
การทดสอบเทคโนโลยีการควบคุมและปองกันกําจัดเพลี้ยแปงมันสําปะหลังในพื้นที่สํานักวิจัยและพัฒนาการ

เกษตรเขตที่ 5 
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บทคัดยอ 

 

การทดสอบเทคโนโลยีการควบคุมและปองกันกําจัดเพลี้ยแปงมันสําปะหลัง ในพื้นที่สํานักวิจัยและ

พัฒ นาการเกษตรเขตที่  5 ดํ าเนิ นการในแปลงเกษตรกร จ .อุทั ยธานี  และ จ . กาญจนบุ รี  ระหวาง 

ป พ.ศ. 2552 – 2554 วัตถุประสงค คือ ปองกันกําจัดเพลี้ยแปงที่ระบาดในมันสําปะหลัง ลดความเสียหายตอ

ผลผลิต โดยวิธีทดสอบ ประกอบดวย การใสปุยเคมี สูตร 15-7-18 อัตรา 50 กิโลกรัมตอไร ใสครั้งเดียว  

เมื่อมันสําปะหลังอายุ 1 – 3 เดือน และหากมีการระบาดของเพลี้ยแปง จะทําการสุมประเมินนับปริมาณเพลี้ยแปง 

กอนจะทําการฉีดพนสารเคมี ตามคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร เปรียบเทียบกับวิธีเกษตรกรซึ่งใสปุยเคมี

หลากหลายสูตร ได แก  16 -8-8 , 15-15-15 , 16-16-8 และ 27-12-6  อัต รา 30-50 กิ โลกรัมตอ ไร  

และบางรายมีการใสปุยอินทรียอัตรา 500 กิโลกรัมตอไร รวมดวย เมื่อมันสําปะหลังอายุ 1 – 3 เดือน 

ผลการดําเนินงาน พบวา มีการระบาดของเพลี้ยแปงนอยมากในมันสําปะหลังอายุ  1-8 เดือน  

วิธีทดสอบ จ.อุทัยธานี ใหผลผลิตเฉลี่ย 3,229 กิโลกรัมตอไร รายได 10,350 บาทตอไร และตนทุนผันแปร 4,262 

บาทตอไร ซึ่งมากกวาวิธีเกษตรกรรอยละ 7.6, 7.8 และ 6.7 ตามลําดับ สวน จ. กาญจนบุรี วิธีทดสอบใหผลผลิต

เฉลี่ย 2,550 กิโลกรัมตอไร รายได 7,298 บาทตอไร ตนทุนผันแปร 3,782 บาทตอไร ซึ่งมากกวาวิธีเกษตรกรรอย

ละ 21.4, 21.6 และ 68.6 ตามลําดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
1/ สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดชัยนาท 

2 / สถาบันวิจัยพืชไรและพืชทดแทนพลังงาน 



 

 

 

 

 

 

บทนํา 

 

 เมื่อตนป พ.ศ. 2551 พบการระบาดของเพลี้ยแปงมันสําปะหลังระบาดรุนแรง อยางไมเคยพบมากอน  

ที่ อ.คลองขลุง จ.กําแพงเพชร อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา ซึ่งหากวิเคราะหสาเหตุการระบาดสวนหนึ่งนาจะมาจาก

สภาพอากาศที่แหงแลงยาวนาน มีสภาพแวดลอมเหมาะสม ทําใหเพลี้ยแปงมีการขยายพันธุไดดีขึ้น เพิ่มจํานวนมาก

ขึ้น  ซึ่ งไม มี การเตื อนการระบาดให เกษตรกรทราบกอนล วงหน า ในป  พ.ศ.2552 ยั งมี การระบาดอยู  

กรมสงเสริมการเกษตรออกขาวเตือนการระบาดในเดือนพฤษภาคม ทุกระยะการเจริญเติบโตของมันสําปะหลังเพลี้ย

แปงที่เขาทําลาย มี 2 ประเภท คือ ชนิดวางไข จะวางไข ในถุงไขมีใยคลายสําลีหุม 1 ถุง มีตั้งแต 35-500 ฟอง ระยะ

ไข  6-7 วัน  และชนิ ดออกลู กเป นตั ว ตั วอ อนของเพลี้ ยแป งจะลอกคราบ 3-4 ครั้ ง มี การเคลื่ อนที่ ได  

