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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 

การส่งเสริมให้เกษตรกรมีอาชีพเกษตรกรรมท่ีทาํให้เกษตรกรมีรายได้อย่างเหมาะสม 

ดาํรงชีพไดอ้ย่างมีความสุข อยูดี่กินดี มีชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวดีข้ึน ถือเป็นพนัธกิจท่ีสําคญั

ของกรมส่งเสริมการเกษตร ในการท่ีจะทาํให้ส่ิงดงักล่าวเกิดข้ึนนั้น แมว้า่การส่งเสริมให้เกษตรกรทาํ

ตามเป็นส่ิงท่ีท้าทายและต้องใช้ระยะเวลานานในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมและความเช่ือของ

เกษตรกร  แต่ก็ยงัคงเป็นส่ิงจาํเป็นในการส่งเสริมให้เกษตรกรรับทราบและนาํไปปฏิบติั ซ่ึงการเพิ่ม

รายไดใ้ห้กบัเกษตรกร ท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรไดป้ฏิบติัในพื้นท่ีอีกวิธีการหน่ึงก็คือการลดตน้ทุน

การผลิตของเกษตรกรลง  

การส่งเสริมการปลูกมนัฝร่ังในประเทศไทย เป็นการบูรณาการระหวา่งหน่วยงานราชการ

ร่วมกบับริษทัเอกชนในการส่งเสริมให้เกษตรกร ผลิตมนัฝร่ังให้มีปริมาณเหมาะสมต่อความตอ้งการใช้

ภายในประเทศ โดยใช้หลกัวิชาการท่ีถูกตอ้งและสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติัดูแลรักษา 

เพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรจากการศึกษาการผลิตมนัฝร่ังฤดูแล้ง ปี 2556/57 ของเกษตรกร 

พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่มีตน้ทุนการผลิตสูงจากหัวพนัธ์ุเน่ืองจากตอ้งนาํเขา้จากต่างประเทศ ถึงแมว้่า

เกษตรกรบางรายจะเก็บหัวพนัธ์ุไวใ้ช้เองบา้ง ซ่ึงปัญหาดงักล่าวอาจแกไ้ขไดย้ากเน่ืองจากมีขอ้จาํกดัใน

เร่ืองสภาพภูมิอากาศ  แต่ในเร่ืองการปฏิบติัดูแลรักษา กลบัพบวา่เกษตรกรส่วนใหญ่ใชปุ๋้ยเคมีไม่ถูกสูตร 

ไม่ถูกเวลาและใช้ในอตัราท่ีมากกว่าคาํแนะนาํ ซ่ึงมีผลต่อตน้ทุนการผลิต อีกทั้งการใช้สารเคมีในการ

ป้องกนักาํจดัศตัรูพืชท่ีมากเกินความจาํเป็นของเกษตรกรก็เป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีทาํให้ตน้ทุนการผลิตสูง  

ดงันั้นการส่งเสริมให้เกษตรกรทราบถึงการปฏิบติัดูแลรักษาท่ีถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ

ในการผลิตมนัฝร่ัง เช่น การใช้ปุ๋ยเคมี การป้องกนักาํจดัศตัรูพืชอย่างถูกวิธีจะเป็นการส่งเสริมให้

เกษตรกรลดตน้ทุนการผลิตลงและจะมีผลทาํใหเ้กษตรกรมีรายไดเ้พิ่มข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทคดัย่อ 

การปลูกมนัฝร่ังในประเทศไทย เป็นการส่งเสริมแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงาน

ราชการร่วมกบับริษทัเอกชนในการส่งเสริมให้เกษตรกร ผลิตมนัฝร่ังให้มีปริมาณเหมาะสมต่อความ

ตอ้งการใช้ภายในประเทศ โดยใช้หลกัวิชาการท่ีถูกตอ้งและสอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมในการ

ปฏิบติัดูแลรักษา เพื่อลดตน้ทุนการผลิตของเกษตรกร ในการศึกษาคร้ังน้ี จึงมุ่งเน้นในการศึกษาถึง

พื้นฐานการปลูกมนัฝร่ังของเกษตรกรเพื่อให้ทราบถึงวิธีการปลูกมนัฝร่ังของเกษตรกร และนาํผลมา

วิเคราะห์หาแนวทางในการส่งเสริมการปลูกมนัฝร่ังท่ีเหมาะสม ถูกตอ้ง สามารถนาํขอ้มูลไปใชเ้พื่อ

การส่งเสริมการผลิตอยา่งมีประสิทธิภาพ 

จากการศึกษาการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 ของเกษตรกร ตามแบบ ทบก.01 พบวา่

มีจาํนวน 15 จงัหวดั ท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ัง จงัหวดัท่ีมีเกษตรกรปลูกมนัฝร่ังมากท่ีสุดขอ้มูลจากระบบ

ทะเบียนเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตรคือจงัหวดัเชียงใหม่ คิดเป็นร้อยละ 32.89 รองลงมาคือ

จงัหวดัเชียงราย ร้อยละ 22.38 รองลงมาเป็นจงัหวดัลาํพูน ร้อยละ 17.92 จงัหวดัตาก ร้อยละ 7.61 

จงัหวดัพะเยา ร้อยละ 7.49 จงัหวดัสกลนคร ร้อยละ 6.12 และจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชัยภูมิ ลาํปาง 

นครพนม เพชรบูรณ์ หนองคาย น่าน อุดรธานี และกาํแพงเพชร มีพื้นการปลูกเล็กน้อยตามลาํดบั 

เกษตรกรส่วนใหญ่มีตน้ทุนการผลิตสูงจากหวัพนัธ์ุเน่ืองจากตอ้งนาํเขา้จากต่างประเทศ ถึงแมว้า่จะมี

บางส่วนท่ีเกษตรกรเก็บหวัพนัธ์ุไวใ้ชเ้องบา้ง แต่ในการปฏิบติัดูแลรักษาแลว้พบวา่เกษตรกรส่วนใหญ่

ใชปุ๋้ยเคมีไม่ถูกสูตรไม่ถูกเวลาและใชใ้นอตัราท่ีมากกวา่คาํแนะนาํ ซ่ึงมีผลโดยตรงต่อตน้ทุนการผลิต 

อีกทั้งการใช้สารเคมีในการป้องกนักาํจดัศตัรูพืชท่ีมากเกินความจาํเป็นของเกษตรกร ก็เป็นอีกปัจจยั

หน่ึงท่ีทาํใหต้น้ทุนการผลิตสูง  

การทดสอบค่าเฉล่ียประชากรในส่วนของจาํนวนตน้ทุนการผลิตเฉล่ียของตวัอยา่ง พบวา่

ตน้ทุนการผลิตเฉล่ียเป็น 12,035.59 บาท จริง อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ รายไดจ้ากการผลิตมนัฝร่ัง

เฉล่ียเป็น 29,444.17 บาท จริง อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  และจากการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนของ

ตน้ทุนการผลิตมนัฝร่ังพบวา่ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพื้นท่ีการผลิตมนัฝร่ังของเกษตรกร แต่ตน้ทุนการ

ผลิตมนัฝร่ังมีความสัมพนัธ์กบัรายไดจ้ากการผลิตมนัฝร่ังของเกษตรกรอย่างมีนยัสําคญัยิ่งทางสถิติ

ส่วนพื้นท่ีการผลิตมนัฝร่ังมีความสัมพนัธ์กบัรายไดจ้ากการผลิตมนัฝร่ังของเกษตรกร อยา่งมีนยัสําคญั

ยิง่ทางสถิติ 

 

 



คาํนิยม 

ขา้พเจา้ขอขอบคุณ นางอรสา ดิสถาพร ผูอ้าํนวยการสํานกัส่งเสริมและจดัการสินคา้เกษตร 

นางสาวจิราภา จอมไธสง ผูอ้าํนวยการกลุ่มส่งเสริมพืชผกัและเห็ด ท่ีให้ความสําคญัในการศึกษาใน

คร้ังน้ี พร้อมทั้งให้คาํปรึกษา ช้ีแนะและเสนอแนะส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา รวมทั้งกรุณา

ตรวจสอบแกไ้ขใหค้าํแนะนาํเพิ่มเติมเพื่อใหร้ายงานการศึกษาฉบบัน้ีสมบูรณ์มากข้ึน 

ขอขอบคุณเจา้หน้าท่ีผูรั้บผิดชอบโครงการส่งเสริมการปลูกมนัฝร่ังพนัธ์ุโรงงาน ปี 2557 

ของสํานักส่งเสริมและพฒันาการเกษตรเขต 6 จงัหวดัเชียงใหม่ ในการติดตามความก้าวหน้าของ

โครงการและการรายงานผล  และเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร ผูรั้บผิดชอบโครงการระดบัจงัหวดั ท่ี

ติดตามความก้าวหน้าโครงการ ติดตามการรายงานของอาํเภอพร้อมทั้งรวบรวมรายงานผลระดับ

จงัหวดั อีกทั้งเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรระดบัอาํเภอและตาํบลผูรั้บผิดชอบโครงการ ท่ีไดด้าํเนินการ

ตามโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ และได้รวบรวมผลการสัมภาษณ์เกษตรกร และรายงานผลการ

ดาํเนินงานให้กรมส่งเสริมการเกษตรพร้อมทั้งขอ้เสนอแนะในการดาํเนินการปลูกมนัฝร่ังในพื้นท่ี 

เพื่อนาํผลมาปรับปรุงและพฒันาระบบส่งเสริมการเกษตร ในโอกาสต่อไป 

สุดทา้ยน้ี ขอมอบประโยชน์อนัพึงมีจากการศึกษาคร้ังน้ี แก่กรมส่งเสริมการเกษตร และผูท่ี้

สนใจในผลการศึกษาคร้ังน้ี หากมีขอ้ผิดพลาดและบกพร่องประการใด ขา้พเจา้ขอประทานอภยั และ

นอ้มรับไวด้ว้ยความเตม็ใจ 
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คาํนํา 

การปลูกมันฝร่ังในประเทศไทย แบ่งออกเป็นสองประเภท คือพนัธ์ุบริโภคและพนัธ์ุ

โรงงาน ซ่ึงมนัฝร่ังเป็นพืชท่ีให้ผลตอบแทนสูงเม่ือเทียบกบัพืชอ่ืน เกษตรกรทาํการผลิตตามฤดูกาล และ

มีความถนดั ประการสําคญัเป็นพืชท่ีเกษตรกรไดท้าํพนัธสัญญา (Contract Farming) กบับริษทัแปรรูป

มนัฝร่ังในการส่งเสริมการปลูก มีการจดัหาหวัพนัธ์ุมนัฝร่ังและมีการประกนัราคาขั้นตํ่ารับซ้ือผลผลิตมนั

ฝร่ังของโรงงานแปรรูป จึงทาํให้เกษตรกรในเขตภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ท่ีมีอากาศ

เหมาะสมทาํการผลิต แต่ปัญหาประการสําคญัอย่างหน่ึงท่ีเกษตรกรผูป้ลูกมนัฝร่ังประสบปัญหาอยู่คือ

การนาํหวัพนัธ์ุมนัฝร่ังมาจากต่างประเทศ เน่ืองจากตอ้งใชห้วัพนัธ์ุท่ีมีคุณภาพจากต่างประเทศ ซ่ึงมีราคาสูง 

อีกทั้งเกษตรกรมีการใส่ปุ๋ยเคมี พน่สารเคมีป้องกนักาํจดัศตัรูพืชและวชัพืชจาํนวนมาก อยา่งต่อเน่ืองโดย

ไม่ไดค้าํนึงถึงสภาพแวดลอ้มและตามหลกัวชิาการ จึงมีผลทาํใหต้น้ทุนในการผลิตสูงยิง่ข้ึน 

จากปัญหาดงักล่าว หากหน่วยงานราชการสามารถส่งเสริมการผลิตร่วมกบับริษทัเอกชน

ในการส่งเสริมให้เกษตรกร ผลิตมนัฝร่ังโดยใชห้ลกัวิชาการท่ีถูกตอ้งและสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม

ในการปฏิบติัดูแลรักษา จะสามารถลดตน้ทุนการผลิตของเกษตรกรลงได้ ทั้งน้ีในการศึกษาคร้ังน้ี จึง

มุ่งเน้นในการศึกษาถึงพื้นฐานการปลูกมนัฝร่ังของเกษตรกรเพื่อให้ทราบถึงวิธีการปลูกมนัฝร่ังของ

เกษตรกร และนาํผลมาวิเคราะห์หาแนวทางในการส่งเสริมการปลูกมนัฝร่ังท่ีเหมาะสม ถูกตอ้ง เพื่อลด

ตน้ทุนการผลิต ต่อไป 
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สารบัญตาราง 

ตารางที ่  หน้า 

1 ปริมาณและภาษี สินคา้มนัฝร่ังท่ีจะตอ้งเปิดตลาด ปี 2557-2563 ภายใตค้วาม   

ตกลงการคา้เสรีไทย-ออสเตรเลีย 

9 

2 ปริมาณและภาษี สินคา้มนัฝร่ังท่ีจะตอ้งเปิดตลาด ปี 2557-2563 ภายใตค้วาม   

ตกลงหุน้ส่วนเศรษฐกิจท่ีใกลชิ้ดยิง่ข้ึนไทย-นิวซีแลนด์ 

9 

4.1 จาํนวนและร้อยละของประชากรและตวัอยา่ง ท่ีใชใ้นการศึกษาการผลิตมนัฝร่ัง

ฤดูแลง้ ปี 2556/57   

57 

4.2 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามเพศ ของเกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนั

ฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 

58 

4.3 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามอาย ุของเกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนั

ฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 

59 

4.4 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามสถานภาพ ของเกษตรกรท่ีทาํการ

ผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 

59 

4.5 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามจาํนวนสมาชิกในครัวเรือน ของ

เกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 

60 

4.6 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามจาํนวนแรงงานภาคเกษตรภายใน

ครัวเรือน ของเกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 

60 

4.7 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามระดบัการศึกษา ของเกษตรกร

เจา้ของกิจการท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 

61 

4.8 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามการประกอบอาชีพหลกัและอาชีพ

รองของเกษตรกรเจา้ของกิจการท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 

62 

4.9 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามการจา้งแรงงานเพื่อช่วยในการ

ปฏิบติัดูแลรักษา ของเกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 

62 

4.10 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามประเภทการจา้งแรงงานเพื่อช่วยใน

การปฏิบติัดูแลรักษา ของเกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 

63 

4.11 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามจาํนวนการจา้งแบบประจาํเพื่อช่วย

ในการปฏิบติัดูแลรักษา ของเกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 

63 



สารบัญตาราง (ต่อ) 

ตารางที ่  หน้า 

4.12 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามอตัราการจา้งแบบประจาํรายเดือนเพื่อ 

ช่วยในการปฏิบติัดูแลรักษา ของเกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 

64 

4.13 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามจาํนวนการจา้งแบบรายวนัเพื่อช่วย

ในการปฏิบติัดูแลรักษา ของเกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 

64 

4.14 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามอตัราค่าจา้งแบบรายวนัเพื่อช่วยใน

การปฏิบติัดูแลรักษา ของเกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 

65 

4.15 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามจาํนวนพื้นท่ีการเกษตร ของ

เกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 

66 

4.16 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามจาํนวนพื้นท่ีการเกษตรของตนเอง 

ของเกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 

66 

4.17 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามจาํนวนพื้นท่ีการเกษตรท่ีเช่าเพิ่ม 

ของเกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 

67 

4.18 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามอตัราค่าเช่าพื้นท่ี ของเกษตรกรท่ีทาํ

การผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 

67 

4.19 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามการใชพ้ื้นท่ีเพื่อการเกษตรกรรม ของ

เกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57  

68 

4.20 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามจาํนวนพื้นท่ีในการผลิตมนัฝร่ังฤดู

แลง้ ของเกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 

69 

4.21 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามตน้ทุนในการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ 

ของเกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 

69 

4.22 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามรายไดจ้ากการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ 

ของเกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 

70 

4.23 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามส่ือท่ีเกษตรกรไดรั้บความรู้ดา้นการ

ผลิตมนัฝร่ัง ของเกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 

71 

4.24 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามบุคคลท่ีเกษตรกรไดรั้บความรู้ดา้น

การผลิตมนัฝร่ัง ของเกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 

72 



สารบัญตาราง (ต่อ) 

ตารางที ่  หน้า 

4.25 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามการกูเ้งินและกูจ้ากแหล่งเงินกูป้ระเภท

ใดเพื่อใชใ้นการเกษตร ของเกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 

73 

4.26 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามการนาํเงินกูไ้ปใชใ้นการปลูกมนัฝร่ัง 

ของเกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 

74 

4.27 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามการเป็นสมาชิกกลุ่มและแยกตาม

ประเภท ของเกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 

75 

4.28 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามการมีเคร่ืองมือทางการเกษตร ของ

เกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 

76 

4.29 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามการมียานพาหนะและประเภทของ

พาหนะ ของเกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 

77 

4.30 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามประเภทของการปลูกมนัฝร่ัง ของ

เกษตรกร ท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 

78 

4.31 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามระบบการปลูกพืช ของเกษตรกรท่ี

ทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 

78 

4.32 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามแหล่งท่ีมาของหวัพนัธ์ุมนัฝร่ัง ของ

เกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 

79 

4.33 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามประเภทของมนัฝร่ังและพนัธ์ุ ของ

เกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 

80 

4.34 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามการเตรียมพนัธ์ุมนัฝร่ัง ของ

เกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 

81 

4.35 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามการใชห้วัพนัธ์ุในการปลูก ของ

เกษตรกรเจา้ของกิจการท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 

81 

4.36 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามการปฏิบติัในการผา่หวัพนัธ์ุ ของ

เกษตรกรเจา้ของกิจการท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 

82 

4.37 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามระบบการปลูกพืชในแปลงท่ีปลูก

มนัฝร่ัง  ของเกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 

83 



สารบัญตาราง (ต่อ) 

ตารางที ่  หน้า 

4.38 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามวธีิการปลูก ของเกษตรกรท่ีทาํการ

ผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 

84 

4.39 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามการไถดะแปลงปลูก ของเกษตรกรท่ี

ทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 

84 

4.40 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามการตากดินและระยะเวลาการตาก

ดินก่อนปลูก ของเกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 

84 

4.41 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามการปรับปรุงดินก่อนปลูกและการ

ใชว้สัดุปรับปรุงดิน ของเกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 

85 

4.42 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามอตัราการใชว้สัดุปรับปรุงดินก่อน

ปลูก ของเกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 

86 

4.43 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามแรงงานการเตรียมดิน ของเกษตรกร

ท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 

86 

4.44 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามระบบการให้นํ้า ของเกษตรกรท่ีทาํ

การผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 

87 

4.45 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามระยะเวลาการใหน้ํ้าในแปลงมนัฝร่ัง 

ของเกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 

87 

4.46 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามการนาํตวัอยา่งดินไปตรวจวิเคราะห์ 

ของเกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 

87 

4.47 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามประเภทการใชปุ๋้ยในการปฏิบติัดูแล

รักษา ของเกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 

88 

4.48 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามอตัราการใชปุ๋้ยอินทรีย ์ผสมในปุ๋ยเคมี

ในการปฏิบติัดูแลรักษา ของเกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 

88 

4.49 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามจาํนวนคร้ังท่ีใส่ปุ๋ยเคมีในการปฏิบติั

ดูแลรักษามนัฝร่ัง ของเกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 

89 

4.50 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามอตัราการใส่ปุ๋ยเคมีคร้ังท่ี 1 ของ

เกษตรกรท่ีทาํการ  ผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 

89 



สารบัญตาราง (ต่อ) 

ตารางที ่  หน้า 

4.51 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามอตัราการใส่ปุ๋ยเคมีตลอดฤดูการ

ปลูกมนัฝร่ัง ของเกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 

93 

4.52 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามสูตรปุ๋ยท่ีเกษตรกรใช ้คร้ังท่ี 1 ของ

เกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57  

93 

4.53 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามระยะเวลาการใส่ปุ๋ยเคมี ของ

เกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 

96 

4.54 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามวธีิการใชปุ๋้ยเคมี ของเกษตรกรท่ีทาํ

การผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57   

97 

4.55 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามการฉีดปุ๋ยและอาหารเสริมทางใบ 

และระยะเวลาการฉีดพน่ ของเกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 

97 

4.56 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามการพูนโคน ของเกษตรกรท่ีทาํการ

ผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 

98 

4.57 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามการกาํจดัวชัพืช ของเกษตรกรท่ีทาํ

การผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 

98 

4.58 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามขอ้พิจารณาในการเก็บเก่ียว ของ

เกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 

99 

4.59 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามการตดัตน้มนัฝร่ังก่อนการเก็บเก่ียว 

ของเกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 

99 

4.60 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามเหตุผลของการตดัตน้มนัฝร่ังก่อนไถ    

เก็บเก่ียว ของเกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 

100 

4.61 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามวธีิการเก็บเก่ียว ของเกษตรกรท่ีทาํ

การผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 

100 

4.62 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามการขายผลผลิต ของเกษตรกรท่ีทาํ

การผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 

101 

4.63 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามการปฏิบติัหลงัการเก็บเก่ียว ของ

เกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 

101 



สารบัญตาราง (ต่อ) 

ตารางที ่  หน้า 

4.64 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามการบรรจุหลงัการเก็บเก่ียว ของ

เกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 

101 

4.65 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามการป้องกนักาํจดัแมลง ของ

เกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 

102 

4.66 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามแมลงท่ีระบาด ของเกษตรกรท่ีทาํ

การผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 

102 

4.67 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามวธีิการป้องกนักาํจดัแมลงโดยไม่ใช้

สารเคมีร่วมดว้ย ของเกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 

103 

4.68 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามการใชส้ารเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ป้องกนักาํจดัแมลง ของเกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 

103 

4.69 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามการป้องกนักาํจดัโรคพืช ของ

เกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 

104 

4.70 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามโรคท่ีระบาด และวธีิการป้องกนั

กาํจดัแมลง ของเกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 

105 

4.71 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามวธีิการป้องกนักาํจดัโรคโดยไม่ใช้

สารเคมี ของเกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 

106 

4.72 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามการใชส้ารเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ป้องกนักาํจดัโรค ของเกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 

106 

4.73 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามการใชส้ารเคมีป้องกนักาํจดัแมลงร่วม 

กบัสารเคมีป้องกนักาํจดัโรค ของเกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 

107 

4.74 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามการคดัหวัมนัฝร่ังขนาดเล็กเพื่อใช ้

ทาํพนัธ์ุ ของเกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 

107 

4.75 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามอุณหภูมิในการเก็บรักษาหวัมนัฝร่ัง

ขนาดเล็กเพื่อใชท้าํพนัธ์ุ ของเกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 

108 

4.76 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามผลผลิตต่อไร่ ของเกษตรกรท่ีทาํการ

ผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 

109 



 สารบัญตาราง (ต่อ) 

ตารางที ่  หน้า 

4.77 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามการขายผลผลิตมีการจดัชั้น

มาตรฐานมนัฝร่ัง ของเกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 

109 

4.78 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามวธีิการจาํหน่ายมนัฝร่ัง ของ

เกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 

110 

4.79 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามการจาํหน่ายผลผลิตมนัฝร่ังใหก้บั

บริษทั ของเกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 

111 

4.80 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามการจา้งพาหนะท่ีใชใ้นการขนส่ง

ผลผลิต ของเกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 

111 

4.81 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามการสนบัสนุนและช่วยเหลือของ

บริษทัหรือโบรกเกอร์ ของเกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57     

112 

4.82 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามการทาํสัญญาและการชาํระเงินของบริษทั

และโบรกเกอร์ใหก้บัเกษตรกรของเกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 

112 

4.83 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามรูปแบบการขายแบบเหมาสวน ของ

เกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 

113 

4.84 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามแหล่งผูรั้บซ้ือแบบเหมาสวน ของ

เกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 

113 

4.85 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามราคาขายแบบเหมาสวน ของ

เกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 

114 

4.86 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามวธีิการจ่ายเงินของพอ่คา้กรณีขายแบบ     

เหมาสวน ของเกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 

114 

4.87 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามเหตุผลท่ีเกษตรกรขายแบบ        

เหมาสวน ของเกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 

115 

4.88 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามการรับทราบราคาการรับซ้ือหวัมนั

ฝร่ัง ของเกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 

115 

4.89 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามความเขา้ใจวา่ปัจจยัอะไรท่ีมีผลต่อ

ราคาการรับซ้ือหวัมนัฝร่ัง ของเกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 

116 



สารบัญตาราง (ต่อ) 

ตารางที ่  หน้า 

4.90 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามภาชนะท่ีใชบ้รรจุหวัมนัฝร่ัง        

ของเกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 

116 

4.91 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามปัญหาและอุปสรรคในการผลิต     

มนัฝร่ัง ของเกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 

117 

4.92 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามสภาพปัญหาและอุปสรรคในการ

ผลิตมนัฝร่ัง ของเกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 

117 

4.93 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามความตอ้งการความช่วยเหลือจากรัฐ 

ในการผลิตมนัฝร่ัง ของเกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 

118 

4.94 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามประเภทความตอ้งการความช่วยเหลือ

จากรัฐ ในการผลิตมนัฝร่ัง ของเกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 

119 

4.95 การทดสอบค่าเฉล่ียประชากรในส่วนของตน้ทุนการผลิต ในการผลิตมนัฝร่ัง ของ

เกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 

120 

4.96 การทดสอบค่าเฉล่ียประชากรในส่วนของรายไดจ้ากการผลิต ในการผลิตมนัฝร่ัง 

ของเกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 

120 

4.97 การวเิคราะห์หาความสัมพนัธ์ของตน้ทุนการผลิตมนัฝร่ังกบัพื้นท่ีการผลิตมนัฝร่ัง      

ของเกษตรกร ท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 

121 

4.98 การวเิคราะห์หาความสัมพนัธ์ของตน้ทุนการผลิตมนัฝร่ังกบัรายไดจ้ากการผลิต

มนัฝร่ัง ของเกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 

121 

4.99 การวเิคราะห์หาความสัมพนัธ์ของพื้นท่ีปลูกมนัฝร่ังกบัรายไดจ้ากการผลิตมนัฝร่ัง  

ของเกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 

121 

4.100 จาํนวนความถ่ีของเกษตรกรจาํแนกตามขอ้เสนอแนะและความตอ้งการความ

ช่วยเหลือเพิ่มเติมของเกษตรกรท่ีทาํการ ผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 

122 

   

 

 



1 

 

บทที ่ 1 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

มนัฝร่ัง ท่ีปลูกในประเทศไทย แบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่คือ พนัธ์ุบริโภค และพนัธ์ุ

โรงงาน มนัฝร่ังเป็นพืชท่ีให้ผลตอบแทนสูงแก่เกษตรกร เน่ืองจากเกษตรกรทาํการผลิตตามฤดูกาล

และมีความถนัดอีกทั้ งเป็นพืชท่ีให้ผลตอบแทนสูงเม่ือเปรียบเทียบกับพืชแข่งขันประเภทอ่ืนๆ 

ประการสําคญัเป็นพืชท่ีเกษตรกรไดท้าํพนัธสัญญา (Contract Farming) กบับริษทัแปรรูป และมีการ

ประกนัราคาขั้นตํ่ารับซ้ือผลผลิตมนัฝร่ังของโรงงานแปรรูป จึงทาํให้เกษตรกรในเขตภาคเหนือและ

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ท่ีมีอากาศเหมาะสมทาํการผลิต  ปัญหาประการสําคญัอยา่งหน่ึงท่ีเกษตรกรผู ้

ปลูกมนัฝร่ังประสบปัญหาอยู่คือการนาํหัวพนัธ์ุมนัฝร่ังมาจากต่างประเทศ เน่ืองจากตอ้งใช้หัวพนัธ์ุ

ปลูกเท่านั้น ถึงแมก้รมวิชาการเกษตรเร่ิมมีการพฒันาการผลิตหัวพนัธ์ุมนัฝร่ัง แต่ก็ยงัไม่เพียงพอต่อ

ความตอ้งการของเกษตรกร นอกจากน้ีการผลิตมนัฝร่ังยงัมีตน้ทุนการผลิตสูง เน่ืองจากตอ้งใชห้วัพนัธ์ุ

ท่ีใช้จาํนวนมากและมีราคาแพง อีกทั้งเกษตรกรตอ้งใส่ปุ๋ยเคมี ดูแลรักษาโดยการพ่นสารเคมีป้องกนั

กาํจดัศตัรูพืชและวชัพืชมาก  เน่ืองจากสภาพภูมิอากาศ เยน็จึงเหมาะต่อการระบาดของโรคและแมลง  

จากปัญหาดงักล่าว หากหน่วยงานราชการสามารถส่งเสริมการผลิตร่วมกบับริษทัเอกชน

ในการส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถผลิตมนัฝร่ัง โดยใช้หลกัวิชาการท่ีถูกตอ้ง จะสามารถลดตน้ทุน

การผลิตของเกษตรกรลง ทาํใหเ้กษตรกรมีรายไดม้ากข้ึน การศึกษาคร้ังน้ีจึงมีความจาํเป็นในการศึกษา

ถึงพื้นฐานการปลูกมนัฝร่ังของเกษตรกร เพื่อให้ทราบ ถึงวิธีการปลูกมนัฝร่ังของเกษตรกร เพื่อนาํผล

มาวเิคราะห์หาแนวทางในการส่งเสริมการปลูกมนัฝร่ังท่ีถูกตอ้งตมหลกัวิชาการและลดตน้ทุนการผลิต 

ต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาวธีิการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ของเกษตรกร ปี 2556/57  

2. เพื่อศึกษาและวเิคราะห์หาความสัมพนัธ์ของพื้นท่ีปลูก ตน้ทุนการผลิตและรายไดจ้าก

การผลิตมนัฝร่ัง ของเกษตรกรในการดาํเนินการปลูกมนัฝร่ัง ปี 2556/57 

3. เพื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการศึกษาวจิยั ในระดบัสูงต่อไป 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ทราบถึงแนววธีิการปฏิบติัของเกษตรกรในการปลูกและผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ 

2. นาํผลการศึกษามาปรับปรุงโครงการส่งเสริมการปลูกมนัฝร่ัง ให้เกิดความชดัเจนและ

รัดกุมในการดาํเนินงานและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของเกษตรกรผูป้ลูกมนัฝร่ังในปีต่อไป  

3. ทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการปฏิบติัของเกษตรกรในการปลูกมนัฝร่ังใน

ระดบัพื้นท่ี 

ขอบเขตของการศึกษา 

เกษตรกรท่ีปลูกมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปีการผลิต 2556/57 ในเขตพื้นท่ีการปลูก จงัหวดัเชียงใหม่ 

เชียงราย ลาํพูน พะเยา ตาก ลาํปาง แม่ฮ่องสอน น่าน กาํแพงเพชร เพชรบูรณ์ สกลนคร ชัยภูมิ 

นครพนม อุดรธานี และหนองคาย  

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คือเกษตรกรผูป้ลูกมนัฝร่ังในฤดู

แลง้ ปี 2556/57 จาํนวนร้อยละ 10 ของเกษตรกรท่ีปลูกมนัฝร่ังในปี 2556 (จากฐานขอ้มูล ทบก.01 ปี 

2556/57) 
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บทที ่2 

เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 

การศึกษาเร่ือง การผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 ไดแ้บ่งผลการศึกษาการดาํเนินงาน

ออกเป็น 3 ตอน คือ  

ตอนท่ี 1 วธีิการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ของเกษตรกร ปี 2556/57 

1.1 สภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมบางประการของเกษตรกรผูป้ลูกมนั 

ฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 

1.2 การผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ของเกษตรกร ปี 2556/57  

1.3 การตลาดและการจาํหน่ายผลผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ของเกษตรกร ปี 2556/57  

1.4 ปัญหาอุปสรรคในการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ของเกษตรกร ปี 2556/57  

ตอนท่ี 2 ศึกษาและวเิคราะห์หาความสัมพนัธ์ของพื้นท่ีปลูก ตน้ทุนการผลิตและรายได้

จากการผลิตมนัฝร่ัง ของเกษตรกรในการดาํเนินการปลูกมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57  

ตอนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะจากเกษตรกรผูต้อบแบบสอบถามท่ีผูป้ลูกมนัฝร่ังฤดูแลง้  ปี 

2556/57  

การศึกษาในคร้ังน้ี ผูศึ้กษาได้ศึกษาวิธีการปลูกมันฝร่ัง แนวความคิด ทฤษฎีและ

ผลงานวิจยัต่างๆ เพื่อนาํมาประกอบในการกาํหนดแนวทางในการศึกษา  ซ่ึงสามารถแยกไดต้าม

รายละเอียด ดงัน้ี  

นโยบายภาครัฐในการส่งเสริมการปลูกมนัฝร่ัง สภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมในการปลูกมนั

ฝร่ัง  การปลูกมนัฝร่ัง การปฏิบติัดูแลรักษา แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมนัฝร่ัง การตลาด

และระบบการตลาดมนัฝร่ัง การเก็บรักษาหวัมนัฝร่ัง คุณภาพมนัฝร่ังท่ีโรงงานตอ้งการ การส่งเสริม

การปลูกมนัฝร่ัง และผลงานวจิยัท่ีเก่ียวกบัการปลูกมนัฝร่ัง ดงัน้ี 
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2.1  นโยบายภาครัฐในการส่งเสริมการปลูกมันฝร่ัง 

อภิรักษ์  หลกัชยักุล และสมบติั ห.เพียรเจริญ (2557) ไดเ้รียบเรียงในเอกสารการปลูก

มนัฝร่ัง โดยเรียบเรียงและสรุปนโยบายภาครัฐในการส่งเสริมการปลูกมนัฝร่ังวา่  

มนัฝร่ัง มีช่ือสามญัวา่ potato ช่ือภาษาถ่ิน ภาคเหนือเรียก มนัอะลู  ช่ือทางวิทยาศาสตร์  

Solanum tuberosum L. อยูใ่นวงศ ์Solanaceae   

มนัฝร่ัง เป็นพืชท่ีมีถ่ินกาํเนิดบริเวณท่ีราบสูงบริเวณเทือกเขาแอนดีส ทวีปอเมริกาใต ้

แถบประเทศเปรู ปัจจุบนัมีการปลูกทั่วโลก สําหรับประเทศไทยมีการปลูกมานาน แต่ไม่ปรากฏ

หลกัฐานวา่เขา้มาประเทศไทยเม่ือใด โดยชาวเขาท่ีอพยพมาอาศยัอยูใ่นเขตภูเขาภาคเหนือท่ีมีอากาศเยน็ 

รู้จกัปลูกมนัฝร่ังมานาน และเรียกวา่ มนัอะลู มีการนาํมนัฝร่ังมาปลูกในประเทศไทยเป็นการคา้บนพื้นท่ี

สูงประมาณปลายพุทธศตวรรษท่ี 24  โดยผา่นมาทางประเทศพม่า ใน พ.ศ.2498 ไทยเร่ิมนาํเขา้มนัฝร่ัง

พนัธ์ บินเจ (Bintje) จากประเทศเนเธอแลนด์ พ.ศ.2505 ไดเ้ร่ิมมีการปรับปรุงพนัธ์ุมนัฝร่ังให้เหมาะสม

กบัประเทศไทย พ.ศ.2531 มีความนิยมปลูกมนัฝร่ังพนัธ์ุสปุนตา้ (Spunta) แทนพนัธ์ุ บินเจ (Bintje) และ

เม่ือพ.ศ. 2525 บริษทัแปรรูปมนัฝร่ังจากต่างประเทศเขา้มาสํารวจขอ้มูลเพื่อจดัตั้งโรงงานแปรรูปและ

ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกและรับซ้ือผลผลิตเข้าโรงงานแปรรูป โครงการหลวงได้ร่วมกับบริษัท        

เอน็.เอส.ฟาร์ม มีการนาํมนัฝร่ังจากต่างประเทศมาทดสอบปลูกประมาณ  60 ไร่ ในเขตทอ้งท่ีอาํเภอสัน

ทราย จงัหวดัเชียงใหม่ ผลผลิตทั้งหมดส่งให้บริษทัรับซ้ือในราคาประกนั และมีการขยายการเพาะปลูก

เพิ่มข้ึนจนกระทัง่ใน พ.ศ. 2531 มีการนาํเขา้และเร่ิมส่งเสริมการปลูกมนัฝร่ังสําหรับพนัธ์ุโรงงาน ต่อมา

มนัฝร่ังพนัธ์ุแอตแลนติก ไดรั้บความนิยมในการปลูกสาํหรับใชใ้นอุตสาหกรรมมนัฝร่ังแปรรูป 

ประเทศไทยมีการนาํเขา้ เฟรนช์ฟรายมาจากต่างประเทศสูงในปี 2556 นาํเขา้ 35,500 ตนั 

มูลค่า 1,247  ลา้นบาท  มีการนาํเขา้แป้งมนัฝร่ังมาใชแ้ปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์ต่างๆ โดยในปี 2556 มีการ

นาํเขา้ 19,200 ตนั มูลค่า 567 ลา้นบาท 

มนัฝร่ังพนัธ์ุโรงงานของประเทศไทย เป็นพืชอุตสาหกรรมท่ีให้ผลตอบแทนสูง โรงงาน

แปรรูปจึงมีการนําหัวพนัธ์ุมนัฝร่ังมาจากต่างประเทศ  โดยพื้นท่ีปลูกมนัฝร่ังรวมในปี 2555 มีพื้นท่ี

เพาะปลูก 58,134 ไร่  เพิ่มข้ึนจากปี 2551 ซ่ึงมีพื้นท่ีเพาะปลูก  47,824  ไร่  หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ  5.74  

สําหรับผลผลิตในปี 2555 มีผลผลิตรวม 139,160 เมตริกตนั  เพิ่มข้ึนจากปี 2551 ซ่ึงมีผลผลิต 114,499 

เมตริกตนั หรือเพิ่มข้ึนในช่วง 5 ปีท่ีผา่นมาร้อยละ 5.02  ผลผลิตต่อไร่เฉล่ียคิดเป็น 2,424  กิโลกรัมต่อ

ไร่  เน่ืองจากการขยายตวัอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมแปรรูปมนัฝร่ังทอดกรอบในประเทศ นอกจาก

ผลิตเพื่อจาํหน่ายในประเทศ และบางส่วนยงัส่งออกไปจาํหน่ายต่างประเทศแต่ก็มีจาํนวนเล็กน้อย ทาํ

ใหเ้กษตรกร และผูป้ระกอบการมีความตอ้งการมนัฝร่ังสดเพื่อส่งโรงงานแปรรูปมากข้ึน  
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การประมาณการความตอ้งการมนัฝร่ังพนัธ์ุโรงงาน ของโรงงานท่ีทาํการแปรรูปมนัฝร่ัง

ในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2557–2560 โดย 

ปี 2557 มีความตอ้งการจาํนวน 123,224 ตนั  

ปี 2558 มีความตอ้งการจาํนวน 131,186 ตนั เพิ่มข้ึนจากปี 2557 ร้อยละ 6.46  

ปี 2559  มีความตอ้งการจาํนวน 143,210 ตนั เพิ่มข้ึนจากปี 2558 ร้อยละ 9.17 และ 

ปี 2560  ตอ้งการจาํนวน 158,830 ตนั เพิ่มข้ึนจากปี 2559 ร้อยละ 10.91  

และยงัมีแนวโนม้ความตอ้งการผลผลิตเพื่อใชใ้นการแปรรูปเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว เพราะวา่

โรงงานแปรรูปมีแผนการท่ีจะขยายการผลิตเพื่อรองรับการเปิดตลาดการคา้เสรีในภูมิภาคอาเซียน จึงมี

การขยายกาํลงัการผลิตและตอ้งการวตัถุดิบหัวมนัฝร่ังสดเขา้โรงงานแปรรูปเพิ่มมากข้ึน อย่างไรก็ตาม 

ในปัจจุบนัพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมในการผลิตมนัฝร่ัง ก็เป็นพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมในการผลิตพืช

แข่งขนัประเภทอ่ืนเช่นกนั ไดแ้ก่ การผลิตเมล็ดพนัธ์ุลูกผสมขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ขา้วโพดหวาน มะเขือ

เทศ พริก อีกทั้งการผลิตพืชเศรษฐกิจชนิดอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์พืชผกัท่ีมีราคาสูง ซ่ึงการดูแล

รักษาง่ายกว่ามนัฝร่ัง  เกษตรกรอาจมีการไปปลูกพืชอ่ืนๆ บา้ง โรงงานแปรรูปจึงขาดแคลนวตัถุดิบเขา้

โรงงานแปรรูป จึงเรียกร้องขอนําเข้าหัวมันฝร่ังสดจากต่างประเทศเข้ามาใช้ในโรงงานแปรรูป

โดยเฉพาะช่วงฤดูฝนเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม และมีแนวโนม้เพิ่มมากข้ึน  

การส่งเสริมการผลิตมันฝร่ังให้เกษตรกรในพื้นท่ีปลูกท่ีมีศักยภาพและเกษตรกรมี

ประสบการณ์ในการผลิตนั้น ทางโรงงานแปรรูปยงัดาํเนินการส่งเสริมเกษตรกรปลูกเพื่อให้มีผลผลิต

เพียงพอต่อการแปรรูป สอดคลอ้งกบัการขยายการผลิตและการตลาดในอนาคต และหน่วยงานภาครัฐ

โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไดแ้ก่ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพฒันาท่ีดิน กรมวิชาการเกษตร 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร สํานกังานปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกร ไดบู้รณาการ

ร่วมกนัในการส่งเสริมการผลิตมนัฝร่ัง ในพื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพเดิมท่ีเกษตรกรมีความชาํนาญในการผลิต

โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้มากข้ึนรวมทั้งการลดต้นทุนการผลิต  และร่วมในการ

ส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพคือมีสภาพดินและสภาพภูมิอากาศท่ีเหมาะสมในการปลูก  

มนัฝร่ัง ซ่ึงเป็นพื้นท่ีใหม่ เพื่อเพิ่มพื้นท่ีการผลิตให้มากข้ึน เป็นการเตรียมความพร้อมให้มีผลผลิต     

มนัฝร่ังพนัธ์ุโรงงานสอดคลอ้งกบัความตอ้งการในอนาคต  

การผลิตมนัฝร่ังพนัธ์ุบริโภค เป็นมนัฝร่ังท่ีใช้ในการประกอบอาหารในชีวิตประจาํวนั 

ไดแ้ก่แกงมสัมัน่ สตู ซุป มนัฝร่ังบด ปัจจุบนัมีความตอ้งการบริโภคภายในประเทศ ปีละ 7,000-10,000 

ตนั เป็นการปลูกโดยเกษตรกรภายใตส้มาชิกของสหกรณ์การเกษตรท่ีไดรั้บโควตา้การนาํเขา้หัวพนัธ์ุ 

เกษตรกรมีความชาํนาญในการปลูกเน่ืองจากปลูกเป็นประจาํทุกปี โดยเกษตรกรจะทาํการปลูกและ

จาํหน่ายเป็นไปตามกลไกตลาด ซ่ึงสหกรณ์ผูป้ลูกมันฝร่ังจะมีการดูแลการปลูกเพื่อให้ได้ผลผลิต



6 
 

สอดคล้องกบัความตอ้งการของตลาด จึงไม่มีการประกนัราคารับซ้ือ โดยเกษตรกรจะนาํผลผลิตมา

จาํหน่ายให้กบัพ่อคา้ ซ่ึงจะมารับซ้ือผลผลิตท่ีไร่ของเกษตรกร หรือจาํหน่ายให้กบันายทุนท่ีปล่อย

