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รำยงำนผลงำนเร่ืองเต็มกำรทดลองที่สิ้นสุด  

------------------------ 

1. แผนงำนวิจัย :  วิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีระบบกำรผลิตเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ภำคตะวันออก 

 

2. โครงกำรวิจัย :  กำรวิจัยทดสอบและพัฒนำระบบกำรผลิตมันส ำปะหลังอินทรีย์เพื่ออุตสำหกรรม 

                    อำหำรสัตว์อินทรีย์ในพ้ืนที่ภำคตะวันออก 

3. ชื่อกำรทดลอง (ภำษำไทย) :  ทดสอบกำรใช้พันธุ์มันส ำปะหลังและปุ๋ยอินทรีย์ตำมค่ำวิเครำะห์ดิน 
                  เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและคุณภำพมันส ำปะหลังในระบบอินทรีย์ในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้วและ 
                    ปรำจีนบุรี  

     ชื่อกำรทดลอง (ภำษำอังกฤษ) :  Examining the use of cassava variety and organic 

fertilizer based on soil test reports to increase yield and quality of organic cassava in Sa 

Kaew and Prachin Buri provinces. 

4.คณะผู้ด ำเนินงำน 

พินิจ  กัลยำศิลปิน1 นภำ บุญสังข2์  เบญจรัตน์ เลิศกำรค้ำสุข2 

5.บทคัดย่อ 

กำรวิจัยทดสอบและพัฒนำระบบกำรผลิตมันส ำปะหลังอินทรีย์เพ่ืออุตสำหกรรมอำหำรสัตว์

อินทรีย์ในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้วและปรำจีนบุรี  เป็นกำรศึกษำเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตมัน

ส ำปะหลังในระบบอินทรีย์ โดยกำรน ำเทคโนโลยีกำรจัดกำรพันธุ์และกำรจัดกำรปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จำกกำร

ทดลองในช่วงปีที่ 1 และ 2 มำปรับใช้ในกำรทดสอบในพ้ืนที่ไร่เกษตรกรจังหวัดสระแก้วและปรำจีนบุรี 

ผลกำรทดลองพบว่ำ กำรปลูกมันส ำปะหลังในระบบอินทรีย์ในพื้นที่ไร่เกษตรกรจังหวัดสระแก้วโดยใช้

พันธุ์ระยอง 5 และมีกำรใส่ปุ๋ยหมักเติมอำกำศตำมค่ำวิเครำะห์ดิน(8-8-16) มีรำยได้ 7,913 บำทต่อไร่ 

มีก ำไรสุทธิ 683 บำทต่อไร่  และมีสัดส่วนรำยได้ต่อกำรลงทุน (BCR) เท่ำกับ 1.10 ซึ่งคุ้มค่ำต่อกำร

ลงทุน จังหวัดปรำจีนบุรี จังหวัดปรำจีนบุรี กำรทดสอบพันธุ์มันส ำปะหลังร่วมกำรใส่ปุ๋ยตำมค่ำ



วิเครำะห์ดินเปรียบเทียบกับวิธีกำรของเกษตรกร พบว่ำ วิธีกำรเกษตรกร ซึ่งใช้พันธุ์ระยอง 9 ร่วมกับ

กำรใส่ปุ๋ยหมัก 1.5 ตันต่อไร่ มีรำยได้สุทธิและก ำไรสุทธิสูงกว่ำวิธีกำรกรมวิชำกำรเกษตร ซึ่งใช้พันธุ์

ระยอง 11 และมีกำรใส่ปุ๋ยหมักตำมค่ำวิเครำะห์ดิน (16-8-16) อย่ำงไรก็ดี ทั้ง 2 วิธี มีสัดส่วนรำยได้

ต่อกำรลงทุน (BCR) ใกล้เคียงกัน ซึ่งคุ้มค่ำต่อกำรลงทุน และควรมีกำรศึกษำเทคโนโลยีในกำรป้องกัน

ก ำจัดศัตรูพืชเพิ่มขึ้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตมันส ำปะหลังในระบบอินทรีย์  

 

abstract 

Organic cassava for fodder is very important for organic livestock commerce. 