อายุประมาณ 35 วัน ตัวเต็มวัย ดานขางและดานหลังมีแปงปกคลุม ประมาณ 10 วัน จะวางไขหรืออกลูก  

รวมวงจรชีวิตประมาณ 60 วัน 

วิธีการปองกันในเบื้องตนสามารถทําได 4 วิธี คือ 1. การทําเขตกรรม การเตรียมแปลงที่ดี การหลีกเลี่ยงการ

ปลูกซ้ําในพื้นที่ที่พบการระบาด การใชพันธุที่ปลอดโรค การปลูกตนฤดูฝนเพื่ อใหมันสําปะหลังแข็งแรง  

การปลูกพืชหมุนเวียน การกําจัดเศษวัชพืชรอบแปลง การปองกันโดยใชวิธีกล การหมั่นตรวจแปลงมันสําปะหลังของ

ตนเองอยางสม่ําเสมอ หลังปลูก 1-4 เดือน หากพบเพลี้ยแปง หรือมันสําปะหลังแสดงอาการยอดหงิกงอ  

ใหรีบทําลายโดยตัด หรือถอนตนใสถุงพลาสติก นําไปเผาทิ้งหรือฝงดิน และทําความสะอาดแปลงหลังเก็บเกี่ยว  

2. การใชชีววิธี เพลี้ยแปงมีศัตรูธรรมชาติ แมลงเบียนและแมลงห้ํา ไดแก ดวงเตา แมลงชางปกใส คอยควบคุม

ปริมาณใหอยูในสภาพสมดุลในธรรมชาติ แตในปจจุบันการผลิตมันสําปะหลังหรือพืชชนิดอื่นๆ มีการใชสารเคมีกําจัด

แมลงในปริมาณมาก ทําใหระบบนิเวศนสูญเสียไป แมลงตัวเบียน แมลงห้ําเหลือนอยลง วิธีการนี้จึงไมไดผลเทาที่ควร 

แมจะมีการเพิ่ มประชากรแมลงเบี ยน แมลงห้ํ า ในธรรมชาติแล วก็ตาม เนื่ องจากแมลงเบี ยน แมลงห้ํ า 

ไมสามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม และปริมาณของแมลงเบียน แมลงห้ํา ไมสัมพันธกับชวงเวลาการระบาดของ

เพลี้ ยแป ง นอกจากนี้ การใช ชี ววิธี มี ขั้ นตอนและการลงทุ นที่ สู ง ซึ่ งอาจไมคุ มค าเมื่ อนํ ามาใช ในแปลง 

มันสําปะหลัง 3. การใชพันธุตานทาน ในปจจุบันยังไมมีพันธุตานทาน พบบางพันธุที่คอนขางตานทานตอเพลี้ยแปง

และทําความเสียหายไมรุนแรง เชน พันธุระยอง 90  ระยอง 60  และ ระยอง 9 เปนตน ถึงแมจะเปนพันธุ 

ที่คอนขางตานทานแตปญหาพี่พบ คือ พันธุมีประมาณนอย ทอนพันธุมีราคาแพง ไมทันตอฤดูปลูก เกษตรกรขาด

ขอมูลขาวสาร หรือไมเปนที่นิยมปลูกของเกษตรกร 4. การใชสารเคมี เปนวิธีการแนะนําที่นาจะไดผลและคุมคากวา

วิธีการอื่นๆ ปจจุบันมีคําแนะนําการใชสารเคมี ไทอะมี โทแซม Thiamethoxam (ชื่ อสามัญ) ไดโนทีฟูแรน 

dinotefuran (ชื่อสามัญ) โปรไธโอฟอส Prothiofos (ชื่อสามัญ) โดยใชสารเคมีไทอะมีโทแซม 25% WP อัตรา  



 

2-4 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร อัตรา 80 ลิตรตอไร เมื่อพบการระบาดของเพลี้ยแปง หรือกอนปลูก แชทอนพันธุดวยน้ําที่

ผสมสารเคมีไทอะมีโทแซม สามารถปองกันเพลี้ยแปงไดในระยะ 1-2 เดือนหลังปลูก ดังนั้นการใชสารเคมีเพียงตัวใด