สินเช่ือในพื้นท่ีหรือแหล่งรับซ้ือท่ีมีห้องเยน็สาํหรับเก็บผลผลิต 

การดาํเนินนโยบายของภาครัฐ โดยมีมาตรการในการช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ลูกมนัฝร่ัง

และควบคุมไม่ใหผ้ลผลิตมนัฝร่ังของเกษตรกร มีจาํนวนมากเกินความตอ้งการของบริษทั แปรรูปผลผลิต

มนัฝร่ัง เป็นการป้องกนัมิใหเ้กษตรกรถูกเอาเปรียบ อีกทั้งเป็นการสนองตอบความตอ้งการของบริษทัแปร

รูปผลผลิตมนัฝร่ังท่ีตอ้งการหวัมนัฝร่ังสด คณะกรรมการนโยบายและแผนพฒันาการเกษตรและสหกรณ์

ไดม้อบหมายให ้คณะอนุกรรมการจดัการการผลิตการตลาดกระเทียม หอมแดง หอมหวัใหญ่ และมนัฝร่ัง 

ทาํหนา้ท่ีดงัน้ี 

1) พิจารณากาํหนดนโยบาย แผนงาน เป้าหมายการผลิตและมาตร การสนบัสนุนการผลิต 

และการตลาดกระเทียม หอมแดง หอมหวัใหญ่ และมนัฝร่ัง ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดเพื่อ

รักษาระดบัราคาสินคา้ดงักล่าว 

2) กระจายเป้าหมายการผลิต กระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ่ และมนัฝร่ัง ลงในจงัหวดั 

อาํเภอ และตาํบล ตามความเหมาะสม ดูแล และจดัการการผลิต ผลิตผลดงักล่าว ใชพ้ื้นท่ีให้มีปริมาณ

และดุลยภาพตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้

3) กําหนดมาตรการสนับสนุนทางด้านการผลิต และการตลาดแก่เกษตรกร เพื่อให้

เกษตรกร และเกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกสหกรณ์ไดรั้บประโยชน์สูงสุด 

การดาํเนินงานของคณะอนุกรรมการการผลิตการตลาดกระเทียม หอมแดง หอมหวัใหญ่ 

และมนัฝร่ัง ไดพ้ิจารณาเปิดตลาดสินคา้มนัฝร่ัง ภายใตข้อ้ผกูพนัองคก์รการคา้โลก (WTO) โดยสินคา้

มนัฝร่ังจะดาํเนินการเปิดตลาด 

2.1.1 การนาํเขา้หวัพนัธ์ุมนัฝร่ัง 

1)  การนาํเขา้หวัพนัธ์ุมนัฝร่ังพนัธ์ุโรงงาน หวัพนัธ์ุมนัฝร่ังพนัธ์ุโรงงาน สําหรับปี 2557 

มีการเปิดตลาดไม่จาํกดัปริมาณ เพื่ออาํนวยความสะดวกให้กบับริษทัท่ีมีโรงงานแปรรูป ในการนาํเขา้

หัวพนัธ์ุท่ีมีคุณภาพ นาํมาส่งเสริมให้เกษตรกรเพาะปลูก ให้สอดคล้องกบัช่วงระยะเวลาฤดูกาล

เพาะปลูกของเกษตรกร โดยมีเง่ือนไขท่ีผูน้าํเขา้หัวพนัธ์ุมนัฝร่ังพนัธ์ุโรงงาน จะตอ้งปฏิบติัตาม

เง่ือนไขของคณะอนุกรรมการฯ คือ ให้นิติบุคคลนาํเขา้ และบริษทัผูน้าํเขา้จะตอ้งทาํสัญญารับซ้ือ

ผลผลิตและราคาขายหวัพนัธ์ุให้กบัเกษตร กาํหนดราคารับซ้ือมนัฝร่ัง โดยกาํหนดราคารับซ้ือหวัมนั

ฝร่ังสดขั้นตํ่าในช่วงฤดูกาลเพาะปลูกฤดูแลง้ (มกราคม-มิถุนายน) และกาํหนดราคารับซ้ือหวัมนัฝร่ัง

สดขั้นตํ่า ในช่วงฤดูกาลเพาะปลูกฤดูฝน (กรกฎาคม-ธนัวาคม) และราคาขายหวัพนัธ์ุคุณภาพท่ีนาํเขา้ 
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ไม่เกินตามท่ีคณะอนุกรรมการฯ กาํหนด และการจดัทาํหนงัสือรับรองพื้นท่ีเพาะปลูกโดยบริษทัผู ้

นําเข้าจะต้องไปจัดทําหนังสือรับรองพื้นท่ีเพาะปลูก ซ่ึงในหนังสือรับรองพื้นท่ีเพาะปลูกจะ

ประกอบดว้ยขอ้มูล ช่ือผูป้ลูก เลขท่ีบตัรประจาํตวัประชาชน เน้ือท่ีปลูก ราคาขายหวัพนัธ์ุคุณภาพท่ี

นาํเขา้ พนัธ์ุท่ีตอ้งการโดยระบุช่ือพนัธ์ุ จาํนวนหรือปริมาณหน่วยเป็นกิโลกรัม ราคารับซ้ือผลผลิต

คืนจากเกษตรกร สถานท่ีปลูกโดยระบุ หมู่ท่ี ตาํบล อาํเภอ จงัหวดั และลงลายมือช่ือเกษตรกร โดยมี

เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร ร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีของบริษทัลงนามในหนงัสือร่วมกนั และส่งให้เกษตร

จงัหวดั หรือสหกรณ์จงัหวดั รับรองพื้นท่ี เพื่อตอ้งการให้เกิดความมัน่ใจวา่ บริษทัผูน้าํเขา้หวัพนัธ์ุมนั

ฝร่ัง นาํหวัพนัธ์ุมนัฝร่ังมาใหเ้กษตรกรเพาะปลูกจริง เพื่อวา่ผูน้าํเขา้หวัพนัธ์ุมนัฝร่ังจะไดรั้บการยกเวน้ภาษี  

2) การนาํเขา้หวัพนัธ์ุมนัฝร่ังพนัธ์ุบริโภค สหกรณ์ผูไ้ดรั้บอนุญาตให้เป็นผูน้าํเขา้หวัพนัธ์ุ

มนัฝร่ังพนัธ์ุบริโภคตอ้งจดัทาํหนงัสือรับรองพื้นท่ีเพาะปลูกมนัฝร่ังพนัธ์ุบริโภค โดยคณะอนุกรรมการฯ 

จะมอบให้สหกรณ์ผูป้ลูกมนัฝร่ังพนัธ์ุบริโภค เป็นผูน้าํเขา้หัวพนัธ์ุมนัฝร่ังพนัธ์ุบริโภค ในปัจจุบนัมี  4  

สหกรณ์ คือ  

สหกรณ์ผูป้ลูกมนัฝร่ังเชียงใหม่ จาํกดั ตั้งอยูท่ี่อาํเภอสันทราย   

สหกรณ์ผูป้ลูกมนัฝร่ังไชยปราการ-ฝาง จาํกดั ตั้งอยูท่ี่อาํเภอไชยปราการ  

สหกรณ์มนัฝร่ังโหล่งขอดสามคัคี จาํกดั ตั้งอยูท่ี่ อาํเภอพร้าว จงัหวดัเชียงใหม่ และ 

สหกรณ์ผูป้ลูกมนัฝร่ังภูเรือ จาํกดั ตั้งอยูท่ี่อาํเภอภูเรือ จงัหวดัเลย  

จะไดรั้บโควตา้นาํเขา้หวัพนัธ์ุมนัฝร่ังพนัธ์ุบริโภค เพื่อนาํไปส่งเสริมให้กบัเกษตรกรท่ี

เป็นสมาชิกของสหกรณ์ เพาะปลูก เน่ืองจากว่าสหกรณ์ผูป้ลูกมนัฝร่ังพนัธ์ุบริโภค ไม่สามารถทาํ

สัญญารับซ้ือผลผลิตจากเกษตรกร และหาพ่อคา้มาทาํสัญญารับซ้ือผลผลิตจากเกษตรกรได ้จึงให้

สหกรณ์เป็นผูป้ลูกและดูแลรับผิดชอบการนาํเขา้หัวพนัธ์ุมนัฝร่ังพนัธ์ุบริโภค ให้มีความสมดุลกบั

ความตอ้งการของตลาด 

2.1.2 การนาํเขา้หวัมนัฝร่ังสดเพื่อการแปรรูป 

การนาํเขา้หัวมนัฝร่ังสดเพื่อการแปรรูป บริษทัท่ีไดรั้บอนุญาตให้นาํเขา้หวัมนัฝร่ังสด

เพื่อการแปรรูป จะตอ้งดาํเนินการส่งเสริมให้เกษตรกรทาํการผลิตในประเทศ ให้มีผลผลิตเขา้โรงงาน

แปรรูปก่อน เม่ือได้รับผลผลิตไม่เพียงพอ จึงเสนอความต้องการวตัถุดิบหัวมนัฝร่ังสดท่ีขาดแคลน 

มาย ังคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณาการขาดแคลนวัตถุดิบมันฝร่ังของบริษัท ซ่ึงโดยปกติ

คณะอนุกรรมการฯ จะอนุญาตให้นาํเขา้หวัมนัฝร่ังสดเฉพาะช่วงขาดแคลนในฤดูฝน ส่วนการปลูกมนั

ฝร่ังในฤดูแล้งเกษตรกรสามารถทาํการปลูกและมีผลผลิตในประเทศเพียงพอต่อความตอ้งการของ

โรงงานแปรรูป โดยไม่มีปัญหาการขาดแคลนวตัถุดิบหวัมนัฝร่ังสด  



8 
 

โดยปกติ การผลิตมนัฝร่ังของเกษตรกรในฤดูแลง้ ผลผลิตหัวมนัฝร่ังจะออกช่วงเดือน

มกราคม-มิถุนายน เกษตรกรสามารถเพาะปลูกไดผ้ลผลิตสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของโรงงาน

แปรรูป  ส่วนฤดูฝน ผลผลิตหัวมนัฝร่ังจะออกช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม เกษตรกรเพาะปลูก

ไดผ้ลผลิตไม่เพียงพอกบัความตอ้งการของโรงงานแปรรูป บริษทัจึงมีขอ้เรียกร้องมายงัหน่วยงานรัฐ 

ขอนาํเขา้หวัมนัฝร่ังสดเพื่อการแปรรูป เพื่อใหมี้ผลผลิตเพียงพอกบัความตอ้งการแปรรูปของโรงงาน 

เพื่อให้โรงงานสามารถดาํเนินการผลิตได้อย่างต่อเน่ือง คณะอนุกรรมการฯ จึงมีการพิจารณา ให้

บริษทันาํเขา้หัวมนัฝร่ังสดเพื่อการแปรรูป โดยกาํหนดเง่ือนไขการนาํเขา้ คือ ผูน้าํเขา้ตอ้งเป็นนิติ

บุคคลมีโรงงานแปรรูปมนัฝร่ัง รับซ้ือผลผลิตในประเทศจากเกษตรกร โดยกาํหนดราคาขั้นตํ่าในการ

รับซ้ือผลผลิต ตามท่ีคณะอนุกรรมการฯ กําหนด ให้นําเข้าหัวมันฝร่ังสด ระหว่างช่วงเดือน 

กรกฎาคม-ธันวาคม (อาจมีการเปล่ียนแปลงได)้ และมีอตัราภาษีการนาํเขา้ตามขอ้กาํหนด โดย

กระทรวงพาณิชย ์เป็นผูอ้อกระเบียบวา่ดว้ยหลกัเกณฑว์ิธีการและเง่ือนไขในการออกหนงัสือรับรอง

แสดงการไดรั้บสิทธิชาํระภาษีในโควตา้ ตามพนัธกรณี  

เ ง่ือนไขจัดทําสัญญาข้อตกลงในการนํา เข้ามันฝ ร่ังสดเพื่ อการแปรรูป โดย  

คณะอนุกรรมการจดัการการผลิตและการตลาดกระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ่และมนัฝร่ัง จะให้

บริษทัผูท่ี้ส่งเสริมการเพาะปลูกมนัฝร่ังพนัธ์ุโรงงานในประเทศเป็นผูน้าํเขา้ ซ่ึงการนาํเขา้บริษทั

จะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีคณะอนุกรรมการฯ กาํหนด การนาํเขา้หัวมนัฝร่ังสดเพื่อการแปรรูป มี

การกาํหนดให้หน่วยงานรัฐโดยสํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นผูแ้ทนของกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ ร่วมกบักรมการคา้ภายใน ในฐานะผูแ้ทนของกระทรวงพาณิชย ์ทาํสัญญากบับริษทัท่ีไดรั้บ

อนุญาตใหเ้ป็นผูน้าํเขา้หวัมนัฝร่ังสดเพื่อการแปรรูป โดยมีเง่ือนไขวา่ผูน้าํเขา้จะตอ้งรับซ้ือผลผลิตทุก

หวัจากเกษตรกร ท่ีสามารถนาํมาแปรรูปเป็นมนัฝร่ังทอดกรอบได ้

การนําเข้าหัวพนัธ์ุมนัฝร่ังและหัวมันฝร่ังสดเพื่อการแปรรูปจะต้องผ่านขบวนการ

ตรวจสอบโรคและแมลงศตัรูพืช ตอ้งหา้มโดยกรมวิชาการเกษตร เพื่อให้มีความมัน่ใจวา่หวัพนัธ์ุมนั

ฝร่ังท่ีนาํเขา้มาจากต่างประเทศจะปลอดโรคและศตัรูพืช เม่ือนาํไปให้เกษตรกรเพาะปลูก ตาม พ.ร.บ 

กกัพืช (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2551 

2.1.3 การเปิดตลาดภายใตค้วามตกลงการคา้เสรีกบัประเทศต่างๆ  

ประเทศไทยมีขอ้ผูกพนัตามความตกลงการคา้เสรี หลายประเทศ ได้แก่ ความตกลง

การคา้เสรี ไทย-ออสเตรเลีย  ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจท่ีใกลชิ้ดยิ่งข้ึนไทย-นิวซีแลนด์  ความตก

ลงเขตการคา้เสรีไทย-ญ่ีปุ่น  
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ความตกลงทางการคา้ดงักล่าว ซ่ึงมีสินคา้ท่ีจะตอ้งเปิดตลาดตามขอ้ผูกพนั และอยู่ใน

ความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการจดัการการผลิตและการตลาด ภายใตค้ณะกรรมการนโยบาย

และแผนพฒันาการเกษตรและสหกรณ์ เป็นผูก้าํหนด ดงัน้ี 

1) การเปิดตลาดภายใตค้วามตกลงการคา้เสรีไทย-ออสเตรเลีย มีสินคา้มนัฝร่ังท่ีจะตอ้ง

เปิดตลาดปี 2557-2563 ซ่ึงการเปิดตลาดภายใต้ความตกลงการค้าเสรีดังกล่าว จะมีการกาํหนด

ปริมาณโควตา้ ในการนาํเขา้แต่ละปีเพิ่มสูงข้ึนเร่ือยๆ  และการกาํหนดเพดานภาษีการนาํเขา้ซ่ึงจะลด

เร่ือยๆ จนถึงปี 2563 จะเปิดให้มีการนาํเขา้มนัฝร่ังอย่างเสรีและไม่ตอ้งเสียภาษี ซ่ึงการนาํเขา้นอก

โควตา้จะมีเพดานภาษีสูงถึงร้อยละ 112.5 และในปี 2563 จะเปิดให้มีการนาํเขา้มนัฝร่ังอยา่งเสรีและ

ไม่ตอ้งเสียภาษีเช่นกนั (ตารางท่ี 1) 

ตารางท่ี  1  ปริมาณและภาษี สินคา้มนัฝร่ังท่ีจะตอ้งเปิดตลาด ปี 2557-2563 ภายใตค้วามตกลงการคา้

เสรีไทย-ออสเตรเลีย  

มนัฝร่ัง /รายการ(ปี) 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

ปริมาณโควตา้ (ตนั) 71.21 78.33 86.16 94.78 104.26 114.68 เสรี 

ภาษีในโควตา้ (%) 11 9 7 5 4 2 0 

ภาษีนอกโควตา้ (%) 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 0 

2) การเปิดตลาดความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจท่ีใกลชิ้ดยิ่งข้ึนไทย-นิวซีแลนด์ มีสินคา้

มนัฝร่ังตอ้งเปิดตลาด ปี 2557-2563 ซ่ึงการเปิดตลาดภายใตค้วามตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจท่ีใกลชิ้ด

ยิ่งข้ึน ดงักล่าว จะมีการกาํหนดปริมาณโควต้า ในการนาํเข้าแต่ละปีเพิ่มสูงข้ึนเร่ือยๆ  และการ

กาํหนดเพดานภาษีการนาํเขา้ซ่ึงจะลดลงเร่ือยๆ จนถึงปี 2563 จะเปิดให้มีการนาํเขา้มนัฝร่ังอยา่งเสรี

และไม่ตอ้งเสียภาษี ซ่ึงการนาํเขา้นอกโควตา้จะมีเพดานภาษีสูงถึงร้อยละ 112.5 และในปี 2563 จะ

เปิดใหมี้การนาํเขา้มนัฝร่ังอยา่งเสรีและไม่ตอ้งเสียภาษีเช่นกนั (ตารางท่ี 2) 

ตารางท่ี  2  ปริมาณและภาษี สินคา้มนัฝร่ังท่ีจะตอ้งเปิดตลาด ปี 2557-2563 ภายใตค้วามตกลง

หุน้ส่วนเศรษฐกิจท่ีใกลชิ้ดยิง่ข้ึนไทย-นิวซีแลนด์ 

มนัฝร่ัง /รายการ(ปี) 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

ปริมาณโควตา้ (ตนั) 46.85 49.19 51.65 54.23 56.95 59.79 เสรี 

ภาษีในโควตา้ (%) 11 9 7 5 4 8 0 

ภาษีนอกโควตา้ (%) 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 0 
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3) ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจท่ีใกลชิ้ดไทย-ญ่ีปุ่น (Japan –Thailand Economic 

Partnership Agreement  : JTEPA) สินคา้มนัฝร่ัง มีขอ้ตกลงร่วมกนัท่ีจะตอ้งเปิดตลาดเป็นไปตามขอ้

ผกูพนัไวก้บั WTO โดยมนัฝร่ังเปิดตลาดในโควตา้ 302 ตนั อตัราภาษีในโควตา้ร้อยละ 27 อตัราภาษี

นอกโควตา้ร้อยละ 125  

4) เขตการคา้เสรีอาเซียน (Free Trade Area) สินคา้มนัฝร่ังเปิดตลาดเสรี อตัราภาษี     

ร้อยละ 5 ผูน้าํเขา้จะนาํเขา้สินคา้ตอ้งมีแหล่งกาํเนิดสินคา้นั้นๆ ท่ีผลิต อยูใ่นประเทศอาเซียน (Rule of 

Origin) ซ่ึงหมายถึงหวัมนัฝร่ังสด ตอ้งมีการผลิตในประเทศกุล่มอาเซียนนั้นๆ ทั้งหมดหรือร้อยละ 

100 ในพิกดั 0701  

 

2.2 สภาพแวดล้อมทีเ่หมาะสมในการปลูกมันฝร่ัง 

จากการศึกษาและเรียบเรียงโดย  ฆริกา คนัธา และอภิรักษ์  หลกัชัยกุล (2557) ใน

ประเด็นสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมในการปลูกมนัฝร่ัง การปลูกมนัฝร่ังในประเทศไทย มีการ

เพาะปลูกทั้งในฤดูแลง้และฤดูฝน 

ฤดูแลง้ เกษตรกรปลูกมนัฝร่ังในเขตพื้นท่ีราบและนิยมปลูกในท่ีนาหลงัจากมีการเก็บ

เก่ียวขา้วแลว้ เร่ิมปลูกเดือนพฤศจิกายน-กลางเดือนธนัวาคม และเก็บเก่ียวประมาณเดือนกุมภาพนัธ์ 

ถึงมีนาคม 

ฤดูฝน จะเป็นการปลูกมนัฝร่ังในพื้นท่ีสูง ซ่ึงเป็นเขตท่ีมีอุณหภูมิตํ่าเหมาะกบัการปลูก

มนัฝร่ัง การปลูกแบ่งเป็น 2 รุ่น คือ ตน้ฝน และ ปลายฝน  

แหล่งปลูกมนัฝร่ังท่ีสําคญัในประเทศไทย จะอยู่ในเขตพื้นท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ ลาํพูน 

ตาก เชียงราย พะเยา เลย และจงัหวดัสกลนคร เน่ืองจากมีสภาพแวดล้อมเหมาะสม เช่น อุณหภูมิ 

ความยาวของวนั ลกัษณะเน้ือดิน การระบายนํ้ าของดิน ความแตกต่างของอุณหภูมิในเวลากลางวนั

และกลางคืนมีความเหมาะสมสาํหรับการพฒันาหวัมนัฝร่ัง อยา่งไรก็ตามเกษตรกรสามารถปรับปรุง

พื้นท่ี ปรับปรุงบาํรุงดิน และบริหารจดัการแหล่งนํ้ า เพื่อให้เหมาะสมสําหรับการปลูกมนัฝร่ังได้ดี

ยิง่ข้ึน 
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2.2.1 สภาพภูมิอากาศท่ีเหมาะสมสาํหรับการปลูกมนัฝร่ัง 

1) อุณหภูมิ มนัฝร่ังเป็นพืชท่ีตอ้งการสภาพอากาศหนาวเยน็ ภาคเหนือและบางจงัหวดั

ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จึงเหมาะสมในการปลูกมนัฝร่ัง อุณหภูมิโดยเฉล่ียประมาณ 16–20 

องศาเซลเซียส จะเหมาะสมในการสร้างหวั (Tuberization) อุณหภูมิในเวลากลางวนัไม่ควรเกิน 28 

องศาเซลเซียส และในเวลากลางคืนไม่ควรเกิน 18 องศาเซลเซียส ถา้อุณหภูมิสูงกวา่น้ีการลงหวัจะ

