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ABSTRACT
The development of organic cassav starch towards supply chain in UbonRatchathani
farmers to enhance the organic hub in the ASEAN region was operated by the end of
2016 with the following objectives. The first objective was to assess the cost of cassava
production in the organic cassava starch production system throughout the supply chain
by comparing between the certified farmer group and the group that was prepared into
the organic agriculture standard. Secondly, the methods and cost structure of activities in
the supply chain as well as the logistics system of organic cassava starch were compared
between the export of organic cassava starch to the European market and the US market.
Thirdly, to develop and upgrade the organic cassava farmers' group to adopt organic
cassava standards in USDA, NOP or EU Organic system. From the comparative study of
farmer’s cost from interviewing, it was found that the farmer’s economic cost in organic
cassava production in regards to fixed cost, labor cost, soil preparation cost, production
factor and harvesting cost. The costs were eleven 11,935 baht / rai. The production cost
of non-organic cassava was 8,410 baht / rai Although the cost of organic cassava
production was higher, the yield was accepted in highly confidence, affected in the higher
purchase price of organic cassava.
The cost of producing cassava starch with the added cost of cassava starch
production. The cost of production of non-organic cassava is 13.76 baht / kg. The selling
price is 14.91 baht / kilogram, the profit is 1.15 baht / kg, but the organic cassava starch is
22.36 baht / kg. The selling price is 22.31 baht / kg loss of 0.05 baht / kg, based on the
cost of production of organic tapioca starch from the standard certification in the
standard production system. USDA NOP costs 3.20 baht / kg.
Develop and upgrade organic cassava growers to adopt organic cassava standards
in the USDA NOP or EU Organic system. Farmers who can produce using the technology
of the Department of Agriculture and the Organic Crop Production Manual. The
production of organic cassava is 4.5 tons / rai, which is higher than the national average
(3.5 tons / rai).
1

