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

 
1. ชุดโครงการวิจัย  : วิจัยและพัฒนามันส าปะหลัง 

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

และภาคตะวันตก 

3. ช่ือการทดลอง (ภาษาไทย) : ทดสอบเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยเคมีตามลักษณะเนื้อดินเพ่ือเพ่ิมผลผลิตมัน
ส าปะหลัง จังหวัดชัยนาท 

 ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) : Test on Fertilizer Application Follow by Soil Texture 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 าการทดสอบเทคโนโลยีการให้ปุ๋ยเคมีตามลักษณะเนื้อดินเพ่ือเพ่ิมผลผลิตมันส าปะหลัง ร่วมกับ

เกษตรกร ต าบลสะพานหิน อ าเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท ระหว่างตุลาคม 2555 -กันยายน 2557 
ด าเนินงาน 2 กรรมวิธี ได้แก่กรรมวิธีเกษตรกรเป็นวิธีการที่เกษตรกรเคยปฏิบัติ และกรรมวิธีทดสอบโดย
การใส่ปุ๋ยเคมีตามลักษณะเนื้อดิน ด าเนินการทดสอบ 2 ปี ผลการทดสอบพบว่า มันส าปะหลังกรรมวิธี
ทดสอบได้ผลผลิตเฉลี่ย 5,619 กก/ไร่ กรรมวิธีเกษตรกรเฉลี่ย 4,818 กก/ไร่ กรรมวิธีทดสอบสูงกว่า 10 
เปอร์เซ็นต์ รายได้สุทธิในกรรมวิธีทดสอบเท่ากับ 7 ,844 บาท/ไร่ กรรมวิธีเกษตรกร 7 ,160 บาท/ไร่ ซึ่ง
กรรมวิธีทดสอบสูงกว่า 9.55 เปอร์เซ็นต์ และเมื่อวิเคราะห์สัดส่วนรายได้ต่อการลงทุน (BCR) พบว่า
กรรมวิธีทดสอบมีค่าเท่ากับ 2.50 และกรรมวิธีเกษตรกรมีค่า 2.77 ซึ่งทั้ง 2 กรรมวิธีมีค่า BCR มากกว่า 1 
แสดงว่ามีรายได้มากกว่ารายจ่าย กิจกรรมนั้นมีก าไร และมีความเสี่ยงน้อยท าการผลิตได้ 



 

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)  

ในพ้ืนที่จังหวัดชัยนาทเกษตรกรในพ้ืนที่ต าบลสะพานหิน อ าเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท ปลูก
มันส าปะหลังต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน มีผลท าให้คุณสมบัติของดินและความอุดมสมบูรณ์ของดินที่ปลูกมัน
ส าปะหลังเสื่อมลง ปัจจุบันเกษตรมีการใช้ปุ๋ยเคมีในปริมาณที่สูง และเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ 

ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ได้น าเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยเคมีตามลักษณะเนื้อดินน าไป
ทดสอบและปรับใช้ในพ้ืนที่ โดยให้เกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่เป้าหมาย   มีส่วนร่วม ในการ
ด าเนินงานทดสอบเปรียบเทียบในทุกขั้นตอนของการด าเนินงานซึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่จะท าให้เกษตรกรเรียนรู้
ขั้นตอนการผลิตและกระบวนการผลิตด้วยตนเองซึ่งจะท าให้เกษตรกรสามารถรับและน าเทคโนโลยีนี้ได้ไป
ปรับใช้ได้เป็นอย่างด ี

7. วิธีด าเนินการ 
 อุปกรณ์ 

1. ต้นพันธุ์มันส าปะหลัง 
2. ปุ๋ยเคมีสูตร 15-7-18 
3. สารเคมีป้องกันก าจัดวัชพืช 

วิธีการ ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 คัดเลือกพ้ืนที่เป้าหมายและวิเคราะห์พ้ืนที่และประเด็นปัญหาในพ้ืนที่เป้าหมาย 

เพ่ือทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสภาพพ้ืนที่ ที่จะเข้าไปด าเนินการ ได้แก่ ข้อมูลทางกายภาพ ชีวภาพ 
เศรษฐกิจ และสังคม โดยรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่น เอกสารต่างๆ และจากเกษตรกรโดยตรง 

 ขั้นตอนที่ 2 วางแผนการทดลอง โดยจัดล าดับขั้นตอนของการด าเนินงานเพ่ือให้ผลงาน
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

