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บทคัดยอ  

 ไดทดสอบเทคโนโลยีการผลิตมันสําปะหลังในภาคตะวันออก ป 2551-2553 พื้นที่เปาหมาย 3 จังหวัด ไดแก
จังหวัดจันทบุรี ระยอง และสระแกว โดยดําเนินงานแบบบูรณาการรวมกับหนวยงานตางๆ และกลุมเกษตรกรในพื้นที่ 
ปญหาที่สําคัญที่พบ คือ การเขาถึงแหลงความรู  การขาดแคลนแหลงพันธุดี ปจจัยการผลิตมีราคาสูง การระบาดของ
โรคและแมลงศัตรูที่สําคัญ ในการทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมันสําปะหลัง มีวัตถุประสงคเพื่อหาเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมในการแกปญหาในพื้นที่ และถายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลังใหแกเกษตรกร ผลการ
ดําเนินงาน การทดสอบพันธุมันสําปะหลังในพื้นที่เปาหมายจังหวัดจันทบุรี พบวา มันสําปะหลังพันธุระยอง 9 ให
ผลผลิตหัวสดและเปอรเซ็นตแปงสูงสุด ทําใหมีรายไดสุทธิ  4,180 บาท/ไร เมื่อเปรียบเทียบอัตราสวนรายไดตอการ
ลงทุน (BCR) พบวา แปลงทดสอบพันธุมีคา BCR เทากับ 2.9 และแปลงเกษตรกรมีคา BCR เทากับ 1.9 สวนการ
ทดสอบเทคโนโลยีการปองกันกําจัดเพลี้ยแปงในมันสําปะหลัง ระหวางวิธีแนะนํากับวิธีเกษตรกร พบวา วิธีแนะนํา
ใหผลผลิตหัวสดสูงสุด 5,342 กิโลกรัม/ไร วิธีเกษตรกรใหผลผลิตหัวสดสูงสุด 4,562 กิโลกรัม/ไร ซึ่งวิธีแนะนําใหผล
ผลิตสูงกวาวิธีเกษตรกร 17.0 เปอรเซ็นต และวิธีแนะนําใหผลตอบแทนเทากับ 10,766 บาท/ไร วิธีเกษตรกรให
ผลตอบแทน 7,656 บาท/ไร ทําใหวิธีแนะนํามีผลตอบแทนสูงกวาวิธีเกษตรกร 40.6 เปอรเซ็นต เมื่อเปรียบเทียบ
อัตราสวนรายไดตอการลงทุน (BCR) พบวา วิธีแนะนํามีคา BCR เทากับ 2.7 วิธีเกษตรกรมีคา BCR เทากับ 2.1 แสดง
วาทั้งวิธีแนะนําและวิธีเกษตรกร เมื่อทําการผลิตแลวมีผลกําไร  เกษตรกรใหการยอมรับเทคโนโลยีและนําไปปรับใชกับ
พื้นที่ นอกจากน้ันการถายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลังดําเนินการในพื้นที่นิคมสหกรณโปงนํ้ารอน 
จังหวัดจันทบุรี เปาหมายเชิงปริมาณ คือเกษตรกรที่เขารับการอบรมรอยละ 70 สามารถนําเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิต
ไปปรับใชอยางถูกตอง ยกระดับผลผลิตตอไร จาก 4 ตัน/ไร เพิ่มเปน 5 ตัน/ไร คิดเปน 25 เปอรเซ็นต ใหครอบคลุม
พื้นที่ปลูกมันสําปะหลังในนิคมสหกรณโปงนํ้ารอน มีเกษตรกรเขารวม ประมาณ 500 คน รวมพื้นที่ 15,000 ไร 
เปาหมายเชิงคุณภาพ คือ เกษตรกรรูจักพันธุมันสําปะหลังและมีความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตเพิ่มข้ึนและสามารถ
นําไปปรับใชในพื้นที่ตามศักยภาพ โดยใหเกษตรกรมีสวนรวมดําเนินการทดสอบพันธุมันสําปะหลัง การจัดทําแปลง
สาธิตพันธุ และแปลงขยายพันธุมันสําปะหลังเพื่อเก็บตนพันธุไวใชเอง เกษตรกรสามารถถายทอดความรูและกระจาย
พันธุดีใหแกเกษตรกรรายอื่นๆได 
 
คําสําคัญ:  มันสําปะหลัง, ผลผลิตตอไร, เปอรเซ็นตแปง, ตนทุนการผลิต 
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Abstract 
 Production technologies for cassava was developed and verified for three provinces 
(Chanthaburi, Rayong and Srakaeo) in the East of Thailand in 1998-2010. The research project 
was in collaboration with several research partners and, and the problems encountered 
were the difficulty in getting access to technologies, the shortage of good varieties, high cost 
of production supplies and infestation of important diseases and pests. The objectives of 
technology verification research were to find the suitable technologies for the target areas 
and to transfer the technologies to the farmers. Rayong 9 had the highest yield and highest 
percent starch in Chanthaburi and it also provided the highest income of 4,180 Baht/Rai. The 
benefit cost ratio as 2.9 in the research stations compared to 1.9 in farmer farms. The 
recommended method for controlling cassava mealybugs gave the highest yield of 5,342 
Kg/Rai, which was 17% higher than 4,562 Kg/Rai of the farmer’s method. The recommended 
method also gave the highest income of 10,766 Baht/Rai compared to 7,656 Baht/Rai of the 
farmer’s method, and the income was 40% higher than that of the farmer's methods. The 
recommended method also gave the highest benefit and cost ratio of 2.7 compared to 2.1 
of the famer’s method. The new technologies were adopted by farmers because the 
technologies gave higher benefit compared to the farmer’s method. Technology transfer was 
carried out in Pongnamron district, Chanthaburi province. Five hundred farmers took part in 
the training program and the production area under the program was 15,000 Rai. The 
quantitative purposes were that 70% of trained farmers are able to adopt new cassava 
production technologies and the yield increases from 4 Tons/Rai to 5 Tons/Rai accounting 
for 25% increase. The qualitative purposes were that the farmers know new cassava varieties 
and are able to adopt new technologies. The trained farmers also took part in cassava yield 
test, demonstration plots and dissemination of new cassava varieties new technologies to 
other farmers.  
 
