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บทคัดย่อ: การเพิ่มศักยภาพการผลิตมันส�าปะหลังแบบมีส่วนร่วมในภาคตะวันออก โดยน�าเทคโนโลยีของกรมวิชาการ
เกษตร มาทดสอบเพื่อแก้ไขปัญหาผลผลิตตกต�่า และลดต้นทุนการผลิตร่วมกับเกษตรกร มุ่งเน้นให้เกษตรกรสามารถยก
ระดับผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้น และที่ส�าคัญเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงได้ด�าเนินการทดสอบพันธุ์และเทคโนโลยีการ
ผลิต การถ่ายทอดและขยายผลเทคโนโลยี รวมทั้งรณรงค์การปล่อยแตนเบียน ด�าเนินการระหว่างปี 2552-2556 ผลการ
ด�าเนินงานทดสอบพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตในจังหวัดจันทบุรีพบว่าพันธุ์ระยอง 9 ให้ผลผลิตหัวสดสูงสุด 5.9 ตัน/ไร่ 
ส่วนการแช่ท่อนพันธุ์ด้วยสารไทอะมีโทแซมก่อนปลูก พบว่า สามารถควบคุมป้องกันการระบาดของเพลี้ยแป้งได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและให้ผลผลิตสูงกว่าวิธีเกษตรกรคิดเป็นร้อยละ 22 และในการเก็บเกี่ยวได้น�าเครื่องขุดมันส�าปะหลังมา
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เพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการผลิตโดยการมีส่วนร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ องค์การ
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บริหารส่วนต�าบล และเกษตรกรในพื้นที่ มีเกษตรกรต้นแบบและเกษตรกรเครือข่าย 173 ราย มีผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมศึกษา
ดงูานในศนูย์เรยีนรูแ้ละแปลงต้นแบบ จ�านวน 1,121 ราย และกระจายท่อนพนัธุจ์ากศนูย์เรยีนรูแ้ละแปลงต้นแบบจ�านวน 
350,000 และ 905,000 ท่อน โดยมกีารถ่ายทอดเทคโนโลยร่ีวมกบัการรณรงค์ปล่อยแตนเบยีน (Anagyrus lopezi) จ�านวน     
4,800 คู่ รวม 36 จุด มีเกษตรกรร่วมรณรงค์ 140 ราย ในพื้นที่เป้าหมาย 6 จังหวัด คือ สระแก้ว ชลบุรี ฉะเชิงเทรา จันทบุรี 
ปราจีนบุรี และระยอง
 ผลการด�าเนินงานสามารถถ่ายทอดขยายผลเทคโนโลยีการผลิตให้เกษตรกรในพื้นที่นิคมสหกรณ์โป่งน�้าร้อน จังหวัด
จันทบุรี โดยการท�าแปลงสาธิตพันธุ์มันส�าปะหลัง 4 พันธุ์ คือ ระยอง 5, 7, 9 และ 11 พื้นที่ 24 ไร่/ปี ใช้เทคโนโลยีการผลิต
ของกรมวชิาการเกษตร ผลการด�าเนนิงานพบว่าพนัธุร์ะยอง 9 ให้ผลผลติหวัสดสงูสดุ 5.8 ตนั/ไร่ รองลงมา ได้แก่พนัธุร์ะยอง 
11, 5 และ 7 ให้ผลผลิต 5.2, 5.0 และ 4.4 ตัน/ไร่ ตามล�าดับ ส่งผลให้การใช้เทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรมีรายได้สูง
กว่าวิธีเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 16.6 และมีต้นทุนการผลิตต�่ากว่าวิธีเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 20.4 ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ
เกษตรกรในการน�าเทคโนโลยีไปปรับใช้ในพื้นที่ตามศักยภาพและสามารถขยายผลสู่เกษตรกรเครือข่ายที่อยู่บริเวณใกล้
เคียงต่อไป
ค�ำส�ำคัญ: มันส�าปะหลัง, เพลี้ยแป้ง, แตนเบียน (Anagyrus lopezi),  เกษตรกรเครือข่าย

ABSTRACT: Potential increasing of cassava production through Stakeholder Participation  in the East of Thailand. 
From the Technological Agriculture Department were applied to overcome low cassava productivity and to decrease 
the cost co-operating with farmer to increase their productivity per unit area as well as their income. According to 
this, several strategies were employed. Including to the  yield trials of cassava varieties and production technology, 
transfer and technology extention and parasitic warp campaign had been accomplished from 2009-2013. The results 
derived from the yield trials of the varieties and producing technology in Chanthaburi province found that variety 
Rayong 9 yielded the highest productivity, 5.9 tons per rai. Immersing the cassava stem cutting in Thiamethoxam 
before planting could effectively control the mealybugs and gave higher productivity for 22% compared to traditional 
methods used by famers. The introduction of machineries to harvest the cassava could resolve the lack of labor which 
could reduce 57% of man labor. The learning center and model fields were conducted in the Center of Agricultural 
Research and Development (CARD) in Chanthaburi, Chachoengsoa, Prachinburi and Rayong to transfer knowledge 
and production technology. This co-networked with Department of Agricultural Extension, Co-operation promotion 
Department, Local Administration Organization and farmers within the service areas. There were 173 precedent 
farmers and farmers. There were 1,121 participants visiting the learning center and model fields. 350,000 cuttings 
of cassava from learning center and 905,000 cuttings from model fields were distributed together with technology 
transfer including the campaign of using parasitic warps Anagyrus lopezi for 4,800 couples in 36 spots. 140 farmers 
were involved in this campaign from 6 target provinces, Sakeao, Chonburi, Prachinburi, Chachoengsao, Chanthaburi 
and Rayong.
 The outcomes could transfer and extend the technologies to farmers in the area of Pong Nam Ron Co-operation, 
Chanthaburi province through model fields of 4 cassava varieties, Rayong 5, 7, 9 and 11, for 24 rai per year. The 
innovation from Department of Agriculture (DOA)were used for technology and knowledge transfer. The results 
according to these processes indicated that variety Rayong 9 gave the highest productivity, 5.8 tons per rai, Rayong 
11, 5 and 7 at 5.2, 5.0 and 4.4 tons per rai, respectively. The use of technology from Agricultural Department could 
increase income compared to farmer’ s methods for 16.6% and led to the lower cost of productivity for 20.4%  
compared to traditional methods. This is beneficial to famers to adapt this technology in their own areas and transfer 
to other farmers in neighbouring regions.
Keywords: cassava, mealybugs, Anagyrus lopezi, stakeholder participation