  ขั้นตอนที่ 3 ด าเนินการทดลองตามแผนการทดลองท่ีก าหนดไว้มีดังนี้ 
  3.1 เก็บตัวอย่างดินของแปลงทดลองเพ่ือวิเคราะห์คุณสมบัติ 
  3.2 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ส าหรับใช้ในการทดลอง 
  3.3 การบันทึกข้อมูล 



ข้อมูลด้านกายภาพ ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไปของเกษตรกร ข้อมูลดินและปริมาณ
น้ าฝน 

ข้อมูลด้านชีวภาพ ได้แก่ โรค แมลง การป้องกันก าจัดศัตรูพืชและผลผลิตพืช 
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ ต้นทุนผันแปร รายได้ รายได้สุทธิ 

 3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลทางกายภาพ โดยน าเอาข้อมูลทางกายภาพมาวิเคราะห์

ร่วมกับผลการทดลอง ได้แก่ ปริมาณน้ าฝนคุณสมบัติทางกายภาพและเคมี
ของดิน  

2. การวิเคราะห์ข้อมูลทางชีวภาพ เป็นการวิเคราะห์ผลผลิตโดยการหาค่าเฉลี่ย 
3. การวิ เคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์และสังคม เป็นการวิ เคราะห์

ผลตอบแทนที่ได้รับจากการเข้าไปด าเนินการทดลอง รายได้ รายได้สุทธิ 
ต้นทุนผันแปร สัดส่วนรายได้ต่อการลงทุน (BCR) รวมทั้งปัญหาอุปสรรค
ต่างๆ ในการด าเนินงาน 

ขั้นตอนที่ 4 สรุปผลการด าเนินงาน โดยรวบรวมข้อมูลทั้งหมด ตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1 - 4 สรุป
และประมวลผลงานในภาพรวม 

เวลาและสถานที่ เดือนตุลาคม 2555 - กันยายน 2557 อ าเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
 ขั้นตอนที่ 1 จังหวัดชัยนาท มีจ านวนครัวเรือนผู้ปลูกมันส าปะหลัง 3,527 ครัวเรือน เนื้อที่

เพาะปลูก 74,870 ไร่ ผลผลิต 245,659 ต้น โดยมีผลผลิตเฉลี่ย 3,361 กก./ไร่ (ส านักวิจัยและพัฒนาการ
เกษตรเขตที่ 5 2554) พ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลังส่วนใหญ่อยู่ในท้องที่อ าเภอหันคา เนินขาม วัดสิงห์ และ
หนองมะโมง เนื่องจากพ้ืนที่มีลักษณะเป็นที่ราบสูงเหมาะแก่การปลูกพืชไร่จากการวิเคราะห์พ้ืนที่และ
ประเด็นปัญหาในพ้ืนที่เป้าหมาย อ าเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท พบว่ามีพ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลัง 5,386 
ไร่ สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปเป็นพ้ืนที่ดอนลาด ดินมีลักษณะร่วนป่นทราย โดยใช้วิธี Card Technique และ
จัดล าดับความส าคัญของประเด็นการวิจัย (Priority setting) โดยใช้ matrix Board    โดยเรียงล าดับจาก
ความส าคัญของปัญหามากจนถึงน้อยท่ีสุดมีดังนี้ 

1. ผลผลิตและราคาขายไม่คงที่ 
2. ใส่ปุ๋ยเคมีแล้วต้นมันส าปะหลังไม่โต 
3. เปอร์เซ็นต์แป้งต่ า 
4. ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า 

ขั้นตอนที่ 2 การวางแผนการทดลอง ได้ร่วมวางแผนการทดลองกับเกษตรกรและได้เทคโนโลยี
ดังนี้ 

กรรมวิธีเกษตรกร กรรมวิธีทดสอบ 



1. การเตรียมดิน 
- ไถดะ 1 ครั้ง และยกร่อง 

2. ระยะปลูก 
- 50 x 100 ซม. 