Therefore, researching and developing organic cassava production system for organic 

fodder industry in Sa Kaew and Prachin Buri provinces purpose to increase effective 

organic cassava production. This study bring out the results on variety and organic 

fertilizer management technologies from year 1 and year 2 of the study to adapt in 

cassava farmers field in Sa Kaew and Prachin Buri. Our results exhibited that planting 

Rayong 5 in farmer fields in Sa Kaew province with organic system and added 

compost based on soil test report (8-8-16) turn out 7,913 baht/rai of income, net 

profit 683 baht/rai, and benefit cost ratio (BCR) was 1.10 as a worthwhile investment. 

The results from farmer fields in Prachin Buri provinces showed that farmer practices 

that used Rayong 9 with adding compost 1.5 ton/rai turn out 11, 355 baht/rai of 

income, net profit 1,630 baht/rai, caused higher net income and net profit than DOA 

practices that used Rayong 11 with adding compost based on soil test reports (16-8-

16). However, both farmer and DOA practices explored similar BCR that were a 

worthwhile investment. In addition, technologies for pest and disease management 

should be studied to increase the efficiency on organic cassava production. 

 

6.ค ำน ำ 

ปัจจุบันระบบกำรเกษตรของโลกอยู่ในช่วงรอยต่อที่มีกำรเปลี่ยนแปลงจำกระบบเกษตร

เชิงเดี่ยว หรือเกษตรเคมีมำสู่กำรเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจำกวิกฤติโลกด้ำนสิ่งแวดล้อม 

เศรษฐกิจ และสังคม เช่น ดินน้ ำเสื่อมโทรมและมีมลพิษ กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ควำม

หลำกหลำยทำงชีวภำพลดลง รวมทั้งรสนิยมผู้บริโภคเปลี่ยนไปมีควำมห่วงใยต่อสุขภำพและกำรเลือก

ซื้ออำหำรที่มีมำตรฐำน ได้แก่ อำหำรปลอดภัย กำรค ำนึงถึงกำรผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลผลิต



ที่ได้เป็นผลผลิตอินทรีย์ (Organic Produce) มีควำมหมำย ที่เป็นสำกลมีกฎระเบียบรองรับที่ชัดเจนและมี

ระบบกำรตรวจรับรองที่อ ำนวยควำมสะดวกทำง กำรค้ำและสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคที่

สำมำรถใช้ติดฉลำกสินค้ำได้ ซึ่งจะเป็นระบบกำรผลิตที่ไม่เพียงแต่ไม่ใช้ยำเคมีสังเครำะห์เท่ำนั้น  แต่

เป็นระบบกำรผลิตที่มีหลักปรัชญำเป็นองค์รวมของสุขภำพสิ่งแวดล้อม กรมปศุสัตว์จึงได้มีโครงกำร

พัฒนำปศสุัตว์อินทรีย์ โดยด ำเนินกำรตำมแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรเกษตรอินทรีย์แห่งชำติ ฉบับ

ที่ 1 พ.ศ.2551-2554 มีแนวคิดพัฒนำเพ่ือยกระดับคุณภำพชีวิตของเกษตรกรและผู้บริโภค เพ่ือท ำให้

เกิดกำรปรับเปลี่ยนวิถีกำรเกษตรที่เกื้อกูลธรรมชำติ น ำไปสู่กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ตลอดจนเพ่ิมขี ด

ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของสินค้ำเกษตรอินทรีย์ ในกำรผลิตปศุสัตว์อินทรีย์เป็นกำรเลี้ยงอย่ำงเอำ

ใจใส่ ป้องกันกำรเกิดโรคด้วยกำรส่งเสริมให้สัตว์มีสุขภำพดี ลดควำมเครียด  ปล่อยตำมพฤติกรรม

ธรรมชำติของสัตว์แต่ละชนิด ไม่ใช้ยำปฏิชีวนะ ฮอร์โมนสังเครำะห์ต่ำงๆ ร่วมกับกำรให้อำหำรสัตว์

อินทรีย์ซึ่งเป็นปัญหำของเกษตรกรที่ต้องกำรผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ที่ไม่สำมำรถหำอำหำรอินทรีย์ได้ใน

ขณะนี้ ต้องมีกำรเชื่อมโยงเครือข่ำยเกษตรกรผู้ปลูกพืชอินทรีย์หรือในขั้นแรกอำจหลีก  เลี่ยงไม่ใช้

วัตถุดิบอำหำรสัตว์ที่มำจำกกำรตัดต่อพันธุกรรม เช่นข้ำวโพดและถั่วเหลืองที่น ำเข้ำ โดยอำหำรสัตว์

