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บทคัดยอ 

 

 การทดสอบเทคโนโลยีการควบคุมและปองกันกําจัดเพลี้ยแปงมันสําปะหลังในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี มี

วัตถุประสงคเพื่อทดสอบเทคโนโลยีการปองกันกําจัดเพลี้ยแปงมันสําปะหลังที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่จังหวัด

อุบลราชธานี ดําเนินงานในพื้นที่บานขี้เหล็ก ตําบลนาดี อําเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี มีเกษตรกรรวม

ดําเนินการ 5 ราย ๆ ละ 2 ไร ประกอบดวย 2 กรรมวิธี คือ วิธีปรับปรุง ทดสอบโดยใชเทคโนโลยีการผลิตมัน

สําปะหลัง ปลูกมันสําปะหลังพันธุระยอง 11 และปองกันกําจัดเพลี้ยแปงตามคําแนะนํากรมวิชาการเกษตร คือ 

การไถตากดิน 14 วัน การแชทอนพันธุดวยสารไทอะมีโทแซม อัตรา 4 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร แชทอนพันธุที่ตัดขนาด

ความยาว 25 เซนติเมตร จํานวน 2,000  ทอน แชนาน 10 นาที เปรียบเทียบกับวิธีเกษตรกรซึ่งปลูกมันสําปะหลัง

พันธุหวยบง 60 ตามวิธีปฏิบัติของเกษตรกรและไมปองกันกําจัดเพลี้ยแปง ปลูกมันสําปะหลังวันที่  8-10 

พฤษภาคม 2554 ในดินชุดจักราช มีคาความเปนกรด-ดาง 4.83 ปริมาณอินทรียวัตถุ 0.86 เปอรเซ็นต ฟอสฟอรัส

ที่เปนประโยชน 8 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม และปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได 32 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ผลการ

ดําเนินงาน ไมพบการระบาดของเพลี้ยแปงสีชมพู แตพบเพลี้ยแปงลายเขาทําลายมันสําปะหลังของกรรมวิธี

เกษตรกรในเดือนสิงหาคม 2554 ซึ่งเปนชวงที่ฝนทิ้งชวง จํานวนตนมันสําปะหลังที่เพลี้ยแปงเขาทําลายเฉลี่ย 12 

ตนตอไร และหลังจากนั้นมีฝนตกหนักและฝนตกกระจายตอเนื่องจนถึงตนเดือนตุลาคม 2554 ไดประเมินเพลี้ย

แปงทุก 15 วัน ไมพบเพลี้ยแปงอีกเลยในทั้ง 2 กรรมวิธี ในดานผลผลิต ไดเก็บเกี่ยวมันสําปะหลังวันที่ 22 

กุมภาพันธ 2555 ขณะอายุ 9 เดือน พบวา วิธีปรับปรุง ไดผลผลิตหัวสด 4,744 กก./ไร สูงกวาวิธีเกษตรกร ซึ่ง

ไดผลผลิตหัวสด 3,832 กก./ไร คิดเปนรอยละ 24 ทั้ง 2 กรรมวิธีไดเปอรเซ็นตแปงเฉลี่ย 31% ในดานผลตอบแทน 

พบวา วิธีปรับปรุง มีรายไดสุทธิ 2,539 บาท/ไร สูงกวาวิธีเกษตรกรซึ่งมีรายไดสุทธิ 1,757 บาท/ไร หรือสูงกวาคิด

เปนรอยละ 45 วิธีปรับปรุงมีคาผลตอบแทนตอคาใชจาย (BCR) 1.30 สวนวิธีเกษตรกร มีคา BCR 1.25 
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คํานํา 

 

มันสําปะหลังเปนพืชเศรษฐกิจที่ทํารายไดใหประเทศไทยปละกวา 2 หมื่นลานบาท และเปนพืชหลักของ

เกษตรกร 480,484 ครัวเรือน มีพื้นที่ปลูก 7.75 ลานไร ผลผลิตรวมทั้งประเทศ 25.15 ลานตัน และผลผลิตเฉลี่ย 

3.40 ตันตอไร (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2552) พื้นที่แหลงปลูกมันสําปะหลังที่มีศักยภาพเชิงเศรษฐกิจใน

ประเทศไทยกระจายอยูใน 33 จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ครอบคลุมพื้นที่ 9 จังหวัด ไดแก 

