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บทที ่5 

ต้นทุนและผลตอบแทนของมนัส ำปะหลงั ในจังหวดัพะเยำ 

 สภาพทัว่ไปของการผลิตมนัส าปะหลงัในจงัหวดัพะเยา แสดงให้เห็นถึงลกัษณะทัว่ไป และ

องค์ประกอบในการผลิตมนัส าปะหลงัของเกษตรกรท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการผลิต ท าให้มีมูลค่า

การผลิตเพิ่มมากข้ึน และเพื่อเป็นแนวทางในการหาปัจจยัท่ีมีผลต่อมูลค่าการผลิต จึงไดท้  าการศึกษา

คน้ควา้เอกสารและงานวิจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตมนัส าปะหลงัของเกษตรกรในจงัหวดัพะเยา 

และเก็บขอ้มูลจากเกษตรกรตวัอยา่ง จ  านวน 140 ราย โดยน าเสนอถึงลกัษณะทัว่ไปและองคป์ระกอบ

ในการผลิตมนัส าปะหลงัของเกษตรกรตวัอยา่ง การจดัการในการปลูกมนัส าปะหลงัของเกษตรกรโดย

อธิบายการใช้ปัจจัยการผลิต ต้นทุนและผลตอบแทน รวมถึงปัญหาด้านการจดัการการผลิตมัน

ส าปะหลงัของเกษตรกร รายละเอียดดงัน้ี 

5.1 กำรผลติมันส ำปะหลงัของเกษตรกรในจังหวดัพะเยำ 

 ลักษณะทั่วไปและองค์ประกอบในการผลิตมันส าปะหลังของเกษตรกรแสดงให้เห็นถึง 

คุณลกัษณะของเกษตรกร ศกัยภาพของพื้นท่ี ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการผลิตมนัส าปะหลงัผูว้ิจยัจึงได้

ท าการส ารวจเกษตรกรตวัอยา่งจ านวน 140 ราย ท่ีมีการผลิตมนัส าปะหลงัในจงัหวดัพะเยา โดยส ารวจ

ในดา้นลกัษณะทัว่ไปของเกษตรกร และแสดงผลส ารวจดา้นองค์ประกอบในการผลิตมนัส าปะหลงั 

ซ่ึงแต่ละคุณลกัษณะของเกษตรกรยอ่มมีความแตกต่างกนั และคุณลกัษณะดา้นต่างๆ กบัองคป์ระกอบ

ในการผลิตมนัส าปะหลงัของเกษตรกรท่ีถือวา่เป็นปัจจยัหน่ึงในการจดัการการผลิตมนัส าปะหลงัท่ีจะ

ส่งผลต่อคุณภาพของผลผลิตท่ีเกษตรกรไดรั้บ 

 ลกัษณะทัว่ไปของเกษตรกรท่ีท าการศึกษา ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ประสบการณ์ใน

การผลิตมันส าปะหลัง จ านวนสมาชิกในครัวเรือนแรงงานในครัวเรือนการใช้พื้นท่ีปลูกและ
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สภาพแวดลอ้มต่างๆ ท่ีใชผ้ลิตมนัส าปะหลงั เพื่อหาปัจจยัดา้นการจดัการการผลิตท่ีคาดการณ์วา่จะมี

ความสัมพนัธ์กบัมูลค่าการผลิต ในสมการความไม่มีประสิทธิภาพต่อไป แสดงรายละเอียดไดด้งัน้ี 

 5.1.1 เพศ และอำยุ 

 ข้อมูลจากแบบสอบถามท่ีได้จากการส ารวจเกษตรกรตัวอย่าง จ านวน 140 ราย พบว่ามี

เกษตรกรท่ีเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง ถึงร้อยละ 63.57 (89 ราย) และเห็นได้ว่าในช่วงอายุของ

เกษตรกรท่ีท าการผลิตมนัส าปะหลงัมากท่ีสุดกวา่ร้อยละ 34.28 (48ราย) อยูใ่นช่วงอายุ 51 – 60 ปี โดย

ในช่วงอายุน้ีทั้ งเพศชายและเพศหญิง ยงัคงเป็นวยัท่ีต้องท างานเพื่อดูแลครอบครัว ซ่ึงไม่ต่างจาก

เกษตรกรในช่วงอาย ุ41- 50 ปี ร้อยละ 30.71 (43 ราย) ถือวา่เป็นวยัแรงงานท่ีส าคญัในการดูแลสมาชิก

ในครัวเรือนคนอ่ืนๆ เช่นกนั (ตารางท่ี 5.1) 

ตำรำงที ่5.1 เพศ และอายขุองเกษตรกรตวัอยา่ง 

ช่วงอำยุ 
จ ำนวน (รำย) 

รวม ร้อยละ 
ชำย ร้อยละ หญงิ ร้อยละ 

21 – 30 0 0.00 2 1.43 2 1.43 

31 – 40 19 13.57 10 7.14 29 20.71 

41 – 50 27 19.28 16 11.42 43 30.71 

51 – 60 31 22.14 17 12.14 48 34.28 

61 – 70 12 8.57 6 4.29 18 12.85 

รวม 89 63.57 51 36.43 140 100 

ท่ีมา: จากการส ารวจ 

 5.1.2 ระดับกำรศึกษำ ประสบกำรณ์ในกำรผลิตมันส ำปะหลังและกำรได้รับควำมรู้ของ

เกษตรกรตัวอย่ำง 

 ขอ้มูลดา้นการศึกษาท่ีพบเกษตรกรตวัอยา่งส่วนใหญ่ ส าเร็จการศึกษาในระดบัชั้นประถมศึกษา 

กว่าร้อยละ 84.28 (118 ราย) และยงัมีเกษตรกรตวัอย่างท่ีส าเร็จการศึกษาในระดบัชั้นมธัยมศึกษา

ตอนต้น ร้อยละ 7.85 (11 ราย) ซ่ึงเป็นเกษตรกรท่ีสามารถรับความรู้ และการส่ือสารในด้านขอ้มูล
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การเกษตรไดเ้ป็นอยา่งดี และเป็นสัดส่วนเดียวกบัเกษตรกรท่ีไม่ไดเ้ขา้โรงเรียน ท่ีอาจจะมีผลต่อการ

รับดา้นความรู้การผลิตมนัส าปะหลงัของเกษตรกร  

 ประสบการณ์การผลิตมนัส าปะหลงัของเกษตรกรตวัอยา่งมีประสบการณ์ในการปลูกมากท่ีสุด

เพียง 4 ปี มีร้อยละ 6.4 (9 ราย) อนัเน่ืองมากจากในปี พ.ศ. 2553 ซ่ึงเป็นปีท่ีรัฐบาลจดัตั้ งโครงการ

ประกนัรายได้เกษตรกร โดยมีมนัส าปะหลงัเป็นพืชท่ีรัฐบาลน าเขา้ร่วมโครงการฯ และมีราคาตอบ

แทนท่ีจูงใจจึงท าให้เกษตรกรจ านวนมากสนใจเขา้ร่วมโครงการฯ โดยในจงัหวดัพะเยามีการปลูกมนั

ส าปะหลงัเพื่อใช้เป็นอาหารแต่ไม่ไดป้ลูกเพื่อการคา้มานานกว่า 10 ปีแลว้ (ส านกังานเกษตรจงัหวดั

พะเยา, 2556) และจากโครงการดงักล่าวจึงท าให้มีมนัส าปะหลงัเขา้มาปลูกในพื้นท่ีอย่างแพร่หลาย 

โดยพบว่าเกษตรกรตวัอย่างในจงัหวดัพะเยา ร้อยละ 47.1 (66 ราย) มีประสบการณ์ในการผลิตมนั

ส าปะหลังจ านวน 2 ปี ซ่ึงเป็นผลจากการท่ีเกษตรกรเห็นตวัอย่างของเกษตรกรรายอ่ืนท่ีได้น ามนั

ส าปะหลงัเขา้มาปลูกในพื้นท่ีและสามารถน าผลผลิตเขา้ร่วมโครงการของรัฐบาลได ้เม่ือสอบถาม

เกษตรกรกลุ่มตวัอย่างทุกราย พบว่าเกษตรกรได้เรียนรู้การปลูกมนัส าปะหลงัจากเกษตรกรรายท่ี

ประสบความส าเร็จ คิดเป็นร้อยละ 53.57 (75 ราย) มีการเรียนรู้การปลูกมนัส าปะหลงัดว้ยตวัเอง และ

ไดรั้บความรู้จากเจา้หน้าท่ีภาครัฐร้อยละ 22.14 (31 ราย) ส่วนเกษตรกรอีกร้อยละ 10 (14 ราย) ไดรั้บ

ความรู้ในเร่ืองของการผลิตมนัส าปะหลงัจากแหล่งอ่ืนๆ เช่น จากส่ือทางโทรทศัน์ วิทยุ และส่ิงพิมพ์

ต่างๆ (ตารางท่ี 5.2) 
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ตำรำงที ่5.2 ระดบัการศึกษา ประสบการณ์การผลิตมนัส าปะหลงั การไดค้วามรู้ของเกษตรกรตวัอยา่ง 