อนุโลมให้ใช้อำหำรจำกธรรมชำติหรือวัตถุดิบที่อนุญำตให้ใช้ได้  ตำมกฏหมำยว่ำด้วยกำรควบคุม

คุณภำพอำหำรสัตว์ เพ็ญพิชญำ(2553) รำยงำนว่ำ ธ ำรงศักดิ์ พลบ ำรุง และคณะ ได้วิจัยกำรผลิตเมล็ด

พันธ์พืชอำหำรสัตว์อินทรีย์ 3 ชนิด ได้แก่ หญ้ำกินนีสีม่วง (Panicum maximum TD 58) หญ้ำรูซี่ 

(Brachiaria riziziensis) และถั่วฮำมำต้ำ (Stylosanthes hamata cv. Verano) เพ่ือผลักดันให้

เกษตรอินทรีย์ขยำยตัวรองรับกระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและกำรผลิตอำหำรปลอดภัย  พบว่ำจังหวัด 

เลย มีควำมเหมำะสมในกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ หญ้ำกินนีสีม่วง รองลงมำคือจังหวัด กำฬสินธุ์ และ 

นครพนม และกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ หญ้ำรูซี่ และ ถั่วฮำมำต้ำ ที่จังหวัด มหำสำรคำม จะได้ผลผลิตเมล็ด

พันธุ์ที่มีคุณภำพดีมำก แต่ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ต่ ำกว่ำกำรผลิตแบบปกติเช่นเดียวกันกับหญ้ำกินนีสีม่วง 

ดังนั้นกำรวิจัยกำรผลิตมันส ำปะหลังอินทรีย์จึงเป็นทำงเลือกหนึ่งที่ตอบสนองต่อควำมต้องกำรวัตถุดิบ

ในกำรผลิตอำหำรสัตว์อินทรีย์ อีกทั้งจะเป็นกำรเพ่ิมช่องทำงในกำรเพ่ิมมูลค่ำผลผลิต ซึ่งในพ้ืนที่ เขต

ภำคตะวันออกมีกำรท ำปศุสัตว์อินทรีย์เพ่ือผลิตน้ ำนมอินทรีย์ในกลุ่มสหกรณ์โคนมในพ้ืนที่ที่มีควำม

ต้องกำรอำหำรสัตว์อินทรีย์ กำรศึกษำกำรผลิตมันส ำปะหลังอินทรีย์ในครั้งนี้เป็นกำรกำรอำศัย

ผลงำนวิจัยที่มีอยู่ ในด้ำนพันธุ์และกำรจัดกำรปุ๋ยมำพัฒนำให้ก้ำวหน้ำต่อไป เพ่ือให้กำรผลิตมัน

ส ำปะหลังอินทรีย์เป็นกำรผลิตที่สำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำยที่ผู้บริโภค

ต้องกำรสินค้ำที่ปลอดภัยปรำศจำกสำรพิษ และกำรวิจัยดังกล่ำวจะสำมำรถแก้ไขปัญหำในพ้ืนที่ และ

ลดผลกระทบจำกกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียนที่จะส่งผลโดยตรงกับเกษตรกรในภำคตะวันออกที่มี



พ้ืนที่ติดกับประเทศคู่แข่งทำงกำรค้ำ โดยเกษตรกรสำมำรถน ำเทคโนโลยีกำรผลิตไปปรับใช้เพ่ือเพ่ิม

ผลผลิตและรำยได้   

7.วิธีด ำเนินกำร 

- อุปกรณ์  

- มันส ำปะหลังพันธุ์ระยอง 11และพันธุ์ที่เกษตรกรนิยมปลูก 
- ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก เป็นต้น 
- วัสดุ/อุปกรณ์ ส ำหรับกำรปฏิบัติงำนในแปลงและอ่ืนๆ 

- วิธีกำร 

ท ำกำรปลูกมันส ำปะหลังอินทรีย์ โดยกำรปลูกเปรียบเทียบวิธีกำรของกรมวิชำกำรเกษตรกับ

วิธีกำรเกษตรกร โดยวิธีกำรของกรมวิชำกำรเกษตรได้มำจำกกำรสรุปผลกำรทดลองที่ผ่ำนมำ  คือ 

จังหวัดสระแก้วใช้พันธุ์ระยอง 5 และปุ๋ยอินทรีย์ตำมค่ำวิเครำะห์ดิน เกษตรกรเลือกพันธุ์เกษตรศำสตร์

