
รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองทีส่ิ้นสุด 
------------------------------ 

 
1. ชุดโครงการวิจัย  : วิจัยและพัฒนามันส าปะหลัง 

2. โครงการวิจัย   : วิจัยการทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลัง 
 กิจกรรม   : การทดสอบระบบการผลิตมันส าปะหลังในเขตพ้ืนที่ภาคกลางและภาค
ตะวันตก 
 กิจกรรมย่อย : การทดสอบเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตมันส าปะหลังในเขตพ้ืนที่ภาคกลาง

และภาคตะวันตก 

3. ช่ือการทดลอง (ภาษาไทย) : ทดสอบเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยหมักร่วมกับปุ๋ยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตมัน
ส าปะหลัง 

ชือ่การทดลอง (ภาษาอังกฤษ) : Test on Fertilizer Mix Compost fertilizer  Application to 
Increate Cassava’s yield in chainat Province. 

4. คณะผู้ด าเนินงาน   
 หัวหน้าการทดลอง  : นายละเอียด   ปั้นสุข  ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 

ผู้ร่วมงาน   : นางสาวเครือวัลย์   บุญเงิน ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 
      นางจันทนา ใจจิตร  ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5  
    นายศักดิ์ดา เสือประสงค์ ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 

   นางอรัญญา ภู่วิไล  ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 
   นายวันชัย ถนอมทรัพย์ ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 

       นายอดิศักดิ์ ค านวณศิลป์ ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 

5. บทคัดย่อ 
ท าการทดสอบเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยหมักร่วมกับปุ๋ยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตมันส าปะหลังร่วมกับ

เกษตรกร ต าบลเด่นใหญ่  อ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ระหว่างเดือนตุลาคม 2555 - กันยายน 2557 
ด าเนินงาน         2 กรรมวิธี ได้แก่ กรรมวิธีเกษตรกรเป็นวิธีการที่เกษตรกรเคยปฏิบัติ และกรรมวิธี
ทดสอบโดยการใช้ปุ๋ยหมักร่วมกับการใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน ด าเนินการทดสอบ 2 ปี พบว่าผลผลิต 
มันส าปะหลังกรรมวิธีทดสอบได้ผลผลิตเฉลี่ย 4,744 กก./ไร่ กรรมวิธีเกษตรกรเฉลี่ย 4,225 กก./ไร่ 
กรรมวิธีทดสอบสูงกว่า 12.28 เปอร์เซ็นต์ รายได้สุทธิเฉลี่ย ทั้ง 2 ปีพบว่ากรรมวิธีเกษตรกรและกรรมวิธี
ทดสอบได้เท่ากับ 4,823 และ 4,177 บาท/ไร่ ซึ่งกรรมวิธีเกษตรกรสูงกว่ากรรมวิธีทดสอบ 646 บาท/ไร่ 
หรือคดิเป็น 13.39 เปอร์เซ็นต์  

จากการประเมินผลในเบื้องต้นพบว่าถ้าเกษตรกรมีการใส่ปุ๋ยคอกในแปลงมันส าปะหลังนั้นท า
ให้ผลผลิตเพ่ิมข้ึนและดินมีความอุดมสมบูรณ์ขึ้น ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้ 



 
 

6. ค าน า 
มันส าปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจที่ท ารายได้ให้ประเทศไทยคิดเป็นมูลค่าประมาณ 22,000 ล้าน

บาท และเป็นพืชหลักของเกษตรกร 5 แสนครอบครัว ในปี 2553 มีพ้ืนที่ปลูก 7.4 ล้านไร่ ผลผลิตทั้ง
ประเทศ 27.4 ล้านตัน และผลผลิตเฉลี่ย 3.7 ตันต่อไร่ (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร , 2553) ปี 2548-
2553 ปริมาณและมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังของโลกขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.37 และ 
15.00 ต่อปี ตามล าดับ   ประเทศผู้ส่งออกรายใหญ่ คือไทย มีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 79.56  (ส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร, 2555) 

 จังหวัดชัยนาทมีพ้ืนที่ท าการเกษตรทั้งที่อาศัยน้ าฝนและชลประทานรวมทั้งสิ้น 1,208,497 ไร่ 
เขตชลปะทาน 777,891 ไร่ และพ้ืนที่อาศัยน้ าฝน 430,606 ไร่ ชนิดพืชที่ปลูกในเขตอาศัยน้ าฝนส่วนใหญ่
ปลูกพืชชนิดเดี่ยว ได้แก่ ข้าว และพืชไร่ชนิดต่างๆ นอกจากปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ า ปัญหาอ่ืนๆ ที่พบ
และมีผลต่อผลผลิตพืช ได้แก่ ปัญหาเรื่องดิน ส่วนใหญ่ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า  ดังนั้นการจะพัฒนา
คุณภาพชีวิตของเกษตรกรเพื่อให้มีรายได้สูงขึ้น จ าเป็นต้องวางแผนการปลูกพืชให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่  

