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รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองสิ้นสุด 

-------------------------- 

1. ชุดโครงการวิจัย  วิจัยและพัฒนามันส าปะหลัง 

2. โครงการวิจัย   โครงการวิจัยและพัฒนาการอารักขาพืชในมันส าปะหลัง 

   กิจกรรม   วิจัยและพัฒนาวิธีการป้องกันก าจัดศัตรูมันส าปะหลัง 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย) ศึกษาต้นทุนของการป้องกันก าจัดเพลี้ยแป้งมันส าปะหลังตามค าแนะน า 

                                     ของกรมวิชาการเกษตรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  

ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ)  Cost study of mealy bug control by Department of agriculture        

recommendation in the upper northeastern of Thailand 

4. คณะผู้ด าเนินงาน  

 หัวหน้าการทดลอง นายธรรมรัตน์  ทองมี 1/  สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน 

    ผู้ร่วมงาน  นางสาวปิยะรัตน์ จังพล 2/ ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น 

    นางสาวรัศมี สิมมา 1/  สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน 

5. บทคัดย่อ (ภาษาไทย) 

  การศึกษาต้นทุนการป้องกันก าจัดเพลี้ยแป้งมันส าปะหลังตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร ในพ้ืนที่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ด าเนินการในพ้ืนที่สองจังหวัด คือ จังหวัดมหาสารคาม และขอนแก่น ระหว่าง

ปีงบประมาณ 2556-2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาต้นทุนการป้องกันก าจัดเพลี้ยแป้งมันส าปะหลังตาม

ค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เปรียบเทียบต้นทุนในการป้องกันก าจัด

เพลี้ยแป้งมันส าปะหลังกับผลตอบแทนที่เกษตรกรจะได้รับ และศึกษาข้อมูลการระบาดส าหรับแนะน าวิธีการใน

การป้องกันก าจัดเพลี้ยแป้งมันส าปะหลังให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ วิธีด าเนินการ คือ น าแบบแบบสอบถามเพ่ือ

สัมภาษณ์เกษตรกรจังหวัดละ 50 ราย ใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
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จากผลการสัมภาษณ์เกษตรกรทั้งสองจังหวัด พบว่า ต้นทุนในการป้องกันก าจัดเพลี้ยแป้งตามค าแนะน า

ของกรมวิชาการเกษตร คิดเป็นเงิน 144 บาท/ไร่ (3 เปอร์เซ็นต์ของต้นทุนรวม) และต้นทุนรวมของวิธีเกษตรกรต่ า

กว่าต้นทุนวิธีการตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตรอันเนื่องมาจาก เกษตรกรไม่ใช้สารเคมีในการแช่ท่อนพันธุ์ 

การก าจัดวัชพืช และจ านวนครั้งในการก าจัดวัชพืชน้อยกว่า และพบว่ า วิธีการตามค าแนะน าของกรมวิชาการ

เกษตรผลผลิตต่อไร่ ก าไรต่อไร่ สูงกว่าวิธีการของเกษตรกร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพที่พบเพลี้ยแป้งระบาด 

 

 

1/ สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน 

2/ ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น 

 

บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)  

Cost study of cassava mealy bug control by using Department of agriculture (DOA) 

recommendation in the upper northeastern of Thailand was conducted in Maha 

Sarakham and Khon Kaen province between 2013-2015. There were 2 objectives. The first 

was to study cost and farmer benefit of cassava mealy bug control by using DOA 

recommendation in the upper northeastern. The second was to collect data of spread 

and mealy bug control in order to suggest the appropriate preventing for specific area. 

Fifty famers to each province were respondents for questionnaire. Purposive sampling was 

used as sampled method. The results showed that the cost was 144 Baht/rai or 3 percent 

of cost in both provinces which was chemical soaking cost. Famer cost was lower than 

DOA cost due to famers did not use chemical for soaking and weeding. The amount of 

weeding time found that famer did it less than DOA suggestion. Finally, famer method 

was less yield and net profit than DOA suggestion especially in damage area of mealy bug. 
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6. ค าน า 

มันส าปะหลังเป็นพืชไร่เศรษฐกิจพืชหนึ่งที่ส าคัญของประเทศไทย มีพ้ืนที่ปลูกมากกว่า 8.9 ล้านไร่ต่อปี 