บทคัดย่อ
โครงการ เริ่มดาเนินงานปลายปี 2559 โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนการ
ผลิตมันสาปะหลังในระบบการผลิตแป้งมันสาปะหลังอินทรีย์ตลอดห่วงโซ่อุปทานการผลิตโดยเปรียบเทียบ
ระหว่างกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านการรับรองและกลุ่มเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 2) เพื่อ
ศึกษาเปรียบเทียบวิธีปฏิบัติและโครงสร้างต้นทุนกิจกรรมในระบบห่ว งโซ่อุปทานและระบบโลจีสติกส์ของ
แป้งมันสาปะหลังอินทรีย์โดยเปรียบเทียบระหว่างการส่งออกแป้งมันสาปะหลังอินทรีย์ไปยังตลาดยุโรปกับ
ตลาดสหรัฐอเมริกา 3) เพื่อพัฒนาและยกระดับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสาปะหลังอินทรีย์เข้าสู่การรับรอง
มาตรฐานการผลิตมันสาปะหลังอินทรีย์ในระบบ USDA NOP หรือ EU Organic การศึกษาเปรียบเทียบ
ต้นทุนเกษตรกรพบว่าต้นทุน ทางเศรษฐศาสตร์ของเกษตรกรในการผลิตมันสาปะหลังอินทรีย์ มีต้นทุน
11,935 บาทต่อไร่ ต้นทุนการผลิตมันสาปะหลังทั่วไป 8,410 บาทต่อไร่ แม้ราคาต้นทุนมันสาปะหลัง
อินทรีย์จะสูงกว่าแต่ผลผลิตจากแปลงอินทรีย์จะได้รับการยอมรับในมาตรฐานทาให้เกิดความเชื่อมั่นจึง
ส่งผลต่อราคารับซื้อที่สูงกว่า
ด้านต้นทุนการผลิตแป้งมันสาปะหลังอินทรีย์มีต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากการผลิตแป้งมันสาปะหลังทั่วไป
8.60 บาทต่อกิโลกรัม ต้นทุนการผลิตแป้งมันทั่วไป ราคา 13.76 บาทต่อกิโลกรัม ราคาขาย 14.91 บาทต่อ
กิโลกรัม กาไร 1.15 บาทต่อกิโลกรัม แต่แป้งมันสาปะหลังอินทรีย์ 22.36 บาทต่อกิโลกรัม ราคาขาย 22.31
บาทต่อกิโลกรัม ขาดทุน 0.05 บาทต่อกิโลกรัม จากข้อมูลต้นทุนการผลิตแป้งมันสาปะหลังอินทรีย์ส่วนที่
เพิ่มขึ้นจากการรับรองมาตรฐานในระบบการผลิตตามมาตรฐาน USDA NOP มีต้นทุน 3.20 บาทต่อกิโลกรัม
พัฒนาและยกระดับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสาปะหลังอินทรีย์เข้าสู่การรับรองมาตรฐานการผลิต
มันสาปะหลังอินทรีย์ในระบบ USDA NOP หรือ EU Organic เกษตรกรที่สามารถดาเนินการผลิตตาม
เทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรกรและคู่มือการปฏิบัติงานการผลิตมันสาปะหลังอินทรีย์จะสามารถผลิต
มันสาปะหลังอินทรีย์ให้ได้ผลผลิตตามเป้าหมาย 4.5 ตันต่อไร่ ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ (3.5 ตันต่อไร่)
คาหลัก : โลจิสติกส์, โซ่อุปทาน, มันสาปะหลัง, การผลิตพืชอินทรีย์
คานา
การผลิตมันสาปะหลังของประเทศไทยนับได้ว่าเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์มันสาปะหลังรายใหญ่ที่สุด
ของโลก คิดเป็นมูลค่าประมาณแสนล้านบาทต่อปี ในช่วงระหว่างปี 2553 – 2558 ผลิตภัณฑ์มันสาปะหลัง
ราคาอยู่ในเกณฑ์ดีมาอย่างต่อเนื่อง ราคาหัวมันสดคละเฉลี่ย 2.19 บาทต่อกิโลกรัม แต่ในช่วงปี 25592560 ราคาหัวมันสดคละ ของไทยมีแนวโน้มลดต่าลงมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 8 เดือนแรกของปี
2560 ราคาตกต่าสุดในรอบ 7 ปี โดยราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 1.31 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งต่ากว่าต้นทุน เนื่องจาก
ในช่วงดังกล่าวราคาข้าวโพดลดลง ในการผลิตเอทานอลจึงเลือกใช้ข้าวโพดที่มีต้นทุนต่ากว่าแทนการใช้มัน
สาปะหลัง ตลอดจนคู่แข่งที่สาคัญ เช่น เวียดนามและกัมพูช ามีการผลิตมันเส้นที่มีคุณภาพสะอาด ตรงกับ
ความต้องการของลูกค้ามากกว่ามันเส้นของไทยทาให้ความต้องการซื้อมันเส้นจากไทยชะลอลง สถานการณ์
การผลิตมันสาปะหลังของประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะกัมพูชาและเวียดนามมีแนวโน้มทางด้านการแข่งขัน
สูงขึ้น จากความผันผวนด้านราคาเนื่องจากการขายในตลาดหลักคือประเทศจีน การผลิตมันสาปะหลังที่มี
แนวคิดที่สามารถมีตลาดจาเพาะ ดังเช่นการผลิตมันสาปะหลังอินทรีย์จะสามารถเพิ่มขีดความสามรถการ
ต่อรองทางการตลาด เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดที่สามารถจาหน่ายในราคาที่ไม่ผั นผวน เนื่องจากแป้งมัน
สาปะหลังสามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้ทั้งอาหารและพลังงาน จากกระแสความนิยมการบริโภคอาหาร
เพื่อสุขภาพของโลก ผู้บริโภคให้ความสาคัญกับผลิตภัณฑ์อินทรีย์ ความต้องการผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมัน
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สาปะหลังอินทรีย์ เพื่อนาแป้งไปผลิตเป็นอาหารสาหรับเด็กทารกในแถบยุโรปและอเมริกา ซึ่งในปัจจุบัน
ตลาดแป้งมันสาปะหลังอินทรีย์เพื่อนาไปแปรรูปยังมีความต้องการสูงและเป็นตลาดที่มีศักยภาพ ความ
ต้องการแป้งมันสาปะหลังอินทรีย์ของตลาดยุโรปและอเมริกาอยู่ที่ 80,000 ตันต่อปี คิดเป็นมันสาปะหลัง
หัวสด 320,000 ตัน จะต้องมีพื้นที่ปลูกมันสาปะหลังอินทรีย์ประมาณ 80,000 ไร่ ดังนั้นแนวทางการผลิต
มันสาปะหลังอินทรีย์ซึ่งมีตลาดรองรับสาหรับแปรรูปเป็นแป้งมันสาปะหลังอินทรีย์ทั้งในและต่างประเทศจึง
เป็ น การเพิ่ ม มู ล ค่ า ผลผลิ ต ลดการผั น ผวนด้ า นราคา แต่ ก ารผลิ ต มั น ส าปะหลั ง อิ น ทรี ย์ ยั ง ต้ อ งมี ก าร
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตเนื่องจากการผลิตมันสาปะหลังอินทรีย์ยังไม่เคยมีการผลิตในประเทศไทย
ฐานการผลิ ต มัน สาปะหลั งอินทรีย์ ได้เริ่ มดาเนินการในพื้นที่รอบโรงงานผลิ ตแป้งมันสาปะหลั งจังหวัด
อุบลราชธานีซึ่งมีพื้นที่ผลิตมันสาปะหลัง 453,629 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกร้อยละ 5 ของทั้งประเทศ หาก
สามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกจากระบบเดิมเป็นมันสาปะหลังอินทรีย์ที่ผลผลิต 4.5 ตันต่อไร่ จะได้ผลผลิต
2,041,330 ตัน มากกว่าความต้องการของโรงงาน แต่ เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายยังขาดประสบการณ์
จาเป็นจะต้องมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการผลิตมันสาปะหลังอินทรีย์ และต้องมีการ
รับรองมาตรฐานอินทรีย์ตามที่ตลาดต้องการ รวมถึงการตรวจสอบย้อนกลับเพื่อให้ประเทศคู่ค้ามีความ
เชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ เกษตรกรมีการทางานเป็นกลุ่มเพื่อสร้างเครือข่ายการผลิตมันสาปะหลังในปริมาณที่
เพียงพอต่อคู่ค้า ทาให้ระบบการรับซื้อมีตลาดรองรับที่แน่นอนและอยู่ในพื้นที่การผลิตที่จะสร้างความมั่นคง
ให้กับเกษตรกรคือสามารถลดต้นทุนในการขนส่งผลผลิต จนถึงการสร้างความเข้มแข็งด้านการตลาดและ
มาตรฐาน เพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางของสินค้าและบริการด้านเกษตรอินทรีย์ในระดับสากล การผลิตแป้งมัน
สาปะหลั งอิน ทรี ย์ เป็ น แนวทางในการเปิดช่องทางการผลิ ตในตลาดใหม่ ที่มีความจาเพาะและมีความ
ต้องการสูง ลดปัญหาความผันผวนด้านราคา เกษตรกรและผู้ประกอบการต้องมีการปรับระบบการผลิตเพื่อ
เข้าสู่มาตรฐานอินทรีย์ โดยพื้นที่ดาเนินการที่จังหวัดอุบลราชธานีเนื่องจากเป็นพื้นที่ตั้งของบริษัทที่ต้องการ
รับซื้อมันสาปะหลังอินทรีย์ ในการนี้จึงต้องมีการศึกษาความต้องการของตลาดด้านปริมาณ ด้านมาตรฐาน
และจะต้ อ งน าเทคโนโลยี ที่ เ หมาะสมต่ อ การผลิ ต ในระบบอิ น ทรี ย์ ต ามความต้ อ งการของคู่ ค้ า เข้ า มา
ปรับเปลี่ย นระบบการผลิต จึงต้องมีแนวทางการศึกษาเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการผลิตมันสาปะหลั ง
อินทรีย์ในเกษตรกรและการผลิตแป้งมันสาปะหลังอินทรีย์ของผู้ประกอบ และศึกษาโครงสร้างต้นทุนการ
ผลิตแป้งมันสาปะหลังอินทรีย์ โดยการศึกษาต้นทุนการผลิตของเกษตรกร ผู้ประกอบการ เพื่อเป็นข้อมูลใน
การตัดสินใจในการผลิต และจาหน่าย เพื่อให้เกิดราคาที่ยุติธรรมที่เกษตรกรและผู้ประกอบการสามารถ
ดาเนินการได้อย่างเหมาะสม และมีความพอใจในการผลิตทั้งสองฝ่ายเพื่อให้การผลิตแป้งมันสาปะหลัง
อินทรีย์สามารถเข้าสู่ตลาดตามมาตรฐานที่ประเทศคู่ค้ากาหนดอย่างยั่งยืน
การดาเนินการวิจัย
กิจกรรมที่ 1 การเปรียบเทียบระบบห่วงโซ่อุปทานและระบบโลจีสติก ของการผลิตแป้งมันสาปะหลัง
อินทรีย์สาหรับการส่งออกตลาดยุโรปและอเมริกา
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. สารวจรวบรวมข้อมูลต้นทุนการผลิต ปริมาณ คุณภาพและการขนส่งผลผลิต โดยการสัมภาษณ์
เกษตรกร 2 กลุ่ม คือ เกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และกลุ่มเกษตรกรเตรียมพร้อมเข้าสู่
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เก็บข้อมูลการผลิตมันสาปะหลังอินทรีย์ตลอดห่วงโซ่การผลิต ตั้งแต่เริ่มเตรียม
แปลงปลูก ถึงการขนส่งเข้าสู่โรงงานแปรรูป ของมาตรฐานการรับรอง USDA NOP EU Organic และ
Organic Thailand
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2. สร้างโมเดลการประเมินราคามันสาปะหลังอินทรีย์ โดยใช้ข้อมูลต้นทุนการผลิตของเกษตรกร และ
การแปรรูป แป้งมันสาปะหลังอินทรีย์ของผู้ประกอบการเป็นองค์ประกอบ
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ต้นทุนการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทานและระบบโลจิสติกส์ ผลกระทบจาก
การผลิตแป้งมันสาปะหลังอินทรีย์ที่มีต่อสภาพแวดล้อมและชุมชน โดยการใช้การสังเกต แบบสอบถาม และ
แบบสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ที่ให้ข้อมูลหลัก ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับระบบการผลิตมันสาปะหลังอินทรีย์ การ
วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลการศึกษา โดยใช้แนวคิดเชิงระบบและการบูรณาการศาสตร์
กิจกรรมที่ 2 การศึกษาและประเมิน ด้านมาตรฐาน กฎ ระเบียบการส่งออกและการนาเข้าแป้งมัน
สาปะหลังอินทรีย์ในยุโรปและอเมริกา เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรเป้าหมาย
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ศึกษาและสารวจรวบรวมข้อมูลในด้านมาตรฐาน กฎ ระเบียบการส่งออกและการนาเข้าแป้งมัน
สาปะหลังอินทรีย์ในยุโรปและอเมริกา
2. สารวจรวบรวมข้อมูลขั้นตอนการขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของ USDA NOP EU Organic
และ Organic Thailand
3. ส ารวจรวบรวมข้อ มูล ระเบี ย บวิธีการปฏิบัติตามมาตรฐานให้ ส อดคล้ องกับ เงื่อนไขของตลาด
ปลายทางยุโรปหรืออเมริกาที่มีผลกระทบต่อระบบการผลิตและต้นทุนการผลิตของเกษตรกรเป้าหมาย
4. เงื่อนไขการรับรองในแต่ละมาตรฐาน โดยเปรียบเทียบความแตกต่างในมาตรฐานที่ศึกษา
กิจกรรมที่ 3 การใช้เทคโนโลยีการผลิตมันสาปะหลังอินทรีย์ เพื่อเข้าสู่มาตรฐานอินทรีย์ ตามเงื่อนไขของ
USDA หรือ EU
1. ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีการผลิตมันสาปะหลังอินทรีย์กับเกษตรกรเป้าหมาย
2. วางระบบการเตรียมแปลง เพื่อเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ กับเกษตรกร 20 ราย ๆละ 2 ไร่
2.1 การทาแนวกันชน โดยใช้พืชที่มีความสูงกว่ามันสาปะหลัง เช่น ไผ่ กล้วย หญ้าเนเปีย ข่า
เป็นต้น และสามารถป้องกันการปนเปื้อนทางอากาศได้ ทาร่องระบายน้าเพื่อป้องกันการปนเปื้อนทางดิน