3. การก าจัดวัชพืชหลังปลูก 
- ใช้สารเคมีพาราดวอท อัตรา 80 - 120 มล/น้ า 

100 ลิตร 
4. การใส่ปุ๋ยเคมี (1 ครั้ง) 

- สูตร 15 - 15 - 15 อัตรา 20 กก./ไร่ หรือสูตร 
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 (1 ครั้ง) 
-  ปุ๋ยเคมีสูตร 15 - 7 - 18 อัตรา 50 - 100 กก./
ไร่ ใส่อายุ 30-60 วัน 

- ใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน 
5. การใช้สารเคมีป้องกันก าจัดเพลี้ยแป้ง 
- แช่ท่อนพันธุ์ด้วยสารไทอะมิโทแซมก่อนปลูก

อัตรา 4 กรัม/น้ า 20 ลิตร 

  ขั้นตอนที่ 3 ด าเนินการทดลองตามแผนการทดลองที่ก าหนดไว้ 
3.1 เก็บตัวอย่างดินของแปลงทดลองเพ่ือวิเคราะห์คุณสมบัติของดิน  
3.2 ด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ในขั้นตอนที่ 3 

วิธีการในการทดสอบประกอบด้วย 2 กรรมวิธีดังนี้ กรรมวิธีเกษตรกรโดยเกษตรกรปฏิบัติ
อย่างเดิมและกรรมวิธีทดสอบใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและการเก็บตัวอย่างดินในแปลงทดสอบของ
เกษตรกรทั้ง 10 ราย พบว่าค่าความเป็นกรด - ด่าง อยู่ระหว่าง 5.93 - 6.76 ปริมาณอินทรียวัตถุมีค่า
ระหว่าง 0.32 - 0.74 เปอร์เซนต์ ปริมาณธาตุฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์มีค่าระหว่าง 4 - 156 มิลลิกรัม/
กิโลกรัม และมีธาตุโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์มีค่าระหว่าง 19 - 49  มิลลิกรัม/กิโลกรัม ปี 2555/2556 
ได้ให้เกษตรกรใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน (กรมวิชาการเกษตร , 2548) โดยจัดแบ่งกลุ่มการใส่ปุ๋ยเคมีได้ 
2 กลุ่มดังนี ้
   กลุ่มท่ี 1 เกษตรกร 1 ราย ดินมีลักษณะร่วนเหนียวปนทราย 

     ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-7- 18 อัตรา 50 กก./ไร ่
 กลุ่มท่ี 2 เกษตรกร 9 ราย  ดินมีลักษณะทรายปนร่วน 

     ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-7- 18 อัตรา 100 กก./ไร ่
  วิธีการใส่ปุ๋ยใส่ครั้งเดียวหลังปลูก 1-2 เดือน 

ขั้นตอนที่ 4 สรุปผลการด าเนินงานการปลูกมันส าปะหลังในพ้ืนที่ ต าบลสะพานหิน อ าเภอ
หนองมะโมง จังหวัดชัยนาท สามารถสรุปผลได้ตังนี้  

 ผลการด าเนินงานปี 2555/2556 



ผลผลิต มันส าปะหลังกรรมวิธีทดสอบ ได้ผลผลิตเฉลี่ย 5,439 กก./ไร่ กรรมวิธีเกษตรกรได้ผล
ผลิตเฉลี่ย 4,370 กก./ไร่ ซึ่งกรรมวิธีทดสอบมีรายได้ผลผลิตมากกว่ากรรมวิธีเกษตรกร 1,069 กก./ไร่ คิด
เป็น    24 เปอร์เซ็นต์ (ตารางท่ี 2) 

รายได้ กรรมวิธีทดสอบ มีรายได้เฉลี่ย 12,782 บาท/ไร่ กรรมวิธีเกษตรกรมีรายได้เฉลี่ย 10,268 
บาท/ไร่ ซึ่งกรรมวิธีทดสอบมีรายได้มากกว่ากรรมวิธีเกษตรกร 2,514 บาท/ไร่ คิดเป็น 24 เปอร์เซ็นต์ 
(ตารางที่ 6) 

ต้นทุนผันแปร กรรมวิธีทดสอบต้นทุนผันแปรเฉลี่ย 5,144 กก./ไร่ กรรมวิธีเกษตรกรมีต้นทุนผัน
แปรเฉลี่ย 4,098 กก./ไร่ ซึ่งกรรมวิธีทดสอบมีต้นทุนผันแปรมากกว่ากรรมวิธีเกษตรกร 1,046 กก./ไร่ คิด
เป็น     26 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 10) 

รายได้สุทธิ กรรมวิธีทดสอบมีรายได้สุทธิเฉลี่ย 7,638 บาท/ไร่ กรรมวิธีเกษตรกรมีรายได้สุทธิ
เฉลี่ย 6,170 บาท/ไร่ ซึ่งกรรมวิธีทดสอบมีรายได้สุทธิมากกว่ากรรมวิธีเกษตรกร 1,468 กก./ไร่ คิดเป็น            
24 เปอร์เซ็นต์ (ตารางท่ี 14) 