Keywords: cassava, yield, percent starch and production cost 
 
บทนํา 

มันสําปะหลังเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของภาคตะวันออก พื้นที่ปลูกมันสําปะหลังมากเปนอันดับ 2 รอง
จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเปนแหลงผลิตที่สําคัญของประเทศ มีพื้นที่ปลูกมันสําปะหลัง 1.78 ลานไร พื้นที่
เก็บเกี่ยว 1.73 ลานไร ไดผลผลิต 6.35 ลานตัน  ผลผลิตเฉลี่ย 3,670 กิโลกรัม/ไร (สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร, 2552) ซึ่งสูงกวาคาเฉลี่ยทั้งประเทศ ดังน้ันพื้นที่ปลูกมันสําปะหลังในภาคตะวันออกจึงถือวามีศักยภาพใน
การใหผลผลิต จากการสํารวจพื้นที่เปาหมาย 3 จังหวัด คือ จังหวัดจันทบุรี ระยอง สระแกว มีพื้นที่ปลูกมันสําปะหลัง 
9.8 แสนไร พื้นที่เก็บเกี่ยว 9.4 แสนไร ไดผลผลิต 3.5 ลานตัน ผลผลิตเฉลี่ย 3,667 กิโลกรัม/ไร การผลิตมัน
สําปะหลังของเกษตรกรในภาคตะวันออกยังมีปญหาดานการผลิต เชน การเขาถึงแหลงความรูในการผลิต การ
ขาดแคลนแหลงพันธุดี ปจจัยการผลิตมีราคาสูง การระบาดของโรคและแมลงศัตรูที่สําคัญ ดังน้ันการวาง
แผนการวิจัยเพื่อกําหนดแนวทางในการแกปญหาดังกลาว จึงมีความสําคัญอยางย่ิงที่จะชวยเพิ่มศักยภาพการ
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ผลิตของเกษตรกรในภาคตะวันออก โดยเฉพาะการเลือกใชมันสําปะหลังพันธุดีและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ
พื้นที่ เปนอีกแนวทางหน่ึงในการแกไขปญหา เน่ืองจากการเลือกใชพันธุที่เหมาะสมกับพื้นที่จะทําใหมัน
สําปะหลังเจริญเติบโตไดดีและสงผลตอการใหผลผลิตทําใหผลผลิตตอไรสูงข้ึนดวย นอกจากน้ีการใชเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมจะทําใหเกษตรกรสามารถลดตนทุนการผลิตและมีรายไดเพิ่มข้ึน (นพดล,มปป.)  แตในป 2551-53 
ที่ผานมาพบแมลงศัตรูที่สําคัญของมันสําปะหลัง โดยเฉพาะเพลี้ยแปงมันสําปะหลังสีชมพู ไดสรางความ
เสียหายใหกับผลผลิตมันสําปะหลังเปนจํานวนมาก สงผลกระทบตอระบบการผลิต อุตสาหกรรมการแปรรูป 
การสงออกผลิตภัณฑ 
มันสําปะหลัง ที่สําคัญคือการสูญเสียรายไดของเกษตรกร เพื่อแกไขปญหาดังกลาว กรมวิชาการเกษตรจึงได
ทดสอบเทคโนโลยีการควบคุมปองกันกําจัดเพลี้ยแปงและถายทอดเทคโนโลยีการผลิตใหกับนักวิชาการ จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อนําเทคโนโลยีไปถายทอดตอใหแกเกษตรกร ซึ่งเปนการรวมกันทํางานแบบบูรณาการ
รวมกับเกษตรกรในพื้นที่อยางจริงจัง สามารถใชเปนแนวทางการควบคุมปองกันกําจัดเพลี้ยแปงไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และลดความเสียหายของผลผลิตจากการทําลายของเพลี้ยแปง เพื่อใหเทคโนโลยีที่คาดวาจะเปน
แนวทางในการปองกันกําจดัเพลี้ยแปงเปนที่ยอมรับของนักวิชาการและเกษตรกร จึงควรทําการทดสอบ
เทคโนโลยีการผลิตในพื้นที่เกษตรกร โดยปฏิบัติตามคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตรทุกข้ันตอน ซึ่งจะเปน
แนวทางหน่ึงในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ดังน้ันการทดสอบเทคโนโลยีการผลิตครั้งน้ีจึงเนนการปฏิบัติ
ตามคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร การถายทอดความรูแกเกษตรกร มุงเนนใหเกษตรกรมีสวนรวมตาม
กระบวนการทํางานวิจัย เกษตรกรเปนผูรวมทําการทดสอบเทคโนโลยีดานพันธุ การควบคุมปองกันกําจัดเพลี้ย
แปง และการถายทอดทอดเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อใหไดเทคโนโลยีการผลิตมัน
สําปะหลังที่เหมาะสมกับพื้นที่ภาคตะวันออก เกษตรกรที่มีสวนรวมดําเนินงานสามารถวางแผนการปฏิบัติงาน 
และเปนวิทยากรผูชวยถายทอดเทคโนโลยีการผลิตสูเกษตรกรในพื้นที่ใกลเคียงได 
 
วัตถุประสงค 
 1. เพื่อหาพันธุมันสําปะหลังและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพืน้ที่ 
 2. เพื่อถายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลังแกเกษตรกรในพื้นที ่
 3. เพื่อใหเกษตรกรใชพันธุมันสําปะหลังตรงตามพันธุ และกระจายพันธุดีสูเกษตรกรในพื้นที ่
 
วิธีดําเนินการ 
1.การทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันสําปะหลัง 
สิ่งท่ีใชการทดลอง 
-มันสําปะหลัง 5 พันธุ คือพันธุระยอง 5 ระยอง 7 ระยอง 9 ระยอง 11 เกษตรศาสตร 50 
-ปุยเคมีและปุยอินทรีย (มูลไก)  สารเคมีที่ใชในการอารักขาพืช 
-อุปกรณตางๆ สําหรับเก็บตัวอยางพืช เครื่องช่ังนํ้าหนัก เครื่องช่ังวัดเปอรเซ็นตแปงแบบ Reimann Scale 
-เครื่องมือวิเคราะหดินและสารเคมีที่ใชในการวิเคราะห ดิน ตูอบตัวอยางพืช 
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 

ดําเนินการคัดเลือกพื้นที่ที่มีการปลูกมันสําปะหลังที่เปนแหลงผลิตที่สําคัญ โดยใชแนวทางวิจัยและ
พัฒนาระบบการทําฟารม (Farming System Research) มีข้ันตอนการดําเนินงาน ดังน้ี 

ข้ันตอนที่ 1 การคัดเลือกพื้นที่เปาหมาย 
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ดําเนินการคัดเลือกพื้นที่เปาหมาย เพื่อเปนตัวแทนของการปลูกมันสําปะหลังในพื้นที่ โดยสืบคน
ขอมูลทุติยภูมิจากหนวยงานตางๆ เพื่อใหทราบขอมูลพื้นที่และสภาพการปลูกมันสําปะหลังของเกษตรกรใน
ภาคตะวันออกพิจารณาคัดเลือกพื้นที่เปาหมาย เพื่อเปนตัวแทนในการศึกษาปญหาและดําเนินการทดสอบ ผล
การคัดเลือกพื้นที่เปาหมายที่เปนตัวแทนการปลูกมันสําปะหลังเพื่อทําการศึกษา 3 จังหวัด คือ พื้นที่เปาหมาย 
ตําบลทุงขนาน อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุร ีพื้นที่เปาหมาย ตําบลหวยโปง อําเภอเมือง จังหวัดระยอง และพื้นที่
เปาหมาย ตําบลวังทอง อําเภอวังสมบูรณ จังหวัดสระแกว 

ข้ันตอนที่ 2 การศึกษาสภาพพื้นที่ วิเคราะหพื้นที่ และวินิจฉัยปญหา 
ดําเนินการศึกษาสภาพพื้นที่และวิเคราะหระบบนิเวศนเกษตร (Agro-ecosystem analysis) ของ