2.2 การเตรียมท่อนพันธุ์ แช่ท่อนพันธุ์ด้วยปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ 3 เพื่อเพิ่มความเป็นประโยชน์
ของธาตุอาหารพืช เช่น ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม
2.3 การเตรียมแปลงปลูก ไถกลบปุ๋ยหมักอัตรา 1 ตันต่อไร่
2.4 ปลูกมันสาปะหลังระยะ 130-150 x 60-80 เซนติเมตร
2.5 หว่านปอเทืองระหว่างแถวมันสาปะหลังอัตรา 5 กิโลกรัมต่อไร่ แล้วไถกลบปอเทืองเมื่อ
อายุ 45 วันหลังปลูก เพื่อป้องกันวัชพืช รักษาความชื้นในดินและเพิ่มอินทรียวัถุและเพิ่มปริมาณธาตุอาหาร
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมให้มันสาปะหลัง
2.6 กาจัดโรคและแมลงโดยใช้ชีวภัณฑ์ เช่น ไตรโคเดอร์มา บิวเวอร์เรีย แตนเบียนมัน
สาปะหลังสีชมพู แมลงช้างปีกใส
2.7 กาจัดวัชพืชโดยวิธีกลเช่น ใช้เครื่องจักร หรือแรงงานคน
2.8 เก็บเกี่ยวผลผลิตตามแผนการผลิตที่ได้วางไว้
3. เตรียมแผนการผลิตในแปลงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และมีการประชุมกลุ่มย่อยทุก 2 เดือน
เพื่อติดตามผลการดาเนินงาน และแก้ไขประเด็นปัญหาในการผลิตมันสาปะหลังอินทรีย์
4. เกษตรกรยื่นขอการรับรองมาตรฐานอินทรีย์ของ USDA หรือ EU
การบันทึกข้อมูล
1. เก็บข้อมูลการผลิตก่อนและหลังการเข้าสู่ระบบอินทรีย์
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2. เก็บข้อมูลก่อนและหลังการเข้าสู่ระบบอินทรีย์ ทางด้านเศรษฐศาสตร์ ได้แก่ ต้นทุนการผลิต
รายได้ ผลตอบแทน ข้อมูลด้านการใช้แรงงานในกิจกรรมต่าง ๆ และการยอมรับเทคโนโลยี ข้อมูลด้านสังคม
และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. ข้อมูลด้านกายภาพก่อนและหลังการเข้าสู่ระบบอินทรีย์ ได้แก่ ข้อมูลสภาพพื้นที่ ข้อมูลดินก่อน
และหลังการทดลองโดยวิเคราะห์สมบัติดินทางเคมีและกายภาพ 7 รายการ ได้แก่ pH, N, Avail. P, Exch
K, EC, LR และ Texture
4. เก็บข้อมูลด้านเกษตรศาสตร์ ได้แก่ วันปฏิบัติการต่างๆ จากการสุ่มเก็บผลผลิตพื้นที่ 18 ตาราง
เมตร จานวน 4 ตัวอย่าง ผลผลิตต่อไร่
5. เก็บข้อมูลทางด้านเศรษฐศาสตร์ ได้แก่ ต้นทุนการผลิต รายได้ ผลตอบแทน ข้อมูลด้านการใช้
แรงงานในกิจกรรมต่างๆ
6. การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์ ได้แก่ รายได้สุทธิ อัตราผลตอบแทนต่อ
ค่าใช้จ่ายการลงทุน (Benefit Cost Ratio: BCR)
กิจกรรมที่ 4 การใช้ QR Code เพื่อตรวจสอบย้อนกลับแป้งมันสาปะหลังอินทรีย์เพื่อการส่งออก
1. รวบรวมข้อมูลด้านการผลิตมันสาปะหลังอินทรีย์ของเกษตรกร เพื่อจัดทาฐานข้อมูลการผลิต การ
ขอรับรองแหล่งผลิตตามมาตรฐานที่กาหนด
2. รวบรวมข้อมูลด้านการผลิตแป้งมันสาปะหลังอินทรีย์ของโรงงานและจัดทาข้อมูลขั้นตอนการผลิต
การแปรรูป การขอรับรองมาตรฐานโรงคัดบรรจุ
3. สร้าง QR Code ของการแปรรูปแป้งมันสาปะหลังอินทรีย์ตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้า
3.1 ระบบฐานข้อมูลผู้ปลูกมันสาปะหลังอินทรีย์ และการสร้างรหัส QR
การกาหนดขอบเขตโครงการ (Project Definition) ศึกษาและวิเคราะห์ระบบงานเดิม (System
Analysis) การออกแบบระบบ (System
Design) การพั ฒ นาและติ ด ตั้ ง ระบบ (System
Implementation) ทดสอบระบบงาน (Testing) ดาเนินการใช้ระบบ (Implementation)
3.2 สารวจและบันทึกข้อมูลของกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่ อาเภอนาเยีย พิบูลมัง
สาหาร สว่างวีระวงศ์ และวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี จานวน 20 ราย เกษตรกรที่เข้าร่ว ม
โครงการต้อ งใช้เ ทคโนโลยีก ารผลิต มัน ส าปะหลัง อิน ทรีย ์ และได้ร ับ การตรวจรับ รองเพื ่อ เข้า สู่
มาตรฐานอินทรีย์ จัดทาทะเบียนแปลงต้นแบบการผลิตมันสาปะหลังอินทรีย์ โดยมีผู้นากลุ่มในการ
ตรวจสอบคุณภาพของกลุ่มอาเภอนาเยีย พิบูลมังสาหาร สว่างวีระวงศ์ และวารินชาราบ กากับการ
ปฏิบัติการดูแลแปลงมันสาปะหลังอินทรีย์ตามมาตรฐานที่ได้กาหนดไว้ การจัดทา QR Code จะทา
ทั้งของเกษตรกร และบริษัทส่งออก (บริษัทอุบลไบโอเอทานอล) เพื่อบ่งชี้ทั้ง แหล่งผลิตและแหล่ง
จาหน่าย โดยจะติด QR Code ไว้ที่กระสอบบรรจุภัณฑ์ของแป้ง มันสาปะหลังอินทรีย์
3.3 กรอกข้อมูลลงระบบ
3.4 ประเมินผลการสร้างระบบฐานข้อมูลผู้มันสาปะหลังอินทรีย์ และการสร้างรหัส QR และ
ทดสอบระบบ
3.5 ถ่ายทอดเทคโนโลยีและอบรมเกษตรกรให้ใช้ระบบเพื่อทาการปรับปรุง ข้อมูลใหม่เสมอ
3.6 การตรวจสอบและประเมินการผลิตมันสาปะหลังอิ นทรีย์ภายใต้ QR code
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ผลการทดลองและวิจารณ์
กิจกรรมที่ 1 ผลการศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตมันสาปะหลังในระบบการผลิตแป้งมันสาปะหลัง
อินทรีย์ตลอดห่วงโซ่อุปทานการผลิ ตโดยเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านการรับรองและกลุ่ ม
เตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (เกษตรกร)
ส่วนที่ 1 ผลการศึกษาในส่วนของต้นน้าของห่วงโซ่อุปทานการผลิตแป้งมันสาปะหลังอินทรีย์
ห่วงโซ่อุปทานระบบการผลิตของแป้งมันสาปะหลังของการศึกษาในครั้งนี้ ประกอบด้วยต้นน้า
คือเกษตรกรผู้ปลูกมันสาปะหลัง ผลผลิตที่ได้ในช่วงต้นน้าคือมันสาปะหลังหัวสดอิ นทรีย์ ในส่วนของกลาง
น้า คือ กิจกรรมการรวบรวมมันสาปะหลังหัวสดจากเกษตรกรนามาทาการแปรรูป ขั้นต้นผู้ประกอบการที่
เป็นช่วงกลางน้าของห่วงโซ่อุปทาน ได้แก่ โรงงานแป้งมันอินทรีย์ เพื่อส่งออกส่งขายสู่ตลาดตามคาสั่งซื้อ
(Order) และส่งต่อให้กับผู้รับซื้อโดยตรงที่อยู่ต่ างประเทศซึ่งเป็นปลายน้าเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบหรือสินค้าขั้น
กลางของการแปรรูปต่างๆ ต่อไป โดยการศึกษาวิเคราะห์ในครั้งนี้แบ่งการวิเคราะห์ ออกเป็น 2 ส่วนได้แก่
ส่วนที่ 1 ระบบการผลิตมันสาปะหลังอินทรีย์ของเกษตรกร และส่วนที่ 2 การแปรรูปหัวมันสาปะหลังสด
เป็นแป้งมันสาปะหลังอินทรีย์ ในระบบการผลิตแป้งมันสาปะหลังอินทรีย์ของโรงงานกรณีศึกษา
ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร
ข้อมูล ของเกษตรกรที่ผ่ านการตรวจรับรองมาตรฐานในโครงการระบบการผลิ ตมันส าปะหลั ง
อินทรีย์ ในปีการผลิต 2560-2561 เกษตรกรรุ่น 1 คือเกษตรกรที่ผ่านระยะปรับเปลี่ยนมาแล้วและในปีการ
ผลิต 2560-2561 ได้ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐาน Organic Thailand และ มาตรฐานของ USDA NOP
และ EU Organic เรียบร้อยแล้ว จานวน 9 ราย ในพื้นที่ อาเภอนาเยีย 1 ราย พิบูลมังสาหาร 5 ราย
วารินชาราบ 1 ราย ส่วนเกษตรกร รุ่น 2 คือเกษตรกรที่ผ่านระยะปรับเปลี่ยน จานวนทั้งสิ้น 36 ราย ใน
พื้นที่ 4 อาเภอ อยู่ระหว่างขอการรับรอง มกษ 9002-2552 (Organic Thailand) ในพื้นที่ อาเภอนาเยีย 8
ราย พิบูลมังสาหาร 20 ราย วารินชาราบ 6 ราย และ สว่างวีระวงศ์ 2 ราย
สภาพพื้นที่แปลงปลูกมันสาปะหลัง พื้นที่ปลูกมันสาปะหลังเป็นพื้นที่สภาพไร่ มีเกษตรกรรุ่น 2 บางราย
พื้นที่เดิมเป็นพื้นที่นา แต่ปรับพื้นที่ปลูกมันสาปะหลังจึงมีปัญหาเรื่องน้าขังในช่วงฤดูฝนทาให้ผลผลิตต่า
เนื่องจากเกิดการเน่าของหัวมันสาปะหลังทาให้ไม่ได้ผลผลิต
ลักษณะและสภาพของดิน การเตรียมพื้นที่ปลูก เป็นดินร่วนปนทราย ค่าความอุดมสมบูรณ์ข องดินที่
วิเคราะห์ได้ในเกษตรกรรุ่นที่ 1 โดยเฉลี่ยมีค่าอินทรีย์วัตถุร้อยละ 0.73 ฟอสฟอรัส 15.83 มิลลิกรัมต่อ
กิโ ลกรั มและโพแทสเซี่ยม 29.10 มิล ลิกรัมต่อกิโ ลกรัม จากผลวิเคราะห์ ดินพบว่าอินทรียวัตถุ และ
ฟอสฟอรัสอยู่ในระดับปานกลาง ส่วน โพแทสเซี่ยมอยู่ในระดับต่า การเตรียมดินปลูกการไถด้วยผาล 3 แล้ว
การไถด้วยผาล 7 เป็นการไถเพื่อพรวนดิน พร้อมใส่ปุ๋ยรองพื้น แล้วการยกร่อง
พันธุ์มันสาปะหลังที่เกษตรกรเลือกใช้ ปีการผลิต 2560-2561 เกษตรกรรุ่น 1 ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์และ USDA NOP มีจานวนเกษตรกรทั้งสิ้น 9 ราย จากการสารวจ พบว่า พันธุ์มันสาปะหลัง
ที่เกษตรกรเลือกใช้มากที่สุด ได้แก่ พันธุ์ระยอง 72 จานวน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 77.8 ของจานวน
เกษตรกรทั้งหมด มีเกษตรกรเพียง 2 รายที่เลือกใช้พันธุ์ห้วยบง 80
สาหรับเกษตรกรรุ่นที่ 2 เป็นเกษตรกรที่เข้าสู่ระยะปรับเปลี่ยน ในรอบปีการผลิต 2560-2561 มี
จานวนเกษตรกรที่ผ่านเข้าสู่ระยะปรับเปลี่ยนจานวนรวม 36 ราย จากการสารวจ พบว่า พันธุ์มันสาปะหลังที่
เกษตรกรเลือกใช้มากที่สุด ได้แก่ พันธุ์ระยอง 72 จานวน 32 ราย คิดเป็นร้อยละ 88.9 ของจานวนเกษตรกร
ทั้งหมด เกษตรกรทุกรายในอาเภอนาเยียและอาเภอสว่างวีระวงศ์ ต่างเลือกใช้พันธุ์ระยอง 72 มีเพียง 3 ราย
ที่ใช้พันธุ์ห้วยบง 80 และ 1 รายใช้พันธุ์ระยอง 11 จากการสัมภาษณ์การเลือกใช้ พบว่า พันธุ์ระยอง 72 มี
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ลักษณะเด่นที่ให้น้าหนักของหัวมันสาปะหลังสดที่ดี และเหมาะสมกับลักษณะของดินและสภาพของพื้นที่
และหาท่อนพันธุ์ในพื้นที่ ได้ง่าย เป็นพันธุ์ที่ปรับตัวได้ดีในสภาพแวดล้อมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มี
ความแห้งแล้ง ท่อนพันธุ์ที่ใช้ปลูกมีความงอกดี ไม่มีปัญหาโรคต้นเน่า จนถึงระยะเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยมีความ
อยู่รอดถึงการเก็บเกี่ยวสูง จึงเป็นเหตุผลที่เกษตรกรนิยมเลือกใช้พันธุ์ดังกล่าว อย่างไรก็ตามพันธุ์ระยอง 72 ก็
มีข้อเสียของการเก็บเกี่ยว หากเกษตรกรเก็บเกี่ยวในช่วงฤดูฝนจะทาให้เปอร์เซ็นต์แป้งในหัวมันต่า
น้าที่ใช้ในระบบการผลิตมันสาปะหลัง
เกษตรกรใช้น้าฝนจากธรรมชาติ อาศัยฤดูการเป็นหลัก จาก
การศึกษาพบว่า ไม่มีเกษตรกรรายใดติดตั้งระบบการให้น้าแบบต่างๆในแปลงมันสาปะหลัง
แรงงานที่ใช้ในระบบการผลิตมันสาปะหลัง ลักษณะของการใช้แรงงานของเกษตรกร จากการศึกษา พบว่า
มีทั้งการใช้แรงงานในครัวเรือน และการจ้างแรงงานร่วม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของกิจกรรม และจากการ
สารวจในสมุดบันทึกของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการผลิตมั นสาปะหลังอินทรีย์ เกษตรกรยังละเลยในส่วน
ของการบั น ทึก จ านวนชั่ว โมงการทางานในแปลงแต่ล ะครั้ ง และขาดการลงบันทึกให้ เ ป็นปัจจุบันและ
ต่อเนื่อง
ปุ๋ย เกษตรกรใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากการหมักเอง ค่าวิเคราะห์ปุ๋ยมีปริมาณธาตุอาหารตามมาตรฐานกรมวิชาการ
เกษตร ไนโตรเจนร้อยละ 1 ฟอสฟอรัสร้อยละ 0.5 และโพแทสเซียมร้อยละ 0.5 แต่เกษตรกรใช้ปุ๋ยหมักใน
ปริมาณที่ต่ากว่าความต้องการของพืช มีเพียงบางรายที่เพิ่มปุ๋ยมูลไก่ซึ่งมีผลต่อปริมาณฟอสฟอรัสในดิน
มากกว่าความต้องการในมันสาปะหลัง
การกาจัดวัชพืช โรคพืชและแมลงศัตรูพืช การกาจัดวัชพืชเกษตรกรใช้เครื่องกาจัดวัชพืชแบบติดรถไถเดิน
ตามพร้อมการไถกลบปอเทืองระหว่างแถวในช่วงปอเทืองออกดอก มันสาปะหลังอายุประมาณ 45 และกาจัด
วัชพืชอีก 1-3 ครั้งตามปริมาณวัชพืช ส่วนวัชพืชที่อยู่ระหว่างต้นมีการใช้การดายหญ้า เมื่อมันสาปะหลังอายุ
5 เดือน ทรงพุ่มของมันสาปะหลังจะคลุมพื้นที่ทาให้มีวัชพืชน้อยลงจนไม่จาเป็นต้องกาจัดวัชพืช
