
 

  

รายงานผลการทดลองทีส้ิ่นสุด ปีงบประมาณ 2556 
 

1. ชุดโครงการวจิัย  วจิยัและพฒันามนัส าปะหลงั 

2. โครงการวจิัย  ทดสอบและพฒันาเทคโนโลยกีารผลิตมนัส าปะหลงั 

 กจิกรรม การทดสอบพฒันาเทคโนโลยกีารผลิตมนัส าปะหลงัในเขตพื้นท่ีภาค
ตะวนัออก 

3. ช่ือการทดลอง (ภาษาไทย) การทดสอบพฒันาเทคโนโลยแีบบผสมผสานเพื่อเพิ่มผลผลิตมนัส าปะหลงัใน
จงัหวดัจนัทบุรี ฉะเชิงเทรา และสระแกว้ 

ช่ือการทดลอง (ภาษาองักฤษ)Testing and Development  Integrate Cassava Production on Farm at 
Chanthaburi Chachoengsoa and Sakaew Province.  

4. คณะผู้ด าเนินงาน 
   หัวหน้าการทดลอง  นายนพดล  แดงพวง ส านกัวจิยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 6 

   ผู้ร่วมงาน   นางโสภิตา  สมคิด ส านกัวจิยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 4 
นายพินิจ  กลัยาศิลปิน ศูนยว์จิยัและพฒันาการเกษตรปราจีนบุรี 

    นายวฒิุชยั  กากแกว้ ศูนยว์จิยัและพฒันาการเกษตรฉะเชิงเทรา 
    นายณฐัพล  มากท่า ส านกัวจิยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 6 
    นายวรีะยทุธ  โพธ์ิไทร ศูนยว์จิยัและพฒันาการเกษตรปราจีนบุรี 

5. บทคดัย่อ   

 การทดสอบเทคโนโลยีแบบผสมผสานเป็นอีกแนวทางหน่ึงท่ีจะพฒันารูปแบบการผลิตของเกษตรกร
เพื่อหาแนวทางการเพิ่มผลผลิตและลดตน้ทุนการผลิต ปัจจุบนัมีการน าปัจจยัทางเกษตรทั้งท่ีเป็นค าแนะน าจาก
ส่วนราชการและเอกชนมาปรับใช้ในพื้นท่ีกนัอย่างแพร่หลาย มุ่งหวงัให้เกษตรกรไดรั้บผลตอบแทนท่ีคุม้ค่า 
ดงันั้นเพื่อป้องกนัการใชปั้จจยัการผลิตท่ีไม่จ  าเป็น จึงไดน้ าเทคโนโลยท่ีีเป็นผลงานวิจยัท่ีไดผ้ลดีแลว้มาทดสอบ
เปรียบเทียบกับวิธีเกษตรกรในพื้นท่ีเป้าหมาย 3 จงัหวดั ได้แก่ จงัหวดัจนัทบุรี จงัหวดัฉะเชิงเทรา จงัหวดั
สระแกว้ มีเกษตรกร 15 ราย พื้นท่ี 30 ไร่ มีวตัถุประสงค์ เพื่อให้ได้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกบัพื้นท่ี และช่วย
ยกระดบัผลผลิตต่อไร่ให้สูงข้ึน รวมทั้งลดตน้ทุนการผลิต จึงน าเทคโนโลยีการผลิตของกรมวิชาการเกษตร
จ านวน 2 กรรมวิธี ได้แก่ กรรมวิธีท่ี 1 ใส่ปุ๋ยเคมี สูตร 15-7-18 อตัรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ และกรรมวิธีท่ี 2 ใส่
ปุ๋ยเคมีสูตร 15-7-18 ร่วมกบัปุ๋ยมูลไก่ อตัรา 500 กิโลกรัมต่อไร่ มาเปรียบเทียบกบัวิธีเกษตรกร ส่วนการปฏิบติั
ดูแลรักษาอ่ืนๆ ปฏิบติัตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตรแบบผสมผสาน เช่น การไถพื้นท่ีหลายคร้ัง การแช่
ท่อนพนัธ์ุ การป้องกนัโรคแมลงศตัรู ผลการทดสอบพบวา่ กรรมวธีิท่ี 1 และ 2 ให้ผลผลิตหวัสดเฉล่ีย 5,203 และ 
5,300 กิโลกรัมต่อไร่ ให้ผลตอบแทน 7,324 และ 7,047 บาทต่อไร่ ตามล าดบั ส่วนวิธีเกษตรกรใหผ้ลผลิตหวัสด
เฉล่ีย 4,312 กิโลกรัมต่อไร่ ใหผ้ลตอบแทน 3,862 บาทต่อไร่ เม่ือคิดสัดส่วนผลตอบแทนพบวา่ กรรมวิธีท่ี 1 และ 



 

  

2 ให้ผลตอบแทนต่อไร่สูงกว่าวิธีเกษตรกร 89.6 และ 82.4 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดบั เม่ือเปรียบเทียบอตัราส่วน
รายได้ต่อการลงทุน กรรมวิธีท่ี 1 และ 2 มีค่า BCR เท่ากบั 2.35 และ 2.18 ส่วนวิธีเกษตรกรมีค่า BCR เท่ากบั 
1.58 โดยทั้งกรรมวิธีท่ี 1 และ 2 มีตน้ทุนการผลิตต ่ากวา่วิธีเกษตรกร 23.5 และ 12.8 เปอร์เซ็นต์ต่อไร่ ซ่ึงน่าจะ
เป็นทางเลือกแก่เกษตรกรในการน าเทคโนโลยกีารผลิตไปปรับใชใ้นพื้นท่ีจะท าใหล้ดตน้ทุนการผลิตต่อไป 