50 ร่วมกับปุ๋ยคอก 1 ตัน และจังหวัดปรำจีนบุรีใช้พันธุ์ระยอง 11 และปุ๋ยอินทรีย์ตำมค่ำวิเครำะห์ดิน 

วิธีกำรเกษตรกรเกษตรเลือกพันธุ์ระยอง 9 ร่วมกับกำรใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 1.5 ตันต่อไร่  คัดเลือกพ้ืนที่ปลูก

ของเกษตรกรที่มีกำรปลูกมันส ำปะหลังในระบบอินทรีย์ จ ำนวน 2 รำยๆ ละ 4 ไร่ ด ำเนินกำรเตรียม

แปลงปลูกโดยกำรไถผำล 3 ผำล 7 และยกร่องปลูก ปลูกมันส ำปะหลัง ในช่วงต้นฤดูฝน โดยใช้ระยะ

ปลูกระหว่ำงแถว 1.00 เมตร ระหว่ำงหลุม 0.80  เมตร  ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ ตำมกรรมวิธีทดลองโดยจังหวัด

สระแก้วต้องใส่ไนโตรเจนอัตรำ 8 กิโลกรัมต่อไร่ (571 กิโลกรัมต่อไร่) และวิธีเกษตรกรใส่ปุ๋ยคอก 

อัตรำ 1 ตันต่อไร่ รองพ้ืนแล้วพรวนดินกลบ แปลงจังหวัดปรำจีนบุรีต้องใส่ไนโตรเจนอัตรำ 16 

กิโลกรัมต่อไร่ (1,142 กิโลกรัมต่อไร่) และวิธีเกษตรกรใส่ปุ๋ยคอก อัตรำ 1.5 ตันต่อไร่  รองพ้ืนแล้ว

พรวนดินกลบ มีกำรก ำจัดวัชพืชโดยใช้แรงงำนคน  หมั่นตรวจแปลงทดลองสม่ ำเสมอ  เพ่ือระวังกำร

ระบำดของโรคและแมลง  หำกพบรีบท ำกำรก ำจัดโดยวิธีกล  หรือกำรใช้สำรอินทรีย์ป้องกันก ำจัด

ศัตรูพืช  เก็บเกี่ยวผลผลิตเมื่ออำยุ 12 เดือน ขนำดพ้ืนที่เก็บเกี่ยว3 x 6.4 เมตร ผลวิเครำะห์ดินที่

ระดับควำมลึก 0- 25 เซนติเมตร ก่อนปลูกวิเครำะห์หำระดับควำมเป็นกรดเป็นด่ำง(pH) ปริมำณ

อินทรียวัตถุ ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้  บันทึกควำมสูง ผลผลิตหัว

สด เปอร์เซ็นต์แป้ง กำรบันทึกเปอร์เซ็นต์แป้ง โดยกำรสุ่มหัวสด 5 กิโลกรัม มำวัดเปอร์เซ็นต์แป้งด้วย

ตำชั่ง Reimann Scale Balance ที่กรมวิชำกำรเกษตรแนะน ำ ซึ่งตำชั่งนี้สำมำรถอ่ำนค่ำปริมำณแป้ง

และน้ ำหนักที่ชั่งในน้ ำของหัวสด น ำมำค ำนวณหำปริมำณมันแห้งในหัว (root dry matter content ; 

RDMC) ได้ โดย ใช้สมกำรของ Umemura et al. (1983) 

                           RDMC = 1.586 (ควำมถ่วงจ ำเพำะของหัว) -1.42 
และเปรียบเทียบผลตอบแทนทำงเศรษฐศำสตร์โดยใช้อัตรำส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน  



(Benefit- Cost Ratio : BCR) 
 
ระยะเวลำ          เริ่มต้น ตุลำคม 2560 – สิ้นสุด กันยำยน 2562 
สถำนที่ด ำเนินกำร ไร่เกษตรกรอ ำเภอเมือง จังหวัดสระแก้วและ อ ำเภอกบินทร์บุรี จังหวัด 
                       ปรำจีนบุรี  
 

8. ผลกำรทดลองและวิจำรณ์ 

1. สมบัติของดิน 

ท ำกำรปลูกมันส ำปะหลังจ ำนวน 2 แปลง ในช่วงต้นฤดูฝน ปี 2560 ณ ไร่เกษตรกรจังหวัด

ปรำจีนบุรีและสระแก้ว จังหวัดสระแก้วด ำเนินงำนในแปลงเกษตรกรชื่อนำยกวี แน่นอน ที่ตั้งหมู่ที่ 15 

