,316.7 175 2,624.9 193 1,649.8 133 1,572.8 138 

ท่ีมา : ส านกังานเกษตรจงัหวดัจนัทบุรี (2555) ส านกังานเกษตรอ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง 
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ตารางที่ 3 ผลผลิตหัวสดเฉล่ีย (กิโลกรัม/ไร่) เปอร์เซ็นต์แป้ง (%) และความสูง (เซนติเมตร) การทดสอบ
เทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตมนัส าปะหลงัในพื้นท่ีจงัหวดัจนัทบุรี และจงัหวดัระยอง ระหว่างปี 
2554/55 และ ปี 2555/56  

จงัหวดั 
วธีิทดสอบ วธีิเกษตรกร 

น ้าหนกั 
(ก.ก.) 

 (%) 
 แป้ง 

ความสูง 
(ซม.) 

น ้าหนกั 
(ก.ก.) 

 (%) 
แป้ง 

ความสูง 
(ซม.) 

จนัทบุรี (ปี 2554/55) 
ระยอง 
จนัทบุรี (ปี 2555/56) 
ระยอง 

7,624 
6,144 
6,884 
5,033 

25.80 
25.04 
26.00 
24.00 

197 
195 
193 
196 

5,774 
5,430 
5,602 
4,158 

24.52 
22.18 
23.50 
22.04 

194 
186 
189 
190 

เฉลีย่ 6,415 25.21 195.25 5,241 23.06 189.75 
หมายเหตุ ประเมินผลผลิตเม่ืออาย ุ11 เดือน 
ตารางที ่4 เปรียบเทียบผลผลิต ตน้ทุนการผลิต รายได ้ผลตอบแทน การทดสอบเทคโนโลยกีารเพิ่มผลผลิต 

มนัส าปะหลงัในจงัหวดัจนัทบุรี และจงัหวดัระยอง ระหวา่งปี 2554/55 ถึง ปี 2555/56  
รวมค่าเฉล่ีย 2 ปี 

รายการ 
ปี 2554/55 ปี 2555/56 เฉล่ีย 2 ปี 

ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร 
1.ผลผลิตเฉล่ียต่อไร่ (ก.ก./ไร่) 7,164 5,602 5,666 4,880 6,415 5,241 
2.ตน้ทุนผนัแปรต่อไร่ (บาท/ไร่) 5,817 6,330 4,815 4,586 5,316 5,458 
3.ราคาขายต่อหน่วย (บาท/ก.ก.) 2.6 2.6 2.35 2.35 2.48 2.48 
4.รายไดต่้อไร่ (บาท/ไร่) 18,626 14,565 13,315 11,468 15,970 13,016 
5.ผลตอบแทน (บาท/ไร่)  12,809 8,235 8,500 6,882 10,654 7,558 
6.ผลผลิต ณ จุดคุม้ทุน (ก.ก/ไร่) 2,237 2,435 2,049 1,951 2,143 2,193 
7.ราคา ณ จุดคุม้ทุน (บาท/ก.ก.) 0.81 1.13 0.84 0.94 0.82 1.03 
8.ค่า BCR 3.20 2.30 2.76 2.50 2.95 2.40 
หมายเหตุ ผลผลิต ณ จุดคุม้ทุน = ตน้ทุนผนัแปร/ราคาขายต่อหน่วย 
  ราคา ณ จุดคุม้ทุน = ตน้ทุนผนัแปร/ผลผลิตต่อไร่ 
  ค่า BCR   = รายไดต่้อไร่/ตน้ทุนผนัแปรต่อไร่ 
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ตารางที ่5 ชนิดตน้ทุนการผลิต รายได ้ผลตอบแทน (บาท/ไร่) การทดสอบเทคโนโลยกีารเพิ่มผลผลิต 
   มนัส าปะหลงัในพื้นท่ีจงัหวดัจนัทบุรี และจงัหวดัระยอง ระหวา่งปี 2554/55 และ ปี 2555/56 

รายการ 
ปี 2554/55 ปี 2555/56 

ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร 
1. ค่าวสัดุการเกษตร (บาท/ไร่) 1,909 

(32.81%) 
2,864 

(45.24%) 
1,976 

(41.03%) 
1,980 

(43.17%) 
- ค่าพนัธ์ุ  400 460 400 400 
- ค่าปุ๋ยเคมี 810 980 850 820 
- ค่าปุ๋ยหมกั 500 1,000 500 500 
-ค่าสารเคมีก าจดัวชัพืช 85 214 124 143 
- ค่าสารเคมีก าจดัแมลงศตัรู 114 210 102 117 
2. ค่าแรงงาน (บาท/ไร่) 3,908 

(67.18%) 
3,466 

(54.75%) 
2,839 

(58.96%) 
2,606 

(56.82%) 
- ค่าเตรียมดิน (ไถดะ ไถแปร ยกร่อง) 1,500 1,500 1,000 1,000 
- ค่าปลูก (รวมค่าตดัท่อนพนัธ์ุ) 800 450 550 550 
- ค่าพน่สารเคมีป้องกนัก าจดัแมลง 178 148 135 135 
- ค่าก าจดัวชัพืช พน่สารเคมีก าจดัวชัพืช 200 200 226 121 
- ค่าเก็บเก่ียว  1,230 1,168 928 800 
3. รวมตน้ทุนผนัแปร 5,817 6,330 4,815 4,586 
4. ผลผลิตเฉล่ีย (ก.ก./ไร่) 7,164 5,602 5,666 4,880 
5. ราคาขาย (บาท/ก.ก.) 2.60 2.60 2.35 2.35 
6. รายได ้ 16,936 14,565 13,315 11,468 
7. ผลตอบแทนสุทธิ 11,119 8,235 8,500 6,882 
8. ค่า BCR 2.91 2.30 2.76 2.50 
หมายเหตุ  BCR (อตัราส่วนของรายไดต่้อการลงทุน) = รายได/้ตน้ทุนการผลิต 
  BCR < 1 = รายไดน้อ้ยกวา่รายจ่าย กิจกรรมท่ีจะด าเนินการนั้นขาดทุน 
  BCR > 1 = รายไดเ้ท่ากบัรายจ่ายลงทุนแลว้ มีความเส่ียงแต่ตอ้งระมดัระวงัในการผลิต 
  BCR > 2 = รายไดม้ากกวา่รายจ่ายลงทุนแลว้ไดก้ าไรและมีความเส่ียงนอ้ย 
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ภาพการด าเนินงาน 
ในพืน้ที ่อ.สอยดาว จ.จันทบุรี และ อ.เมือง จ.ระยอง  

ระหว่างปี 2554-56 
 
 
 

 
 
 

 ภาพที ่1 พนัธ์ุระยอง 9               ภาพที ่2 เก็บผลผลิตเม่ืออาย ุ11 เดือน 
 
 
 
 
 
 
        ภาพที ่3 คุณชยัชนะ  ศรีภกัดี                    ภาพที ่4 ประเมินผลผลิต 


