
รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองท่ีสิ้นสุด  

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

1. แผนงานวิจัย   :  วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการผลิต 

มันส าปะหลังแบบบูรณาการและยั่งยืน 

2. โครงการวิจัย   :  ทดสอบและขยายผลเทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลังในพื้นที่ 

ภาคตะวันออก 

กิจกรรม   :  การเพ่ิมศักยภาพการผลิตท่อนพันธุ์มันส าปะหลังคุณภาพ 

กิจกรรมย่อย (ถ้ามี)  :  - 

 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)  : การเพ่ิมศักยภาพการผลิตท่อนพันธุ์มันส าปะหลังคุณภาพในพ้ืนที ่

                                                      ต าบลบ้านฉาง อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) : Increasing of Cassava Stake Production Capacity in    

                                          Rayong Province (Ban Chang District)  

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง   :  นายยุทธ  ทนโม๊ะ 

ผู้ร่วมงาน                            :  น.ส.ปภัชญา  สนิทมัจโร 

                                          น.ส.จุฑารัตน์  เกตุนอก 

      น.ส.ไอลดา  รุ่งพลอย 

5. บทคัดย่อ  

การเพ่ิมศักยภาพการผลิตท่อนพันธุ์มันส าปะหลังคุณภาพในจังหวัดระยอง จัดท าขึ้นในพ้ืนที่ปลูกมัน

ส าปะหลัง อ.บ้านฉาง เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนท่อนพันธุ์มันส าปะหลังที่ดีส าหรับเพาะปลูก ด าเนินการโดย

จัดท าแปลงทดสอบและขยายผลการผลิตท่อนพันธุ์มันส าปะหลังคุณภาพ เป็นระยะเวลา 2 ปี (เริ่มต้น 2561 

สิ้นสุด 2562) ปลูกมันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 9 ระยอง 11 และพันธุ์ระยอง 13 พร้อมทั้งแนะน าเทคโนโลยีการ

จัดการของกรมวิชาการเกษตร คือ พันธุ์ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ การคัดต้นพันธุ์ที่สมบูรณ์ ระยะปลูก (0.8X1.0 

เมตร) การแช่ท่อนพันธุ์กอ่นปลูก และใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ร่วมกับการปฏิบัติตามค าแนะน าอ่ืนๆ ในปีแรก 

พบว่า ท่อนพันธุ์มันส าปะหลังที่สามารถน าไปขยายพันธุ์ได้มีปริมาณ 15,000 ท่อนต่อไร่ ในปีถัดมาได้เพ่ิมพ้ืนที่

ขยายผลในแปลงเกษตรกรรายเดิมและรายใหม่ และเมื่อถึงระยะเก็บเกี่ยวผลผลิต พบว่า กรรมวิธีแนะน าให้ผล

ผลิตหัวสดเฉลี่ย 4,780 กิโลกรัมต่อไร่ รายได้ 11,950 บาทต่อไร่ และจ านวนท่อนพันธุ์มันส าปะหลังเฉลี่ยที่ใช้

ขยายพันธุ์ได้สูงถึง 13,550 ล าต่อไร่ ซ่ึงมากกว่ากรรมวิธีเกษตรกร ดังนั้น เกษตรกรสามารถเลือกน าเทคโนโลยี



การเพ่ิมศักยภาพการผลิตท่อนพันธุ์มันส าปะหลังคุณภาพไปปรับใช้ส าหรับการปลูกมันส าปะหลัง เพ่ือให้ได้

ผลผลิตและท่อนพันธุ์มันส าปะหลังที่ดี มีความสมบูรณ์ และเป็นท่อนพันธุ์สะอาดส าหรับเพาะปลูกในฤดูถัดไป

ได ้ 

 

 
 

6. ค าน า   

จังหวัดระยองมีพ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลังในปี 2561/2562 เป็น 31,328 ไร่ มีผลผลิตทั้งหมด 143,736 

ตัน ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ต่อเนื้อที่ปลูก 4,588 กิโลกรัม (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2562) ในขณะที่พ้ืนที่

ปลูกมันส าปะหลังรวมของทั้งภาคตะวันออกมีทั้งสิ้น 880,554 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.56 ของพ้ืนที่ปลูกมัน

ส าปะหลังทั้งประเทศ (8,823,412 ไร่) โดยมีการปลูกในจังหวัดสระแก้ว ชลบุรี ปราจีนบุรี จันทบุรี และระยอง 

รวมถึงฉะเชิงเทรา ผลผลิตมันส าปะหลังรวมทั้งภาค 3,415,285 ตัน คิดเป็นร้อยละ 11 ของผลผลิตมัน

ส าปะหลังของทั้งประเทศ (31,079,966 ตัน) และให้ผลผลิตเฉลี่ย 3,865.83 กิโลกรัมต่อไร่ (ส านักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร, 2562) ผลผลิตมันส าปะหลังเฉลี่ยยังอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ า ซึ่งประการที่หนึ่งที่ส่งผลต่อ

ผลผลิตมันส าปะหลัง คือ การขาดแคลนท่อนพันธุ์ที่ดีมีความสมบูรณ์และเป็นท่อนพันธุ์สะอาดส าหรับเพาะปลูก 

ท าให้เกษตรกรจ าเป็นต้องน าท่อนพันธุ์มาจากที่อ่ืน ซึ่งมีความสมบูรณ์หรือคุณภาพต่ าเสี่ยงต่อการระบาดของ

โรคแมลง และส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตและคุณภาพของท่อนพันธุ์ ดังนั้น ส านักวิจัยและพัฒนาการ

เกษตร เขตท่ี 6 โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระยอง จึงด าเนินการวิจัยเพื่อแก้ปัญหา โดยการจัดท าแปลง

ทดสอบและขยายผลการผลิตท่อนพันธุ์มันส าปะหลังคุณภาพในพ้ืนที่ อ.บ้านฉาง จ.ระยอง เพ่ือให้เกษตรกรน า

เทคโนโลยีการผลิตไปปรับใช้ในพ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลังของเกษตรกรต่อไป  

 

 