ไม่ดี เพราะคาร์โบไฮเดรตและนํ้ าตาลท่ีพืชสร้างข้ึนมา จะถูกใช้ไปในกระบวนการหายใจมากกว่า

การเก็บสะสม ดงันั้นการสร้างหวัมนัฝร่ังจะลดลงมีผลทาํใหก้ารสร้างหวัถูกยบัย ั้ง  

นอกจากน้ีแลว้ยงัพบว่า ความแตกต่างของอุณหภูมิดินในตอนกลางวนัและกลางคืนจะมี

ผลต่อ การให้ผลผลิตของมันฝร่ังด้วย สําหรับพนัธ์ุมันฝร่ังท่ีปลูกในประเทศไทยนั้ น มีค่าความ

เหมาะสมของอุณหภูมิกลางคืนและกลางวนัต่างกนัไม่น้อยกว่า 10 องศาเซลเซียส นั้นหมายความว่า

ความต่างของอุณหภูมิระหวา่งกลางคืนกบักลางวนัตอ้งเกิน 10 องศาเซลเซียส ข้ึนไปการลงหวัของมนั

ฝร่ังจึงจะดีทาํใหผ้ลผลิตสูง 

2) ปริมาณฝน มันฝร่ังต้องการนํ้ าตลอดระยะเวลาการเจริญเติบโตไม่ตํ่ากว่า 900 

มิลลิเมตร ดงันั้นเกษตรกรจึงตอ้งมีแหล่งนํ้ าสํารองใช้ในช่วงท่ีฝนทิ้งระยะ ซ่ึงผลผลิตจะลดลงอยา่ง

มากหากขาดนํ้าในช่วงท่ีมนัฝร่ังลงหวั ไปจนถึงช่วงท่ีหวัโตเกือบเตม็ท่ี โดยเฉพาะการปลูกมนัฝร่ังใน

ฤดูแลง้ จะตอ้งมีแหล่งนํ้าใชต้ลอดการเพาะปลูก 

3) ความยาวของวนั ช่วงความยาวของวนัจะมีผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของมนั

ฝร่ัง หากปลูกในฤดูหนาวท่ีมีกลางวนัสั้น กลางคืนยาว มนัฝร่ังจะลงหัวไดเ้ร็ว ไหลสั้น ทรงพุ่มเล็ก 

และอายกุารเก็บเก่ียวสั้นเน่ืองจากแก่เร็ว ต่างจากในฤดูร้อนท่ีกลางวนัยาวกวา่ในฤดูหนาว มนัฝร่ังจะ

ลงหวัชา้ ไหลจะยาวข้ึนมีการเจริญเติบโตทางลาํตน้มาก อายเุก็บเก่ียวจะยดืออกไป 

2.2.2 ดินและลกัษณะทางกายภาพของดินท่ีเหมาะสม 

1) สภาพดินท่ีเหมาะสมสาํหรับการปลูกมนัฝร่ัง 

สภาพดินท่ีเหมาะสมสําหรับการปลูกมนัฝร่ัง คือ ดินท่ีมีการระบายนํ้ าดี เช่น ดินร่วน

ปนทราย ดินนํ้ าไหลทรายมูล และดินร่วน เป็นตน้ หากปลูกในดินเหนียวการลงหัวจะไม่ดี หัวอาจ

เน่าไดเ้น่ืองจากการระบายนํ้ าไม่ดี มีปัญหาในการเก็บเก่ียว อีกทั้งยงัทาํให้รูปร่างของหวัมนัฝร่ังบิด

เบ้ียวเสียรูปทรง นอกจากน้ีดินควรมีความอุดมสมบูรณ์สูง หน้าดินควรลึกปานกลางเป็นอยา่งน้อย 

เน่ืองจากหน้าดินต้ืนมกัจะพบกบัชั้นกรวด ชั้นลูกรัง มนัฝร่ังไม่สามารถลงหัวได ้ค่าความเป็นกรด

เป็นด่าง (pH) ของดินควรอยูร่ะหว่าง 5.6–7.0 ซ่ึงเหมาะต่อการเจริญเติบโตของมนัฝร่ัง หากพบชั้น 

จาโรไซท ์(Jarosite) ท่ีความลึกนอ้ยกว่า 50 เซนติเมตร จากหน้าดินแลว้จะไม่เหมาะสมสําหรับการ
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ปลูกมนัฝร่ัง เน่ืองจากเม่ือดินไดรั้บความช้ืนจาโรไซทจ์ะเกิดปฏิกิริยา จะมีผลทาํให้ค่า pH ของดิน

ลดลงสภาพดินจะเป็นกรดมากข้ึน จึงไม่เหมาะสมต่อการปลูกพืช 

นอกจากน้ีแล้ว เกษตรกรไม่ควรปลูกมนัฝร่ังในท่ีดินท่ีเคยปลูกขิง ยาสูบ พริก และ

มะเขือเทศมาก่อน เน่ืองจากอาจจะมีเช้ือท่ีก่อให้เกิดโรคตน้และหวัมนัฝร่ังเน่า นอกจากน้ีพืชดงักล่าว

ยงัมีเช้ือไวรัส ท่ีก่อใหเ้กิดโรคในวงศเ์ดียวกบัมนัฝร่ัง ทั้งน้ีการปลูกมนัฝร่ังในดินนาหลงัการปลูกขา้ว

นั้น จะมีการสะสมโรคดงักล่าวนอ้ย เน่ืองจากมีการปลูกพืชต่างตระกูลเป็นการตดัวงจรเช้ือและพืช

อาศยั อีกทั้งการปฏิบติัดูแลรักษาต่างกนั ดินท่ีอุดมสมบูรณ์มีอินทรียว์ตัถุสูงและมีการใชปุ๋้ยจะช่วยเพิ่ม

ผลผลิตมนัฝร่ังให้สูงข้ึน ดินท่ีมีแคลเซียมสูง จะมีค่า pH สูง มีความเป็นด่างไม่เหมาะสมท่ีจะปลูกมนั

ฝร่ัง เพราะจะทาํให้เกิดโรคข้ีกลาก (Scab) สําหรับดินนาในบางพื้นท่ีหรือดินเหนียว หากได้รับการ

ปรับปรุงดินโดยใส่ปูนขาวเพื่อปรับค่า pH และใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย ์เพื่อเพิ่มอินทรียวตัถุจะทาํให้

ดินร่วนซุย ก็สามารถปลูกมนัฝร่ังได ้ 

2) ลกัษณะพื้นท่ีท่ีเหมาะสมสาํหรับการปลูกมนัฝร่ัง 

การวเิคราะห์พื้นท่ีเหมาะสมสาํหรับการปลูกมนัฝร่ัง โดยการศึกษาของกรมพฒันาท่ีดิน 

ไดป้ระเมินความเหมาะสมดา้นกายภาพ (physics) สําหรับการปลูกมนัฝร่ังฤดูแลง้และฤดูฝน โดยนาํ

วิธีการประเมินความเหมาะสมด้านกายภาพ (physics) ของ FAO Framework พ.ศ. 2526 มาใช้

ประเมินความเหมาะสมตามคู่มือการประเมินคุณภาพท่ีดินสาํหรับพืชเศรษฐกิจ 

กรมพฒันาท่ีดิน (2548) ได้ประเมินความเหมาะสมด้านกายภาพ (physics) สําหรับการ

ปลูกมนัฝร่ังนั้น วเิคราะห์โดยการจบัคู่ (Matching) คุณลกัษณะของท่ีดิน(Land quality) ของแต่ละหน่วย

ท่ีดิน (Land Unit) กบัความตอ้งการปัจจยัต่างๆ ต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของมนัฝร่ัง   

(Crop requirements) ซ่ึงในคู่มือการประเมินคุณภาพท่ีดินสําหรับพืชเศรษฐกิจนั้นไดก้าํหนดช่วงค่าพิสัย

ในแต่ละชั้นความเหมาะสมของแต่ละคุณลกัษณะท่ีดินไวโ้ดยชั้นความเหมาะสมนั้นจะประกอบดว้ย 

S1 ชั้นท่ีมีความเหมาะสมสูง (Highly suitable, S1) 

S2 ชั้นท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง (Moderately suitable, S2) 

S3 ชั้นท่ีมีความเหมาะสมเล็กนอ้ย (Marginally suitable, S3) 

N  ชั้นท่ีไม่มีความเหมาะสม (Not suitable order, N) 

3) หน่วยท่ีดิน (Land unit) 

หน่วยท่ีดินในการวิเคราะห์พื้นท่ีเหมาะสมสําหรับการปลูกมนัฝร่ังน้ี  หน่วยท่ีดินท่ี

นาํมาวเิคราะห์ไดพ้ิจารณาคุณลกัษณะท่ีดินของกลุ่มชุดดิน (Soil group) ร่วมกบัขอบเขตชลประทาน

สาํหรับมนัฝร่ังฤดูแลง้ หรือร่วมกบัสภาพการใชป้ระโยชน์ท่ีดินท่ีเป็นพืชไร่สําหรับมนัฝร่ังฤดูฝน ซ่ึง

ขอ้มูลกลุ่มชุดดินนั้นกรมพฒันาท่ีดินไดจ้ดัทาํข้ึน พิจารณาจากหมวดหมู่ลกัษณะและสมบติัดินท่ีมี
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ศกัยภาพคลา้ยคลึงกนัในด้านท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตของพืช จดัหมวดหมู่ได ้62 

กลุ่มชุดดิน โดยแต่ละกลุ่มชุดดินจะมีคุณสมบติัดินท่ีแตกต่างกนั โดยแบ่งตามสภาพท่ีพบไดเ้ป็น 4 

กลุ่มใหญ่ ดงัน้ี 

1) กลุ่มชุดดินในพื้นท่ีลุ่มหรือพื้นท่ีนํ้ าขงั พบทุกภาค ไดแ้ก่ กลุ่มชุดดินท่ี 1–25 และ 

กลุ่มชุดดินท่ี 57–59 

2) กลุ่มชุดดินในพื้นท่ีดอนท่ีอยู่ในเขตดินแห้ง พบในภาคกลาง ภาคเหนือและภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ ไดแ้ก่ กลุ่มชุดดินท่ี 28–31, 33, 35-38, 40, 41, 44, 46-49, 52, 54, 55, 56, 60 และ 61 

3) กลุ่มชุดดินในพื้นท่ีดอนท่ีอยู่ในเขตดินช้ืน พบในภาคใต้และพื้นท่ีชายฝ่ังทะเล

ตะวนัออกเฉียงใต ้ไดแ้ก่ กลุ่มชุดดินท่ี 26, 27, 32, 34, 39, 42-45, 50, 51 และ 53 

4) กลุ่มชุดดินท่ีมีความลาดชันสูง พบในพื้นท่ีภูเขาและเทือกเขา ท่ีมีความลาดชัน

มากกวา่ร้อยละ 35 ไดแ้ก่ กลุ่มชุดดินท่ี 62 

กลุ่มชุดดินแต่ละกลุ่มจะมีลกัษณะดินท่ีเฉพาะตามปัจจยัการเกิดดินและการสร้างดิน ซ่ึง

ลักษณะและสมบัติเหล่าน้ีสามารถนํามาพิจารณาประเมินความเหมาะสมสําหรับการปลูกพืช

เศรษฐกิจรวมถึงมนัฝร่ังได ้เช่น ความลึกของดิน เน้ือดิน ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน ความอุดม

สมบูรณ์ของดิน การระบายนํ้าของดิน เป็นตน้ 

กลุ่มชุดดินในพื้นท่ีลุ่มท่ีเหมาะสมสําหรับการปลูกมนัฝร่ังฤดูแลง้ ยกตวัอยา่งเช่น กลุ่ม

ชุดดินท่ี 5 กลุ่มชุดดินท่ี 15 กลุ่มชุดดินท่ี 22 เป็นตน้ โดยเกษตรกรตอ้งมีการเตรียมดินก่อนการปลูก 

เน่ืองจากดินเป็นดินเหนียวหรือดินทรายแป้ง ตอ้งมีการยกร่องและพรวนดินก่อนการปลูกมนัฝร่ัง 

 กลุ่มชุดดินท่ีลักษณะเป็นดินร่วนปนทรายหรือในพื้นท่ีดอน โดยทั่วไปเหมาะสม

สาํหรับการปลูกมนัฝร่ังในฤดูฝน ยกตวัอยา่งเช่น กลุ่มชุดดินท่ี 33 กลุ่มชุดดินท่ี 38 เป็นตน้ 
  

2.2.3 คุณลกัษณะท่ีดินท่ีสาํหรับการประเมินความเหมาะสมสาํหรับการปลูกมนัฝร่ัง 

ฆริกา คนัธา และอภิรักษ์  หลกัชัยกุล (2557) ได้เรียบเรียงคุณลกัษณะท่ีดิน ท่ีจะนาํมา

ประเมินความเหมาะสมสําหรับการปลูกพืช ซ่ึงจะพิจารณาจากคุณลกัษณะท่ีมีผลต่อการปลูกพืชชนิด

นั้น และความพร้อมและความถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีจะนาํมาพิจารณา การประเมินคุณภาพท่ีดิน สําหรับ

การปลูกมนัฝร่ังจึงไดพ้ิจารณาคุณสมบติัดินหรือคุณลกัษณะท่ีดิน แต่ละกลุ่มชุดดินต่อการเจริญเติบโต

และการใหผ้ลผลิตของมนัฝร่ัง 6 คุณลกัษณะ ดงัน้ี  

1)  การระบายนํ้ าของดิน เป็นคุณลกัษณะของดิน ท่ีแสดงถึงความเหมาะสมดา้นความเป็น

ประโยชน์ของออกซิเจนต่อรากพืช (Oxygen availability) 

2) ปริมาณธาตุอาหารพืชในดิน เป็นคุณลกัษณะของดิน ท่ีแสดงถึงความเป็นประโยชน์

ของธาตุอาหารพืช (Plant Nutrient availability) 
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3) ความลึกของดิน เป็นคุณลักษณะของดิน ท่ีแสดงถึงสภาวะการหยัง่ลึกของราก 

(Rooting conditions) 

4) ความจุในการแลกเปล่ียนประจุบวก (cation) และความอ่ิมตวัดว้ยประจุบวก (cation) ท่ี

เป็นด่าง เป็นคุณลกัษณะของดิน ท่ีแสดงถึงความจุในการดูดยดึธาตุอาหาร (Nutrient retention capacity) 

5) สภาพความเป็นกรดด่างของดินและระดบัความลึกของชั้นจาร์โรไซท์ (Jarosite) 

เป็นคุณลกัษณะของดินท่ีแสดงถึงสารพิษในดิน (Soil toxicities) 

6) ความลาดชันของพื้นท่ี เป็นคุณลักษณะของดินท่ีแสดงถึงความเสียหายจากการ       

กดักร่อน (Erosion hazard) 
 

2.2.3.1 การประเมินความเหมาะสมสาํหรับการปลูกมนัฝร่ัง 

บณัฑิต ตนัศิริ และคาํรณ ไทรฟัก (2542) ไดศึ้กษาและประเมินความเหมาะสมสําหรับการ

ปลูกมนัฝร่ังของแต่ละหน่วยท่ีดิน เป็นการประเมินวา่มนัฝร่ังมีความตอ้งการคุณภาพของดินในระดบัใด 

ในท่ีน้ีใชว้ธีิการจบัคู่ (Matching) คุณลกัษณะของดินของแต่ละกลุ่มชุดดินและความตอ้งการปัจจยัต่างๆ 

ต่อการเจริญเติบโตและการใหผ้ลผลิตของมนัฝร่ังทั้ง 6 คู่ดงัท่ีกล่าวไปแลว้ แต่ละคุณลกัษณะดินของ

หน่ึงกลุ่มชุดดินจะมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัใดระดบัหน่ึงจาก 4 ระดบัท่ีไดก้าํหนดไว ้จากนั้นใช้

วธีิการประเมินจากคุณลกัษณะดินท่ีมีความเหมาะสมนอ้ยท่ีสุด (ขอ้จาํกดัรุนแรงท่ีสุด) ของกลุ่มชุดดิน 

เป็นความเหมาะสมสาํหรับการปลูกมนัฝร่ังของกลุ่มชุดดินนั้นๆ 

 นอกจากการวิเคราะห์ความเหมาะสมทางดา้นกายภาพ (physics) ของกลุ่มชุดดินสําหรับ

การปลูกมนัฝร่ัง  กรมพฒันาท่ีดิน ยงัไดพ้ิจารณาขอ้มูลอ่ืนๆ ร่วมดว้ย เช่น เขตป่าไมต้ามกฎหมาย เขต

ปฏิรูปท่ีดิน เขตชลประทาน ขอบเขตการปกครอง สภาพการใชท่ี้ดินท่ีมีการปลูกมนัฝร่ังในระดบัตาํบล 

สภาพการใช้ท่ีดินท่ีมีการปลูกพืชไร่ เป็นตน้ เพื่อกาํหนดพื้นท่ีเหมาะสมสําหรับการปลูกมนัฝร่ังได้

ถูกตอ้งมากยิง่ข้ึน  

การปลูกมนัฝร่ังในประเทศไทยนั้น มีการเพาะปลูกทั้งในฤดูแล้งและฤดูฝน ในการ

วเิคราะห์พื้นท่ีเหมาะสมจึงไดว้เิคราะห์พื้นท่ีปลูกมนัฝร่ังทั้ง 2 ฤดู ดงัน้ี 

การปลูกมนัฝร่ังในฤดูแลง้ เกษตรกรนิยมปลูกในพื้นท่ีนา ปลูกหลงัจากท่ีมีการเก็บเก่ียว

ขา้วแลว้ โดยในพื้นท่ีดงักล่าวจะตอ้งมีนํ้าเพียงพอสาํหรับการปลูกมนัฝร่ัง เน่ืองจากเป็นการเพาะปลูก

ในฤดูแล้ง ในการวิเคราะห์พื้นท่ีเหมาะสมจึงได้นาํขอบเขตชลประทานในพื้นท่ีแต่ละจงัหวดัมา

พิจารณาร่วมกบัความเหมาะสมตามลกัษณะกายภาพ (physics) ของดิน และกาํหนดพื้นท่ีเหมาะสม

สาํหรับมนัฝร่ังฤดูแลง้เฉพาะในพื้นท่ีชลประทานเท่านั้น 

การปลูกมนัฝร่ังในฤดูฝน จะปลูกบนท่ีดอนหากปลูกในท่ีลุ่มจะมีนํ้ าท่วมขงั พบมากใน

บริเวณ อ.พบพระ อ.แม่สอด จงัหวดัตาก อ.ฝางและ อ.ไชยปราการ จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงการปลูกใน
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ฤดูฝนจะอาศยันํ้ าฝนเป็นหลกั ในการวิเคราะห์พื้นท่ีเหมาะสมสําหรับการปลูกมนัฝร่ังฤดูฝน จึงได้

พิจารณาในพื้นท่ีท่ีมีสภาพการใช้ประโยชน์ท่ีดินเป็นพืชไร่ในดินดอน เน่ืองจากในพื้นท่ีพืชไร่นั้นมี

การเปล่ียนแปลงรูปแบบการเพาะปลูกไดม้ากกวา่ไมย้นืตน้ 

ผลการวเิคราะห์พื้นท่ีเหมาะสมสาํหรับการปลูกมนัฝร่ังในแหล่งปลูกมนัฝร่ังสําคญัของ

ประเทศไทย สอดคล้องกับแหล่งปลูกมันฝร่ังท่ีสําคญั ตามข้อมูลการผลิตพืชของกรมส่งเสริม

การเกษตร (2557) พบพื้นท่ีเหมาะสมมากท่ีสุดท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงรายและจงัหวดัลาํปาง  

2.2.3.2  ลกัษณะสาํคญัของกลุ่มชุดดิน ท่ีมีความเหมาะสมสาํหรับการปลูกมนัฝร่ัง 

บณัฑิต ตนัศิริ และคาํรณ ไทรฟัก (2542) ไดส้รุปลกัษณะสําคญัของกลุ่มชุดดิน ท่ีมี

ความเหมาะสมสาํหรับการปลูกมนัฝร่ัง ดงัน้ี 

กลุ่มชุดดินท่ี 5 กลุ่มดินเหนียว ท่ีเกิดจากตะกอนลาํนํ้ า ปฏิกิริยาดินเป็นกลางหรือเป็น

ด่าง การระบายนํ้ าไม่ดี ความอุดมสมบูรณ์ปานกลางในการปลูกพืชหลังนา ควรทาํการยกร่อง 

ปรับปรุงดินดว้ยปุ๋ยหมกัหรือปุ๋ยคอก 1 – 2 ตนัต่อไร่ ร่วมกบัปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรียน์ํ้ า 

กลุ่มชุดดินท่ี 15 กลุ่มดินทรายแป้งลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลาํนํ้ า ปฏิกิริยาดินเป็นกลาง

หรือเป็นด่าง การระบายนํ้ าไม่ดี ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง ในการปลูกพืชหลงันา ควรทาํการยก

ร่อง ปรับปรุงดินดว้ยปุ๋ยหมกัหรือปุ๋ยคอก 1 – 2 ตนัต่อไร่ ร่วมกบัปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรียน์ํ้ า 

กลุ่มชุดดินท่ี 22 กลุ่มดินร่วนทรายหยาบลึกมาก ท่ีเกิดจากตะกอนลาํนํ้ าเน้ือหยาบ 

ปฏิกิริยาดินเป็นกรดถึงกลาง การระบายนํ้าไม่ดี ความอุดมสมบูรณ์ตํ่า ในการปลูกพืชหลงันา ควรทาํ

การยกร่อง ปรับปรุงดินดว้ยปุ๋ยหมกัหรือปุ๋ยคอก 2-3 ตนัต่อไร่ ร่วมกบัปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรียน์ํ้ า 

กลุ่มชุดดินท่ี 33 กลุ่มดินทรายแป้งละเอียดหรือดินร่วนละเอียดลึกมากท่ีเกิดจากตะกอน

แม่นํ้าหรือตะกอนนํ้ าพา รูปพดั ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กนอ้ยถึงเป็นกลาง การระบายนํ้ าดี ความอุดม