บทน�ำ

มันส�ำปะหลังเป ็นพืชเศรษฐกิจที่ส�ำคัญของ

ประเทศไทย	มกีำรส่งออกผลติภณัฑ์มนัส�ำปะหลงัและ

น�ำรำยได้เข้ำประเทศมำกกว่ำปีละ	 70,000	ล้ำนบำท	

และยังมีควำมต้องกำรหัวมันสดเพื่อใช้ท�ำมันเส้น	มัน

อัดเม็ด	และแป้งมัน	บำงส่วนน�ำไปใช้ในอุตสำหกรรม

ผลติเอทำนอล	คำดกำรณ์ว่ำจะมปีรมิำณควำมต้องกำร

เพิ่มขึ้นในปี	2554	มีพื้นที่ปลูก	7.4	ล้ำนไร่	และผลผลิต

รวม	21.9	ล้ำนตัน	ผลผลิตเฉลี่ย	3.0	ตัน/ไร่	 โดยภำค

ตะวันออกเฉียงเหนือ	มีพื้นที่ปลูกมำกที่สุด	4.8	ล้ำนไร่	

ส่วนภำคตะวนัออก	มพีืน้ทีป่ลกู	1.2	ล้ำนไร่		ให้ผลผลติ
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รวม		4.3	ล้ำนตัน	ผลผลิตเฉลี่ย	3.4	ตัน/ไร่	(ส�ำนักงำน

เศรษฐกิจกำรเกษตร,	 2555)	 เมื่อวิเครำะห์พื้นที่และ

ปัญหำกำรผลติมนัส�ำปะหลงัในภำคตะวนัออกร่วมกบั

เกษตรกร	พบว่ำปัญหำกำรผลิตมันส�ำปะหลังที่ส�ำคัญ

มำกทีส่ดุ	คอื	กำรใช้พนัธุไ์ม่เหมำะสมกบัพืน้ที	่และกำร

ระบำดของเพลีย้แป้งรวมทัง้กำรใช้เทคโนโลยกีำรผลติ

ไม่เหมำะสม	 เพื่อแก้ไขปัญหำดังกล่ำว	 จึงได้ท�ำงำน

วิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีกำรผลิตมันส�ำปะหลัง	

จ�ำนวน	3	กิจกรรม	ประกอบด้วย	1.	กำรทดสอบพันธุ์

มันส�ำปะหลัง	 2.	 กำรทดสอบเทคโนโลยีกำรผลิตมัน

ส�ำปะหลงั	และ	3.	กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยกีำรผลติร่วม