7. วิธีด าเนินการ                          

- อุปกรณ์       

1. พันธุ์ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่  

2. ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0, 18-46-0 และ 0-0-60 
3. ปุ๋ยอินทรีย์ 
4. สารเคมีป้องกันก าจัดวัชพืช เช่น ไกลโฟเสท กรัมม๊อกโซน เป็นต้น 
5. สารเคมีก าจัดโรคและแมลงศัตรูพืช เช่น ไทอะมีโทแซม อิมิดาคลอพริค เป็นต้น 
6. วัสดุและอุปกรณ์ส าหรับการปฏิบัติงานในแปลง 

- วิธีการ  



ด าเนินการทดสอบ 2 ปี เป็นการทดสอบเทคโนโลยีการผลิตท่อนพันธุ์มันส าปะหลังคุณภาพในพ้ืนที่

จังหวัดระยอง และปรับใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับสภาพทางกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ และสังคมของ

เกษตรกร ไม่มีแผนการทดลอง ประกอบด้วย 2 กรรมวิธี คือ กรรมวิธีแนะน าและกรรมวิธีเกษตรกร วิเคราะห์

ข้อมูลโดยเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของ 2 กรรมวิธี และวิเคราะห์สัดส่วนรายได้ต่อการลงทุน (Benefit Cost Ratio: 

BCR) มีรายละเอียด ดังนี้  
 

การปฏิบัติ วิธีแนะน า วิธีเกษตรกร 

1.การเตรียมพ้ืนที่ ไถด้วยผาล 3 ตากดินไว้ 14 วัน  
ไถด้วยผาล 7 ยกร่องปลูก 

ไถด้วยผาล 3 ตากดินไว้ 14 วัน ไถด้วย
ผาล 7 ยกร่องปลูก 

2.การเตรียมพันธุ์และ
ปลูก 

ปลูกพันธุ์ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ คัดต้นพันธุ์
สมบูรณ์ ระยะปลูก 1.0-1.2x0.8-1.0 
เมตร  โดยแช่ท่อนพันธุ์ด้วยสารไทอะมี
โทแซม อัตรา 4 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 
นาน 5-10 นาที ก่อนปลูก 

ปลูกพันธุ์ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ ไม่มีการ
คัดต้นพันธุ์ ระยะปลูกตามวิธีเกษตรกร 
โดยแช่ท่อนพันธุ์ก่อนปลูก 

3.การใส่ปุ๋ย ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน หลังปลูก 1 
เดือน ปฏิบัติตามค าแนะน าของกรม
วิชาการเกษตร 

ใส่ปุ๋ยตามวิธีเกษตรกร 

4.การก าจัดวัชพืช พ่นสารเคมีคุมวัชพืชหลังปลูกตาม
ค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร 

พ่นสารเคมีคุมวัชพืชหลังปลูก โดย
ปฏิบัติตามวิธีเกษตรกร 

5.การป้องกันโรคแมลง
ศัตร ู

ส ารวจศัตรูพืชและฉีดพ่นสารก าจัด
ศัตรูพืช อัตราตามค าแนะน าของกรม
วิชาการเกษตร หรือตามความจ าเป็น 

ปฏิบัติตามวิธีเกษตรกร โดยมากไม่มี
การส ารวจศัตรูพืช และไม่มีการฉีดพ่น
สารควบคุมศัตรูพืช 

6.การดูแลรักษา ติดตามผลการด าเนินงาน ส ารวจแปลง
อย่างสม่ าเสมอ ตรวจพันธุ์ปนและถอน
ออกก าจัดนอกแปลงปลูก และปฏิบัติ
ตามค าแนะของกรมวิชาการเกษตร 

ปฏิบัติตามวิธีเกษตรกร 

7.การเก็บผลผลิต เมื่ออายุมากกว่า 10 เดือน ประเมิน
ผลผลิต ต้นทุน รายได้ ผลตอบแทน 

เมื่อมากกว่า 10 เดือน ประเมินผลผลิต 
ต้นทุน รายได้ ผลตอบแทน 

ปีที่ 1 ทดสอบการผลิตท่อนพันธุ์มันส าปะหลังคุณภาพ 



1) ส ารวจและประชุมร่วมกับเกษตรกรเพ่ือให้ได้ข้อมูลความต้องการพันธุ์มันส าปะหลังของ

เกษตรกรในพ้ืนที่เป้าหมาย  

2) ประชุมชี้แจง ระดมความคิดเห็นจากกลุ่มเกษตรกร แนวทางการด าเนินงานร่วมกัน เพ่ือ

วางแผนการจัดท าแปลงพันธุ์มันส าปะหลังคุณภาพ 

3) คัดเลือกเกษตรกรผู้น าที่มีศักยภาพในแต่ละพ้ืนที่จ านวน 2 รายๆ ละ 2 ไร่ รวมพ้ืนที่ 4 ไร่ 

ด าเนินการกรรมวิธี ปฏิบัติดูแลรักษาตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร 

4) เก็บเก่ียวผลผลิตเมื่ออายุมากกว่า 10 เดือนหลังปลูก 

การบันทึกข้อมูล 

1) ข้อมูลทางด้านการเกษตร ผลการวิเคราะห์ดินก่อนและหลังการทดลอง  องค์ประกอบ

ผลผลิต เช่น ผลผลิตต่อไร่ เปอร์เซ็นต์แป้ง โดยสุ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตในพ้ืนที่ 3x6 ตารางเมตร จ านวน 4 

จุดต่อแปลง 

2) จ านวนท่อนพันธุ์ต่อไร่   

3) ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา เช่น ปริมาณน้ าฝน จ านวนวันฝนตก  

4) ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ เช่น ราคาผลผลิต ต้นทุนผันแปร รายได้สุทธิ  

ปีที่ 2 แปลงขยายผล 

1) ขยายผลจากแปลงเกษตรกรรายเดิม จังหวัดละ 10 ราย พ้ืนที่รวม 20 ไร่  

2) การปลูก การปฏิบัติดูแลรักษา และการป้องกันก าจัดศัตรูพืชตามค าแนะน ากรมวิชาการ

เกษตร 

3) สุ่มเก็บตัวอย่าง บันทึกข้อมูล และเก็บเกี่ยวผลผลิตเมื่ออายุ 8-12 เดือนหลังปลูก 

4) แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ระหว่างนักวิจัย เกษตรกรกับเกษตรกรเครือข่าย เพ่ือสรุป