 
ค าส าคญั : มนัส าปะหลงั ผลผลิต ปริมาณแป้ง ผลตอบแทน 
 

6. ค าน า 
 มนัส าปะหลงัเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคญัของประเทศไทย โดยมีพื้นท่ีปลูก 7.4 ล้านไร่ ผลผลิตรวม 21 
ล้านตัน และให้ผลผลิตเฉล่ีย 2,961 กิโลกรัมต่อไร่ แหล่งผลิตท่ีส าคัญได้แก่จงัหวดันครราชสีมา สระแก้ว 
ก าแพงเพชร ภาคตะวนัออกมีพื้นท่ีปลูกมนัส าปะหลงั 1,394,448 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 18.8 ของพื้นท่ีเพาะปลูก
ทั้งประเทศ ผลผลิตรวม 4,365,790 ตนั ให้ผลผลิตเฉล่ีย 3,025 กิโลกรัมต่อไร่ และให้ผลผลิตหวัสดต่อไร่สูงกวา่
ค่าเฉล่ียผลผลิตทั้งประเทศ 64 กิโลกรัมต่อไร่ เม่ือคิดจากพื้นท่ีเพาะปลูก แต่ถา้คิดจากเน้ือท่ีเก็บเก่ียวพบว่าให้
ผลผลิตสูงกวา่ 59 กิโลกรัมต่อไร่ แสดงวา่พื้นท่ีเพาะปลูกในภาคตะวนัออกน่าจะมีศกัยภาพเหมาะสมกบัการปลูก
มนัส าปะหลงั (ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2554) เม่ือพิจารณาผลผลิตมนัส าปะหลงัของประเทศท่ีมีปริมาณ
มากกวา่ 21 ลา้นตนั พบวา่ผลผลิตส่วนใหญ่น าไปใชใ้นอุตสาหกรรมอาหาร และใชเ้ป็นพืชทดแทนพลงังาน มี
การผลิตใชใ้นประเทศและส่งออกต่างประเทศ ผลิตภณัฑ์มนัส าปะหลงัท่ีมีการส่งออกมากท่ีสุด ไดแ้ก่ มนัเส้น 
มนัอดัเม็ด และแป้งมนัส าปะหลงั มีมูลค่าการส่งออกรวมมากกว่า 70,000 ล้านบาทต่อปี (ส านกังานเศรษฐกิจ
การเกษตร, 2555) 
 ปัญหาการผลิตมนัส าปะหลงัของเกษตรกรในหลายพื้นท่ี คือ ผลผลิตต่อไร่อยูใ่นเกณฑ์ค่อนขา้งต ่า ดิน
เส่ือมโทรม เน่ืองจากขาดการปรับปรุงบ ารุงดิน เช่นการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ การปลูกพืชหมุนเวียน เพื่อปรับปรุง
โครงสร้างดิน ซ่ึงเป็นการปรับเปล่ียนรูปแบบการผลิต และการจดัการผลิตไม่ตรงตามฤดูกาล ซ่ึงเกิดจากการ
ปฏิบติัท าให้ปริมาณผลผลิตลดลง การปฏิบติัท่ีพบมากท่ีสุดในการผลิตคือการใส่ปุ๋ยพร้อมปลูก โดยเฉพาะปุ๋ย
สูตร 15-15-15 อตัรา 50-100 กิโลกรัมต่อไร่ และ สูตร 46-0-0 ไม่ระบุอตัราท่ีใช ้ดงันั้นเพื่อใหเ้กษตรกรเขา้ใจการ
ใช้ปัจจยัการผลิตตรงตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร จึงน าเทคโนโลยีการผลิตโดยวิธีผสมผสาน ตาม
ค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร เช่น การไถเตรียมพื้นท่ี การใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-7-18 หรือ 15-15-15 อตัรา 50 
กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกบัการใส่ปุ๋ยข้ีไก่แกลบ อตัรา 500-1,000 กิโลกรัมต่อไร่ ท าการทดสอบในแปลงเกษตรกร
พร้อมกบัการปฏิบติัการดูแลรักษา ตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร มีวตัถุประสงค์เพื่อเพิ่มผลผลิต เพิ่ม
ผลตอบแทน และลดตน้ทุนการผลิต ให้เกษตรกรมีความรู้ในการจดัการ มีการปรับปรุงบ ารุงดินท าให้การใช้
พื้นท่ีไดอ้ยา่งย ัง่ยืน และสามารถน าเทคโนโลยีการผลิตแบบผสมผสานไปใชร่้วมกบัการจดัการอ่ืนๆ ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพต่อไป 
 
 



 

  

  

7. วธิีด าเนินการ 
อุปกรณ์ 
1. มนัส าปะหลงัพนัธ์ุระยอง 5 
2. ปุ๋ยเคมีสูตร 15-7-18 15-15-15 และ 13-13-21 อตัรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ 
3. ปุ๋ยข้ีไก่แกลบ อตัรา 500 กิโลกรัมต่อไร่ และ 1,000 กิโลกรัมต่อไร่ 
4. สารเคมีป้องกนัก าจดัแมลง ไดแ้ก่ ไทอะมีโทแซม ไวทอ์อยด์ 
5. สารเคมีก าจดัวชัพืช ไดแ้ก่ พาราควอท และไกลโฟเสท 
6. เคร่ืองชัง่และวดัเปอร์เซ็นตแ์ป้ง 

 
วธีิการ 
วางแผนการทดสอบเทคโนโลยีการผลิตแบบผสมผสานเพื่อเพิ่มผลผลิตในแต่ละพื้นท่ีโดยแยกเป็นวิธี

แนะน า 2 วธีิ และวธีิการของเกษตรกร พื้นท่ี 30 ไร่  
วิธีแนะน า 1 เก็บดินท่ีระดบัความลึก 0-30 เซนติเมตร ไถเตรียมพื้นท่ีดว้ยผาล 3 ตากดินไว ้14 วนั ไถ

แปรดว้ยผาล 7 และยกร่องปลูก ใช้มนัส าปะหลงัพนัธ์ุระยอง 5 ซ่ึงเป็นพนัธ์ุท่ีเกษตรกรนิยมปลูก ก่อนปลูกแช่
ท่อนพนัธ์ุด้วยสารเคมีไทอะมีโทแซม อตัรา 4 กรัม/น ้ า 20 ลิตร เวลา 5-10 นาที ใช้ระยะปลูก 0.8X1.0 เมตร 
จ านวนตน้ 2,500 ตน้ต่อ หลงัปลูกพ่นสารเคมีก าจดัวชัพืช คือ ไดยูรอน อตัราตามค าแนะน าขา้งกล่องหรือขา้ง
ขวดบรรจุจ านวน 3-4 ถงัต่อไร่ การปฏิบติัดูแลรักษา เช่น ก าจดัวชัพืชและใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-7-18 อตัรา 50 
กิโลกรัมต่อไร่ อยา่งเดียว หลงัปลูก 1 เดือน มีการป้องกนัก าจดัโรคแมลงตามความจ าเป็นและมีการปล่อยแตน
เบียน Anagyrus lopezi เม่ือประเมินว่าจะมีการระบาด เก็บเก่ียวผลผลิตเม่ืออายุ 11 เดือน และประเมินผลผลิต 
ตน้ทุนการผลิต รายได ้ผลตอบแทน 