 ผลการด าเนินงานปี 2556/2557 
ผลผลิต มันส าปะหลังกรรมวิธีทดสอบได้ผลผลิตเฉลี่ย 5,798 กก./ไร่ กรรมวิธีเกษตรกรได้ผล

ผลิตเฉลี่ย 5,265 กก./ไร่ ซึ่งกรรมวิธีทดสอบมีรายได้มากกว่ากรรมวิธีเกษตรกร 533 กก./ไร่ คิดเป็น 10 
เปอร์เซ็นต์ (ตารางท่ี 3) 

รายได้ กรรมวิธีทดสอบมีรายได้เฉลี่ย 13,330 บาท/ไร่ กรรมวิธีเกษตรกรมีรายได้เฉลี่ย 12,109 
บาท/ไร่ ซึ่งกรรมวิธีทดสอบมีรายได้มากกว่ากรรมวิธีเกษตรกร 1,221 บาท/ไร่ คิดเป็น 10 เปอร์เซ็นต์ (ตาราง
ที่ 6) 

ต้นทุนผันแปร กรรมวิธีทดสอบต้นทุนผันแปรเฉลี่ย 5,296 บาท/ไร่ กรรมวิธีเกษตรกรมีต้นทุน
ผันแปร เฉลี่ย 3,986 บาท/ไร่ ซึ่งกรรมวิธีทดสอบมีต้นทุนผันแปรมากกว่ากรรมวิธีเกษตรกร 1,310 บาท/ไร่ 
คิดเป็น 33 เปอร์เซ็นต์ (ตารางท่ี 11) 

รายได้สุทธิ กรรมวิธีทดสอบมีรายได้สุทธิเฉลี่ย 8,038 บาท/ไร่ กรรมวิธีเกษตรกรมีรายได้สุทธิ
เฉลี่ย 8,122 บาท/ไร่ ซึ่งกรรมวิธีเกษตรกรมีรายได้สุทธิมากกว่ากรรมวิธีทดสอบ 84 บาท/ไร่ คิดเป็น 1 
เปอร์เซ็นต์ (ตารางท่ี 15) 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
จากผลการด าเนินงานทั้ง 2 ปี การผลิตจะเห็นได้ว่าการใส่ปุ๋ยเคมีตามลักษณะเนื้อดินนั้น 

สามารถเพ่ิมผลผลิตมันส าปะหลังได้ดังนี้ 
ผลผลิตมันส าปะหลังเฉลี่ย 2 ปี พบว่ากรรมวิธีทดสอบได้ผลผลิตเฉลี่ย 5,619 กก./ไร่ กรรมวิธี

เกษตรกรได้ผลผลิตเฉลี่ย 4,818 กก./ไร่ ซึ่งกรรมวิธีทดสอบได้ผลผลิตมากกว่ากรรมวิธีเกษตรกร 801 กก./
ไร่    คิดเป็น 16.63 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 14) 



รายได้เฉลี่ย 2 ปี พบว่ากรรมวิธีทดสอบมีรายได้เฉลี่ย 13,064 บาท/ไร่ กรรมวิธีเกษตรกรเฉลี่ย 
11,202 กก./ไร่ ซึ่งกรรมวิธีทดสอบมีรายได้มากกว่ากรรมวิธีเกษตรกร 1,862 บาท/ไร่ คิดเป็น 16.62 
เปอร์เซ็นต์ (ตารางท่ี 14) 

ต้นทุนผันแปรเฉลี่ย 2 ปี การผลิตพบว่ากรรมวิธีทดสอบมีต้นทุนผันแปรเฉลี่ย 5,220 บาท/ไร่ 
กรรมวิธีเกษตรกรเฉลี่ย 4,042 กก./ไร่ ซึ่งกรรมวิธีทดสอบมีต้นทุนผันแปรมากกว่ากรรมวิธีเกษตรกร 1,178 
บาท/ไร่  คิดเป็น 29.14 เปอร์เซ็นต์ (ตารางท่ี 14) 

รายได้สุทธิเฉลี่ย 2 ปี การผลิตพบว่ากรรมวิธีทดสอบได้มีรายได้สุทธิเฉลี่ย 7,844 บาท/ไร่ 
กรรมวิธีเกษตรกรเฉลี่ย 7,160 กก./ไร่ ซึ่งกรรมวิธีเกษตรกรมีรายได้สุทธิมากกว่ากรรมวิธีทดสอบ 684 
บาท/ไร่   คิดเป็น 9.55 เปอร์เซ็นต์ (ตารางท่ี 14) 