เทคโนโลยีปรับใช้ในพ้ืนที่ และประเมินการยอมรับเทคโนโลยีโดยใช้แบบสัมภาษณ์  

5) จัดเสวนากับเกษตรกรในพ้ืนที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้

เทคโนโลยีการผลิตท่อนพันธุ์คุณภาพ 

การบันทึกข้อมูล 

1) ข้อมูลทางด้านการเกษตร ผลการวิเคราะห์ดินก่อนและหลังการทดลอง  องค์ประกอบ

ผลผลิตเช่น ผลผลิตต่อไร่ เปอร์เซ็นต์แป้ง โดยสุ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตในพ้ืนที่ 3x6 ตารางเมตร จ านวน 4 

จุดต่อแปลง 

2) จ านวนท่อนพันธุ์ต่อไร่   

3) ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา เช่น ปริมาณน้ าฝน จ านวนวันฝนตก  

4) ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ เช่น ราคาผลผลิต ต้นทุนผันแปร รายได้สุทธิ 



5) ข้อมูลการยอมรับเทคโนโลยี 

 

- เวลาและสถานที่      

ระยะเวลาด าเนินการ 2 ปี (ปีเริ่มต้น 2561 สิ้นสุด 2562)  

สถานที่ แปลงมันส าปะหลังของเกษตรกร อ าเภอบ้านฉาง  จังหวัดระยอง  

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

การเพ่ิมศักยภาพการผลิตท่อนพันธุ์มันส าปะหลังคุณภาพจังหวัดระยอง ด าเนินการในช่วงปี 2561-
2562 โดยเริ่มการทดสอบการผลิตท่อนพันธุ์มันส าปะหลังคุณภาพ ด้วยการประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ของ
โครงการ พร้อมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง การใช้ปุ๋ยในมันส าปะหลังและวิธีการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องแก่เกษตรกรที่
ร่วมโครงการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและได้คัดเลือกเกษตรกรจ านวน 2 รายๆ ละ 2 ไร่ ซึ่งเป็นเกษตรกรใน
อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง โดยเกษตรกรทั้ง 2 ราย ปลูกมันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 9 และพันธุ์ระยอง 11
และใช้ระยะปลูก คือ 0.8x1.0 เมตร (ตารางที่ 1) สมบัติทางเคมีของดินในแต่ละแปลงหลังจากวิเคราะห์ดิน
ก่อนปลูกมันส าปะหลัง พบว่า ดินมีค่าพีเอชอยู่ในช่วง 4.6-4.8 อินทรียวัตถุ ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม 0.20-
0.87 เปอร์เซ็นต์ 11.80-45.40 และ 16.13-47.78 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามล าดับ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ
ตารางการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินส าหรับมันส าปะหลังที่แนะน าโดยกรมวิชาการเกษตร และค านวณปริมาณ
ปุ๋ยเพ่ือใช้ในแปลงตามกรรมวิธีแนะน า พบว่า จะต้องใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 ปริมาณ 31.1 และ 34.8 กิโลกรัม
ต่อไร่ สูตร 18-46-0 ปริมาณ 8.7 กิโลกรัมต่อไร่ รายที่สองไม่ต้องใส่เพ่ิม และสูตร 0-0-60 ปริมาณ 13.43 
กิโลกรัมต่อไร่ และ 26.7 กิโลกรัมต่อไร่ (ตารางที่ 2) โดยหลังจากการปลูกแล้วจะต้องดูแลรักษาแปลงจนถึง
ระยะเก็บเกี่ยวผลผลิตหัวมันส าปะหลังที่อายุ 11 เดือน และเปรียบเทียบปริมาณท่อนพันธุ์ที่สามารถน าไปใช้
ขยายพันธุ์ พบว่า ท่อนพันธุ์มันส าปะหลังจากแปลงเกษตรกรที่สามารถน าไปปลูกขยายได้มีปริมาณ  15,000 
ท่อน/ไร่ ทั้งสองราย แปลงของนายทองเจือ ภู่ห้อยได้ผลผลิตหัวสดมันส าปะหลังในกรรมวิธีแนะน า ปริมาณ
4,700 กิโลกรัม/ไร่ ซึ่งมากกว่ากรรมวิธีของเกษตรกรที่ให้ผลผลิตหัวสดมันส าปะหลังปริมาณ 4,620 กิโลกรัม/
ไร่ มีเปอร์เซ็นต์แป้งคิดเป็น 27 เปอร์เซ็นต์ทั้งสองกรรมวิธีไม่แตกต่างกันทั้งกรรมวิธีแนะน าและกรรมวิธี
เกษตรกร ในแปลงของนางสาววันเพ็ญ  แสงเปล่า  ได้ผลผลิตหัวสดมันส าปะหลังในกรรมวิธีแนะน าปริมาณ 
4,600 กิโลกรัม/ไร่ ส่วนในกรรมวิธีของเกษตรกร ได้ผลผลิตหัวสดมันส าปะหลังปริมาณ 4,530 กิโลกรัม/ไร่ มี
เปอร์เซ็นต์แป้งคิดเป็น 25 เปอร์เซ็นต์ทั้งสองกรรมวิธีไม่แตกต่างกันทั้งกรรมวิธีแนะน าและกรรมวิธีเกษตรกร
(ตารางท่ี 3) 

 

ตารางท่ี 1 ข้อมูลพ้ืนฐานเกษตรกรในการทดลองการเพ่ิมศักยภาพการผลิตท่อนพันธุ์มันส าปะหลังคุณภาพใน

ไร่เกษตรกร อ าเภอบ้านฉาง  จังหวัดระยอง กรรมวิธีทดสอบและกรรมวิธีเกษตรกร ปี 2561/62 

ชื่อเกษตรกร ที่ต้ังแปลง พันธุ์ปลูก ระยะปลูก (เมตร) 



 

 

ตารางที ่2 ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีและลักษณะเนื้อดินก่อนปลูกและอัตราปุ๋ยเคมีที่เหมาะสมกับ

การผลิตมันส าปะหลังในแปลงทดสอบตามกรรมวิธีแนะน า อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ปี 2561/62 

ชื่อเกษตรกร 
pH 

 

อินทรีย

วัตถุ 

(%) 

ฟอสฟอรัสที่

เป็นประโยชน ์

(มก./กก.) 