ผลผลิตเฉลี่ย  3.56 ตันต่อไร่  พ้ืนที่ปลูกส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพ้ืนที่ปลูก 4.6 ล้านไร่ ภาค

กลาง  2.4  ล้านไร่และภาคเหนือ  1.9  ล้านไร่ต่อปี ให้ผลผลิตรวมประมาณ 30 ล้านตันต่อปี พื้นที่ปลูกส่วนใหญ่มี

สภาพความอุดมสมบูรณ์ต่ าและอาศัยน้ าฝน (ส านักงานเศรษฐกิจเกษตร, 2557)  ในอดีตที่ผ่านมาการผลิตจะมุ่งไป

ที่การผลิตแป้งเพ่ือใช้ในอุสาหกรรมอาหารและการแปรรูป และการผลิตมันเส้น มันอัดเม็ดเพ่ือใช้ในอุตสาหกรรม

อาหารสัตว์ซึ่งเป็นการจ ากัดการใช้ประโยชน์จากมันส าปะหลัง แต่ผลผลิตมันส าปะหลังโดยเฉลี่ยทั้งประเทศยังอยู่

ในเกณฑ์ต่ าในขณะที่ความต้องการใช้ในประเทศและการส่งออกมีมากขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นพืชทดแทนพลังงานที่

ส าคัญ จ าเป็นต้องเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตด้วยเทคโนโลยีด้านพันธุ์และการจัดการที่ดี ซึ่งมันส าปะหลังแต่ละพันธุ์

มีศักยภาพการให้ผลผลิตแต่ละพ้ืนที่แตกต่างกัน รวมทั้งการป้องกันก าจัดโรคแมลงศัตรูที่ท าความเสียต่อผลผลิต 

นับเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะสามารถยกระดับผลผลิตให้สูงขึ้น 

ต้นปี 2551 ประเทศไทยพบการระบาดของเพลี้ยแป้งมันส าปะหลัง 2 ชนิด ชนิดแรก คือ เพลี้ยแป้งลาย 

ซึ่งพบการระบาดทั่วไปแต่ยังไม่เคยสร้างปัญหารุนแรงต่อผลผลิตหัวมันส าปะหลัง  ส่วนชนิดที่สอง คือ เพลี้ยแป้งสี

ชมพูซึ่งไม่เคยมีรายงานการระบาดในมันส าปะหลังมาก่อน แต่พบการท าลายรุนแรงกว่าชนิดแรก  สาเหตุการ

ระบาดของเพลี้ยแป้งยังไม่แน่ชัด แต่สันนิษฐานว่าสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน มีส่วนท าให้ท าให้เกิด

การระบาดของเพลี้ยแป้ง แต่ปัจจัยส าคัญที่ท าให้พ้ืนที่การระบาดขยายวงกว้างขึ้นเกิดจากการขยายพ้ืนที่ปลูกและ

มีการใช้ท่อนพันธุ์มันส าปะหลังที่มีไข่ ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยเพลี้ยแป้งติดไปกับท่อนพันธุ์ จากนั้นหลังปลูกจะมีมด

เป็นพาหะน าเพลี้ยแป้งกระจายไปสู่ต้นมันส าปะหลังอ่ืนและแปลงข้างเคียง การป้องกันก าจัดเพลี้ยแป้ง มีหลายวิธี

ด้วยกัน การใช้วิธีผสมผสานเป็นวิธีที่ได้ผล ได้แก่ การไถพรวนเตรียมดินหลายๆ ครั้ง การเลือกปลูกมันส าปะหลังใน

ต้นฤดูฝน การคัดเลือกท่อนพันธุ์ที่สะอาด การถอนต้นหรือตัดส่วนของต้นมันส าปะหลังที่มีเพลี้ยแป้งออกนอกแปลง

แล้วเผา  หรือแม้แต่ในธรรมชาติมีแมลงศัตรูธรรมชาติคอยควบคุม เช่น แมลงช้างปีกใส ด้วงเต่า แต่ถ้ามีการระบาด

รุนแรง ควรพ่นเฉพาะบริเวณที่พบเพลี้ยแป้ง โดยพ่นช่วงที่เพลี้ยแป้งอยู่ในวัยที่ 1-2 กรมวิชาการเกษตร ได้แนะน า

สารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดเพลี้ยแป้งมันส าปะหลัง ได้แก่ ไทอะมีโทแซม 25% WG อัตรา 4 