รำยกำร จ ำนวน (รำย) ร้อยละ 

ระดับกำรศึกษำ   

ไม่ไดเ้ขา้โรงเรียน 11 7.85 

ประถมศึกษา 118 84.28 

มธัยมศึกษาตอนตน้ 11 7.85 

ประสบกำรณ์กำรผลติ (ปี)   

1 22 15.71 

2 66 47.15 

3 43 30.71 

4 9 6.43 

กำรได้รับควำมรู้   

เรียนรู้ดว้ยตวัเอง 75 53.57 

เกษตรกรรายอ่ืนๆ 140 100.00 

เจา้หนา้ท่ีของภาครัฐ 31 22.14 

ความรู้จากแหล่งอ่ืนๆ 14 10.00 

ท่ีมา: จากการส ารวจ 

 5.1.3 จ ำนวนสมำชิก และแรงงำนในครัวเรือนของเกษตรกรตัวอย่ำง 

 การส ารวจจ านวนสมาชิกในครัวเรือนเกษตรกร พบวา่เกษตรกรส่วนใหญ่ท่ีร้อยละ 60.72 (85 

ราย) มีจ  านวนสมาชิกในครัวเรือนอยูท่ี่ 3 – 4 คน ส าหรับจ านวนแรงงานในครัวเรือนของเกษตรกรจะ

อยู่ท่ี  2 คนต่อครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 71.43 (100 ราย) ถือว่ามีจ  านวนแรงงานในการผลิตมัน

ส าปะหลงันอ้ยเม่ือเทียบกบัจ านวนสมาชิกในครัวเรือน ท่ีเป็นเช่นนั้นอาจเกิดจากลูกหลานท่ีสามารถ

เป็นแรงงานในการผลิตมนัส าปะหลงัได ้ยงัอยูใ่นช่วงวยัท่ีตอ้งศึกษาเล่าเรียน และออกไปหางานท าใน

เมืองมากกวา่ จึงไม่ไดช่้วยงานในไร่มนัส าปะหลงัของครอบครัว (ตารางท่ี 5.3) 
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ตำรำงที ่5.3 จ  านวนสมาชิกในครัวเรือน และจ านวนแรงงานในครัวเรือนของเกษตรกรตวัอยา่ง 

รำยกำร จ ำนวน (รำย) ร้อยละ 

สมำชิกในครัวเรือน   

1 – 2 22 15.71 

3 – 4 85 60.72 

5 – 6 33 23.57 

แรงงำนในครัวเรือน   

1 31 22.14 

2 100 71.43 

3 4 2.86 

4 5 3.57 

ท่ีมา: จากการส ารวจ 

 5.1.4 พืน้ทีใ่นกำรปลูกมันส ำปะหลงั 

 ขนาดพื้นท่ีท่ีใช้ในการปลูกมนัส าปะหลงัของเกษตรกรตวัอย่าง ส าหรับการศึกษาในคร้ังน้ีมี

พื้นท่ีเฉล่ียรายละ 5 ไร่ จ  านวนพื้นท่ีท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดเท่ากบั 30 ไร่ และขนาดเล็กท่ีสุดเท่ากบั 0.5 ไร่ 

โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 75 (105 ราย) มีพื้นท่ีปลูกน้อยกว่า 5 ไร่ เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีท่ีเกษตรกรเป็น

เจา้ของและเป็นพื้นท่ีของญาติพี่นอ้งของตนเองจึงไม่ไดเ้สียค่าเช่าท่ีดิน มีเกษตรกรเพียง ร้อยละ 10.71 

(15 ราย) ตอ้งจ่ายค่าเช่าท่ีดิน ซ่ึงมีค่าเช่าท่ีอยู่ระหว่างไร่ละ 500 – 1,500 บาทต่อปี โดยเป็นพื้นท่ีของ

เพื่อนบา้นท่ีไม่ไดท้  าอาชีพการเกษตร (ตารางท่ี 5.4) 
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ตำรำงที ่5.4 การใชพ้ื้นท่ีในการปลูกมนัส าปะหลงั 
รำยกำร จ ำนวน (รำย) ร้อยละ 

พืน้ทีก่ำรปลูก (ไร่)   

นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 5 ไร่ 105 75.00 

5.01 – 10.00 23 16.43 

10.01 – 15.00 6 4.29 

15.01 – 20.00 2 1.42 

20.00 – 25.00 0 0.00 

มากกวา่ 25ไร่ ข้ึนไป 4 2.86 

กำรเป็นเจ้ำของพืน้ที่   

พื้นท่ีของตนเอง 127 90.71 

พื้นท่ีเช่า 15 10.71 

ค่ำเช่ำพืน้ที ่(บำทต่อไร่)   

ไม่ไดเ้ช่าพื้นท่ี 127 90.71 

นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั1,000 4 2.86 

1,001 – 1,500  6 4.29 

1,501 – 2,000 2 1.43 

2,001 – 2,500 2 1.43 

2,501 – 3,000 1 0.71 

ท่ีมา: จากการส ารวจ 
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5.2 ปัจจัยและสภำพแวดล้อมในกำรผลติมันส ำปะหลงั ของเกษตรกร 

 ปัจจยัและสภาพแวดลอ้มในการผลิตเป็นขอ้มูลท่ีเก่ียวเน่ืองกนั และท าให้ทราบถึงภาพรวมใน

การผลิตโดยทัว่ไปของเกษตรกร มนัส าปะหลงัเป็นพืชไร่ท่ีสามารถปลูกให้ข้ึนและลงหัวได้ในดิน

ดอนเกือบทุกประเภทยกเวน้ดินเกลือ (มูลนิธิสถาบนัพฒันามนัส าปะหลงัแห่งประเทศไทย, 2552) การ

ผลิตมนัส าปะหลงัในจงัหวดัพะเยา ดินท่ีใช้ปลูกของเกษตรกรตวัอย่าง เป็นพื้นท่ีดินทราย ร้อยละ 

42.14 (59 ราย) และพื้นท่ีท่ีเป็นดินร่วนปนทราย ร้อยละ 40.14 (56 ราย) ซ่ึงทั้งสองลกัษณะเน้ือดิน เป็น

ดินท่ีไม่เหมาะสมกบัการปลูกพืชไร่อ่ืน แต่มนัส าปะหลงัสามารถเจริญเติบโตได ้ส่วนพื้นท่ีท่ีเป็นดิน

ร่วนปนเหนียว และดินร่วน เกษตรกรอาจใชพ้ื้นท่ีร่วมกบัการปลูกพืชอ่ืน หรือมีการใชพ้ื้นท่ีปลูกใกล้

กบัแหล่งท่ีปลูกพืชอ่ืน (ตารางท่ี 5.5) 

 จากลกัษณะสภาพดินท่ีใชป้ลูกนั้น ดว้ยลกัษณะเน้ือดินส่วนใหญ่ไม่สามารถท าเป็นพื้นท่ีเก็บกกั

น ้ าเพื่อการเกษตร กอปรกบัพื้นท่ีดงักล่าวอยู่นอกเขตชลประทาน (ส านักงานเกษตรจงัหวดัพะเยา, 

2556) จึงท าให้เกษตรกรต้องท าการเกษตรโดยอาศัยน ้ าฝนเพียงอย่างเดียว และสอดคล้องกับผล

การศึกษาในเกษตรกรกลุ่มตวัอยา่ง ร้อยละ 100 (140 ราย) ปลูกมนัส าปะหลงัโดยอาศยัน ้ าฝนตลอดฤดู

การผลิต (ตารางท่ี 5.5) 

 การเลือกพนัธ์ุปลูกมนัส าปะหลงันั้นเป็นปัจจยัท่ีควรค านึง ให้สอดคลอ้งกบัสภาพดิน น ้ าในดิน 

จากการศึกษาในเกษตรกรตวัอยา่ง พบวา่พนัธ์ุระยอง 5 เป็นท่ีนิยมมากในจงัหวดัพะเยา คิดเป็นร้อยละ 

62.85 (88 ราย) โดยลกัษณะเด่นของพนัธ์ุน้ีท่อนพนัธ์ุจะงอกไดดี้ มีการปรับตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้ม

ต่างๆ ไดดี้ ส่วนพนัธ์ุเกษตรศาสตร์ 50 เกษตรกรเลือกใช้ ร้อยละ 21.43 (30 ราย) และพนัธ์ุระยอง 9

ร้อยละ 15.72 (22 ราย) เป็นพันธ์ุ ท่ี เข้ามาใหม่ในพื้น ท่ีจังหวัดพะเยา (ตารางท่ี  5.5) โดยพัน ธ์ุ

เกษตรศาสตร์ 50 เป็นพนัธ์ุท่ีไดรั้บการส่งเสริมและเป็นท่ีตอ้งการของเกษตรกรมาก ส่วนพนัธ์ุระยอง 9 

นั้น เป็นพนัธ์ุใหม่ท่ีส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตเน่ืองจากมีเปอร์เซ็นตแ์ป้งสูง และผลผลิตเหมาะส าหรับ

ใชอุ้ตสาหกรรมผลิตเอทานอล (กรมวชิาการเกษตร, 2553) 

 

 



 