 สัดส่วนรายได้ต่อการลงทุน (Benefit Cost Ratio , BCR) พบว่ากรรมวิธีทดสอบมีค่า BCR 
เท่ากับ 2.50 กรรมวิธีเกษตรกรมีค่า BCR เท่ากับ 2.77 ซึ่งทั้ง 2 กรรมวิธีมีค่า BCR มากกว่า 1 แสดงว่ามี
รายได้มากกว่ารายจ่าย กิจกรรมนั้นมีก าไรและมีความเสี่ยงน้อยสมควรท าการผลิตได้ 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
เพ่ือให้เกษตรกรน าเทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลังที่เหมาะสมไปปฏิบัติ เพ่ือลดต้นทุนการผลิต

และเพ่ิมผลผลิตมันส าปะหลัง 

11. ขอขอบคุณ 
1. เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรหมู่ 6 ต าบลสะพานหิน อ าเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท ที่

ร่วมท าแปลงทดสอบและให้ข้อมูลการวิจัย ตลอดจนเจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรอ าเภอหนองมะโมง จังหวัด
ชัยนาทที่ให้การสนับสนุนข้อมูล 

2. ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จากส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ที่ปฏิบัติงานการทดลองนี้
อย่างอุตสาหะท าให้ได้ผลงานนี้ออกมา 

12. เอกสารอ้างอิง 
กรมวิชาการเกษตร. 2545. เอกสารวิชาการเกษตรกรดีที่เหมาะสมส าหรับมันส าปะหลังกรมวิชาการเกษตร
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 22 หน้า. 
กรมวิชาการเกษตร. 2548. เอกสารวิชาการ ค าแนะน าการใช้ปุ๋ยกับพืชเศรษฐกิจกรมวิชาการเกษตร 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 21 - 24 หน้า. 
ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดชัยนาท. 2554. การจัดการความรู้ พันธุ์มันส าปะหลังที่ 

เหมาะสม กับสภาพแวดล้อมในเขตภาคกลางและภาคตะวันตก. กรมวิชาการเกษตร. กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ หน้า 3-18 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

13. ภาคผนวก 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติเคมีของดินแปลงทดสอบเทคโนโลยีปุ๋ยเคมีตามลักษณะเนื้อดินเพ่ือเพ่ิม

ผลผลิตมันส าปะหลัง จังหวัดชัยนาท  

เกษตรกร 
pH 

(1:1) 
N 

(%) 
P 

(ppm.) 
K 

(ppm.) 
อินทรีวัตถุ 

(%) 
เนื้อดิน 

นางนวพร  อ่ ายิ้ม 6.76 0.35 4 34 0.70 ดินร่วนเหนียวปนทราย 
นายขวัญเมือง  ทับประโคน 6.44 0.016 5 19 0.32 ดินทรายปนร่วน 
นายพัน  เชียงกุน 6.06 0.023 9 36 0.46 ดินทรายปนร่วน 
นางสุพิน แสงทองย้อย 6.13 0.030 9 31 0.60 ดินร่วนปนทราย 
นายสมควร  ปู่คง 6.19 0.029 156 33 0.58 ดินทรายปนร่วน 
นายส าราญ สมค า 6.22 0.019 81 18 0.38 ดินทรายปนร่วน 
นายอนันต์  แสงทองย้อย 5.97 0.037 69 49 0.74 ดินร่วนปนทราย 
นางระเบียบ  ปู่คง 5.93 0.016 76 39 0.32 ดินทรายปนร่วน 
นายแสวง  แก้วเลาขวัญ 6.15 0.018 13 28 0.35 ดินทรายปนร่วน 
นางอ่ึง  เพชรจั่น 6.10 0.015 15 25 0.35 ดินทรายปนร่วน 

 
ตารางที่ 2 ผลผลิต มันส าปะหลังแปลงทดสอบเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยเคมีตามลักษณะเนื้อดินเพ่ือเพ่ิมผลผลิตมัน

ส าปะหลังจังหวัดชัยนาท ปี 2555/2556 
เกษตรกร กรรมวิธีทดสอบ กรรมวิธีเกษตรกร 

นางนวพร  อ่ ายิ้ม 6,777 4,800 
นายขวัญเมือง  ทับประโคน 4,546 3,922 
นายพัน  เชียงกุน 5,851 5,690 
นางสุพิน แสงทองย้อย 4,480 3,500 
นายสมควร  ปู่คง 5,371 4,160 