ตัวหนึ่ งผสมกับไวทออยลตามอัตราแนะนําฉีดพน จึงเปนกรรมวิธีที่ดีสุดที่สามารถนํามาใช เปนวิธีปองกัน 

การระบาดของเพลี้ยแปง ลดการสูญเสียของผลผลิต ตนทุนการผลิต นอกจากนี้การใชทอนพันธุที่ปราศจากโรค แมลง

ศัตรู  เปนอีกแนวทางหนึ่ งที่ คาดวาจะสามารถควบคุมปองกันการแพรระบาดของเพลี้ ยแป งและนํ าไป 

ขยายผลสูเกษตรกรในพื้นที่อื่นตอไป 

ในป  พ.ศ. 2552 สวพ.5 ไดขอมูลการระบาดของเพลี้ยแปงมันสําปะหลังจากสํานักงานเกษตร  

อําเภอเลาขวัญ จ.กาญจนบุรี พบวา มีพื้นที่การระบาดของเพลี้ยแปงในพื้นที่ ต.หนองประดู ต.หนองฝาย  

ต.หนองปลิง ต.หนองนกแกว รวมพื้นที่การระบาด 109,720 ไร จํานวนเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบ 4,354 ราย 

และจ.อุทัยธานี ไดเขาไปประสานงานกับสํานักงานเกษตรอําเภอบานไร พบวา พื้นที่ที่มีการระบาดของเพลี้ยแปง

มากที่สุด ไดแก ต.หนองบมกลวย อ.บานไร 

ดังนั้น สวพ.5 จึงไดดําเนินการทดลอง โดยการนําเทคโนโลยีการควบคุมและปองกันกําจัดเพลี้ยแปง 

มันสําปะหลังตามคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตรมาทดสอบในพื้นที่ ไดแก การแชทอนพันธุ และสํารวจประเมิน

ความเสียหายของผลผลิตมันสําปะหลังที่เกิดจากการทําลายของเพลี้ยแปง โดยใหเกษตรกรแตละพื้นที่มีสวนรวม

ดําเนินงาน 

 

วัตถุประสงค 

 เพื่อปองกันกําจัดเพลี้ยแปงที่ระบาดในมันสําปะหลัง ลดความเสียหายตอผลผลิต 

 

 

วิธีดําเนินการ 

อุปกรณ 

 1. เครื่องจับพิกัด GPS  

2. ถุงเก็บตัวอยางเพลี้ยแปง 

 3. ปุยเคมีสูตร 15-7-18 อัตรา 50 – 100 กิโลกรัมตอไร 

 4. สารเคมีไทอะมีโทแซม thaiamethoxam (ชื่อสามัญ) ใชอัตรา 4 กรัม/น้ํา 20 ลิตร ผสมไวทออยล  

(ชื่อสามัญ) ใชอัตรา 25 – 50 มิลลิลิตร/น้ํา 20 ลิตร อิมิดาคลอพริด 70%WG อัตรา 4 กรัม/น้ํา 20 ลิตร  

เปนตน 

 5. แวนขยาย /วัสดุอุปกรณ สําหรับปฏิบัติงานในแปลง 

 

วิธีการ 

มีขัน้ตอน ดังนี ้



 

 1. คัดเลือกเกษตรกรเขารวมจัดทําแปลงทดสอบ โดยเลือกเกษตรกรจาก จ.กาญจนบุรี จํานวน 2 ราย จ.

อุทัยธานี จํานวน 2 ราย 

 2. จัดทําแปลงทดสอบ 

 3. เก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหผล และสรุปผลการทดลอง 

 การบันทึกผลขอมูล 

 - ผลการวิเคราะหดิน 

 - วันปลูก วันเก็บเก่ียว และวันปฏิบัติดูแลตางๆ 

 - ผลผลิต 

 - ขอมูลทางดานเศรษฐศาสตร ไดแก ตนทุนผันแปร รายได รายไดสุทธิ 

 - ขอมูลการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช 

 

เวลาและสถานที ่

 เวลา  เริ่มตนตุลาคม 2552 สิ้นสุดกันยายน 2554 

 สถานที่ดําเนินงาน  ดําเนินงานในพื้นที่เกษตรกร อ.บานไร จ.อุทัยธานี และอําเภอเลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 