สมบูรณ์ปานกลาง สําหรับการปลูกพืชไร่หรือพืชผกั ควรไถพรวนขณะท่ีดินมีความช้ืนท่ีเหมาะสม

ในแต่ละช่วงเวลาของปี เพื่อทาํลายชั้ นดานและป้องกันการเกิดชั้ นดาน จัดระบบการปลูกพืช

หมุนเวยีนใหมี้การปลูกพืชบาํรุงดิน ปรับปรุงดินดว้ยปุ๋ยหมกัหรือปุ๋ยคอก 2-3 ตนัต่อไร่ หรือไถกลบ

พืชปุ๋ยสด ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์นํ้ า มีวสัดุคลุมดิน หรือทาํแนวร้ัวหญ้าแฝก เพื่อรักษา

ความสามารถในการผลิตของดินไวไ้ม่ใหเ้ส่ือมโทรมลง 

กลุ่มชุดดินท่ี 38 กลุ่มดินร่วนหยาบลึกมาก ท่ีเกิดจากตะกอนริมแม่นํ้า มีปฏิกิริยาดินเป็น

กรดเล็กนอ้ยถึงเป็นกลาง การระบายนํ้ าดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง การปลูกพืชไร่ 

ควรจดัระบบการปลูกพืชหมุนเวียน ให้มีการปลูกพืชบาํรุงดินอยู่ดว้ย ปรับปรุงดินดว้ยปุ๋ยหมกัหรือ

ปุ๋ยคอก 2-3 ตนัต่อไร่ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด ร่วมกบัปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรียน์ํ้ า มีวสัดุคลุมดิน ทาํแนว

ร้ัวหรือทาํฐานหญา้แฝกเฉพาะตน้ เพื่อรักษาความสามารถในการผลิตของดินไวไ้ม่ใหเ้ส่ือมโทรมลง 
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2.3 การปลูกมันฝร่ัง 

จากการศึกษาและเรียบเรียงโดย  อภิรักษ ์ หลกัชยักุล (2557)  ในประเด็นการปลูกมนั

ฝร่ัง ซ่ึงการปลูกมนัฝร่ังในประเทศไทยแบ่งเป็น 2 ฤดู ดงัน้ี  

 ฤดูแลง้ เป็นฤดูปลูกมนัฝร่ังในเขตพื้นท่ีราบ ช่วงท่ีเหมาะสม ควรปลูกเดือนพฤศจิกายน

ถึงกลางเดือนธนัวาคม และเก็บเก่ียวประมาณเดือนกุมภาพนัธ์-มีนาคม การปลูกในฤดูแลง้ส่วนใหญ่

จะปลูกในพื้นท่ีราบทางภาคเหนือ ท่ีมีความสูงจากระดบันํ้ าทะเล 300 เมตรข้ึนไป ไดแ้ก่พื้นท่ีสูงในเขต

จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลําพูน พะเยา ตาก แม่ฮ่องสอน ลําปาง น่าน เพชรบูรณ์ และภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ ไดแ้ก่จงัหวดัชยัภูมิ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร หนองคาย อุดรธานี การปลูก

ในฤดูแลง้บนพื้นท่ีราบจะให้ผลผลิตสูง เน่ืองจากไดห้วัพนัธ์ุท่ีมีคุณภาพนาํเขา้จากต่างประเทศโดยตรง 

ประกอบกบัพื้นท่ีปลูกดงักล่าวจะมีอุณหภูมิตํ่ายาวนาน และไดรั้บแสงแดดมากทาํให้มีการลงหวัสะสม

อาหารเร็วและมีระยะเวลาการในการสะสมอาหารยาวนาน มีจาํนวนหัวต่อตน้จาํนวนมากและหัวมี

ขนาดค่อนขา้งใหญ่ อีกทั้งไม่ประสบปัญหาเร่ืองฝนหรือมีฝนตกนอ้ยมากในช่วงระยะเวลาดงักล่าว ทาํ

ใหไ้ดผ้ลผลิตสูง 

ฤดูฝน เป็นฤดูการปลูกมนัฝร่ังในเขตพื้นท่ีภูเขาสูงจากระดบันํ้ าทะเล 700 เมตรข้ึนไป 

ซ่ึงเป็นเขตท่ีมีอุณหภูมิตํ่าเหมาะกบัการปลูกมนัฝร่ัง การปลูกแบ่งเป็น 2 รุ่น คือ 

รุ่นท่ี 1 ตน้ฝน ปลูกเดือนเมษายน-พฤษภาคม จะเก็บเก่ียวเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม  

รุ่นท่ี 2 ปลายฝน ปลูกเดือนสิงหาคม-กนัยายน จะเก็บเก่ียวเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 

การปลูกในฤดูฝนพื้นท่ีทั้งหมดอยู่ในพื้นท่ีสูงโดยเฉพาะในภาคเหนือ ท่ีมีความสูงจาก

ระดบันํ้าทะเลอยา่งนอ้ย 700 เมตร ไดแ้ก่ 

อาํเภอพบพระ แม่สอด จงัหวดัตาก  

อาํเภอชยัปราการ ฮอด แม่แจ่ม ออมก๋อย จงัหวดัเชียงใหม่  

อาํเภอขนุยวม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  

อาํเภอหล่มเก่า  (ภูทบัเบิก ภูหินร่องกลา้) จงัหวดัเพชรบูรณ์ 

บา้นโล๊ะโตะ๊ อาํเภอโกสัมภีย ์จงัหวดักาํแพงเพชร  

การปลูกในฤดูฝน รุ่นท่ี 1 ตน้ฝน จะปลูกในพื้นท่ีสูงและมีอากาศเยน็ในสภาพท่ีมีฝนตก

ผลผลิตท่ีไดจ้ะไม่สูงมากนกั ส่วนการปลูกในฤดูฝนรุ่นท่ี 2 จะเร่ิมปลูกปลายฤดูฝน ในพื้นท่ีสูงท่ีมี

อากาศเยน็เม่ือมีปริมาณฝนลดลงประกอบกบัเร่ิมเขา้สู่ฤดูหนาว อากาศเยน็จะกระตุน้ให้มีการลงหัว

สะสมอาหารจึงไดผ้ลผลิตมากกวา่ฤดูฝน รุ่นท่ี 1 
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2.3.1 พนัธ์ุมนัฝร่ัง  

มนัฝร่ังท่ีปลูกในประเทศไทย แบ่งตามการใชป้ระโยชน์ได ้2 ประเภทคือ มนัฝร่ังพนัธ์ุบริโภค 

และมนัฝร่ังพนัธ์ุโรงงานสําหรับการแปรรูป ดงันั้นพนัธ์ุท่ีใชป้ลูกจึงแตกต่างกนัตามวตัถุประสงคข์องการ

ใชป้ระโยชน์ คือ  

1) มนัฝร่ังเพื่อการบริโภค เป็นมนัฝร่ังท่ีปลูกเพื่อนาํหวัมนัฝร่ังไปปรุงอาหารเพื่อการ

บริโภค ไดแ้ก่ 

พนัธ์ุสปุนตา้ (Spunta) เป็นพนัธ์ุสําหรับการบริโภค นาํเขา้จากประเทศเนเธอร์แลนด ์

ตั้งแต่ปี 2509 นิยมปลูกจนถึงปัจจุบนั เป็นพนัธ์ุเบาปานกลาง อายุปลูกถึงเก็บเก่ียวประมาณ 100-120 วนั 

เจริญเติบโตเร็ว ทรงตน้สูง ทรงพุม่แน่น ใบเล็ก ทนแลง้ไดดี้ โคนตน้สีม่วง ดอกขาว หวัรูปร่างยาวและมี

ขนาดใหญ่ ผวิเรียบสีเหลือง ตาต้ืน เน้ือสีเหลือง ใหผ้ลผลิตต่อไร่สูง 

พนัธ์ุบินท์เจ (Bintje) เป็นพนัธ์ุท่ีเหมาะสําหรับการบริโภคสดและสามารถแปรรูปไดด้ว้ย 

นาํเขา้จากประเทศเนเธอร์แลนด ์ตั้งแต่ปี 2494 เป็นพนัธ์ุเบาปานกลาง เจริญเติบโตเร็ว ใบมีสีเขียวเขม้ ทรง

พุ่มแน่น ดอกมีมีขาว หวัมีลกัษณะค่อนขา้งใหญ่ ขนาดหวัสมํ่าเสมอ เปลือกหนาเรียบสีเหลืองซีด ตาต้ืน 

เน้ือมีสีเหลืองออน ปัจจุบนัไม่นิยมปลูกเน่ืองจากอ่อนแอต่อโรคและใหผ้ลผลิตค่อนขา้งตํ่า 

2) มนัฝร่ังพนัธ์ุโรงงาน สําหรับการแปรรูป เป็นการปลูกเพื่อนาํหัวมนัฝร่ังมาแปรรูป

เป็นผลิตภณัฑต่์างๆ เช่น มนัฝร่ังแผน่ทอดกรอบ (Potato chips) มนัฝร่ังช้ินทอด (French fried) ไดแ้ก่ 

พนัธ์ุเคนนีเบค (Kennebec) เป็นพนัธ์ุสําหรับแปรรูปเป็นมนัทอดแผน่บาง (Potato Chip) 

เป็นพนัธ์ุดงัเดิมจากสหรัฐอเมริกา ปัจจุบนัสามารถผลิตหัวพนัธ์ุไดจ้ากหลายประเทศ เช่น แคนาดา 

เนเธอร์แลนด์ สก๊อตแลนด์ และออสเตรเลีย นาํเขา้ปลูกในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2521 จดัเป็นพนัธ์ุเบา

ปานกลาง มีอายุเก็บเก่ียวประมาณ 100-120 วนั ใบใหญ่ พุ่มหนา ทนแลง้ ไดดี้ ลกัษณะหวักลมรีรูปไข่ 

ผวิเรียบสีเหลืองอ่อน ตาต้ืน เน้ือในสีขาว ใหผ้ลผลิตสูงปานกลาง 

พนัธ์ุแอตแลนติค (Atlantic) เป็นพนัธ์ุสําหรับการแปรรูปเช่นเดียวกบัพนัธ์ุเคนนีเบค 

เป็นพนัธ์ุดงัเดิมจากสหรัฐอเมริกา มีอายุเก็บเก่ียวประมาณ 100-120 วนั ทรงตน้ตั้งตรง พุ่มหนา ใบ

ใหญ่สีเขียวเขม้ หวักลมขนาดปานกลางถึงเล็ก ผวิสีเหลืองอ่อนเป็นร่างแหเล็กนอ้ย เน้ือสีขาวครีม ให้

ผลผลิตสูง 

2.3.2 การเตรียมพนัธ์ุ  

โดยทัว่ไปการปลูกมนัฝร่ังนิยมใช้หัวพนัธ์ุปลูกเน่ืองจากเจริญเติบโตเร็วจากอาหาร

สะสมในหวัพนัธ์ุและใหผ้ลผลิตสูงกวา่การใชเ้มล็ดปลูกซ่ึงตอ้งใชเ้วลาในการพฒันาเจริญเติบโตและ
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ใหห้วัจาํนวนนอ้ยผลผลิตตํ่า และอาจมีการกลายพนัธ์ุ ดงันั้นการจดัการเตรียมหวัพนัธ์ุก่อนลงปลูกท่ี

ถูกตอ้งเหมาะสมจึงเป็นส่ิงสาํคญัท่ี จะทาํใหม้นัฝร่ังเจริญเติบโตดี และใหผ้ลผลิตสูง  

2.3.2.1 ระยะการพกัตวัของหวัพนัธ์ุมนัฝร่ัง  

หวัมนัฝร่ังภายหลงัจากขดุเก็บเก่ียวแลว้ จะมีระยะการเปล่ียนแปลงเป็น 4 ระยะ คือ  

ระยะท่ี 1 ระยะพกัตวั ระยะน้ีตาบนหวัมนัฝร่ังจะไม่แตกหน่อโดยปกติระยะพกัตวัจะใช้

เวลาประมาณ 12-15 สัปดาห์ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัปัจจยัต่างๆ เช่น 

- พนัธ์ุมนัฝร่ัง กลุ่มพนัธ์ุเบา เช่น พนัธ์ุสปุนตา้จะมีระยะพกัตวัสั้ นกว่าพนัธ์ุหนัก 

เช่น พนัธ์ุอลัฟ่า 

- อายุหวัพนัธ์ุเม่ือเก็บเก่ียว ถา้เก็บเก่ียวหวัมนัฝร่ังท่ียงัไม่แก่เต็มท่ี จะมีระยะพกัตวั

นานกวา่หวัพนัธ์ุเก็บเก่ียวท่ีแก่จดั 

- หัวพนัธ์ุจากแปลงท่ีปลูกในแหล่งอากาศร้อนจะพกัตวัสั้ นกว่าหัวพนัธ์ุปลูกใน

แหล่งท่ีมีอากาศเยน็ 

- อุณหภูมิท่ีเก็บรักษาหัวพนัธ์ุ ถา้เก็บในโรงเก็บท่ีอุณหภูมิสูงจะพกัตวัสั้นกว่าหัว

พนัธ์ุท่ีเก็บไวใ้นท่ีอุหณภูมิตํ่า 

- สภาพของหัวพนัธ์ุ หัวพนัธ์ุท่ีมีบาดแผลหรือมีการกระทบกระเทือนจาการเก็บ

เก่ียว การขนส่ง หวัพนัธ์ุท่ีมีโรคและแมลงเขา้ทาํลาย จะพกัตวัสั้นกวา่หวัพนัธ์ุท่ีมีสภาพสมบูรณ์ 

 ระยะท่ี 2 ระยะเร่ิมงอก เม่ือพน้ระยะพกัตวั ตาท่ีอยูป่ลายหวัจะเร่ิมแตกหน่อเพียง 1 ตา 

ส่วนตาอ่ืน ๆ เร่ิมแตก ดงันั้น ระยะท่ีสองจึงไม่ควรนาํไปปลูกเพราะตน้มนัฝร่ังจะเจริญเติบโตชา้ และ

มกัจะงอกเพียงลาํตน้เดียว ทาํใหผ้ลผลิตตํ่าเน่ืองจากจาํนวนหวัมนัฝร่ังมีจาํนวนนอ้ย แต่หวัจะมีขนาด

ใหญ่ 

ระยะท่ี 3 ระยะแตกหน่อขา้ง เม่ือพน้ระยะท่ีสอง ตาอ่ืน ๆ บนหวัจะเร่ิมแตก หวัพนัธ์ุมนัฝร่ัง

ท่ีผลิตใน เขตหนาวและเก็บรักษาในห้องเยน็ จะมีช่วงระยะน้ียาวนานกวา่หวัพนัธ์ุท่ี ผลิตในเขตร้อนและ

เก็บรักษาในสภาพอากาศร้อน ระยะน้ีอาจจะใชเ้วลานานหลายเดือนพอควร เป็นระยะท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ีจะ

นาํไปปลูก ตน้มนัฝร่ังจะเจริญเติบโตเร็วมีจาํนวนตน้มากทาํใหไ้ดมี้จาํนวนหวัมนัฝร่ังมาก ผลผลิตจะสูง 

ระยะท่ี 4 ระยะเส่ือมสภาพ หวัมนัฝร่ังจะเห่ียวและเส่ือมสภาพ หน่อท่ีแตกออกมาจะผอม

และยาว ไม่แข็งแรง แตกก่ิงแขนงมากบางคร้ังจะเกิดลกัษณะผิดปกติ คือเกิดหวัเล็ก ๆ ท่ีหน่อ ระยะ

สั้นไม่เหมาะสมท่ีจะนาํไปปลูก เพราะจะไดต้น้ท่ีอ่อนแอ 

2.3.2.2 การจดัการหวัพนัธ์ุมนัฝร่ัง 

หวัพนัธ์ุมนัฝร่ังท่ีใช้ปลูกในประเทศไทย ส่วนใหญ่จะนาํเขา้มาจากต่างประเทศ หาก

เป็นพนัธ์ุจากประเทศในแถบยุโรป เช่น เนเธอร์แลนด์ สก๊อตแลนด์  เยอรมนั ซ่ึงจะเก็บเก่ียวหวัพนัธ์ุ
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ในเดือนสิงหาคม-กนัยายน เม่ือส่งมาปลูกในไทยในช่วงระหวา่งเดือนพฤศจิกายน ถึงธนัวาคม หวั

พนัธ์ุท่ีนาํเขา้มาก็จะพน้ระยะพกัตวัพอดี กรณีท่ีหน่อยอดงอกออกมาแลว้ควรจะปลิดทิ้งเพื่อกระตุน้ให้ตา

ขา้งแตก แลว้นาํหวัพนัธ์ุไปวางผึ่งเป็นชั้น ๆ หวัทบัซอ้นกนัไม่เกิน 2-3 ชั้น ผึ่งในท่ีร่มท่ีมีแสงสวา่งแต่

อยา่ให้ถูกแสงแดดโดยตรงภายใน 3-6 สัปดาห์ หัวพนัธ์ุจะแตกหน่อจากตาต่างๆ รอบหัว เม่ือหน่อ

งอกยาว 1-2 เซนติเมตร จึงนาํไปปลูกได ้

2.3.2.3  การผา่หวัพนัธ์ุมนัฝร่ัง 

การเตรียมหวัพนัธ์ุมนัฝร่ังเพื่อปลูกสามารถปลูกทั้งหวัหรือผา่หวัพนัธ์ุออกเป็นช้ิน ๆ  

การปลูกโดยใช้หัวพนัธ์ุทั้ งหัว มีข้อดี คือหัวพนัธ์ุมีอาหารสะสมมาก จะช่วยเร่งการ

เจริญเติบโตไดดี้ จึงส่งผลใหผ้ลผลิตสูงกวา่การปลูกดว้ยหวัพนัธ์ุท่ีผา่เป็นช้ิน แต่ขอ้เสีย คือส้ินเปลืองหวั

พนัธ์ุมาก อาจใชห้วัพนัธ์ุมากถึง 400 กิโลกรัมต่อไร่ ทาํใหต้น้ทุนการผลิตสูง 

การปลูกโดยการผ่าหัวพนัธ์ุ  มีขอ้ดีคือใช้จะหัวพนัธ์ุปลูกจะประมาณ 100-150 กิโลกรัม

ต่อไร่ เป็นการลดตน้ทุนการผลิต แต่มีขอ้เสีย คือ จะทาํใหเ้ช้ือโรคเขา้ทาํลายทาํให้หวัพนัธ์ุเน่าเสียไดง่้าย  

และมีโอกาสติดโรคจากหวัพนัธ์ุท่ีเป็นโรคไปยงัหวัพนัธ์ุท่ีปลอดโรค โดยติดไปกบัมีดท่ีใชผ้า่ไดง่้าย 

วธีิการผา่หวัพนัธ์ุมนัฝร่ัง มีขอ้ควรปฏิบติัดงัน้ี  

เม่ือหวัพนัธ์ุเร่ิมแตกตาขา้งพอสังเกตเห็นได ้ จะเป็นระยะท่ีพร้อมจะนาํไปผ่า ควรผ่าหัว

พนัธ์ุก่อนปลูกอยา่งนอ้ย 1 สัปดาห์ การผา่ควรใชมี้ดคมชุบแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต ์หรือนํ้ ายาฆ่าเช้ือ

โรค ผา่กลางหวัแบ่งคร่ึงตามยาว โดยผา่จากดา้นทา้ยไปดา้นหวั จากนั้นตดัแบ่งเป็นช้ิน ๆ ตามแนวยาว

และแนวตั้งให ้1 ช้ินมีตาอยา่งยอ้ย 1 ตา  

หลงัจากผา่แต่ละหวัเสร็จแลว้ ควรจุ่มใบมีดในแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต ์หรือนํ้ ายาฆ่า

เช้ือโรค ก่อนจะท่ีจะผา่หวัต่อไปเพื่อป้องกนัการติดโรค 

นาํหัวพนัธ์ุท่ีผ่าแล้วไปแช่สารเคมีป้องกนักาํจดัเช้ือรา เช่น สารละลายเมตาเล็กซิล (เอ

พรอน) อตัราส่วนตามคาํแนะนาํ แช่นาน 5 นาที แลว้นาํไปผึ่งใหแ้หง้  

ปัจจุบนัเกษตรกรนิยมนาํหวัพนัธ์ุท่ีผา่แลว้ไปคลุกกบัปูนซีเมนต ์โดยคลุกเคลา้ใหปู้นกระจาย

โดยทัว่ช้ินหวัพนัธ์ุ เพื่อใหปู้นฉาบบริเวณแผลท่ีถูกผา่เม่ือปูนแหง้จะเป็นแผน่บาง  ๆเป็นการป้องกนัมิให้ช้ิน

พนัธ์ุสูญเสียความช้ืนและป้องกนัการเขา้ทาํลายของเช้ือโรคต่าง  ๆเม่ือนาํไปปลูก 

นาํหวัพนัธ์ุท่ีผึ่งแหง้แลว้ไปเพาะในแปลงเพาะท่ีใชท้รายหรือข้ีเถา้แกลบเป็นวสัดุเพาะ เกล่ีย

ให้เรียบหนาประมาณ 3-5 เซนติเมตร โดยนาํหวัพนัธ์ุมาวางเรียงบนแปลงเพาะ ให้วางส่วนตาอยูด่า้นล่าง

แลว้กลบดว้ยทรายบาง ๆ หนาประมาณ 1 เซนติเมตร รดนํ้ าให้ช้ืนอยู่เสมอระวงัอย่าให้แฉะหรือนํ้ าขงั 

หลงัจากชาํประมาณ 1 สัปดาห์ หน่อจะงอกยาว 1-2 เซนติเมตร จึงนาํไปปลูก 
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หากไม่นาํหวัพนัธ์ุท่ีผา่แลว้ไปชาํในแปลงเพาะ อาจจะนาํไปเก็บในลงัไมห้รือกระสอบป่าน 

โดยใส่เพียงคร่ึงกระสอบเพื่อไม่ให้เบียดชิดกนัแน่นจนเกินไป แลว้คลุมดว้ยกระสอบป่านท่ีช้ืน ระวงัอยา่