ต ำบลสระขวัญ อ ำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว ได้แปลงพิกัด 48 P 0176033 UTM 1528128 ได้มีกำร

เก็บตัวอย่ำงดิน (Composite Sample) ก่อนปลูกที่ระดับควำมลึก 0-25 เซนติเมตร ผลวิเครำะห์

คุณสมบัติทำงเคมีและปริมำณธำตุอำหำรในดินก่อนปลูกท่ีระดับควำมลึก 0-25 เซนติเมตร มีปฏิกิริยำ

เป็นกรดจัด มีค่ำ pH 5.2 มีปริมำณอินทรียวัตถุ 1.69 เปอร์เซ็นต์ ปริมำณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ 6 

มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ปริมำณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ 24 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม จังหวัดปรำจีนบุรี

ด ำเนินงำนในแปลงนำงสำวหทัยรัตน์ มำตรำสิงห์ ทึ่ตั้งหมู่ 7 บ้ำนหนองคล้ำ ต ำบลวังตะเคียน อ ำเภอ

กบินทร์บุรี จังหวัดปรำจีนบุรี แปลงพิกัด 47 P 0805860 UTM 1538213 มีกำรเก็บดินเพ่ือวิเครำะห์

ก่อนปลูก ผลวิเครำะห์คุณสมบัติทำงเคมีและปริมำณธำตุอำหำรในดินมีปฏิกิริยำเป็นกรดจัด มีค่ำ pH 

4.7 มีปริมำณอินทรียวัตถุ 0.30 เปอร์เซ็นต์ ปริมำณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ 9 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 

ปริมำณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ 16 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (ตำรำงท่ี 1) 

2. ปุ๋ยหมักเติมอำกำศ 

ฤดูปลูกปี 2561 ผลวิเครำะห์ปริมำณธำตุอำหำรในปุ๋ยหมัก พบว่ำ มีปฏิกิริยำเป็นด่ำง โดยให้
ค่ำpH 8.4  มีค่ำกำรน ำไฟฟ้ำ 1.80 มิลลิซีเมนส์ต่อเซนติเมตร สัดส่วนของคำร์บอนต่อไนโตรเจน 
เท่ำกับ 17:1 มีปริมำณอินทรียวัตถุ 17.7 เปอร์เซ็นต์ ปริมำณไนโตรเจนทั้งหมด 1.4 เปอร์เซ็นต์ 
ปริมำณฟอสเฟตทั้งหมด 0.8 เปอร์เซ็นต์ ปริมำณโพแทสเซียมทั้งหมด 0.9 เปอร์เซ็นต์ ปริมำณ
แคลเซียมทั้งหมด 1.6 เปอร์เซ็นต ์และปริมำณแมกนีเซียมทั้งหมด 0.5 เปอร์เซ็นต์ (ตำรำงที่ 2) 

 

 

 



3. ข้อมูลผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของอ้อย  

กำรปลูกมันส ำปะหลังในระบบอินทรีย์ในพ้ืนที่ไร่เกษตรกรจังหวัดสระแก้วและปรำจีนบุรี จ ำนวน 

2 แปลง ปี 2561/62 จังหวัดสระแก้วคัดเลือกแปลงเกษตรกรชื่อนำยกวี แน่นอน ที่ตั้งหมู่ที่ 15 ต ำบล

สระขวัญ อ ำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว ได้แปลงพิกัด 48 P 0176033 UTM 1528128 ได้มีกำรเก็บ

ตัวอย่ำงดิน (Composite Sample) ก่อนปลูกที่ระดับควำมลึก 0-25 เซนติเมตร โดยเลือกใช้พันธุ์

ระยอง 5 และกำรใส่ปุ๋ยหมักตำมค่ำวิเครำะห์ดิน(8-8-16) โดยดูที่ค่ำของไนโตรเจนเป็นตัวหลักในกำร

ค ำนวณค่ำวิเครำะห์ดิน ซึ่งเป็นกรรมวิธีที่ได้ผลมำจำกำรทดลองในปีที่ผ่ำนมำ ผลกำรทดลองพบว่ำ 

กรรมวิธีกำรของกรมวิชำกำรเกษตร  มันส ำปะหลังมีควำมสูงเฉลี่ย 132 เซนติเมตร ผลผลิตหัวสด