พื้นที่เปาหมาย จากขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ประกอบดวย ขอมูลดิน อากาศ การใชประโยชนที่ดิน 
และขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) ที่ไดจากการวินิจฉัยปญหาเปนการดําเนินงานรวมกันกับเกษตรกรหรือ
กลุมเกษตรกรในพื้นที่เปาหมายและอาจรวมถึงสวนราชการที่เกี่ยวของเชน กรมสงเสริมการเกษตร กรมพัฒนา
ที่ดินฯลฯ ผลการวิเคราะหปญหาในพื้นที่เปาหมาย 3 จังหวัด พบวา ผลผลิตตอไรตํ่า ปจจัยการผลิตมีราคาสูง 
การระบาดของแมลงศัตรูมันสําปะหลัง และการขาดแคลนพันธุดี 

ข้ันตอนที่ 3 การวางแผนการวิจัย 
จากปญหาที่วิเคราะหไดในข้ันตอนที่ 2 มีการจัดลําดับความสําคัญของปญหา วิเคราะหสาเหตุของ

ปญหาที่สําคัญ คนหาวิธีแกปญหาที่เปนไปได และนํามาสูการวางแผนการวิจัยเพื่อแกปญหารวมกันระหวาง
นักวิชาการและเกษตรกร และไดคัดเลือกวิธีทดสอบ 2 กรรมวิธี คือวิธีการปรับใช โดยการนําเทคโนโลยีของ
กรมวิชาการเกษตรมาปรับใชในพื้นที่เปาหมาย และวิธีเกษตรกร เปนวิธีปฏิบัติของเกษตรกร เพื่อหาเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมในพื้นที่เปาหมาย 

ข้ันตอนที่ 4 การทดลอง 
เปนการดําเนินการทดลองตามแผนที่วางไวในข้ันตอนที่ 3 เปนข้ันตอนการรวมมือในการดําเนินการ

ระหวางนักวิชาการ และเกษตรกร 
ข้ันตอนที่ 5 การประเมินผลและ ขยายผล 
เปนข้ันตอนการดําเนินงานเมื่อข้ันตอนที่ 4 ประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่วางไว และเกษตรกร

ใหการยอมรับ ก็จะทําการขยายผลตอไป 

การบันทึกขอมูล 

1. วันปลูก วันเก็บเกี่ยว และการปฏิบัติงานตางๆ ตามเทคโนโลยีที่กําหนด 
2.ผลวิเคราะหดินที่ระดับความลึก 0-20 เซนติเมตรกอนปลูก วิเคราะหหาระดับความเปนกรด-ดาง (pH), 

ปริมาณอินทรียวัตถุ, ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนและโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได 
3.ผลผลิตหัวสด เปอรเซ็นตแปง ผลผลิตมันแหง  
4.ขอมูลดานเศรษฐศาสตร 

2. กิจกรรมการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตเพ่ือเพ่ิมผลผลิตมันสําปะหลัง 
สิ่งท่ีใชในการทดลอง 

-มันสําปะหลัง 4 พันธุ คือพันธุระยอง 5 ระยอง 7 ระยอง 9 และระยอง 11  
-สารเคมีที่ใชในการอารักขาพืช เครื่องฉายสไลดและเอกสารคําแนะนําจากกรมวิชาการเกษตร

ประกอบการบรรยาย ประกอบดวยการปลูกมันสําปะหลัง เอกสารแนะนําการปลูกมันสําปะหลัง เอกสาร
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แนะนําพันธุมันสําปะหลัง คูมือการปองกันกําจัดเพลี้ยแปงมันสําปะหลัง คําแนะนํา เรื่อง การจัดการเพลี้ยแปง
มันสําปะหลัง โรคใบไหมมันสําปะหลัง เปนตน 

-เกษตรกรในพื้นที่ที่มีศักยภาพในการรับเทคโนโลยีการผลิตและพรอมจะถายทอดใหเกษตรกรรายอื่นๆใน
พื้นที่ใกลเคียง 
ระยะเวลา ตุลาคม 2551-กันยายน 2553 
สถานท่ี จังหวัดจันทบุร ีระยอง และสระแกว 
 
ผลการดําเนินงาน 
1. การทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันสําปะหลัง 
กิจกรรมท่ี 1 การทดสอบพันธุมันสําปะหลังในพื้นที่เกษตรกร 

พื้นที่เปาหมายจังหวัดจันทบุรี เมื่อวิเคราะหพื้นที่และรูปญหาในพื้นที่ จึงคัดเลือกเกษตรกร จํานวน 5 ราย 
เพื่อเปนตัวแทนดําเนินการทดสอบพันธุมันสําปะหลัง โดยใชพันธุมันสําปะหลังตามคําแนะนําของกรมวิชาการ
เกษตร 4 พันธุ พันธุแนะนําจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 1 พันธุ ใชระยะปลูก 1 x 1 เมตร นํามาปลูก
เปรียบเทียบกับพันธุที่เกษตรกรใชปลูก คือพันธุระยอง 5 ผลการทดสอบเปรียบเทียบ พบวา มันสําปะหลังพันธุ
ระยอง 9 ใหผลผลิตหัวสดเฉลี่ยสูงสุด 6.7 ตัน/ไร รองลงมาคือพันธุระยอง 5 ระยอง 7 เกษตรศาสตร 50 และ
ระยอง 11 ใหผลผลิตหัวสดเฉลี่ย 5.3  5.2  5.2  และ 5.0 ตัน/ไร ตามลําดับ สวนเปอรเซ็นตแปง  พบวาพันธุ
ระยอง 9  มีปริมาณแปงเฉลี่ยสูงสุด 27.0 เปอรเซ็นต  รองลงมาคือพันธุระยอง 11 และระยอง 7 มีปริมาณ
แปงเฉลี่ย 25.4 และ 24.6 เปอรเซ็นต (ตารางที่ 1) 

 
ตารางท่ี 1 พันธุมันสําปะหลัง ผลผลิต (ตัน/ไร) ปริมาณแปง (%) การทดสอบพันธุมันสําปะหลังในพื้นที่

เกษตรกร อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ป 2551-53 
รายการ พันธุ 

ระยอง 5 ระยอง 7 ระยอง 9 ระยอง 11 เกษตรศาสตร 50 
ผลผลิตหัวสด (ตัน/ไร) 5.3 5.2 6.7 5.0 5.2 
ปริมาณแปง (เปอรเซ็นต) 23.8 24.6 27.0 25.4 22.7 
ผลผลิตแปง (ตัน/ไร) 1.3 1.4 1.9 1.3 1.1 
ความสูงเฉล่ีย (เซนติเมตร) 160.0 181.0 200.0 198.5 207.6 
หมายเหตุ ใชคาเฉล่ียจากแปลงเกษตรกรจํานวน 5 ราย 
 