นายส าราญ สมค า 4,451 3,998 
นายอนันต์  แสงทองย้อย 6,700 5,632 
นางระเบียบ  ปู่คง 5,371 3,157 
นายแสวง  แก้วเลาขวัญ 5,066 4,617 
นางอ่ึง  เพชรจั่น 5,779 4,219 
เฉลี่ย 5,439 4,370 
ผลต่าง (%) 24.46 

 
ตารางที่ 3 ผลผลิต มันส าปะหลังแปลงทดสอบเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยเคมีตามลักษณะเนื้อดินเพ่ือเพ่ิมผลผลิตมัน

ส าปะหลังจังหวัดชัยนาท ปี 2556/2557 
เกษตรกร กรรมวิธีทดสอบ กรรมวิธีเกษตรกร 

นางนวพร  อ่ ายิ้ม 6,987 5,394 
นายขวัญเมือง  ทับประโคน 5,386 5,202 
นายพัน  เชียงกุน 6,423 7,802 
นางสุพิน แสงทองย้อย 5,540 - 
นายสมควร  ปู่คง 5,589 4,610 
นายส าราญ สมค า 5,962 5,647 
นายอนันต์  แสงทองย้อย 6,933 4,285 
นางระเบียบ  ปู่คง 4,557 4,217 
นายแสวง  แก้วเลาขวัญ 5,067 5,071 
นางอ่ึง  เพชรจั่น 5,531 5,155 
เฉลี่ย 5,798 5,265 
ผลต่าง (%) 10.12 

 
ตารางที่ 4 ผลผลิต มันส าปะหลังแปลงทดสอบเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยเคมีตามลักษณะเนื้อดินเพ่ือเพ่ิมผลผลิตมัน

ส าปะหลังจังหวัดชัยนาท ปี 2555 - 2557 
รายการ กรรมวิธีทดสอบ กรรมวิธีเกษตรกร 

2555/2556 5,439 4,370 
2556/2557 5,799 5,265 
เฉลี่ย 5,619 4,818 
ผลต่าง (%) 16.63 

 



 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 5 รายได้ มันส าปะหลังแปลงทดสอบเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยเคมีตามลักษณะเนื้อดินเพ่ือเพ่ิมผลผลิตมัน

ส าปะหลังจังหวัดชัยนาท ปี 2555/2556 
เกษตรกร กรรมวิธีทดสอบ กรรมวิธีเกษตรกร 

นางนวพร  อ่ ายิ้ม 15,926 11,280 
นายขวัญเมือง  ทับประโคน 10,683 9,217 
นายพัน  เชียงกุน 13,750 13,372 
นางสุพิน แสงทองย้อย 10,528 8,225 
นายสมควร  ปู่คง 12,622 9,776 
นายส าราญ สมค า 10,460 9,395 
นายอนันต์  แสงทองย้อย 15,745 13,235 
นางระเบียบ  ปู่คง 12,622 7,419 
นายแสวง  แก้วเลาขวัญ 11,905 10,850 
นางอ่ึง  เพชรจั่น 13,581 9,915 
เฉลี่ย 12,782 10,268 
ผลต่าง (%) 24.48 
หมายเหตุ ราคาขาย  2.35 บาท/กก. 

ตารางที่ 6 รายได้ มันส าปะหลังแปลงทดสอบเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยเคมีตามลักษณะเนื้อดินเพ่ือเพ่ิมผลผลิตมัน
ส าปะหลังจังหวัดชัยนาท ปี 2556/2557 

เกษตรกร กรรมวิธีทดสอบ กรรมวิธีเกษตรกร 
นางนวพร  อ่ ายิ้ม 16,070 12,406 
นายขวัญเมือง  ทับประโคน 12,388 11,965 
นายพัน  เชียงกุน 14,773 17,945 
นางสุพิน แสงทองย้อย 12,742 - 
นายสมควร  ปู่คง 12,855 10,603 
นายส าราญ สมค า 13,713 12,988 



นายอนันต์  แสงทองย้อย 15,946 9,856 
นางระเบียบ  ปู่คง 10,481 9,699 
นายแสวง  แก้วเลาขวัญ 11,654 11,663 
นางอ่ึง  เพชรจั่น 12,721 11,857 
เฉลี่ย 13,330 12,109 
ผลต่าง (%) 10.08 
หมายเหตุ ราคาขาย  2.30  บาท/กก. 