กรัมต่อน้ า 20 ลิตร ไดโนทีฟูแรน 10% WP อัตรา 20 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร โปรไทโอฟอส 50% EC อัตรา 50 

มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร และพิริมิฟอสเมทิล 50% EC อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร (กรมวิชาการเกษตร, 

ม.ป.ป.) 
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ในช่วงปลายปี 2551 ศัตรูมันส าปะหลังโดยเฉพาะเพลี้ยแป้งมันส าปะหลังสีชมพูได้กลายเป็นศัตรูที่มี

ความส าคัญและสร้างความเสียหายให้กับผลผลิตมันส าปะหลังเป็นจ านวนมาก (ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

และส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6, 2552) หากเกิดการระบาดในต้นมันส าปะหลังอายุ 1-4 เดือน จะท า

ให้ต้นมันส าปะหลังแคระแกร็น ใบหงิก มันไม่ลงหัว ถ้าอาการรุนแรงมันส าปะหลังจะยืนต้นตาย หากเกิดการ

ระบาดในต้นมันที่อายุมากกว่า 4 เดือน มีผลให้ผลผลิตลดลง 20-80 เปอร์เซ็นต์ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการ

ระบาด (กรมวิชาการเกษตร, 2554) จากการเข้าท าลายของเพลี้ยแป้งท าให้ผลผลิตมันส าปะหลังของประเทศลดลง 

8-10 ล้านตัน (สถาบันวิจัยพืชไร่, ม.ป.ป.) ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม การแปรรูป และการส่งออกผลิตภัณฑ์มัน

ส าปะหลัง ท าให้ต้นทุนการผลิตสูง และเกษตรกรสูญเสียรายได้ (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2554) การป้องกันก าจัด

ที่เหมาะสมตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตรจึงเป็นแนวทางหนึ่งในการลดต้นทุนการผลิต ผู้ผลิตที่มีต้นทุนต่ า

จะมีความเสี่ยงน้อยต่อการผันผวนของราคาผลผลิต (กรมวิชาการเกษตร , 2554) การทดลองนี้จึงมีวัตถุประสงค์

เพ่ือศึกษาต้นทุนการป้องกันก าจัดเพลี้ยแป้งมันส าปะหลังตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตรในพ้ืนที่ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เปรียบเทียบต้นทุนในการป้องกันก าจัดเพลี้ยแป้งมันส าปะหลังกับผลตอบแทนที่เกษตรกร

จะได้รับ และศึกษาข้อมูลการระบาดส าหรับแนะน าวิธีการในการป้องกันก าจัดเพลี้ยแป้งมันส าปะหลังให้เหมาะสมกับ

พ้ืนที ่

7. วิธีด าเนินการ 

อุปกรณ์ 

 1. อุปกรณ์ท่ีใช้ ได้แก่ ปากกา กระดาษ แฟ้ม 

 2. แบบสอบถามเกษตรกร 

 3. อุปกรณ์ในการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล ได้แก่ คอมพิวเตอร์ 

วิธีการ  

รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นจากเอกสารการปลูกมันส าปะหลังในสภาวะที่มีการระบาดของเพลี้ยแป้ง วิเคราะห ์

ข้อมูลเบื้องต้น คัดเลือกจังหวัดตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน คือ จังหวัดขอนแก่น และมหาสารคาม ซึ่ง

หน่วยงานในพื้นที่ได้อบรมถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีการป้องกันก าจัดเพลี้ยแป้งให้กับเกษตรกร น าไปใช้ในการ

แก้ปัญหาการระบาดแล้ว โดยสุ่มตัวอย่างเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลังโดยวิธี สุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

จังหวัดละ 50 ราย ออกแบบสอบถามเกษตรกร โดยบันทึกข้อมูลทั่วไปเกษตรกร ข้อมูลการผลิตมันส าปะหลัง ข้อมูล
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ด้านการขนส่ง การตลาด แหล่งความรู้ที่เกษตรกรได้รับ วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เกษตรกร ประมวลผล

และจัดท าสรุปรายงาน 

เวลาและสถานที่  

เดือน ตุลาคม 2556 – กันยายน 2558 ณ แปลงเกษตรกร จังหวัดขอนแก่น และมหาสารคาม 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