เมื่อพิจารณาตนทุนการผลิตและผลตอบแทนตอไร ระหวางวิธีทดสอบที่ปฏิบัติตามคําแนะนําของกรม
วิชาการเกษตร (วิธีแนะนํา) กับวิธีการปฏิบัติของเกษตรกร (วิธีเกษตรกร) พบวาวิธีทดสอบ (แปลงพันธุ) ให
ผลผลิตหัวสดเฉลี่ย 5.8 ตัน/ไร มีตนทุนผันแปร จากคาวัสดุเกษตร และคาจางแรงงาน 3,400 บาท/ไร มีรายได 
9,860 บาท/ไร เมื่อหักคาใชจายตนทุนผันแปรทําใหมีรายไดสุทธิ  6,460 บาท/ไร สวนวิธีเกษตรกร ใหผลผลิต
หัวสดเฉลี่ย 5.2 ตัน/ไร มีตนทุนผันแปร 4,659 บาท/ไร มีรายได 8,840 บาท/ไร เมื่อหักคาใชจายตนทุนผัน
แปรทําใหมีรายไดสุทธิ 4,180 บาท/ไร เมื่อเปรียบเทียบอัตราสวนรายไดตอการลงทุน (BCR) พบวาวิธีทดสอบ
มีคา BCR เทากับ 2.9 และวิธีเกษตรกรมีคา BCR เทากับ 1.9 (ตารางที่ 2) แสดงวาการผลิตมันสําปะหลังใน
พื้นที่ทั้งวิธีทดสอบที่ปฏิบัติตามคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตรกับวิธีการปฏิบัติของเกษตรกร ใหผลผลิตและ
ผลตอบแทนที่คุมคาตอการลงทุน เกษตรกรมีกําไร แตวิธีการปฏิบัติตามคําแนะนําใหผลผลิตหัวสด และ
ผลตอบแทนตอไรสูงกวาวิธีเกษตรกร 11.5 และ 54.5 เปอรเซ็นต ตามลําดับ (นพดล และคณะ,2553) 
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ตารางท่ี 2 ผลผลิต ตนทุนผันแปร ผลตอบแทน การผลิตมันสําปะหลังในพื้นที่เกษตรกร อําเภอสอยดาว 
จังหวัดจันทบุร ีป 2551-53 

รายละเอียด วิธีแนะนํา วิธีเกษตรกร 
1.ผลผลิตเฉล่ียตอไร (ตัน/ไร) 5.8 5.2 
2.ตนทุนผันแปรตอไร (บาท/ไร) 3,400 4,659 
3.ราคาขาตอหนวย (บาท/ก.ก.) 1.7 1.7 
4.รายไดตอไร (บาท/ไร) 9,860 8,840 
5.ผลตอบแทน (รายไดเหนือตนทุน) 6,460 4,180 
6.ผลผลิต ณ จุดคุมทุน (ก.ก./ไร) 2,000 2,739 
7.ราคา ณ จุดคุมทุน (บาท/ก.ก.) 586 895 
8.คา BCR 2.9 1.9 
หมายเหตุ ใชคาเฉล่ียจากแปลงทดสอบเกษตรกร 5 ราย 
  ผลผลิต ณ จุดคุมทุน  = ตนทุนผันแปร/ราคาขายตอหนวย 
  ราคา ณ จุดคุมทุน   = ตนทุนผันแปร/ผลผลิตตอไร 
  คา BCR    = รายไดตอไร/ตนทุนผันแปรตอไร 
 

เมื่อประเมินความพึงพอใจเกษตรกรที่รวมโครงการ โดยแบงเปน 3 ระดับ (ระดับสูง=75-100 คะแนน 
ระดับปานกลาง=50-74 คะแนน และ ระดับตํ่า=0-49 คะแนน) พบวา เกษตรกรมีความพึงพอใจมันสําปะหลัง
พันธุระยอง 9 ในระดับสูงโดยใหเหตุผลวา ลําตนสูงตรง สะดวกในการจัดการ การเก็บเกี่ยว มีหัวดก นํ้าหนักดี 
ใหผลผลิตตอไร และเปอรเซ็นตแปงสูง แตมีขอสังเกตที่เกษตรกรชอบในระดับตํ่า คือตองเก็บเกี่ยวผลผลิตที่
อายุ 12 เดือนข้ึนไปเทาน้ันจึงจะไดผลผลิตสูง สวนมันสําปะหลังพันธุอื่นที่เกษตรกรมีความพึงพอใจรองลงมา 
คือ พันธุระยอง 5 และพันธุระยอง 11 ซึ่งใหเหตุผลวา ทั้งพันธุระยอง 5 และพันธุระยอง 11 สามารถเก็บ
ผลผลิตไดกอนพันธุระยอง 9 และใหผลผลิตอยูในระดับคาเฉลี่ยของภาคตะวันออก (3-4 ตัน/ไร)   

แสดงวาการปลูกมันสําปะหลังของเกษตรกรในพื้นที่เปาหมาย อําเภอสอยดาว  จังหวัดจันทบุรี หาก
เกษตรกรตองการผลผลิตสูงควรเลือกปลูกพันธุระยอง 9 ที่ใหผลผลิตหัวสดเฉลี่ยตอไร และเปอรเซ็นตแปงสูงสุด 
หรือเลือกใชพันธุระยอง 5 พันธุระยอง 7 และพันธุระยอง 11 ที่ใหผลผลิตในระดับรองลงมาแทน 
กิจกรรมท่ี 2 การทดสอบเทคโนโลยีการควบคุมปองกันกําจัดเพลี้ยแปงมันสําปะหลัง 