กบักำรรณรงค์ปล่อยแตนเบยีน	เพือ่ให้ได้พนัธุท์ีเ่หมำะ

สมกับพื้นที่	 และเพิ่มศักยภำพกำรผลิตโดยมีกำร

ถ่ำยทอดขยำยผลสู่เกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงให้มี

กำรน�ำไปใช้ประโยชน์อย่ำงมีประสิทธิภำพและที่

ส�ำคัญเกษตรกรมีรำยได้เพิ่มขึ้น	

วิธีกำรศึกษำ

อุปกรณ์และวิธีกำร

	 อุปกรณ์

1.		 มนัส�ำปะหลงัพนัธุร์ะยอง	5,	7,	9,	11,	72	และ

เกษตรศำสตร์	50

2.		 ปุ๋ยเคมีสูตร	15-7-18,	15-15-15	อัตรำ	50-

100	กิโลกรัม/ไร่

3.		 สำรเคมีก�ำจัดเพลี้ยแป้ง	และแมลงศัตรู	เช่น	

ไทอะมีโทแซมหรือไดโนทีฟูแรน

4.		 กำรปล่อยแตนเบียน Anagyrus lopezi	หรือ

แมลงช้ำงปีกใส

5.		 สำรเคมกี�ำจดัวชัพชื	เช่น	อะลำคลอร์	และไกล

โฟเสท

6.		 เครื่องขุดมันส�ำปะหลัง

7.		 ห ้องปฏิบัติกำรและสำรเคมีที่ใช ้ในกำร

วิเครำะห์คุณสมบัติทำงเคมีดิน

8.		 เอกสำรเผยแพร่	เช่น	เอกสำรแนะน�ำพนัธุม์นั

ส�ำปะหลัง	กำรปลูก	โรคมันส�ำปะหลัง	เป็นต้น

	 กำรด�ำเนินงำน

กิจกรรมที่	 1	 ทดสอบพันธุ์มันส�ำปะหลังในพื้นที่

เกษตรกร	

วำงแผนกำรทดลองแบบ	Randomized	 	Com-

plete		Block		Design	(RCB)	มี	4	ซ�้ำมี	5	ทรีตเมนต์	

ใช้มันส�ำปะหลัง	5	พันธุ์	ได้แก่พันธุ์ระยอง	5,	7,	9,	11	

และเกษตรศำสตร์	 50	 ด�ำเนินกำรในพื้นที่	 อ�ำเภอ

สอยดำว	จงัหวดัจนัทบรุ	ีในปี	2551-52	จ�ำนวน	5	แปลง	

พื้นที่	10	ไร่	โดยนักวิจัยเป็นผู้วำงแผนงำนและด�ำเนิน

กำร	 ให้เกษตรกรเป็นผู้ปฏิบัติตำมค�ำแนะน�ำ	 เริ่มจำก

เก็บตัวอย่ำงดินที่ควำมลึก	 0–30	 เซนติเมตร	 เพื่อ

วิเครำะห์คุณสมบัติทำงเคมีดิน	 ไถด้วยผำล	3	และไถ

ด้วยผำล	7	ใช้ระยะปลกู	1x1	เมตร	ขนำดแปลงทดลอง

ย่อย	7x8	เมตร		เตรียมต้นพันธุ์และตัดให้มีควำมยำว	

20-25	 เซนติเมตร	ก่อนปลูกแช่ท่อนพันธุ์ด้วยสำรเคมี

ไทอะมีโทแซม	อัตรำ	4	กรัม/น�้ำ	 20	ลิตร	 เวลำ	5-10	

นำท	ีเพือ่ป้องกนัก�ำจดัเพลีย้แป้ง	โดยหลงัปลกู	1	-2	วนั	

พ่นสำรเคมอีะลำคลอร์เพือ่ควบคมุวชัพชื	อตัรำ	80	ซซี/ี

น�้ำ	20	 	ลิตร	 (จ�ำนวน	4	ถังๆละ	20	ลิตร)	และก�ำจัด

วัชพืช	1-2	เดือนหลังปลูก	พร้อมกับใส่ปุ๋ยเคมีสูตร	15-

7-18	อัตรำ	 50	กิโลกรัม/ไร่	 ส่วนกำรดูแลรักษำจนถึง

เกบ็เกีย่วปฏบิตัติำมค�ำแนะน�ำของกรมวชิำกำรเกษตร	

และเก็บเกี่ยวเมื่ออำยุ	12	เดือน

กิจกรรมที่	 2	 กำรทดสอบเทคโนโลยีกำรผลิตมัน

ส�ำปะหลังในพื้นที่เกษตรกร

2.1		กำรทดสอบเทคโนโลยีกำรป้องกันก�ำจัด

เพลี้ยแป้งมันส�ำปะหลัง

ทดสอบเทคโนโลยกีำรป้องกนัก�ำจดัเพลีย้แป้งมนั

ส�ำปะหลัง	 ด�ำเนินกำรในจังหวัดจันทบุรี 	 ระยอง	

สระแก้ว	 มีเกษตรกร	 15	 รำย	 พื้นที่	 30	 ไร่	 โดยน�ำ

เทคโนโลยีกำรผลิต	คือกำรแช่ท่อนพันธุ์ก่อนปลูกด้วย

สำรไทอะมโีทแซม		อตัรำ	4	กรมั/น�ำ้	20	ลติร	เวลำ	5-10	

นำที		(สุเทพ,	2552)	และกำรดูแลรักษำปฏิบัติตำมค�ำ

แนะน�ำของกรมวิชำกำรเกษตร	ส่วนวิธีของเกษตรกร

ไม่มีกำรแช่ท่อนพันธุ์	เก็บเกี่ยวเมื่ออำยุ	11	เดือน	โดย

เปรียบเทียบผลผลิต	รำยได้	และผลตอบแทน
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2.2		กำรทดสอบเทคโนโลยกีำรผลติมนัส�ำปะหลงั