7. วิธีด าเนินงาน 
 อุปกรณ์ 

  - ต้นพันธุ์มันส าปะหลัง 
  - ปุ๋ยหมัก 
  - ปุ๋ยเคมีสูตร 15-7-18 , 15-15-15 , 0-0-60 , 46-0-0 
  - สารเคมีป้องกันก าจัดวัชพืช 

 วิธีการ ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 คัดเลือกพ้ืนที่เป้าหมายและพ้ืนที่ด าเนินงานโดยพิจารณาจากจังหวัด อ าเภอหรือ

ต าบลที่มีปัญหาในการผลิตมันส าปะหลัง 
  ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์พื้นที่และประเด็นปัญหาในพ้ืนที่เป้าหมาย เพื่อทราบข้อมูลเบื้องต้น

เกี่ยวกับสภาพพ้ืนที่ที่จะเข้าไปด าเนินการ ได้แก่ ข้อมูลทางกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจและสังคม โดย
รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่น จากเว็บไซด์ เอกสารต่างๆ และเกษตรกรโดยตรง 

ขั้นตอนที่ 3 วางแผนการทดลอง โดยจัดล าดับขั้นตอนของการด าเนินงานเพ่ือให้ผลงาน
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
  ขั้นตอนที่ 4 ด าเนินการทดลองตามแผนการทดลองที่ก าหนดไว้มีดังนี้ 

4.1 เก็บตัวอย่างดินแปลงทดสอบเพ่ือวิเคราะห์คุณสมบัติของดิน 
4.2 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ส าหรับใช้ในการทดลอง 
4.3 การบันทึกข้อมูล 



ข้อมูลด้านกายภาพ ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไปของเกษตรกร ข้อมูลดินและ
ปริมาณน้ า 

ข้อมูลด้านชีวภาพ ได้แก่ โรค แมลง การป้องกันก าจัดศัตรูพืชและผลผลิตพืช 
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ ต้นทุนผันแปร รายได้ รายได้สุทธิ 

4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลทางกายภาพ โดยน าเอาข้อมูลทางกายภาพมาวิเคราะห์

ร่วมกับผลการทดลอง ได้แก่ ปริมาณน้ าฝนสมบัติทางกายภาพของดิน และ
สมบัติทางเคมีของดิน 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลทางชีวภาพ เป็นการวิเคราะห์ผลผลิตโดยการหาค่าเฉลี่ย 
3. การวิ เคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์และสังคม เป็นการวิ เคราะห์

ผลตอบแทนที่ได้รับจากการเข้าไปด าเนินการทดลอง รายได้ รายได้สุทธิ 
ต้นทุนผันแปร รวมทั้งสอบถามความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อวิธีการ
ด าเนินงาน รวมทั้งปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการด าเนินงาน 

ขั้นตอนที่ 5 สรุปผลการด าเนินงาน โดยรวบรวมข้อมูลทั้งหมด ตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1 - 4 สรุป
และประมวลผลงานในภาพรวม 

 เวลาและสถานที่ เดือนตุลาคม 2555 - กันยายน 2557 ในพ้ืนที่อ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
ขั้นตอนที่ 1 จังหวัดชัยนาท มีพ้ืนที่การเกษตรทั้งหมด 1,257,463 ไร่ เป็นพ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลัง 

65,424ไร่ พ้ืนที่ ที่มีการปลูกมากท่ีสุด ได้แก่ อ าเภอหันคา 42,671 ไร่ รองลงมา อ าเภอเนินขาม 11,772 ไร่ 
และอ าเภอ  หนองมะโมง 5,386 ไร่  (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2556) 

ขั้นตอนที่ 2 เกษตรกรปลูกมันส าปะหลังเป็นพืชหลักสภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปเป็นพ้ืนที่ดอนและ
ราบลุ่ม ดินมีลักษณะดินร่วนและดินร่วนปนทราย จากการวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิและเข้าสัมภาษณ์
เกษตรกรพบว่า ผลผลิต  มันส าปะหลังได้ผลผลิตเฉลี่ย 3,200 - 3,400 กก./ไร่ ซึ่งมีแนวโน้มลดลง และจาก
การค้นหาโจทย์วิจัย โดยใช้วิธี Card Technique และจัดล าดับความส าคัญของประเด็นการวิจัย (Priority 
setting) โดยใช้ matrix Board    โดยเรียงล าดับจากความส าคัญของปัญหามากจนถึงน้อยท่ีสุดมีดังนี้ 

1. ผลผลิตและราคาขายไม่คงที่ 
2. ใส่ปุ๋ยเคมีแล้วต้นมันส าปะหลังไม่โต 
3. ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า 

ทดสอบเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยหมักร่วมกับปุ๋ยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตมันส าปะหลังในพ้ืนที่เกษตรกร
ต าบลเด่นใหญ่ อ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ในปี 2555-2557 เกษตรกร 10 ราย รายละ 1 ไร่  