ใหอุ้ณหภูมิของภาชนะท่ีบรรจุหวัพนัธ์ุสูงเกินไป จะทาํใหเ้น่าเสียไดง่้าย 

ส่วนเกษตรกรท่ีนาํหัวพนัธ์ุท่ีตดัแบ่งและคลุกปูนซีเมนต์แล้วจะนาํไปวางตะกร้าท่ีบุดว้ย

กระดาษหนงัสือพิมพ ์โดยไม่ตอ้งรดนํ้า ประมาณ 1 สัปดาห์ หน่อจะงอกยาว 1-2 เซนติเมตร จึงนาํไปปลูก 

2.3.3 การเตรียมดิน 

ก่อนปลูกมนัฝร่ังควรนาํตวัอยา่งดินไปวเิคราะห์เพื่อทาํการปรับปรุงดินให้เหมาะสมต่อการ

ปลูกหลงัจากนั้นไถเตรียมดินให้ลึกอยา่งนอ้ย 20 เซนติเมตร ตากดินไวก่้อนปลูกประมาณ 10-15 วนั หาก

ดินเป็นกรด ควรใช้โดโลไมท์หรือปูนขาวหว่านให้ทัว่แปลง อตัรา 200-500 กิโลกรัมต่อไร่ หรือตาม

คาํแนะนาํตามค่าการวิเคราะห์ดิน ใส่ปุ๋ยอินทรีย ์เช่นปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมกั 1-2 ตนัต่อไร่ จากนั้นไถพรวนอีก 

2-3 คร้ัง เพื่อให้ดินร่วนซุย จึงยกร่องหรือยกแปลงปลูก ดินตอ้งมีความช้ืนมากพอท่ีจะปลูก กน้หลุมควร

ปรับปรุงดินให้ร่วนซุยเพื่อให้ลงหัวได้ดี รองกน้หลุมปลูกดว้ยสารเคมีป้องกนักาํจดัแมลงและปุ๋ยคอก 

เช่นข้ีววั 30-50 กรัมต่อหลุม คลุกเคลา้ใหเ้ขา้กนั 

2.3.4 วธีิการปลูก  

การปลูกสามารถปลูกได ้3 วิธีคือ 

1.  ปลูกแบบแถวเด่ียวไม่ยกร่อง วิธีน้ีจะขุดร่องยาวตามแนวแปลงลึกประมาณ 1 หน้าจอบ 

ระยะระหว่างร่อง 75-90 เซนติเมตร ใส่ปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมีรองก้นหลุมก่อนปลูก โดยโรยในร่องแล้ว

คลุกเคลา้กบัดิน วางหวัพนัธ์ุในร่องห่างกนั 20-30 เซนติเมตร แลว้กลบดินหนาประมาณ 5-10 เซนติเมตร 

ข้ึนอยูก่บัความช้ืนของดินและอุณหภูมิของอากาศ หากดินแห้งและอุณหภูมิสูงควรปลูกให้ลึก เม่ืองอก

แลว้จะใส่ปุ๋ยพูนโคนทาํใหเ้ป็นร่องข้ึนมาในภายหลงั วธีิน้ีนิยมปลูกบนพื้นท่ีสูงเป็นมนัฝร่ังฤดูฝน 

2. ปลูกแบบแถวเด่ียวยกร่อง วิธีน้ีจะขุดยกร่องให้สูงข้ึนสันร่องสูงประมาณ 20 เซนติเมตร 

ระยะระหวา่งร่องประมาณ 75-90 เซนติเมตร ขุดหลุมปลูกบนสันร่องห่างกนั 20-30 เซนติเมตร ใส่ปุ๋ยคอก

และปุ๋ยเคมีรองกน้หลุมก่อนปลูก โดยโรยในร่องแลว้คลุกเคลา้กบัดินวางหวัพนัธ์ุลงในหลุมแลว้กลบ

ดินหนา 5-10 เซนติเมตร ร่องจะลึกแปลงจะสูงชดัเจนเม่ือมีการใส่ปุ๋ยพูนโคนต่อมา วิธีน้ีนิยมปลูกใน

พื้นท่ีนาส่วนใหญ่เป็นมนัฝร่ังฤดูแลง้ 

3. ยกแปลงปลูกแบบแถวคู่ วิธีน้ีจะยกแปลงปลูกขนาดกวา้ง 100-120 เซนติเมตร ยาวตาม

พื้นท่ี ขุดหลุมปลูกแถวคู่บนหลงัแปลง ระยะระหว่างแถว 40-80 เซนติเมตร ระยะระหว่างหลุม 30-40 

เซนติเมตร ใส่ปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมีรองกน้หลุมก่อนปลูก โดยโรยในร่องแลว้คลุกเคลา้กบัดิน วางหวัพนัธ์ุ

ลงในหลุมแลว้กลบดินหนา 5-10 เซนติเมตร วธีิน้ีปัจจุบนัเกษตรกรไม่นิยมปลูกเท่า 2 วธีิแรก 
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การปลูกมนัฝร่ังทั้ง 3 วิธีน้ี เกษตรกรสามารถเลือกแบบใดแบบหน่ึงได้ ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบั

ความชาํนาญ และควรพิจารณาวา่จะนาํเคร่ืองจกัรกลทุ่นแรงมาช่วยหรือไม่ นบัตั้งแต่การยกร่องปลูก 

การพรวนดินพูนโคน การใชเ้คร่ืองเก็บเก่ียว ซ่ึงวิธีการปลูกแถวเด่ียวทั้งแบบปลูกในร่องและปลูกแบบ

ยกร่องจะสะดวกต่อการใชเ้คร่ืองมือจกัรกล 

สําหรับการเตรียมดินและความลึกของการปลูก มีขอ้ควรคาํนึงถึง คือสันร่องควรมีความ

กวา้งค่อนขา้งมาก และปลายสันร่องโคง้มนซ่ึงจะช่วยทาํให้หวัมนัฝร่ังมีขนาดใหญ่ และควรวางหวัพนัธ์ุ

ใหอ้ยูสู่งกวา่ระดบัทอ้งร่อง เพื่อป้องกนัไม่ให้หวัมนัฝร่ังแช่อยูใ่นนํ้ า กรณีท่ีมีการให้นํ้ าตามร่องและมีนํ้ า

ขงัในร่อง  

2.3.5 การปลูกซ่อม  

ภายหลงัจากปลูกและให้นํ้ าตามกาํหนดแลว้ ให้สํารวจดูแปลงปลูกหากหลุมปลูกหลุม

ไหนตน้มนัฝร่ังตายหรือไม่งอก ใหรี้บดาํเนินการปลูกทดแทนโดยเร็วภายใน 7-10 วนั 

 

2.4 การปฏิบัติดูแลรักษา 

จากการศึกษาและเรียบเรียงโดย  อภิรักษ ์หลกัชยักุล และ อรทยั วงค์เมธา (2557) ใน

ประเด็นการปฏิบติัดูแลรักษามนัฝร่ัง โดยมีแนวทางในการปฏิบติัดูแลรักษาดงัน้ี  

2.4.1 การใส่ปุ๋ย 

การใส่ปุ๋ยมนัฝร่ัง ตอ้งคาํนึงถึงความอุดมสมบูรณ์ของดินท่ีใชป้ลูกมนัฝร่ัง วา่มีธาตุอาหาร

อยู่แล้วมากน้อยเพียงใด โดยเกษตรกรเก็บตวัอย่างดินแล้วนาํส่งตวัอย่างดินผ่านทางหมอดินอาสา 

อาสาสมคัรเกษตร นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตร หรือสํานกังานเกษตรอาํเภอ  ซ่ึงจะรวบรวมและจดัส่ง

ตวัอยา่งดินไปตรวจวิเคราะห์โดยกรมพฒันาท่ีดิน  แลว้กรมพฒันาท่ีดิน จะส่งผลการตรวจวิเคราะห์ให้

เกษตรกร เกษตรกรจึงพิจารณาใชช้นิดและอตัราปุ๋ยท่ีเหมาะสม ตามค่าวิเคราะห์ดิน และการใส่ปุ๋ยควร

จะใส่ทั้งปุ๋ยอินทรียไ์ดแ้ก่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมกั  และปุ๋ยเคมี โดยทัว่ไปแลว้ ควรแบ่งการใส่ปุ๋ยให้มนัฝร่ังเป็น 

3 คร้ัง ดงัน้ี 

คร้ังท่ี 1 ใส่รองกน้หลุม ก่อนปลูกโดยใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อตัรา 100 กิโลกรัมต่อไร่ 

คร้ังท่ี 2 เม่ือมนัฝร่ังอายุได ้15-20 วนัหลงัปลูก ใส่ปุ๋ยยูเรียอตัรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ โดยใส่

เป็นแถวขา้งตน้พร้อมกบัพูนดินกลบโคน 

คร้ังท่ี 3 เม่ือมนัฝร่ังอายุได ้ประมาณ 30 วนัหลงัปลูกใส่ปุ๋ยโพแทสเซ่ียมซัลเฟต อตัรา 25 

กิโลกรัมต่อไร่ โดยโรยเป็นแถวพร้อมกบัพูนดินกลบโคนอีกคร้ังหน่ึง 
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การใส่ปุ๋ยไนโตรเจน ช่วยเร่งการเจริญเติบโตทางลาํตน้ ถา้ใส่มากเกินไป ตน้มนัฝร่ังจะ

มีการเจริญเติบโตทางใบมากผิดปกติ และตน้มนัฝร่ังจะแก่ช้า การลงหัวจะช้าลง หัวมนัฝร่ังจะมี

เปอร์เซ็นตน์ํ้าหนกัแหง้ตํ่า มีผวิบาง ถลอกง่ายขณะขดุเก็บเก่ียว และมีอายกุารเก็บรักษาสั้น 

ปุ๋ยฟอสฟอรัส ช่วยเร่งการพฒันาและการเจริญเติบโตของลาํตน้และราก เร่งการลงหวั 

และช่วยเพิ่มจาํนวนหวัต่อตน้ 

ปุ๋ยโพแทสเซียม ช่วยในการดูดซึมและการเคล่ือนยา้ยธาตุอาหารการสะสมแป้งในหวั 

ถา้ใส่มากเกินไป อาจมีผลต่อคุณภาพของหวั ทาํใหมี้เปอร์เซ็นตน์ํ้าหนกัแห้งตํ่า โดยเฉพาะปุ๋ยท่ีอยูใ่น

รูปคลอไรด ์หรือโพแทสเซียมคลอไรด ์

ดินท่ีเป็นกรด มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างหรือค่า pH ตํ่ากวา่ 4.8 อาจทาํให้ตน้มนัฝร่ัง ขาดธาตุ

แคลเซียมกบัแมกนีเซียม ซ่ึงมีความสาํคญัต่อการเจริญของหน่อ ควรใส่ปูนโดโลไมท ์ช่วงเตรียมดินก่อนปลูก

อยา่งนอ้ย 1 เดือน  

2.4.2 การพูนโคน 

การพูนโคน คือการขุดดินบริเวณกลางระหว่างแถวตน้มนัฝร่ังข้ึนมากลบท่ีโคนตน้ 

ปกติเกษตรกรจะทาํ 2 คร้ัง คร้ังแรกหลงัมนัฝร่ังงอกและกาํลงัเจริญเติบโต คร้ังท่ี 2 จะทาํพร้อมกบั

การใส่ปุ๋ย ซ่ึงต้องพูนโคนก่อนมันฝร่ังจะออกดอก โดยให้ดินท่ีกลบโคนต้นสูงประมาณ 20-25 

เซนติเมตร แต่บางพื้นท่ีเช่น เกษตรกรในอาํเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ จะทาํการพูนโคนหลงั

ปลูกพร้อมกบัการใส่ปุ๋ยเพียงคร้ังเดียว  

การพูนโคนมีความสาํคญัต่อผลผลิตของมนัฝร่ัง เน่ืองจากหวัมนัฝร่ังเกิดจากลาํตน้ใตดิ้นท่ี

เรียกวา่ไหล ซ่ึงงอกออกมาจากส่วนโคนของลาํตน้ ตรงส่วนปลายของไหลน้ีจะพองตวัออกทาํหนา้ท่ีเก็บ

สะสมอาหารเป็นหวัมนัฝร่ัง แต่ถา้ไหลน้ีเกิดโผล่พน้ดินข้ึนมาก็จะเจริญเป็นลาํตน้มีใบตามปกติ ดงันั้น

จึงจาํเป็นตอ้งพูนดินกลบโคนตน้เพื่อให้มีการลงหัวดีรวมทั้ง เป็นการป้องกนัไม่ให้หัวมนัฝร่ังถูก

แสงแดด ซ่ึงจะทาํให้หัวเกิด สีเขียว ไม่เป็นท่ีตอ้งการของตลาดหรือโรงงาน และถา้ดินบริเวณหัวมนั

ฝร่ังต้ืนทาํใหอุ้ณหภูมิบริเวณหวัมนัฝร่ังสูงจะเร่งให้หวัมนัฝร่ังออกราก 

2.4.3 การใหน้ํ้า 

มนัฝร่ังเป็นพืชท่ีตอ้งการนํ้ าสมํ่าเสมอ ความถ่ีของการให้นํ้ าจะแปรผนัตามระยะการ

เจริญเติบโตของมนัฝร่ัง 

1) ระยะเวลาการใหน้ํ้า  

ระยะหลงัจากปลูก เป็นช่วงท่ีมนัฝร่ังเร่ิมแตกยอด ใบ ก่ิงและเพิ่มปริมาณราก มนัฝร่ัง

ตอ้งการนํ้ าน้อยแต่ตอ้งมีความช้ืนสมํ่าเสมอ ดงันั้นในระยะน้ีควรให้นํ้ าปริมาณน้อยเพียงพอแก่การ
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งอกและพฒันาใบ ลาํตน้และรากเท่านั้นถ้าให้นํ้ ามากเกินไปอาจทาํให้หัวพนัธ์ุท่ีปลูกเน่าเกิดความ

เสียหายได ้

ระยะการพฒันาใบและลาํต้นภายหลังจากมนัฝร่ังงอก มันฝร่ังจะค่อยๆ เพิ่มความ

ตอ้งการนํ้ ามากข้ึนสูงสุดเม่ือตน้เจริญเติบโตคลุมดินเต็มท่ี และตอ้งการปริมาณนํ้ ามากจนตน้มนัฝร่ัง

แก่ จึงควรใหน้ํ้าปริมาณมากข้ึนและสมํ่าเสมอ  

ระยะลงหวั ควรใหน้ํ้าอยา่งสมํ่าเสมอ แต่อยา่ใหน้ํ้าท่วมขงัในแปลงอาจทาํให้หวัมนัฝร่ัง

เน่าเสียหายได ้ในระยะน้ีถา้ใหน้ํ้าไม่สมํ่าเสมอจะใหห้วัมนัฝร่ังมีลกัษณะผดิปกติ  

2) วธีิการใหน้ํ้า 

การให้นํ้ ามนัฝร่ังมีหลายวิธี ข้ึนอยูก่บัสภาพพื้นท่ีปลูกวา่เป็นพื้นท่ีราบหรือท่ีดอน และ

อยู่ในเขตชลประทนหรือมีแหล่งนํ้ าหรือไม่ อีกทั้งเจา้ของมีตน้ทุนในการดาํเนินการหรือไม่ ปัจจยั

เหล่าน้ี จึงเป็นตวักาํหนดวธีิการใหน้ํ้าในพื้นท่ีเพาะปลูกของเกษตรกรดว้ย 

โดยทัว่ไปถา้เป็นพื้นท่ีราบและอยูใ่นเขตชลประทาน เกษตรกรนิยมใชว้ิธีปล่อยนํ้ าไป

ตามร่องให้นํ้ าไหลซึมไปสู่บริเวณราก เกษตรกรอาจช่วยตกัรดให้ดินมีความช้ืนพอเหมาะ ไม่แห้ง

หรือแฉะเกินไป หรืออาจบางพื้นท่ีอาจให้เป็นระบบนํ้ าหยดซ่ึงสามารถควบคุมปริมาณนํ้ าและ

ประหยดันํ้าไดดี้กวา่แบบปล่อยนํ้าไปตามร่อง 

ในเขตพื้นท่ีสูงโดยเฉพาะการปลูกในช่วงตน้ฤดูฝน เกษตรกรท่ีมีแหล่งนํ้ าจะให้นํ้ าแบบ

สปริงเกอร์ เพื่อช่วยใหก้ารงอกของตน้มนัฝร่ังสมํ่าเสมอและภายหลงัจากการใส่ปุ๋ย และจะให้เม่ือฝน

ทิ้งช่วง เพื่อใหม้นัฝร่ังเจริญเติบโตเป็นปกติ และเม่ือฝนตกตามฤดูกาล ตน้มนัฝร่ังก็จะมีความแขง็แรง

และใชน้ํ้าฝนตามธรรมชาติได ้ 

การใหน้ํ้าถา้ใหน้ํ้ามากจนท่วมขงั จะทาํให้ผิวหวัมนัฝร่ังไม่สวยและเน่าเสียไดง่้าย  เม่ือ

ใกลช่้วงการเก็บเก่ียวควรงดใหน้ํ้าก่อนขดุประมาณ 2 สัปดาห์ 

2.4.4 การป้องกนักาํจดัศตัรูมนัฝร่ัง 

จากการศึกษาและเรียบเรียง การป้องกนักาํจดัศตัรูมนัฝร่ัง โดยโรคท่ีเกิดจากเช้ือรา

ศึกษาและเรียบเรียงโดย สุรชาติ คูอาริยะกุล (2544), และโรคท่ีเกิดจากเช้ือแบคทีเรีย ศึกษาและเรียบ

เรียงโดย วงศ ์บุญสืบสกุล (2544) โดยทัว่ไปมนัฝร่ังเป็นพืชท่ีปลูกง่ายและเจริญเติบโตไดดี้ หากดินท่ี

ปลูกเป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย และสภาพแวดลอ้มเหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามการปลูกมนั

ฝร่ังในปัจจุบนัยงัคงประสบปัญหาโรคและแมลงศตัรูพืชอยูเ่สมอ โดยการระบาดของโรคและแมลง

ตั้งแต่ในระยะเร่ิมปลูกจนถึงระยะเก็บเก่ียว รวมถึงระยะเก็บรักษา ดงันั้นจึงจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้ง

ศึกษาลกัษณะอาการการเขา้ทาํลายของโรคและแมลง เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการวินิจฉัยโรค วาง

แนวทางเลือกวธีิแกไ้ขท่ีเหมาะสมเพื่อควบคุมป้องกนัและกาํจดัโรคให้ลดลงหรือหมดไป โดยการใช้
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สารเคมีควบคุมโรคและแมลงอย่างถูกตอ้งในปริมาณท่ีเหมาะสม หรือการใชว้ิธีการจดัการศตัรูพืช

แบบผสมผสาน (Integrated pest management, IPM) เพื่อป้องกนัการด้ือยาของโรคและแมลง และ

เพื่อช่วยป้องกนัการระบาดจนก่อให้เกิดความเสียหายกบัผลผลิตจนไม่สามารถแก้ไขได้ รวมถึง

เพื่อใหไ้ดผ้ลผลิตท่ีมีคุณภาพและไดรั้บผลตอบแทนคุม้ค่า 

2.4.4.1 โรคและการป้องกนัควบคุมโรคในมนัฝร่ัง  

จากการศึกษาและเรียบเรียงโดย  อภิรักษ ์หลกัชยักุล และ อรทยั วงคเ์มธา (2557) การ

ปลูกมนัฝร่ังในประเทศไทย จะมีโรคท่ีสาํคญัท่ีทาํความเสียหายแก่ผลผลิตและคุณภาพของมนัฝร่ัง มี

อยูห่ลายชนิดดว้ยกนั ซ่ึงสามารถแบ่งออกไดด้งัน้ี 

2.4.4.1.1 โรคท่ีเกิดจากเช้ือรา 

1) โรคใบไหม ้  ( Late blight)   เกิดจากเช้ือราไฟทอฟธอรา (Phytophthora infestans)  

ลกัษณะอาการเร่ิมแรกแผลจะปรากฏบนใบเป็นจุดชํ้ าฉํ่ านํ้ ามีลกัษณะกลม  หรือค่อนข้างกลม แล้ว

ลุกลามขยายจนเป็นแผลใหญ่ภายใน 2-3 วนั ตรงกลางแผลจะแห้งเป็นสีนํ้ าตาล  ขอบแผลเปียกช้ืนเป็น

สีดาํ เน้ือเยื่อใบรอบขอบแผลมีสีเหลืองซีด ฉํ่านํ้ า ในสภาพอากาศช้ืนหรือหมอกลงจดัจะปรากฏเส้นใย 

และสปอร์สีขาวหรือเทาข้ึนท่ีวงรอบนอกของแผลดา้นใตใ้บ แผลบนลาํตน้และก่ิงกา้น มีสีนํ้ าตาลหรือ 

สีดาํเม่ือเป็นแผลมากบริเวณรอบส่วนของลาํตน้และก่ิงกา้น จะทาํให้เกิดการหกัพบั  และแห้งตาย ส่วน

หวัมนัฝร่ังมกัติดเช้ือจากสปอร์ท่ีถูกนํ้ าฝนชะจากใบและลาํตน้ลงไปในดิน  ผิวเปลือกมีลกัษณะเป็นสี

นํ้ าตาล  เม่ือผ่าหวัดูจะพบเน้ือเยื่อหวัรอบนอกแห้งเป็นสีนํ้ าตาล ขอบแผลไม่ชดัเจน บริเวณเน้ือเยื่อแผล

จะมีเช้ือจุลินทรียช์นิดอ่ืนเขา้ร่วมทาํลาย ทาํให้เกิดอาการเน่าเพิ่มข้ึนทั้งในแปลงปลูกและระหว่างการ

เก็บรักษา 

2) โรคใบจุดสีนํ้ าตาล (Early blight) เกิดจากเช้ือราอลัเทอร์นาเรีย (Alternaria solani) 