ต้นทุนและผลตอบแทนในระบบการผลิตมันสาปะหลัง จากการสัมภาษณ์และรวบรวมข้อมูลจากสมุด
บันทึกของเกษตรกรแต่ละราย ในรอบปีการผลิต เริ่มปลูกในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2560 และเก็บ
เกี่ยวในช่วงเดือนกุมภาพันธุ์-มีนาคม 2561 นาไปสู่การรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยเปรียบเทียบ
ระหว่างระบบการผลิตมันสาปะหลังอินทรีย์และมันสาปะหลังทั่วไปที่ใช้สารเคมี โดยนามาหาค่าเฉลี่ยและมี
สมมติฐานของการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของเกษตรกรดังนี้
1) ปริมาณผลผลิตต่อไร่ ใช้ค่าเฉลี่ยที่ 4,500 กิโลกรัมต่อไร่ เปอร์เซ็นต์แป้ง 25 เปอร์เซ็นต์
2) ราคารับซื้อหัวมันสาปะหลังสดที่โรงงาน สาหรับมันสาปะหลังเคมี 2 บาทต่อกิโลกรัมและ
มันสาปะหลังอินทรีย์ 3 บาทต่อกิโลกรัม
3) สืบเนื่องมาจากการตอบแบบสัมภาษณ์ ตลอดจนการบันทึกข้อมูลของเกษตรกรแต่ละรายใน
ส่วนของค่าใช้จ่ายและจานวนชั่วโมงของการทางานในแปลงมันสาปะหลัง มีความแตกต่างกันมาก ดังนั้นใน
การศึกษาครั้งนี้จึงรวมต้นทุนทั้งหมดโดยมิได้ว่าเป็นส่วนของเงินสดหรือมิใช่เงินสด
4) วัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้ต้องการเปรียบเทียบในเห็นถึงระบบการผลิตมันสาปะหลัง
อินทรีย์เพื่อเปรียบเทียบกับระบบการผลิตทั่วไปที่ใช้เคมี จึงกาหนดให้เกษตรกรมีปริมาณผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่
ที่เท่ากันคือ 4,500 กิโลกรัมต่อไร่ เพื่อต้องการแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างทางด้านโครงสร้างของต้นทุนใน
ระบบการผลิต
ผลการศึกษา ในส่วนของโครงสร้างต้นทุนในระบบการผลิตมันสาปะหลังอินทรีย์และเคมี พบว่า
ในส่วนของต้นทุนคงที่ ซึ่งประกอบไปด้วย ค่าเช่าที่ดินและภาษีที่ดิน ไม่มีความแตกต่างกันอยู่ที่ 1,010
บาท/ไร่ โดยเป็นต้นทุนคงที่ขั้นต่าในพื้นที่ศึกษา ในความเป็นค่าเช่าที่ดินมีความแตกต่างกันตามสภาพของ
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พื้นที่และความอุดมสมบูรณ์ของดิน จากการสอบถามเกษตรกรพบว่าในบางพื้นที่สูงถึงไร่ละ 2,500 บาท
แต่ด้านการเช่าไม่เป็นปัญหาเนื่องจากเกษตรกรที่เข้าสู่ระบบอินทรีย์ร้อยละ 97 ใช้พื้นที่ของตนเอง
ในส่วนของต้นทุนผันแปรทั้งหมด ประกอบไปด้วย
1) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมดิน การไถด้วยผาล 3 ที่เกษตรกรเรียกว่า ไถดะ การไถด้วยผาล 7 เป็นการ
ไถเพื่อพรวนดิน การยกร่อง ส่วนการผลิตในระบบอินทรีย์จะเพิ่มค่าใช้จ่ายในส่วนของการจัดทาคันคูดินเพื่อ
ทาแนวกันชน จึงทาให้ค่าใช้จ่ายในส่วนของการเตรียมดินในระบบอินทรีย์อยู่ที่ 800 บาทต่อไร่ สูงกว่าใน
ระบบเคมี ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการเตรียมดินอยู่ที่ 750 บาทต่อไร่ ดังแสดงในตารางที่ 1
2) ปัจจัยการผลิตสาหรับระบบการผลิตแบบเคมี ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อปุ๋ยเคมี วัสดุ
ในการจัดทาปุ๋ยคอก ท่อนพันธุ์ ค่าน้ามันโดยคิดเหมารวมทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นและยากาจัดวัชพืช พบว่า
เกษตรกรมีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เฉลี่ย อยู่ที่ 4,200 บาทต่อไร่ เมื่อเปรียบเทียบกับระบบการผลิตในระบบ
อินทรีย์พบว่า มีค่าใช้จ่ายที่ต่ากว่า เนื่องมาจากการทาให้ผ่านการรับรองมาตรฐานนั้นเกษตรกรจะต้องไม่ใช้
สารเคมีในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน จากการศึกษาพบว่าเกษตรกรมีค่าใช้จ่ายในส่วนของปุ๋ยอินทรีย์ที่สูง
กว่าในระบบเคมี เพราะต้องจัดเตรียมในปริมาณมากและให้มีสารอาหารที่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของ
มันสาปะหลัง ตลอดจนการใช้กาจัดวัชพืชที่ต้องอาศัยแรงงานที่เข้มข้นกว่าการทาเคมีที่สามารถใช้ยากาจัด
วัชพืชได้ โดยรวมเกษตรกรที่ผลิตในระบบอินทรีย์จะมีค่าใช้จ่ายปัจจัยการผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ 7,125 บาทต่อไร่
รายละเอียดแสดงในตารางที่ 2
3) ค่าใช้จ่ายในการเก็บเกี่ยว การขนส่ง พบว่าทั้งระบบการผลิตแบบอินทรีย์และเคมี ค่าใช้จ่าย
เฉลี่ยเท่ากันคือ 750 บาทต่อไร่
4) ค่าใช้จ่ายในส่วนของแรงงานเป็นคานวณในภาพรวมเป็นค่าใช้จ่ายแรงงานทั้งหมด โดยประมาณ
การจานวนชั่วโมงที่เกษตรกรใช้ในแต่ละกิจกรรมการผลิตโดยเริ่มตั้งแต่ปลูกไปจนถึงการเก็บเกี่ยว บนฐาน
ของค่าจ้างแรงงานในท้องถิ่นที่ 250 บาทต่อวัน ลักษณะของการใช้แรงงานของเกษตรกรมีทั้งการใช้แรงงาน
ภายในครัวเรือนและการจ้างแรงงาน จึงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างท้าทายสาหรับการวิเคราะห์ค่ าใช้จ่ายในส่วนนี้
เมื่อเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายของแรงงานพบว่า ในระบบการผลิตมันสาปะหลังแบบเคมี ค่าใช้จ่ายแรงงานรวม
1,700 บาทต่อไร่ และระบบการผลิตแบบอินทรีย์มีค่าใช้จ่ายแรงงานรวม 2,250 บาทต่อไร่ สูงกว่าระบบ
การผลิตแบบเคมี เนื่องจากมีกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นมาในกระบวนการผลิต ได้แก่ การจัดทาแนวกันชน การปลูก
ปอเทืองและการกาจัดวัชพืช รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3
เมื่อเปรียบเทียบต้นทุนผันแปรทั้งหมดในระบบการผลิตมันสาปะหลังแบบอินทรีย์และแบบเคมี
พบว่า ในระบบการผลิตแบบอินทรีย์มีต้นทุนผันแปรทั้งหมดเท่ากับ 10,925 บาทต่อไร่ ส่วนการผลิตในระบบ
เคมี เกษตรกรมีต้นทุนผันแปรทั้งหมด 7,400 บาทต่อไร่ และเมื่อรวมกับต้นทุนคงที่ พบว่า ในระบบการผลิต
มันสาปะหลังอินทรีย์มีต้นทุนรวมทั้งหมดเท่ากับ 11,935 บาทต่อไร่ ซึ่งมีต้นทุนทั้งหมดสูงกว่าระบบการผลิต
มันสาปะหลังเคมี ที่มีต้นทุนรวมทั้งหมดเท่ากับ 8,410 บาทต่อไร่ และเมื่อนามาคานวณต้นทุนทั้งหมดเฉลี่ย
ต่อไร่ บนสมมติฐานผลผลิตทั้งหมด 4,500 กิโลกรัมต่อไร่ ระบบการผลิตแบบอินทรีย์เกษตรกรมีต้นทุน
ทั้งหมดเฉลี่ยเท่ากับ 2.65 บาทต่อกิโลกรัมและระบบการผลิตแบบเคมีเกษตรกรมีต้นทุนทั้งหมดเฉลี่ยเท่ากับ
1.87 บาทต่อกิโลกรัมดังแสดงในตารางที่ 4
สมมติฐานการคานวณเพื่อวิเคราะห์ผลตอบแทนของเกษตรกรในระบบการผลิตมันสาปะหลัง
อินทรีย์และเคมี กาหนดให้ราคาผลผลิตสาหรับมันสาปะหลังอินทรีย์อยู่ที่ราคา 3 บาทต่อกิโลกรัมและมัน
สาปะหลังทั่วไปที่ผลิตโดยใช้สารเคมีอยู่ที่ราคา 2 บาทต่อกิโลกรัมพบว่า ในระบบการผลิตมันสาปะหลัง
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แบบอินทรีย์เกษตรกรมีรายได้ทั้งหมด 13,500 บาทต่อไร่ มีรายได้สุทธิ เท่ากับ 2,575 บาทต่อไร่ ทาให้
เกษตรกรมีกาไรจากการผลิตในระบบอินทรีย์อยู่ที่ 1,565 บาทต่อไร่ หรือ 0.35 บาทต่อกิโลกรัมส่วนการ
ผลิตในระบบทั่วไปที่ใช้ปุ๋ยเคมีและสารกาจัดวัชพืช โดยกาหนดให้ราคาผลผลิตอยู่ที่ 2 บาทต่อกิโลกรัม
พบว่าเกษตรกรมีรายได้ทั้งหมด 9,000 บาทต่อไร่ มีรายได้สุทธิ เท่ากับ 1,600 บาทต่อไร่ เกษตรกรมีกาไร
จากการผลิตอยู่ที่ 590 บาทต่อไร่ หรือ 0.13 บาทต่อกิโลกรัมดังแสดงในตารางที่ 5 หากคิดต้นทุนต่อหนึ่ง
หน่วยน้าหนักมันสาปะหลังหัวสด 1 กิโลกรัม จะพบว่าที่ราคามันสาปะหลังอินทรีย์ 3 บาทต่อกก.เกษตรกร
มีต้นทุนการผลิต 2.65 บาทต่อกิโลกรัมมีกาไรจากการขายผลผลิต 0.35 บาทต่อกิโลกรัมในขณะที่การผลิต
มันสาปะหลังทั่วไปมีต้นทุนเพียง 1.86 บาทต่อกิโลกรัมแต่มีกาไรเพียง 0.13 บาทต่อกิโลกรัมเนื่องจากราคา
รับซื้อที่ต่างกิโลกรัมละ 1 บาท ดังแสดงในตารางที่ 6
ส่วนที่ 2 ข้อมูลระบบการผลิตแป้งมันสาปะหลังอินทรีย์ของโรงงานกรณีศึกษา
การศึกษาต้นทุนกิจกรรมกระบวนการผลิตแป้งมันสาปะหลังอินทรีย์
การวิเคราะห์ในส่วนของต้นทุนการผลิตแป้งมันสาปะหลังอินทรีย์ ให้การวิเคราะห์ต้น ทุนตาม
ฐานกิจกรรม (Activity Based Costing : ABC) จากฝ่ายบัญชีของโรงงานกรณีศึกษา โดยมีขอบเขตของ
การศึกษา ตั้งแต่กระบวนการรับซื้อหัวมันสาปะหลังสดจากเกษตรกร ที่หน้าโรงงานไปจนถึงกระบวนการ
ผลิต ส่งออก ในรอบการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรในปีการผลิต 2560-2561 มีรายละเอียด ดังนี้
โรงงานกรณีศึกษาและกระบวนการผลิต
ที่มาของโครงการผลิตมันสาปะหลังอินทรีย์ และระบบการคัดเลือก ระบบสนับสนุนเกษตรกร
เพื่อให้เข้าสู่การรับรองมาตรฐานการผลิตมันสาปะหลังอินทรีย์
กลุ่ ม บริ ษั ท ไบโอเอทานอล ได้ ด าเนิ น โครงการพั ฒ นาการส่ ง เสริ ม การเกษตรการปลู ก มั น
สาปะหลัง ภายใต้ชื่อที่เรียกกันว่า “อุบลโมเดล” เป็นการทางานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐมาตั้งแต่ปี พ.ศ.
2557 โดยได้รับความร่วมมือจากกรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน ส่วนราชการ
ในจังหวัด และเกษตรกรในจังหวัด เป็นการรวมกลุ่มและบูรณาการแผนงานส่งเสริมเทคโนโลยีการปลูกมัน
สาปะหลังทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ส่งผลไปถึงกระบวนการถ่ายทอดให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมัน
สาปะหลั งในจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อยกระดับการเรียนรู้การเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน การใส่ปุ๋ยตามค่า
วิเคราะห์ดิน และด้านตลาดรับซื้อ ตลอดห่วงโซ่อุปทานการผลิตมันสาปะหลังอย่างครบวงจร ทางบริษัทได้มี
โครงการเพิ่มมูลค่าการผลิตมันสาปะหลังคือ “มันสาปะหลังอินทรีย์ ” เป็นการผลิตสินค้าเกษตรที่สร้าง
มูลค่าเพิ่มทั้งผู้ผลิตและตลาด กลุ่มบริษัทฯ จึงมีการประกันราคาสาหรับสินค้าอินทรีย์แก่เกษตรกรรุ่นแรกที่
ผ่านการรับรองมาตรฐานการผลิตอิ นทรีย์ประเทศไทยในปี 2560 รับประกันราคาที่ 2.60 บาทต่อกิโลกรัม
ต่างจากราคามันทั่วไปที่ขณะนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ 1.90 บาท เพื่อสร้างแรงจูงใจขั้นต้น นาไปสู่การปรับ
เปลี่ยนแปลงมันอินทรีย์อย่ างเป็นรูปธรรมต่อไปที่ใช้กระบวนการรับรองตามมาตรฐานการผลิตอินทรีย์
ประเทศไทยของกรมวิ ช าการเกษตร และด้ า นที่ ส าม สุ ขภาพดี คื อ สุ ข ภาพดี ทั้ง ผู้ ผ ลิ ต และผู้ บริ โ ภค
กล่าวคือผู้ผลิตไม่ใช้สารเคมี สารเคมีกาจัดศัตรูพืช สารเคมีกาจัดวัชพืช เป็นผลที่ชัดเจนในด้านสุขภาพ และ
ผู้บริโภคจะได้คุณภาพชีวิตที่ดี รับประทานอาหารที่ไม่มีสารเคมีปนเปื้อน มีสุขภาพแข็งแรง มันอินทรีย์เป็น
การยกระดับเกษตรกร และตลาด เนื่องจากแนวโน้มของผู้บริโภคมีความใส่ใจในสุขภาพและคุณภาพของ
สิ่งแวดล้อมทาให้กลุ่มสินค้าเกษตรอินทรีย์ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น
“อุบลโมเดล” จึงเป็นโครงการที่ส่งเสริมและให้ความสาคัญของการเกษตรอินทรีย์ เพื่อสนับสนุน
ให้เกษตรกรดาเนินชีวิตที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กล่าวคือเมื่อเกษตรกรทาการ
เพาะปลูกด้วยความเหมาะสม ไม่ต้องการผลผลิตจนเกินพอดี ไม่ต้องพึ่งพาสารเคมีในการเพาะปลูกเพื่อให้
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ได้ผลผลิตปริมาณมาก ถือเป็นความพอประมาณ การใส่ใจหาความรู้เกี่ยวกับการเพาะปลูกตามแนวทาง
เกษตรอินทรีย์ ถือเป็นความมีเหตุผล และการพึ่งพาตัวเองของเกษตรกรตามแนวเกษตรอินทรีย์ เรียนรู้การ