คัดเลือกพื้นที่ โดยดําเนินงานตามข้ันตอนแนวทางวิจัยและพัฒนาระบบการทําฟารม (Farming 
System Research) ไดพื้นที่เปาหมายจังหวัดจันทบุรี ระยอง และสระแกว เริ่มปลูกเดือนพฤษภาคม 2552 มี
ข้ันตอนการเตรียมพื้นที่ ไถดะ ไถแปร และยกรอง ใชระยะปลูก 1 x 1 เมตร สวนวิธีเกษตรกรใชระยะปลูก 0.6 
x 1.0 เมตร ใชมันสําปะหลังพันธุระยอง 5 เปนพันธุทดสอบ มีเกษตรกร 5 ราย พื้นที่ 5 ไร โดยวิธีทดสอบ
ปฏิบัติตามคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตรทุกข้ันตอนเพื่อเปรียบเทียบกับวิธีการปฏิบัติของเกษตรกร เพื่อหา
วิธีการควบคุมปองกันกําจัดเพลี้ยแปงในพื้นที่อยางมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติตามคําแนะนําของกรมวิชาการ
เกษตรมีข้ันตอน เริ่มจากการเตรียมทอนพันธุ การเลือกพื้นที่ การเตรียมพื้นที่ การแชทอนพันธุ โดยเฉพาะการ
แชทอนพันธุกอนปลูกดวยเคมีไทอะมีโทแซม 25% WG อัตรา 4 กรัม/นํ้า 20 ลิตร นานประมาณ 5-10 นาท ี
การแชทอนพันธุใหทอนพันธุมันสําปะหลังจมนํ้าทั้งหมด จากน้ันนําไปผึ่งลมในที่รมกอนนําไปปลูก เพื่อปองกัน
เพลี้ยแปงในระยะแรกของการปลูกทําใหเพลี้ยแปงที่ติดมากับทอนพันธุตายทั้งหมด สารเคมีจะแทรกซึมเขาไป
ในทอนพันธุ และมีฤทธ์ิอยูนานประมาณ 1 เดือน ผลการทดสอบ พบวา การแชทอนพันธุกอนปลูก ไมพบการ
ระบาดของเพลี้ยแปงในระยะ 1-4 เดือนหลังปลูก แตพบการระบาดในระดับตํ่าในแปลงที่ติดกับแปลงทดสอบ
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แตไมรุนแรง คือ พบเพลี้ยแปง 1-25 ตัว/ตน หลังปลูก 3 เดือน (จากการสํารวจพบเพียง 4 ตน/ไร ทําลายโดย
เก็บยอดใสถุงนําไปทําลาย) ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี แนวทางแกไขใหเกษตรกรปองกันกําจัดตามคําแนะนําหาก
จําเปนตองใชสารเคมีใหเลือกใชสารเคมีตามที่กรมวิชาการเกษตรแนะนําและปฏิบัติตามคําแนะนําอยางถูกตอง 
สวนแปลงเกษตรกร พบวา มีการระบาดของเพลี้ยแปงอยูในระดับ 1-2 หลังปลูก 2 เดือน เกษตรกรปองกันโดย
การใชสารเคมีคลอไพรีฟอส และสารเคมีมาลาไธออน ที่สามารถหาซื้อไดเองในพื้นที่ ฉีดพนในไรมันสําปะหลัง
ทั้งหมดตามคําแนะนําที่ระบุในฉลากยา  
 เก็บเกี่ยวผลผลิตเมื่ออายุ 12 เดือน และเปรียบเทียบตนทุนการผลิต ผลตอบแทนตอไร พบวา วิธี
แนะนําใหผลผลิตหัวสดเฉลี่ยสูงสุด 5,342 ก.ก./ไร มีตนทุนผันแปรจากคาวัสดุเกษตร และคาจางแรงงาน 
6,328 บาท/ไร เมื่อหักคาใชจายตนทุนผันแปรทําใหมีรายสุทธิ 10,766 บาท/ไร สวนวิธีเกษตรกรใหผลผลิตหัว
สดเฉลี่ยสูงสุด 4,562 ก.ก./ไร มีตนทุนผันแปรจากคาวัสดุเกษตร และคาจางแรงงาน 6,942 บาท/ไร เมื่อหัก
คาใชจายตนทุนผันแปรทําใหมีรายสุทธิ 7,656 บาท/ไร วิธีแนะนําใหผลผลิตหัวสด รายไดสุทธิตอไร สูงกวาวิธี
เกษตรกร เทากับ 17.0 และ 41.0 เปอรเซ็นต ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบอัตราสวนรายไดตอการลงทุน (BCR) 
พบวาวิธีแนะนํามีคา BCR  เทากับ  2.7 และวิธีเกษตรกรมีคา BCR  เทากับ  2.1 (ตารางที่ 3) แสดงวาการ
ผลิตมันสําปะหลังในพื้นที่ทั้งวิธีแนะนํากับวิธีเกษตรกร ใหผลผลิตและผลตอบแทนที่คุมคาตอการลงทุน 
เกษตรกรมีกําไร แตวิธีแนะนําใหผลผลิต และผลตอบแทนตอไรสูงกวาวิธีเกษตรกร ดังน้ันเกษตรกรควรนํา
เทคโนโลยีการควบคุมปองกันกําจัดเพลี้ยแปงมันสําปะหลังที่ทดสอบแลววามีประสิทธิภาพในการปองกันกําจัด
แมลงศัตรูมาปรับใชในพื้นที่ เพื่อลดความเสียหายและไดผลตอบแทนที่คุมคากวา 
 
ตารางท่ี 3 ผลผลิต ตนทุนผันแปร ผลตอบแทน การทดสอบเทคโนโลยีการควบคุมปองกันกําจัดเพลี้ยแปงมัน

สําปะหลัง ในพื้นที่ สวพ.6 ปเพาะปลูก 2552/53 
รายละเอียด วิธีแนะนํา วิธีเกษตรกร 

1.ผลผลิตเฉล่ียตอไร (ก.ก./ไร) 5,342 4,562 
2.ตนทุนผันแปรตอไร (บาท/ไร) 6,328 6,942 
3.ราคาขาตอหนวย (บาท/ก.ก.) 3.2 3.2 
4.รายไดตอไร (บาท/ไร) 17,094 14,598 
5.ผลตอบแทน (รายไดเหนือตนทุน) 10,766 7,656 
6.ผลผลิต ณ จุดคุมทุน (ก.ก./ไร) 1,978 2,169 
7.ราคา ณ จุดคุมทุน (บาท/ก.ก.) 1.0 2.0 
8.คา BCR 2.7 2.1 
หมายเหตุ ใชคาเฉล่ียจากแปลงทดสอบเกษตรกร 5 ราย 
  ผลผลิต ณ จุดคุมทุน  = ตนทุนผันแปร/ราคาขายตอหนวย 
  ราคา ณ จุดคุมทุน   = ตนทุนผันแปร/ผลผลิตตอไร 
  คา BCR    = รายไดตอไร/ตนทุนผันแปรตอไร 
 
 เมื่อประเมินการยอมรับเทคโนโลยีจากเกษตรกรที่รวมโครงการ พบวาเกษตรกรทั้งหมดยอมรับ
เทคโนโลยีการควบคุมปองกันกําจัดเพลี้ยแปงมันสําปะหลังตามคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตรโดยเฉพาะ
การแชทอนพันธุกอนปลูกสามารถปองกันเพลี้ยแปงไดในระยะเวลา 1-5 เดือนหลังปลูก แตยังพบวามีการ
ระบาดของเพลี้ยแปงบางพื้นที่ซึ่งอยูในระดับตํ่า เกษตรกรที่รวมดําเนินการทดสอบเตรียมนําเทคโนโลยีไปปรับ
ใชในพื้นที่ของตนเองตามศักยภาพตอไป 
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2. การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตเพ่ือเพ่ิมผลผลิตมันสําปะหลัง 
การถายเทคโนโลยีโดยการฝกอบรมเพื่อใหความรูแกเกษตรกรกลุมเปาหมาย ในพื้นที่นิคมสหกรณโปง

นํ้ารอน จังหวัดจันทบุร ีโดยดําเนินการ  2 กิจกรรม  
กิจกรรมท่ี 1 การฝกอบรมเกษตรกร 

การฝกอบรมเพื่อถายทอดความรู และเทคโนโลยีการผลิตมันสําปะหลังแกเกษตรกร ในพื้นที่นิคม
สหกรณโปงนํ้ารอน จังหวัดจันทบุร ีภายใต โครงการนิคมการเกษตรพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทน จํานวน 
5 ครั้ง ตามรายละเอียด ดังน้ี 