ลกัษณะอาการคือแผลท่ีปรากฏบนใบจะมีอาการเร่ิมจากจุดแผลเล็กสีนํ้ าตาลถึงดาํ เป็นทรงกลมหรือ

เหล่ียม ขนาดตั้งแต่ 2-4 มิลลิเมตร เป็นแอ่งจมยุบลงไปจากผิวเน้ือเยื่อใบปกติเล็กนอ้ย  เน่ืองจากแผลถูก

จาํกดัโดยเส้นใบอาจมีขนาด 1-2 เซนติเมตร  จุดแผลสีดาํเล็กจะเกิดเป็นวงกลมเรียงซ้อนกนัเป็นชั้นๆ 

โดยมีจุดศูนยก์ลางร่วมกนั แผลปรากฏบนใบมากกวา่บนลาํตน้ และจะปรากฏในช่วงท่ีมนัฝร่ังเร่ิมลงหวั  

โดยเกิดท่ีใบแก่ซ่ึงอยูส่่วนล่างของลาํตน้ก่อน แลว้ลุกลามติดกนั ทาํให้ใบพืชเหลือง ร่วง และตาย  แผล

ของหวัมนัฝร่ังท่ีเน่าจะมีลกัษณะแห้งและเหนียว มีสีนํ้ าตาลคลํ้ า ในสภาพแวดลอ้มท่ีไม่เหมาะสม เช่น 

อากาศร้อน ความช้ืนสูง การขาดธาตุอาหาร หรือมีโรคอ่ืนร่วมดว้ยจะทาํให้พืชอ่อนแอต่อโรคน้ี  และ

พืชแหง้ตายก่อนกาํหนด 

3) โรคเห่ียวและหวัเน่า (Fusarium dry rot and wilt) จากการศึกษาของ WikiGardener 

(2012) พบวา่เกิดจากเช้ือราฟิวซาเรียม (Fusarium spp.) ลกัษณะอาการคือจะเกิดข้ึนท่ีราก หรือส่วน
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ของตน้ท่ีอยูร่ะดบัผิวดิน หรือใตพ้ื้นดิน ทาํให้เน้ือเยื่อบริเวณท่ีเป็นโรคเปล่ียนเป็นสีนํ้ าตาล จากนั้นใบท่ี

อยูส่่วนล่างของลาํตน้จะเหลือง และใบท่ีอยูสู่งข้ึนไปจะเหลืองเป็นดวง ต่อมาตน้จะเห่ียวแห้งตาย  ซ่ึงโรค

จะเกิดเพียงดา้นใดด้านหน่ึงของลาํตน้เท่านั้น อาการหัวเน่าเป็นปัญหาสําคญัในการเก็บรักษา ในระยะ

เร่ิมแรกหัวจะมีสีคลํ้ า และยุบตวัลงเล็กน้อย  ต่อมาแผลบริเวณผิวจะขยายออก พร้อมกบัเน้ือเยื่อส่วนใต้

แผลเน่าและยุบตวั ทาํให้เกิดเป็นโพรง และอาจมีเส้นใยของเช้ือหลากหลายสีภายในโพรง  ข้ึนกบัชนิด

ของเช้ือราฟิวซาเรียมท่ีทาํให้เกิดโรค  ส่วนขอบแผลบริเวณผิวนอกจะมีเส้นใยของเช้ือและจุดสีขาวเล็ก

เกิดเป็นวงกลมเรียงซ้อนกนัเป็นชั้นๆ โดยมีจุดศูนยก์ลางร่วมกนั ในท่ีสุดหัวท่ีเป็นโรคจะแห้งและแข็ง 

ในสภาพอากาศช้ืนแฉะ หวัมนัฝร่ังจะแสดงอาการเน่าเละบริเวณหวัติดกบัไหล แผลมีสีนํ้ าตาลลึกลงไป

ในหวั บริเวณท่อนํ้าและท่ออาหารจะมีสีนํ้าตาล 

4) โรคลาํตน้เน่า (Stem rot) เกิดจากเช้ือราสเคลอโรเทียม (Sclerotium rolfsii) ลกัษณะ

อาการคือในระยะแรกพืชจะแสดงอาการเห่ียว และใบเหลืองในเวลากลางวนัท่ีมีอากาศร้อน พอตกเยน็

หรือกลางคืนจะกลบัสดเหมือนเดิม และอาการ เห่ียวจะรุนแรงข้ึนจนในท่ีสุดตน้จะเห่ียวอย่างถาวร แห้ง

ตายทั้งตน้ บริเวณลาํตน้ท่ีอยู่ระดบั หรือใตผ้ิวดินลงไปเล็กนอ้ย จะมีเส้นใยสีขาวของเช้ือราข้ึนอยู่ทัว่ตน้

และบริเวณพื้นดินโดยรอบ พร้อมกบัมีเม็ดสเคลอโรเทียเป็นเม็ดกลมเล็กๆ คลา้ยเม็ดผกักาด เม่ือเร่ิมเกิด

จะเป็นสีขาวแลว้เปล่ียนเป็นสีนํ้ าตาลหรือดาํเม่ือแก่ เม็ดสีพวกน้ีจะมีจาํนวนมากและมองเห็นไดช้ดัเจน 

หลงัจากเขา้ทาํลายบริเวณโคนตน้แลว้ เส้นใยจะเจริญแผ่กระจายข้ึนมายงัลาํตน้ขา้งบนและลึกลงไปใต้

ดิน ทาํลายส่วนรากทั้งหมด มีผลทาํให้พืชเกิดอาการเห่ียวและแห้งตาย สําหรับหัวมนัฝร่ังท่ีถูกเช้ือเขา้

ทาํลาย อาจเน่าในแปลงปลูกก่อนเก็บเก่ียว หรือระหวา่งการเก็บรักษา หรือระหวา่งขนส่ง และมกัมีเช้ือท่ี

ทาํใหเ้กิดโรคเน่าเขา้ร่วมทาํลาย หวัพนัธ์ุท่ีปลูกในแปลงถา้มีการติดเช้ืออาจเน่าและไม่งอก 

5) โรคโคนเน่าและแผลสะเก็ดดาํ (Stem canker and black scurf) จากการศึกษาของ     

สุรชาติ คูอาริยะกุล (2544), สมศกัด์ิ ศิริพลตั้งมัน่ และคณะ (2552), Loria et al. (1993), พบวา่เกิดจาก

เช้ือราไรซ๊อกโทเนีย (Rhizoctonia solani) ลกัษณะอาการคือเช้ือจะเขา้ทาํลายหน่อท่ีงอกออกมาจากหวั

พนัธ์ุ ทาํให้หน่อไม่งอกออกมาเป็นตน้กลา้ ในระยะท่ีตน้กลา้เจริญเติบโตเหนือดินแลว้ เน้ือเยื่อของลาํ

ตน้และไหลบริเวณท่ีอยูต่ ํ่ากวา่ระดบัผิวดิน จะแสดงอาการเป็นแผลสะเก็ดสีนํ้ าตาลดาํยุบตวัลงตํ่ากว่า

เน้ือเยื่อพืชปกติเล็กนอ้ย   ขนาดแผลและรูปร่างไม่แน่นอน แผลสะเก็ดอาจเกิดรอบส่วนของลาํตน้ ทาํ

ใหห้วัท่ีเกิดบนพื้นดินเห่ียวแหง้และตาย ส่วนไหลท่ีอยูต่ ํ่ากวา่ระดบัผิวดินท่ีเป็นแผลสะเก็ดโดยรอบอาจ

ไม่สร้างหวั ในระยะท่ีสร้างหวั จะพบเส้นใยสีขาวของเช้ือสาเหตุบริเวณโคนลาํตน้ ทาํให้เน้ือเยื่อบริเวณ

นั้นเสียหายเพียงเล็กนอ้ย  ส่วนบริเวณผิวเปลือกหัวมนัฝร่ัง พบเม็ดแข็งสีนํ้ าตาลแก่หรือสีดาํ ขนาดและ

รูปร่างไม่แน่นอน ซ่ึงเป็นระยะพกัตวัของเช้ือรา 
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2.4.4.1.2 โรคท่ีเกิดจากเช้ือแบคทีเรีย 

1) โรคเห่ียวเขียว (Bacterial wilt) เกิดจากเช้ือแบคทีเรียซูโดโมแนส หรือ ราลสโตเนีย               

(Pseudomonas solanacearum) หรือ (Ralstonia solanacearum) ลกัษณะอาการคือตน้มนัฝร่ังจะ

แสดงอาการเห่ียวท่ีก่ิงหน่ึงก่ิงใด หรือซีกหน่ึงซีกใดของตน้ก่อน ลกัษณะใบเหลืองซีด ใบห่อเห่ียว 

ยอดซบตกงอลงลู่ดิน จากนั้นอาการเห่ียวจะปรากฏทั้งตน้ภายใน 2 สัปดาห์ และจะฟุบตายในท่ีสุด 

ลาํตน้และหวัท่ีเป็นโรคระบบท่อนํ้ าท่ออาหาร จะเป็นสีนํ้ าตาลหรือดาํ และมีของเหลวขน้สีขาวไหล

ออกมา ถา้แช่นํ้าจะพบกลุ่มเช้ือเกาะกนัเป็นเส้นสายสีขาวคลา้ยนํ้านมลอยกระจายอยูใ่นนํ้า 

2) โรคเน่าดาํและเน่าเละ (Black leg and soft rot) เกิดจากเช้ือแบคทีเรียเออร์วิเนีย   

(Erwinia carotovora pv. Carotovora และ E. chrysanthemi) ลกัษณะอาการคือพบในแปลงมนัฝร่ังท่ีมี

ความช้ืนสูง หรือดินท่ีช้ืนแฉะ ระบายนํ้ าไม่ดี อาการเน่าดาํจะปรากฏท่ีตน้ หวัมนัฝร่ังในดินมีอาการ

เน่าเละ ส่วนมากจะเกิดท่ีหวัส่วนท่ีติดกบัไหล ตน้อ่อนท่ีเป็นโรคจะแคระแกร็น เหลืองซีด มว้นงอ

ราบกบัดินและตายในท่ีสุด และหวัท่ีเป็นโรคเน่าเละระบาดอยา่งรวดเร็วในโรงเก็บ โดยเฉพาะหวัท่ีมี

แผลชํ้ าจากการเก็บเก่ียว หรือบาดแผลท่ีเกิดจากแมลงศตัรูกดักินหวัมนัฝร่ัง หวัมนัฝร่ังท่ีเป็นโรคจะ

น่ิมสีดาํ และมีอาการเน่าเละปรากฏอยูข่า้งในหวั 

3) โรคเน่าวงแหวน (Ring rot) เกิดจากเช้ือแบคทีเรียคลาวิแบคเตอร์ (Clavibacter 

michiganensis pv. sepedonicum) ลกัษณะอาการคือตน้พืชจะเห่ียว ใบล่างอ่อนลู่ลงกระทบดิน ขอบ

ใบเหลืองแห้ง และมว้นขดงอข้ึนตามขอบใบ อาการเหลืองเกิดระหวา่งเส้นใบ และตายอยา่งรวดเร็ว 

ท่อนํ้าท่ออาหารมีสีนํ้าตาล หรือมีสีเทา สีเหลือง สีนํ้ าตาลดาํ หรือสีแดง เป็นตน้ แต่ไม่มีของเหลวขน้

ไหลออกมาจากส่วนของท่อนํ้ าท่ออาหาร ซ่ึงเป็นลกัษณะท่ีแตกต่างจากโรคเห่ียวเขียวและมกัพบใน

พื้นท่ีท่ีมีอุณหภูมิสูง 

4) โรคข้ีกลากหรือแผลสะเก็ด (Common scab) เกิดจากเช้ือแบคทีเรียสเตรปโตมยัซีส 

(Streptomyces scabies) ลกัษณะอาการคือเกิดรอยแผลตกสะเก็ดเป็นรอยแตกท่ีผิว และเป็นร่องลึกลงไป

ในหัวมนัฝร่ัง โดยมากมีลกัษณะกลมขนาด 10 มิลลิเมตร แผลลึกประมาณ 1-3 มิลลิเมตร ถ้าผ่าหัวดู

เน้ือเยือ่จะมีสีนํ้าตาลและแข็งเป็นไต 

2.4.4.1.3 โรคท่ีเกิดจากเช้ือไวรัส 

1) โรคใบมว้นงอ (Leaf roll) เกิดจากเช้ือไวรัสใบมว้น (potato leaf roll virus/ PLRV) 

ลกัษณะอาการคือระยะแรกใบยอดจะมีอาการมว้นงอ ตั้งข้ึนตรง ใบมีสีเหลืองซีด แต่บางพนัธ์ุอาจมีสี

ม่วง ชมพู หรือแดง ต่อมาบริเวณฐานใบจะมว้นมากข้ึน ตน้แคระแกร็น ใบท่ีมว้นจะย่น ใตใ้บ

เปล่ียนเป็นสีม่วง ในพนัธ์ุท่ีอ่อนแอจะเกิดแผลสีนํ้ าตาลท่ีระบบท่อนํ้ าท่ออาหาร แต่ในบางพนัธ์ุท่ีมี
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ความตา้นทาน แมเ้ช้ือจะเขา้ทาํลายแต่ก็ไม่แสดงอาการให้เห็นชดัเจน นอกจากน้ีหวัพนัธ์ุท่ีใชป้ลูกจะ

ไม่เน่าและยงัคงติดอยูก่บัตน้ ในธรรมชาติเช้ือน้ีถ่ายทอดโดยเพล้ียอ่อน และทางหวัพนัธ์ุท่ีติดเช้ือ 

2) โรคใบด่าง (Mosaics) เกิดจากเช้ือไวรัสท่ีสําคญั 3 ชนิด คือ ไวรัสมนัฝร่ัง X (PVX) 

ไวรัส  มนัฝร่ัง Y (PVY) และไวรัสมนัฝร่ัง S (PVS) ในแปลงปลูกของเกษตรกร โดยทัว่ไปมกัพบเช้ือ

ไวรัส เหล่าน้ีปนรวมกนัมากกวา่ 1 ชนิด บนตน้มนัฝร่ังตน้เดียว โดยมีลกัษณะอาการคือ 

โรคใบด่างท่ีเกิดจากเช้ือไวรัสมนัฝร่ัง X จะแสดงอาการใบด่างไม่ชดัเจนบนตน้เป็นโรค 

ขนาดใบเล็กลง ตน้แคระแกร็น ในพนัธ์ุท่ีอ่อนแออาจทาํใหเ้กิดอาการยอดแหง้ตาย   

โรคใบด่างท่ีเกิดจากเช้ือไวรัสมนัฝร่ัง Y จะมีอาการใบบิดเบ้ียว ปลายใบมว้นลง ใบด่าง

เห็นไดช้ดั ตน้แคระแกร็น เส้นใตใ้บเปล่ียนเป็นสีนํ้ าตาล ลกัษณะดงักล่าวอาจเปล่ียนแปลงได ้ข้ึนอยู่

กบัสายพนัธ์ุของเช้ือ สาเหตุโรค พนัธ์ุมนัฝร่ัง และสภาพแวดลอ้ม 

โรคใบด่างท่ีเกิดจากเช้ือไวรัสมนัฝร่ัง S มกัไม่ปรากฏอาการใหเ้ห็นชดัเจนบนตน้มนั

ฝร่ังท่ีปลูกเพื่อการคา้ แต่ในบางพนัธ์ุท่ีเป็นโรคจะพบอาการด่าง ใบยน่ และตน้แคระแกร็น บางสาย

พนัธ์ุของเช้ือน้ี อาจทาํใหเ้กิดจุดแผลแหง้ท่ีใบมนัฝร่ัง 

2.4.4.1.4 การป้องกนักาํจดัโรคท่ีสาํคญัในมนัฝร่ัง 

หลงัจากตน้มนัฝร่ังงอกสูงประมาณ 10-15 เซนติเมตร หรือมีอายุประมาณ 15-20 วนั 

หลังจากปลูก ควรพ่นสารเคมีป้องกันกาํจดัโรค ทุก 7-10 วนั สารเคมีท่ีใช้ส่วนมากเป็นสารเคมี

ป้องกนัเช้ือรา เช่น แมนโคเซ็ป (mancozeb) และเมทาเเล็กซิล (metalaxyl) ซ่ึงใชป้้องกนักาํจดัโรคท่ี

เกิดจากเช้ือราไดผ้ลดีโดยเฉพาะโรคท่ีสําคญัคือโรคใบไหม ้ถา้มีการระบาดรุนแรงควรพ่นทุกๆ 3-5 

วนั ส่วนโรคท่ีเกิดจากเช้ือแบคทีเรีย เช่น โรคเห่ียว และโรคท่ีเกิดจากเช้ือไวรัสทาํให้ใบด่างและตน้

แคระแกร็น ยงัไม่มีสารเคมีป้องกนักาํจดัท่ีไดผ้ลดี การควบคุมโรคคือ ถา้พบตน้เป็นโรคให้ถอนทิ้ง

ทนัทีแลว้นาํไปฝังหรือเผาทาํลาย สําหรับโรคท่ีเกิดจากไวรัสควรพ่นสารเคมีฆ่าแมลงเพื่อกาํจดัเพล้ีย

อ่อนท่ีเป็นพาหะของโรค หรือป้องกนักาํจดัโรคมนัฝร่ัง ตามตารางท่ี 3 

2.4.4.2 แมลงและการป้องกนัควบคุมแมลงศตัรูมนัฝร่ัง 

2.4.4.2.1 แมลงศตัรูมนัฝร่ังท่ีสาํคญั 

จากการศึกษาและเรียบเรียงโดย  สุพตัรา  ดลโสภณ  (2544) และ ยุวรินทร์ บุญทบ (2544)  การ

ปลูกมนัฝร่ังในประเทศไทย จะมีแมลงศตัรูมนัฝร่ังท่ีสําคญัมีหลายชนิด ซ่ึงจะเขา้ทาํลายทุกระยะของการ

เจริญเติบโต ตั้งแต่ยา้ยลงแปลงปลูกจนกระทัง่ถึงระยะเก็บเก่ียว และระยะการเก็บรักษา ทาํให้ผลผลิตมนัฝร่ังท่ี

ไดล้ดลง ไม่มีคุณภาพ และไม่เป็นท่ีตอ้งการของตลาด แมลงศตัรูท่ีสาํคญัของมนัฝร่ัง ไดแ้ก่ 
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1) หนอนเจาะหวัมนัฝร่ัง (Potato tuber moth : Phthorimaea operculella Zeller) การเขา้

ทาํลายโดยหนอนชอนไชกดักินใบมนัฝร่ังและเจาะเขา้ไปในก่ิงกา้น เจาะทาํลายหวัในระยะปลูก ระบาด

รุนแรงเจาะทาํลายหวัมนัฝร่ังช่วงเก็บรักษาในโรงเก็บ ป้องกนักาํจดัไดโ้ดยไม่ปลูกมนัฝร่ัง หรือพืชอาศยั

ต่อเน่ืองกนัตลอดปี ควรสลบักบัพืชอ่ืน และคดัแยกหวัมนัฝร่ังท่ีไม่มีการทาํลายจากหนอนผีเส้ือเขา้เก็บ

รักษา โดยมีการระบาดทั้งปีในโรงเก็บ แต่พบนอ้ยในแปลงปลูก 

2) เพล้ียไฟ (Thrips) เกิดจากเพล้ียไฟฝ้าย (Cotton thrips : Thrips palmi Karny) หรือเพล้ียไฟ

พริก (Chili thrips : Scirtothrips dorsalis Hood) การเขา้ทาํลายโดยตวัอ่อนและตวัเต็มวยัดูดกินนํ้ าเล้ียง

จากส่วนยอดอ่อนและใบพืช ส่วนท่ีถูกทาํลายจะเปล่ียนเป็นสีม่วง ผิวใบกร้าน และแกร็น ทาํให้พืช

หยดุชะงกัการเจริญเติบโต มีช่วงเวลาระบาดเดือนมกราคม-มีนาคม 

3) หนอนกระทู ้ (Cutworm) เกิดจากหนอนกระทูห้อม (Beet armyworm : Spodoptera 

exigua Hubner) หรือหนอนกระทูผ้กั (Common cutworm : Spodoptera litura Fabricius) หรือ                

หนอนกระทูก้ดัตน้ (Black cutworm : Agrotis ipsilon Hufnagel) การเขา้ทาํลายโดยหนอนกดักินใบพืช 

กดักินตน้ และทาํลายหวัมนัฝร่ัง สร้างความเสียหายมากในช่วงใกลเ้ก็บเก่ียว และเจาะทาํลายหวัใน

บางพื้นท่ี มีช่วงเวลาระบาดเดือนมกราคม-เมษายน (ฤดูร้อน) และเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม (ฤดูฝน) 

4) หนอนแมลงวนัชอนใบ (Leaf miner flies : Liriomyza brassicae Riley) การเขา้

ทาํลายโดยตวัเต็มวยัจะวางไข่ในเน้ือเยื่อของใบพืช มีสีใส กลมรี หลงัจากนั้นจะฟักเป็นตวัหนอน และ

จะชอนไชกดักินใตผ้ิวใบเป็นทางคดเค้ียวและแห้ง ลาํตวัหนอนยาว 3-4 มิลลิเมตร และใสจนมองเห็น

อวยัวะภายในได ้ตวัเตม็วยัจะเป็นแมลงวนัขนาดเล็ก ช่วงเวลาระบาดเดือนกุมภาพนัธ์-เมษายน 

5) เพล้ียอ่อน (Aphid : Myzus persicae Sulzer and Ahis gossypii Glover) การเขา้ทาํลายโดย

เพล้ียอ่อนจะดูดกินนํ้ าเล้ียงจากส่วนยอดและใบอ่อน ทาํให้พืชแสดงอาการใบเหลือง บิดเบ้ียว เพราะ

เพล้ียอ่อนจะขบัถ่ายนํ้ าหวานออกมา ทาํให้เป็นแหล่งอาหารของมด จึงทาํให้เกิดการแพร่ระบาดของ