จังหวัดละ 2 ราย รายละ 2 ไร รวมพ้ืนที่ทั้งหมด 8 ไร 

ผลและวิจารณผลการทดลอง 

 

 ไดคัดเลือกเกษตรกร จํานวน 4 ราย จาก จ.กาญจนบุรี 2 ราย ไดแก นายอโณทัย   ทาระสิทธิ์   และ 

นายเจียม   สําราญมาก จ.อุทัยธานี 2 ราย ไดแก นายลั่นทม   จันทอน  และนางศรีนวล  จันทอน  และ

ดําเนินการจัดทําแปลงทดสอบโดยเปรียบเทียบวิธีเกษตรกรกับวิธีทดสอบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร 

1.  พันธุ มก.50 

2.  ระยะปลูก 100 x 50 ซม. ปลูกแบบรองเดี่ยว 

3.  วันปลูก 28-30 เม.ย. 2553, 3 พ.ค. 2553 และ 30 มิ.ย. 2553 

4.  การเตรียมดิน   

 - ไถดะ 1 ครั้ง และยกรอง 

5.  การกําจัดวัชพืช 

 - ใชสารเคมีอะลาคลอร ไกโฟเสท และกรัมม็อกโซน 

6. การใชปุยเคม ี

 - ใสปุยเคมีสูตร 15-7-18 อัตรา 50-100 กก./ไร ใสอายุประมาณ  1-3 เดือน 

7.  การใชสารเคมีปองกันกําจัดเพลี้ยแปง 

 - แชทอนพันธุดวยสารไทอะมิโทรแซมกอนปลูก อัตรา 4 กรัม/น้ํา 20 ลิตร 

- เหมือนกัน 

- เหมือนกัน 

- เหมือนกัน 

- เหมือนกัน 

 

 

 

 

-  ใสปุยเคมีสูตร 16-8-8, 15-15-15,  

 16-16-8 และ 27-12-6 อัตรา 30-50  

 กิโลกรัม/ไร ใสเมื่ออายุ 1–3 เดือน 



 

 - สุมประเมินทุก 2 สัปดาห/ครั้ง หรือเดือนละ 1 ครั้ง โดยการสุมตรวจแปลง 

  มันสําปะหลังอยางสม่ําเสมอจํานวน 50 ตน/ไร แบงการประเมินเปน 3 ระดับ 

   1) ระดับไมรุนแรง พบมีเพลี้ยแปงนอยกวา 5 ตน/ไร ใหใชวิธีกลหรือตัดทิ้ง 

   หรือขุดตนนําไปฝงดินและเผาทําลาย 

   2) ระดับรุนแรงปานกลาง พบมีเพลี้ยแปง 5-25 ตน/ไร 

   3) ระดับรุนแรงสูงสุด พบมีเพลี้ยแปงมากกวา 25 ตน/ไร ฉีดพนสารเคม ี

   ตามคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร  

  กรณีแชทอนพันธุ+พนสารเคมีทางใบ มีวิธีการ ดังนี้ 

  - ปลูกถึงอายุ 30 ใชสารเคมีกลุมนีโอนิโคตินอยด เชน ไทอะมิโทรแซม หรือ  

  ไคโนทีฟูแรน อิมิดาคลอพริด 

  - มันสําปะหลังอายุ 40-75 วัน ใชสารเคมี กลุมออริกาโนฟอสเฟต เชน  

  โปรไทโอฟอส พิริฟอสเมทลิ 

  - มันสําปะหลังอายุ 75 วันกอนเก็บเกี่ยวพนสารเคมีไทอะมิโทรแซม หรือ  

 ไดโนทีฟูแรน อิมิดาคลอพริด 

 และปุยอินทรีย อัตรา 500 กก./ไร 

- เกษตรกรใชสารเคมีตามกรรมวิธี 

 ของเกษตรกร 



 

ผลการวิเคราะหดิน 

 จ.กาญจนบุรี 

 ผลการวิเคราะหดินของแปลงทดสอบ 2 แปลง เนื้อดินเปนดินทรายและดินรวนปนทราย ดินมีความเปน