วธีิแนะน า 2 เก็บดินท่ีระดบัความลึก 0-30 เซนติเมตร ไถเตรียมพื้นท่ีดว้ยผาล 3 ตากดินไว ้14 วนั ใส่ปุ๋ย
ข้ีไก่แกลบ อตัรา 500 กิโลกรัมต่อไร่ ไถแปรดว้ยผาล 7 และยกร่องปลูก ใช้มนัส าปะหลงัพนัธ์ุระยอง 5 ซ่ึงเป็น
พนัธ์ุท่ีเกษตรกรนิยมปลูก ก่อนปลูกแช่ท่อนพนัธ์ุดว้ยสารเคมีไทอะมีโทแซม อตัรา 4 กรัม/น ้า 20 ลิตร เวลา 5-10 
นาที ใชร้ะยะปลูก 0.8X1.0 เมตร จ านวนตน้ 2,500 ตน้ต่อ การปฏิบติัดูแลรักษา คือ ก าจดัวชัพืชและารใส่ปุ๋ยเคมี
สูตร 15-7-18 อตัรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ และปลูกถัว่พร้าแซม อตัรา 20 กิโลกรัม/ไร่ ระหว่างแถวและใช้จอบสับ
ให้ดินกลบพร้อมการใส่ปุ๋ยคร้ังท่ี 1 หลงัปลูก 35-45 วนั ส่วนการปฏิบติัดูแลรักษาอ่ืนๆตามค าแนะน าของกรม
วิชาการเกษตร มีการป้องกนัก าจดัโรคแมลงตามความจ าเป็นและมีการปล่อยแตนเบียน Anagyrus lopezi เม่ือ
ประเมินว่าจะมีการระบาด เก็บเก่ียวผลผลิตเม่ืออายุ 11 เดือน และประเมินผลผลิต ต้นทุนการผลิต รายได ้
ผลตอบแทน 

วิธีการของเกษตรกร เก็บดินท่ีระดบัความลึก 0-30 เซนติเมตร ไถเตรียมพื้นท่ีดว้ยผาล 3 ตากดินไว ้14 
วนั ใส่ปุ๋ยข้ีไก่แกลบ อตัรา 1,000 กิโลกรัมต่อไร่ ไถแปรดว้ยผาล 7 และยกร่องปลูก ใชม้นัส าปะหลงัพนัธ์ุระยอง 
5 ซ่ึงเป็นพนัธ์ุท่ีเกษตรกรนิยมปลูก ก่อนปลูกแช่ท่อนพนัธ์ุดว้ยสารเคมีไทอะมีโทแซม อตัรา 4 กรัม/น ้ า 20 ลิตร 



 

  

เวลา 5-10 นาที ใชร้ะยะปลูก 0.6X0.8 หรือ 0.8X1.0  เมตร จ านวนตน้ 2,500-2,800 ตน้ต่อ ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-
15 อตัรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ หลงัปลูก 1 เดือน และมีการใส่ปุ๋ยเคมีคร้ังท่ี 2 สูตร 13-13-21 อตัรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ 
เม่ืออาย ุ3 เดือนหลงัปลูก ส่วนการป้องกนัก าจดัเพล้ียแป้งท าแบบผสมผสานโดยวิธีกล การใชส้ารเคมี การใชชี้ว
วิธี โดยเฉพาะการปล่อยแตนเบียน Anagyrus lopezi ในอตัราท่ีกรมวิชาการเกษตรแนะน า และเก็บขอ้มูลการ
เจริญเติบโต การดูแลรักษา การตรวจแปลงอย่างสม ่าเสมอและเก็บเก่ียวเม่ืออายุ 11 เดือน และประเมินผลผลิต 
ตน้ทุนการผลิต รายได ้ผลตอบแทน  
การบันทกึข้อมูล 

1. ผลการวเิคราะห์ดิน 
2. ขอ้มูลทางดา้นกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ สังคม 
3. การปฏิบติัดูแลรักษา 
4. ผลผลิต ตน้ทุนการผลิต รายได ้ผลตอบแทน 

เวลาและสถานที่  เร่ิมตน้เดือนตุลาคม 2553-เดือนกนัยายน 2554 
   จงัหวดัจนัทบุรี ฉะเชิงเทรา สระแกว้ 
 

8. ผลการทดลองและวจิารณ์ 
8.1 ลกัษณะทัว่ไปของพื้นที่ 

 ภาคตะวนัออกมีพื้นท่ีปลูกมนัส าปะหลงั 1,394,448 ไร่ ผลผลิตรวม 4,365,790 ตนั หรือคิดเป็นร้อยละ 
19.9 ของผลผลิตทั้งประเทศ โดยให้ผลผลิตเฉล่ีย 3,025 กิโลกรัมต่อไร่ จงัหวดัจนัทบุรี มีพื้นท่ีเพาะปลูกมนั
ส าปะหลงั 185,063 ไร่ ผลผลิตรวม 556,084 กิโลกรัม ผลผลิตเฉล่ีย 3,005 กิโลกรัมต่อไร่  จงัหวดัฉะเชิงเทรา มี
พื้นท่ีปลูกมนัส าปะหลงั 307,580 ไร่ ผลผลิตรวม 974,556 กิโลกรัม ผลผลิตเฉล่ีย 3,168 กิโลกรัมต่อไร่ และ
จงัหวดัสระแก้ว มีพื้นท่ีปลูกมนัส าปะหลงั 347,666 ไร่ ผลผลิตรวม 1,024,139 กิโลกรัม ผลผลิตเฉล่ีย 2,946 
กิโลกรัมต่อไร่ (ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2554)  
 คุณสมบติัทางเคมีดินก่อนปลูกเม่ือสุ่มเก็บตวัอยา่งดินก่อนไถเตรียมแปลง พบวา่ดินมีค่าความเป็นกรด
ด่างเฉล่ีย 6.2 มีธาตุฟอสฟอรัสอยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูง เฉล่ีย 28.87 มก./กก. โพแตสเซียมอยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูง
ถึงสูงมาก เฉล่ีย 65.28 มก./กก. และมีอินทรียวตัถุอยูใ่นระดบัปานกลางถึงสูง เฉล่ีย 2.38 ส่วนใหญ่เป็นดินร่วน
เหนียวปนทราย ดินร่วนปนทราย และมีบางพื้นท่ีเป็นดินร่วนเหนียวปนดินลูกรัง (ตารางที่ 1) ในพื้นท่ีเพาะปลูก
จงัหวดัจนัทบุรีพบกลุ่มชุดดินท่ีประกอบดว้ยกลุ่มชุดดินท่ี 51  52 และ 53 ท่ีมีรายละเอียดของกลุ่มชุดดินท่ี 51 
เน้ือดินเป็นดินร่วนปนเศษหิน มีการระบายน ้ าดี มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติค่อนขา้งต ่า ดินมีสภาพความ
เป็นกรดสูงมีค่า pH 5.0-5.5 กลุ่มชุดดินท่ี 52 เน้ือดินเป็นดินเหนียวหรือดินร่วนเหนียวท่ีมีกอ้นปูน หรือปูนมาร์
ลปะปนอยู่มากตั้งแต่ 30 เซนติเมตร จากผิวดินดินมีสีน ้ าตาล หรือแดงมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปาน
กลางถึงสูง มีค่าความเป็นกรดด่างปานกลางมีค่า pH 7.0 – 8.5 และกลุ่มชุดดินท่ี 53 ลกัษณะเน้ือดินปนดินร่วน
หรือร่วนปนเหนียว ส่วนดินล่างท่ีระดบัความลึก 50 – 100 เซนติเมตร เป็นดินลูกรังหรือดินปนเศษหินผุ ความ