46 

ตำรำงที ่5.5 ปัจจยัและสภาพแวดลอ้มในการผลิตมนัส าปะหลงัของเกษตรกรตวัอยา่ง 

รำยกำร จ ำนวน (รำย) ร้อยละ 

ลกัษณะเนือ้ดนิ   

ดินร่วน 2 1.43 

ดินทราย 59 42.14 

ดินร่วนปนทราย 56 40.00 

ดินร่วนปนเหนียว 23 16.43 

แหล่งน ำ้   

น ้าฝน 140 100 

พนัธ์ุมนัส ำปะหลงั   

เกษตรศาสตร์ 50 30 21.43 

ระยอง 5 88 62.85 

ระยอง 9 22 15.72 

ลกัษณะกำรตดัท่อนพนัธ์ุ   

แบบตดัตรง 133 95.00 

แบบตดัเฉียง 7 5.00 

กำรเตรียมท่อนพนัธ์ุ   

ใชส้ารเคมีแช่ท่อนพนัธ์ุ 21 15.00 

ไม่ใชส้ารเคมีแช่ท่อนพนัธ์ุ 119 85.00 

ระยะปลูกมนัส ำปะหลงั (เมตร)  

0.80 x 0.80 34 24.29 

1.00 x 0.80 43 30.71 

1.20 x 0.40 63 45.00 

 กำรใช้สำรเคมกี ำจดัศัตรูพชื   

สารก าจดัวชัพืช 114 81.43 

สารเคมีป้องกนัก าจดัโรค 48 34.29 

สารเคมีป้องกนัก าจดัแมลง 52 37.14 
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ตำรำงที ่5.5 (ต่อ)  

รำยกำร จ ำนวน (รำย) ร้อยละ 

กำรใช้ปุ๋ ย   

สูตร 15 – 15 - 15 58 41.43 

สูตร 46 – 0 - 0 26 18.57 

สูตร 13 – 13 - 21 11 7.86 

สูตร 16 -20 - 0 45 32.14 

ปุ๋ยอินทรียอ์ดัเมด็ 24 17.14 

ท่ีมา: จากการส ารวจ 

 การจดัการพนัธ์ุปลูกมนัส าปะหลงัเพื่อให้ไดผ้ลผลิตท่ีสูง วิธีการสับท่อนพนัธ์ุเป็นเร่ืองท่ีตอ้ง

ค านึง การตดัท่อนพนัธ์ุเฉียงเล็กนอ้ย ประมาณ 45 องศา ท าให้ไดผ้ลผลิตมนัส าปะหลงัมากกวา่การตดั

ท่อนพนัธ์ุแบบตดัตรง (สถาบนัคน้ควา้และพฒันาระบบนิเวศเกษตร, 2551) จากการศึกษาเกษตรกร

ตวัอยา่ง พบวา่เกษตรกรตดัท่อนพนัธ์ุแบบตดัตรง ร้อยละ 95 (133 ราย) เกษตรกรจะตดัท่อนพนัธ์ุโดย

การมดัรวมกนัเป็นท่อน แล้วใช้เล่ือยยนต์หรือเคร่ืองตดัหญา้แบบสะพายดดัแปลงใบมีด ท าการตดั

ท่อนพนัธ์ุ ซ่ึงวิธีการน้ีจะประหยดัเวลา ประหยดัค่าแรง ท าไดเ้ร็ว แต่อาจเป็นผลท าให้ผลผลิตต่อไร่

ลดลงเน่ืองจากการตดัวิธีน้ีอาจท าให้ตาบนท่อนพนัธ์ุเสียหายได ้ส่วนวิธีการตดัแบบตดัเฉียงมีเกษตร

ตวัอยา่งเพียง ร้อยละ 5 (7 ราย) เท่านั้น ซ่ึงพบว่าเป็นวิธีการตดัท่อนพนัธ์ุโดยใช้มีดพร้า เลือกตดัทีละ

ท่อนซ่ึงจะตอ้งใชเ้วลามาก แต่วธีิน้ีเกษตรกรสามารถเลือกท่อนพนัธ์ุท่ีมีตาสมบรูณ์ได ้(ตารางท่ี 5.5) 

 ก่อนท่ีเกษตรกรจะน าท่อนพนัธ์ุมาปลูก ควรแช่ท่อนพนัธ์ุก่อนปลูกดว้ยสารเคมีไทอะมีโทแซม 

(25%WG) หรือ อิมิดาโคลพริด (70%WG) หรือ ไดโนฟูแรน (10%WG) อตัรา 40 กรัมต่อน ้ า 20 ลิตร 

นานประมาณ 5 – 10 นาที น าผึ่งลมให้แห้งก่อนปลูก จะสามารถฆ่าเพล้ียแป้งท่ีติดมากบัท่อนพนัธ์ุได ้

และยงัป้องกันการเข้าท าลายของเพล้ียแป้งหลังปลูกได้อีกประมาณ 1 เดือน (โอภาส, 2554) จาก

การศึกษาเกษตรกรตวัอยา่ง พบว่า มีเพียงร้อยละ 15 (21 ราย) เท่านั้นท่ีมีการใชส้ารเคมีแช่ท่อนพนัธ์ุ

การปลูกมนัส าปะหลังก่อนปลูก เน่ืองจากในช่วงปี 2552 – 2553 พบการระบาดของเพล้ียแป้งมนั

ส าปะหลงัในทุกพื้นท่ีของประเทศไทย (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2554) และมีเกษตรกรต าบลเขา้ไป

ส่งเสริมให้แช่ท่อนพนัธ์ุมนัส าปะหลงัก่อนปลูกในพื้นท่ี ส่วนเกษตรกรท่ีไม่มีการใชส้ารเคมีแช่ท่อน
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พนัธ์ุก่อนปลูก ร้อยละ 85 (119ราย) เน่ืองจากเขา้ใจว่าในพื้นท่ีของตนเองไม่ประสบปัญหาเร่ืองโรค

และแมลงจึงไม่มีการใชส้ารเคมีดงักล่าว (ตารางท่ี 5.5) 

 การจดัระยะปลูกให้ถูกตอ้ง ในทุกสภาพดินสามารถปลูกมนัส าปะหลงัใหไ้ดผ้ลผลิตท่ีดีได ้โดย

การพิจารณาของเกษตรกรท่ีปลูกมนัส าปะหลงัโดยทัว่ไป ท่ีมีการนิยามว่า “ดินเลวปลูกถ่ี ดินดีปลูก

ห่าง” ตามความนิยมของเกษตรกรในแต่ละพื้นท่ี แต่ระยะปลูกมันส าปะหลังทั่วไปท่ีใช้แนะน า

เกษตรกร ใชร้ะยะ 100 x 100 เมตร (มูลนิธิสถาบนัพฒันามนัส าปะหลงัแห่งประเทศไทย, 2552) และ

จากศึกษาเกษตรกรตวัอยา่งในพื้นท่ีเกษตรกรจะใชร้ะยะปลูก 1.20 x 0.40เมตรร้อยละ 45 (63 ราย) ใช้

ระยะปลูก 1.00 x 0.80 เมตร ร้อยละ 30.71 (43 ราย) และใชร้ะยะปลูก 0.80 x 0.80 เมตร ร้อยละ 24.29 

(24 ราย) ซ่ึงทั้งสามแบบเป็นระยะปลูกท่ีถ่ีข้ึนจากค าแนะน า อาจท าให้จ  านวนหวัต่อไร่เพิ่มมากข้ึนแต่

ขนาดของหวัมนัส าปะหลงัเล็กลง (ตารางท่ี 5.5) 

 การใช้ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ เกษตรกรตัวอย่างจะให้ปุ๋ยคร้ังเดียวหลังปลูกท่อนพันธ์ุมัน

ส าปะหลงัไปแลว้1 – 2 เดือน ในช่วงท่ีดินมีความช้ืนเพียงพอ โดยจะโรยปุ๋ยสองขา้งของตน้ตามแนว

กวา้งของพุ่มใบแล้วพรวนดินกลบจากการศึกษามีจ านวนเกษตรกรตวัอย่างมีการใช้ปุ๋ยในไร่มัน

ส าปะหลงั ในอตัรา 25 – 50 กิโลกรัมต่อไร่ ซ่ึงถือวา่เป็นอตัราท่ีต ่ากวา่ค าแนะของกรมวชิาการ ซ่ึงระบุ

อตัราท่ีเหมาะสมไวท่ี้ 50 – 100 กิโลกรัมต่อไร่ ส าหรับพื้นท่ีท่ีเป็นดินร่วนทราย และดินทราย (กรม

วิชาการเกษตร, 2553)โดยมีเกษตรกรใชปุ๋้ยสูตร 15-15-15มากพอกบัการใชปุ๋้ยสูตร 16-20-0 ท่ีร้อยละ 

41.43 (58 ราย) และร้อยละ 32.41(45 ราย) ตามล าดบั และเกษตรกรตวัอย่างยงัมีการใช้ปุ๋ยเคมีอ่ืนๆ 

ไดแ้ก่ ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 และสูตร 13-13-21 ในปัจจุบนัเกษตรกรให้เหตุผลวา่ปุ๋ยเคมีมีราคาสูงจึงท า