ตารางที่ 7 รายได้ มันส าปะหลังแปลงทดสอบเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยเคมีตามลักษณะเนื้อดินเพ่ือเพ่ิมผลผลิตมัน
ส าปะหลังจังหวัดชัยนาท ปี 2555 - 2557 

รายการ กรรมวิธีทดสอบ กรรมวิธีเกษตรกร 
2555/2556 12,782 10,268 
2556/2557 13,330 12,109 

เฉลี่ย 13,056 11,189 
ผลต่าง (%) 16.69 

 
ตารางที่ 8 ต้นทุนผันแปร มันส าปะหลังแปลงทดสอบเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยเคมีตามลักษณะเนื้อดินเพ่ือเพ่ิม

ผลผลิตมันส าปะหลังจังหวัดชัยนาท ปี 2555/2556 
เกษตรกร กรรมวิธีทดสอบ กรรมวิธีเกษตรกร 

นางนวพร  อ่ ายิ้ม 5,717 3,986 
นายขวัญเมือง  ทับประโคน 5,475 3,853 
นายพัน  เชียงกุน 5,421 3,966 
นางสุพิน แสงทองย้อย 4,878 3,356 
นายสมควร  ปู่คง 4,814 3,865 
นายส าราญ สมค า 4,660 3,537 
นายอนันต์  แสงทองย้อย 5,314 5,299 
นางระเบียบ  ปู่คง 4,808 4,795 
นายแสวง  แก้วเลาขวัญ 4,958 3,445 
นางอ่ึง  เพชรจั่น 5,394 4,878 
เฉลี่ย 5,144 4,098 
ผลต่าง (%) 25.52 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 9 ต้นทุนผันแปร มันส าปะหลังแปลงทดสอบเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยเคมีตามลักษณะเนื้อดินเพ่ือเพ่ิม

ผลผลิตมันส าปะหลังจังหวัดชัยนาท ปี 2556/2557 
เกษตรกร กรรมวิธีทดสอบ กรรมวิธีเกษตรกร 

นางนวพร  อ่ ายิ้ม 5,156 4,219 
นายขวัญเมือง  ทับประโคน 5,390 4,117 
นายพัน  เชียงกุน 5,988 5,086 
นางสุพิน แสงทองย้อย 5,159 - 
นายสมควร  ปู่คง 5,489 3.924 
นายส าราญ สมค า 5,287 3,827 
นายอนันต์  แสงทองย้อย 5,646 3,700 
นางระเบียบ  ปู่คง 4,596 3,492 
นายแสวง  แก้วเลาขวัญ 5,204 4,136 
นางอ่ึง  เพชรจั่น 5,046 3,375 
เฉลี่ย 5,296 3,986 
ผลต่าง (%) 32.87 

 
ตารางที่ 10 ต้นทุนผันแปร มันส าปะหลังแปลงทดสอบเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยเคมีตามลักษณะเนื้อดินเพ่ือเพ่ิม

ผลผลิตมันส าปะหลังจังหวัดชัยนาท ปี 2555 - 2557 
รายการ กรรมวิธีทดสอบ กรรมวิธีเกษตรกร 

2555/2556 5,144 4,098 
2556/2557 5,296 3,986 

เฉลี่ย 5,220 4,042 
ผลต่าง (%) 29.14 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 11 รายได้สุทธิ มันส าปะหลังแปลงทดสอบเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยเคมีตามลักษณะเนื้อดินเพ่ือเพ่ิม

ผลผลิตมันส าปะหลังจังหวัดชัยนาท ปี 2555/2556 
เกษตรกร กรรมวิธีทดสอบ กรรมวิธีเกษตรกร 

นางนวพร  อ่ ายิ้ม 10,209 7,294 
นายขวัญเมือง  ทับประโคน 5,208 5,364 
นายพัน  เชียงกุน 8,329 9,406 
นางสุพิน แสงทองย้อย 5,650 4,869 
นายสมควร  ปู่คง 7,808 5,911 
นายส าราญ สมค า 5,800 5,857 
นายอนันต์  แสงทองย้อย 10,431 7,936 
นางระเบียบ  ปู่คง 7,814 2,624 
นายแสวง  แก้วเลาขวัญ 6,947 7,405 
นางอ่ึง  เพชรจั่น 8,187 5,037 
เฉลี่ย 7,638 6,170 
ผลต่าง (%) 23.79 