 

  

อุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติค่อนขา้งต ่า ดินมีสภาพความเป็นกรด มีค่า pH 5.0 – 5.5 (ส านักส ารวจดินและวาง
แผนการใชท่ี้ดิน, 2550) 

ปริมาณน ้ าฝนรายเดือนในปีท่ีท าการทดสอบจากเดือนมกราคม ถึง เดือนธนัวาคม 2554 พบวา่ในปี 2554 
ในจงัหวดัจนัทบุรี มีปริมาณฝนตกรวม 3,616.7 มิลลิเมตรต่อปี และในปี 2555 มีฝนตกรวม 2,624.9 มิลลิเมตรต่อ
ปี พบวา่มีปริมาณฝนตกมากและมีความส ่ าเสมอตลอดทั้งปี ตั้งแต่เดือนเมษายน-พฤศจิกายน และมีจ านวนวนัท่ี
ฝนตกมากกวา่ 150 วนัต่อปี ส่วนเดือนธันวาคม ไม่มีฝนตก (ส านกังานเกษตรจงัหวดัจนัทบุรี, 2555) ในอ าเภอ
สนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชิงเทรา ในปี 2554 มีปริมาณฝนตกรวม 1,724 มิลลิเมตรต่อปี และในปี 2555 มีฝนตก
รวม 1,635.8 มิลลิเมตรต่อปี พบว่ามีปริมาณฝนตกมากและมีความส ่ าเสมอตลอดทั้งปี ตั้งแต่เดือนเมษายน-
พฤศจิกายน และมีจ านวนวนัท่ีฝนตกมากกวา่ 150 วนัต่อปี ส่วนเดือนธันวาคม ไม่มีฝนตก (สถานีอุตุนิยมวิทยา
ฉะเชิงเทรา, 2554) ในจงัหวดัสระแกว้ ในปี 2554 มีปริมาณฝนตกรวม 1,811.6 มิลลิเมตรต่อปี และในปี 2555 มี
ฝนตกรวม 1,588.7 มิลลิเมตรต่อปี พบวา่มีปริมาณฝนตกมากและมีความส ่ าเสมอตลอดทั้งปี ตั้งแต่เดือนเมษายน-
พฤศจิกายน และมีจ านวนวนัท่ีฝนตกมากกว่า 100 วนัต่อปี ส่วนเดือนธันวาคม ไม่มีฝนตก (ส านกังานเกษตร
อ าเภอเมือง จงัหวดัสระแกว้, 2555) สภาพอากาศโดยทัว่ไปมีฝนตกกระจายสม ่าเสมอ (ตารางที ่2  และ ตารางที ่3) 

8.2 ผลผลติและผลผลติแป้งในแต่ละพืน้ที ่
 เม่ือเก็บเก่ียวผลผลิตท่ีอายุ 11 เดือน พบว่าวิธีทดสอบเทคโนโลยีการผลิตตามวิธีท่ี 1 และวิธีท่ี 2 ให้
ผลผลิตหัวสดต่อไร่สูงกว่าวิธีเกษตรกร โดยวิธีท่ี 1 ให้ผลผลิตหัวสดเฉล่ีย 5,203 กิโลกรัมต่อไร่ ซ่ึงสูงกว่าวิธี
เกษตรกร 891 กิโลกรัมต่อไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 20.6 และวิธีท่ี 2 ให้ผลผลิตหัวสดเฉล่ีย 5,300 กิโลกรัมต่อไร่ 
ซ่ึงสูงกวา่วธีิเกษตรกร 988 กิโลกรัมต่อไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 22.9 โดยวธีิเกษตรกรใหผ้ลผลิตหวัสดเฉล่ีย 4,312 
กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนปริมาณแป้ง ผลผลิตแป้ง ความสูงต้น ทั้ งวิธีทดสอบและวิธีเกษตรกรมีค่าใกล้เคียงกัน 
เน่ืองจากการเตรียมพื้นท่ี และสภาพพื้นท่ีปลูกไม่แตกต่างกนั จึงท าให้ผลผลิตแป้งท่ีไดมี้ค่าใกลเ้คียงกนั อยา่งไร
ก็ตามการใส่ปุ๋ยข้ีไก่แกลบและการใส่ปุ๋ยพืชสดสามารถยกระดบัผลผลิตต่อไร่สูงกวา่วธีิเกษตรกร และยงัเป็นการ
ปรับปรุงบ ารุงเพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ให้ดินอีกทางหน่ึงด้วย ส่งผลให้สามารถใช้ท่ีดินอย่างย ัง่ยืน (ตารางที่ 4) 
ส่วนผลผลิตแป้งในแต่ละพื้นท่ี พบว่าวิธีทดสอบวิธีท่ี 1 ให้ผลผลิตแป้ง 1,269 กิโลกรัมต่อไร่ ซ่ึงสูงกว่าวิธี
เกษตรกร 254 กิโลกรัม และวิธีท่ี 2 ให้ผลผลิตแป้ง 1,292 กิโลกรัมต่อไร่ ซ่ึงสูงกว่าวิธีเกษตรกร 277 กิโลกรัม 
สมลกัษณ์ และไชยยศ (2551)  รายงานผลการศึกษาการจดัการดินแบบผสมผสานเพื่อเพิ่มผลผลิตมนัส าปะหลงั
ในดินทรายร่วน  ชุดสัตหีบ จ านวน 13 ระบบ พบวา่ การใชปุ๋้ยมูลไก่ อตัรา 1,000 กิโลกรัมต่อไร่ร่วมกบัปุ๋ยเคมี
สูตร 15-7-18 อตัรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกบัถัว่พร้าเป็นปุ๋ยพืชสดโดยปลูกแซมใน            มนัส าปะหลงัและตดั
คลุมดินระยะออกดอก 45 วนั ร่วมกบัการใช้หินฟอสเฟตอตัรา 200 กิโลกรัมต่อไร่        มีประสิทธิภาพในการ
ปรับปรุงดินท่ีสุด ใชม้นัส าปะหลงัพนัธ์ุระยอง 7 เป็นพนัธ์ุทดสอบ  และเก็บเก่ียวเม่ืออายุ  13 เดือน ให้ผลผลิต
สูงสุด 14.2 ตนัต่อไร่ เพิ่มจากไม่มีการปรับปรุงดิน 91 เปอร์เซ็นต์ เพิ่มจากการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวอตัรา 100 
กิโลกรัมต่อไร่ 25 เปอร์เซ็นต ์(ตารางที ่5) 
 