โพแทสเซียม

ที่ละลายน้ าได้ 

(มก./กก.) 

ปริมาณธาตุอาหาร 

ที่แนะน า1/ 

(กก./ไร่) 

ปริมาณปุ๋ยที่ใส่  

(กก./ไร่) 

N P2O5 K2O 46-0-0 18-46-0 0-0-60 

นายทองเจือ  ภู่ห้อย 4.66 0.87 11.80 47.78 16 4 8 31.4 8.7 13.43 

น.ส.วันเพ็ญ  แสงเปล่า 4.84 0.20 46.40 16.13 16 0 16 34.8 0 26.7 

หมายเหตุ: 1/ ค าแนะน าปุ๋ยเคมตีามค่าวิเคราะหด์ินของกรมวิชาการเกษตร  

 
 
 
 
 
ตารางท่ี 3 ปริมาณท่อนพันธุ์ ผลผลิตหัวสด เปอร์เซ็นต์แป้ง อายุเก็บเก่ียวและราคาขายผลผลิต วิธีแนะน า และ
วิธีเกษตรกรในแปลงทดสอบการเพ่ิมศักยภาพการผลิตท่อนพันธุ์มันส าปะหลังคุณภาพพ้ืนที่อ าเภอบ้านฉาง 
จังหวัดระยอง ปี 2561/62 
 

ช่ือเกษตรกร 

ปริมาณท่อนพันธุ์ 
(ท่อน/ไร่) 

ผลผลติหัวสด 
กิโลกรมั/ไร ่

เปอร์เซ็นต์แป้ง 
(%) 

อายุเก็บเกี่ยว 
(เดือน) 

ราคาขาย 
(บาท/กก.) 

วิธี
แนะน า 

วิธี 
เกษตรกร 

วิธี
แนะน า 

วิธี 
เกษตรกร 

วิธี
แนะน า 

วิธี 
เกษตรกร 

วิธี
แนะน า 

วิธี 
เกษตรกร 

วิธี
แนะน า 

วิธี 
เกษตรกร 

นายทองเจือ  ภู่ห้อย 15,000 15,000 4,700 4,620 27 27 11 11 2.7 2.7 
น.ส.วันเพ็ญ  แสงเปล่า 15,000 15,000 4,600 4,530 25 25 11 11 2.7 2.7 

ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร 

นายทองเจือ  ภู่ห้อย 131/3 ม.4 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ระยอง 9 ระยอง 9 0.8 X 1.0 0.8 X 1.0 

น.ส.วันเพ็ญ  แสงเปล่า 74/18 ม.4 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ระยอง 11 ระยอง 11 0.8 X 1.0 0.8 X 1.0 



ช่ือเกษตรกร 

ปริมาณท่อนพันธุ์ 
(ท่อน/ไร่) 

ผลผลติหัวสด 
กิโลกรมั/ไร ่

เปอร์เซ็นต์แป้ง 
(%) 

อายุเก็บเกี่ยว 
(เดือน) 

ราคาขาย 
(บาท/กก.) 

วิธี
แนะน า 

วิธี 
เกษตรกร 

วิธี
แนะน า 

วิธี 
เกษตรกร 

วิธี
แนะน า 

วิธี 
เกษตรกร 

วิธี
แนะน า 

วิธี 
เกษตรกร 

วิธี
แนะน า 

วิธี 
เกษตรกร 

เฉลี่ย 15,000 15,000 4,650 4,575 26 26 11 11 2.7 2.7 

 
 
 
        เมื่อท าการเปรียบเทียบต้นทุน รายได้ ผลตอบแทน และอัตราส่วนของรายได้ต่อการลงทุน (BCR) จาก
การผลิตท่อนพันธุ์มันส าปะหลังคุณภาพ เกษตรกรรายที่ 1 นายทองเจือ  ภู่ห้อย พบว่า วิธีแนะน ามีต้นทุน 
รายได้ ผลตอบแทน เท่ากับ 7,750 12,690 และ 4,940 บาทต่อไร่ ตามล าดับ ท าให้ได้ค่า BCR เท่ากับ 1.6 วิธี
เกษตรกรมีต้นทุน รายได้ ผลตอบแทน เท่ากับ 7,960 12,474 และ 4,514 บาทต่อไร่ ตามล าดับ ท าให้ได้ค่า 
BCR เท่ากับ 1.57 และเกษตรกรรายที่ 2 น.ส.วันเพ็ญ  แสงเปล่า พบว่า วิธีแนะน ามีต้นทุน รายได้ ผลตอบแทน 
เท่ากับ 6,880 12,420 และ 5,540 บาทต่อไร่ ตามล าดับ ท าให้ได้ค่า BCR เท่ากับ 1.8 วิธีเกษตรกรมีต้นทุน 
รายได้ ผลตอบแทน เท่ากับ 7,460 12,353 และ 4,892.5 บาทต่อไร่ ตามล าดับ ท าให้ได้ค่า BCR เท่ากับ 1.76 
และเม่ือเฉลี่ยรวมทั้ง 2 ราย พบว่า วิธีแนะน ามีต้นทุน รายได้ ผลตอบแทน เท่ากับ 7,315 12,555 และ 5,240
บาทต่อไร่ ตามล าดับ ท าให้ได้ค่า BCR 1.7 ส่วนวิธีเกษตรกรมีต้นทุน รายได้ ผลตอบแทน เท่ากับ 7,460 
12,353 และ 4,892.5 บาทต่อไร่ ตามล าดับ ท าให้ได้ค่า BCR เท่ากับ 1.67 (ตารางที่ 4) เมื่อพิจารณาเฉลี่ยทั้ง 
2 ราย จะเห็นได้ว่าวิธีแนะน าให้รายได้และผลตอบแทนเป็น 12,555 และ 5,240 บาทต่อไร่ ตามล าดับ  
 