นครราชสีมา บุรีรัมย มหาสารคาม รอยเอ็ด ศรีสะเกษ สุรินทร ยโสธร อุบลราชธานี และอํานาจเจริญ มีพื้นที่

การเกษตรประมาณ 28.5 ลานไร เปนพื้นที่พืชไร 4.1 ลานไร ใชปลูกมันสําปะหลัง 2.74 ลานไร (สํานักงาน

เศรษฐกิจเกษตร, 2552) คิดเปนรอยละ 35 ของพื้นที่ปลูกทั้งประเทศ ไดผลผลิตรวม 8.97 ลานตัน ผลผลิตเฉลี่ย 

3,432 กก./ไร ใชในอุตสาหกรรมมันสําปะหลัง (ผลิตแปงมัน มันเสน มันอัดเม็ด) 7.42 ลานตัน และใชเปนวัตถุดิบ

ในการผลิตเอทานอล 4.44 ลานตัน รวมแลวมีความตองการมันสําปะหลังทั้งหมด 11.86 ลานตันตอป ซึ่งยังขาด

ผลผลิตอยูอีก 2.89 ลานตัน ในขณะที่ตองรักษาระดับพื้นที่ปลูกไวที่ 2.64 ลานไร และพื้นที่ดังกลาวไดกําหนดเปน

พื้นที่เรงรัดพิเศษเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลังตามยุทธศาสตรการพัฒนาการผลิตมันสําปะหลังเปนพืชพลังงาน

ทดแทน ดังนั้น จึงตองเพิ่มผลผลิตตอไรจาก 3.43 เปน 4.33 ตัน/ไร หรือ เพิ่มขึ้นอยางนอยรอยละ 27 ในขณะที่

แตละแหลงปลูกมันสําปะหลังมีความแตกตางกันทั้งดานกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ และสังคม การผลิตมัน

สําปะหลังจึงประสบปญหาที่แตกตางกัน สงผลใหประสิทธิภาพการผลิตแตกตางกัน ซึ่งประเด็นปญหาที่สําคัญ คือ 

ผลผลิตต่ํา ซึ่งมีสาเหตุมาจาก 

1.1) เพลี้ยแปงสีชมพูระบาด 

1.2) ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติต่ํา  

1.3) การจัดการดินและปุยไมถูกตองและไมเหมาะสม 

1.4) ขาดพันธุและเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมเฉพาะพื้นที่  

จังหวัดอุบลราชธานีเปนที่ตั้งของโรงงานผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลังของบริษัท อุบลเกษตร

พลังงาน จํากัด ตั้งอยูที่บานหนองแปน ตําบลนาดี อําเภอนาเยีย มีโครงสรางประกอบดวย 5 ฝาย ไดแก 1) ฝาย

ผลิตแปงมันสําปะหลัง ใชวัตถุดิบจากหัวมันสด 300 ตันตอวัน 2) ฝายโรงงานผลิตกระแสไฟฟาเชื้อเพลิงชีวมวล 

กําลังการผลิต 10 เมกะวัตต 3) ฝายโรงงานผลิตเอทานอล มีกําลังการผลิต 200,000 ลิตรตอวัน ใชวัตถุดิบจากมัน

สําปะหลัง 1,200 ตันตอวัน 4) ฝายโรงงานผลิตอาหารสัตว 5) ฝายโรงงานผลิตไบโอแกส โดยรวมโรงงานแหงนี้ มี

ความตองการหัวมันสด 3,000 ตันตอวัน ไดเปดดําเนินการเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 โรงงานมีเครือขายผูปลูก

มันสําปะหลัง ประมาณ 10,000 ไร และมีเกษตรกรเครือขายผูปลูกมันสําปะหลังอื่น ๆ ในเขตพื้นที่รัศมี 50 



กิโลเมตรรอบโรงงาน ในขณะที่จังหวัดอุบลราชธานีมีพื้นที่ปลูกมันสําปะหลัง 121,891 ไร ไดผลผลิต 395,052 ตัน 

(สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2551) เมื่อเทียบปริมาณความตองการวัตถุดิบกับวัตถุดิบที่ผลิตได จะเห็นวา ยัง

ขาดวัตถุดิบอยูอีกประมาณ 600,000 ตันตอป จากการสอบถามเจาหนาที่ฝายสงเสริมการผลิตของโรงงานและ