 ในปี 2556-2558 การศึกษาข้อมูลเบื้องต้น พบว่า แมลงศัตรูมันส าปะหลังที่เพ่ิมความส าคัญขึ้นอย่างมาก

ในช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมา คือ เพลี้ยแป้งมันส าปะหลังสีชมพูท าความเสียหายต่อผลผลิต ท าให้ต้นทุนการผลิตเพ่ิมขึ้น 

โดยเพลี้ยแป้งท าความเสียหายต่อมันส าปะหลังโดยดูดกินน้ าเลี้ยงตามส่วนต่างๆ เช่น ใบ  ยอด และตา ในส่วนของ

ต้นที่ยังอ่อนอยู่ ยอดที่ถูกท าลายจะงอหงิกเป็นพุ่ม ล าต้นบิดเบี้ยวมีช่วงข้อถี่ ท าให้มีผลต่อคุณภาพท่อนพันธุ์ หัวมี

ขนาดเล็ก เปอร์เซ็นต์แป้งต่ า หากการระบาดรุนแรงยอดจะแห้งตาย ถ้าระบาดในช่วงที่ต้นอายุน้อย อาจท าให้ต้น

มันส าปะหลังตาย หรือไม่สามารถสร้างหัวได้ ความเสียหายจากการท าลายของเพลี้ยแป้งต่อผลผลิตขึ้นอยู่กับระยะ

การเจริญเติบโตของมันส าปะหลัง โดย การระบาดของเพลี้ยแป้งในช่วงระยะแรกของการเจริญเติบโต (1-4 เดือน) 

จะส่งผลกระทบต่อผลผลิตมากกว่าระยะกลาง (4-8 เดือน) และปลายของการเจริญเติบโต (8-12 เดือน) จากข้อมูล

ดังกล่าวผู้ท าการทดลองได้เลือกจังหวัดตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เพ่ือออกส ารวจข้อมูลและ

สัมภาษณ์เกษตรกร คือ จังหวัดขอนแก่น และมหาสารคาม  ซึ่งหน่วยงานในพ้ืนที่ได้อบรมถ่ายทอดความรู้ด้าน

เทคโนโลยีการป้องกันก าจัดเพลี้ยแป้งให้กับเกษตรกร น าไปใช้ในการแก้ปัญหาการระบาดแล้ว โดยสุ่มตัวอย่าง

เกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลังโดยวิธี Purposive Sampling (สุ่มแบบเจาะจง) จังหวัดละ 50 ราย  

จากการสัมภาษณ์เกษตรกรที่ปลูกมันส าปะหลังในเขตพ้ืนที่จังหวัดมหาสารคาม พบว่า เกษตรกรที่ท า

อาชีพปลูกมันส าปะหลังมีอายุอยู่ในช่วง 44-64 ปี รายได้หลักมาจากการปลูกมันส าปะหลัง ข้าว และอ้อย ปลูกมัน

มาแล้วไม่ต่ ากว่า 25 ปี พื้นที่ปลูกมีขนาดตั้งแต่ 2-15 ไร่ สภาพพ้ืนที่เป็นที่ดอนดินร่วนปนทราย พันธุ์มันส าปะหลัง

ที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ ระยอง 7 ระยอง 11 และเกษตรศาสตร์ 50 อายุท่อนพันธุ์ที่ใช้ปลูก 8-11 เดือน ความยาว 

15-25 เซนติเมตร มีการบ ารุงดินโดยการใส่ปุ๋ยมูลวัว และปุ๋ยมูลไก่ เตรียมแปลงโดยใช้รถแทรคเตอร์ ไถผาล 3 ลึก 

20-50 เซนติเมตร และปลูกมันส าปะหลังในช่วงเดือนตุลาคม ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 หรือ 15-15-15 หรือ 15-7-

18 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ ปลูกโดยอาศัยน้ าฝน ส่วนใหญ่จะแช่ท่อนพันธุ์ด้วยสารไทอามีโทแซม 25% WG อัตรา 

4 กรัม/น้ า 20 ลิตรเพ่ือป้องกันก าจัดเพลี้ยแป้ง ก าจัดวัชพืชใช้แรงงานคน และสารเคมี การเก็บเกี่ยว โดยใช้