ตารางที่ 4 ต้นทุน รายได้ ผลตอบแทน และสัดส่วนรายได้ต่อการลงทุนของมันส าปะหลัง วิธีแนะน าและวิธี  
เกษตรกรในแปลงทดสอบการเพ่ิมศักยภาพการผลิตท่อนพันธุ์มันส าปะหลังคุณภาพพ้ืนที่อ าเภอบ้านฉาง 
จังหวัดระยอง ปี 2561/62 
 

ช่ือเกษตรกร 

ต้นทุน 
(บาท/ไร่) 

รายได ้
(บาท/ไร่) 

ผลตอบแทน 
(บาท/ไร่) 

สัดส่วนรายได้ต่อการ
ลงทุน 
(BCR) 

วิธี
แนะน า 

วิธี 
เกษตรกร 

วิธี
แนะน า 

วิธี 
เกษตรกร 

วิธี
แนะน า 

วิธี 
เกษตรกร 

วิธี
แนะน า 

วิธี 
เกษตรกร 

นายทองเจือ ภู่ห้อย 7,750 7,960 12,690 12,474 4,940 4,514 1.6 1.57 
น.ส.วันเพ็ญ  แสงเปล่า 6,880 6,960 12,420 12,231 5,540 5,271 1.8 1.76 

เฉลี่ย 7,315 7,460 12,555 12,353 5,240 4,892.5 1.7 1.67 

หมายเหตุ   1/ BCR (Benefit and Cost ratio) คือ อัตราส่วนของรายได้ต่อการลงทุน = รายได้/ต้นทุนผันแปร 
                  BCR < 1  รายได้น้อยกว่ารายจ่าย กิจกรรมที่จะด าเนินการนั้นขาดทุน ไม่ควรท าการผลิต 



                  BCR = 1  รายได้เท่ากับรายจ่าย กิจกรรมที่ด าเนินการนั้นไม่มีก าไรและไม่ขาดทุน   
                               มีความเสี่ยงในการผลิตไม่สมควรท าการผลิต 
                  BCR > 1 รายได้มากกว่ารายจ่าย กิจกรรมที่ด าเนินการนั้นมีก าไร มีความเสี่ยงน้อย  
           สามารถท าการผลิตได ้

 
8.2 การจัดท าแปลงขยายผลการผลิตท่อนพันธุ์มันส าปะหลังคุณภาพ  

8.2.1 ผลการจัดท าแปลงขยายผลการผลิตท่อนพันธุ์มันส าปะหลังคุณภาพปี 2562 
เพ่ิมพ้ืนที่ขยายผลในเกษตรกรรายเดิม พ้ืนที่รวม 20 ไร่ เกษตรกรปลูกพันธุ์ระยอง 9 และระยอง 

86-13 มีระยะปลูก 1.0×0.9 เมตร (ตารางท่ี 5)  ทางด้านสมบัติทางเคมีของดินในแต่ละแปลงหลังจากวิเคราะห์
ดินก่อนปลูกมันส าปะหลัง พบว่า ดินมีค่าความเป็นกรดด่างอยู่ในช่วง 4.7-4.8 อินทรียวัตถุ ฟอสฟอรัส และ
โพแทสเซียม อยู่ในช่วง 0.2-0.87 เปอร์เซ็นต์ 12-47 และ 16-48 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามล าดับ โดยเมื่อ
เปรียบเทียบกับตารางการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินส าหรับมันส าปะหลังที่แนะน าโดยกรมวิชาการเกษตร พบว่า 
ปริมาณธาตุไนโตรเจนที่แนะน าของแต่ละแปลงอยู่ในช่วง 16 กิโลกรัมต่อไร่ ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์อยู่ 
ในช่วง 0-4 กิโลกรัมต่อไร่ และโพแทสเซียมที่ละลายน้ าได้ 8-16 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อค านวณเป็นปริมาณปุ๋ยเพ่ือใช้
ในแปลงตามกรรมวิธีแนะน า ให้ใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 กับมันส าปะหลังในแต่ละแปลงอยู่ในช่วงอัตรา 32-35 
กิโลกรัมต่อไร่ ปุ๋ยสูตร 18-46-0 อยู่ในช่วงอัตรา 0-9 กิโลกรัมต่อไร่ และปุ๋ยสูตร 0-0-60 ใส่อัตรา 14-27 กิโลกรัม
ต่อไร่ (ตารางที่ 6)  

 
 

ตารางท่ี 5 รายชื่อเกษตรกร ที่ตั้งแปลง พันธุ์ปลูก และระยะปลูก ในการทดลองการเพ่ิมศักยภาพการผลิตท่อน
พันธุ์มันส าปะหลังคุณภาพในไร่เกษตรกร อ าเภอบ้านฉาง  จังหวัดระยอง ปี 2562/63   
 

ชื่อเกษตรกร ที่ต้ังแปลง 
พันธุ์ปลูก ระยะปลูก (เมตร) 

แนะน า เกษตรกร แนะน า เกษตรกร 
นายทองเจือ  ภู่ห้อย 131/3 ม.4 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ระยอง 9 ระยอง9 1.0x0.9 1.0x0.9 
น.ส.วันเพ็ญ  แสงเปล่า 74/18 ม.4 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ระยอง 86-13 รอยอง 86-13 1.0x0.9 1.0x0.9 

 

ตารางที่ 6 สมบัติทางเคมีของดิน ปริมาณธาตุอาหารที่แนะน า และปริมาณปุ๋ยที่ใช้ในกรรมวิธีแนะน า ในการ
ทดลองการเพ่ิมศักยภาพการผลิตท่อนพันธุ์มันส าปะหลังคุณภาพในไร่เกษตรกร อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
ปี 2562/63 

ชื่อเกษตรกร 
pH 
 

อินทรียวัตถุ 
(%) 

Avail. 
P 

(มก./
กก.) 

Exch. 
K 

(มก./
กก.) 