สํารวจ ศึกษาขอมูลโดยสํานักวิจัยละพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 พบวา ในเขตพื้นที่นี้พบการระบาดของเพลี้ยแปงมัน

สําปะหลังสีชมพู เกษตรกรสวนใหญยังขาดความรูและประสบการณในการปลูกมันสําปะหลัง ขาดพันธุและ

เทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม  

สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 มีภารกิจหลักสําคัญประการหนึ่ง คือ การวิจัยและพัฒนาพืชและ

เทคโนโลยีการผลิตพืช มีผลงานวิจัยดานพันธุ เทคโนโลยีการผลิต และเทคโนโลยีการควบคุมและปองกันเพลี้ยแปง

มันสําปะหลัง ที่สามารถนําไปแกปญหาและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ถือวาเปนพันธกิจสําคัญของ

องคการ ดังนั้น เพื่อเปนการแกปญหาการระบาดของเพลี้ยแปงสีชมพู ซึ่งเปนปญหาเรงดวนของเกษตรกรในการ

ผลิตมันสําปะหลังสูภาคอุตสาหกรรม จําเปนตองนําเทคโนโลยีไปทดสอบ ปรับใช และขยายผลสูเกษตรกร เพื่อ

นําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจของทองถิ่นและประเทศไทยตอไป  

 

วิธีดําเนินการ 

 

ดําเนินงานทดสอบในพื้นที่เกษตรกร โดยเกษตรกรเปนผูดําเนินการ ใชวิธีการและแนวทางการดําเนินงาน

ตามข้ันตอนการวิจัยระบบการทําฟารม (farming systems research หรือ FSR) (อารันต, 2532) และการพัฒนา

เทคโนโลยีแบบมีสวนรวม (participatory technology development หรือ PTD) โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1  การคัดเลือกพ้ืนที่เปาหมายและพ้ืนที่ทดสอบ  

 เปนการเลือกพื้นที่ตามวัตถุประสงคที่วางไว โดยหวังวา เกษตรกรในบริเวณที่ทําแปลงทดสอบจะได

ประโยชนจากผลงานวิจัยอยางเต็มที่  

(1) การเลือกพื้นที่เปาหมาย คัดเลือกแหลงปลูกมันสําปะหลังที่เปนแหลงผลิตหลักของโรงงานแปง

มันสําปะหลัง และประสบปญหาเพลี้ยแปงสีชมพูระบาด  

(2) การเลือกพื้นที่ทดสอบ เปนพื้นที่ที่ประสบปญหา และเปนตัวแทนของพื้นที่เปาหมายสําหรับทํา

การทดสอบเทคโนโลยี ซึ่งเมื่อไดเทคโนโลยีแลวสามารถขยายผลใชในพื้นท่ีเปาหมายได 

     ขั้นตอนที่ 2  การวิเคราะหและวินิจฉัยปญหาพื้นที่เปาหมาย เปนกระบวนการที่นักวิจัยหลายสาขา

ทํางานรวมกัน เพื่อเขาไปศึกษาสภาพการปลูกมันสําปะหลังสําหรับแกปญหาและปรับปรุงการผลิต ใชวิธีการจัด

เวทีประชุม เสวนาระดมความคิดนําไปสูการวางแผนการวิจัยเพื่อแกปญหาเพลี้ยแปงสีชมพูระบาด  

 ขั้นตอนที่ 3  วางแผนการทดลอง โดยใชเทคโนโลยีที่ไดจากผลงานวิจัย ทดสอบเปรียบเทียบกับวิธี

ปฏิบัติของเกษตรกร 

     ขั้นตอนที่ 4  การทดลอง ดําเนินการตามแผนการทดลอง บันทึกขอมูล ตรวจสอบขอมูล ติดตามและ

ประเมินผลการดําเนินงาน  

 



อุปกรณ  

- พันธุพืช : พันธุมันสําปะหลังระยอง 11 และ หวยบง 60   

- ปุย : ปุยเคมี 15-7-18, 15-15-15 

 : ปุยอินทรีย ไดแก มูลวัว มูลสุกร    

- สารปองกันกําจัดศัตรูพืช  : พาราควอต ไทอะมีโทแซม 

- แตนเบียน A. lopezi 

- อุปกรณอ่ืน ๆ  : เครื่องชั่งและเครื่องวัดแปงในหัวสดมันสําปะหลัง  

   