เพิ่มผลผลิตด้วยการลดต้นทุน และทาปุ๋ยใช้เอง ถือเป็นการมีภูมิคุ้มกันที่ดี เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของเกษตรกร ชุมชน ตลอดจนการรักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อม อันเป็นไปตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน
จึงได้ดาเนินการคัดเลือกเกษตรกรที่มีแปลงอยู่ในพื้นที่ 4 อาเภอ ในจังหวัดอุบลราชธานี เป็นพื้นที่นาร่อง
ได้แก่ อาเภอนาเยีย สว่างวีระวงศ์ พิบูลมังสาหาร และอาเภอวารินชาราบ โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
คือ รับสมัครเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการโดยความสมัครใจและมีการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น และ
ได้มีการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีวิธีการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ ได้รับความร่วมมือจากสานักวิจัยและ
พัฒนาการเกษตรเขต 4 (สวพ.4) กรมวิชาการเกษตร โดยเกษตรกรจะต้องดาเนินการตามขั้นตอนของการ
ตรวจรับรอง จนได้เอกสารระยะปรับเปลี่ยนพืช เพื่อเข้าสู่กระบวนการขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ตาม
ระบบต่อไป
ส าหรั บ การศึ ก ษาในครั้ ง นี้ วิ เ คราะห์ ก ระบวนการผลิ ตแป้ ง มั น ส าปะหลั ง อิน ทรี ย์ จ ากโรงงาน
กรณีศึกษา ทาการผลิต แป้งมันดิบ (Native Starch) โดยการผลิตแป้งมันสาปะหลังทั่วไป (จากหัวมันสดใน
ระบบการผลิ ตทั่ว ไป ใช้ส ารเคมี) และผลิ ตแป้งมันส าปะหลั งอินทรี ย์ (จากหั ว มันสดในระบบการผลิ ต
อิน ทรี ย์ ) มีตลาดจ าหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่ ว นแป้งมันส าปะหลังอินทรีย์ ผลิ ตเพื่อการ
จาหน่ ายตลาดต่างประเทศ ซึ่งมีความต้องการเป็นจานวนมาก ปัจจุบันยังผลิ ตได้ ไม่เพียงพอกับความ
ต้องการของลูกค้า
กระบวนการผลิตแป้งมันสาปะหลังอินทรีย์
ในกระบวนการผลิตแป้ งมันส าปะหลังอินทรีย์ จะมีช่ว งระยะเวลาที่โ รงงานกาหนดขึ้นอย่าง
ชัดเจน ตั้งแต่กระบวนการนัดหมายกับเกษตรกรที่ผลิตมันสาปะหลังอินทรีย์ในการเก็บเกี่ยวผลผลิต และ
ขนส่งมายังโรงงาน มีระบบและขั้นตอนที่ต้องให้เป็นไปตามมาตรฐาน USDA สาหรับแป้งมันสาปะหลัง
อินทรีย์ รายละเอียดของแต่ละกระบวนการ อธิบายโดยสังเขปได้ดังนี้
โรงงานกรณีศึกษาสาหรับการศึกษาครั้งนี้คือ บริษัท อุบลเกษตรพลังงาน จากัด ตั้งอยู่เลขที่
299 หมู่ 9 ตาบลนาดี อาเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี เป็นโรงงานแป้งมันสาปะหลังได้ 2 เกรด ได้แก่
เกรดอุตสาหกรรม และเกรดอาหาร กาลังการผลิต 700 ตันแป้งต่อวัน โดยผลิตแป้งเกรดอุตสาหกรรม
และเกรดอาหาร วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต มันสาปะหลังสด 2,800 ตันต่อวัน ได้รับการรับรองมาตรฐาน
สินค้าในระดับสากล ทั้งมาตรฐานระบบการจัดการทางด้านคุณภาพ ISO 9001 : 2008 มาตรฐานการ
ผลิต GMP (Good Manufacturing Practice) มาตรฐาน HACCP (Hazard Analysis Critical Control
Point) มาตรฐานอาหารฮาลาล (HALAL) และมาตรฐาน Kosher ควบคุมการก่อสร้างโดย บริษัท โคราช
เอสดับบลิวกรุ๊พ จากัด
การเตรียมไลน์การผลิตเพื่อผลิตแป้งมันสาปะหลังอินทรีย์
การทาความสะอาดพื้นที่รับวัตถุดิบ
1. กวาดเศษมันทั่วไปออกจากลานพักวัตถุดิบทั้งหมด ฉีดล้างลานพักวัตถุดิบด้วยน้าสะอาด และ
รีด น้าให้แห้ง โดยใช้รถตัก
การทาความสะอาดสายผลิต
- Wet Process พื้นที่ทั่วไป ล้างโดยใช้น้าสะอาด ในระบบท่อ ถัง ล้างโดยวิธี CIP
( Cleaning In Place )
- Dry Process ไล่แป้งทั่วไปออกให้หมด แล้ว Flushing Line ด้วยแป้ง Organic 3.4 ตัน
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กระบวนการผลิตแป้งมันสาปะหลัง มีกระบวนการผลิตตามขั้นตอนดังนี้ คือ
1) การรับหัวมันสาปะหลัง หัวมันสาปะหลังจะผ่านขั้นตอนการชั่งน้าหนักก่อน และถูกสุ่มขึ้นมาเพื่อ
ทดสอบหาปริ มาณแป้ ง โดยอาศั ย หลั กของการลอยตั ว ของวั ตถุ ใ นของเหลวเพื่ อ ตี ร าคาในการซื้ อขาย
หัวมันสาปะหลังจะถูกนามาเทรวมกันไว้บนลานกองมันสาปะหลังที่เป็นพื้นคอนกรีต รอเข้าสู่กระบวนการผลิต
2) การเตรียมหัวมันสาปะหลังและทาความสะอาด หัวมันสาปะหลังจะถูกส่งเข้าสู่ตะแกรงร่อนดิน
และทราย ผ่านเครื่องตรวจจับโลหะ จากนั้นสาเลียงเข้าสู่เครื่องล้างเพื่อทาความสะอาดหัวมันอีกครั้ง แล้ว
จึงนาเข้าสู่เครื่องสับและขูดเปลือกเพื่อให้หัวมันมีขนาดเล็กลงและแยกเอาเปลือกออกก่อนเข้าสู่เครื่องบด
3) การบดหัวมันสาปะหลัง หัวมันสาปะหลังจะถูกส่งไปยังเครื่องสับหัวมันเพื่อสับหัวมันสาปะหลัง
ให้เล็กลงขนาดประมาณ 1-2 นิ้ว แล้วชิ้นมันสาปะหลังนี้จะตกเข้าสู่เครื่องขูดหรือบดหัวมันสาปะหลัง ซึ่งอยู่
ด้านล่างทาให้ได้มันสาปะหลังมีชิ้นละเอียดยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดแป้ง
4) การสกัดแป้ง หัวมันสาปะหลังที่ผ่านการบดและสับแล้วจะเติมน้าและนาเข้าสู่เครื่องสกัดแป้ง
เพื่อสกัดแยกแป้งออกจากเซลลูโลส
5) การเพิ่มความเข้มข้นของน้าแป้ง น้าแป้งที่ถูกแยกออกจากกากมันสาปะหลังจะถูกส่งต่อไปยัง
เครื่องแยก ซึ่งอาจเป็นเครื่องแยกชนิดหมุนเหวี่ยง หรือ ไฮโดรไซโคลน (Hydro cyclone) เพื่อแยกกากมัน
สาปะหลังออกให้หมดและทาให้น้าแป้งข้นขึ้น
6) การทาให้แป้งแห้งและการบรรจุผลิตภัณฑ์ น้าแป้งจะถูกแยกน้าออกจากแป้งโดยการใช้เครื่อง
เซนติฟิวจ์ (Centrifuge) แป้งที่ถูกแยกเอาน้าออกแล้วจะถูกพ่นเข้าสู่ท่อไอร้อนเป่าเข้ามาด้วยความดันสูง
ความแรงของลมจะพัดเอาแป้งขึ้นไปตามปล่องสูงแล้วตกมาสู่ไซโคลน (Cyclone) แป้งมันสาปะหลังที่ได้
จากไซโคลนจะเป็นแป้งที่แห้งและละเอียดแต่ยังร้อนอยู่ ซึ่งจะต้องทาให้เย็นโดยทันทีด้วยการใช้ไซโคลนเย็น
ก่อนจะถูกปล่อยลงสู่เครื่องร่อนแป้งเพื่อให้อนุภาคของแป้งมีความสม่าเสมอ แป้งที่แห้งแล้วจะถูกร่อนผ่าน
ตะแกรงก่อนที่จะบรรจุลงสู่ไซโล และบรรจุแป้งลงถุงด้วยระบบอัตโนมัติในการเปิดถุงและบรรจุลงถุง ดัง
แสดงในภาพที่ 2 และ 11 ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ คือ การสร้างอาชีพทางการเกษตรให้กับเกษตรกรใน
จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดข้างเคียง เป็นแหล่งรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรมันสาปะหลัง ก่อให้เกิด
รายได้หมุนเวียนภายในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง ข้อมูลการเสียภาษี เพื่อคืนกลับสู่จังหวัด
อุบลราชธานี จากการประกอบการค้าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน จานวน 598 ล้านบาท โรงงาน
กรณีศึกษา ส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่โดยรอบโรงงานในระยะรัศมีไม่เกิน 35 กิโลเมตร ให้เข้าร่วม
โครงการเกษตรกรต้นแบบมันสาปะหลังอินทรีย์ ภายใต้โครงการพัฒนาการส่งเสริมการเกษตรการปลูกมัน
สาปะหลังอินทรีย์ (อุบลโมเดล) ดาเนินโครงการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีการผลิต 2558 เป็นต้นมา ในปีการ
ผลิต 2560-2561 มีจานวนเกษตรกรที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน Organic Thailand และ USDA จานวน 9
ราย (เกษตรกร รุ่น 1) อยู่ในพื้นที่ 3 อาเภอของจังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ อาเภอพิบูลมังสาหาร อาเภอนา
เยียและอาเภอวารินชาราบ จานวนพื้นที่เพาะปลูกรวม 30 ไร่ จานวนผลผลิตรวม 112.66 ตัน และ
เกษตรกรที่ผ่านระยะปรับเปลี่ยน (เกษตรกร รุ่น 2) จานวน 36 ราย ในพื้นที่ 4 อาเภอของจังหวัด
อุบลราชธานี จานวนพื้นที่เพาะปลูกรวม 146 ไร่ จานวนผลผลิตรวม 627.96 ตัน ได้แก่ อาเภอพิบูลมังสา
หาร อาเภอนาเยีย อาเภอวารินชาราบและอาเภอสว่างวีระวงศ์ รายละเอียด ดัง
สมมติฐานในการคานวณต้นทุนการผลิตแป้งมันสาปะหลัง
1) ปริมาณผลผลิตเฉลี่ยของเกษตรกรแต่ละรายเท่ากับ 4,500 กิโลกรัมต่อไร่
2) ผลผลิตคือหัวมันสาปะหลังสดปริมาณ 4 กิโลกรัม แปรรูปเป็นแป้งมันสาปะหลังดิบ 1 กิโลกรัม
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3) ราคารับซื้อผลผลิตหัวมันสาปะหลังสด สาหรับมันสาปะหลังที่ผลิตในระบบอินทรีย์ 3 บาทต่อกิโลกรัม
และมันสาปะหลังที่ผลิตในระบบทั่วไปที่ใช้สารเคมี ราคา 2 บาทต่อกิโลกรัมเปอร์เซ็นต์แป้งที่ 25 เปอร์เซ็นต์
4) อัตราค่าขนส่งระยะทางประมาณ 650 -700 กิโลเมตร ที่ราคาน้ามันดีเซล 27.01 -27.50 บาท
5) ราคาขายเฉลี่ยในเดือนมกราคม-มิถุนายน 2561 สาหรับแป้งมันสาปะหลังทั่วไป 14.91 บาทต่อกิโลกรัม
และแป้งมันสาปะหลังอินทรีย์ 22.31 บาทต่อกิโลกรัม
6) ต้นทุนทั้งหมดคิดวิเคราะห์ต่อหนึ่งหน่วยน้าหนักผลิตภัณฑ์คือแป้งมันสาปะหลัง 1 กิโลกรัม
จากข้ อ มู ล ของฝ่ า ยบั ญ ชี โ รงงานกรณี ศึ ก ษา มี ร ายละเอี ย ดของต้ น ทุ น การผลิ ต แป้ ง
มันสาปะหลังโดยเปรียบเทียบระหว่างการผลิตแป้งมันสาปะหลังทั่วไป (native) ที่ได้จากหัวมันสดในระบบ
การผลิตแบบเคมีกับแป้งมันสาปะหลังอินทรีย์ (organic) จากหัวมันสาปะหลังสดในระบบการผลิตแบบ
อินทรีย์ในปีการผลิต 2561 ใช้ผลผลิตหัวมันสาปะหลังสดในรอบการเพาะปลูกของเกษตรกร 2560-2561
พบว่าโรงงานมีต้นทุนการส่งเสริมเกษตรกรในส่วนของการผลิตมันสาปะหลังอินทรีย์อยู่ที่ 4.57 บาทต่อ
กิโลกรัมแป้งมันสาปะหลัง ทั้งนี้ทางโรงงานต้องการให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพและผ่านการรับรองมาตรฐาน
ดังนั้นในช่วงแรกจาเป็นต้องลงทุนและสนับสนุนให้เกษตรกรมีกาลังใจในผลิตมันสาปะหลังอินทรีย์ คาดว่า
ในอนาคตคาดว่าต้นทุนในส่วนนี้จะลดลง ในส่วนของต้นทุนการรับซื้อหัวมันสาปะหลังสด สาหรับมันทั่วไป
จะอาศัยราคาตลาด สาหรับการศึกษาครั้งนี้มีสมมติฐานของการกาหนดราคารับซื้ออยู่ที่ 2 บาทต่อกิโลกรัม
และหัวมันอินทรีย์ราคารับซื้ออยู่ที่ 3 บาทต่อกิโลกรัมที่ 25 เปอร์เซ็นต์แป้ง และเมื่อคานวณร่วมกับต้นทุน
คงที่และต้นทุนผันแปรแล้ว ทาให้โรงงานมีต้นทุนในการผลิตแป้งมันทั่วไป (native) อยู่ที่ 11 บาทต่อ
กิโลกรัมแป้งและต้นทุนการผลิตแป้ งมันอินทรีย์อยู่ที่ 15.40 บาทต่อกิโลกรัมแป้ง โดยที่ต้นทุนการจัดเก็บ
การขนส่งและต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหารต้นทุน ไม่ต่างกัน อยู่ที่ 0.81 บาทต่อกิโลกรัมแป้งและ
1.58 บาทต่อกิโลกรัมแป้งตามลาดับ และเมื่อพิจารณาถึงผลตอบแทนคือกาไรที่ได้รับ โดยนาราคาขายลบ
ด้วยต้นทุนทั้งหมดแล้ว พบว่า โรงงานมีกาไรในส่วนของการผลิตแป้งมันทั่วไป (native) อยู่ที่ 1.15 บาทต่อ
กิโลกรัมแป้ง แต่ในส่วนของการผลิตแป้งมันอินทรีย์ โรงงานขาดทุนเท่ากับ 0.05 บาทต่อกิโลกรัมแป้ง
ถึงแม้ว่าโรงงานจะขาดทุน ในส่ ว นของการผลิตแป้งมันส าปะหลังอินทรีย์บ้างในช่ว งระยะ
เริ่มต้น แต่ในอนาคตคาดว่าจะทาให้คุณภาพชีวิตของเกษตรกรดีขึ้นและสภาพแวดล้อมดีขึ้นจากการผลิตใน
ระบบอินทรีย์ หากเป็นไปได้
กิจกรรมที่ 2 การศึกษาเปรียบเทียบวิธีปฏิบัติและโครงสร้างต้นทุนกิจกรรมในระบบห่วงโซ่อุปทานและ
ระบบโลจีสติกส์ของแป้งมันสาปะหลังอินทรีย์โดยเปรียบเทียบระหว่างการส่งออกแป้งมันสาปะหลังอินทรีย์
ไปยังตลาดยุโรปกับตลาดสหรัฐอเมริกา
2.1 ระเบียบและหลักเกณฑ์การส่งออก
แป้งมันสาปะหลัง