ให้เกษตรกรตอ้งลดอตัราการใส่ปุ๋ยลง และไดป้รับใชปุ๋้ยอินทรียอ์ดัเมด็ทัว่ไป น ามาผสมกบัปุ๋ยเคมีใน

สัดส่วนท่ีเท่ากนั เพื่อลดตน้ทุนดา้นปุ๋ยเคมีของเกษตรกรตวัอยา่ง (ตารางท่ี 5.5) 

 การใช้สารเคมีก าจดัศตัรูพืชของเกษตรกร ในประเภทท่ีเป็นสารเคมีก าจดัวชัพืช มีเกษตรกร

ตวัอย่างใช้มากท่ีสุด ร้อยละ 81.43 (114 ราย) โดยในประเภทน้ีมีทั้งสารเคมีท่ีใช้คุมหญา้ และใช้ฆ่า

หญา้ในการก าจดัวชัพืช โดยฉีดพ่นทนัทีหลงัจากปลูกท่อนพนัธ์ุมนัส าปะหลงัเพื่อไม่ให้วชัพืชข้ึนทนั

ก่อนท่ีต้นมันส าปะหลังเจริญเติบโต ส่วนในประเภทเป็นสารเคมีป้องกันก าจัดโรคและแมลงมี
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เกษตรกรตวัอยา่งใช ้ร้อยละ34.29 (48 ราย) และร้อยละ 37.14 (52 ราย) ซ่ึงมีเกษตรกรให้ความส าคญั

ในการใชน้อ้ยมาก จะใชเ้ม่ือพบวา่มีการระบาดของโรคและแมลงในแปลงเท่านั้น (ตารางท่ี 5.5) 

5.3 ควำมเข้ำใจเกีย่วกบัเร่ืองกำรผลติมันส ำปะหลงัของเกษตรกร 

 จากการเก็บแบบสอบถามเก่ียวกับความเข้าในการผลิตมันส าปะหลังให้ได้คุณภาพของ

เกษตรกรตวัอยา่งพบวา่เกษตรกรไม่มีความเขา้ใจเร่ืองวิธีการตดัท่อนท่ีแตกต่างกนัท่ีส่งผลต่อปริมาณ

การผลิตหวัมนัส าปะหลงั และมีความเขา้ใจไม่ถูกตอ้งเร่ืองการเก็บเก่ียวหวัมนัในช่วงฝนแรกหรือช่วง

แตกใบอ่อนท่ีจะส่งผลให้เปอร์เซ็นต์แป้งต ่า โดยรวมแล้วเกษตรกรทราบเพียงขอ้มูลหลกัๆ ตามท่ี

เกษตรกรเขา้ใจและเรียนรู้จากเกษตรกรรายอ่ืนๆ ท่ีประสบความส าเร็จ ส่วนขอ้มูลท่ีเกษตรกรเขา้ใจ 

ไดแ้ก่ ช่วงอายุท่ีเหมาะสมในการเก็บเก่ียวมนัส าปะหลงั คือ 12 เดือน และการปลูกมนัส าปะหลงัท่ี

ถูกต้องต้นพนัธ์ุท่ีใช้ปลูกควรมีอายุ 10 – 12 เดือน ซ่ึงพบกว่าร้อยละ 98.57 (138 ราย) และร้อยละ 

80.71 (113 ราย) ตามล าดบั ส่วนความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเร่ืองการแช่ท่อนพนัธ์ุมนัส าปะหลงัในยาป้องกนั

โรคและแมลงก่อนปลูก พบร้อยละ 26.44 (37 ราย) จากการสัมภาษณ์เกษตรกรตวัอยา่ง เกษตรกรรับรู้

เร่ืองการแช่ท่อนพนัธ์ุก่อนปลูกจากส่ือส่ิงพิมพ ์วิทยุ และโทรทศัน์ โดยเป็นช่วงท่ีมีการรณรงคล์ดการ

ระบาดเพล้ียแป้งมนัส าปะหลงั (ตารางท่ี 5.6) 

ตำรำงที ่5.6 การไดรั้บความรู้การปลูกมนัส าปะหลงัของเกษตรกรตวัอยา่ง 

กำรผลติมนัส ำปะหลงั 
สัดส่วนทีเ่ข้ำใจ

ถูกต้อง (%) 

สัดส่วนทีไ่ม่

เข้ำใจ (%) 

1. ควรแช่ท่อนพนัธ์ุมนัส าปะหลงัในยาป้องกนัโรคและแมลงก่อนปลูก 26.43 73.57 

2. การปลูกมนัส าปะหลงัท่ีถูกตอ้งตน้พนัธ์ุท่ีใชป้ลูกควรมีอาย ุ10 – 12 เดือน 80.71 19.29 

3. ลกัษณะการตดัท่อนพนัธ์ุก่อนปลูกมีผลต่อปริมาณผลผลิตหวัมนัส าปะหลงั 0 100 

4. การเก็บเก่ียวมนัส าปะหลงัในช่วงฝนแรก/ช่วงแตกใบอ่อนท าใหเ้ปอร์เซ็นต ์

    แป้งต ่า 

0 

 

100 

 

5. ช่วงอายท่ีุเหมาะสมในการเก็บเก่ียวมนัส าปะหลงั คือ 12 เดือน 98.57 1.43 

ท่ีมา: จากการส ารวจ 
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5.4 ปัญหำด้ำนกำรผลติมันส ำปะหลงัของเกษตรกร 

 ปัจจยัจากสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการผลิตมนัส าปะหลงั เป็นส่ิงท่ีเกษตรกรทุกรายควรค านึงถึง 

จากการส ารวจความเห็นดา้นปัญหาในการผลิตของเกษตรกรตวัอยา่ง พบวา่ปัญหาเก่ียวกบัสภาพดินท่ี

ใช้ปลูก เกษตรกรตวัอย่าง ร้อยละ 39.28 (55 ราย)ไม่มีปัญหาและให้ความส าคญักบัปัญหาในระดบั

นอ้ยส่วนดา้นปัญหาสภาพอากาศ และแหล่งน ้ าเกษตรกรตวัอยา่งทุกรายให้ความส าคญัของปัญหาใน

ทุกระดับความรุนแรง โดยค่าเฉ ล่ียความรุนแรงของปัญหาอยู่ ท่ี  4.17 ซ่ึงอยู่ในระดับมากอัน

เน่ืองมาจากเกษตรกรท่ีมีการปลูกมนัส าปะหลงัในจงัหวดัพะเยา พื้นท่ีปลูกทั้งหมดจะอยู่นอกเขต

ชลประทาน สอดคลอ้งกบัขอ้มูลจากการเก็บแบบสอบถามในดา้นการใชแ้หล่งน ้าท่ีพบวา่เกษตรกรทุก

รายอาศยัน ้าฝนในการผลิตมนัส าปะหลงั  ในส่วนของท่อนพนัธ์ุมนัส าปะหลงั พบวา่เกษตรกรตวัอยา่ง 

ร้อยละ 67.86 (95 ราย) ไม่มีปัญหา เน่ืองจากเกษตรกรหาซ้ือท่อนพนัธ์ุไดง่้ายจากแปลงปลูกขา้งเคียง 

หรือเม่ือถึงฤดูกาลปลูกจะมีพ่อคา้ในทอ้งถ่ินและต่างถ่ินมาถามขายท่อนพนัธ์ุให้เกษตรกร ส่วนปัจจยั

ด้านปุ๋ย และสารเคมีต่างๆ พบระดับความรุนแรงของปัญหาปานกลางและมาก ตามล าดับโดย

เกษตรกรให้เหตุผลว่าปุ๋ย และสารเคมีต่างๆ มีราคาแพงเกินไป เกษตรกรจึงตอ้งหาปุ๋ยอินทรียอ์ดัเม็ด

ซ่ึงมีราคาถูกมาผสม เพื่อช่วยลดตน้ทุน และลดหรือไม่ใช้สารเคมีก าจดัศตัรูพืช หากไม่เกิดโรคและ

แมลงระบาดในพื้นท่ี ซ่ึงสอดคลอ้งกบั การสอบถามเร่ืองปัญหาโรคและแมลงศตัรูพืช เกษตรกรร้อย

ละ 57.14 (80 ราย) ระบุวา่ไม่มีปัญหาในเร่ืองดงักล่าว 

 ในการผลิตมนัส าปะหลงั เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 69.29 (97 ราย) ไม่มีปัญหา เน่ืองจากแรงท่ี

ใชใ้นการผลิตเป็นแรงงานภายในครัวเรือน ส่วนดา้นเงินทุนเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาการใชเ้งิน

ลงทุน ร้อยละ 60 (84 ราย) ซ่ึงใช้เงินทุนตนเอง และหากตอ้งกูย้ืมเงินก็กูเ้งินจากกองทุนหมู่บา้น จาก

การสัมภาษณ์ขอ้มูล และในดา้นของราคาขายมนัส าปะหลงัสด พบวา่มีระดบัความรุนแรงของปัญหา

ดา้นราคาขายมีการกระจายตวัในระดบัต่างๆ โดยมีค่าเฉล่ียระดบัความรุนแรงของปัญหาท่ี 3.58 ซ่ึงอยู่