วิธีการ 

 การทดสอบมี 2 กรรมวิธี 2 ซ้ํา มีวิธีปฏิบัติ ดังนี้ 

  กรรมวิธีที่ 1 วิธีปรับปรุง เตรียมดินโดยการไถดะ 1 ครั้ง หวานปุยหมักมูลโค-และมูลสุกร อยางละ

เทากัน อัตรา 1,000 กก./ไร แลวไถพรวน ไถยกรอง ระยะระหวางรอง 1.00 เมตร ปลูกมันสําปะหลังตนฤดูฝน  (8-10 

พฤษภาคม 2554) ใชพันธุระยอง 11 ระยะระหวางตน 1.00 เมตร ตัดทอนพันธุยาวประมาณ 25 เซนติเมตร แชทอน

พันธุดวยสารไทอะมีโทแซม อัตรา 4 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร แชนาน 10 นาที ปกทอนพันธุที่เตรียมแบบปกตรง กําจัด

วัชพืชเมื่อมันสําปะหลังอายุ 1 เดือน แลวใสปุยเคมี 15-7-18 อัตรา 100 กก./ไร เมื่อดินมีความชื้นเพียงพอ และกําจัด

วัชพืชอีกครั้งตามความหนาแนนของปริมาณวัชพืช ปลอยแตนเบียนเพื่อควบคุมเพลี้ยแปงมันสําปะหลัง โดยนํา

ภาชนะที่บรรจุแตนเบียนไปวางใกล ๆ ยอดมันสําปะหลังที่มีเพลี้ยแปง เปดฝาภาชนะแตนเบียน ใหแตนเบียนบิน

เขาหายอดมันสําปะหลัง ยอดละ 4-5 ตัว แลวยายไปปลอยใสยอดใหมที่มีเพลี้ยแปง ทําเชนนี้จนแตนเบียนหมด 

อัตราการปลอย ตั้งแต 50-100 คูตอไร หากพบเพลี้ยแปงระบาดรุนแรงใหปลอยอัตรา 200 คูตอไร หลังจากปลอย

ประมาณ 1-2 เดือน ตรวจสอบการปรากฏตัวของแตนเบียน A. lopezi ในพื้นที่ที่ปลอย โดยปกติหากพบเพลี้ย

แปงมันสําปะหลังสีชมพูเปนปริมาณมากจะพบแตนเบียนเพิ่มปริมาณอยางรวดเร็ว และมักพบบินวนรอบยอดมัน

สําปะหลังที่มีเพลี้ยแปงกําลังลงทําลาย ภายหลังการปลอย 1 เดือน ตรวจสอบยอดมันสําปะหลังที่แตกใหม จะ

พบวายอดใหมที่แตกใหมจะมีอาการยอดหงิกลดลง เก็บตัวอยางยอดมันสําปะหลังที่ยังมีเพลี้ยแปงสีชมพูลงทําลาย 

จากบริเวณที่ปลอยแตนเบียนแลว นํากลับมาเก็บไวในกรงเลี้ยงแมลง รอใหแตนเบียนออกจากมัมมี่ที่มีในแตละ

ยอด เก็บรวบรวม ตรวจนับ และบันทึกจํานวน ซึ่งนอกจากจะทราบปริมาณแตนเบียนที่ลงทําลายเพลี้ยแปงในแต

ละยอดแลว ยังสามารถเก็บแตนเบียนที่ไดและนําไปปลอยในพื้นที่ที่ยังไมมีการปลอยแตนเบียนอีกดวย  เก็บเกี่ยว

มันสําปะหลังเมื่อมีอายุ 12 เดือน 

กรรมวิธีที่ 2 วิธีเกษตรกร ใชพันธุหวยบง 60 ปฏิบัติตามวิธีเกษตรกร คือ ไถดะ 1 ครั้ง ไถพรวน 

1 ครั้ง แลวยกรอง ระยะระหวางสันรอง 1.00 เมตร ปลูกมันสําปะหลังบนสันรองระยะหาง 0.80 เมตร เมื่ออายุ 1-

2 เดือน กําจัดวัชพืชแลวใสปุย 15-15-15 อัตรา 50 กก./ไร และปุยมูลโค-กระบือ อัตรา 500 กก./ไร กําจัดวัชพืช