แรงงานคน เก็บเกี่ยวที่อายุ 9-11 เดือน หลังจากเก็บเกี่ยวแล้วจะน าผลผลิตส่งโรงงานทันทีโดยรถบรรทุก 
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เทคโนโลยีในการผลิตมันส าปะหลังได้รับจากกรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน ธนาคาร

เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และจากเพ่ือนบ้าน โดยได้รับความรู้ด้านพันธุ์ การให้น้ า การใส่ปุ๋ย การ

ป้องกันก าจัดโรค แมลง โดยหลังได้รับเทคโนโลยีแล้วมีผลผลิตเพ่ิม 5-10 เปอร์เซ็นต์ และพบว่า 1.ต้นทุนผันแปร 

(ค่าแรงงาน ค่าเตรียมดิน ปลูก ดูแลรักษา เก็บเกี่ยว ขนส่ง) 2.ค่าวัสดุ พันธุ์ ปุ๋ย สารเคมี ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 

อุปกรณ์ทางการเกษตร 3.ต้นทุนคงท่ี (ค่าเช่าที่ดิน ค่าเสื่อมอุปกรณ์) 4.ต้นทุนรวม 5.รายได้ต่อไร่โดยค านวณท่ีราคา

มันส าปะหลัง กก.ละ 2.30 บาท 6.ก าไรสุทธิ ต่อไร่ และ 7.ผลผลิตเฉลี่ย ของวิธีเกษตรกรเท่ากับ 2,600  2,300  

800  5,700  7,590  1,890 บาท/ไร่ และ 3,300 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ วิธีการตามค าแนะน าของกรมวิชาการ

เกษตร เท่ากับ 3,200  3,000  800  7,000  9,430  2,430 บาท/ไร่ และ 4,100 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ 

การสัมภาษณ์เกษตรกรที่ปลูกมันส าปะหลังในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น พบว่า เกษตรกรที่ท าอาชีพปลูก

มันส าปะหลังมีอายุอยู่ในช่วง 38-67 ปี รายได้หลักมาจากการปลูกมันส าปะหลัง ข้าว อ้อย ปลูกมันส าปะหลัง

มาแล้วไม่ต่ ากว่า 20 ปี พ้ืนที่ปลูกมีขนาดตั้งแต่ 3-40 ไร่ สภาพพ้ืนที่เป็นที่ดอนดินร่วนปนทราย ส่วนใหญ่พันธุ์ที่

เกษตรกรปลูก คือ พันธุ์ ระยอง 9 ระยอง11 ระยอง 72 และเกษตรศาสตร์ 50 ท่อนพันธุ์ที่ปลูกอายุ 8 -12 เดือน 

ความยาว 20-30 เซนติเมตร มีการบ ารุงดินโดยการใส่ปุ๋ยมูลสุกร เตรียมแปลงโดยใช้รถไถ ไถผาล 3 ลึก 20-30 

เซนติเมตร และปลูกมันส าปะหลังในช่วงเดือนพฤษภาคม ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 หรือ 15-15-15 หรือ 15-7-18 

หรือ 16-16-8 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ ปลูกโดยอาศัยน้ าฝน ส่วนใหญ่จะแช่ท่อนพันธุ์ด้วยสารไทอามีโทแซมเพ่ือ

ป้องกันก าจัดเพลี้ยแป้ง ก าจัดวัชพืชโดยใช้แรงงานคน และสารเคมี การเก็บเกี่ยวใช้แรงงานคนช่วงมันส าปะหลัง

อายุ 9-12 เดือน หลังจากเก็บเกี่ยวแล้วจะน าผลผลิตส่งโรงงานทันทีโดยรถบรรทุก เทคโนโลยีในการผลิตมัน

ส าปะหลังได้รับจากกรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร และจากเพ่ือนบ้าน โดยได้รับความรู้ด้านพันธุ์ การให้น้ า การใส่ปุ๋ย การป้องกันก าจัดโรค แมลง 

โดยหลังได้รับเทคโนโลยีแล้วมีผลผลิตเพ่ิม 10-15 เปอร์เซ็นต์ และพบว่า 1.ต้นทุนผันแปร (ค่าแรงงาน ค่าเตรียมดิน 

ปลูก ดูแลรักษา เก็บเกี่ยว ขนส่ง) 2.ค่าวัสดุ พันธุ์ ปุ๋ย สารเคมี ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง อุปกรณ์ทางการเกษตร 3.ต้นทุน