ในระดับมาก เกษตรกรตวัอย่างท่ีระบุว่าราคามีปัญหามากท่ีสุด มีถึงร้อยละ 38.57 (54 ราย) ซ่ึงให้

เหตุผลว่าต้องการให้รัฐบาลควรข้ึนราคารับซ้ือผลผลิตมันส าปะหลังให้สูงข้ึนอีก และให้คอย

ตรวจสอบพ่อคา้คนกลางท่ีมารับซ้ือผลผลิตมนัส าปะหลงัสดในพื้นท่ี ไม่ใหก้ดราคามนัส าปะหลงัของ

เกษตรกร 
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 ผลผลิตมนัส าปะหลงัของเกษตรกรจงัหวดัพะเยาในแต่ละฤดูกาลผลิต เกษตรกรร้อยละ 42.86 

(60 ราย) ไม่มีปัญหาด้านแหล่งจ าหน่ายมนัส าปะหลงั จากเหตุผลหลกัท่ีว่าในพื้นท่ีจงัหวดัพะเยามี

ตลาดรับซ้ือมันส าปะหลังสด กระจายอยู่ในพื้นท่ีจ  านวน 10 แหล่ง ซ่ึงเป็นทั้ งพ่อค้าในชุมชน 

ผูป้ระกอบการลานมนัในพื้นท่ี และมีพ่อคา้ต่างจงัหวดัเขา้มาตั้งจุดรับซ้ือในพื้นท่ี (ส านกังานเกษตร

จงัหวดัพะเยา, 2556) ส่วนในเร่ืองของการคดัเกรดมนัส าปะหลงัดว้ยตนเอง และด้วยพ่อคา้ ไม่เป็น

ปัญหากบัเกษตรกรส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 88.57 (124 ราย) และ 87.14 (122 ราย) เน่ืองด้วยเกษตรกร

ตวัอย่างทุกรายขายเหมามนัส าปะหลงัสดแบบคละเกรด จึงไม่มีการคดัเกรดมนัปะหลงัก่อนการซ้ือ

ขายในพื้นท่ี 

 ปัญหาดา้นการติดต่อเจา้หน้าท่ีของรัฐ ท่ีเก่ียวขอ้งเกษตรกรร้อยละ 85 (119 ราย) ระบุวา่ไม่เป็น

ปัญหา อาจเน่ืองด้วยเกษตรกรยงัไม่พบปัญหาด้านการผลิตในพื้นท่ีในระดับรุนแรง กอปรกับมี

เจา้หนา้ท่ีเกษตรกรต าบลในพื้นท่ีเป็นท่ีปรึกษาดา้นการเกษตรแลว้ทุกต าบล 

ตำรำงที ่5.7 ปัญหาดา้นการผลิตมนัส าปะหลงัของเกษตรกรตวัอยา่ง 

สภำพปัญหำ 
ไม่มี

ปัญหำ 

ระดบัควำมรุนแรงของปัญหำ ค่ำเฉลีย่

ควำม

รุนแรงของ

ปัญหำ 

ควำมหมำย

ค่ำเฉลีย่

ควำม

รุนแรงของ

ปัญหำ 

น้อย

ท่ีสุด 

น้อย ปำน

กลำง 

มำก มำก

ท่ีสุด 

1 2 3 4 5 

1. สภาพดินที่ปลูก 55 

(39.28) 

37 

(26.42) 

21 

(15.00) 

16 

(11.43) 

0 

(0.00) 

11 

(7.86) 

2.14 นอ้ย 

2. สภาพอากาศ 0 

(0.00) 

12 

(8.57) 

4 

(2.86) 

17 

(12.14) 

22 

(15.71) 

85 

(60.71) 

4.17 มาก 

3. แหล่งน ้าท่ีใช ้ 0 

(0.00) 

8 

(5.71) 

2 

(1.43) 

13 

(9.29) 

19 

(13.57) 

98 

(70.00) 

4.41 มาก 

4. ท่อนพนัธ์ุท่ีใช ้ 95 

(67.86) 

27 

(19.29) 

7 

(5.00) 

5 

(3.57) 

0 

(0.00) 

6 

(4.29) 

1.91 นอ้ย 

5. ปุ๋ย 0 

(0.00) 

42 

(30.00) 

3 

(2.14) 

26 

(18.57) 

6 

(4.29) 

63 

(45.00) 

3.32 ปานกลาง 
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ตำรำงที ่5.7 (ต่อ)  

สภำพปัญหำที่พบ 
ไม่มี

ปัญหำ 

ควำมรุนแรงของปัญหำ ค่ำเฉลีย่

ควำมรุนแรง

ของปัญหำ 

ควำมหมำย

ค่ำเฉลีย่

ควำม

รุนแรงของ

ปัญหำ 

น้อย

ท่ีสุด 

น้อย ปำน

กลำง 

มำก มำก

ท่ีสุด 

1 2 3 4 5 

6.  สารเคมีต่างๆ 0 

(0.00) 

10 

(7.14) 

3 

(2.14) 

35 

(25.00) 

52 

(37.14) 

40 

(28.57) 

3.78 มาก 

7.  โรค/แมลง 

     ศตัรูพืช 

80 

(57.14) 

17 

(12.14) 

11 

(7.86) 

32 

(22.86) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

2.25 นอ้ย 

8.  แรงงาน 97 

(69.29) 

8 

(5.71) 

9 

(6.43) 

22 

(15.71) 

2 

(1.43) 

2 

(1.43) 

2.56 ปานกลาง 

9.  แหล่งเงินทุน 84 

(60.00) 

12 

(8.57) 

13 

(9.29) 

27 

(19.29) 

4 

(2.86) 

0 

(0.00) 

2.41 นอ้ย 

10. ราคา 

      มนัส าปะหลงั 

12 

(8.57) 

15 

(10.71) 

17 

(12.14) 

29 

(20.71) 

13 

(9.29) 

54 

(38.57) 

3.58 มาก 

11. แหล่งจ าหน่าย 

      มนัส าปะหลงั 

60 

(42.86) 

17 

(12.14) 

27 

(19.29) 

13 

(9.29) 

8 

(5.71) 

15 

(10.71) 

2.71 ปานกลาง 

12. การคดัเกรด 

      มนัส าปะหลงั 

      โดยตนเอง 

124 

(88.57) 

16 

(11.43) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

1.00 นอ้ยท่ีสุด 

13. การคดัเกรด 

      มนัส าปะหลงั 

      โดยพ่อคา้ 

122 

(87.14) 

18 

(12.86) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

1.00 นอ้ยท่ีสุด 

14. การติดต่อ 

      เจา้หนา้ท่ีรัฐ 

119 

(85) 

15 

(10.71) 

4 

(2.86) 

2 

(1.43) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

1.38 นอ้ยท่ีสุด 

ท่ีมา: จากการค านวณ 

หมายเหต:ุ ค่าใน (  ) คือ ค่าร้อยละ 
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5.5 ต้นทุน ผลตอบแทน ของกำรผลติมันส ำปะหลงั จังหวัดพะเยำ 

 การวิเคราะห์ตน้ทุน ผลตอบแทน ของการผลิตมนัส าปะหลงัของเกษตรกรตวัอย่าง จงัหวดั

พะเยา ปีการผลิต 2555/56 มีวตัถุประสงค์เพื่อตอบวตัถุประสงค์ขอ้ท่ี 1 ท่ีจะท าให้ทราบถึงรายได ้

รายจ่าย และก าไร ท่ีเกษตรกรตวัอยา่งไดใ้ห้ขอ้มูลตามแบบสอบถาม โดยผลการวิเคราะห์ทั้งหมดน้ี

สามารถน าไปประกอบการตดัสินใจท่ีจะเปล่ียนแปลงปัจจยัการผลิตต่าง ให้มีผลต่อประสิทธิภาพของ

การผลิตมนัส าปะหลงัต่อไป 

 5.5.1 ต้นทุนกำรผลติ 

 ตน้ทุนการผลิตมนัส าปะหลงั ช้ีใหเ้ห็นถึงองคป์ระกอบของตน้ทุนการผลิตและความจ าเป็นของ

การใชเ้งินทุน โดยตน้ทุนการผลิตของเกษตรกรตวัอยา่งในคร้ังน้ีประกอบดว้ย 2 ส่วน ส่วนแรกตน้ทุน

ผนัแปร ซ่ึงเป็นตน้ทุนการผลิตท่ีเปล่ียนแปลงไปตามปริมาณของผลผลิต ส่วนท่ีสองตน้ทุนคงท่ี เป็น

ตน้ทุนการผลิตท่ีไม่เปล่ียนแปลงไปตามปริมาณการผลิต ซ่ึงเป็นค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจากการใช้ปัจจยั

คงท่ีในการผลิต หรือไม่สามารถเปล่ียนแปลงปริมาณการใชไ้ดใ้นช่วงระยะเวลาของการผลิต ดงัแสดง

ในรายละเอียด (ตารางท่ี 5.8) 

  5.5.1.1 ต้นทุนผนัแปร 

  ตน้ทุนผนัแปรของการผลิตมนัส าปะหลงั เป็นตน้ทุนท่ีแสดงให้เห็นถึงค่าใชจ่้ายท่ีไดจ่้าย