 
ตารางที่ 12 รายได้สุทธิ มันส าปะหลังแปลงทดสอบเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยเคมีตามลักษณะเนื้อดินเพ่ือเพ่ิม

ผลผลิตมันส าปะหลังจังหวัดชัยนาท ปี 2556/2557 
เกษตรกร กรรมวิธีทดสอบ กรรมวิธีเกษตรกร 

นางนวพร  อ่ ายิ้ม 10,914 8,187 
นายขวัญเมือง  ทับประโคน 6,998 7,848 
นายพัน  เชียงกุน 8,785 12,859 
นางสุพิน แสงทองย้อย 7,583 - 
นายสมควร  ปู่คง 7,366 6,679 
นายส าราญ สมค า 8,426 9,161 



นายอนันต์  แสงทองย้อย 10,300 6,156 
นางระเบียบ  ปู่คง 5,885 6,207 
นายแสวง  แก้วเลาขวัญ 6,450 7,522 
นางอ่ึง  เพชรจั่น 7,675 8,482 
เฉลี่ย 8,038 8,122 
ผลต่าง (%) 1.03 

 
ตารางที่ 13 รายได้สุทธิ มันส าปะหลังแปลงทดสอบเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยเคมีตามลักษณะเนื้อดินเพ่ือเพ่ิม

ผลผลิตมันส าปะหลังจังหวัดชัยนาท ปี 2555 - 2557 
รายการ กรรมวิธีทดสอบ กรรมวิธีเกษตรกร 

2555/2556 7,638 6,170 
2556/2557 8,038 8,122 

เฉลี่ย 7,838 7,146 
ผลต่าง (%) 9.68 

 
ตารางที่ 14 ข้อมูลทางด้านเศรษฐศาสตร์ แปลงทดสอบเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยเคมีตามลักษณะเนื้อดินเพ่ือเพ่ิม

ผลผลิตมันส าปะหลังจังหวัดชัยนาท เฉลี่ย 2 ปี (2555 - 2557) 

กรรมวิธี 
ผลผลิต 
(กก./ไร่) 

รายได้ 
(บาท/ไร่) 

ต้นทุนผันแปร 
(บาท/ไร่) 

รายได้สุทธิ
(บาท/ไร่) 

BCR 

กรรมวิธีทดสอบ 5,619 13,064 5,220 7,844 2.50 
กรรมวิธีเกษตรกร 4,818 11,202 4,042 7,760 2.77 
ปรับราคาขายเฉลี่ย 2 ปี 2.325 บาท/กก. 
หมายเหตุ ราคาขาย ปี 2556   2.35 บาท/กก. 

ราคาขาย ปี2557    2.30 บาท/กก. 

ตารางที่ 15 คุณภาพแป้งมันส าปะหลัง แปลงทดสอบเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยเคมีตามลักษณะเนื้อดินเพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตมันส าปะหลังจังหวัดชัยนาท ปี 2555 - 2557 

เกษตรกร 
กรรมวิธีทดสอบ กรรมวิธีเกษตรกร 

55/56 56/57 55/56 56/57 
นางนวพร  อ่ ายิ้ม 30 26 30 28 
นายขวัญเมือง  ทับประโคน 34 26 32 30 
นายพัน  เชียงกุน 30 30 29 34 
นางสุพิน แสงทองย้อย 28 29 - - 



นายสมควร  ปู่คง 30 34 27 34 
นายส าราญ สมค า 33 34 33 33 
นายอนันต์  แสงทองย้อย 33 34 31 33 
นางระเบียบ  ปู่คง 33 33 27 34 
นายแสวง  แก้วเลาขวัญ 34 30 32 29 
นางอ่ึง  เพชรจั่น 29 24 29 30 
เฉลี่ย 32 33 30 32 

ตารางที่ 16 คุณภาพแป้งมันส าปะหลัง แปลงทดสอบเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยเคมีตามลักษณะเนื้อดินเพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตมันส าปะหลังจังหวัดชัยนาท ปี 2555 - 2557 

รายการ กรรมวิธีทดสอบ กรรมวิธีเกษตรกร 
2555/2556 32 30 
2556/2557 33 32 

เฉลี่ย 32.5 31 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ปริมาณน้ าฝนและจ านวนวันที่ฝนตก อ าเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ปี 2555 
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