 



 

  

8.3 เปรียบเทยีบต้นทุนการผลติ รายได้ และผลตอบแทน 
เม่ือคิดตน้ทุนการผลิตระหว่างวิธีทดสอบกบัวิธีเกษตรกร พบวา่ วิธีทดสอบวิธีท่ี 1 มีตน้ทุนการผลิตท่ี

เป็นตน้ทุนผนัแปรรวม 5,423 บาทต่อไร่ วธีิท่ี 2 มีตน้ทุนการผลิตท่ีเป็นตน้ทุนผนัแปรรวม 5,938 บาทต่อไร่ ส่วน
วิธีเกษตรกรมีตน้ทุนการผลิตท่ีเป็นตน้ทุนผนัแปรรวม 6,702 บาทต่อไร่ วิธีทดสอบวิธีท่ี 1 และวิธีท่ี 2 มีตน้ทุน
การผลิตต ่ากว่าวิธีเกษตรกร 1,279 และ 764 บาทต่อไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 23.5 และ 12.8 ตามล าดับ เม่ือ
พิจารณารายได ้พบวา่วิธีทดสอบวิธีท่ี 1 และวิธีท่ี 2 มีรายไดเ้ฉล่ีย 12,747 และ 12,985 บาทต่อไร่ ซ่ึงมีรายไดสูง
กวา่วธีิเกษตรกรคิดเป็นร้อยละ 20.6 และ 22.9 ตามล าดบั เม่ือเปรียบเทียบผลตอบแทน พบวา่วธีิทดสอบทั้ง 2 วิธี
มีผลตอบแทน 7,324 และ 7,047 บาทต่อไร่ ซ่ึงมีผลตอบแทนสูงกวา่วิธีเกษตรกรคิดเป็นร้อยละ 89.6 และ 82.4 
ตามล าดบั โดยมีอตัราส่วนของรายไดต่้อการลงทุน จากวิธีทดสอบทั้ง 2 วิธี ซ่ึงมีค่า BCR เท่ากบั 2.35 และ 2.18 
และวิธีเกษตรกรมีค่า BCR เท่ากบั 1.58 แสดงว่าในพื้นท่ีอ าเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี อ าเภอสนามชัยเขต 
จงัหวดัฉะเชิงเทรา และอ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ ท่ีด าเนินการทดสอบในสภาพพื้นท่ีท่ีมีลกัษณะดินเป็น
ดินร่วนปนเหนียว และดินร่วนปนดินทราย หากเกษตรกรน าเทคโนโลยีการผลิตแบบผสมผสานตามค าแนะน า
ของกรมวิชาการเกษตรทั้งวิธีท่ี 1 และ 2 มาปรับใช้จะสามารถเพิ่มผลผลิตและรายได้ ผลตอบแทนสูงกว่าวิธี
เกษตรกร (ตารางที ่6) 

8.4  ชนิดของต้นทุนการผลติ 
เพื่อให้ทราบต้นทุนการผลิตมนัส าปะหลงัในพื้นท่ีจงัหวดัจนัทบุรี ฉะเชิงเทรา และสระแก้ว ซ่ึงเป็น

ขอ้มูลในแต่ละปีท่ีผลิต เม่ือน ามาหาค่าเฉล่ียทั้ง 2 ปีท่ีท าการทดสอบทั้งวิธีท่ี 1 และวิธีท่ี 2 พบวา่วิธีทดสอบวิธีท่ี 
1 มีตน้ทุนการผลิตมนัส าปะหลงัท่ีเป็นค่าวสัดุเกษตร และแรงงาน รวม 5,423 บาท/ไร่ โดยเป็นค่าวสัดุเกษตร
เฉล่ีย 1,935 บาท/ไร่ คิดเป็นร้อยละ 35.6 ของตน้ทุนการผลิตทั้งหมด ส่วนใหญ่เป็นค่าปุ๋ยเคมีและค่าพนัธ์ุเป็นเงิน 
1,050 และ 400 บาทต่อไร่ ตามล าดบั เป็นตน้ทุนค่าแรงงาน เช่น เตรียมพื้นท่ี การจดัการและการเก็บเก่ียวคิดเป็น
เงิน 3,482 บาท/ไร่ คิดเป็นร้อยละ 64.3 ตน้ทุนแรงงานท่ีมีการใช้จ่ายมากท่ีสุดไดแ้ก่ ค่าเก็บเก่ียว และค่าเตรียม
พื้นท่ี คิดเป็นเงิน 1,652 และ 1,015 บาทต่อไร่ ตามล าดบั วิธีท่ี 2 มีตน้ทุนการผลิตมนัส าปะหลงัท่ีเป็นค่าวสัดุ
เกษตร และแรงงาน รวม 5,938 บาท/ไร่ โดยเป็นค่าวสัดุเกษตรเฉล่ีย 2,124 บาท/ไร่ คิดเป็นร้อยละ 35.7 ของ
ตน้ทุนการผลิตทั้งหมด ส่วนใหญ่เป็นค่าปุ๋ยเคมีและค่าปุ๋ยหมกัเป็นเงิน 889 และ 500 บาทต่อไร่ ตามล าดบั เป็น
ตน้ทุนค่าแรงงาน เช่น เตรียมพื้นท่ี การจดัการและการเก็บเก่ียวคิดเป็นเงิน 3,814 บาท/ไร่ คิดเป็นร้อยละ 64.2 
ตน้ทุนแรงงานท่ีมีการใชจ่้ายมากท่ีสุดไดแ้ก่ ค่าเก็บเก่ียว และค่าเตรียมพื้นท่ี คิดเป็นเงิน 1,970 และ 875 บาทต่อ
ไร่ ตามล าดบั ส่วนวิธีเกษตรกร พบว่ามีตน้ทุนการผลิตมนัส าปะหลงัท่ีเป็นค่าวสัดุเกษตร และแรงงาน รวม 
6,702 บาท/ไร่ โดยเป็นค่าวสัดุเกษตรเฉล่ีย 2,838 บาท/ไร่ คิดเป็นร้อยละ 42.3 ของตน้ทุนการผลิตทั้งหมด ส่วน
ใหญ่เป็นค่าปุ๋ยเคมีและค่าปุ๋ยหมกัเป็นเงิน 1,060 และ 728 บาทต่อไร่ ตามล าดับ เป็นตน้ทุนค่าแรงงาน เช่น 
เตรียมพื้นท่ี การจดัการและการเก็บเก่ียวคิดเป็นเงิน 3,864 บาท/ไร่ คิดเป็นร้อยละ 57.6 ตน้ทุนแรงงานท่ีมีการใช้
จ่ายมากท่ีสุดไดแ้ก่ ค่าเก็บเก่ียว และค่าเตรียมพื้นท่ี คิดเป็นเงิน 2,000 และ 893 บาทต่อไร่ แสดงว่าตน้ทุนการ
ผลิตมนัส าปะหลงัจะเป็นค่าจา้งแรงงานมากกว่าตน้ทุนชนิดอ่ืน เน่ืองจากเกษตรกรบางส่วนไม่มีรถไถเป็นของ
ตนเอง มีการวา่จา้งคนอ่ืน ประกอบกบัมีค่าแรงเพิ่มสูงข้ึน (ตารางที ่7) 