ออกไปจริงท่ีเป็นเงินสด และไม่เป็นเงินสดในการซ้ือปัจจยัผนัแปรในการผลิต ส าหรับการศึกษาคร้ังน้ี 

ได้แก่ ค่าปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย ์ค่าสารเคมี ค่าพนัธ์ุปลูก ค่าจา้งแรงงาน ค่าเสียโอกาสในการลงทุน 

และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ (ตารางท่ี 5.8) 

  (1) ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย ์ เกษตรกรตวัอยา่งใชปุ๋้ยผสมสูตร 15-15-15  สูตร 46-0-0  สูตร 

13-13-21 และสูตร 16-20-0 ในอตัรา 25 – 50 กิโลกรัมต่อไร่ ซ่ึงถือว่าเป็นอตัราท่ีต ่ากว่าค าแนะของ

กรมวิชาการ ซ่ึงระบุอตัราท่ีเหมาะสมไวท่ี้ 50 – 100 กิโลกรัมต่อไร่ ส าหรับพื้นท่ีท่ีเป็นดินร่วนทราย 

และดินทราย (กรมวิชาการเกษตร, 2553) ส่วนปุ๋ยอินทรียเ์กษตรกรเลือกใช้ปุ๋ยอินทรียอ์ดัเม็ดทัว่ไป 

น ามาผสมกบัปุ๋ยเคมี โดยเกษตรกรจะให้ปุ๋ยคร้ังเดียวหลงัปลูก 1 – 2 เดือน เม่ือดินมีความช้ืนเพียงพอ 

โดยโรยสองขา้งของตน้ตามแนวกวา้งของพุม่ใบแลว้พรวนดินกลบ จากการศึกษาในเกษตรกรตวัอยา่ง 

พบวา่มีค่าใชจ่้ายจากการซ้ือปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรียเ์ฉล่ีย 3,187.36 บาทต่อราย 
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  (2) สารเคมี เกษตรกรตัวอย่างใช้เป็นหลักคือ สารเคมีป้องกันก าจัดวชัพืช ซ่ึงเป็น

ส่ิงจ าเป็นส าหรับการปลูกมนัส าปะหลงั หากเกษตรกรปล่อยใหว้ชัพืชข้ึนแข่งกบัมนัส าปะหลงั โดยไม่

มีการก าจดัเลยจะท าให้ผลผลิตลดลง (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2555) จากการศึกษาเกษตรตวัอย่างมี

ค่าใช้จ่ายสารเคมีเฉล่ีย 2,067.21 บาทต่อราย ตลอดฤดูกาลปลูกจะใช้สารก าจดัวชัพืชเพียง 1 – 2 คร้ัง

เท่านั้น โดยการฉีดพ่นสารก าจดัวชัพืชทนัทีหลงัปลูกก่อนวชัพืชงอก สารเคมีท่ีใช้มากเช่น สารเคมี

พาราควอท (กรัมมอ๊กโซน) สารเคมีไกลโพเสท เป็นตน้ ส่วนสารเคมีป้องกนัและก าจดัโรคและแมลง 

เกษตรกรตวัอยา่งจะใชเ้ม่ือพบวา่มีการระบาดของโรคและแมลงในแปลงเท่านั้น 

  (3) ค่าพนัธ์ุปลูก เกษตรกรตวัอยา่งจะซ้ือพนัธ์ุปลูกในพื้นท่ีใกลเ้คียงกนั โดยมีการตกลง

ซ้ือขายกนัก่อนช่วงท่ีจะมีการเก็บเก่ียวตน้มนัส าปะหลงัเพื่อขุดหัวมนั หรือในบางพื้นท่ีมีการน าท่อน

พนัธ์ุจากต่างถ่ินเขา้มาขายในพื้นท่ี โดยท่อนพนัธ์ุมีสองแบบ คือ แบบท่ีตดัท่อนพร้อมปลูก และแบบท่ี

เป็นตน้ ตอ้งน ามาตดัท่อนพนัธ์ุเอง มีค่าพนัธ์ุปลูกเฉล่ียต่อราย 1,708.57 บาท 

  (4) ค่าจา้งแรงงาน จากการผลิตมนัส าปะหลงัของเกษตรกรตวัอยา่งท่ีศึกษา พบวา่มีการ

จา้งแรงงานรายวนั (8 ชัว่โมง) ราคา 200บาทต่อคนต่อวนั และจ่ายค่าจา้งเหมาในขั้นตอนการเตรียม

ปลูก โดยมีการจา้งรถไถ เพื่อไถพรวนพร้อมยกร่อง ราคา 300 บาทต่อไร่ ค่าจา้งรถขุดหวัมนั ราคา 300 

บาทต่อวนั ท าให้เกษตรกรตวัอย่างมีค่าใช้จ่ายในการจา้งแรงงานเป็นเงินทั้งหมดเฉล่ียต่อราย 5,925 

บาทคิดเป็นร้อยละ 29.22 ซ่ึงเป็นส่วนของตน้ทุนผนัแปรท่ีเป็นสัดส่วนมากท่ีสุด เน่ืองจากเกษตรกร

ตวัอยา่งจ าเป็นตอ้งใชแ้รงงานคนเกือบทุกขั้นตอน จะมีการใชเ้คร่ืองจกัรท าไดก้็เฉพาะใชใ้นการเตรียม

ดิน ยกร่อง และขดุหวัมนัในช่วงเก็บเก่ียวผลผลิต  

  (5) ค่าเสียโอกาสในการลงทุนผนัแปร เป็นตน้ทุนท่ีประเมินข้ึนในกรณีท่ีเกษตรกรใชเ้งิน

ในการซ้ือปัจจยัการผลิตท่ีเป็นตน้ทุนผนัแปรเพื่อด าเนินงานในการปลูก รวมเป็นค่าใช้จ่าย ซ่ึงไม่ได้

เป็นเงินไปลงทุนดา้นอ่ืน ค านวณไดจ้ากน าตน้ทุนผนัแปรในส่วนของเกษตรตวัอยา่งท่ีเป็นเงินสดทั้ง

หมดแล้วคูณด้วยอตัราดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารพาณิชยใ์นช่วงเวลาท่ีท าการผลิต โดยธนาคารแห่ง

ประเทศไทย (2556) ไดร้ายงานขอ้มูลอตัราดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพยข์องธนาคารพาณิชย ์ท่ีร้อยละ 

0.50 ต่อปี พบวา่ ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนผนัแปรเฉล่ียรายละ 71.05บาท 
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  (6) ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีไดจ่้ายออกไป เป็นค่าใชจ่้ายท่ีเจา้ของไร่จะจ่ายใหแ้รงงานท่ีจา้งมาท า

ไร่มนัส าปะหลงัในแต่ละขั้นตอนของการผลิต และจ่ายในส่วนท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นช่วงเวลานั้นๆ ไดแ้ก่ 

ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่าไฟฟ้า ค่าน ้ ามนั ค่าไมไ้ผ ่ฟาง รวมเกษตรกรตวัอยา่งมีค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เฉล่ียต่อ

ราย 1,322.14 บาท 

  5.5.1.2 ต้นทุนคงที ่

  ตน้ทุนคงท่ีเป็นตน้ทุนของการผลิตท่ีไม่เปล่ียนไปตามปริมาณผลผลิต ในการวิเคราะห์

คร้ังน้ีจะพิจารณาทั้งตน้ทุนคงท่ีท่ีเป็นเงินสด และตน้ทุนคงท่ีท่ีไม่เป็นเงินสด ประกอบดว้ย ค่าเช่าท่ีดิน 

ค่าเส่ือมสินทรัพยท์างการเกษตร และค่าเสียโอกาสของตน้ทุนคงท่ี 

  (1) ค่าเช่าท่ีดิน กรณีท่ีเป็นท่ีดินของตนเอง จะประเมินตามอตัราค่าเช่าท่ีดินในทอ้งถ่ิน

นั้นตามระยะเวลาท่ีใชใ้นการผลิต โดยเกษตรกรมีค่าเช่าท่ีดินเฉล่ียต่อราย 3,680 บาท  

  (2) ค่าเส่ือมทรัพยสิ์นทางการเกษตร ใชว้ิธีค  านวณแบบเส้นตรง โดยมูลค่าทรัพยสิ์นแรก

ซ้ือของเกษตรกรตวัอยา่ง ลบดว้ยมูลค่าซาก แลว้หารดว้ยอายุการใชง้าน พบวา่ค่าเส่ือมทรัพยสิ์นทาง

การเกษตรเฉล่ียต่อราย คือ 2,283.52 บาท 

  (3) ค่าเสียโอกาสของต้นทุนคงท่ี เป็นต้นทุนคงท่ีท่ีประเมินข้ึนในกรณีท่ีเกษตรกร

ตวัอย่างใช้เงินในการใช้ปัจจยัท่ีเป็นเงินสดในการผลิต แทนท่ีจะน าเงินไปลงทุนดา้นอ่ืน ซ่ึงค านวณ

จากค่าใชจ่้ายท่ีซ้ือทรัพยสิ์นทางการเกษตรเพื่อในมาใชใ้นการผลิตใบยาสูบสด โดยประเมินตามอตัรา

ดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพยข์องธนาคารพาณิชยใ์นปี 2556 มีอตัราดอกเบ้ียท่ีร้อยละ 0.50 ต่อปี พบว่า 

เกษตรกรตวัอยา่งมีค่าเสียโอกาสของตน้ทุนคงท่ีเฉล่ียรายละ 29.82 บาท 

  ตน้ทุนการผลิตมนัส าปะหลงัของเกษตรกรตวัอยา่ง พบวา่มีตน้ทุนรวมทั้งหมดเฉล่ียราย

ละ 20,274.67 บาท ประกอบดว้ยตน้ทุนผนัแปรทั้งหมดท่ีจ่ายไปเพื่อซ้ือปัจจยัการผลิตทั้งท่ีเป็นเงินสด

และไม่เป็นเงินสด (ค่าปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย ์ค่าสารเคมี ค่าพนัธ์ุปลูก ค่าจา้งแรงงาน และค่าใช้จ่าย

อ่ืนๆ) เฉล่ียร้อยละ 70.44 (14,280.33 บาท) รวมกบัตน้ทุนคงท่ี (ค่าเช่าท่ีดิน ค่าเส่ือมทรัพยสิ์นทาง

การเกษตร) เฉล่ียร้อยละ 29.56 (5,993.34 บาท) จากผลการศึกษาตน้ทุนการผลิตมนัส าปะหลงัใน

เกษตรกรตวัอย่าง เม่ือพิจารณาตามสัดส่วนของพื้นท่ี 1 ไร่ นั้น มีตน้ทุนในการผลิตทั้งหมด 4,054.93 

บาท และเม่ือพิจารณาในสัดส่วนของปริมาณผลผลิต พบวา่มนัส าปะหลงั 1 กิโลกรัม มีตน้ทุนในการ

ผลิตทั้งหมด 1.28 บาท (ตารางท่ี 5.8) 
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  การวิเคราะห์ทั้งท่ีคิดเป็นจ านวนเกษตรกร จ านวนพื้นท่ีเพาะปลูก หรือ จ านวนผลผลิตท่ี

ไดรั้บ จะข้ึนอยูก่บัตน้ทุนผนัแปรเป็นส าคญั ซ่ึงมีสัดส่วนมากถึงร้อยละ70.44 ของตน้ทุนทั้งหมด และ

หากพิจารณาในรายละเอียดของตน้ทุนผนัแปรพบวา่ ตน้ทุนผนัแปรท่ีเป็นเงินสดมีสัดส่วนมากท่ีสุด

ร้อยละ 83.40 ของตน้ทุนผนัแปรทั้งหมด ทั้งน้ีตน้ทุนผนัแปรท่ีเป็นเงินสดของเกษตรกรท่ีส าคญั คือ 

ค่าจา้งแรงงาน ซ่ึงมีสัดส่วนถึงร้อยละ 29.22 ดงันั้นในเร่ืองของการจดัการดา้นแรงงานจึงมีความส าคญั 

(ตารางท่ี 5.8) 

 การวิเคราะห์ตน้ทุนการผลิตทั้งท่ีคิดเป็นจ านวนเกษตรกร จ านวนพื้นท่ีเพาะปลูก หรือจ านวน

ผลผลิตท่ีไดรั้บ จะข้ึนอยู่กบัตน้ทุนผนัแปรเป็นส าคญั โดยมีสัดส่วนมากถึงร้อยละ 70.44 ของตน้ทุน

รวมทั้งหมด ซ่ึงเม่ือพิจารณาดูแลว้จะเห็นว่า ในสัดส่วนของตน้ทุนผนัแปร ร้อยละ 29.22 เป็นค่าจา้ง

แรงงาน และมีสัดส่วนใกลเ้คียงกบัตน้ทุนคงท่ีทั้งหมดท่ีมีอยู่ร้อยละ 29.56 จึงท าให้เห็นว่าในการใช้

ปัจจยัดา้นแรงงานเป็นส่วนส าคญัของการผลิตมนัส าปะหลงัในกลุ่มเกษตรกรตวัอยา่ง (ตารางท่ี 5.8) 
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ตารางที ่5.8 ตน้ทุนการผลิตมนัส าปะหลงัของเกษตรกรตวัอยา่ง 

รำยกำร เป็นเงนิสด 

(บำท) 

ไม่เป็นเงนิสด 

(บำท) 

มูลค่ำ 

(บำท) 

สัดส่วนต่อ

ต้นทุนรวม 

ต้นทุนผนัแปรทั้งหมด 13,229.21 1,052.12 14,280.33 70.44 

ค่าปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย ์ 3,187.36 - 3,187.36 15.72 

ค่าสารเคมี 2,067.21 - 2,067.21 10.20 

ค่าพนัธ์ุปลูก 1,708.57 - 1,708.57 8.43 

ค่าจา้งแรงงาน 4,943.93 981.07 5,925.00 29.22 

ค่าเสียโอกาส (ร้อยละ *) - 71.05 71.05 0.35 

ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 1,322.14 - 1,322.14 6.52 

ต้นทุนคงทีท่ั้งหมด 3,680.00 2,313.34 5,993.34 29.56 

ค่าเช่าท่ีดิน 3,680.00 - 3,680.00 18.15 

ค่าเส่ือมทรัพยสิ์นทางการเกษตร - 2,283.00 2,283.52 11.26 

ค่าเสียโอกาส (ร้อยละ*) - 29.82 29.82 0.15 

ต้นทุนรวมทั้งหมด(บำท) 16,909.21 3,365.46 20,274.67 100.00 

ร้อยละ 83.40 16.60 100.00 - 

ตน้ทุนรวมทั้งหมด (บาทต่อไร่) 3,381.84 673.09 4,037.64 100.00 

ตน้ทุนผนัแปรทั้งหมด (บาทต่อไร่) 2,645.84 210.42 2,844.09 70.44 

ตน้ทุนคงท่ีทั้งหมด (บาทต่อไร่) 736.00 462.67 1,193.55 29.56 

ตน้ทุนรวมทั้งหมด (บาทต่อกิโลกรัม) 1.07 0.21 1.28 100.00 

ตน้ทุนผนัแปรทั้งหมด(บาทต่อกิโลกรัม) 0.84 0.06 0.90 70.31 

ตนัทุนคงท่ีทั้งหมด (บาทต่อกิโลกรัม) 0.23 0.15 0.38 29.69 

ท่ีมา: จากการส ารวจ, 2556 

หมายเหตุ: *ใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพยธ์นาคารพาณิชย ์ในปี 2556 เท่ากบัร้อยละ 0.5 ต่อปี 
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 5.5.2   ผลตอบแทนและรายได้ 

 ในพื้นท่ีจงัหวดัพะเยามีตลาดรับซ้ือมนัส าปะหลงัสด กระจายอยูใ่นพื้นท่ีจ  านวน 10 แหล่ง ซ่ึง

เป็นทั้งพ่อคา้ในชุมชน ผูป้ระกอบการลานมนัในพื้นท่ี และมีพ่อคา้ต่างจงัหวดัเขา้มาตั้งจุดรับซ้ือใน

พื้นท่ี โดยมีช่วงราคารับซ้ือมนัส าปะหลงัสดคละเกรดอยูท่ี่ 1.50 – 2.00 บาทต่อกิโลกรัม และมีการตดั

ส่ิงเจือปนโดยผูรั้บซ้ือเป็นผูป้ระเมินราคา(ส านกังานเกษตรจงัหวดัพะเยา, 2556) ในช่วงระยะเวลาท่ี

เก็บขอ้มูลการศึกษาปีการผลิต 2555/56จากเกษตรกรตวัอยา่ง พบวา่ มนัส าปะหลงัในจงัหวดัพะเยามี

ราคารับซ้ือผลผลิตเฉล่ีย 1.69 บาท จากผลผลิตเฉล่ีย 2,975.25 กิโลกรัมต่อไร่ ท าใหเ้กษตรกรผูป้ลูกมนั

ส าปะหลงัของจงัหวดัพะเยาในขณะนั้นมีรายได้ทั้งหมดจากการขายผลผลิตเฉล่ียรายละ 26,668.20 

บาท เม่ือคิดเป็นรายไดท้ั้งหมดเฉล่ียต่อไร่อยู่ท่ี 5,333.64 บาท  โดยท่ีเป็นรายไดสุ้ทธิเหนือตน้ทุนผนั

แปรเฉล่ียเท่ากบั 2,477.37 บาทต่อไร่  รายไดสุ้ทธิเหนือตน้ทุนท่ีเป็นเงินสดเฉล่ียเท่ากบั 2,833.30 บาท

ต่อไร่ ท าให้เกษตรกรไดรั้บก าไรสุทธิเฉล่ีย 1,278.71 บาทต่อไร่ และไดรั้บก าไรสุทธิเฉล่ียจากผลผลิต 

2.45 บาทต่อกิโลกรัม (ตารางท่ี 5.9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