ขั้นตอนที่ 3 การวางแผนการทดลอง จากการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาในขั้นตอนที่ 2 ได้ร่วม
วางแผนการทดลองกับเกษตรกรและได้เทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลังดังนี้ 

 



 
 
 

กรรมวิธีเกษตรกร กรรมวิธีทดสอบ 
1. การเตรียมดิน 

- ไถดะ 1 ครั้ง และยกร่อง 
2. ระยะปลูก 

- 50 x 100 ซม. 
3. การก าจัดวัชพืชหลังปลูก 

- ใช้สารเคมีพาราควอท อัตรา 80 - 120 มล/
น้ า 100 ลิตร 

4. การใส่ปุ๋ยเคมี (1 ครั้ง) 
- สูตร 15 - 15 - 15 อัตรา 20 กก./ไร่ หรือ

สูตร 46 - 0 - 0 อัตรา 20 กก./ไร่ หลังปลูก 
1-2 เดือน 

 5.  การใช้สารเคมีป้องกันก าจัดเพลี้ยแป้ง 
 

1. การเตรียมดิน 
- ไถดะ 1 ครั้ง และยกร่อง 

2. ระยะปลูก 
- 80 x 100 ซม. 

3. การก าจัดวัชพืชหลังปลูก 
- เหมือนเกษตรกร 
 

4. การใส่ปุ๋ยเคมี  
- ใส่ปุ๋ยคอก อัตรา 1,000 กก./ไร่ ก่อนเตรียมดิน 
-   ใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน 
 

5. การใช้สารเคมีป้องกันก าจัดเพลี้ยแป้ง 
- แช่ท่อนพันธุ์ด้วยสารไทอะมิโทแซมก่อนปลูก

อัตรา 4 กรัม/น้ า 20 ลิตร 

ขั้นตอนที่ 4 ด าเนินการทดลองตามแผนการทดลองที่ก าหนดไว้ 
4.1 เก็บตัวอย่างดินของแปลงทดลองเพ่ือวิเคราะห์คุณสมบัติของดิน  
4.2 ด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ในขั้นตอนที่ 3 

  วิธีการในการทดสอบประกอบด้วย 2 กรรมวิธีดังนี้ กรรมวิธีเกษตรกรโดยเกษตรกรปฏิบัติอย่างเดิม
และกรรมวิธีทดสอบใส่ปุ๋ยคอกพร้อมเตรียมดินและใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินและการเก็บตัวอย่างดินใน
แปลงทดสอบของเกษตรทั้ง 10 ราย พบว่าค่าความเป็นกรด - ด่าง อยู่ระหว่าง 6.74 - 7.20 ปริมาณ
อินทรียวัตถุมีค่าระหว่าง 0.88 - 1.77 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณธาตุฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์มีค่าระหว่าง 3 - 
28 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และมีธาตุโพแทสเซียม ที่เป็นประโยชน์มีค่าระหว่าง 17 - 94 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 
(ตารางที่ 1) จากผลการวิเคราะห์ดินได้ให้เกษตรกรใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน (กรมวิชาการเกษตร 
,2548) โดยจัดแบ่งกลุ่มการใส่ปุ๋ยเคมีได้ 5 กลุ่มดังนี ้
   กลุ่มท่ี 1 เกษตรกร 5 รายดังนี้ 

    ครั้งที่ 1 ใส่ปุ๋ยคอก อัตรา 1,000 กก./ไร่ 
 ครั้งที่ 2 ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-7-18 อัตรา 50 กก./ไร่ 

 กลุ่มท่ี 2 เกษตรกร 1 รายดังนี้ 



    ครั้งที่ 1 ใส่ปุ๋ยคอก อัตรา 1,000 กก./ไร่ 
 ครั้งที่ 2 ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-7-18 อัตรา 100 กก./ไร่ 

  
 กลุ่มท่ี 3 เกษตรกร 1 รายดังนี้ 

    ครั้งที่ 1 ใส่ปุ๋ยคอก อัตรา 1,000 กก./ไร่ 
 ครั้งที่ 2 ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-7-18 อัตรา 50 กก./ไร่ 
 สูตร 0-0-60 อัตรา 15 กก./ไร่ 

 กลุ่มท่ี 4 เกษตรกร 2 รายดังนี้ 
    ครั้งที่ 1 ใส่ปุ๋ยคอก อัตรา 1,000 กก./ไร่ 

 ครั้งที่ 2 ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 50 กก./ไร่ 
  สูตร 0-0-60 อัตรา 15 กก./ไร่ 

 กลุ่มท่ี 5 เกษตรกร 1 รายดังนี้ 
    ครั้งที่ 1 ใส่ปุ๋ยคอก อัตรา 1,000 กก./ไร่ 

 ครั้งที่ 2 ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 30 กก./ไร่ 
  สูตร 46-0-0 อัตรา 10 กก./ไร่ 

  วิธีการใส่แบ่งใส่ 2 ครั้งดังนี้ 
   ครั้งที่ 1 ใส่ปุ๋ยช่วงเตรียมแปลงปลูกช่วงเตรียมดิน 