อีกครั้งตามความหนาแนนของปริมาณวัชพืช ไมปลอยแตนเบียน ตรวจนับการลงทําลายของเพลี้ยแปง เก็บเกี่ยวมัน

สําปะหลังเมื่อมีอายุ 12 เดือน 



 

การบันทึกขอมูล 

  1)  ขอมูลดิน  ไดแก ความเปนกรด-ดาง (pH)  อินทรียวัตถุ และปริมาณธาตุอาหารหลัก 

  2) ขอมูลสภาพภูมิอากาศ ไดแก ปริมาณน้ําฝน จํานวนวันฝนตก และการกระจายการตกของฝน 

จากสถานีอากาศเกษตรอุบลราชธานี 

  3) วันปลูก วันเก็บเกี่ยว และการปฏิบัติตาง ๆ ตั้งแตปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว 

  4)  ตรวจนับการระบาดของเพลี้ยแปง 

5) ผลผลิต โดยวิธสีุมตัวอยางเก็บผลผลิต ขนาดพ้ืนที่ 4x5 เมตร จํานวน 4 จุด/ไร  

6) คุณภาพผลผลิตโดยวัดเปอรเซ็นตแปงในหัวมันสด  

  7)  ขอมูลทางเศรษฐศาสตรที่สําคัญ ไดแก ตนทุนผันแปร ราคาขาย และรายได เก็บขอมูลจาก

พื้นที่ทดลอง   

8)  ประเมินการยอมรับของเกษตรกร โดยสอบถามความคิดเห็นของเกษตรกรเกี่ยวกับ

เทคโนโลยีที่นําเขาไปทดสอบและใหเกษตรกรสรุปผลรวมกัน 

ขั้นตอนที่ 5 การขยายผล การถายทอดเทคโนโลยี และการประเมินผลการดําเนินงาน เปนขั้นตอน

การเผยแพรผลความสําเร็จของการดําเนินงาน ไปสูเกษตรกรบริเวณใกลเคียงที่อยูในพื้นที่เปาหมาย หรือเกษตรกร

ที่มีเขตนิเวศเกษตรคลายคลึงกับพื้นที่ทดสอบ เพื่อขยายพื้นที่การทดสอบใหมากขึ้น โดยใชคําแนะนําที่ผานการ

ทดสอบ และจากการจัดงานวันนัดพบเกษตรกร (field day)  

ในที่นี้ จะดําเนินการในขั้นตอนที่ 4 สวนขั้นตอนที่ 5 จะยังไมดําเนินการ จนกวาจะไดมีการประเมิน

ความเหมาะสมของเทคโนโลยีการผลิตกอน 

 

เวลาและสถานที่ 

 เวลา เริ่มตนเดือนตุลาคม 2553  สิน้สุดมีนาคม 2555  

 สถานที ่บานขี้เหล็ก ตําบลนาดี อําเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 

ผลและวิจารณผลการทดลอง 

 

ผลการทดสอบ ไดรวบรวมขอมูลจากเกษตรกร 5 ราย พบวา 

1) การใชเทคโนโลยีการควบคุมและปองกันกําจัดเพลี้ยแปงมันสําปะหลัง ไดปฏิบัติตามคําแนะนําของกรม

วิชาการเกษตร ตั้งแตการเตรียมพื้นที่ปลูก การเตรียมทอนพันธุ ระยะปลูก การปฏิบัติดูแลรักษา การปลอยแตน

เบียนควบคุมเพลี้ยแปง และการประเมินประสิทธิภาพของแตนเบียน ผลการดําเนินงาน ไมพบการระบาดของ

เพลี้ยแปงสีชมพู แตพบเพลี้ยแปงลายเขาทําลายมันสําปะหลังของกรรมวิธีเกษตรกรในเดือนสิงหาคม 2554 ซึ่ง



เปนชวงที่ฝนทิ้งชวง จํานวนตนมันสําปะหลังที่เพลี้ยแปงเขาทําลายเฉลี่ย 12 ตนตอไร และหลังจากนั้นมีฝนตก

หนักและฝนตกกระจายตอเนื่องจนถึงตนเดือนตุลาคม 2554 ไดประเมินเพลี้ยแปงทุก 15 วัน ไมพบเพลี้ยแปงอีก