ในไร่เกษตรกร

น�ำพนัธุร์ะยอง	9	มำทดสอบเทคโนโลยกีำรผลติใน

พื้นที่อ�ำเภอสอยดำว	จังหวัดจันทบุรี	 และอ�ำเภอเมือง	

จังหวัดระยอง	ในพื้นที่เกษตรกร	10	รำย		พื้นที่		20	ไร่	

ระหว่ำงปี	 2554-56	 กำรเตรียมพื้นที่	 ใช้ระยะปลูก	

1x0.8	 เมตร	ก่อนปลูกแช่ท่อนพันธุ์ด้วยสำรไทอะมีโท

แซม	อัตรำ	4	กรัม/น�้ำ	20	ลิตร	เวลำ	5-10	นำที	และ

ก�ำจัดวัชพืช	 1	 เดือนหลังปลูกพร้อมกับใส่ปุ๋ยเคมีสูตร	

15-7-18	อัตรำ	50	กิโลกรัม/ไร่	 	กำรดูแลรักษำปฏิบัติ

ตำมค�ำแนะน�ำของกรมวิชำกำรเกษตร	 ส ่วนวิธี

เกษตรกรใส่ปุ๋ยเคมีสูตร	 15-15-15	 	 อัตรำ	 50-100	

กโิลกรมั/ไร่	และเกบ็เกีย่วเมือ่อำย	ุ11	เดอืน	ในกำรเกบ็

เกี่ยวได้น�ำเครื่องขุดมันส�ำปะหลังจำกสถำบันวิจัย

เกษตรวิศวกรรมมำทดสอบในพื้นที่	 และมีกำรบันทึก

ข้อมูลเบื้องต้นโดยเฉพำะต้นทุนกำรเก็บเกี่ยวเพื่อ

เปรียบเทียบกับกำรใช้แรงงำนคนและวิธีที่เกษตรกร

นิยมใช้

กิจกรรมที่	 3	 กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีและกำร

รณรงค์ปล่อยแตนเบียน Anagyrus lopezi

	 น�ำผลกำรด�ำเนินงำนจำกกิจกรรมที่	 1-2	 มำ

ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตและขยำยผลร่วมกับกำร

จัดท�ำแปลงสำธิตพันธุ ์ในนิคมสหกรณ์โป่งน�้ำร้อน	

จังหวัดจันทบุรี	 โดยเลือกใช้มันส�ำปะหลัง	 จ�ำนวน	 4	

พนัธุ	์ได้แก่	พนัธุร์ะยอง	5,	7,	9	และ	11	มเีกษตรกรร่วม

ด�ำเนนิกำร	12	รำย	พืน้ที	่24	ไร่	มกีำรฝึกอบรมถ่ำยทอด

เทคโนโลยีกำรผลิตให้แก่เกษตรกรจ�ำนวน	 100	 รำย	

โดยใช้เอกสำรเผยแพร่เกี่ยวกับมันส�ำปะหลัง	 และ

แปลงสำธติพนัธุเ์ป็นเครือ่งมอืในกำรถ่ำยทอดขยำยผล

ร่วมกับกำรรณรงค์ปล่อยแตนเบียน	Anagyrus lopezi	

และแมลงช้ำงปีกใส

	 กำรเก็บข้อมูล

	 1.		 คุณสมบัติทำงเคมีของดิน

	 2.		 ปริมำณน�้ำฝน

	 3.		 กำรปฏิบัติดูแลรักษำและกำรบันทึกข้อมูล

กำรระบำดของเพลี้ยแป้ง

	 4.		 น�้ำหนักผลผลิตหัวสด	ผลผลิตแป้ง	ปริมำณ

แป้ง	ต้นทุนกำรผลิตและผลตอบแทนต่อไร่

	 ระยะเวลำ	เริ่มต้น	เดือนตุลำคม	2552	ถึง	เดือน

กันยำยน	2556

	 สถำนที่	 จังหวัดจันทบุรี	 ระยอง	 ฉะเชิงเทรำ	

ปรำจีนบุรี	สระแก้ว	ชลบุรี

ผลกำรศึกษำและวิจำรณ์

	 1.		 กำรทดสอบพนัธุม์นัส�ำปะหลงัในไร่เกษตรกร

ผลกำรทดสอบพันธุ ์มันส�ำปะหลังในพื้นที่

เกษตรกรจ�ำนวน	 5	 แปลง	พบว่ำมันส�ำปะหลังทั้ง	 5	

พันธุ์	ให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติ	ใน

แปลงที่	1-4	ดังนั้นจึงน�ำข้อมูลมำวิเครำะห์รวม	(Com-

bined	Analysis)	พบว่ำทุกพันธุ์ให้ผลผลิตหัวสดเฉลี่ย

ไม่แตกต่ำงกนัทำงสถติเิมือ่ปลกูในพืน้ทีเ่ดยีวกนั	แต่จะ

ให้ผลผลิตหัวสดแตกตำ่งกันเมื่อปลูกในพื้นที่แตกต่ำง

กนั	โดยพนัธุร์ะยอง	9	ให้ผลผลติสงูสดุ	5,966	กโิลกรมั/

ไร่	และพนัธุร์ะยอง	5	ให้ผลผลติต�ำ่สดุเมือ่ประเมนิจำก

ทุกพื้นที่	คือ		5,424		กิโลกรัม/ไร่	(Table1)

5 
 

พันธุใหผลผลิตหัวสดเฉลี่ยไมแตกตางกันทางสถิติเม่ือปลูกในพื้นที่เดียวกัน แตจะใหผลผลิตหัวสดแตกตางกันเม่ือปลูกใน
พื้นที่แตกตางกัน โดยพันธุระยอง 9 ใหผลผลิตสูงสุด 5,966 กิโลกรัม/ไร และพันธุระยอง 5 ใหผลผลิตตํ่าสุดเม่ือประเมิน
จากทุกพื้นที่ คือ  5,424  กิโลกรัม/ไร (Table1) 
Table1 Combined Analysis of cassava yield (kg/rai) with 5 varieties from 4 farmers plots at Soi Down 

district, Chanthaburi Province during 2008-2009. 
Varieties/Farmer Farmer 1 Farmer 2 Farmer 3 Farmer 4 Average 

Rayong 5 6,533.3 5,053.0 5,332.8 4,777.8 5,424.2 b 
Rayong 7 6,599.5 4,733.5 5,600.0 5,111.3 5,511.1 ab 
Rayong 9 6,777.8 5,333.3 6,111.0 5,644.3 5,966.6 a 
Rayong 11 5,968.3 4,755.8 6,422.3 4,977.8 5,533.0 ab 

Kasetsart 50 5,919.5 5,283.8 5,511.0 5,088.8 5,450.8 b 
Average 6,359.7 a 5,031.9 b 5,795.4 ab 5,120.0 b  

CV.(%) = 11.3 , Number in the same column with the same letter are not significant at 95 % by DMRT 
2. การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตมันสําปะหลังในพื้นที่เกษตรกร 

2.1การทดสอบเทคโนโลยีการปองกันกําจัดเพล้ียแปงมันสําปะหลัง 
ผลการดําเนินงานพบวาวิธีทดสอบใหผลผลิตเฉล่ีย 6,199 4,684 และ 5,344 กิโลกรัม/ไร วิธีเกษตรกรให

ผลผลิตเฉลี่ย 5,064 3,924 และ 4,833 กิโลกรัม/ไร หรือคิดเปนรอยละ 22 19 และ 10 วิธีทดสอบ ไมพบการระบาดของ
เพล้ียแปงในระยะ 1–4 เดือนหลังปลูก สวนวิธีของเกษตรกรพบวาเพล้ียแปงระบาดเมื่ออายุ 2 เดือนหลังปลูก ดังนั้นเพื่อให
เกษตรกรเห็นความสําคัญในการแชทอนพันธุกอนปลูกควรมีการเผยแพรเทคโนโลยีใหเกษตรกรนําไปปรับใชตอไป   
(Table 2) สุเทพ (2552) รายงานวาการใชสารเคมีไทอะมีโทแซม ไดโนทีฟูแรน โปรไธโอฟอส หรือใชสารชนิดใดชนิดหนึ่ง
ลดอัตราลงคร่ึงหนึ่งผสมกับสารไวทออยล ฉีดพนอยางนอย 2 ครั้ง จึงจะมีประสิทธิภาพในการปองกันกําจัดเพล้ียแปง 
Table 2 Average cassava fresh yield  (kg/rai) variable cost, income (baht/rai) for recommended (DOA) 

and farmer method in Chanthaburi, Rayong and Sakaeo Province in 2010. 
Item Chanthaburi Rayong Sakaeo 

DOA Farmer DOA Farmer DOA Farmer 
1.Average Yield (kg/rai)1/ 6,199 5,064 4,684 3,924 5,344 4,833 
2. Variable cost  (baht/rai) 6,328 6,942 4,420 4,863 5,018 5,864 
3. Price (baht/kg) 3.20 3.20 3.00 3.00 2.80 2.80 
4.Income (baht/rai) 19,836 16,204 14,052 11,772 14,963 13,532 
5.Net income (baht/rai) 13,508 9,262 9,632 6,909 9,945 7,668 
6.Yield at break event point (kg/rai) 1,978 2,169 1,473 1,621 1,792 2,094 
7.Priceat break event point (baht/kg) 1.02 1.37 0.94 1.24 0.94 1.21 
8.Benefit cost ratio (BCR) 3.1 2.3 3.2 2.4 2.9 2.3 