ครั้งที่ 1 จัดอบรมและศึกษาดูงานระหวางวันที่ 3 -5 กุมภาพันธ 2553 พื้นที่เปาหมาย คือ นิคม
สหกรณโปงนํ้ารอน ในข้ันตอนการติดตาม การเก็บเกี่ยว ประเมินผลผลิต จากปเพาะปลูก 2552/53 เพื่อให
เกษตรกรมีการแลกเปลี่ยนความรูระหวางกัน โดยเฉพาะเกษตรกรที่เปนตัวแทนรวมทําแปลงสาธิตพันธุมัน
สําปะหลังกับเกษตรกรในพื้นที่ใกลเคียง เพื่อใหเกษตรกรถายทอดความรู ประสบการณ โดยกําหนดเปน 3 รุน 
รุนที่ 1 ศึกษาดูงานแปลงนายเชิด  เงินวิเศษ หมูที่ 6  รุนที่ 2 แปลงนางจันทรฉาย  พรมทอง หมูที่ 5 รุนที่ 3 
นายธีรยุทธ  คลายคลึงวงษ หมูที่ 13 ตําบลทับชาง อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี มีเกษตรกรเขารับการ
อบรมแลกเปลี่ยนประสบการณประมาณ 216 คน ในกิจกรรมดังกลาว ประกอบดวย ใหเกษตรกรรูจักคัดเลือก
พื้นที่ ความเหมาะสมของพื้นที่ อายุการเก็บเกี่ยว กระบวนเก็บเกี่ยว ผลผลิตแตละพันธุ การเก็บรักษาตนพันธุ 
และการจําหนาย 

เมื่อใหเกษตรกรประเมินลักษณะพันธุที่พอใจแตละพันธุ ตามลักษณะ คือ ความสูงตน ลักษณะหัว (หัว
ดก) นํ้าหนักหัวสด เกษตรกรรอยละ 40 พอใจพันธุระยอง 5 โดยใหเหตุผลวา ตนใหญ หัวใหญ และหัวดก 
นํ้าหนักสูงกวาพันธุอื่นๆ รองลงมาคือพันธุระยอง 9 และพันธุระยอง 11 คิดเปนรอยละ 28 และ 14 ตามลําดับ
โดยใหเหตุผลวาตนสูงตรง หัวดก แตขนาดหัวคอนขางเล็กกวาพันธุระยอง 5  

ครั้งที่ 2 จัดอบรมระหวางวันที่ 15-16 และ 18 กุมภาพันธ 2553 หลักสูตร การเพิ่มศักยภาพการผลิต
มันสําปะหลัง ในพื้นที่นิคมสหกรณโปงนํ้ารอน โดยใชเอกสารประกอบคําบรรยาย เชน เอกสาร การปลูกมัน
สําปะหลัง ของสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 เอกสารแนะนําพันธุและการปลูกมันสําปะหลัง คูมือ
การปองกันกําจัดเพลี้ยแปงมันสําปะหลัง ของสถาบันวิจัยพืชไรและพืชทดแทนพลังงาน แผนพับเรื่อง เพลี้ย
แปงมันสําปะหลังและการปองกันกําจัดของสํานักวิจัยและพัฒนาการอารักขาพืช ณ หองประชุมเทศบาลตําบล
ทับชาง อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุร ีจํานวน 3 รุน มีเกษตรกรเขารับการอบรม รวมทั้งสิ้น 216 คน กอน
การฝกอบรมเกษตรกรไดทําการประเมินความรูเกษตรกร (จํานวนขอสอบ 10 ขอ) พบวาเกษตรกรที่ไดคะแนน 
1-4 จํานวน 92 คน คะแนน 5-7 จํานวน 79 คน (รวมผูรับการประเมิน 171 คน) หลังการฝกอบรมเกษตรกร
ไดคะแนน 1-4 จํานวน 65 คน คะแนน 5-7 จํานวน 106 คน 

ครั้งที ่3 จัดอบรมระหวางวันที่ 26 พฤษภาคม – 11 มิถุนายน 2553 หลักสูตร การจัดการดูแลรักษา
ในชวงมันสําปะหลังอายุ 1-4 เดือน การจัดการดูแลรักษา และการปองโรคแมลงศัตรูมันสําปะหลัง ณ แปลง
สาธิตพันธุมันสําปะหลังของเกษตรกร จํานวน 4 ครั้ง ครั้งที่ 1 นายชูชัย  คําคูณ หมูที่ 13 ตําบลทุงขนาน 
อําเภอสอยดาว จังหวัดจนัทบุร ีมีเกษตรกรที่อยูพื้นที่ใกลเคียงเขารวม ประมาณ 70 คน ครั้งที่ 2 นายม ีพรหม
ถา หมูที่ 3 ตําบลทุงขนาน อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี มีเกษตรกรที่อยูพื้นที่ใกลเคียงเขารวม ประมาณ 70 
คน ครั้งที่ 3 นายเนติ  ชุมประดิษฐ หมูที ่4 ตําบลปะตง อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี มีเกษตรกรที่อยูพื้นที่
ใกลเคียงเขารวม ประมาณ 120 คน และครั้งที่ 4 นายพิบูล  สุรินทร หมูที่ 13 ตําบลทับชาง อําเภอสอยดาว 
จังหวัดจันทบุรี โดยมีเกษตรกรเขารวม จํานวน 100 รวมเกษตรกรและผูสนใจที่เขารับการอบรมทั้งสิ้น 360 
ราย 



การประชุมวิชาการระบบเกษตรแหงชาติ คร้ังที่ 7 | 289 

วิธีการคือฝกใหเกษตรกรรูจักพันธุมันสําปะหลัง จํานวน 4 พันธุ (พันธุระยอง 5 ระยอง 7 ระยอง 9 
และระยอง 11) เกษตรกรสามารถจําแนกพันธุไดเพื่อประโยชนในการคัดแยกพันธุปนในพื้นที่ของตน และฝก
การสังเกต เฝาระวัง หมั่นสํารวจแปลงเพื่อปองกันการระบาดของโรคแมลงศัตรูที่สําคัญ โดยเฉพาะเพลี้ยแปง 
และแนวทางปองกันกําจัด ผลที่คาดวาจะไดรับคือเกษตรกรรอยละ 80 มีความรูเรื่องพันธุมันสําปะหลัง การ
จัดการดูแลรักษา และการปองโรคแมลงศัตรูมันสําปะหลัง เพิ่มข้ึน 

ครั้งที่ 4 จัดอบรมระหวางวันที่ 21 พฤษภาคม – 26 มิถุนายน 2553 หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพ
ของเกษตรกร ใหเกษตรกรทราบข้ันตอนการผลิต การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว และการขยายพันธุ แบงเปน 3 
รุน รุนที่ 1 วันที่ 21-22 มิถุนายน 2553 มีเกษตรกรเขารับการอบรม 125 คน รุนที่ 2 วันที่ 23-24 มิถุนายน 
2553 มีเกษตรกรเขารับการอบรม 125 คน รุนที่ 3 วันที่ 25-26 มิถุนายน 2553 มีเกษตรกรเขารับการอบรม 
100 คน โดยมีเกษตรกรเขารวมฝกอบรมทั้งสิ้น 350 คน ณ หองประชุมเทศบาลตําบลทับชาง และแปลงสาธิต
พันธุมันสําปะหลังของเกษตรกร กําหนดตัวช้ีวัด คือเกษตรกรรอยละ 80 ที่เขารับการอบรมมีความรูความ
เขาใจในการผลิตอยางถูกตองตามหลักวิชาการ (พันธุ การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว ขยายพันธุ) โดยเกษตรกรที่
เขารับการอบรมรอยละ 80 รูจักพันธุมันสําปะหลังเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะพันธุระยอง 5 ที่เกษตรกรนิยมปลูกและ
ยังเรียกช่ือพันธุไมถูกตอง เกษตรกรเรียกช่ือพันธุระยอง 4 หรือเกษตรกานแดง หลังจากเขารับการอบรม
เกษตรสามารถเรียกช่ือพันธุและระบุพันธุที่ปลูกไดอยางถูกตอง 