เนื้อ
ดิน 

ปริมาณธาตุอาหาร 
ที่แนะน า1/ 
(กก./ไร่) 

ปริมาณปุ๋ยที่ใส่  
(กก./ไร่) 

N P2O5 K2O 46-0-0 18-46-0 0-0-60 
นายทองเจือ  ภู่ห้อย 4.7 0.87 12 48 - 16 4 8 32 9 14 



น.ส.วันเพ็ญ  แสงเปล่า 4.8 0.20 47 16 - 16 0 16 35 0 27 

หมายเหตุ: 1/ ค าแนะน าการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินส าหรับมันส าปะหลังของกรมวิชาการเกษตร  

 

จากการส ารวจโรคและแมลง ทั้ง 2 แปลง เดือนสิงหาคม 2562 (อยู่ในช่วงฤดูฝน) มันส าปะหลังมี
อายุประมาณ 3-4 เดือน ท าการสุ่มส ารวจ 20 จุด/ไร่ โดยเดินส ารวจกระจายทั่วแปลง ไมพ่บการระบาดของโรค 
พบว่า มีเพลี้ยแป้งและไรแดงเข้าท าลายในแปลงที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 5 พบศัตรูธรรมชาติ คือกลุ่มของไข่แมลงช้าง
ปีกใสบนล าต้น และใบมันส าปะหลัง คิดเป็นร้อยละ 20  ส่วนในแปลงที่ 2 พบเพลี้ยแป้งเข้าท าลายบริเวณส่วน
ยอด คิดเป็นร้อยละ 2.5  และพบไรแดงเข้าท าลาย คิดเป็นร้อยละ 10 พร้อมทั้งพบศัตรูธรรมชาติเช่นเดียวกับ
แปลงที่ 1 คือ ไข่ของแมลงช้างปีกใส คิดเป็นร้อยละ 10 (ตารางที่ 7) และท าการวัดความเจริญเติบโตของมัน
ส าปะหลัง โดยวัดความสูงของต้นมันส าปะหลัง ที่อายุประมาณ 3 เดือน จากกรรมวิธีแนะน า วัดความสูงเฉลี่ย
ได้ 158 เซนติเมตร และกรรมวิธีเกษตรกร วัดความสูงเฉลี่ยได้ 162 เซนติเมตร (ตารางท่ี 9) 

 

ตารางที ่7  การส ารวจพบโรคและแมลงศัตรูของมันส าปะหลังอายุ 3-4 เดือน อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

               ปี 2562/63 (ฤดูฝน) 

แปลง
ที่ 

โรค (%) แมลง (%) ศัตรูธรรมชาต ิ(%) 

ใบ
ไหม้ 

ใบจุดสี
น้ าตาล 

หัว
เน่า/
ราก
เน่า 

ไวรัส
ใบด่าง 

พุ่
ม
แจ้ 

อ่ืนๆ 
เพลี้ย
แป้ง 

เพลี้ย
หอย 

ไร
แดง 

แมลง
หวี่ขาว 

อ่ืน 
ๆ 

ด้วง
เต่า 

แมลง
ช้าง 

แตน
เบียน 

แมง
มุม 

มด อ่ืนๆ 

1 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 20 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 

เฉลี่ย 0 0 0 0 0 0 2.5 0 10 0 0 0 10 0 0 0 0 

ส ารวจโรคและแมลงศัตรูมันส าปะหลังช่วงเดือนธันวาคม 2562 (อยู่ในช่วงฤดูหนาว-แล้ง) มัน
ส าปะหลังมีอายุประมาณ 6-8 เดือน ท าการสุ่มส ารวจ 20 จุด/ไร่ โดยเดินส ารวจกระจายทั่วแปลง แปลงที่ 1 พบ
การระบาดของโรคใบไหม้ คิดเป็นร้อยละ 40 และโรคใบจุดสีน้ าตาล เกิดกับใบส่วนล่าง คิดเป็นร้อยละ 76 
ส่วนแมลงศัตรูมันส าปะหลังที่พบคือ เพลี้ยแป้ง เข้าท าลายในส่วนยอดคิดเป็นร้อยละ 20 เพลี้ยหอย พบในส่วน
ล าต้นมันส าปะหลัง คิดเป็นร้อยละ 8  ไรแดงพบในส่วนใบ คิดเป็นร้อยละ 20 และ แมลงหวี่ขาว พบในส่วนใต้
ใบ คิดเป็นร้อยละ 8  ในส่วนแปลงที่ 2 พบการเกิดโรคใบไหม้ คิดเป็นร้อยละ 17 และการเกิดโรคใบจุดสี
น้ าตาล คิดเป็นร้อยละ 50   ส่วนแมลงศัตรูมันส าปะหลังที่พบคือ การเข้าท าลายของไรแดง คิดเป็นร้อยละ 30
ส่วนแมลงศัตรูชนิดไม่พบการเข้าท าลาย และพบมดคิดเป็นร้อยละ 20 (ตารางที่ 8) และท าการวัดความ
เจริญเติบโตของมันส าปะหลัง โดยวัดความสูงของต้นมันส าปะหลัง ที่อายุประมาณ 6 เดือน จากกรรมวิธีแนะน า 
วัดความสูงเฉลี่ยได้ 200 เซนติเมตร และกรรมวิธีเกษตรกร วัดความสูงเฉลี่ยได้ 205 เซนติเมตร (ตารางที่ 9) 

 



ตารางที ่8  การส ารวจพบโรคและแมลงศัตรูของมันส าปะหลังอายุ 6-8 เดือน อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง  
ปี 2562/63 (ฤดูแล้ง)  

แปลง
ที่ 

โรค (%) แมลง (%) ศัตรูธรรมชาต ิ(%) 

ใบ
ไหม้ 

ใบจุดสี
น้ าตาล 

หัว
เน่า/
ราก
เน่า 

ไวรัส
ใบด่าง 

พุ่
ม
แจ้ 

อ่ืนๆ 
เพลี้ย
แป้ง 

เพลี้ย
หอย 

ไร
แดง 

แมลง
หวี่ขาว 

อ่ืน 
ๆ 

ด้วง
เต่า 

แมลง
ช้าง 

แตน
เบียน 

แมง
มุม 

มด อ่ืนๆ 

1 40 76 0 0 0 0 20 8 20 8 0 0 0 0 0 0 0 

2 17 50 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 20 0 

เฉลี่ย 28 63 0 0 0 0 10 4 25 4 0 0 0 0 0 10 0 
หมายเหตุ ส ารวจ 20 จุด/ไร่ โดยเดินส ารวจกระจายทั่วแปลง 
     สูตรการค านวณเปอร์เซ็นต์การระบาดของโรคและแมลงต่อหน่วยพื้นที่ (1 ไร่) 
     การระบาด (%) = (จ านวนต้นที่พบการเข้าท าลายของโรคหรือแมลง x100) / (จ านวนต้นที่ส ารวจทั้งหมด) 
 