1) ผู้ส่งออกต้องเป็นผู้ที่ได้จดทะเบียนเป็นผู้ทาการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐานและการส่งออก
สินค้าต้องมีใบรับรองมาตรฐานสินค้ากากับทุกครั้ง
2) ในกรณีที่ส่งออกไปยังประเทศที่มีความตกลง FTA กับไทย ต้องยื่นขอหนังสือรับรองแหล่งกาเนิด
สินค้าตามแบบฟอร์มที่ไทยได้ทาความตกลงกับประเทศนั้นๆ เพื่อให้ผู้นาเข้านาไปแสดงประกอบพิธีการทาง
ศุลกากร
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3) ในกรณีของแป้งมันสาปะหลัง ตามพิกัดอัตราศุลกากร 1108.14.00 ที่ส่งออกไปสหภาพยุโรป
และต้องการใช้สิทธิภายใต้โควตาภาษี ต้องยื่นขอหนังสือรับรองถิ่นกาเนิดสินค้า (Certificate of Origin:
C/O) เพื่อให้ผู้นาเข้าของสหภาพยุโรปนาไปแสดงประกอบการผ่านพิธีการทางศุลกากร
2.2 สารวจรวบรวมข้อมูลขั้นตอนการขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของ USDA NOP EU
Organic และ Organic Thailand
1) กฎหมายและกฎระเบียบสินค้าอินทรีย์ของสหรัฐฯ NOP & USDA
สิ น ค้ า อิ น ทรี ย์ ใ นตลาดสหรั ฐ ฯอยู่ ภ ายใต้ ก ารบริ ห ารและควบคุ ม ของหน่ ว ยงาน National
Organic Program (NOP) กระทรวงเกษตรสหรัฐฯและหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐฯหน่วยงานอื่นๆที่รับผิดชอบ
สินค้านั้นๆควบคู่ กันไป เช่น Food and Drug Administration (FDA) เป็นต้น ทั้งนี้หน่วยงาน NOP จะ
ควบคุมและรับ ผิดชอบใน ส่ว นที่เป็ น “organic” ของสินค้าซึ่งรวมถึงการกาหนดคาจากัดความและ
กฎระเบียบการผลิตเฉพาะในส่วนที่เป็น “organic” หน่วยงานอื่นเช่น FDA จะรับผิดชอบในส่วนอื่นๆของ
สิ น ค้าเฉพาะที่กฎหมายกาหนดว่า เป็ น ความรั บผิ ดชอบของตนและจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในส่ ว นที่เป็ น
organic ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกาหนดคาจากัดความ หรือกฎระเบียบการผลิตที่จะทาให้สินค้านั้นเป็น
“organic”
แผนงานเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ (National Organic Program – NOP) อยู่ภายใต้การกากับดูแล
ของกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (United States Department of Agriculture – USDA) โดยระบบ
การตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์นี้เริ่มใช้ตั้งแต่เมื่อ พ.ศ. 2545 ในเดือนมิถุนายน 2552 กระทรวงเกษตร
สหรัฐอเมริกาและ CFIA ของแคนาดาได้ลงในข้อตกลงยอมรับความเท่าเทียมกันของระบบเกษตรอินทรีย์
ของอีกฝ่าย ซึ่งทาให้ผลผลิตเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองตามระบบเกษตรอินทรีย์แคนาดา สามารถ
ได้รับการรับรองตามระบบของสหรัฐอเมริกาเพิ่มเติมได้ โดยไม่จาเป็นต้องมีการตรวจประเมินเพิ่ม (ยกเว้น
ในกรณีของผลผลิตจากสัตว์เกษตรอินทรีย์ ที่จะต้องมีการตรวจเรื่องการใช้ยาปฏิชีวนะเพิ่ม) ผู้ประกอบการ
ที่จะขอการรับรองผลผลิตตามระบบเกษตรอินทรีย์สหรัฐอเมริกากับผู้ตรวจรับรองส่วนใหญ่จะต้องขอการ
รับรองตามระบบแคนาดาควบคู่กัน เพราะการรับรองตามระบบของสหรัฐอเมริกาเป็นการรับรองภายใต้
ของตกลงความเท่าเทียมของระบบเกษตรอินทรีย์แคนาดาและ สหรัฐอเมริกา ไม่ได้ให้บริการตรวจรับรอง
ตามระบบเกษตรอินทรีย์สหรัฐอเมริกาโดยตรง ดังนั้น ข้อกาหนดของมาตรฐานที่ผู้ประกอบการจะต้อง
ปฏิบัติตามก็คือ เอกสารมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แคนาดา ซึ่งประกอบด้วย (1) ข้อกาหนดมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์เกี่ยวกับหลักการและการจัดการระบบการผลิต (Organic Production Systems: General
Principles and Management Standards) และ (2) รายชื่อปัจจัยการผลิตที่อนุญาตให้ใช้ในการผลิต
(Permitted Substances Lists)
ขอบข่าย การตรวจรับรองในระบบนี้จึงเหมือนกับ ระบบของแคนาดา คือ การเพาะปลูกพืช การเก็บเกี่ยว
ผลผลิตจากป่าและธรรมชาติ และการแปรรูปและจัดการผลผลิต ผู้ ประกอบการที่ขอการรับรองในระบบนี้
เมื่อได้รับการรับรองแล้ว จะสามารถใช้ตราเกษตรอินทรีย์ของกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา
สารวจรวบรวมข้อมูล ระเบียบวิธีการปฏิบัติตามมาตรฐานให้สอดคล้องกับเงื่อนไขของตลาดปลายทางยุโรป
หรือสหรัฐอเมริกาที่มีผลกระทบต่อระบบการผลิตและต้นทุนการผลิตของเกษตรกรเป้าหมาย
กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาและยกระดับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสาปะหลังอินทรีย์เข้าสู่การรับรองมาตรฐาน
การผลิตมันสาปะหลังอินทรีย์ในระบบ USDA NOP หรือ EU Organic
3.1 การวางแผนดาเนินการ
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ประชุมร่วมกับบริษัทอุบลไบโอเอทานอล ในการวางแผนการผลิตเพื่อให้ทราบเป้าหมายการผลิต
แป้งมันสาปะหลังอินทรีย์ พื้นที่เป้าหมายในการผลิตที่อยู่ในรัศมีรอบโรงงานเพื่อให้ง่ายต่อการดูแล และ
ระยะทางในการขนส่งผลผลิต ได้พื้นที่ เป้าหมาย 4 อาเภอรอบโรงงานผลิตแป้งมันสาปะหลังอุบลเกษตร
พลังงาน ในเครือกลุ่มบริษัทอุบลไบโอ กับเกษตรกรเป้าหมายอาเภอนาเยีย อาเภอพิบูลมังสาหาร อาเภอวา
รินชาราบ และอาเภอสว่างวีระวงศ์ เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ได้เกษตรกรร่วมโครงการ 20 ราย แบ่งเป็น
เกษตรกรที่เข้าสู่ระบบมาตรฐานแล้ว 9 ราย และเกษตรกรเตรียมความพร้อม 11 ราย โดยเกษตรกร 9 ราย
ที่เข้าสู่ระบบมาตรฐานอินทรีย์แล้วได้รับปัจจัยการผลิตปุ๋ยหมักแบบเติมอากาศ 1,000 กิโลกรัมต่อไร่ และ
ปอเทือง 5 กิโลกรัมต่อไร่ PGPR3 จานวน 500 กรัมในการผสมน้า 200 ลิตร แช่ท่อนพันธุ์มันสาปะหลังได้
ในพื้นที่ 1 ไร่ ส่วนเกษตรกร 11 รายในกลุ่มเตรียมความพร้อมได้รับการอบรม แต่ไม่ได้รับปัจจัยการผลิต
โดยมีการอบรมเกษตรกร ให้ดาเนินการผลิตตามคู่มือปฏิบัติการปฏิบัติการผลิตมันสาปะหลังอินทรีย์ (ภาพ
ที่ 15)
3.2 การชี้แจงโครงการ การอบรมและการประชุมกลุ่มย่อย (focus group) กับเกษตรกร
ประชุมชี้แจงโครงการ 2 ครั้ง อบรมเกษตรกร 4 ครั้ง ประชุมกลุ่มย่อย 3 ครั้ง และจัดงานวันเก็บ
เกี่ยว 1 ครั้ง
 การประชุมครั้งที่ 1 ประชุมทีมงานวิจัยร่วมกับเกษตรกรเพื่อชี้แจงโครงการนักวิจัยจัดเวที
เสวนาให้ความรู้การผลิตมันสาปะหลังอินทรีย์กับเกษตรกรพื้นที่ 4 อาเภอคือ อาเภอนาเยีย อาเภอพิบูลมัง
สาหาร อาเภอวารินชาราบ และอาเภอสว่างวีระวงศ์ จานวน 340 ราย
 การประชุมครั้งที่ 2 เชิญเกษตรกรผู้สนใจผลิตมันสาปะหลังอินทรีย์เข้าร่วมประชุมและ
เปิดรับสมัครพร้อมชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงานของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีเกษตรกรที่สนใจ แจก
คู่มือการปฏิบัติงานมันสาปะหลังอินทรีย์ และรวบรวมฐานข้อมูลเกษตรกร
 การอบรมครั้งที่ 1 อบรมเกษตรกรต้นแบบมันสาปะหลังอินทรีย์รุ่นที่1/2559*ครั้งที่ 1
แนะนาการจัดเตรียมปัจจัยการผลิตที่จาเป็น เช่นเมล็ดพันธุ์ปอเทือง เพื่อใช้ปลูกเป็นปุ๋ยพืชสดบารุงดิน
 อบรมครั้งที่ 2 อบรมเกษตรกรด้านการดูแลรักษามันสาปะหลังอินทรีย์โดยชีววิธี ให้ความรู้
ในกาจัดวัชพืชโดยวิธีกล จัดกลุ่มเกษตรกรตามพื้นที่เพื่อให้สะดวกต่อการประสานงานในแต่ละพื้นที่ โดยจัด
เกษตรกรออกเป็น 6 กลุ่มเพื่อสะดวกในการประสานงาน การดาเนินการประชุมกลุ่มย่อยกับกลุ่มเกษตรกร
จะเป็นการช่วยกันคิดและแก้ไขปัญหาได้ทันและตรงกับความต้องการในแต่ละกลุ่มเกษตรกร
 อบรมครั้ ง ที่ 3 อบรมเกษตรกร เรื่ อ ง การผลิ ต มั น ส าปะหลั ง อิ น ทรี ย์ ต ามมาตรฐาน
Organic Thailand โดยมีแนวทางการอบรมด้านการวางระบบการเตรียมแปลงปลูกมันสาปะหลังอินทรีย์
เพือ่ เข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์โดยใช้ข้อกาหนดของ Organic Thailand เป็นเบื้องต้นเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่
มาตรฐาน USDA และ EU Organic กับเกษตรกร 20 รายๆละ 2 ไร่
 อบรมครั้งที่ 4 อบรมเกษตรกรให้ความรู้เกษตรกรเรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ปอเทืองและการ
สร้างกลุ่มผลิตปอเทือง และจัดกลุ่มเกษตรกรเพื่อผลิตปอเทืองให้กับเกษตรกรในแต่ละกลุ่ม
 การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 ตรวจแปลงร่วมกับกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพื่อปรับ
สภาพแปลงให้สามารถเข้าสู่มาตรฐานอินทรีย์ โดยให้คาแนะนาแก่กลุ่มหลังการตรวจแปลงเพื่อป้องกันการ
ปนเปื้อนจากสภาพข้างเคียงที่ไม่อยู่ในระบบอินทรีย์ โดยดูความพร้อมของเกษตรกร และการช่วยเหลือด้าน
พันธุ์พืชจากกลุ่ม และจากการใช้หญ้าเนเปียของบริษัทอุบลไบโอเอทานอลที่จะใช้เป็นแนวกันชนช่วงเดือน
มีนาคม-เมษายน
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 การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 หลังการตรวจประเมิน พฤษภาคม-กรกฎาคม ได้แนวคิด
ความต้องการของเกษตรกรในการเตรียมปัจจัยการผลิตในปีต่อไปโดยการสร้างกลุ่มผู้ผลิตปอเทืองเพื่อให้
สามารถมีเมล็ดพันธุ์ได้ทันเวลา จึงได้มีการอบรมการผลิตปอเทืองหลังการประชุมกลุ่มย่อยครั้งนี้
 การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 3 อบรมเกษตรกรให้ความรู้ เกษตรกรเรื่องการเก็บเกี่ยว
มันสาปะหลังอินทรีย์ โดยให้ความรู้เรื่อง วัสดุอุปกรณ์ที่สามารถใช้ในการเก็บเกี่ยว การทาความสะอาด
อุปกรณ์ การทาความสะอาดรถที่ใช้ขนส่ง และกาหนดแผนการเก็บเกี่ยว และการตรวจประเมินผลผลิตโดย
ผู้ตรวจประเมินตามมาตรฐาน Organic Thailand ช่วงเดือนมกราคม 2561
 จัดงานวันเก็บเกี่ยวมันสาปะหลังอินทรีย์ ประจาปี 2560/2561 วันที่ 19 มกราคม 2561
โดยมี ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน
วั น ซึ่ ง จั ด ขึ้ น เพื่ อ สร้ า งกระบวนการเรี ย นรู้ ก ารผลิ ต มั น ส าปะหลั ง อิ น ทรี ย์ พร้ อ มถ่ า ยทอดผลงานวิ จั ย
เรื่อง “การพัฒนาระบบการผลิตแป้งมันสาปะหลังอินทรีย์ตลอดห่วงโซ่การผลิตของเกษตรกรในจังหวัด
อุบลราชธานีเพื่อเพิ่มศักยภาพการเป็นศูนย์กลางเกษตรอินทรีย์ในภูมิภาคอาเซียน” ภายใต้การสนับสนุน
ของ สกว. โดยมี ดร.จันทรวิภา ธนะโสภร ผู้ทรงคุณวุฒิ สกว.ร่วมเสวนาหัวข้อ “เส้นทางความสาเร็จการ
ผลิตมัน สาปะหลั งอินทรีย์ ” ร่ว มกับ ดร.สุ วิทย์ ชัยเกียรติยศ นายนที ขลิบ ทอง ผู้ อานวยการสานักงาน
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ นายเดชพนต์ เลิศสุวรรณโรจน์ ผู้จัดการใหญ่กลุ่มบริษัทอุบลไบโอ
เอทานอล และนายชุมพล เวชสิทธิ์ เกษตรกร ณ แปลงมัน สาปะหลังอินทรีย์เกษตรกรต้นแบบรุ่น 1 ของ
นายชุมพล เวชสิทธิ์ บ้านหนองแปน ตาบลนาดี อาเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี มีเกษตรกรรุ่น 1 รุ่น 2
รุ่น 3 และหน่วยงานราชการในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมงานกว่า 100 ราย การอบรม การประชุม
กลุ่มย่อยและจัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นการสร้า งความเข้าใจและกระตุ้นให้เกษตรกรสามารถเข้าสู่
มาตรฐานอินทรีย์ได้อย่างดี เนื่องจากการปลูกมันสาปะหลังอินทรีย์เป็นการปรับเปลี่ยนทั้งระบบการผลิต
และแนวคิดของเกษตรกรแบบเดิม ให้มีวิถีแบบอินทรีย์ ดังนั้นการอบรมเป็นแนวทางในการให้ความรู้ใหม่
และทบทวนเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นในทุกช่วงเวลาของการผลิต ส่วนการประชุมกลุ่มย่อย จะเป็นการ
รับฟังประเด็นปัญหาในแต่ละกลุ่มและช่วยกันคิดและแก้ไขปัญหาร่วมกันในแต่ละกลุ่ม มีผลให้เกษตรกร
สามารถผ่านมาตรฐาน Organic Thailand ในรุ่นที่ 1 จานวน 9 ราย ในรุ่นที่ 2 จานวน 31 ราย ผ่าน
มาตรฐาน USDA NOP และ EU Organic ในรุ่นที่ 1 จานวน 9 ราย และรุ่นที่ 2 จะดาเนินการในปี 2561
3.3 ผลการวางระบบการเตรียมแปลงและการเปรียบเทียบแปลงรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 เพื่อเข้าสู่
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์กับเกษตรกร 20 ราย ๆ ละ 2 ไร่ จากผลวิเคราะห์ดินเกษตรกรในรุ่นที่ 1 พบว่า
ปริ มาณอินทรี ยวัตถุในดิน มีปริ มาณอยู่ในระดับต่าถึงปานกลาง ค่าฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมมีค่าอยู่
ระหว่างต่ากับปานกลางซึ่งจะต้องมีการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ในปริมาณ 1,000 ถึง 2,000 กิโลกรัมต่อไร่ ในการ
ทดสอบได้ให้เกษตรกรใส่ปุ๋ย 1,000 กิโลกรัมต่อไร่ แต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้ องการของมันสาปะหลัง
เกษตรกรบางรายใส่ปุ๋ยน้อยกว่าความต้องการของมันสาปะหลังทาให้ผลผลิตในปีที่ 2 มีค่า 3,960 กิโลกรัม
ต่อไร่ ของเกษตรกรต่ากว่าปีที่ 1 ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 4,300 กิโลกรัมต่อไร่ แต่ในพื้นที่ที่มีการจัดการตามคาแนะนา
มีผลผลิตถึง 5,380 กิโลกรัมต่อไร่ ดังนั้นหากเกษตรกรสามารถใช้การใส่ปุ๋ย และปลูกพืชปุ๋ยสดเพื่อไถกลบ
ในร่องมันสาปะหลังร่วมกับการแช่ท่อนพันธุ์ด้วย PGPR3 ก็จะช่วยให้ผลผลิตยังมีค่าสูง แต่เนื่องจากแปลงที่
เกษตรกรใส่ปุ๋ยของเกษตรกรร่วมกับปุ๋ยหมักแบบเติมอากาศแต่ปริมาณปุ๋ยที่เติมลงไปยังไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของพืชจึงทาให้ผลผลิตเฉลี่ยต่ากว่าปีที่ 1
เนื่องจากการใช้เทคโนโลยีตามคาแนะนาของกรมวิชาการเกษตรจะเป็นแนวทางในการดาเนินการ
ในการผลิตมันสาปะหลังอินทรีย์ที่จะต้องทาให้เกษตรกรมั่นใจในด้านผลผลิตจะไม่ลดลงจากการผลิตมัน
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สาปะหลังอินทรีย์ จากค่าวิเคราะห์ดินพบว่าพื้นที่ผลิตมันสาปะหลังอินทรีย์มีค่าอินทรียวัตถุโดยเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับปานกลาง มีเพียง 2 รายที่มีค่าอยู่ในระดับต่า และเมื่อคานวณปุ๋ยใส่ตามปริมาณธาตุอาหารพบว่า
เกษตรกรต้องใช้ปุ๋ยหมักเติมอากาศ 1,000-2,000 กิโลกรัมต่อไร่ มีเพียง นางคาใหม่และนายกฤษณะ ทีใ่ ส่
ในอัตรา 1,000 กิโลกรัมต่อไร่ และทั้ง 2 แปลงให้ผลผลิต 7.61 และ 6.23 ตันต่อไร่ ผลผลิตพื้นที่ที่ได้รับ
เทคโนโลยีกกรมวิชาการเกษตรมีค่าเฉลี่ย 5.38 ตันต่อไร่ มีเกษตรกร 6 รายที่สามารถให้ผลผลิตตามค่า
เป้าหมายคือมากกว่า 4.5 ตัน คือมีค่า 4.55-7.63 ตันต่อไร่ เนื่องจากเกษตรกรกลุ่มนี้มีการดูแลรักษาตาม
เทคโนโลยีหลักในการผลิตมันสาปะหลังอินทรีย์ โดยเฉพาะเรื่องการใส่ปุ๋ย และการกาจัดวัชพืช และมีอีก 3
รายที่ให้ค่าต่าอยู่ที่ 3.14-4.05 ตันต่อไร่ สาเหตุจากการไม่สามารถกาจัดวัชพืชในช่วง 1-3 เดือน จานวนต้น
ต่อไร่ในพื้นที่มากกว่า 2,500 ต้น ไม่ไถกลบปอเทืองในช่วงที่เหมาะสม จะเห็นว่าการใส่ปุ๋ยหมักตามค่า
วิเคราะห์ดิน และการกาจัดวัชพืชเป็นปัจจัยสาคัญในการผลิตมันสาปะหลังอินทรีย์ ดังนั้นเกษตรกรที่มีการ
ขยายผลจากเกษตรกรรายเดิมในรุ่นที่ 1 ได้ขยายพื้นที่เพิ่มเติมโดยสมัครเข้าสู่รุ่นที่ 2 มีการเพิ่มพื้นที่ที่เหลือ
เป็นอินทรีย์ทั้งหมด สิ่งที่ตามมาคือความพร้อมด้านปัจจัยการผลิตที่ยังไม่เพียงพอโดยเฉพาะปุ๋ยหมักแบบ
เติมอากาศทาให้เกษตรกรได้ผลผลิตเช่นเดียวกับงานของ Tomek et,al. กล่าวว่าช่องว่างผลผลิตของการ
ผลิตพืชอินทรีย์และพืชทั่วไปห่างกัน ร้อยละ 20 มาจากการปฏิบัติบารุงรักษาความพร้อมในการใช้ธาตุ
อาหารในระบบอินทรีย์
ในเกษตรกรที่มีการขยายพื้นที่เพิ่มพบว่ามีเพียง 1 รายที่สามารถให้ผลผลิตสูงกว่าค่าคาดหมาย 4.5
ตันต่อไร่ เนื่องจากเป็นเกษตรกรที่มีการทาปุ๋ยหมักไว้ใช้เอง มีปริ มาณปุ๋ยใส่แปลงและมีการทาอินทรีย์อย่าง
ต่อเนื่องทาให้ผลผลิตในพื้นที่สูงถึง 6.27 ตันต่อไร่ แต่อีก 3 รายมีผลผลิตต่ากว่า 4.5 ตันต่อไร่เนื่องจากไม่
สามารถใส่ปัจจัยการผลิตตามคาแนะนา จึงทาให้ผลผลิตลดลง ดังนั้นการผลิตมันสาปะหลังอินทรีย์เพื่อให้
สามารถมีผลผลิตที่สูงจึงต้องใส่ปัจจัยการผลิตตามคาแนะนา และมีการจัดการที่ดี การเพิ่มพื้นที่โดยยังไม่มี
ความพร้อมจะทาให้ผลผลิตลดลง
ในเกษตรกรรุ่นที่ 2 แบ่งเกษตรกรออกเป็น 2 กลุ่ม คือเกษตรกรที่เข้าสมัครในรุ่นที่ 1 แต่ไม่ผ่านการ
รับรองเนื่องจากปัญหาด้านเอกสารสิทธ์ และมีการขอเข้าการรับรองในปีที่ 2 จึงเข้าสู่รุ่นที่ 2 จานวน 5 ราย
ซึ่งได้รับปัจจัยการผลิตคือปุ๋ยหมักแบบเติมอากาศ และได้รับการอบรมระบบการผลิตมัน สาปะหลังอินทรีย์
พบว่ามีเพียง 2 รายที่สามารถได้ผลผลิตมากกว่า 4.5 ตันต่อไร่ (ตารางที่ 9) ส่วนอีก 3 รายมีผลผลิตต่า
เนื่องจากปัญหาสภาพพื้นที่มีน้าท่วมขังบางส่วน และแรงงานในการจัดการแปลงไม่เพียงพอ ในการกาจัด
วัชพืช เนื่องจากพื้นที่มากเกินแรงงานในครัวเรือน ส่วนเกษตรกรรายใหม่ไม่ได้รับปัจจัยการผลิตแต่สามารถ
ผลิตมันสาปะหลังอิน ทรีย์ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ เนื่องจากมีการดูแลแปลงตลอดฤดูปลูก มีความตั้งใจ
ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานการผลิตมันสาปะหลังอินทรีย์ ข้อปฏิบัติหลักที่เกษตรกรต้องทาให้ได้คือการ
ใส่ปุ๋ยให้ได้ตามความต้องการของพืชโดยดูจากค่าวิเคราะห์ดิน และการกาจัดวัชพืชในช่วง 1-3 เดือนแรก
3.4. การจัดทา QR-Code
การใช้ QR Code เพื่อตรวจสอบย้อนกลับแป้งมันสาปะหลังอินทรีย์เพื่อการส่งออกได้เริ่มดาเนินการเก็บ
ข้อมูลแปลง มีรายละเอียดดังนี้
3.4.1 รวบรวมข้อมูลด้านการผลิตมันสาปะหลังอินทรีย์ของเกษตรกรเพื่อจัดทาข้อมูลการผลิตการ
ขอรับรองแหล่งผลิตตามมาตรฐานที่กาหนด
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สรุปผลการทดลอง
การศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนเกษตรกรพบว่าต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ของเกษตรกรในการผลิตมัน
สาปะหลังอินทรีย์โดยการสัมภาษณ์ ในรายการ ต้นทุนคงที่ ต้นทุนผันแปร แรงงาน ค่าเตรียมดิน ปัจจัยการ
ผลิต และค่าเก็บเกี่ยว มีต้นทุน 11,935 บาทต่อไร่ คิดเป็นต้นทุน 2.65 บาทต่อกิโลกรัมได้กาไร 0.35 บาท
ต่อกิโลกรัม(ราคาขาย 3 บาท ที่ 25 เปอร์เซ็นต์ แป้ง) ต้นทุนการผลิตมันสาปะหลังทั่วไป 8,410 บาทต่อไร่
คิดเป็น 1.87 บาทต่อกิโลกรัม ได้กาไร 0.13 บาทต่อกิโลกรัม (ราคาขาย 2 บาท ที่ 25เปอร์เซ็นต์ แป้ง) แม้
ราคาต้นทุนมันสาปะหลังอินทรีย์จะสูงกว่าแต่ผลผลิตจากแปลงอินทรีย์จะได้รับการยอมรับในมาตรฐานทา
ให้เกิดความเชื่อมั่นจึงส่งผลต่อราคารับซื้อที่สูงกว่า นอกจากนี้ยังไม่ได้มีการบันทึกและรวบรวมผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเกษตรกรที่มีต่อชีวิตและสุขภาพ จึงยังไม่ได้มีการคานวณผลกระทบ
มูล ค่าทางเศรษฐศาสตร์ที่เกิดขึ้นในพื้น ที่รวมทั้งผลผลิตที่เกิดขึ้นภายในแปลงที่ส ร้างรายได้เสริมให้ กับ
เกษตรกร
ด้านต้นทุนการผลิตแป้งมันสาปะหลังอินทรีย์มีต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากการผลิตแป้งมันสาปะหลังทั่วไป
คือค่าการส่งเสริมการผลิตมันสาปะหลัง 1 บาทต่อกิโลกรัมและการตรวจรับรองมาตรฐาน USDA NOP
และ EU Organic เป็นต้นทุน 3.20 บาทต่อกิโลกรัมและต้นทุนการรับซื้อหัวมันสาปะหลังที่เพิ่มขึ้นสูงกว่า
การผลิตเดิม 4.40 บาทต่อกิโลกรัมรวมเป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้นในการผลิตมันสาปะหลังอินทรีย์ 8.60 บาทต่อ
กิโลกรัมต้นทุนการผลิตแป้งมันทั่วไป ราคา 13.76 บาทต่อกิโลกรัมราคาขาย 14.91 บาทต่อกิโลกรัมกาไร
1.15 บาทต่อกิโลกรัมแต่แป้งมันสาปะหลังอินทรีย์ 22.36 บาทต่อกิโลกรัมราคาขาย 22.31 บาทต่อกิโลกรัม
ขาดทุน 0.05 บาทต่อกิโลกรัมจากข้อมูลต้นทุนการผลิตแป้งมันสาปะหลังอินทรีย์ส่วนที่เพิ่มขึ้นจากการ
รับรองมาตรฐานในระบบการผลิตตามมาตรฐาน USDA NOP มีต้นทุน 3.20 บาทต่อกิโลกรัมนั้นหาก
รัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจนในการสนับสนุนการผลิตและการส่งออกแป้งมันสาปะหลังอินทรีย์ และสามารถ
รองรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการนี้จะทาให้เกิดความยั่งยืนในการส่งออก
พัฒนาและยกระดับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสาปะหลังอินทรีย์เข้าสู่การรับรองมาตรฐานการผลิต
มันสาปะหลังอินทรีย์ในระบบ USDA NOP หรือ EU Organic เกษตรกรที่สามารถดาเนินการผลิตตาม
เทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรกรและคู่มือการปฏิบัติงานการผลิตมันสาปะหลังอินทรีย์จะสามารถผลิต
มันสาปะหลังอินทรีย์ให้ได้ผลผลิตตามเป้าหมาย 4.5 ตันต่อไร่ ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ (3.5 ตันต่อไร่)
เพื่อสนองนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการขยายพื้นที่การผลิตเกษตรอินทรีย์ โครงการ
บรรลุผลสาเร็จในการสร้างกลุ่มเกษตรกร ได้ 3 รุ่น เกษตรกรรุ่นที่ 1 สามารถเข้าสู่มาตรฐาน มกษ 90002559 USDA NOP และ EU Organic 9 ราย 30 ไร่ เกษตรกรรุ่นที่ 2 สมัครขอรับการรับรองมกษ 90002559 36 ราย 146 ไร่ และเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน USDA NOP และ EU Organic ต่อไป
เกษตรกรรุ่นที่ 3 สมัครเข้าสู่ระบบการผลิตมันสาปะหลังอินทรีย์ 398 ราย 2,824 ไร่ โดยมีเป้าหมายที่จะ
ขยายพื้นที่การผลิตให้ได้ 20,000 ไร่ ในปี 2565 จึงมีความจาเป็นในการสร้างศูนย์เรียนรู้เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีและมาตรฐานที่ถูกต้อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนด
การนาไปใช้ประโยชน์
- กระทรวงพาณิชย์นาข้อมูลเป็นฐานในการกาหนดราคามันสาปะหลังอินทรีย์
- กรมส่งเสริมการเกษตรได้นาเทคโนโลยีการผลิตไปใช้ในการสร้างแปลงใหญ่การผลิตมันสาปะหลัง
อินทรีย์
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การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
เกษตรกรนาเทคโนโลยีการผลิตมันสาปะหลังอินทรีย์ไปใช้จนสามารถได้ผลผลิตไม่ต่างจากการผลิต
ทั่วไป แต่รายได้มากกว่า จนเกิดการขยายเครือข่ายการผลิตมันสาปะหลังอินทรีย์จากเดิม 4 อาเภอ เป็น 15
อาเภอ กรมส่งเสริมการเกษตรได้ร่วมผลักดันให้เกิดการผลิตมันสาปะหลังอินทรีย์แปลงใหญ่
เอกสารอ้างอิง (ถ้ามี)
Tomekde Ponti Bert and Rijk, M. 2011 The crop yield gap between organic and
conventional agriculture. https://doi.org/10.1016/j.agsy. สืบค้นวันที่ 7 ก.ค. 2561
Table 1 Comparison of soil preparation costs of farmers between organic and chemical
cassava production systems
รายการ
การเตรียมดิน
ไถด้วยผาล 3
ไถพรวนดินด้วยผาล 7
ยกร่อง
ไถทาแนวกันชน
รวม