 

  

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
 เม่ือท าการทดสอบเทคโนโลยีการผลิตแบบผสมผสานโดยน าเทคโนโลยีการผลิตของกรมวิชาการ
เกษตรมาปรับใชใ้นพื้นท่ีเปรียบเทียบกบัวธีิเกษตรกร เม่ือเปรียบเทียบกบัวธีิเกษตรกรแลว้ พอสรุปไดด้งัน้ี 

ผลการทดสอบเทคโนโลยีแบบผสมผสานเพื่อเพิ่มผลผลิตมนัส าปะหลงัในจงัหวดัจนัทบุรี ฉะเชิงเทรา 
และสระแก้ว  พบว่าวิธีทดสอบทั้ง 2 วิธีให้ผลผลิตหัวสดสูงกว่าวิธีเกษตรกร 891 และ 988 กิโลกรัมต่อไร่ 
ตามล าดบั วิธีทดสอบทั้ง 2 วิธีมีตน้ทุนการผลิตต่อไร่ต ่ากวา่วิธีเกษตรกรเป็นเงิน 1,279 และ 764 บาทต่อไร่ คิด
เป็นร้อยละ 23.5 และ 12.8 ตามล าดบั เม่ือเปรียบเทียบอตัราส่วนผลตอบแทนต่อไร่ พบวา่วธีิทดสอบทั้ง 2 วธีิให้
ผลตอบแทน 7,324 และ 7,047 บาทต่อไร่ ซ่ึงสูงกวา่วิธีเกษตรกรท่ีให้ผลตอบแทน 3,862 บาทต่อไร่ โดยคิดเป็น
ร้อยละ 89.6 และ 82.4 ตามล าดบั แสดงวา่การใชเ้ทคโนโลยีแบบผสมผสานสามารถลดตน้ทุนการผลิตลงไดคิ้ด
เป็นร้อยละ 20 และให้ผลตอบแทนต่อไร่ท่ีสูงกว่าวิธีเกษตรกร และมีอตัราส่วนรายได้ต่อการลงทุน พบว่าวิธี
ทดสอบทั้ง 2 วธีิมีค่าสูงกวา่วธีิเกษตรกร โดยมีค่า BCR เท่ากบั 2.35 และ 2.18 ส่วนวธีิเกษตรกรมีค่า BCR เท่ากบั 
1.58 แสดงให้เห็นว่าวิธีทดสอบทั้ง 2 วิธี เม่ือเกษตรกรน าไปปรับใช้แลว้ไดผ้ลตอบแทนท่ีคุม้ค่า เกษตรกรปลูก
และลงทุนแลว้มีความเส่ียงนอ้ย 

การผลิตมนัส าปะหลงัโดยใชว้ิธีแบบผสมผสานโดยน าเทคโนโลยกีารผลิตมาปรับใชใ้นพื้นท่ีเพาะปลูก 
สามารถเพิ่มผลผลิตจาก 3 ตนัต่อไร่ เพิ่มข้ึนเป็น 5 ตนัต่อไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 66.6 ส่วนผลผลิตของเกษตรท่ี
ร่วมด าเนินการและมีการปฏิบติัตามวิธีเกษตรให้ผลผลิตจาก 3 ตนัต่อไร่ เพิ่มข้ึนเป็น 4 ตนัต่อไร่ หรือคิดเป็น 
33.3 ซ่ึงค่าเฉล่ียผลผลิตหวัสดมนัส าปะหลงัทั้งวิธีทดสอบและวิธีเกษตรกรให้ผลผลิตสูงกวา่ค่าเฉล่ียของผลผลิต
ในจงัหวดัจนัทบุรี ฉะเชิงเทรา และสระแกว้ ท่ีใหผ้ลผลิตเพียง 3,005 3,168 และ 2,946 กิโลกรัมต่อไร่ (ส านกังาน
เศรษฐกิจการเกษตร, 2554) ดงันั้นการใชเ้ทคโนโลยีการผลิตแบบผสมผสานจากหลายวิธีน่าจะเป็นรูปแบบการ
ผลิตท่ีเหมาะสม รวมทั้งสามารถเพิ่มผลผลิต ส่งผลทั้งทางตรงและทางออ้มในการปรับปรุงโครงสร้างดิน การ
อนุรักษ์ดิน การเพิ่มอินทรียวตัถุ ซ่ึงจะเป็นการใช้ท่ีดินอย่างมีประสิทธิภาพ จึงควรมีการสร้างจิตส านึกและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตให้เหมาะสมกบัแต่ละพื้นท่ี ตรงตามความตอ้งการของเกษตรกร สามารถน าไปปรับ
ใชต้ามศกัยภาพของพื้นท่ีต่อไป 

  

10. การน าผลงานวจิัยไปใช้ประโยชน์ 
 ใช้เป็นแนวทางการด าเนินการผลิต การเลือกใช้ปัจจยัการผลิตท่ีเหมาะสม และการปรับใช้เทคโนโลยี
อย่างผสมผสานในการยกระดับผลผลิต นักวิจยัสามารถน าไปวางแผนการผลิตมนัส าปะหลังและท่ีส าคัญ
เกษตรกรมีการใชพ้ื้นท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพ และสามารถลดตน้ทุนการผลิต มีรายไดแ้ละผลตอบแทนเพิ่มข้ึน 
 
 
 
 



 

  

11. ค าขอบคุณ 
กรมวชิาการเกษตร ท่ีไดจ้ดัสรรงบประมาณใหด้ าเนินการ ส านกัวจิยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 6 คณะ

ผูบ้ริหาร ท่ีใหโ้อกาสและสนบัสนุนการวจิยั และขอขอบคุณเกษตรกรในพื้นท่ีจงัหวดัจนัทบุรี ฉะเชิงเทรา 
สระแกว้ ท่ีใหค้วามสะดวกในการใชส้ถานท่ีและร่วมด าเนินการทดสอบจนงานส าเร็จบรรลุตามวตัถุประสงค ์
 

12. เอกสารอ้างองิ 
สมลกัษณ์  จูฑงัคะ  และไชยยศ  เพชรบูรณิน.2551.การจดัการดินแบบผสมผสานเพื่อเพิ่มผลผลิตมนัส าปะหลงั. 

ใน : รายงานผลงานวิจยัท่ีใช้ประโยชน์ไดจ้ริง ประจ าปี 2551 ส านกัวิจยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 6 
จนัทบุรี กรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. หนา้ 34-49. 