 ครั้งที่ 2 ใส่เมื่อมันส าปะหลังอายุประมาณ 1-2 เดือน 
   ขั้นตอนที่ 5 สรุปผลการด าเนินงานการปลูกมันส าปะหลังในพ้ืนที่ ต าบลเด่นใหญ่ อ าเภอหัน

คา จังหวัดชัยนาท สามารถสรุปผลได้ตังนี้  
 ผลการด าเนินงานปี 2555/2556 

ผลผลิต มันส าปะหลังกรรมวิธีทดสอบ ได้ผลผลิตเฉลี่ย 4,453 กก./ไร่ กรรมวิธีเกษตรกรได้ผล
ผลิตเฉลี่ย 3,734 กก./ไร่ ซึ่งกรรมวิธีทดสอบมีรายได้ผลผลิตมากกว่ากรรมวิธีเกษตรกร 719 กก./ไร่ คิดเป็น 
19 เปอร์เซ็นต์ (ตารางท่ี 2) 

รายได้ กรรมวิธีทดสอบ มีรายได้เฉลี่ย 10,464 บาท/ไร่ กรรมวิธีเกษตรกรมีรายได้เฉลี่ย 8,774 
บาท/ไร่ ซึ่งกรรมวิธีทดสอบมีรายได้มากกว่ากรรมวิธีเกษตรกร 1,690 บาท/ไร่ คิดเป็น 19 เปอร์เซ็นต์ 
(ตารางท่ี 6) 

ต้นทุนผันแปร กรรมวิธีทดสอบต้นทุนผันแปรเฉลี่ย 5,820 บาท/ไร่ กรรมวิธีเกษตรกรมีต้นทุน 
ผันแปร เฉลี่ย 4,107 บาท/ไร่ ซึ่งกรรมวิธีทดสอบมีต้นทุนผันแปรมากกว่ากรรมวิธีเกษตรกร 1,713 บาท/ไร่      
คิดเป็น 42 เปอร์เซ็นต์ (ตารางท่ี 10) 

รายได้สุทธิ กรรมวิธีทดสอบ มีรายได้สุทธิเฉลี่ย 4,644 บาท/ไร่ กรรมวิธีเกษตรกรมีรายได้สุทธิ
เฉลี่ย 4,667 บาท/ไร่ ซึ่งกรรมวิธีเกษตรกรมีรายได้สุทธิมากกว่ากรรมวิธีทดสอบ 23 บาท/ไร่ คิดเป็น 0.49 
เปอร์เซ็นต์ (ตารางท่ี 14) 



 
 
 

ผลการด าเนินงานปี 2556/2557 
ผลผลิต มันส าปะหลังกรรมวิธีทดสอบได้ผลผลิตเฉลี่ย 5,034 กก./ไร่ กรรมวิธีเกษตรกรได้ผล

ผลิตเฉลี่ย 4,716 กก./ไร่ ซึ่งกรรมวิธีทดสอบมีรายได้มากกว่ากรรมวิธีเกษตรกร 318 กก./ไร่ คิดเป็น 7 
เปอร์เซ็นต์ (ตารางท่ี 3) 

รายได้ กรรมวิธีทดสอบมีรายได้เฉลี่ย 11,470 บาท/ไร่ กรรมวิธีเกษตรกรมีรายได้เฉลี่ย 9,461 
บาท/ไร่ ซึ่งกรรมวิธีทดสอบมีรายได้มากกว่ากรรมวิธีเกษตรกร 2,009 บาท/ไร่ คิดเป็น 21 เปอร์เซ็นต์ 
(ตารางท่ี 7) 

ต้นทุนผันแปร กรรมวิธีทดสอบต้นทุนผันแปรเฉลี่ย 7,174 บาท/ไร่ กรรมวิธีเกษตรกรมีต้นทุน
ผันแปร เฉลี่ย 5,259 บาท/ไร่ ซึ่งกรรมวิธีทดสอบมีต้นทุนผันแปรมากกว่ากรรมวิธีเกษตรกร 1,915 บาท/ไร่ 
คิดเป็น 36 เปอร์เซ็นต์ (ตารางท่ี 11) 

รายได้สุทธิ กรรมวิธีทดสอบมีรายได้สุทธิเฉลี่ย 4,260 บาท/ไร่ กรรมวิธีเกษตรกรมีรายได้สุทธิ
เฉลี่ย 4,202 บาท/ไร่ ซึ่งกรรมวิธีทดสอบมีรายได้สุทธิมากกว่ากรรมวิธีเกษตรกร 58 บาท/ไร่ คิดเป็น 1 
เปอร์เซ็นต์ (ตารางท่ี 15) 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
จากผลการด าเนินงานทั้ง 2 ปี การผลิตจะเห็นได้ว่าการใส่ปุ๋ยคอกในช่วงเตรียมดินนั้นและใส่

ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินนั้น สามารถเพ่ิมผลผลิตมันส าปะหลังได้ดังนี้ 
ผลผลิตมันส าปะหลังเฉลี่ย 2 ปี การผลิตพบว่ากรรมวิธีทดสอบได้ผลผลิตเฉลี่ย 4,744 กก./ไร่ 

กรรมวิธีเกษตรกรได้ผลผลิตเฉลี่ย 4,225 กก./ไร่ ซึ่งกรรมวิธีทดสอบมีรายได้ผลผลิตมากกว่ากรรมวิธี
เกษตรกร   519 กก./ไร่ คิดเป็น 12.28 เปอร์เซ็นต์ (ตารางท่ี 14) 

รายได้เฉลี่ย 2 ปี การผลิตพบว่ากรรมวิธีทดสอบมีรายได้เฉลี่ย 10,674 บาท/ไร่ กรรมวิธี
เกษตรกรเฉลี่ย 9,506 บาท/ไร่ ซึ่งกรรมวิธีทดสอบมีรายได้มากกว่ากรรมวิธีเกษตรกร 1,168 บาท/ไร่ คิด
เป็น 12.28 เปอร์เซ็นต์ (ตารางท่ี 14) 

ต้นทุนผันแปรเฉลี่ย 2 ปี การผลิตพบว่ากรรมวิธีทดสอบมีต้นทุนผันแปรเฉลี่ย 6,497 บาท/ไร่ 
กรรมวิธีเกษตรกรเฉลี่ย 4,683 บาท/ไร่ ซึ่งกรรมวิธีทดสอบมีต้นทุนผันแปรมากกว่ากรรมวิธีเกษตรกร           
1,814 บาท/ไร่ คิดเป็น 38.74 เปอร์เซ็นต์ (ตารางท่ี 14) 

รายได้สุทธิเฉลี่ย 2 ปี การผลิตพบว่ากรรมวิธีทดสอบได้มีรายได้สุทธิเฉลี่ย 4,177 บาท/ไร่ 
กรรมวิธีเกษตรกรเฉลี่ย 4,823 บาท/ไร่ ซึ่งกรรมวิธีเกษตรกรมีรายได้สุทธิมากกว่ากรรมวิธีทดสอบ 646 
บาท/ไร่ คิดเป็น 13.39 เปอร์เซ็นต์ (ตารางท่ี 14) 



สัดส่วนรายได้ต่อการลงทุน (Benefit Cost Ratio , BCR) พบว่า กรรมวิธีทดสอบมีค่า BCR 
เท่ากับ 2.03 ซึ่งทั้ง 2 กรรมวิธีมีค่า BCR มากกว่า 1 แสดงว่ามีรายได้มากกว่ารายจ่าย กิจกรรมนั้นมีก าไร
และมีความเสี่ยงน้อยสมควรท าการผลิตได้ 

 
 
10. การท าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

เพ่ือให้เกษตรกรน าเทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลังที่เหมาะสมไปปฏิบัติ เพ่ือลดต้นทุนการผลิต
และ   เพ่ิมผลผลิตมันส าปะหลัง 

11. ขอขอบคุณ 
1. เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรหมู่ 6 ต าบลเด่นใหญ่ อ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ที่ร่วมจัดท า

แปลงทดสอบและให้ข้อมูลการวิจัย ตลอดจนเจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรอ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาทที่ให้
การสนับสนุนข้อมูล 

2. ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จากส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ที่ปฏิบัติงานการทดลองนี้
อย่างอุตสาหะท าให้ได้ผลงานนี้ออกมา 

12. เอกสารอ้างอิง 
กรมวิชาการเกษตร 2545 เอกสารวิชาการเกษตรกรดีที่เหมาะสมส าหรับมันส าปะหลังกรมวิชาการเกษตร
กระทรวง 
 เกษตรและสหกรณ์ 30 หน้า. 
กรมวิชาการเกษตร 2548 เอกสารวิชาการ ค าแนะน าการใช้ปุ๋ยกับพืชเศรษฐกิจกรมวิชาการเกษตร กระทรวง
 เกษตรและสหกรณ์ 121 หน้า. 
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2556. สถิติการเกษตรของประเทศไทย ปี 2555 เอกสารสถิติการเกษตร เลขที่ 
 402. ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

13. ภาคผนวก 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติเคมีของดินแปลงทดสอบการใช้ปุ๋ยหมักร่วมกับปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์
ดินเพื่อเพ่ิมผลผลิตมันส าปะหลัง จังหวัดชัยนาท 

เกษตรกร 
pH 

(1:1) 
N 

(%) 
P 

(ppm.) 
K 

(ppm.) 
อินทรีวัตถุ 

(%) 
เนื้อดิน 

นางช้อย ทองชื่น 6.74 0.044 10 19 0.88 ดินทรายปนร่วน 
นายณัฐชัย  จันทร์นุ่ม 6.95 0.067 19 44 1.33 ดินร่วน 
นายอ านาจ  กันทัด 6.76 0.056 13 94 1.11 ดินร่วนปนทราย 
นายปะเทือง  ทาเอ้ือ 6.80 0.063 10 32 1.26 ดินทรายปนร่วน 