ครั้งที่ 5 จัดอบรมระหวางวันที่ 7-9 มีนาคม 2554 เกษตรกรรายใหมที่รวมโครงการ ป 2554 เรื่อง 
ถายทอดเทคโนโลยีเรื่องพันธุ วิธีการปลูกและการดูแลรักษา และถายทอดองคความรูจากแปลงสาธิตพันธุโดย
เกษตรกรที่ทําแปลงสาธิตพันธุ โดยมีเกษตรกรเขารวม จํานวน 107 คน เปนการรวบรวมเกษตรกรที่มีความ
สนใจรวมดําเนินงานในปเพาะปลูก 2554 โดยเกษตรไดเรียนรูข้ันตอนการเตรียมแปลงปลูก การเก็บรักษาและ
การคัดเลือกตนพันธุ การแชทอนพันธุกอนปลูก กําหนดตัวช้ีวัด คือเกษตรกรรอยละ 80 ที่เขารับการอบรมมี
ความรูความเขาใจในการผลิตอยางถูกตองตามหลักวิชาการ (พันธุ การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว ขยายพันธุ)  
กิจกรรมท่ี 2 การจัดทําแปลงสาธิตการขยายพันธุมันสําปะหลังพันธุดี 

พื้นที่เปาหมาย นิคมสหกรณโปงนํ้ารอน จังหวัดจันทบุรี มีการจัดทําแปลงสาธิตพันธุเพื่อใชเปนแปลง
เรียนรูในพื้นที่ โดยใชกระบวนการ 5ร เพื่อใหเกษตรไดเรียนรู ใน 5 ข้ันตอน คือ 1) รวมคน รวมใจ 2) รวมคิด 
รวมตัดสินใจ 3) รมทํา รวมรับผิดชอบ 4) รวมประเมินผล และสรุปผล 5) รวมรับผลและแบงปนผลงาน โดยใช
แนวทางวิจัยและพัฒนาระบบการทําฟารม (Farming System Research) จากน้ันคัดเลือกเกษตรกรที่
อาสาสมัครและมีความเขาใจ จํานวน 12 ราย โดยเกษตรกรมีสวนรวมดําเนินงานทุกข้ันตอนและปฏิบัติตาม
คําแนะนําของนักวิชาการ ผลการดําเนินงาน พบวา มันสําปะหลังพันธุระยอง 9 ใหผลผลิตหัวสดสูงสุด และมี
ปริมาณแปงสูงสุด 5.4 ตัน/ไร และ 24.0 เปอรเซ็นต ตามลําดับ แตมีความสูงตนตํ่ากวาพันธุระยอง 11 แตมี
ความสูงตนตํ่ากวาพันธุระยอง 11 เมื่อเก็บเกี่ยวที่อายุ 12 เดือน สวนพันธุที่ใหผลผลิตสูงรองลงมาคือพันธุ
ระยอง 5 ระยอง 7 และระยอง 11 ตามลําดับ แสดงวา ในพื้นที่นิคมสหกรณโปงนํ้ารอน อําเภอสอยดาว 
จังหวัดจันทบุรี มันสําปะหลังที่มีศักยภาพในการใหผลผลิตและปริมาณแปงสูงกวาพันธุอื่นๆ คือพันธุระยอง 9 
ซึ่งมีความเหมาะสมที่จะนํามาปลูกขยายผลในพื้นที่ แตหากไมสามารถหาพันธุระยอง 9 ไดควรใชพันธุที่มี
ศักยภาพในการใหผลผลิตใกลเคียงกัน คือ พันธุระยอง 5 แทน (ตารางที่ 4) 
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ตารางท่ี 4 พันธุมันสําปะหลัง ผลผลิต เปอรเซ็นตแปง แปลงสาธิตพันธุมันสําปะหลังในพื้นที่นิคมสหกรณโปง
นํ้ารอน จังหวัดจันทบุร ีปเพาะปลูก 2552/53 

รายการ  พันธุ 
ระยอง 5 ระยอง  7 ระยอง 9 ระยอง 11 

ความสูงเม่ืออาย ุ12 เดือน (เซนติเมตร) 185 177 191 193 
ผลผลิตเฉล่ียตอไร (ตัน/ไร) 5.0 4.7 5.4 4.3 
ปริมาณแปง (%) 21.0 22.0 24.0 22.0 
หมายเหตุ  ใชคาเฉลี่ยจากแปลงสาธิตพันธุมันสําปะหลัง จํานวน 12 ราย 

 
ตนทุนการผลิต 
ตนทุนการผลผลิตมันสําปะหลัง (แปลงสาธิต) พบวามีตนทุนที่เปนคาวัสดุเกษตร 2,918 บาท/ไร ( 

50.15%) สวนใหญเปนคาปุยเคมีกับปุยอินทรีย และเปนคาจางแรงงาน 2,900 บาท/ไร จากการเก็บเกี่ยว
ผลผลิต ( 49.85%) ใหผลผลิตหัวสดเฉลี่ย 5,620 ก.ก./ไร เกษตรกรจําหนายผลผลิตหัวมันสดไดกิโลกรัม 3.20 
บาท ทําใหเกษตรกรมีรายได 17,984 บาท/ไร เมื่อหักคาใชจายจากตนทุนผันแปรทั้งหมดทําใหเกษตรกรมี
รายไดสุทธิ 12,166 บาท/ไร (ตารางที่ 5) 
 
ตารางท่ี 5 ตนทุนการผลิตมันสําปะหลัง (แปลงสาธิต) ในพื้นที่นิคมสหกรณโปงนํ้ารอน อําเภอสอยดาว จังหวัด

จันทบุร ีปเพาะปลูก 2552/53 
รายการ ราคา (บาท/ไร) 

1. คาวัสดุการเกษตร 2,918 (50.15%) 
- คาพันธุ+คาตัด+คาขนสง 626 
- คาปุยเคมี 984 
- คาปุยคอก หรือปุยอินทรีย 714 
- คาสารเคมีกําจัดวัชพืช 262 
- คาสารเคมีกําจัดแมลงศัตร ู 332 

2. คาจางแรงงาน 2,900 (49.85%) 
- คาเตรียมพื้นที่  - ไถดะ 390 

  - ไถแปร+ยกรอง 226 
- คาจางปลูก (คาตัดและปกทอนพันธุ) 284 
- คาจางใสปุยคอก+เคมี 221 
- คาจางพนสารเคมี+ฮอรโมน 228 
- คาจางกําจัดวัชพืช/รุน 125 
- คาจางเก็บเก่ียว – คาขุดและเก็บขึ้นรถ (บาท/ไร) 752 

- คาขนสงไปจําหนาย (บาท/ไร) 674 
รวมตนทุนผันแปร 5,818 (100%) 
หมายเหตุ ตนทุนการผลิตมันสําปะหลังเปนตนทุนเฉพาะการจัดทําแปลงสาธิตพันธุมันสําปะหลัง ในพื้นที่นิคมสหกรณโปงนํ้า
รอน จังหวัดจันทบุรี ป 2552/53 เทาน้ัน 
  