Unit : bath/rai
เคมี
ส่วนต่าง

อินทรีย์
250
250
250
50
800

250
250
250
750

50
50

Table 2 Comparison the cost of production factor of farmers between organic and
chemical cassava production systems
รายการ
ปุ๋ยเคมี
ปุ๋ยหมักทาเอง
ปุ๋ยหมักเติมอากาศ
เมล็ดพันธุ์ปอเทือง
ท่อนพันธุ์
ค่าน้ามัน
สารกาจัดวัชพืช
รวม

รายการ
ค่าแรงงานในการปลูก

อินทรีย์
1,500
4,000
125
500
1,000
7,125

อินทรีย์
500
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Unit : bath/rai
เคมี
ส่วนต่าง
2,000
2,000
500
1,000
4,000
125
500
700
300
500
500
4,200
2,925

เคมี
500

Unit : bath/rai
ส่วนต่าง
-

ค่าแรงงานในการทากันชน
ค่าแรงงานในการหว่านปอเทือง
ค่าแรงงานในการไถกลบปอเทือง
ค่าแรงงานในการใส่ปุ๋ย
ค่าแรงงานในการกาจัดวัชพืช
ค่าแรงงานและตัดท่อนพันธุ์
ค่าแรงงานในการขนขึ้นรถ
รวมแรงงาน

250
50
100
100
250
250
750
2,250

100
100
250
750
1,700

250
50
100
150
550

Table 3 Comparison of labor cost of farmers between organic and chemical cassava
production systems
Table 4 Comparison of the cost structure of farmers between organic and chemical
cassava production systems
รายการ
ต้นทุนคงที่ (บาท/ไร่)
ต้นทุนผันแปร (บาท/ไร่)
แรงงาน
ค่าไถ เตรียมดิน
ปัจจัยการผลิต
ค่าเก็บเกี่ยว ขนส่ง
รวมต้นทุนทั้งหมด (บาท/ไร่)
ต้นทุนทั้งหมดเฉลี่ย (บาท/กก.)

อินทรีย์
1,010
10,925
2,250
800
7,125
750
11,935
2.65

เคมี
1,010
7,400
1,700
750
4,200
750
8,410
1.87

ส่วนต่าง
3,525
550
50
2,925
3,525
0.78

Table 5 Comparison of costs and returns of farmers in organic and chemical cassava
production systems
รายการ
ต้นทุนคงที่ (บาท/ไร่)
ต้นทุนผันแปร (บาท/ไร่)
รวมต้นทุนทั้งหมด (บาท/ไร่)
ราคาผลผลิต(บาท/กก.)
ผลผลิตเฉลีย่ (กก./ไร่)
รายได้ทั้งหมด (บาท/ไร่)
รายได้สุทธิ (บาท/ไร่)
กาไร (บาท/ไร่)

อินทรีย์

เคมี

1,010
10,925
11,935
3
4,500
13,500
2,575
1,565

1,010
7,400
8,410
2
4,500
9,000
1,600
590
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ส่วนต่าง
3,525
3,525
1
4,500
975
975

Table 6 Comparison of costs and returns of cassava fresh weight 1 kg. of farmers in
organic and chemical cassava production systems
รายการ

Unir : bath/ kg.
เคมี
ส่วนต่าง

อินทรีย์

ต้นทุนคงที่
ต้นทุนผันแปร
รวมต้นทุนทั้งหมด
ราคาผลผลิต
ผลผลิตเฉลีย่ (กก./ไร่)
รายได้ทั้งหมด
รายได้สุทธิ
กาไร

0.22
2.43
2.65
3.00
4,500
3.00
0.57
0.35

0.22
1.64
1.86
2.00
4,500
2.00
0.36
0.13

0.79
0.79
1.00
1.00
0.22
0.22

Table 7 Soil analysis And the production of organic cassava from farmers, 1st generation,
in the expanded area to In the expanded area to enter the 2nd edition, Ubon Ratchathani
Province, 2018/2019
รายชื่อเกษตรกร

พื้นที่ปลูก (ไร่)

ผลผลิต (ตัน/ไร่)

%แป้ง

7.58
1
9.22
10.89

6.27
3.55
4.01
2.33
3.27

31.2
29.8
32.0
27.6
30.15

.นายชุมพล เวชสิทธิ์
2.นายสาเนียง จูมทอง
3.นางสมพิศ นารัตน์
4.นางจันทร์เพ็ง ทองแจ่ม
ค่าเฉลี่ย

Table 8 Comparison of costs in organic starch and native starch
รายการ
1. ต้นทุนการส่งเสริมเกษตรกร

ทั่วไป

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานปฐมนิเทศเกษตรกร อบรม
อุบลโมเดลประจาปี
ค่าตรวจรับรองมาตรฐาน USDA
ค่าผลิตป้ายบ่งชี้ประจาแปลง
ค่าผลิตสมุดบันทึก และบัตรสมาชิก
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อินทรีย์

ส่วนต่าง

0.38

0.38

0.00

0.00
0.00
0.00

3.06
0.10
0.04

3.06
0.10
0.04

2. ต้นทุนการผลิตแป้งมัน

3. ต้นทุนจัดเก็บ และการขนส่ง

4. ต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร

ค่าจ้างพนักงานส่งเสริมการเกษตร
รวมต้นทุนการส่งเสริมการเกษตร

0.00
0.38

1.00
4.57

1.00
4.20

- ต้นทุนหัวมันสด
- ต้นทุนผันแปร
- ต้นทุนคงที่
รวมต้นทุนการผลิตแป้งมันอินทรีย์

8.00
1.60
1.40
11.00

12.00
1.80
1.60
15.40

4.00
0.20
0.20
4.40

ต้นทุนขนส่ง
ต้นทุนในการเก็บรักษา
รวมต้นทุนการจัดเก็บ และการขนส่ง

0.61
0.20
0.81

0.61
0.20
0.81

0.00
0.00
0.00

0.78
0.80
1.58
13.76
14.91
1.15

0.78
0.80
1.58
22.36
22.31
-0.05

0.00
0.00
0.00
8.60
7.40

ค่า Shipping ค่าบรรจุสินค้าเข้าตู้ ค่า X ray
เงินเดือนฝ่ายขายและบริหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รวมต้นทุนขาย ค่าใช้จายในการบริหาร

รวมต้นทุนทั้งสิ้น
ราคาขายเฉลี่ย
กาไร

Table 9 soil analysis Quantity of fertilizer And the production of organic cassava from
farmers, 1 st generation, Ubonratchani province 2018/2019
รายชื่อ
เกษตรกร

1.นายชุมพล
2.นายบารุง
3.น.ส.ลดาวัลย์
4.นางสมพิศ
5.นางคาใหม่
6.นางจันทร์เพ็ง
7.นายพรชัย
8.นายสาเนียง
9.นายกฤษณะ
ค่าเฉลี่ย

ค่าวิเคราะห์ดิน
OM P
(%)
(mg/
kg)
0.73
0.73
0.57
0.57
1.18
0.91
0.29
0.46
1.14
0.73

K
(mg/kg)

7.75
13.84
26.9
26.9
7.53
4.18
9.45
23.13
22.75
15.83

14.5
26.8
31.8
31.8
48.2
47.6
12.5
33.2
15.5
29.1

ความ เกษตรกร ปริมาณที่ เกษตรกร
ต้องการ
ใส่ปุ๋ย
ต้องใส่
ใส่ปุ๋ย
ปุย๋
หมักเติม ปุ๋ยเพิ่ม
อินทรีย์
(กก./ไร่) อากาศ (กก./ไร่) ตนเองเพิ่ม
(กก./ไร่)
(กก./ไร่)
2,000
500
1,500
900
2,000
1,000
1,000
1,000
2,000
1,000
1,000
200
2,000
300
1,700
1,000
1,000
450
550
94
2,000
600
1,400
2,500
2,000
1,500
500
1.080
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
462
532
884
1,778
757
1,020
842

*ผลผลิต %แป้ง
เก็ บ จาก
การสุ่ม
(ตัน./ไร่)
6.44
7.63
4.55
4.89
7.61
4.05
3.93
3.14
6.23
5.38

28.0
23.0
27.2
31.0
27.0
32.6
27.5
29.0
29.0
28.26

Table 10 soil analysis Quantity of fertilizer And the production of organic cassava from
farmers, 2nd generation in Ubonratchani province 2018/2019
รายชื่อเกษตรกร

ความ เกษตรกร ปริมาณ เกษตรกรใส่
ต้องการ ใส่ปุ๋ยหมัก ที่ตอ้ งใส่ ปุ๋ยอินทรีย์

ค่าวิเคราะห์ดิน
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ผลผลิต

ปุย๋
(กก./ไร่)
OM
P
K
(%) (mg/kg) (mg/kg)

เติม

ปุ๋ยเพิ่ม

อื่นเพิ่ม

อากาศ

(กก./ไร่)

(กก./ไร่)

(ตัน./ไร่)

(กก./ไร่)

1.นางบุญคอง ทองแจ่ม

1.14

25.25

31.45

1,333

1,200

133

375

5.13

2.นางสมใจ พละพงษ์

0.68

14.1

52.2

2,000

375

1625

310

2.12

3.นางประยูร ศรีสุเพชรกุล 0.89

11.66

51.2

2,000

375

1625

600

3.12

4.นายอรุณ ประสานพิมพ์ 2.29

6.57

41

1,333

130

1203

550

8.45

5.นางฮู้ วงศ์ใหญ่

1.72

23.5

36.1

1333

150

183

0

2.56

6.นางสาวจารุณี ใจสุข

0.68

13.96

17.5

1,000

2.51

7.น.ส.เนตรนิตย์ คูณมี

0.69

4.45

13.3

914

11.54

8.น.ส.สายฝน มัฐผา

0.82

3.69

18

500

11.64

9.นางจันทรา ชื่นภิรมย์

0.54

22.94

40.45

500

12.24

10.นางพิศมัย งาตะสุ้ย

0.41

11

23.7

500

6.16

11.นายสมคิด ชื่นภิรมย์

0.51

22.49

49.75

Picture 1 Organic Cassava Harvesting Day 2018/2019
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10.46