เฉลี่ย 2,773 กิโลกรัมต่อไร่ ปริมำณแป้งในหัวสดเฉลี่ย 31.2 เปอร์เซ็นต์  ส ำหรับแปลงเกษตรกรเกิด

ไฟไหม้เสียหำยไม่สำมำรถเก็บข้อมูลได้ จำกกำรลักลอบจุดไฟเผำแปลงของเกษตรกรบริเวณใกล้เคียง

กับแปลงทดลอง จังหวัดปรำจีนบุรี แปลงที่ 2 แปลงนำงสำวหทัยรัตน์ มำตรำสิงห์ ที่ตั้งหมู่ 7 บ้ำน

หนองคล้ำ ต ำบลวังตะเคียน อ ำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปรำจีนบุรี แปลงพิกัด 47 P 0805860 UTM 

1538213 ผลกำรทดลอง วิธีกำรของกรมวิชำกำรเกษตร ผลกำรทดลอง มันส ำปะหลังพันธุ์ระยอง11  

มีควำมสูงเฉลี่ย 176 เซนติเมตร วิธีกำรของเกษตรกรมันส ำปะหลังพันธุ์ระยอง 9 มีควำมสูงเฉลี่ย 200 

เซนติเมตร วิธีกำรกรมวิชำกำรเกษตร ให้ผลผลิตหัวสดเฉลี่ย 3,742 กิโลกรัมต่อไร่ ปริมำณแป้งในหัว

สดเฉลี่ย 21.0 เปอร์เซ็นต์ วิธีกำรเกษตรกรให้ผลผลิตหัวสดเฉลี่ย 4,542 กิโลกรัมต่อไร่ ปริมำณแป้งใน

หัวสดเฉลี่ย 21.4 เปอร์เซ็นต ์(ตำรำงที่ 3)  

4. ผลตอบแทนทำงเศรษฐศำสตร์ 

กำรปลูกมันส ำปะหลังในระบบอินทรีย์ในพ้ืนที่ไร่เกษตรกรจังหวัดสระแก้วและปรำจีนบุรี จ ำนวน 

2 แปลง ปี 2561/62 พบว่ำ กำรปลูกมันส ำปะหลังในระบบอินทรีย์จังหวัดสระแก้ว โดยใช้พันธุ์ระยอง 

5 และมีกำรใส่ปุ๋ยหมักตำมค่ำวิเครำะห์ดิน(8-8-16) มีรำยได้ 7,913 บำทต่อไร่ มีก ำไรสุทธิ 683 บำท

ต่อไร่  และมีสัดส่วนรำยได้ต่อกำรลงทุน (BCR) เท่ำกับ 1.10 ซึ่งคุ้มค่ำต่อกำรลงทุน ส่วนกำรปลูกมัน

ส ำปะหลังในระบบอินทรีย์จังหวัดปรำจีนบุรี พบว่ำ กรรมวิธีกำรกรมฯ กำรใช้พันธุ์ระยอง 11 และมี

กำรใส่ปุ๋ยหมักตำมค่ำวิเครำะห์ดิน(16-8-16) มีรำยได้ 9,105 บำทต่อไร่ มีก ำไรสุทธิ 780 บำทต่อไร่  

และมีสัดส่วนรำยได้ต่อกำรลงทุน (BCR) เท่ำกับ 1.09 กรรมวิธีเกษตรกร กำรใช้พันธุ์ระยอง 9 และมี

กำรใส่ปุ๋ยคอกอัตรำ 1.5 ตันต่อไร่ มีรำยได้สุทธิสูงสุด 11,355 บำทต่อไร่ มีก ำไรสุทธิสูงสุด 1,630 

บำทต่อไร่  และมีสัดส่วนรำยได้ต่อกำรลงทุน (BCR) เท่ำกับ 1.16 เมื่อดูค่ำBCR ทั้ง 2 กรรมวิธี

ใกล้เคียงกัน ซึ่งคุ้มค่ำต่อกำรลงทุน (ตำรำงที่ 4)  

 



 

9. สรุปผลกำรทดลองและข้อเสนอแนะ 

กำรปลูกมันส ำปะหลังในระบบอินทรีย์ในพ้ืนที่ไร่เกษตรกรจังหวัดสระแก้วโดยใช้พันธุ์ระยอง 5 