นายฉลอง  ชูทอง 6.97 0.074 8 50 1.49 ดินร่วนเหนียวปนทราย 
นางน้ าทิพย์ แจ้งเนตร 6.99 0.088 21 59 1.77 ดินร่วนปนทราย 
นายละออง บุญเงิน 7.10 0.060 9 52 1.21 ดินร่วน 
นายทวี บุญเงิน 7.08 0.055 3 24 1.11 ดินร่วนปนทราย 
นางน้ าผึ้ง พวงสุข 7.20 0.062 28 19 1.24 ดินร่วนปนทราย 
นางรัตนา  จันทร์เชี่ยน 7.12 0.058 5 17 1.17 ดินร่วนปนทราย 
ตารางที่ 2 ผลผลิต มันส าปะหลังแปลงทดสอบการใช้ปุ๋ยหมักร่วมกับปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินเพ่ือเพ่ิม

ผลผลิตมันส าปะหลังจังหวัดชัยนาท ปี 2555/2556 
เกษตรกร กรรมวิธีทดสอบ กรรมวิธีเกษตรกร 

นายช้อย  ทองชื่น 5,303 4,693 
นายณัฐชัย  จันทร์นุ่ม 4,145 3,616 
นายอ านาจ  กันทัด 5,215 5,200 
นายประเทือง  ทาเอ้ือ 3,519 3,474 
นายฉลอง  ชูทอง 3,769 3,169 
นางน้ าทิพย์  แจ้งเนตร 4,352 3,084 
นายละออง  บุญเงิน 3,132 2,287 
นายทวี  บุญเงิน 4,485 3,543 
นางน้ าผึ้ง  พวงสุข 5,874 5,000 
นางรัตนา  จันทร์เชี่ยน 4,734 3,269 
เฉลี่ย 4,453 3,734 
ผลต่าง (%) 19.25 

 
ตารางที่ 3 ผลผลิต มันส าปะหลังแปลงทดสอบการใช้ปุ๋ยหมักร่วมกับปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินเพ่ือเพ่ิม

ผลผลิตมันส าปะหลังจังหวัดชัยนาท ปี 2556/2557 
เกษตรกร กรรมวิธีทดสอบ กรรมวิธีเกษตรกร 

นายช้อย  ทองชื่น 4,232 7,070 

นายณัฐชัย  จันทร์นุ่ม 5,851 4,459 

นายอ านาจ  กันทัด 4,565 5,058 

นายประเทือง  ทาเอ้ือ 7,200 - 
นายฉลอง  ชูทอง 4,486 4,260 

นางน้ าทิพย์  แจ้งเนตร 4,617 4,404 

นายละออง  บุญเงิน 4,229 4,169 



นายทวี  บุญเงิน 5,120 4,911 

นางน้ าผึ้ง  พวงสุข 4,228 2,779 

นางรัตนา  จันทร์เชี่ยน 5,810 5,330 
เฉลี่ย 5,034 4,716 

ผลต่าง (%) 6.74 

ตารางที่ 4 ผลผลิต มันส าปะหลังแปลงทดสอบการใช้ปุ๋ยหมักร่วมกับปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินเพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตมันส าปะหลังจังหวัดชัยนาท ปี 2555 –2557 

รายการ กรรมวิธีทดสอบ กรรมวิธีเกษตรกร 

2555/2556 4,453 3,734 
2556/2557 5,034 4,716 

เฉลี่ย 4,744 4,225 

ผลต่าง (%) 12.28 

 
ตารางท่ี 5 รายได้ มันส าปะหลังแปลงทดสอบการใช้ปุ๋ยหมักร่วมกับปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อเพ่ิมผลผลิต

มันส าปะหลังจังหวัดชัยนาท ปี 2555/2556 
เกษตรกร กรรมวิธีทดสอบ กรรมวิธีเกษตรกร 

นายช้อย  ทองชื่น 12,462 11,029 
นายณัฐชัย  จันทร์นุ่ม 9,741 8,498 
นายอ านาจ  กันทัด 12,255 12,220 
นายประเทือง  ทาเอ้ือ 8,269 8,164 
นายฉลอง  ชูทอง 8,857 7,447 
นางน้ าทิพย์  แจ้งเนตร 10,227 7,247 
นายละออง  บุญเงิน 7,360 5,374 
นายทวี  บุญเงิน 10,540 8,326 
นางน้ าผึ้ง  พวงสุข 13,804 11,750 
นางรัตนา  จันทร์เชี่ยน 11,125 7,682 
เฉลี่ย 10,464 8,774 
ผลต่าง (%) 19.26 
ราคาขาย 2.35 บาท/กก. 