Remark:   1/Average yield from 15 farmers 
  Yield at break event point = Variable cost/Price 
  Price at break event point = Variable cost/Average Yield 
  Benefit cost ratio (BCR) = Income/Variable cost  
 2.2 การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตมันสําปะหลังในไรเกษตรกร 
 ผลการดําเนินงานพบวาวิธีทดสอบใหผลผลิตและผลตอบแทนสูงกวาวิธีเกษตรกร คิดเปนรอยละ 23 และ 43 
(Table 3) นพดล และคณะ (2553) รายงานวาพันธุระยอง 9 ใหผลผลิตหัวสดสูงสุด รองลงมาคือพันธุระยอง 5 สวนการใช
เคร่ืองขุดมันสําปะหลังแบบไถหัวหมูซึ่งมีผาลขุดแบบจานโคง พบวาสามารถลดตนทุนคาแรงงานในการเก็บเกี่ยวลงไดคิด
เปนรอยละ 57 (Table 4) 
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2.	กำรทดสอบเทคโนโลยกีำรผลติมนัส�ำปะหลงัใน

พื้นที่เกษตรกร

	 2.1	 กำรทดสอบเทคโนโลยกีำรป้องกนัก�ำจดั

เพลี้ยแป้งมันส�ำปะหลัง

	 ผลกำรด�ำเนนิงำนพบว่ำวธิทีดสอบให้ผลผลติ

เฉลีย่	6,199	4,684	และ	5,344	กโิลกรมั/ไร่	วธิเีกษตรกร

ให้ผลผลิตเฉลี่ย	5,064	3,924	และ	4,833	กิโลกรัม/ไร่	

หรือคิดเป็นร้อยละ	22	19	และ	10	วิธีทดสอบ	ไม่พบ

กำรระบำดของเพลี้ยแป้งในระยะ	1–4	เดือนหลังปลูก	

ส่วนวธิขีองเกษตรกรพบว่ำเพลีย้แป้งระบำดเมือ่อำย	ุ2	

เดอืนหลงัปลกู	ดงันัน้เพือ่ให้เกษตรกรเหน็ควำมส�ำคญั

ในกำรแช่ท ่อนพันธุ ์ก ่อนปลูกควรมีกำรเผยแพร่

เทคโนโลยีให้เกษตรกรน�ำไปปรับใช้ต่อไป			(Table	2)	

สุเทพ	(2552)	รำยงำนว่ำกำรใช้สำรเคมีไทอะมีโทแซม	

ไดโนทฟีแูรน	โปรไธโอฟอส	หรอืใช้สำรชนดิใดชนดิหนึง่

ลดอตัรำลงครึง่หนึง่ผสมกบัสำรไวท์ออยล์	ฉดีพ่นอย่ำง

น้อย	2	ครั้ง	 จึงจะมีประสิทธิภำพในกำรป้องกันก�ำจัด

เพลี้ยแป้ง
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พันธุใหผลผลิตหัวสดเฉลี่ยไมแตกตางกันทางสถิติเม่ือปลูกในพื้นที่เดียวกัน แตจะใหผลผลิตหัวสดแตกตางกันเม่ือปลูกใน
พื้นที่แตกตางกัน โดยพันธุระยอง 9 ใหผลผลิตสูงสุด 5,966 กิโลกรัม/ไร และพันธุระยอง 5 ใหผลผลิตตํ่าสุดเม่ือประเมิน
จากทุกพื้นที่ คือ  5,424  กิโลกรัม/ไร (Table1) 
Table1 Combined Analysis of cassava yield (kg/rai) with 5 varieties from 4 farmers plots at Soi Down 

district, Chanthaburi Province during 2008-2009. 
Varieties/Farmer Farmer 1 Farmer 2 Farmer 3 Farmer 4 Average 

Rayong 5 6,533.3 5,053.0 5,332.8 4,777.8 5,424.2 b 
Rayong 7 6,599.5 4,733.5 5,600.0 5,111.3 5,511.1 ab 
Rayong 9 6,777.8 5,333.3 6,111.0 5,644.3 5,966.6 a 
Rayong 11 5,968.3 4,755.8 6,422.3 4,977.8 5,533.0 ab 

Kasetsart 50 5,919.5 5,283.8 5,511.0 5,088.8 5,450.8 b 
Average 6,359.7 a 5,031.9 b 5,795.4 ab 5,120.0 b  

CV.(%) = 11.3 , Number in the same column with the same letter are not significant at 95 % by DMRT 
2. การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตมันสําปะหลังในพื้นที่เกษตรกร 

2.1การทดสอบเทคโนโลยีการปองกันกําจัดเพล้ียแปงมันสําปะหลัง 
ผลการดําเนินงานพบวาวิธีทดสอบใหผลผลิตเฉล่ีย 6,199 4,684 และ 5,344 กิโลกรัม/ไร วิธีเกษตรกรให

ผลผลิตเฉลี่ย 5,064 3,924 และ 4,833 กิโลกรัม/ไร หรือคิดเปนรอยละ 22 19 และ 10 วิธีทดสอบ ไมพบการระบาดของ
เพล้ียแปงในระยะ 1–4 เดือนหลังปลูก สวนวิธีของเกษตรกรพบวาเพล้ียแปงระบาดเมื่ออายุ 2 เดือนหลังปลูก ดังนั้นเพื่อให
เกษตรกรเห็นความสําคัญในการแชทอนพันธุกอนปลูกควรมีการเผยแพรเทคโนโลยีใหเกษตรกรนําไปปรับใชตอไป   
(Table 2) สุเทพ (2552) รายงานวาการใชสารเคมีไทอะมีโทแซม ไดโนทีฟูแรน โปรไธโอฟอส หรือใชสารชนิดใดชนิดหนึ่ง
ลดอัตราลงคร่ึงหนึ่งผสมกับสารไวทออยล ฉีดพนอยางนอย 2 ครั้ง จึงจะมีประสิทธิภาพในการปองกันกําจัดเพล้ียแปง 
Table 2 Average cassava fresh yield  (kg/rai) variable cost, income (baht/rai) for recommended (DOA) 

and farmer method in Chanthaburi, Rayong and Sakaeo Province in 2010. 
Item Chanthaburi Rayong Sakaeo 