และมีกำรใส่ปุ๋ยหมักตำมค่ำวิเครำะห์ดิน(8-8-16) มีรำยได้ 7,913 บำทต่อไร่ มีก ำไรสุทธิ 683 บำทต่อ

ไร่  และมีสัดส่วนรำยได้ต่อกำรลงทุน (BCR) เท่ำกับ 1.10 ซึ่งคุ้มค่ำต่อกำรลงทุน จังหวัดปรำจีนบุรี 

กำรทดสอบพันธุ์มันส ำปะหลังร่วมกำรใส่ปุ๋ยตำมค่ำวิเครำะห์ดินเปรียบเทียบกับวิธีกำรของเกษตรกร 

วิธีกำรเกษตรกร กำรใช้พันธุ์ระยอง 9 และมีกำรใส่ปุ๋ยคอกอัตรำ 1.5 ตันต่อไร่ มีรำยได้สุทธิสูงสุดและ

ก ำไรสุทธิสูงกว่ำวิธีกำรกรมฯ กำรใช้พันธุ์ระยอง 11 และมีกำรใส่ปุ๋ยหมักตำมค่ำวิเครำะห์ดิน(16-8-

16) แต่มีสัดส่วนรำยได้ต่อกำรลงทุน (BCR) ทั้ง 2 วิธีใกล้เคียงกัน ซึ่งคุ้มค่ำต่อกำรลงทุน และควรมี

กำรศึกษำเทคโนโลยีในกำรป้องกันก ำจัดศัตรูพืชเพ่ิมขึ้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตมันส ำปะหลัง

ในระบบอินทรีย์ เนื่องจำกกำรทดลองที่ผ่ำนมำยังมีต้นทุนในกำรก ำจัดวัชพืชที่สูงกว่ำกำรปลูกมัน

ส ำปะหลังทั่วไป  

10. กำรน ำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

ได้เทคโนโลยีกำรจัดกำรพันธุ์และกำรจัดกำรปุ๋ยอินทรีย์ในกำรผลิตมันส ำปะหลังอินทรีย์เพ่ือ 
เพ่ิมผลผลิตและคุณภำพผลผลิตทีเ่หมำะสมกับพ้ืนที่จังหวัดปรำจีนบุรีและสระแก้ว 
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                    อินเตอร์เน็ตที่ http://www.thairath.co.th/content/110590 (วันสืบค้น 15 กรกฎำคม  

                    2557) 

        สมลักษณ์  จูฑังคะ  และไชยยศ  เพชรบูรณิน.2551.กำรจัดกำรดินแบบผสมผสำนเพ่ือเพ่ิมผลผลิตมัน 

                   ส ำปะหลัง. หน้ำ 34-49.ใน : รำยงำนผลงำนวิจัยที่ใช้ประโยชน์ได้จริง ประจ ำปี 2551  

                   ส ำนักวิจัยและพัฒนำกำรเกษตรเขตที่ 6 จันทบุรี กรมวิชำกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและ 

                   สหกรณ์. 

โอภำษ บุญเส็ง. 2552. เลือกพันธุ์ให้เหมำะสมกับพ้ืนที่ วิธีเพ่ิมผลผลิตมันส ำปะหลัง. หนังสือพิมพ์กสิกร  

           ปีที่ 79 ฉบับที่ 3 พฤษภำคม – มิถุนำยน 2549. 

 

ตำรำงที่ 1 ผลกำรวิเครำะห์ดินก่อนปลูก ที่ระดับควำมลึก 0-20 เซนติเมตร ในต้นฤดูฝน ปี 

2560-61 ณ ไร่เกษตรกรจังหวัดสระแก้วและปรำจีนบุรี  
 

จังหวัด                  pH1/         O.M2/            P3/    K4/          ปุ๋ยตำมค่ำวิเครำะห์ดิน 
                                          (%)             (มก./กก)             (N-P2O5-K2O ) 

48 P 0176033 UTM 15281268 
สระแก้ว          5.2           1.69          6    24                   8-8-16 
47 P 0805860 UTM 1538213 
ปรำจีนบุรี   4.7           0.30          9    16                  16-8-16 
 

1/    Peech (1965) อัตรำส่วนดิน: น้ ำ = 1:1  
2/    Walkley and Black (1965) 
3/    Bray and Kurtz (1945) 
4/    Schollenberger and Simon (1945) 
 
 

        ตำรำงท่ี 2 ผลกำรวิเครำะห์ปุ๋ยหมัก ปี 2561  

  pH (soil: 

water 1:1) 

Total N     

(%) 

Total P    

(%) 

Total K    

(%) 

EC(1:10) 

(dS/m) 

OM. 