กรด-ดาง มีคาระหวาง 5.86 – 5.91 มีปริมาณอินทรียวัตถุ มีคาระหวาง 0.49-0.51 ปริมาณธาตุฟอสฟอรัสที่เปน

ป ร ะ โย ช น  มี ค า ร ะห ว า ง  8 -2 3  ppm แ ล ะ ป ริ ม าณ ธ าตุ โป แ ท ส เซี ย ม ที่ เป น ป ร ะ โย ช น ร ะห ว า ง  

17-24 ppm (ตารางที่ 2) 

จากผลการวิเคราะหขอมูลทางดานเศรษฐศาสตรของเกษตร จ.กาญจนบุรี (ตารางที่ 4) พบวา  

 วิธีทดสอบมีผลผลิตเฉลี่ย 2,550 กิโลกรัมตอไร วิธีเกษตรกรมีผลผลิตเฉลี่ย 2,100 กิโลกรัมตอไร ซึ่งวิธี

ทดสอบใหผลผลิตมากกวาวิธีเกษตรกร 450 กิโลกรัมตอไร 

 รายได  (บาทตอไร ) พบวา วิธีทดสอบมีรายได  7,295 บาทตอไร วิธี เกษตรกรมีรายได  6,003  

บาทตอไร ซึ่งวิธีทดสอบมีรายไดมากกวาวิธีเกษตรกร 1,295 บาทตอไร 

 ตนทุนผันแปร (บาทตอไร ) พบวา วิธีทดสอบมีตนทุนผันแปร 3,782 บาทตอไร วิธี เกษตรกรม ี

ตนทุนผันแปร 2,243 บาทตอไร ซึ่งวิธีทดสอบมีตนทุนผันแปรมากกวาวิธีเกษตรกร 1,539 บาทตอไร 

 รายไดสุทธิ (บาทตอไร) พบวา วิธีทดสอบมีรายไดสุทธิ 3,516 บาทตอไร วิธีเกษตรกรมีรายไดสุทธิ 3,779 

บาทตอไร ซึ่งวิธีทดสอบมีรายไดสุทธินอยกวาวิธีเกษตรกร 263 บาทตอไร 

อัตราผลตอบแทนคาใชจาย (Benefit Cost Ratio : BCR) คือ รายไดตอตนทุนผันแปร พบวา วิธีทดสอบ

มีคา BCR เทากับ 1.93 วิธีเกษตรกร มีคา BCR เทากับ 2.67 ซึ่งทั้งสองวิธีมีคา BCR มากกวา 1 แสดงวา มีรายได

มากกวารายจายกิจกรรมนั้นมีกําไรและมีความเสี่ยงนอยสมควรทําการผลิตได 

 จ.อุทัยธานี 

 ผลการวิเคราะหดินของแปลงทดสอบ 2 แปลง เนื้อดินเปนดินทราย ดินมีคาความเปนกรด-ดาง  

มีคาระหวาง 6.14-6.2 มีปริมาณอินทรียวัตถุ 0.31-0.69 ปริมาณธาตุฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน มีคาระหวาง  

16-23 ppm และปริมาณธาตุโปแตสเซียมที่เปนประโยชนระหวาง 10-20 ppm (ตารางที่3) 

 จากผลการวิเคราะหขอมูลทางดานเศรษฐศาสตรของเกษตร จ.อุทัยธานี (ตารางที่ 5) พบวา 

วิธีทดสอบมีผลผลิตเฉลี่ย 3,229 กิโลกรัมตอไร วิธีเกษตรกรมีผลผลิตเฉลี่ย 3,000 กิโลกรัมตอไร ซึ่งวิธี

ทดสอบใหผลผลิตมากกวาวิธีเกษตรกร 229 กิโลกรัมตอไร 

 รายได (บาทตอไร) พบวา วิธีทดสอบมีรายได  10,350 บาทตอไร วิธี เกษตรกรมีรายได  9,600  

บาทตอไร ซึง่วิธีทดสอบมีรายไดมากกวาวิธีเกษตรกร 750 บาทตอไร 

 ตนทุนผันแปร (บาทตอไร ) พบวา วิธีทดสอบมีตนทุนผันแปร 4,262 บาทตอไร วิธี เกษตรกรม ี

ตนทุนผันแปร 3,995 บาทตอไร ซึ่งวิธีทดสอบมีตนทุนผันแปรมากกวาวิธีเกษตรกร 267 บาทตอไร 