DOA Farmer DOA Farmer DOA Farmer 
1.Average Yield (kg/rai)1/ 6,199 5,064 4,684 3,924 5,344 4,833 
2. Variable cost  (baht/rai) 6,328 6,942 4,420 4,863 5,018 5,864 
3. Price (baht/kg) 3.20 3.20 3.00 3.00 2.80 2.80 
4.Income (baht/rai) 19,836 16,204 14,052 11,772 14,963 13,532 
5.Net income (baht/rai) 13,508 9,262 9,632 6,909 9,945 7,668 
6.Yield at break event point (kg/rai) 1,978 2,169 1,473 1,621 1,792 2,094 
7.Priceat break event point (baht/kg) 1.02 1.37 0.94 1.24 0.94 1.21 
8.Benefit cost ratio (BCR) 3.1 2.3 3.2 2.4 2.9 2.3 

Remark:   1/Average yield from 15 farmers 
  Yield at break event point = Variable cost/Price 
  Price at break event point = Variable cost/Average Yield 
  Benefit cost ratio (BCR) = Income/Variable cost  
 2.2 การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตมันสําปะหลังในไรเกษตรกร 
 ผลการดําเนินงานพบวาวิธีทดสอบใหผลผลิตและผลตอบแทนสูงกวาวิธีเกษตรกร คิดเปนรอยละ 23 และ 43 
(Table 3) นพดล และคณะ (2553) รายงานวาพันธุระยอง 9 ใหผลผลิตหัวสดสูงสุด รองลงมาคือพันธุระยอง 5 สวนการใช
เคร่ืองขุดมันสําปะหลังแบบไถหัวหมูซึ่งมีผาลขุดแบบจานโคง พบวาสามารถลดตนทุนคาแรงงานในการเก็บเกี่ยวลงไดคิด
เปนรอยละ 57 (Table 4) 

	 2.2	 กำรทดสอบเทคโนโลยีกำรผลิตมัน

ส�ำปะหลังในไร่เกษตรกร

	 ผลกำรด�ำเนนิงำนพบว่ำวธิทีดสอบให้ผลผลติ

และผลตอบแทนสงูกว่ำวธิเีกษตรกร	คดิเป็นร้อยละ	23	

และ	43	(Table	3)	นพดล	และคณะ	(2553)	รำยงำน

ว่ำพันธุ์ระยอง	9	 ให้ผลผลิตหัวสดสูงสุด	 รองลงมำคือ

พันธุ์ระยอง	 5	ส่วนกำรใช้เครื่องขุดมันส�ำปะหลังแบบ

ไถหัวหมูซึ่งมีผำลขุดแบบจำนโค้ง	พบว่ำสำมำรถลด

ต้นทุนค่ำแรงงำนในกำรเก็บเกี่ยวลงได้คิดเป็นร้อยละ	

57	(Table	4)
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3.	 กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตร่วมกับกำร

รณรงค์ปล่อยแตนเบียน

	 3.1	 กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีและกำรขยำย

ผลสู่เกษตรกรเครือข่ำย

	 ผลกำรด�ำเนินงำน	พบว่ำพันธุ์ระยอง	 9	 ให้

ผลผลิตหัวสดสูงสุด	6.0	ตัน/ไร่	เมื่อเก็บเกี่ยวที่อำยุ	12	

เดอืน	และพนัธุท์ีใ่ห้ผลผลติรองลงมำ	คอืพนัธุร์ะยอง	5	

ระยอง	11และระยอง	7ตำมล�ำดับ	(Table	5)	แสดงว่ำ

ในพื้นที่นิคมสหกรณ์โป่งน�้ำร้อน	จังหวัดจันทบุรี	 พันธุ์

ระยอง	 9	 น่ำจะเป็นพันธุ์ที่มีควำมเหมำะสมกับพื้นที่

มำกกว่ำพันธุ์อื่นๆ	 โดยมีกำรกระจำยพันธุ์สู่เกษตรกร

เครือข่ำยเพื่อน�ำไปขยำยผลต่อไป	แต่หำกไม่สำมำรถ

หำพันธุ์ระยอง	 9	 ได้ควรเลือกใช้พันธุ์รับรองของกรม

วิชำกำรเกษตร	หรือพันธุ์แนะน�ำที่ผ่ำนกำรรับรองพันธุ์

จำกหน่วยงำนรำชกำรทีม่ศีกัยภำพในกำรให้ผลผลติสงู

ปลูกทดแทน

6 
 

Table 3 Comparative fresh yield, variable cost and net income of cassava production with recommended 
(DOA) and farmer method in Chanthaburi, Rayong, Chachoengsao and Sakaeo Province during 
2011-2013. 

Item Technology 
DOA Farmers 

1.Average Yield (kg/rai)1/ 5,242 4,251 
2. Variable cost  (baht/rai) 4,674 4,725 
3. Price (baht/kg) 2.48 2.48 
4.Income (baht/rai) 13,000 10,542 
5.Net income (baht/rai) 8,326 5,817 
6.Yield at break event point (kg/rai) 1,884 1,905 
7.Price at break event point (baht/kg) 0.89 1.11 
8.Benefit cost ratio (BCR) 2.7 2.2 

Remark: 1/Average yield from 20 farmers  
 
Table 4 Comparative investment in baht per rai of cassava production with recommended method and  

farmer method in Chanthaburi province during 2011-2013. 
Item Recommended method Farmer method 

1. Material (baht/rai) 1,460 (32.1%) 1,410 (27.4%) 
- varieties 400 400 
- chemical fertilizer 850 650 
- herbicide 280 180 
- pesticide 250 180 
2. Labour(baht/rai) 3,084(67.8%) 3,721 (68.2%) 
- soil preparation 1,500 1,500 
- planting cost 540 821 
- spray(insecticide and weed) 280 200 
- harvesting 764 1,200 
3. Variable cost  (baht/rai) 4,544 5,131 
4. Average Yield (kg/rai) 5,949 4,618 
5. Price (baht/kg) 2.20 2.20 
6. Income (baht/rai) 13,088 10,160 
7. Net income (baht/rai) 8,544 5,029 
8. Benefit cost ratio (BCR) 2.88 1.98 
Remark: Benefit cost ratio (BCR)=Income (baht/rai)/ Variable cost  (baht/rai) 

3. การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตรวมกับการรณรงคปลอยแตนเบียน 
 3.1การถายทอดเทคโนโลยีและการขยายผลสูเกษตรกรเครือขาย 
 ผลการดําเนินงาน พบวาพันธุระยอง 9 ใหผลผลิตหัวสดสูงสุด 6.0 ตัน/ไร เม่ือเก็บเกี่ยวที่อายุ 12 เดือน 
และพันธุที่ใหผลผลิตรองลงมา คือพันธุระยอง 5 ระยอง 11และระยอง 7ตามลําดับ (Table 5) แสดงวาในพื้นที่นิคม
สหกรณโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี พันธุระยอง 9 นาจะเปนพันธุที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่มากกวาพันธุอื่นๆ โดยมีการ
กระจายพันธุสูเกษตรกรเครือขายเพื่อนําไปขยายผลตอไป แตหากไมสามารถหาพันธุระยอง 9 ไดควรเลือกใชพันธุรับรอง
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	 3.2	 กำรรณรงค์ปล่อยแตนเบียน

	 ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเกษตรจังหวัดร่วม

กบักรมส่งเสรมิกำรเกษตร	องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	

ได ้จัดงำนวันรณรงค ์ปล ่อยแตนเบียน	 ในเดือน

พฤศจิกำยน	 2554	 จ�ำนวน	 3	 ครั้ง	 ในพื้นที่อ�ำเภอ

โป่งน�้ำร้อน	จังหวัดจันทบุรี	 อ�ำเภอกบินทร์บุรี	 จังหวัด

ปรำจีนบุรี	และ	อ�ำเภอเมือง	จังหวัดระยอง	โดยมีกำร

ส�ำรวจและปล่อยแตนเบียนจ�ำนวน	4,800	คู่	 รวม	36	

จุด	มีกำรถ่ำยทอดควำมรู้กำรป้องกันก�ำจัดเพลี้ยแป้ง

สีชมพู	โดยมีผู้เข้ำร่วมรณรงค์	จ�ำนวน	140	รำย

	 3.3	 กำรติดตำมประเมินผล

	 เมื่อประเมินควำมพึงพอใจด้ำนพันธุ ์จำก

เกษตรกร	จ�ำนวน	40	รำย	โดยแบ่งระดบัควำมพงึพอใจ

เป็น	5	ระดบั	คอื	ระดบั	5	พอใจมำกทีส่ดุ	ระดบั	4	พอใจ

มำก	ระดับ	3	พอใจปำนกลำง	ระดับ	2	พอใจน้อยถึง

ปำนกลำง	 ระดับ	1	พอใจน้อยมำก	พบว่ำเกษตรกรมี

ควำมพงึพอใจพนัธุร์ะยอง	9	และระยอง	5	ในระดบัมำก

ถึงมำกที่สุด	 โดยระบุเหตุผลว่ำ	 มีหัวดก	 น�้ำหนักดี	

ผลผลิตสูง	 และเกษตรกรเก็บต้นพันธุ์ไว้ใช้ปลูกต่อไป	

รองลงมำ	คือ	พันธุ์ระยอง	7	และระยอง	11	 โดยระบุ

เหตุผลว่ำขนำดของหัวเล็กและน�้ำหนักเบำ

	 เกษตรกรทั้งหมดให้กำรยอมรับและมีควำม

พึงพอใจมำกที่สุด	 ในกำรแช่ท่อนพันธุ์ก่อนปลูกโดย

ระบุเหตุผลว่ำกำรแช่ท่อนพันธุ์สำมำรถป้องกันก�ำจัด

เพลี้ยแป้งได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	และให้ผลผลิตสูง

กว่ำกำรไม่แช่ท่อนพนัธุร้์อยละ	22	ส่วนกำรปล่อยแตน

เบียน Anagyrus  lopezi	สำมำรถควบคุมกำรระบำด

ของเพลี้ยแป้งมันส�ำปะหลังชนิดสีชมพูได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพ

สรุปและข้อเสนอแนะ

	 กำรเพิ่มศักยภำพกำรผลิตมันส�ำปะหลังในพื้นที่

โดยกำรใช้พันธุ์และเทคโนโลยีกำรผลิตที่เหมำะสมจะ

เป็นแนวทำงหนึง่ในกำรเพิม่ผลผลติ	ซึง่จำกกำรทดสอบ

พบว่ำพนัธุร์ะยอง	9	และ	ระยอง	5	เป็นพนัธุท์ีใ่ห้ผลผลติ

หวัสดสงูกว่ำพนัธุอ์ืน่ๆ	วลยัพร	และคณะ	(2553)	ได้จดั

ท�ำแผนที่ควำมเหมำะสมของเทคโนโลยีกำรผลิตมัน

ส�ำปะหลงัเฉพำะพืน้ที	่โดยรำยงำนว่ำมนัส�ำปะหลงัทกุ

พันธุ์มีควำมเหมำะสมกับพื้นที่เพำะปลูกในภำคตะวัน

ออก	กำรใช้พนัธุท์ีด่แีละปลกูในพืน้ทีเ่หมำะสมสำมำรถ

เพิม่ผลผลติให้สงูขึน้	นอกจำกนัน้กำรแช่ท่อนพนัธุก่์อน

ปลกูให้ผลผลติสงูกว่ำไม่มกีำรแช่ท่อนพนัธุค์ดิเป็นร้อย

ละ	22	เกษตรกรมกีำรน�ำวธิกีำรแช่ท่อนพนัธุไ์ปปรบัใช้

อย่ำงแพร่หลำย	 ส่วนกำรใช้เครื่องขุดมันส�ำปะหลัง	

สำมำรถลดต้นทุนค่ำแรงงำนในกำรเก็บเกี่ยวลงได้คิด

เป็นร้อยละ	57	และแปลงต้นแบบเทคโนโลยีกำรผลิต	

พบว่ำสำมำรถยกระดบัผลผลติสงูขึน้คดิเป็นร้อยละ	25	

โดยมผีูส้นใจซึง่เป็นเกษตรกรเครอืข่ำยเข้ำศกึษำดงูำน	

จ�ำนวน	 1,121	 รำย	 เมื่อน�ำเทคโนโลยีกำรผลิตมำ

ถ่ำยทอดขยำยผลในพื้นที่นิคมสหกรณ์โป่งน�้ำร้อน	

จังหวัดจันทบุรี	 พบว่ำพันธุ์ระยอง	 9	 ให้ผลผลิตหัวสด

สูงสุด	 เกษตรกรมีควำมพึงพอใจมำกถึงมำกที่สุด	 ดัง

นัน้กำรใช้เทคโนโลยกีำรผลติมนัส�ำปะหลงัทีเ่หมำะสม

กับพื้นที่	เช่น	พันธุ์	พื้นที่ปลูก	กำรดูแลรักษำ	และกำร

จัดกำรอย่ำงถูกต้องเหมำะสมจะเป็นส่วนหนึ่งในกำร

เพิ่มศักยภำพกำรผลิต	และเพิ่มรำยได้ให้แก่เกษตรกร	

7 
 

ของกรมวิชาการเกษตร หรือพันธุแนะนําที่ผานการรับรองพันธุจากหนวยงานราชการที่มีศักยภาพในการใหผลผลิตสูงปลูก
ทดแทน 
Table 5 Comparative fresh yield, stem height and starch content of 4 cassava varieties in demonstration 

field at Pong Nam Ron cooperation, Chanthaburi Province during 2011- 2013. 
Varieties Year 2010-2011  

Yield (kg/rai) Height (cm.) Starch (%) 
Rayong 5 5,077 180 25.9 
Rayong 7 4,683 182 26.3 
Rayong 9 6,063 183 27.2 
Rayong 11 5,043 192 26.3 

Remark: Average yield from 12 farmers, At area 24 rai/year 
 
 3.2การรณรงคปลอยแตนเบียน 
 ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดรวมกับกรมสงเสริมการเกษตร องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดจัด
งานวันรณรงคปลอยแตนเบียน ในเดือนพฤศจิกายน 2554 จํานวน 3 ครั้ง ในพื้นที่อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี อําเภอ
กบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี และ อําเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยมีการสํารวจและปลอยแตนเบียนจํานวน 4,800 คู รวม 
36 จุด มีการถายทอดความรูการปองกันกําจัดเพล้ียแปงสีชมพู โดยมีผูเขารวมรณรงค จํานวน 140 ราย 
    3.3การติดตามประเมินผล 
 เมื่อประเมินความพึงพอใจดานพันธุจากเกษตรกร จํานวน 40 ราย โดยแบงระดับความพึงพอใจเปน 5 
ระดับ คือ ระดับ 5 พอใจมากท่ีสุด ระดับ 4 พอใจมาก ระดับ 3 พอใจปานกลาง ระดับ 2 พอใจนอยถึงปานกลาง ระดับ 1 
พอใจนอยมาก พบวาเกษตรกรมีความพึงพอใจพันธุระยอง 9 และระยอง 5 ในระดับมากถึงมากที่สุด โดยระบุเหตุผลวา มี
หัวดก น้ําหนักดี ผลผลิตสูง และเกษตรกรเก็บตนพันธุไวใชปลูกตอไป รองลงมา คือ พันธุระยอง 7 และระยอง 11 โดยระบุ
เหตุผลวาขนาดของหัวเล็กและน้ําหนักเบา 
 เกษตรกรท้ังหมดใหการยอมรับและมีความพึงพอใจมากที่สุด ในการแชทอนพันธุกอนปลูกโดยระบุ
เหตุผลวาการแชทอนพันธุสามารถปองกันกําจัดเพล้ียแปงไดอยางมีประสิทธิภาพ และใหผลผลิตสูงกวาการไมแชทอน
พันธุรอยละ 22 สวนการปลอยแตนเบียน Anagyrus  lopezi สามารถควบคุมการระบาดของเพลี้ยแปงมันสําปะหลังชนิด
สีชมพูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

สรุปและขอเสนอแนะ 

 การเพิ่มศักยภาพการผลิตมันสําปะหลังในพื้นที่โดยการใชพันธุและเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมจะเปน
แนวทางหนึ่งในการเพิ่มผลผลิต ซึ่งจากการทดสอบพบวาพันธุระยอง 9 และ ระยอง 5 เปนพันธุที่ใหผลผลิตหัวสดสูงกวา
พันธุอื่นๆ วลัยพร และคณะ (2553) ไดจัดทําแผนที่ความเหมาะสมของเทคโนโลยีการผลิตมันสําปะหลังเฉพาะพื้นที่ โดย
รายงานวามันสําปะหลังทุกพันธุมีความเหมาะสมกับพื้นที่เพาะปลูกในภาคตะวันออก การใชพันธุที่ดีและปลูกในพ้ืนที่
เหมาะสมสามารถเพิ่มผลผลิตใหสูงขึ้น นอกจากนั้นการแชทอนพันธุกอนปลูกใหผลผลิตสูงกวาไมมีการแชทอนพันธุคิด
เปนรอยละ 22 เกษตรกรมีการนําวิธีการแชทอนพันธุไปปรับใชอยางแพรหลาย สวนการใชเคร่ืองขุดมันสําปะหลัง สามารถ
ลดตนทุนคาแรงงานในการเก็บเกี่ยวลงไดคิดเปนรอยละ 57 และแปลงตนแบบเทคโนโลยีการผลิต พบวาสามารถยกระดับ
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ค�ำขอบคุณ

ขอขอบคุณกรมวิชำกำรเกษตร	 และส�ำนักวิจัย

และพัฒนำกำรเกษตรเขตที่	 6	 จันทบุรี	 รวมทั้งคณะ	

ผู้บริหำรทุกท่ำนที่ให้กำรสนับสนุนในกำรวิจัย	และเจ้ำ

หน้ำที่จำกหน่วยงำนต่ำงๆทุกภำคส่วนในพื้นที่ที่ให้

ควำมร่วมมอืเป็นอย่ำงด	ีขอขอบคณุคณุพฒุนำ	รุง่ระวี	

ที่ให้ค�ำปรึกษำในกำรวิเครำะห์ข้อมูล	และขอขอบคุณ

เกษตรกรทกุท่ำนทีใ่ห้ควำมอนเุครำะห์พืน้ทีด่�ำเนนิกำร

วิจัยจนงำนส�ำเร็จลุล่วงตำมวัตถุประสงค์
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