เลยในทั้ง 2 กรรมวิธี และอีกประการหนึ่งที่ไดเตรียมการเพื่อปองกันกําจัด คือ การกําหนดจํานวนประชากรมัน

สําปะหลัง โดยปลูกใหมีจํานวนตน 1,600 ตน/ไร หรือปลูกระยะ 1.0 x 1.0 เมตร ซึ่งระยะตนหางกวาวิธีเกษตรกร 

ทั้งนี้เพ่ือความสะดวกในการตรวจประเมินการระบาด 

2) ผลผลิตและเปอรเซ็นตแปงมันสําปะหลัง วิธีปรับปรุง ไดผลผลิตเฉลี่ย 4,744 กก./ไร สูงกวาวิธี

เกษตรกร ซึ่งไดผลผลิต 3,832 กก./ไร ทั้ง 2 กรรมวิธี วัดคาเปอรเซ็นตแปงได 31 เปอรเซ็นต (ตารางที่ 2) 

3) ตนทุนการผลิตและผลตอบแทน วิธีปรับปรุง มีตนทุนการผลิต 8,609 บาท/ไร รายได 11,148 บาท/ไร 

รายไดสุทธิ 2,539 บาท/ไร และผลตอบแทนตอคาใชจายการลงทุน (Benefit Cost Ratio : BCR) 1.30 วิธี

เกษตรกร มีตนทุนการผลิต 7,248 บาท/ไร รายได 9,005 บาท/ไร รายไดสุทธิ 1,757 บาท/ไร และผลตอบแทน

ตอคาใชจายการลงทุน (Benefit Cost Ratio : BCR) 1.25 (ตารางที่ 3) ทั้ง 2 วิธีมีคา BCR มากกวา 1 กิจกรรมมี

กําไร สามารถดําเนินการผลิตได 

4) จากผลการทดลองเก็บเกี่ยวผลผลิตในเดือนกุมภาพันธ มันสําปะหลังมีอายุ 9 เดือน วิธีปรับปรุง ซึ่ง

ปลูกพันธุระยอง 11 ไดผลผลิต 4,744 กก./ไร ต่ํากวาคาดการณผลผลิตที่ควรจะได คือ 6.2 ตัน/ไร นอกจากจะมี

สาเหตุมาจากการเก็บเกี่ยวกอนอายุครบตามกําหนดแลว อาจมีสาเหตุมาจากการกระจายของฝนไมดี มีทั้งฝนทิ้ง

ชวง และฝนตกหนักมาก ในดานคุณภาพผลผลิต ทั้ง 2 กรรมวิธีใหเปอรเซ็นตแปงสูงถึง 31 เปอรเซ็นต  ถาหากรอ

ใหมีอายุครบ 12 เดือน ผลผลิตของพันธุระยอง 11 อาจจะเพิ่มขึ้นอีก แตเปอรเซ็นตแปงจะลดลงเนื่องจากมัน

สําปะหลังแตกใบใหม ดังนั้น ถาหากระบบการตลาดมีการซื้อขายตามคุณภาพ การที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวขณะที่ยัง

ไมมีฝนตกครั้งแรก (ในชวงปลายเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ) จะทําใหเกษตรกรมีรายไดสูง  

  

 

 

 

 

 

สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา 

 

การทดสอบเทคโนโลยีการควบคุมและปองกันกําจัดเพลี้ยแปงมันสําปะหลังและเทคโนโลยีการผลิตมัน

สําปะหลังของกรมวิชาการเกษตรโดยการใชพันธุระยอง 11 ซึ่งเปนพันธุรับรองของกรมวิชาการเกษตร และใสปุย

ตามคาวิเคราะหดิน ซึ่งปลูกในพื้นที่ดินรวนปนทรายชุดดินจักราช เดือนพฤษภาคม 2554 ในเขตที่มีปริมาณน้ําฝน 

1,600 มิลลิเมตรตอป โดยปฏิบัติตามคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตรทุกขั้นตอนการผลิต และเก็บเกี่ยวผลผลิต

เมื่ออายุ 9 เดือน ทําใหไดผลผลิตและรายไดสุทธิสูงกวาวิธีเกษตรกร คิดเปนรอยละ 24 และ 45 ตามลําดับ   

 



การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 

ผลงานวิจัยของโครงการนี้เปนประโยชนตอเกษตรกรในพื้นที่ปลูกใหมสําหรับมันสําปะหลัง ซึ่งประสบ