59 

 ตารางที ่5.9 ผลตอบแทนและรายไดจ้ากการผลิตมนัส าปะหลงัของเกษตรกรตวัอยา่ง 

รายการ มูลค่า 

พื้นท่ีเฉล่ีย (ไร่) 5.00 

ผลผลิตทั้งหมด (กิโลกรัม) 15,780.00 

ผลผลิตเฉล่ีย(กิโลกรัมต่อไร่) 2,975.25 

ราคาผลผลิตเฉล่ีย(บาทต่อกิโลกรัม) 1.69 

รายไดท้ั้งหมด(บาท) 26,668.20 

รายไดสุ้ทธิเหนือตน้ทุนผนัแปร (บาท) 12,386.87 

รายไดสุ้ทธิเหนือตน้ทุนเงินสด (บาท) 14,166.49 

รายไดท้ั้งหมด (บาทต่อไร่) 5,333.64 

รายไดสุ้ทธิเหนือตน้ทุนผนัแปร (บาทต่อไร่) 2,477.37 

รายไดสุ้ทธิเหนือตน้ทุนเงินสด (บาทต่อไร่) 2,833.30 

ก าไรสุทธิทั้งหมด (บาท) 6,393.53 

ก าไรสุทธิเหนือตน้ทุนเงินสด (บาท) 9,758.99 
ก าไรสุทธิเฉล่ีย (บาทต่อไร่) 1,278.71 

ก าไรสุทธิเฉล่ีย (บาทต่อกิโลกรัม) 2.45 

 ท่ีมา: จากการค านวณ 

 รายไดแ้ละก าไรท่ีไดรั้บเป็นเร่ืองส าคญัส าหรับการผลิต เกษตรกรจ านวนมากมกัจะมองรายได้

ท่ีไดรั้บจากการผลิต มากกวา่การค านึงถึงเร่ืองตน้ทุนการผลิต ดงันั้นเพื่อให้เห็นถึงความเก่ียวโยงของ

ตน้ทุนการผลิต รายได ้และก าไร มาพิจารณาเปรียบเทียบร่วมกนัเพื่อให้เห็นถึงขอ้มูลรายไดแ้ละก าไร

จากการผลิตมนัส าปะหลงัของเกษตรกรตวัอยา่ง โดยจะเปรียบเทียบใหเ้ห็นถึงรายได ้ตน้ทุน และก าไร

ท่ีเกิดข้ึนจากการผลิตมนัส าปะหลงัต่อเกษตรกร 1 ราย ส่วนของรายได ้ตน้ทุนและก าไรท่ีเกิดจากการ

ผลิตมนัส าปะหลงัต่อเน้ือท่ีปลูก 1 ไร่ และส่วนสุดทา้ยเป็นขอ้มูลรายได ้ตน้ทุนและก าไรท่ีเกิดจากการ

ผลิตมนัส าปะหลงัต่อปริมาณผลผลิต 1 กิโลกรัม  
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 ข้อมูลท่ีแสดงด้านรายได้ คือ รายได้ทั้ งหมดเฉล่ียจากการผลิตมันส าปะหลังของเกษตรกร

ตวัอยา่ง เพื่อจะท าใหเ้กษตรกรไดท้ราบถึงรายไดท่ี้เกษตรกรไดรั้บจริง และรายไดสุ้ทธิเหนือตน้ทุนผนั

แปร ซ่ึงเป็นรายไดท่ี้หกัค่าใช้จ่ายในการซ้ือปัจจยัการผลิตท่ีเป็นตน้ทุนในส่วนท่ีเปล่ียนแปลงไปตาม

ปริมาณของผลผลิต เกษตรกรรายใดเม่ือไดรั้บรายไดสุ้ทธิเหนือตน้ทุนผนัแปรสูง ก็จะส่งผลใหเ้กิดการ

ตดัสินในการผลิตเพื่อใหไ้ดผ้ลผลิตท่ีมากข้ึน หรือน ารายไดสุ้ทธิน้ีไปลงทุนในการผลิตต่อไป และจาก

ตารางท่ี 5.10 แสดงให้เห็นถึงขอ้มูลดา้นตน้ทุน คือ ตน้ทุนทั้งหมด ตนัทุนผนัแปร ตน้ทุนเงินสดท่ีเกิด

จากการผลิตมนัส าปะหลงั ซ่ึงทั้งหมดไดน้ าเสนอไปแลว้ และในส่วนของก าไรท่ีเกษตรกรตวัอย่าง

ไดรั้บ ส าหรับการศึกษาในคร้ังน้ีประกอบดว้ย ก าไรสุทธิเฉล่ีย และก าไรสุทธิเหนือตน้ทุนเงินสด 

ตารางที ่5.10 รายได ้ตน้ทุน และก าไรในการผลิตมนัส าปะหลงัของเกษตรกรตวัอยา่ง 

รายการ 
รายได้   ต้นทุน  ก าไร 

บาทต่อราย บาทต่อไร่ บาทต่อกโิลกรัม 

รายไดท้ั้งหมดเฉล่ีย 26,668.20 5,333.64 8.96 

รายไดสุ้ทธิเหนือตน้ทุนผนัแปร 12,386.87 2,477.37 4.16 

รายไดสุ้ทธิเหนือตน้ทุนเงินสด 14,166.49 2,833.30 4.76 

ตน้ทุนทั้งหมดเฉล่ีย 20,274.67 4,037.64 6.81 

ตน้ทุนผนัแปรทั้งหมดเฉล่ีย 14,280.33 2,844.09 4.80 

ตน้ทุนเงินสดทั้งหมดเฉล่ีย 16,909.21 3,381.84 5.68 

ก าไรสุทธิเฉล่ีย 6,393.53 1,278.71 2.14 

ก าไรสุทธิเหนือตน้ทุนเงินสด 9,758.99 1,951.80 3.28 

ท่ีมา: จากการค านวณ 

 ในส่วนของรายไดจ้ากผลผลิตมนัส าปะหลงัของเกษตรกรตวัอยา่งมีรายไดท้ั้งหมด 26,668.20 

บาท คิดเป็นต่อไร่ 5,333.64 บาท และคิดเป็นปริมาณผลผลิตมนัส าปะหลงัสดต่อกิโลกรัม 8.96 บาท 

หากพิจารณาผลก าไรท่ีเกษตรกรตวัอยา่งไดรั้บจากการค านวณ พบวา่เกษตรกรมีก าไรทั้งหมดเฉล่ียต่อ

ราย 6,393.53 บาท คิดเป็นไร่ละ 1,278.71 และกิโลกรัมละ 2.14 บาท แต่เม่ือน าเฉพาะตน้ทุนท่ีเป็นเงิน

สดมาวิเคราะห์ พบว่าเกษตรกรมีก าไรเพิ่มข้ึนค่อนข้างมากถึงรายละ 9,758.99 บาท คิดเป็นไร่ละ 

3,003.42 บาท และกิโลกรัมละ 3.28 บาท (ตารางท่ี 5.10) ท่ีเป็นเช่นนั้ นเน่ืองจากเม่ือพิจารณาใน
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รายละเอียดของตน้ทุนแลว้พบวา่มีสัดส่วนของค่าใชจ่้ายดา้นแรงงานในส่วนของตน้ทุนผนัแปรมาก

เม่ือเทียบกบัสัดส่วนของตน้ทุนคงท่ีทั้งหมด จึงแสดงใหเ้ห็นวา่ค่าใชจ่้ายดา้นแรงงานทั้งหมดนั้นมีส่วน

ส่งผลใหเ้กิดก าไรเหนือตน้ทุนเงินสดหากเกษตรกรมีการจดัการดา้นแรงงานท่ีดี  

ตารางที ่5.11 จุดคุม้ทุนในการผลิตมนัส าปะหลงัของเกษตรกรตวัอยา่ง 

รายการ มูลค่า  ผลผลติ  

ราคาผลผลิตเฉล่ียต่อกิโลกรัม (บาท) 1.69  

ระดบัราคาคุม้ทุนต่อกิโลกรัม (บาท) 1.36  

ผลผลิตเฉล่ียต่อไร่ (กิโลกรัม)  2,975.25 

ระดบัผลผลิตคุม้ทุนต่อไร่ (กิโลกรัม)  2,389.14 

ท่ีมา: จากการค านวณ 

 การศึกษาจุดคุม้ทุน จะสามารถท าให้เกษตรกรทราบถึงระดบัการผลิต ณ จุดคุม้ทุน เพื่อเป็น

แนวทางในการปรับปรุงผลผลิตและราคาผลผลิต เน่ืองจากจุดคุม้ทุนหมายถึงระดบัท่ีเกษตรกรจะ

เสมอตวัในการผลิต นั่นคือ ไม่มีก าไรและขาดทุน โดยการศึกษาคร้ังน้ี ได้ศึกษาระดบัคุม้ทุน และ

ระดบัราคาคุม้ทุน พบวา่เกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งมีระดบัการผลผลิตคุม้ทุนพบวา่ เกษตรกรกลุ่มตวัอยา่ง

มีระดบัผลผลิตคุม้ทุนเฉล่ียไร่ละ 2,389.14 กิโลกรัม และมีราคาคุม้ทุนกิโลกรัมละ 1.36 บาท (ตารางท่ี 

5.11) ซ่ึงเห็นไดว้า่เกษตรกรตวัอยา่งยงัมีก าไรจากการผลิตมนัส าปะหลงั เน่ืองจากเกษตรกรยงัสามารถ

ผลิตไดสู้งกวา่จุดคุม้ทุนทั้งสอง  

 