 รายไดสุทธิ (บาทตอไร) พบวา วิธีทดสอบมีรายไดสุทธิ 6,086 บาทตอไร วิธีเกษตรกรมีรายไดสุทธิ 5,605 

บาทตอไร ซึ่งวิธีทดสอบมีรายไดสุทธิมากกวาวิธีเกษตรกร 481 บาทตอไร 



 

อัตราผลตอบแทนคาใชจาย (Benefit Cost Ratio : BCR) คือ รายไดตอตนทุนผันแปร พบวา วิธีทดสอบ

มีคา BCR เทากับ 2.43 วิธีเกษตรกร มีคา BCR เทากับ 2.40 ซึ่งทั้งสองวิธีมีคา BCR มากกวา 1 แสดงวา มีรายได

มากกวารายจายกิจกรรมนั้นมีกําไรและมีความเสี่ยงนอยสมควรทําการผลิตได 

 

 

 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหดินของเกษตร จ.กาญจนบุรี 

ชื่อ-สกุล pH 
อินทรียวัตถุ 

(%) 

ฟอสฟอรัส 

(ppm) 

โปแทสเซียม 

(ppm) 
เนื้อดิน 

1. นายเจียม  สําราญมาก 

2. นายอโณทัย  ทาระสิทธิ์ 

5.86 

5.91 

0.51 

0.49 

12 

8 

24 

17 

Loamy sand 

Sand 

 

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหดินของเกษตร จ.อุทัยธานี 

ชื่อ-สกุล pH 
อินทรียวัตถุ 

(%) 

ฟอสฟอรัส 

(ppm) 

โปแทสเซียม 

(ppm) 
เนื้อดิน 

1. นายลั่นทม   จันทอน 

2. นางศรีนวล   จันทอน 

6.14 

6.20 

0.69 

0.31 

23 

16 

20 

10 

Sand 

Sand 

 

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบรายได ตนทุนผันแปร รายไดสุทธิ และอัตราผลตอบแทนตอคาใชจายของวิธีทดสอบ 

   และวิธีเกษตรกร จ.กาญจนบุรี1/ 

วิธีทดสอบ 
ผลผลิต 

(กก./ไร) 

รายได 

(บาท/ไร) 

ตนทุนผันแปร 

(บาท/ไร) 

รายไดสุทธิ 

(บาท/ไร) 

อัตราผลตอบแทน

ตอคาใชจาย 

(BCR) 2/ 

ทดสอบ 

เกษตรกร 

2,550 

2,100 

7,298 

6,003 

3,782 

2,243 

3,516 

3,779 

1.93 

2.67 

ผลตาง 450 1,295 1,539 -263  

% 21.4 21.6 68.6 7 

หมายเหตุ    1/ เฉลี่ยจากเกษตรกร 2 ราย 
 2/ BCR = อัตราสวนของรายไดตอการลงทุน = รายไดตอตนทุนผันแปร 

 BCR < 1 รายไดนอยกวารายจายกิจกรรมที่ดําเนินการนั้นขาดทุนไมควรทําการผลิต 

 BCR = 1 รายไดเทากับรายจาย กิจกรรมที่ดําเนินการนั้นไมมีกําไรและไมขาดทุน 

             มีความเสี่ยงในการผลิตไมสมควรทําการผลิต 

  BCR > 1 รายไดมากกวารายจาย กิจกรรมท่ีดําเนินการนั้นมีกําไร มีความเสี่ยงนอย  



 

                                 สามารถทําการผลิตได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 5 เปรียบเทียบรายได ตนทุนผันแปร รายไดสุทธิ และอัตราผลตอบแทนตอคาใชจายของวิธีทดสอบ 

   และวิธีเกษตรกร จ.อุทัยธานี1/ 

วิธีทดสอบ 
ผลผลิต 

(กก./ไร) 

รายได 

(บาท/ไร) 

ตนทุนผันแปร 

(บาท/ไร) 

รายไดสุทธิ 

(บาท/ไร) 