 
ตารางที ่9 ความสูงเฉลี่ยของมันส าปะหลัง อายุ 3 และ 6 เดือน อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง  ปี 2562/63 

แปลงที่ ชื่อเกษตรกร 
ความสูงเฉลี่ยของมันส าปะหลัง (ซม.) 
3 เดือน 6 เดือน 

แนะน า เกษตรกร แนะน า เกษตรกร 
1 นายทองเจือ  ภู่ห้อย 155 162 220 225 
2 น.ส.วันเพ็ญ  แสงเปล่า 160 162 180 185 

เฉลี่ย 158 162 200 205 
 
 

 ท าการเก็บเกี่ยวผลผลติมันส าปะหลังเมื่ออายุ 11-12 เดือน ปริมาณท่อนพันธุ์มันส าปะหลังที่ได้จาก
แปลงของนายทองเจือ ภู่ห้อย ในวิธีแนะน าและวิธีของเกษตรกรได้ 14,500 ท่อน/ไร่  ส่วนผลผลิตหัวมันสดและ
เปอร์เซ็นต์แป้ง พบว่าในวิธีแนะน า มีค่าเป็น 4,820 กิโลกรัม/ไร่ และ 26 เปอร์เซ็นต์ ส่วนวิธีเกษตรกร มีค่าเป็น 
4,710 กิโลกรัม/ไร่ และ 26 เปอร์เซ็นต์ แปลงของ น.ส.วันเพ็ญ แสงเปล่า ได้ปริมาณท่อนพันธุ์มันส าปะหลัง
ส าหรับปลูกขยายจ านวน 12,600 ท่อน/ไร่ผลผลิตหัวมันสดและเปอร์เซ็นต์แป้ง พบว่าในวิธีแนะน า มีค่าเป็น 
4,740 กิโลกรัม/ไร่ และ 27 เปอร์เซ็นต์ ส่วนวิธีเกษตรกร มีค่าเป็น 4,670 กิโลกรัม/ไร่ และ 26 เปอร์เซ็นต์  
ค่าเฉลี่ยที่ได้จากทั้งสองรายปริมาณท่อนพันธุ์วิธีแนะน าได้ 13,550 ท่อน/ไร่ ได้ผลผลิตหัวมันสดเฉลี่ย 4,780 
กิโลกรัม/ไร่ เปอร์เซ็นต์แป้ง 26.5 ส่วนวิธีเกษตรกรได้ปริมาณท่อนพันธุ์มันส าปะหลังจ านวน  13,550 ท่อน/ไร่ 
ผลผลิตหัวมันสด 4,690 กิโลกรัม/ไร่ เปอร์เซ็นต์แป้ง 26.5 (ตารางท่ี 10) 

 



ตารางท่ี 10 ปริมาณท่อนพันธุ์ ผลผลิตหัวสด เปอร์เซ็นต์แป้ง อายุเก็บเก่ียวและราคาขายผลผลิต วิธีแนะน า 
      และวิธีเกษตรกรในแปลงขยายผลการเพ่ิมศักยภาพการผลิตท่อนพันธุ์มันส าปะหลังคุณภาพพ้ืนที่   
               อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ปี 2562/63 

ช่ือเกษตรกร 

ปริมาณท่อนพันธุ์ 
(ท่อน/ไร่) 

ผลผลติหัวสด 
กิโลกรมั/ไร ่

เปอร์เซ็นต์แป้ง 
(%) 

อายุเก็บเกี่ยว 
(เดือน) 

ราคาขาย 
(บาท/กก.) 

วิธี
แนะน า 

วิธี 
เกษตรกร 

วิธี
แนะน า 

วิธี 
เกษตรกร 

วิธี
แนะน า 

วิธี 
เกษตรกร 

วิธี
แนะน า 

วิธี 
เกษตรกร 

วิธี
แนะน า 

วิธี 
เกษตรกร 

นายทองเจือ  ภู่ห้อย 14,500 14,500 4,820 4,710 26 26 11 11 2.50 2.50 
น.ส.วันเพ็ญ  แสงเปล่า 12,600 12,600 4,740 4,670 27 27 12 12 2.50 2.50 

เฉลี่ย 13,550 13,550 4,780 4,690 26.5 26.5 11.5 11.5 2.50 2.50 
 

 

 

เปรียบเทียบต้นทุน รายได้ ผลตอบแทน และอัตราส่วนของรายได้ต่อการลงทุน (BCR) จากการผลิต

ท่อนพันธุ์มันส าปะหลังคุณภาพ เกษตรกรรายที่ 1 นายทองเจือ  ภู่ห้อย พบว่า วิธีแนะน ามีต้นทุน รายได้ 

ผลตอบแทน เท่ากับ 7,750 12,050 และ 4,300 บาทต่อไร่ ตามล าดับ ท าให้ได้ค่า BCR เท่ากับ 1.5 วิธี

เกษตรกรมีต้นทุน รายได้ ผลตอบแทน เท่ากับ 7,960 11,775 และ 3,815 บาทต่อไร่ ตามล าดับ ท าให้ได้ค่า 

BCR เท่ากับ 1.47 และเกษตรกรรายที่ 2 น.ส.วันเพ็ญ  แสงเปล่า พบว่า วิธีแนะน ามีต้นทุน รายได้ ผลตอบแทน 

เท่ากับ 6,880 11,850 และ 4,970 บาทต่อไร่ ตามล าดับ ท าให้ได้ค่า BCR เท่ากับ 1.7 วิธีเกษตรกรมีต้นทุน 

รายได้ ผลตอบแทน เท่ากับ 6,960 11,675 และ 4,715 บาทต่อไร่ ตามล าดับ ท าให้ได้ค่า BCR เท่ากับ 1.7 