(%) 

C/N ratio 

(%) 

Total Ca    

(%) 

Total Mg    

(%) 

8.4 1.4 0.8 0.9 1.80 17.7 17:1 1.6 0.5 

 

http://www.thairath.co.th/content/110590


        ตำรำงท่ี 3 ผลผลิตหัวสด(กิโลกรัมต่อไร่) และปริมำณแป้งในหัวสด (เปอร์เซ็นต์) ของมันส ำปะหลังพันธุ์ 

            มันส ำปะหลังและกำรใส่ปุ๋ยอินทรีย์ตำมค่ำวิเครำะห์ดินเปรียบเทียบกับวิธีเกษตรกร ที่ปลูกในจังหวัด  

            สระแก้วและปรำจีนบุรี ปี 2560/61  

แปลงเกษตรกร/กรรมวิธี ควำมสูง 

(เซนติเมตร) 

ผลผลิตหัวสด 

(กิโลกรัมต่อไร่) 

เปอร์เซ็นต์แป้ง 

(เปอร์เซ็นต์) 

นำยกวี (สระแก้ว) วิธีเกษตรกร 

พันธุ์เกษตรศำสตร์50+ปุ๋ยคอก 1 ตัน/ไร่ 

 

- 

 

- 

 

- 

วิธีกำรกรมฯ 

พันธุ์ระยอง5+ปุ๋ยตำมค่ำวิเครำะห์ดิน(8-8-16) 

 

132 

 

2,773 

 

31.2 

นำงสำวหทัยรัตน์ (ปรำจีนบุรี) วิธีเกษตรกร 

พันธุ์ระยอง9+ปุ๋ยคอก 1.5 ตัน/ไร่ 

 

200 

 

4,542 

 

21.4 

วิธีกำรกรมฯ 

พันธุ์ระยอง11+ปุ๋ยตำมค่ำวิเครำะห์ดิน(16-8-16) 

 

176 

 

3,742 

 

21.0 

 

         ตำรำงท่ี 4 วิเครำะห์ต้นทุนผลตอบแทนในกำรปลูกมันส ำปะหลังอินทรีย์เปรียบเทียบกำรใช้พันธุ์ 

            มันส ำปะหลังและกำรใส่ปุ๋ยอินทรีย์ตำมค่ำวิเครำะห์ดินตำมค ำแนะน ำของกรมฯเขตจังหวัดสระแก้ว 

            และปรำจีนบุรี ปี 2561/62 

กรรมวิธี  ผลผลิต 
(กก./ไร่) 

มูลค่ำผลผลติ
1/
 

(บำท/ไร่) 

วัสดุปรับปรุง

ดิน
2/
(บำท/ไร่) 

ต้นทุนรวม 
(บำท/ไร่) 

ก ำไรสุทธิ 
(บำท/ไร่) 

BCR  

วิธีเกษตรกรสระแก้ว พันธุ์
เกษตรศำสตร์50+ปุ๋ยคอก 
1 ตัน 

- - - - - - 

วิธีกำรกรมฯ 

พันธุ์ระยอง5+ใส่ปุ๋ยตำมค่ำ

วิเครำะห์ดิน 

2,773 9,105 763 7,913 683  1.10  

วิธีเกษตรกรปรำจีนบรุ ี
พันธุ์ระยอง9+ปุ๋ยคอก 1.5 
ตัน/ไร ่

4,542 11,355 2,400 10,100 1,630  1.16  



วิธีกำรกรมฯ 
พันธุ์ระยอง11+ใส่ปุ๋ยตำม
ค่ำวิเครำะห์ดิน 

3,742 9,105 1,850 8,588 530  1.06  

หมำยเหตุ :  รำคำต้นทุนกำรเก็บเกี่ยวผลผลิตเฉลี่ย กิโลกรัมละ 0.60 บำท   

 1/รำคำผลผลิตในปี 2562 แป้งไม่เกิน 25%รำคำ 2.50 บำท/กิโลกรัม (มำกกว่ำ 25% คิดเปอร์เซ็นต์ล่ะ 0.10 บำท)  

              2/รำคำปุ๋ยอินทรีย์ ตันละ 1,500 บำท ค่ำใส่ 150 บำทต่อไร่                    

                

 

 

. 
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