อัตราผลตอบแทน

ตอคาใชจาย 

(BCR) 2/ 

ทดสอบ 

เกษตรกร 

3,229 

3,000 

10,350 

9,600 

4,262 

3,995 

6,086 

5,605 

2.43 

2.40 

ผลตาง 229 750 267 481  

% 7.6 7.8 6.7 8.5 

หมายเหตุ    1/ เฉลี่ยจากเกษตรกร 2 ราย 
 2/ BCR = อัตราสวนของรายไดตอการลงทุน = รายไดตอตนทุนผันแปร 

 BCR < 1 รายไดนอยกวารายจายกิจกรรมที่ดําเนินการนั้นขาดทุนไมควรทําการผลิต 

 BCR = 1 รายไดเทากับรายจาย กิจกรรมที่ดําเนินการนั้นไมมีกําไรและไมขาดทุน 

             มีความเสี่ยงในการผลิตไมสมควรทําการผลิต 

  BCR > 1 รายไดมากกวารายจาย กิจกรรมท่ีดําเนินการนั้นมีกําไร มีความเสี่ยงนอย  

                                 สามารถทําการผลิตได 

 

ผลการสํารวจเพลี้ยแปง 

 หลังจากปลูกมันสําปะหลัง 1 เดือน ไดสํารวจการระบาดของเพลี้ยแปงมันสําปะหลัง เดือนละ 1 ครั้ง พบ

การระบาดเพลี้ยแปงมันสําปะหลังระบาด เดือน กรกฎาคม 1 ราย ในพื้นที่ จ.กาญจนบุรี ระดับรุนแรงสูงสุด พบวา 

มี เพ ลี้ ย แ ป งม าก ก ว า  2 5  ต น / ไร  จึ งทํ าก ารฉี ด พ น ส าร เค มี ไท อ ะมี โท แ ซ ม  อั ต รา  2  ก รั ม  ผ ส ม 

ไวทออยล อัตรา 20 ซีซีตอน้ํา 20 ลิตร และในเกษตรกรรายเดียวกันพบการระบาดของศัตรูพืช ไดแก เพลี้ยไฟ ทํา



 

ให ใบรวง ไมไดแนะนําให เกษตรกรฉีดพนเนื่องจากมันสําปะหลังอายุ 8 เดือน สวนในพื้นที่  จ.อุทัยธานี  

ไมพบการระบาดของเพลี้ยแปงมันสําปะหลัง เนื่องจากฝนตกชุก ทั้ง 2 จังหวัด พบศัตรูธรรมชาติ ไดแก แมงมุม 

มวน แมงปอ ตั๊กแตน 

 



 

ตารางที่ 6 แสดงผลการสํารวจเพลี้ยแปงมันสําปะหลังและศัตรูพืชอื่นๆ 

เดือน 
ผลการสํารวจ 

เพลี้ยแปงมันสําปะหลัง ศัตรูธรรมชาติ ศัตรูพืชชนิดอื่นๆ 

พฤษภาคม 2553 ไมพบ แมงมุม มวน แมงปอ 

ตั๊กแตน 

- 

มิถุนายน 2553 ไมพบ - 

กรกฎาคม 2553 พบ 1 ราย - 

สิงหาคม 2553 ไมพบ - 

กันยายน 2553 ไมพบ - 

ตุลาคม 2553 ไมพบ - 

พฤศจิกายน 2553 ไมพบ - 

ธันวาคม 2553 ไมพบ เพลี้ยไฟ 

มกราคม 2554 ไมพบ - 

กุมภาพันธ 2554 ไมพบ - 

 

สรุปผลการลดลองและคําแนะนํา 

 1. วิธีทดสอบสามารถเพ่ิมผลผลิตมากกวาวิธีเกษตรกรทั้งจังหวัดกาญจนบุรี และ จ.อุทัยธานี คิดเปนรอย

ละ 21.4 และ 7.6 ตามลําดับ 

 2. ชวงที่ปฏิบัติงานมีการระบาดของเพลี้ยแปงมันสําปะหลังสีชมพูนอยมาก เนื่องจากมีฝนตกชุก 

 3. วิธีทดสอบทําใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้นทั้งใน จ.กาญจนบุรี และ จ.อุทัยธานี คิดเปนรอยละ 21.6 

และ 7.8 ตามลําดับ 

 