ปญหาการระบาดของเพลี้ยแปงสีชมพู การนําเทคโนโลยีไปทดสอบแกปญหาโดยเกษตรกรมีสวนรวมทําให

เกษตรกรไดใชเทคโนโลยีอยางถูกตอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ไดเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูเทคโนโลยีการ

ผลิตมันสําปะหลังเฉพาะพื้นที่ แมวาในป 2554 ที่ทําการทดสอบไมพบการระบาดของเพลี้ยแปงสีชมพูแตการนํา

เทคโนโลยีการผลิตมันสําปะหลังของกรมวิชาการเกษตรเขาไปทดสอบเพื่อเพิ่มผลผลิต ทําใหเกษตรกรไดผลผลิต

และรายไดเพ่ิมขึ้น   

 

คําขอบคุณ 

 โครงการวิจัยการทดสอบเทคโนโลยีการควบคุมและปองกันกําจัดเพลี้ยแปงมันสําปะหลังในพื้นที่จังหวัด

อุบลราชธานี ในนามของคณะผูวิจัย ขอขอบคุณเกษตรกรเจาของแปลงทดสอบ และผูใหญบานที่ใหความอนุเคราะห

ในการใชอาคาร สถานที่ ประชุมปรึกษาหารือ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู และการสรุปบทเรียน ขอบคุณกรมวิชาการ

เกษตรที่สนับสนุนงบประมาณเพื่อแกปญหาเรงดวนในพื้นที่ และขอบคุณเจาหนาที่ทุกคนที่ชวยดําเนินงานจนสําเร็จ    
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ตารางที่ 1  ผลวิเคราะหดินแปลงทดสอบในพื้นที่เกษตรกรบานขี้เหล็ก ต.นาดี อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี ป 2554 
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู กรรมวิธี 
ผลวิเคราะหสมบัติของดิน 

pH OM  N  Avai.P Exch.K 



(%) (%) mg/kg mg/kg 

1 นายหนูแสง สุทธิบุตร 41 หมูที่ 7 ปรับปรุง 4.57 0.60 0.030 4.9 20 

   เกษตรกร 4.84 0.73 0.037 7.5 30 

2 นายหนูสนิ  สุทธิบุตร 91 หมูที่ 7 ปรับปรุง 5.13 0.60 0.030 5.2 40 

   เกษตรกร 5.06 0.76 0.038 6.2 34 

3 น.ส.สาคร  กัลยามา 185 หมูที่ 7 ปรับปรุง 4.58 0.81 0.041 16.6 36 

   เกษตรกร 5.14 0.94 0.047 13.9 44 

4 นางบัวลอง  คําลือชัย 9 หมูที่ 7 ปรับปรุง 4.71 0.66 0.033 4.1 27 

   เกษตรกร 4.91 0.90 0.045 6.8 37 

5 นางบุญเติม  คํามั่น 44 หมูที่ 7 ปรับปรุง 4.66 1 0.050 7.9 31 

   เกษตรกร 4.75 1.27 0.064 4.4 25 

เฉลี่ย  4.83 0.86 0.050 7.9 32 

ผลวิเคราะห  กรด < 1  7-30 30-60 

อัตราปุยที่ใส N-P2O5- K2O (กก./ไร)  - - 16 8 16 

 

 

ตารางที่ 2  ผลผลิตหัวสดและเปอรเซ็นตแปงมันสําปะหลังแปลงทดสอบในพื้นที่เกษตรกรบานขี้เหล็ก ต.นาดี อ.

นาเยีย จ.อุบลราชธานี ป 2554 
 

ที ่ ชื่อเกษตรกรรวมโครงการ 
ผลผลิตหัวสด (กก./ไร) เปอรเซ็นตแปง (%) 

วิธีปรับปรุง วิธีเกษตรกร วิธีปรับปรุง วิธีเกษตรกร 

1 นายหนูแสง สุทธิบุตร 5,210 4,080 31 31 

2 นายหนูสิน  สุทธิบุตร 5,640 4,280 30 30 

3 น.ส.สาคร  กัลยามา 4,720 3,840 31 32 

4 นางบัวลอง  คําลือชัย 4,000 3,600 31 30 

5 นางบุญเติม  คํามั่น 4,240 3,360 31 31 

เฉลี่ย  4,744 3,832 31 31 
 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางที่ 3  ตนทุนการผลิต ผลผลิต และผลตอบแทนการผลิตมันสําปะหลังในพื้นที่เกษตรกรบานขี้เหล็ก ต.นาดี 

อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี ป 2554  

 

รายการ 
กรรมวิธี 

วิธีปรับปรุง วิธีเกษตรกร 

1. ตนทุนผันแปร 

    1.1 คาเตรียมดิน (บาท/ไร) 

    1.2 คาแรงงาน (บาท/ไร) 

- ปลูก 

- กําจัดวัชพืช 

- ใสปุย 

- เก็บเก่ียว 

- ขนสง     

   1.3 คาวัสดุ (บาท/ไร) 

- พันธุ 

- ปุยเคม ี

- ปุยอินทรีย 

- สารเคมีกําจัดศัตรูพืช 

 

500 

 

400 

800 

300 

1,660 

759 

 

500 

1,900 

1,500 

290 

 

500 

 

400 

800 

300 

1,982 

906 

 

500 

960 

750 

150 

2. ตนทุนผันแปรทั้งหมด (บาท/ไร) 8,609 7,248 

3. ผลผลิต (กก./ไร) 4,744 3,832 

4. ราคาขาย (บาท/กก.) 2.35 2.35 

5. รายได (บาท/ไร) 11,148 9,005 

6. รายไดสุทธิ (บาท/ไร) 2,539 1,757 

7. Benefit  Cost  Ratio 1.30 1.25 

8. ตนทุนตอหนวยผลผลิต (บาท/กก.) 1.82 1.90 

หมายเหตุ  

ตนทุนการผลิตมันสําปะหลังเฉลี่ยจากเกษตรกรรวมโครงการ 5 ราย 

ป 2554  ปุย 15-7-18  ราคา 19 บาท/กก. 

ปุย 15-15-15  ราคา 19.20 บาท/กก. 

อัตราคาจางแรงงาน   200 บาท/วัน 

 

 

 



 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

1) ขั้นตอนการตรวจนับการระบาดของเพลี้ยแปงกอนการปลอยแตนเบียน  

 วิธีการตรวจนับเพลี้ยแปงเพื่อประเมินการระบาดของเพลี้ยแปง ประเมินการระบาดรายตนแบงเปน 6 

ระดับ  ตั้งแต 0-6 ใหประเมินแตละแปลง ๆ ละ 50 ตน ยึดแถวที่มีการระบาดเปนแถวหลักในการสุมตัวอยาง แต

ใหเก็บขอมูลในแถวที่ 3 ตนที่ 3 เปนจุดเริ่มตน ใชเทคนิคการสุมแบบมีระบบ โดย random ตนแรกที่จะสุมกอน 

แลวใชการสุมตน เวน 10 ตน หรือถามีพื้นที่ปลูกใหญมากก็ใหพิจารณาตามความเหมาะสม แตใหยึดแถวที่ระบาด

มากเปนแถวแรก โดยใหคะแนนของการระบาดดังนี้  

  0  =  ไมพบเพลี้ยแปง 

1 = พบเพลี้ยแปงระยะตัวออนและตัวเต็มวัย 1-25 ตัว 

2 = พบเพลี้ยแปงระยะตัวออนและตัวเต็มวัย 26-50 ตัว 

3 = พบเพลี้ยแปงระยะตัวออนและตัวเต็มวัย 51-75 ตัว 

4 = พบเพลี้ยแปงระยะตัวออนและตัวเต็มวัย 76-100 ตัว 

5 = พบเพลี้ยแปงระยะตัวออนและตัวเต็มวัย มากกวา 100 ตัว 

 

2) การคํานวณคาทางเศรษฐศาสตรบางคา 

  - รายไดสุทธิ  = รายได – ตนทุนผันแปร 

  - ดัชนีรายไดสุทธิ (%)  =  รายไดสุทธิของวิธีปรับปรุง   

      รายไดสุทธิของวิธีเกษตรกร 

      กําหนดใหดัชนีรายไดสุทธิของเกษตรกร = 100 

 

  - ผลตอบแทนตอคาใชจายการลงทุน (Benefit Cost Ratio : BCR) 

     

    BCR   =   

x 100 

        รายได 

   ตนทุนผันแปร 