ส านกังานเกษตรจงัหวดัจนัทบุรี.2555.ขอ้มูลปริมาณน ้าฝนปี 2554-55.เอกสารโรเนียว 2 หนา้. 
ส านักงานเกษตรอ าเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี.2554.ขอ้มูลพื้นท่ีเพาะปลูกพืช.แผนพฒันาการเกษตรระดบั

อ าเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี ปี 2553. จ  านวน 58 หนา้. 
สถานีอุตุนิยมวทิยาฉะเชิงเทรา.2555.ขอ้มูลปริมาณน ้าฝนปี 2554-55. เอกสารโรเนียว 2 หนา้. 
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2555. รายงานผลการส ารวจมันส าปะหลังโรงงาน ปี 2554. ส านักงาน

 เศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, เอกสารสถิติการเกษตร เลขท่ี 403 กุมภาพนัธ์ 
 2555. 

ส านักส ารวจดินและวางแผนการใช้ท่ี ดิน. 2550. คู่ มือการจัดการดินจังหวัดจันทบุรี กรมพัฒนาท่ี ดิน 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 170 หนา้. 
 
ตารางที ่ 1  คุณสมบติัทางเคมีดิน ในพื้นท่ีทดสอบเทคโนโลยแีบบผสมผสานเพื่อเพิ่มผลผลิตมนัส าปะหลงัใน 

     จงัหวดัจนัทบุรี ฉะเชิงเทรา และสระแกว้ ระหวา่งปี 2554-56 รวมค่าเฉล่ีย 2 ปี 

จงัหวดั 
pH 
(1:1) 

อินทรียวตัถุ 
(%) 

ฟอสฟอรัส 
(มก./กก.) 

โพแตสเซียม 
(มก./กก.) 

แคลเซียม 
(มก./กก.) 

จนัทบุรี 5.58 1.90 18.11 85.03 2,014.00 
ฉะเชิงเทรา 6.74 2.01 15.23 80.10 3,494.19 
สระแกว้ 
จนัทบุรี 
ฉะชิงเทรา 
สระแกว้ 

6.49 
6.30 
6.27 
6.21 

2.03 
2.87 
3.44 
2.02 

22.40 
7.04 

54.25 
56.20 

62.27 
62.64 
48.35 
53.26 

1,892.81 
3,194.11 
2,491.03 
2,214.21 

เฉลีย่ 6.26 2.38 28.87 65.27 2,550.05 

หมายเหตุ : วเิคราะห์ท่ีหอ้งปฏิบติัการ ส านกัวจิยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 6 จนัทบุรี 



 

  

 

ตารางที ่2  ปริมาณน ้าฝน (มิลลิเมตร) จ านวนวนัท่ีฝนตก ในพื้นท่ีทดสอบเทคโนโลยแีบบผสมผสาน 
     เพื่อเพิ่มผลผลิตมนัส าปะหลงัในจงัหวดัจนัทบุรี เชิงเทรา และสระแกว้ ปีเพาะปลูก 2554 

เดือน 
จ.จนัทบุรี จ.ฉะเชิงเทรา จ.สระแกว้ 

ปริมาณฝน 
(มิลลิเมตร) 

จ านวน 
(วนั) 

ปริมาณฝน 
(มิลลิเมตร) 

จ านวน 
(วนั) 

ปริมาณฝน 
(มิลลิเมตร) 

จ านวน 
(วนั) 

มกราคม 0 0 0 0 0 0 
กุมภาพนัธ์ 32.9 7 30.0 7 74.4 4 
มีนาคม 100.3 10 93.3 7 62.4 5 
เมษายน 193.9 9 181.0 14 271.0 10 
พฤษภาคม 290.9 22 262.6 20 154.6 17 
มิถุนายน 534.4 27 147.3 19 217.6 21 
กรกฎาคม 422.2 26 208.8 21 222.3 15 
สิงหาคม 563 25 254.4 21 335.1 22 
กนัยายน 860.7 23 362.8 23 357.5 24 
ตุลาคม 264.2 22 164.8 16 211.4 19 
พฤศจิกายน 54.2 4 15.6 3 5.3 2 
ธนัวาคม 0 0 4.1 2 0 0 

รวม 3,316.7 175 1,724.7 153 1,811.6 139 
ท่ีมา : ส านกังานเกษตรจงัหวดัจนัทบุรี สถานีอุตุนิยมวทิยาฉะเชิงเทรา  

และส านกังานเกษตรอ าเภอเมือง จงัหวดัสระแกว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

ตารางที ่3 ปริมาณน ้าฝน (มิลลิเมตร) จ านวนวนัท่ีฝนตก ในพื้นท่ีทดสอบเทคโนโลยแีบบผสมผสาน 
    เพื่อเพิ่มผลผลิตมนัส าปะหลงัในจงัหวดัจนัทบุรี เชิงเทรา และสระแกว้ ปีเพาะปลูก 2555 

เดือน 
จ.จนัทบุรี จ.ฉะเชิงเทรา จ.สระแกว้ 

ปริมาณฝน 
(มิลลิเมตร) 

จ านวน 
(วนั) 

ปริมาณฝน 
(มิลลิเมตร) 

จ านวน 
(วนั) 

ปริมาณฝน 
(มิลลิเมตร) 

จ านวน 
(วนั) 

มกราคม 61.2 11 57.5 6 17.1 7 
กุมภาพนัธ์ 101.8 7 2.4 2 41.2 2 
มีนาคม 91.4 7 85.7 6 12.8 3 
เมษายน 60.9 11 89.7 8 98.8 7 
พฤษภาคม 545.9 27 152.7 12 119.2 14 
มิถุนายน 286.6 26 124.9 15 89.6 18 
กรกฎาคม 475.1 26 249.8 21 380.8 23 
สิงหาคม 245.5 21 131.2 20 221.3 21 
กนัยายน 379.5 28 484.1 21 546.4 24 
ตุลาคม 172.6 17 234.5 10 42.3 8 
พฤศจิกายน 204.4 12 38.3 9 19.2 7 
ธนัวาคม 0 0 3 1 0 0 

รวม 2,624.9 193 1,635.8 131 1,588.7 134 
ท่ีมา : ส านกังานเกษตรจงัหวดัจนัทบุรี สถานีอุตุนิยมวทิยาฉะเชิงเทรา  

และส านกังานเกษตรอ าเภอเมือง จงัหวดัสระแกว้ 
 

ตารางที ่4 ผลผลิตเฉล่ีย (กิโลกรัม/ไร่) เปอร์เซ็นตแ์ป้ง การทดสอบเทคโนโลยกีารผลิตแบบผสมผสานเพื่อ 
   เพิ่มผลผลิตมนัส าปะหลงัในจงัหวดัจนัทบุรี ฉะเชิงเทรา และสระแกว้ ระหวา่งปี 2554-56  
  รวมค่าเฉล่ีย 2 ปี 

จงัหวดั 
วธีิท่ี 1 วธีิท่ี 2 เกษตรกร 

น ้าหนกั 
 (ก.ก.) 