 
 
 



 
 
 
 
 
ตารางท่ี 6 รายได้ มันส าปะหลังแปลงทดสอบการใช้ปุ๋ยหมักร่วมกับปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อเพ่ิมผลผลิต

มันส าปะหลังจังหวัดชัยนาท ปี 2556/2557 
เกษตรกร กรรมวิธีทดสอบ กรรมวิธีเกษตรกร 

นายช้อย  ทองชื่น 15,201 9,099 
นายณัฐชัย  จันทร์นุ่ม 12,586 9,587 
นายอ านาจ  กันทัด 9,815 10,875 
นายประเทือง  ทาเอ้ือ 15,840 - 
นายฉลอง  ชูทอง 9,645 9,159 
นางน้ าทิพย์  แจ้งเนตร 9,927 9,469 
นายละออง  บุญเงิน 9,092 8,963 
นายทวี  บุญเงิน 11,008 10,559 
นางน้ าผึ้ง  พวงสุข 9,090 5,975 
นางรัตนา  จันทร์เชี่ยน 12,492 11,460 
เฉลี่ย 11,470 9,461 
ผลต่าง (%) 21.23 
ราคาขาย 2.15 บาท/กก. 

 
ตารางท่ี 7 รายได้ มันส าปะหลังแปลงทดสอบการใช้ปุ๋ยหมักร่วมกับปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อเพ่ิมผลผลิต

มันส าปะหลังจังหวัดชัยนาท ปี 2555 –2557 
รายการ กรรมวิธีทดสอบ กรรมวิธีเกษตรกร 

2555/2556 10,464 8,774 
2556/2557 11,470 9,461 
เฉลี่ย 10,967 9,118 
ผลต่าง (%) 20.28 

 
 
 



 
 
 
 
 
ตารางท่ี 8 ต้นทุนผันแปร มันส าปะหลังแปลงทดสอบการใช้ปุ๋ยหมักร่วมกับปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินเพ่ือเพ่ิม

ผลผลิตมันส าปะหลังจังหวัดชัยนาท ปี 2555/2556 
เกษตรกร กรรมวิธีทดสอบ กรรมวิธีเกษตรกร 

นายช้อย  ทองชื่น 7,418 4,920 
นายณัฐชัย  จันทร์นุ่ม 4,145 3,616 
นายอ านาจ  กันทัด 4,630 3,585 
นายประเทือง  ทาเอ้ือ 5,624 4,437 
นายฉลอง  ชูทอง 5,355 4,527 
นางน้ าทิพย์  แจ้งเนตร 6,158 4,032 
นายละออง  บุญเงิน 5,222 3,259 
นายทวี  บุญเงิน 6,241 3,917 
นางน้ าผึ้ง  พวงสุข 7,058 4,875 
นางรัตนา  จันทร์เชี่ยน 6,350 3,902 
เฉลี่ย 5,820 4,107 
ผลต่าง (%) 41.71 

 
ตารางท่ี 9 ต้นทุนผันแปร มันส าปะหลังแปลงทดสอบการใช้ปุ๋ยหมักร่วมกับปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อเพ่ิม

ผลผลิตมันส าปะหลังจังหวัดชัยนาท ปี 2556/2557 
เกษตรกร กรรมวิธีทดสอบ กรรมวิธีเกษตรกร 

นายช้อย  ทองชื่น 9,241 5,258 
นายณัฐชัย  จันทร์นุ่ม 7,768 2,750 
นายอ านาจ  กันทัด 6,485 6,153 
นายประเทือง  ทาเอ้ือ 8,191 - 
นายฉลอง  ชูทอง 6,301 4,832 
นางน้ าทิพย์  แจ้งเนตร 5,857 4,640 
นายละออง  บุญเงิน 6,381 5,140 
นายทวี  บุญเงิน 7,125 5,471 



นางน้ าผึ้ง  พวงสุข 6,536 4,064 
นางรัตนา  จันทร์เชี่ยน 7,855 6,023 
เฉลี่ย 7,174 5,259 
ผลต่าง (%) 36.41 

 
ตารางที่ 10 ต้นทุนผันแปร มันส าปะหลังแปลงทดสอบการใช้ปุ๋ยหมักร่วมกับปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินเพ่ือ

เพ่ิมผลผลิตมันส าปะหลังจังหวัดชัยนาท ปี 2555 –2557 
รายการ กรรมวิธีทดสอบ กรรมวิธีเกษตรกร 

2555/2556 5,820 4,107 
2556/2557 7,174 5,259 
เฉลี่ย 6,497 4,683 
ผลต่าง (%) 38.74 
 

ตารางท่ี 11 รายได้สุทธิ มันส าปะหลังแปลงทดสอบการใช้ปุ๋ยหมักร่วมกับปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินเพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตมันส าปะหลังจังหวัดชัยนาท ปี 2555/2556 