คงท่ี (ค่าเช่าที่ดิน ค่าเสื่อมอุปกรณ์) 4.ต้นทุนรวม 5.รายได้ต่อไร่โดยค านวณที่ราคามันส าปะหลัง กก.ละ 2.30 บาท 

6.ก าไรสุทธิ ต่อไร่ และ 7.ผลผลิตเฉลี่ย ของวิธีเกษตรกรเท่ากับ 2,600  2,300  800  5,700  9,430  2,430 บาท/

ไร่ และ 3,300 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ วิธีการตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร เท่ากับ 3,200  3,000  800  

7,000 10,350  3,350 บาท/ไร่ และ 4,500 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ 

จากผลการสัมภาษณ์เกษตรกรทั้งสองจังหวัด พบว่าต้นทุนในการป้องกันก าจัดเพลี้ยแป้งตามค าแนะน า

ของกรมวิชาการเกษตร (แช่ท่อนพันธุ์ด้วยสารเคมีไทอะมีโทแซม 25% WG อัตรา 4 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร ซึ่งการแช่
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ท่อนพันธุ์มันส าปะหลัง 1 ไร่ใช้น้ า 80 ลิตร ราคาสารเคมี 4 กรัมเท่ากับ 36 บาท) คิดเป็นเงิน 144 บาท/ไร่ (3 

เปอร์เซ็นต์ของต้นทุนรวม) และต้นทุนรวมของวิธีเกษตรกรต่ ากว่าต้นทุนวิธีการตามค าแนะน าของกรมวิชาการ

เกษตรอันเนื่องมาจาก เกษตรกรไม่ใช้สารเคมีในการแช่ท่อนพันธุ์ การก าจัดวัชพืช และจ านวนครั้งในการก าจัด

วัชพืชน้อยกว่า และพบว่า วิธีการตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตรผลผลิตต่อไร่ ก าไรต่อไร่ สูงกว่าวิธีการของ

เกษตรกร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพที่พบเพลี้ยแป้งระบาด 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

9.1 ต้นทุนของวิธีเกษตรกรต่ ากว่าต้นทุนวิธีการตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตรเนื่องจากเกษตรกร

ไม่ใช้สารเคมีในการแช่ท่อนพันธุ์ ก าจัดวัชพืช จ านวนครั้งในการก าจัดวัชพืชและอัตราการใส่ปุ๋ยเคมีน้อยกว่า  

9.2 วิธีการตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตรผลผลิตต่อไร่ ก าไรต่อไร่ สูงกว่าวิธีการของ เกษตรกร 

โดยเฉพาะในสภาพที่พบเพลี้ยแป้งระบาด 

ข้อเสนอแนะ 

- เกษตรกรไม่มีการเก็บตัวอย่างดินเพ่ือวิเคราะห์ ท าให้ไม่ทราบว่าดินปลูกของตนเองมีธาตุอาหารเท่าใด 

และควรใส่ปุ๋ยสูตรอะไร ท าให้ใส่ปุ๋ยไม่ถูกสูตร 

- เนื่องจากมีรถเร่ เข้ามาแนะน าขายปุ๋ยเป็นจ านวนมาก หน่วยงานในพ้ืนที่ ควรส่งสารวัตรเกษตรไป

ตรวจสอบ เพ่ือไม่ให้เกษตรกรโดนหลอก 

- เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่รู้จักพันธุ์มันส าปะหลัง และไม่มีพันธุ์ใหม่ๆ ในพ้ืนที่หน่วยงานที่รับผิดชอบใน

พ้ืนที่ควรเร่งขยายผลงานวิจัย 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 - กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 - 8 น าค าแนะน าทางวิชาการไปขยาย

ผลถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรที่ปลูกมันส าปะหลัง 

11. ค าขอบคุณ 

 ขอขอบคุณ ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดขอนแก่น และ

นักวิชาการเกษตรศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสารคาม ที่ให้ความอนุเคราะห์รายชื่อเกษตรกร ตลอดจนช่วย
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ติดต่อเกษตรกรในการนัดสัมภาษณ์ข้อมูล และขอขอบคุณนักวิชาการ ผู้ช่วยนักวิจัย สถาบันวิจัยพืชไร่และพืช

ทดแทนพลังงาน ท าให้การทดลองส าเร็จไปด้วยดี 
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Table 1  Famer information from questionnaire at Maha Sarakham during 2013-2015. 
 