ปริมาณแป้ง 
    (%) 

ความสูง 
 (ซม.) 

น ้าหนกั 
(ก.ก.) 

ปริมาณแป้ง 
    (%) 

ความสูง 
(ซม.) 

น ้าหนกั 
(ก.ก.) 

ปริมาณแป้ง 
    (%) 

ความสูง 
(ซม.) 

จนัทบุรี  6,000     24.0  184.0  6,222     25.6  186.0  4,911     25.0 198.0 
ฉะเชิงเทรา  5,475     24.8  182.0  5,147     25.2  197.0  3,955     24.6 208.0 
สระแกว้  4,133     24.5  206.0  4,533     25.1  209.2  4,071     25.4 210.0 
เฉลีย่  5,203     24.4  190.6  5,300     25.3  197.4  4,312     25.0 205.0 

 



 

  

ตารางที ่5 ปริมาณผลผลิต  ปริมาณแป้ง  ผลผลิตแป้ง  และความสูงตน้ ระหวา่งวธีิแนะน ากบัวธีิ  
   เกษตรกรในจงัหวดัจนัทบุรี ฉะเชิงเทรา และสระแกว้ ระหวา่งปี 2554-56 รวมค่าเฉล่ีย 2 ปี 

รายละเอียด 
วธีิแนะน า 

วธีิเกษตรกร 
วธีิท่ี 1 วธีิท่ี 2 

ผลผลิตหวัสด (กิโลกรัม/ไร่) 5,203 5,300 4,312 
ปริมาณแป้งในหวัสด (เปอร์เซ็นต)์ 24.6 25.1 25.0 
ผลผลิตแป้ง (กิโลกรัม/ไร่) 1,269 1,292 1,015 
ความสูงเฉล่ีย (เซนติเมตร) 190.6 197.4 205.0 

หมายเหตุ : ใชค้่าเฉล่ียจากแปลงเกษตรกรจ านวน 15 ราย 
 
ตารางที ่6 เปรียบเทียบผลผลิต ตน้ทุน รายได ้ผลตอบแทน การทดสอบเทคโนโลยแีบบผสมผสานเพื่อเพิ่ม 

   ผลผลิตมนัส าปะหลงัในจงัหวดัจนัทบุรี ฉะเชิงเทรา และสระแกว้ ระหวา่งปี 2554-56 รวม 2 ปี 

รายการ 
วธีิแนะน า 

วธีิเกษตรกร 
วธีิท่ี 1 วธีิท่ี 2 

1.ผลผลิตเฉล่ียต่อไร่ (กก./ไร่) 5,203 5,300 4,312 
2.ตน้ทุนผนัแปรต่อไร่ (บาท/ไร่) 5,423 5,938 6,702 
3.ราคาขายต่อหน่วย (บาท/กก.) 2.45 2.45 2.45 
4.รายไดต่้อไร่ (บาท/ไร่) 12,747 12,985 10,564 
5.ผลตอบแทน (บาท/ไร่)  7,324 7,047 3,862 
6.ผลผลิต ณ จุดคุม้ทุน (บาท/ไร่) 2,213 2,423 2,735 
7.ราคา ณ จุดคุม้ทุน (บาท/กก.) 1.04 1.12 1.55 
8.ค่า BCR 2.35 2.18 1.58 
หมายเหตุ ผลผลิต ณ จุดคุม้ทุน = ตน้ทุนผนัแปร/ราคาขายต่อหน่วย 
  ราคา ณ จุดคุม้ทุน = ตน้ทุนผนัแปร/ผลผลิตต่อไร่ 

ค่า BCR   = รายไดต่้อไร่/ตน้ทุนผนัแปรต่อไร่ 
 
 
 
 
 

 



 

  

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบตน้ทุนการผลิต ผลตอบแทนต่อไร่ (บาท/ไร่) ระหว่างวิธีทดสอบกบัวิธีเกษตรกรใน
จงัหวดัจนัทบุรี ฉะเชิงเทรา และสระแกว้ ระหวา่งปี 2554-56 รวมค่าเฉล่ีย 2 ปี 

รายการ 
วธีิแนะน า 

วธีิเกษตรกร 
วธีิท่ี 1 วธีิท่ี 2 

1. ค่าวสัดุการเกษตร (บาท/ไร่) 1,935 (35.6%) 2,124 (35.7%) 2,838 (42.3%) 
- ค่าพนัธ์ุ รวมค่าตดัและค่าขนส่ง 400 400 635 
- ค่าปุ๋ยเคมี 1,050 889 1,060 
- ค่าปุ๋ยหมกั 0 500 728 
-ค่าสารเคมีก าจดัวชัพืช 180 180 190 
- ค่าสารเคมีก าจดัแมลงศตัรู 149 155 225 
2. ค่าแรงงาน (บาท/ไร่) 3,482 (64.3%) 3,814 (64.2%) 3,864 (57.6%) 
- ค่าเตรียมดิน (ไถดะ ไถแปร ยกร่อง) 1,015 875 893 
- ค่าปลูก (รวมค่าตดัท่อนพนัธ์ุ) 500 600 600 
- ค่าพน่สารเคมี 158 179 181 
- ค่าก าจดัวชัพืช พน่สาร 190 190 190 
- ค่าเก็บเก่ียว 1,652 1,970 2,000 
3. รวมตน้ทุนผนัแปร 5,423 5,938 6,702 
4. ผลผลิตเฉล่ีย (ก.ก./ไร่) 5,203 5,300 4,312 
5. ราคาขาย (บาท/ก.ก.) 2.45 2.45 2.45 
6. รายได ้(บาท/ไร่) 12,747 12,985 10,564 
7. ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/ไร่) 7,324 7,047 3,862 
8. ค่า BCR 2.35 2.18 1.58 
หมายเหตุ ตน้ทุนผนัแปรจากแปลงเกษตรกรจ านวน 15 ราย 
 BCR (อตัราส่วนของรายไดต่้อการลงทุน) = รายได/้ตน้ทุนการผลิต 
 BCR < 1 = รายไดน้อ้ยกวา่รายจ่าย กิจกรรมท่ีจะด าเนินการนั้นขาดทุน 
 BCR > 1 = รายไดเ้ท่ากบัรายจ่ายลงทุนแลว้ มีความเส่ียงแต่ตอ้งระมดัระวงัในการผลิต 

BCR > 2 = รายไดม้ากกวา่รายจ่ายลงทุนแลว้ไดก้ าไรและมีความเส่ียงนอ้ย 
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