และเม่ือเฉลี่ยรวมทั้ง 2 ราย พบว่า วิธีแนะน ามีต้นทุน รายได้ ผลตอบแทน เท่ากับ 7,315 11,950 และ 4,635

บาทต่อไร่ ตามล าดับ ท าให้ได้ค่า BCR 1.6 ส่วนวิธีเกษตรกรมีต้นทุน รายได้ ผลตอบแทน เท่ากับ  7,460 

11,725 และ 4,265 บาทต่อไร่ ตามล าดับ ท าให้ได้ค่า BCR เท่ากับ 1.57 (ตารางที่ 11) เมื่อพิจารณาเฉลี่ยทั้ง 

2 ราย จะเห็นได้ว่าวิธีแนะน าให้รายได้และผลตอบแทนเป็น 11,950 และ 4,635 บาทต่อไร่ ตามล าดับ 

 

 

ตารางที่ 11 ต้นทุน รายได้ ผลตอบแทน และสัดส่วนรายได้ต่อการลงทุนของมันส าปะหลัง วิธีแนะน าและวิธี  
เกษตรกรในแปลงทดสอบการเพ่ิมศักยภาพการผลิตท่อนพันธุ์มันส าปะหลังคุณภาพพ้ืนที่อ าเภอบ้านฉาง 
จังหวัดระยอง ปี 2562/63 
 

ช่ือเกษตรกร 
ต้นทุน 

(บาท/ไร่) 
รายได ้

(บาท/ไร่) 
ผลตอบแทน 
(บาท/ไร่) 

สัดส่วนรายได้ต่อการ
ลงทุน 
(BCR) 



วิธี
แนะน า 

วิธี 
เกษตรกร 

วิธี
แนะน า 

วิธี 
เกษตรกร 

วิธี
แนะน า 

วิธี 
เกษตรกร 

วิธี
แนะน า 

วิธี 
เกษตรกร 

นายทองเจือ ภู่ห้อย 7,750 7,960 12,050 11,775 4,300 3,815 1.5 1.47 
น.ส.วันเพ็ญ  แสงเปล่า 6,880 6,960 11,850 11,675 4,970 4,715 1.7 1.67 

เฉลี่ย 7,315 7,460 11,950 11,725 4,635 4,265 1.6 1.57 

หมายเหตุ   1/ BCR (Benefit and Cost ratio) คือ อัตราส่วนของรายได้ต่อการลงทุน = รายได้/ต้นทุนผันแปร 
                  BCR < 1  รายได้น้อยกว่ารายจ่าย กิจกรรมที่จะด าเนินการนั้นขาดทุน ไม่ควรท าการผลิต 
                  BCR = 1  รายได้เท่ากับรายจ่าย กิจกรรมที่ด าเนินการนั้นไม่มีก าไรและไม่ขาดทุน   
                               มีความเสี่ยงในการผลิตไม่สมควรท าการผลิต 
                  BCR > 1 รายได้มากกว่ารายจ่าย กิจกรรมที่ด าเนินการนั้นมีก าไร มีความเสี่ยงน้อย  
           สามารถท าการผลิตได ้

 

 

 

 

 

 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  

  การเพ่ิมศักยภาพการผลิตท่อนพันธุ์มันส าปะหลังคุณภาพในจังหวัดระยอง เริ่มทดสอบการผลิตท่อน
พันธุ์มันส าปะหลังคุณภาพในปี 2561 โดยปลูกมันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 9 และ ระยอง 11 จ านวน 2 แปลง 
พ้ืนที่รวม 4 ไร่ และแนะน าเทคโนโลยีการจัดการของกรมวิชาการเกษตร คือ การปลูกพันธุ์ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ 
คัดต้นพันธุ์สมบูรณ์ ปลูกโดยใช้ระยะ 1.0x0.8 เมตร แช่ท่อนพันธุ์ด้วยสารไทอะมีโทแซม อัตรา 4 กรัมต่อน้ า 
20 ลิตร นาน 5-10 นาที ก่อนปลูก และใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน หลังปลูก 1 เดือน ร่วมกับการปฏิบัติตาม
ค าแนะน าอ่ืนๆ พบท่อนพันธุ์ที่สามารถขยายพันธุ์ได้มีปริมาณ 15,000 ท่อนต่อไร่ ในปีแรก ในปีถัดมาจึงได้เพ่ิม
พ้ืนที่ขยายผลในแปลงเกษตรกรรายเดิม  พ้ืนที่รวม 20 ไร่ เมื่อถึงระยะเก็บเกี่ยวกรรมวิธีแนะน าให้ผลผลิตหัว
สดเฉลี่ยสูงกว่าวิธีเกษตรกร คือ 4,7804 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นรายได้เฉลี่ย 11,950 บาทต่อไร่ ในขณะที่รายได้
สุทธิและอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุนของทั้งสองกรรมวิธีไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ดังนั้น เกษตรกร
สามารถเลือกน าเทคโนโลยีการเพ่ิมศักยภาพการผลิตท่อนพันธุ์มันส าปะหลังคุณภาพไปปรับใช้ได้ เพ่ือลดต้นทุน
การผลิตในฤดูถัดไป  
 
 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 



 เกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลังในจังหวัดระยองรายอ่ืนๆ ที่เป็นสมาชิกกลุ่ม ศพก. และกลุ่มแปลงใหญ่

มันส าปะหลัง และจังหวัดใกล้เคียงที่มีความสนใจน าเทคโนโลยีที่ได้ไปปรับใช้เพ่ือให้มีท่อนพันธุ์มันส าปะหลัง

คุณภาพใช้ในการปลูกมันต่อไป  

  

11. ค าขอบคุณ  

ขอขอบคุณเกษตรกรผู้ที่เข้าร่วมจัดท าแปลงทดสอบและขยายผลเทคโนโลยีการเพ่ิมศักยภาพการ 

ผลิตท่อนพันธุ์มันส าปะหลังคุณภาพในจังหวัดระยอง ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระยอง และ

เจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระยองที่รับผิดชอบโครงการและที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ช่วยเหลือให้

งานวิจัยลุล่วงไปด้วยดี  
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