Famer information Maha Sarakham province (N=50) 

1. Age (year) 44-64 

2. Education Primary school 

3. Crop Cassava, rice, sugarcane 

4. Capital Self funding, loan  

5. Experience 25 

6. Land Their land, rent 

7. Area (rai) 2-15 

8. The area Upland area, loamy sand 

9. Cassava variety Rayong 7, Rayong 11, KU 50 

10. Seed age (month) 8-11 

11. Seed length (cm.) 15-25 

12. Manure Cow manure, chicken manure 

13. Soil preparation   3, 7 disc harrows depth 20-50 cm. 

14. Month of planting October 

15. Formula fertilizer   46-0-0, 15-15-15, 15-7-18  

16. Irrigation rainfall 

17. chemical soaking Thaiamethoxam 

18. Weed control labor 

19. Harvest labor 

20. Transport truck 

21. Sources of Knowledge  DOA, DOAE, LDD, BAAC 

22. Knowledge Variety, irrigation, fertilizer, insect and disease 

control 

 

 



10 

 

Table 2  Famer information from questionnaire at Khon Kaen during 2013-2015.  
 

Famer information Maha Sarakham province (N=50) 

1. Age (year) 38-67 

2. Education Primary school 

3. Crop Cassava, rice, sugarcane 

4. Capital Self funding, loan 

5. Experience 20 

6. Land Their land, rent 

7. Area (rai) 3-40 

8. The area Upland area, loamy sand 

9. Cassava variety Rayong 9, Rayong 11, Rayong 72, KU 50 

10. Seed age (month) 8-12 

11. Seed length (cm.) 20-30 

12. Manure Pig manure 

13. Soil preparation  3, 7 disc harrows depth 20-50 cm. 

14. Month of planting May 

15. Formula fertilizer   46 - 0 – 0, 15 - 15 – 15, 15 - 7 – 18, 16 - 16 - 8  

16. Irrigation rainfall 

17. chemical soaking Thaiamethoxam 

18. Weed control labor 

19. Harvest labor 

20. Transport truck 

21. Sources of Knowledge  DOA, DOAE, LDD, BAAC 

22. Knowledge Variety, irrigation, fertilizer, insect and disease 

control 
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Table 3  Cost information from questionnaire at Maha Sarakham during 2013-2015. 
 

 

List Famer method DOA method 

1. Variable costs (labor, soil preparation, planting, 

maintenance, harvest, transport) (baht) 

2,600 3,200 

2. material seed fertilizer chemical fuel and other 

material (baht) 

2,300 3,000 

3. Fix cost (rent, depreciation equipment) (baht) 800 800 

4. Total cost (baht/rai) 5,700 7,000 

5. Average of yield (Kg./rai) 3,300 4,100 

6. Income/rai (baht) at 2.30 baht/kg. 7,590 9,430 

7. Net profit (baht)  1,890 2,430 

 

 

 

 

Table 4  Cost information from questionnaire at Khon Kaen during 2013-2015. 
 

 

List Famer method DOA method 

1. Variable costs (labor, soil preparation, planting, 

maintenance, harvest, transport) (baht) 

2,600 3,200 

2. material seed fertilizer chemical fuel and other 

material (baht) 

2,300 3,000 

3. Fix cost (rent, depreciation equipment) (baht) 800 800 

4. Total cost (baht/rai) 5,700 7,000 

5. Average of yield (Kg./rai) 3,300 4,500 

6. Income/rai (baht) at 2.30 baht/kg. 9,430 3,350 

7. Net profit (baht)  2,430 10,350 
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13.2 แบบสอบถามเกษตรกร (ไฟล์แนบ) 

 13.3 รูปภาพประกอบ 

 

ภาพที่ 1 การแช่ท่อนพันธุ์มันส าปะหลัง 

 

ภาพที่ 2 แตนเบียนเพลี้ยแป้งมันส าปะหลัง 

 

ภาพที่ 3 ความเสียหายจากการเข้าท าลายของเพลี้ยแป้งมันส าปะหลัง 
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ภาพที่ 4 การสัมภาษณ์เกษตรกรในพื้นที่ 

 

ภาพที่ 5 พื้นที่การระบาดเพลี้ยแป้งมันส าปะหลังปี 52-58 