เกษตรกร กรรมวิธีทดสอบ กรรมวิธีเกษตรกร 
นายช้อย  ทองชื่น 5,044 6,109 
นายณัฐชัย  จันทร์นุ่ม 5,596 4,882 
นายอ านาจ  กันทัด 7,625 8,635 
นายประเทือง  ทาเอ้ือ 2,645 3,727 
นายฉลอง  ชูทอง 3,502 2,920 
นางน้ าทิพย์  แจ้งเนตร 4,069 3,215 
นายละออง  บุญเงิน 2,138 2,116 
นายทวี  บุญเงิน 4,299 4,409 
นางน้ าผึ้ง  พวงสุข 6,746 6,875 
นางรัตนา  จันทร์เชี่ยน 4,775 3,780 
เฉลี่ย 4,644 4,667 
ผลต่าง (%) -0.49 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ตารางท่ี 12 รายได้สุทธิ มันส าปะหลังแปลงทดสอบการใช้ปุ๋ยหมักร่วมกับปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินเพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตมันส าปะหลังจังหวัดชัยนาท ปี 2556/2557 

เกษตรกร กรรมวิธีทดสอบ กรรมวิธีเกษตรกร 
นายช้อย  ทองชื่น 5,960 3,841 
นายณัฐชัย  จันทร์นุ่ม 4,818 3,837 
นายอ านาจ  กันทัด 3,330 4,722 
นายประเทือง  ทาเอ้ือ 7,289 - 
นายฉลอง  ชูทอง 3,344 4,327 
นางน้ าทิพย์  แจ้งเนตร 4,070 4,829 
นายละออง  บุญเงิน 2,711 3,823 
นายทวี  บุญเงิน 3,883 5,088 
นางน้ าผึ้ง  พวงสุข 2,554 1,911 
นางรัตนา  จันทร์เชี่ยน 4,637 5,437 
เฉลี่ย 4,260 4,202 
ผลต่าง (%) 1.38 
 

ตารางท่ี 13 รายได้สุทธิ มันส าปะหลังแปลงทดสอบการใช้ปุ๋ยหมักร่วมกับปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินเพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตมันส าปะหลังจังหวัดชัยนาท ปี 2555 –2557 

รายการ กรรมวิธีทดสอบ กรรมวิธีเกษตรกร 
2555/2556 4,644 4,667 
2556/2557 4,260 4,202 
เฉลี่ย 4,452 4,435 
ผลต่าง (%) 0.38 

 
ตารางท่ี 14 ข้อมูลทางด้านเศรษฐศาสตร์แปลงทดสอบเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยหมักร่วมกับปุ๋ยเคมีตามค่า

วิเคราะห์ดินเพ่ือเพ่ิมผลผลิตมันส าปะหลังจังหวัดชัยนาท เฉลี่ย 2 ปี (2555 - 2557) 
กรรมวิธี ผลผลิต รายได้ ต้นทุนผันแปร รายได้สุทธิ BCR 



(กก./ไร่) (บาท/ไร่) (บาท/ไร่) (บาท/ไร่) 
กรรมวิธีทดสอบ 

(2 ปี) 
4,744 10,674 6,497 4,177 1.64 

กรรมวิธีเกษตรกร 4,225 9,506 4,683 4,823 2.03 
ราคาขายเฉลี่ย 2 ปี 2.25 บาท/กก. 

ตารางท่ี 15 คุณภาพแป้งมันส าปะหลัง แปลงทดสอบเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยหมักร่วมกับปุ๋ยเคมีตามตามค่า
วิเคราะห์ดินเพ่ือเพ่ิมผลผลิตมันส าปะหลังจังหวัดชัยนาท ปี 2555 - 2557 

เกษตรกร 
กรรมวิธีทดสอบ กรรมวิธีเกษตรกร 

55/56 56/57 55/56 56/57 
นายช้อย  ทองชื่น 18 17 15 18 
นายณัฐชัย  จันทร์นุ่ม 24 27 21 30 
นายอ านาจ  กันทัด 21 14 18 24 
นายประเทือง  ทาเอ้ือ 22 26 27 - 
นายฉลอง  ชูทอง 30 29 24 32 
นางน้ าทิพย์  แจ้งเนตร 27 25 22 26 
นายละออง  บุญเงิน 27 28 20 29 
นายทวี  บุญเงิน 22 25 21 26 
นางน้ าผึ้ง  พวงสุข 18 24 16 28 
นางรัตนา  จันทร์เชี่ยน 26 24 25 27 
เฉลี่ย 24 24 21 27 

 
ตารางท่ี 16 คุณภาพแป้งมันส าปะหลัง แปลงทดสอบเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยหมักร่วมกับปุ๋ยเคมีตามตามค่า

วิเคราะห์ดินเพ่ือเพ่ิมผลผลิตมันส าปะหลังจังหวัดชัยนาท ปี 2555 - 2557 
รายการ กรรมวิธีทดสอบ กรรมวิธีเกษตรกร 

2555/2556 24 24 
2556/2557 21 27 
เฉลี่ย 22.5 25.5 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 ปริมาณน้ าฝนและจ านวนวันที่ฝนตก อ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ปี 2556 และปี 2557 
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