การประเมินความพึงพอใจ เกษตรกรที่รวมดําเนินการทดสอบใหการยอมรับเทคโนโลยีการควบคุม
ปองกันกําจัดเพลี้ยแปงตามคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร โดยเฉพาะการแชทอนพันธุ แมจะมีข้ันตอน
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ยุงยาก สวนพันธุมันสําปะหลังที่เกษตรกรมีความพึงพอใจ คือพันธุระยอง 5 และระยอง 9 โดยใหเหตุผลวา มี
หัวดก นํ้าหนักดี ใหผลผลิตตอไรสูง และเกษตรกรจะเก็บตนพันธุไวใชปลูกเองในฤดูตอไป สวนพันธุระยอง 7 
และระยอง 11 เกษตรกรมีความพึงพอใจในระดับรองลงมา โดยใหเหตุผลวา ขนาดของหัวเล็ก หักจากข้ัวงาย
เมื่อใชรถไถขุด และนํ้าหนักเบา  

 
วิจารณและสรุปผล 

การดําเนินงานแบบบูรณาการเปนแนวทางในการดําเนินงานในพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ที่ดี ควรมีการนํารูปแบบงานแบบบูรณาการมาใชทุกข้ันตอนในการดําเนินงาน ต้ังแตการหาขอมูลพื้นฐานของ
พื้นที่ เชน การวิเคราะหพื้นที่ เพื่อใหสามารถแกไขปญหาและตอบสนองความตองการของเกษตรกร และการ
ทํางานรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่ โดยใหเกษตรกรมีสวนรวม รวมคิด รวมแสดงความเห็น รวมทํา 
รวมตัดสินใจ ติดตามการนําเทคโนโลยีไปปรับใชกับพื้นที่เพื่อใหทุกภาคสวนรวมกําหนดเปาหมายในการ
ดําเนินงาน ใหงานบรรลุผลสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพ 

การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตมันสําปะหลังในทุกพื้นที่มีการนําเอาเทคโนโลยีที่คาดวามีความ
เหมาะสมกับพื้นที่มากที่สุดมาทดสอบ เชน การทําแปลงเปรียบเทียบระหวางวิธีแนะนํากับวิธีเกษตร โดยให
เกษตรมีสวนรวมในกระบวนการผลิต เพื่อใหเกษตรกรใชเปนทางเลือกในการปรับใชในพื้นที่อยางเหมาะสม ซึ่ง
ผลการดําเนินงานในพื้นที่เปาหมายทั้ง 3 จังหวัด พบวา วิธีปฏิบัติตามคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตรได
ผลผลิตตอไร ผลตอบแทนตอไรสูงกวาวิธีการปฏิบัติของเกษตรกรในทุกการทดลอง 
ปญหาอุปสรรค 

ปญหาและอุปสรรคที่พบ คือ ลักษณะการผลิตที่ปรับเปลี่ยนไปตามสภาพเศรษฐกิจ ขาดผูนําที่เขมแข็ง
และมั่นคง มีรูปแบบการผลิตที่ทําเหมือนกัน (ไดรับขอมูลขาวสารที่ไมถูกตอง) ไมมีความตอเน่ืองในการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงาน 
การนําไปใชประโยชน 

1. เกษตรกรในกลุมเปาหมายทั้ง 3 จังหวัด สามารถนําเทคโนโลยีดานพันธุและดานการจัดการที่
ถูกตองจากกรมวิชาการเกษตรไปปรับใชในพื้นที่ของตนเองไดและมีการขยายผลสูกลุมเกษตรกรใกลเคียงกันได 
เพื่อยกระดับผลผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตใหดีข้ึน การเลือกใชพันธุที่เหมาะสมกับพื้นที่ เชน พันธุ
ระยอง 9 เปนพันธุที่เหมาะสมในพื้นที่เปาหมายจังหวัดจันทบุรี ในปเพาะปลูก 2554 จะมีการขยายพันธุระยอง 
9 เพื่อใชปลูก 100 – 250ไร สวนเทคโนโลยีการควบคุมปองกันกําจัดเพลี้ยแปงมันสําปะหลังที่ปฏิบัติตาม
คําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร การแชทอนพันธุกอนปลูก สามารถควบคุมการระบาดของเพลี้ยแปงไดอยางมี
ประสิทธิภาพในระยะ 1-2 เดือนหลังปลูก และยังไมพบการระบาดที่ทําใหผลผลิตไดรับความเสียหาย เกษตรกร
สามารถนําเทคโนโลยีดังกลาวไปปรับใช โดยเกษตรกรสามารถถายทอดความรูเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่สูเกษตรกรรายอื่นไดอยางถูกตอง 

2. การถายทอดเทคโนโลยี ทําใหเกษตรกรที่ไดรับการฝกอบรมมีความรูเพิ่มข้ึนและสามารถนํากลับไป
ปรับใชกับไรมันปะหลังของตนเอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตใหสูงข้ึน สําหรับเกษตรกรกลุมเปาหมายที่
ไดรับการถายทอดเทคโนโลยีการผลิต ภายใต โครงการนิคมการเกษตรพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทน 
สามารถยกระดับผลผลิตจาก 4 ตัน/ไร เปน 5 ตัน/ไร ผลผลิตเพิ่มข้ึน 25 เปอรเซ็นต ภายในระยะเวลา 5 ป (ป 
2553-57) ครอบคลุมพื้นที่ 15,000 ไร เกษตรเปาหมาย 500 คน เกษตรกรที่ผานการอบรมรอยละ 80 รูจัก
พันธุมันสําปะหลังเพิ่มข้ึน เกษตรกรที่ผานการอบรมรอยละ 70 นําเทคโนโลยีการผลิตไปปรับใชในพื้นที่ตาม
ศักยภาพของแตละคน สามารถผลิตทอนพันธุดีเพื่อใชปลูก และกระจายพันธุใหแกเกษตรกรรายอื่นๆตอไป 
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การเกษตร เลขที่ 413 กระทรวงเกษตรและสหกรณ, กันยายน 2552 

 
ภาคผนวก 

 
ภาพกิจกรรมการดําเนินงานปเพาะปลูก 2551-53 

ในพ้ืนท่ีเปาหมาย 3 จังหวัด คือ จังหวัดจันทบุร ีระยอง และสระแกว 

 
วิธีการเก็บรักษาทอนพันธุมันสําปะหลัง 
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การเตรียมทอนพันธุ 20-30 เซนติเมตร 

 และการแชทอนพันธุดวยสารเคมีกอนปลูก (5-10 นาที) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรมการดําเนินงาน (ตอ) 
ในพ้ืนท่ีเปาหมายนิคมสหกรณโปงนํ้ารอน จังหวัดจันทบุรี 
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กิจกรรมการฝกอบรมและศึกษาดูงานในพ้ืนท่ีแปลงทดสอบ ปเพาะปลูก 2553 

   
วันท่ี 3-5 กุมภาพันธ 2553 การฝกอบรมเพ่ือพบปะแลกเลี่ยนประสบการณ  

(ขั้นตอนการเก็บเก่ียว ประเมินผลผลิต)  
ปเพาะปลูก 2552/53 

ในพ้ืนท่ีนิคมสหกรณโปงนํ้ารอน จังหวัดจันทบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