เช้ือไวรัสได ้ช่วงเวลาระบาดเดือนกุมภาพนัธ์-มีนาคม 

 2.4.4.2.2 การป้องกนัและควบคุมแมลงศตัรูมนัฝร่ัง 

จากการศึกษาและเรียบเรียงโดย สมศกัด์ิ ศิริพลตั้งมัน่ และคณะ (2552), สมศกัด์ิ ศิริพล

ตั้งมัน่และวิภาดา ปลอดครบุรี(2554) พบว่าแมลงศัตรูพืชกลุ่มเพล้ียอ่อน หากมีการระบาด พ่นด้วย

สารเคมีกาํจดัแมลง คาร์บาริล (Carbaryl) สลบักบัคาร์โบซัลแฟน (Carbosulfan) ทุก 10 วนั ถา้มีหนอน

ชอนใบและเพล้ียไฟระบาด ควรพ่นดว้ยสารเคมีกาํจดัแมลง อิมิดาโคลพริด (imidacloprid) สลบักบัการ

ใชส้ารไซเพอร์เมทริน/โฟซาโลน (cypermetthrin/phosalone) ฉีดพน่ทุกๆ 5-7 วนั 

 

 

http://210.246.186.28/pl_data/POTATO/5PEST/pest13.html
http://210.246.186.28/pl_data/POTATO/5PEST/pest18.html
http://210.246.186.28/pl_data/POTATO/5PEST/pest15.html
http://210.246.186.28/pl_data/POTATO/5PEST/pest17.html
http://210.246.186.28/pl_data/POTATO/5PEST/pest19.html
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2.4.4.3 การป้องกนัและควบคุมไส้เดือนฝอย  

จากการศึกษาและเรียบเรียงโดย  กรมส่งเสริมการเกษตร (2535), มนตรี เอ่ียมวิมงัสา (2544), 

อรุณ จนัทนโอ (2513), สืบศกัด์ิ สนธิรัตน (2528) และ Nishizawa, Tsutomo (1999) การปลูกมนัฝร่ังใน

ประเทศไทย จะมีไส้เดือนฝอยซ่ึงจะเข้าทาํลายทุกระยะของการเจริญเติบโต ตั้งแต่ยา้ยลงแปลงปลูก

จนกระทัง่ถึงระยะเก็บเก่ียว โดยไส้เดือนฝอย (Root-knot nematode) จะเป็นกลุ่มไส้เดือนฝอยรากปม 

(Meloidogyne  incognita) เม่ือเขา้ทาํลายลาํตน้เหนือดินจะแสดงอาการสั้นแคระแกร็น ใบเหลืองแก่เร็ว 

บางคร้ังอาจพบอาการตน้เห่ียวตอนกลางวนัและกลบัฟ้ืนตวัตอนเยน็ ส่วนบริเวณรากเกิดปมเม่ือมนัฝร่ัง 

เร่ิมลงหวัไส้เดือนฝอยจะเขา้ทาํลายหวัอีก ทาํใหก้ารติดหวันอ้ยลงและผวิไม่เรียบเกิดปุ่มปมเหมือนหูด 

การป้องกนัและควบคุมไส้เดือนฝอย 

1) การป้องกนัโดยวิธีเขตกรรม โดยการปล่อยให้พื้นท่ีว่างเปล่าโดยไม่ปลูกอะไรเลยเพื่อ

ไม่ให้มีพืชอาหารของไส้เดือนฝอย การปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อตดัวงจรชีวิตของไส้เดือนฝอย เช่น พืช

ตระกูลถัว่ ตระกูลขา้ว การปลูกพืชท่ีเป็นพิษกบัไส้เดือนฝอย เช่น ดาวเรือง หญา้แพงโกล่า แลว้ไถกลบ

เป็นปุ๋ยพืชสด การไถตากดินเพื่อใชค้วามร้อนจากแสงแดดทาํให้ไส้เดือนฝอยตาย 

2) การป้องกนัโดยการจดัการดินโดยการตากดินดว้ยแสงแดด การหมุนเวียนการใชท่ี้ดิน

สลบัระหวา่งพืชไร่ในสภาพดินแห้งกบัการปลูกขา้วภายใตส้ภาพนํ้ าท่วมขงัทาํให้ไส้เดือนฝอยตาย การ

ใส่ปุ๋ยอินทรีย ์เป็นผลทางออ้มทาํให้พืชแข็งแรงและมีความตา้นทานอีกทั้งการสลายตวัของปุ๋ยอินทรีย์

ไดป้ลอยกรดไขมนัอินทรียซ่ึ์งช่วยกาํจดัไส้เดือนฝอยไดโ้ดยเฉพาะปุ๋ยมูลไก่ 

3) การควบคุมโดยชีววธีิ โดยใชศ้ตัรูธรรมชาติของไส้เดือนฝอย เช่น ไส้เดือนฝอยท่ีหากิน

อิสระ ไรท่ีกินไส้เดือนฝอย โปรโตซวัในดิน เช่น อมีบ่า เช้ือราและแบคทีเรียบางชนิด 

4) การแช่ส่วนขยายพนัธ์ุพืชในนํ้าร้อนอุณหภูมิท่ีเหมาะสมตามชนิดพืช 

5) การใชส้ารเคมีควบคุมไส้เดือนฝอยศตัรูพืช กรณีท่ีมีการระบาดอยา่งรุนแรงและใชใ้น

อตัราท่ีถูกตอ้งตามคาํแนะนาํ 

2.4.4.4 ลกัษณะการขาดธาตุอาหารในมนัฝร่ัง 

จากการศึกษาและเรียบเรียงโดย  โครงการหลวง (2533) ในลกัษณะการขาดธาตุอาหารใน

มนัฝร่ัง โดยทัว่ไปการปลูกมนัฝร่ังจะตอ้งมีการปรับปรุงดินให้มีความเหมาะสมในการปลูก โดยการไถ

พรวนและปรับ pH ของดินให้เหมาะสมในการเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารท่ีมีต่อมนัฝร่ังโดยการนาํ

ดินไปวิเคราะห์เพื่อการปรับปรุงดินให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต แต่ในการปฏิบติัดูแลรักษาอาจมี

บางปัจจยัท่ีไม่สามารถควบคุมไดท้าํให้ธาตุอาหารบางตวัอยู่ในรูปท่ีไม่เป็นประโยชน์ต่อพืช หรือขาด

การบาํรุงโดยมิไดเ้พิ่มเติมธาตุอาหารสําหรับการเจริญเติบโตของพืชลงไปในดินเน่ืองจากปัจจุบนัพนัธ์ุ

พืชท่ีปรับปรุงพนัธ์ุใหม่ๆ จะตอบสนองต่อปุ๋ยเคมีจึงตอ้งใส่ปุ๋ยเคมีเพิ่มลงไปเพื่อให้พืชเจริญเติบโตและ
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ใหผ้ลผลิตสูงตามเป้าหมาย ดงันั้นในการปลูกมนัฝร่ัง อาจเจอปัญหาในพื้นท่ีปลูกโดย มนัฝร่ังอาจแสดง

อาการขาดธาตุอาหาร ไดด้งัน้ี 

อาการขาดธาตุไนโตรเจน ตน้มนัฝร่ังแสดงอาการชะงกัการเจริญเติบโต ลาํตน้ตั้งตรง ผอม

บางและมีการแตกก่ิงกา้นนอ้ย ใบมีสีเขียวจางขนาดเล็ก ใบแก่จะมีขอบใบสีเหลือง และใบร่วงก่อนกาํหนด 

อาการขาดธาตุฟอสฟอรัส ตน้มนัฝร่ังแสดงอาการชะงักการเจริญเติบโต ลาํตน้ตั้งตรง 

ผอมบาง ใบมีจาํนวนน้อย ขนาดใบเล็กและมีสีเขียวเขม้มืดทึบ ขอบใบไหมแ้ละมว้นไปด้านหน้า ใน

หวัมนัฝร่ังจะพบจุดสนิมสีนํ้าตาลกระจายอยูท่ ัว่ทั้งหวั 

อาการขาดธาตุแคลเซียม ลาํตน้มนัฝร่ังผอมบาง ใบเกิดเป็นกระจุก ใบบริเวณยอดอ่อนมี

ขนาดเล็กมีสีเหลืองอ่อน ขอบใบมว้นข้ึนดา้นบน อาจพบสีเหลืองหรือสีชมพูหรืออาการไหมข้องเน้ือใบ 

หวัมนัฝร่ังมีขนาดเล็กและแคระแกร็น 

อาการขาดธาตุแมกนีเซียม ใบมนัฝร่ังมีสีเขียวจางโดยเฉพาะใบแก่ และอาจพบเน้ือเยื่อ

ระหวา่งเส้นใบเปล่ียนเป็นสีขาว ใบจะเห่ียวและแหง้ก่อนกาํหนดและจะตายอยา่งรวดเร็วในเวลาต่อมา  

อาการขาดธาตุโพแทสเซียม มนัฝร่ังมีตน้เต้ียเป็นพุ่มหนา ลาํตน้มีขอ้สั้นถ่ี ใบผอมบาง

ขอบใบมว้น ใบมีสีเขียวแกมนํ้ าเงินเขม้หรือสีนํ้ าตาลเหลือง และมีรอยด่างสีเหลืองเกิดข้ึนระหว่าง

เส้นใบมีจุดสีนํ้าตาลเกิดข้ึนใตผ้วิใบ ลาํตน้เห่ียวแหง้และตายก่อนกาํหนด  

อาการขาดธาตุเหล็ก ใบมนัฝร่ังอ่อนมีสีเหลืองแต่ขอบใบมีสีนํ้าตาล 

อาการขาดธาตุแมงกานีส ยอดอ่อนมนัฝร่ังชะงกัการเจริญเติบโต ใบเล็กสีเหลืองมว้นไป

ขา้งหนา้ ใบแก่มีจุดสีนํ้าตาลตลอดแนวเส้นใบและในใบอ่อนมีจุดสีนํ้าตาลทั้งใบ 

2.4.4.5 การป้องกนักาํจดัวชัพืช 

จากการศึกษาและเรียบเรียงโดยอภิรักษ์ หลกัชัยกุล และอรทยั วงค์เมธา (2557) ใน

ประเด็นการป้องกนักาํจดัวชัพืช โดยทัว่ไปการกาํจดัวชัพืชเกษตรกรจะทาํพร้อมกบัการใส่ปุ๋ยและการ

พูนโคน อยา่ปล่อยให้วชัพืชข้ึนแข่งขนักบัตน้มนัฝร่ังในช่วงระยะแรกของการเจริญเติบโต ซ่ึงจะทาํให้

ผลผลิตลดลง การพ่นสารเคมีควบคุมการงอกของเมล็ดวชัพืช เช่น เมทริบูซิน (metribuzin 75%) อตัรา 

30 กรัมต่อนํ้า  20 ลิตร (ตารางท่ี 3) ภายหลงัจากปลูกเสร็จเรียบร้อยแลว้ก่อนท่ีตน้มนัฝร่ัง จะงอกจะช่วย

ลดปริมาณวชัพืชและลดแรงงานในการกาํจดั 

ไม่ควรพรวนดินกาํจดัวชัพืชในช่วงท่ีตน้มนัฝร่ังลงหวัแลว้ ซ่ึงอาจจะกระทบกระเทือน

ถูกหวัมนัฝร่ังท่ีกาํลงัเจริญเติบโต ทาํใหห้วัมนัฝร่ังเกิดเป็นรอยแผลเป็น 

จากการศึกษาและสรุปเรียบเรียงโดย กรรณิการ์ เพ็งคุม้ (2544), สุรชาติ คูอาริยะกูล

(2546),  กลุ่มกีฏและสัตววิทยา (2551), ศูนยว์ิจยัเกษตรหลวงเชียงใหม่ (2556) ในการการป้องกนั

กาํจดัศตัรูมนัฝร่ังในการผลิตตน้แม่พนัธ์ุ และหวัพนัธ์ุมนัฝร่ังตามรายละเอียด ตารางท่ี 3 คือ 
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ตารางท่ี 3 การป้องกนักาํจดัศตัรูมนัฝร่ังในการผลิตตน้แม่พนัธ์ุ และหวัพนัธ์ุมนัฝร่ัง 

ขั้นตอน ช่วงเวลา การป้องกนัศัตรูพืช สารเคม ี

1. ผลิต 

G1, G2 

หลงัปลูกทนัที ควบคุมการงอกของวชัพืช - เมทริบูซิน (metribuzin 75%) (เซ็งคอร์)  

อตัรา 30 กรัม/นํ้ า 20 ลิตร 

2. ผลิต 

ตน้แม่

พนัธ์ุ, 

G0, G1 

หลงัปลูก 1 

สปัดาห์ 

- หนอนใยผกั 

- เพล้ีย, หนอน, แมลงศตัรูในดิน 

- ไซเพอร์เมทริน (cypermetthrin) 

- คลอไพรีฟอส (chlorpyrifos)  

อตัรา 30 มล./นํ้า 20 ลิตร 

หลงัปลูก 2-4 

สปัดาห์ 

- โรคใบไหม ้

- (โรคใบไหม ้+ ราก-ลาํตน้เน่า, 

รานํ้ าคา้ง) + หนอนกดักินใบ

และลาํตน้ (ในฤดูฝน) 

-  แมนโคเซบ (mancozeb) สลบักบั             

เมทาแลกซิล (metalaxyl)] 

- แมนโคเซบ (mancozeb) + เมทาแลกซิล 

(metalaxyl)] ผสม ไซเพอร์เมทริน 

(cypermetthrin) อตัรา 30-50 ก./นํ้ า 20  

ลิตร 2 คร้ัง/สปัดาห์ 

  - รานํ้ าคา้ง (ในฤดูหนาว) - metalaxyl-M+mancozeb (ริดโดมิลโกลด)์  

2 คร้ัง/ สปัดาห์ 

 หลงัปลูก 1-2 

เดือน 

- เพล้ียอ่อน/เพล้ียไฟ - คาร์บาริล (carbaryl) สลบั คาร์โบซลัแฟน 

(carbosulfan) อตัรา 50 มล./นํ้ า 20 ลิตร 

   - หนอนชอนใบ, เพล้ียไฟ - อิมิดาคลอพริด (imidacloprid)สลบัไซเพอร์

เมทริน /โฟซาโลน (cypermetthrin/Phosalone) 

อตัรา 30 มล./นํ้า 20 ลิตร 2 คร้ัง/สปัดาห์ 

  - หนอนชอนใบ, เพล้ียไฟ, 

หนอนใยผกั + เพ่ิม

ประสิทธิภาพ 10-15% + เพล้ียไฟ

เพล้ียอ่อน, หนอนชอนใบ 

- อะบาเม็กติน (abamectin) + สารเพ่ิม

ประสิทธิภาพ, สารนํ้ ามนัปิโตรเลียมเสปรย์

ออย (นีโอฟอร์ม) +  อิมิดาคลอพริด 

(imidacloprid) อตัรา 30 มล./นํ้า 20 ลิตร 2 

คร้ัง/สปัดาห์ 

 ทุกช่วงการ

เจริญเติบโต-เก็บ

เก่ียว 

โรคเห่ียว (แบคทีเรีย) และโรค  

ท่ีเกิดจากเช้ือไวรัส 

ถอนท้ิงทนัที แลว้นาํไปฝังหรือเผาทาํลาย 

โรยปูนขาว (พน่สารฆ่าแมลงเพ่ือกาํจดั   

เพล้ียอ่อนท่ีเป็นพาหะของโรคไวรัส) 

3. ผลิต 

G0, G1, 

G2 

การเก็บรักษา - หนอนเจาะหวัมนัฝร่ัง 

 

- คาร์บาริล (carbaryl) อตัรา 30 ก./นํ้ า 20 ลิตร 

- อีทริมฟอส (etrimfos) 

- คาร์โบซลัแฟน (carbosulfan)  

- อิมิดาคลอพริด (imidacloprid) อตัรา 20 

มล./นํ้ า 20 ลิตร สลบักนั พน่บนกอง

หวัมนัฝร่ังทุก 1 เดือน 
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2.4.4.6. การจดัการศตัรูพืชแบบผสมผสาน (Integrated pest management, IPM)  

จากการศึกษาและเรียบเรียงโดย อรทยั วงคเ์มธา (2557)  ในการป้องกนักาํจดัศตัรูพืชแบบ

ผสมผสาน (Integrated pest management, IPM หรือ integrated pest control, IPC) หมายถึง การลดปัญหา

เก่ียวกบัศตัรูพืช โดยการเลือกใชว้ิธีการต่างๆ ในการป้องกนักาํจดัศตัรูพืช ภายหลงัจากไดท้าํการศึกษา

และเข้าใจอย่างถูกต้องเก่ียวกับวงจรชีวิตของศัตรูพืช ตลอดจนนิเวศวิทยาท่ีเก่ียวข้องรวมถึงการ

ตระหนักถึงความสําคญัทางเศรษฐกิจ อนัจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมวลมนุษย ์ซ่ึงเป็นการนาํ

ระบบการจดัการศตัรูพืชท่ีรวมเอาเทคนิคในการป้องกนักาํจดัศตัรูพืชตั้งแต่ 2 วิธี มาใช้ร่วมกนั โดย

ระบบการจดัการจะเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงประชากรของศตัรูพืชกบัสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้ง 

รวมถึงเทคนิคและวิธีการท่ีเหมาะสมมาผสมผสานเพื่อลดระดบัปริมาณศตัรูพืชให้อยู่ในระดบัท่ีไม่

ก่อใหเ้กิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ  

การนําเอาวิธีการควบคุมศตัรูพืชมาใช้รวมกันอย่างเหมาะสม เหมาะกับสถานการณ์

ศัตรูพืชและระบบนิเวศน์ของแต่ละพื้นท่ี เพื่อให้ได้ผลผลิตมันฝร่ังท่ีมีคุณภาพดี เป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดลอ้ม มีวธีิการปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

1) การใชก้ฎระเบียบ คือ การนาํเขา้หัวพนัธ์ุมนัฝร่ังจากต่างประเทศตอ้งปลอดโรค โดย

ผา่นกฎระเบียบของทางราชการ และกลุ่มสมาชิกเกษตรกรผูป้ลูกมนัฝร่ังตอ้งใชห้วัพนัธ์ุปลอดโรคของ

บริษทั หรือสหกรณ์ โดยการทาํสัญญาตลาดขอ้ตกลง (contract farming) ไวร้ะหวา่งบริษทัโรงงานกบั

เกษตรกร 

2) การใชชี้ววิธี คือ การใชพ้นัธ์ุท่ีเหมาะสมในพื้นท่ี เช่น พนัธ์ุแอตแลนติก สปุนตา้ หรือ

การใช้พันธ์ุ ท่ีทนทานต่อโรคใบไหม้  การใช้ตัวหํ้ า-ตัวเบียน การใช้สารสกัดชีวภาพ  การใช้

เช้ือจุลินทรีย ์ไดแ้ก่ เช้ือไวรัส NPV (Nuclear polyhedrosis virus) และแบคทีเรียบาซิลลสั ซบัสติลิส 

(Bacillus subtilis) แบคทีเรียบาซิลลสั ทูริงเยนซีส (Bacillus thuringiensis) เพื่อกาํจดัหนอนกระทู ้และ

การใชเ้ช้ือราไตรโครเดอร์มา (Tricroderma spp.) เพื่อป้องกนัโรคเห่ียวและโรคเห่ียวเขียวในดิน เป็นตน้ 

3) การใช้วิธีกล คือ การกาํจดัตน้มนัฝร่ังท่ีเป็นโรค โดยการเผาทาํลาย การใช้กบัดกัแสง

ไฟ กบัดกักาวเหนียวล่อทาํลายแมลง การปลูกมนัฝร่ังในมุง้ไนล่อน เป็นตน้ 

4) การใชส้ารเคมีอยา่งถูกตอ้ง การใชส้ารเคมีทุกชนิดควรมีการสํารวจโรคแมลงท่ีทาํลาย

เสียหายระดบัเศรษฐกิจ ก่อนการใชส้ารเคมี ควรตรวจสอบเช้ือไวรัสและเช้ือแบคทีเรียท่ีเป็นสาเหตุของ

โรคเห่ียว ดว้ยชุดตรวจสอบแบคทีเรีย (GLIFT Kit-bacteria detection on potato) และชุดตรวจสอบไวรัส 

(GLIFT Kit-virus detection on potato) ของกรมวชิาการเกษตร 

5) การใชว้ิธีเขตกรรม ไดแ้ก่ การปลูกพืชในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม เช่น การปลูกขา้วก่อน

ปลูกมนัฝร่ัง เพื่อตดัวงจรชีวิตโรคแมลงและไส้เดือนฝอยของมนัฝร่ัง การปฏิบติัในแปลงโดยไม่ระบาย
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นํ้าจากแปลงมนัฝร่ังท่ีเป็นโรคให้ไหลผ่านต่อไปยงัแปลงอ่ืนๆ การไม่ปลูกมนัฝร่ังสลบักบัพืชตระกูล

เดียวกนั เช่น พริก มะเขือเทศ ยาสูบ ขิง เพราะโรคแมลงของพืชตระกูลน้ี สามารถติดต่อถึงกนัได ้หรือ

การปลูกพืชหมุนเวยีน 

2.4.5 การเก็บเก่ียว 

จากการศึกษาและเรียบเรียงโดยอภิรักษ์ หลักชัยกุล และอรทัย วงค์เมธา (2557) ใน

ประเด็นการเก็บเก่ียวมนัฝร่ัง โดยมีแนวทางในการปฏิบติัคือ อายุการเก็บเก่ียวมนัฝร่ังจะข้ึนอยูก่บัพนัธ์ุ 

เช่น พนัธ์ุเคนนีเบค พนัธ์ุแอตแลนติค และพนัธ์ุสปุนตา้ ซ่ึงเป็นพนัธ์ุเบาปานกลางจะมีอายุเก็บเก่ียว

ประมาณ 100-120 วนั ตน้มนัฝร่ังท่ีแก่ใบจะเปล่ียนเป็นสีเหลือง ลาํตน้จะลม้เอนราบไปกบัพื้นดิน ควร

ขดุมนัฝร่ังเม่ือแก่จดัเตม็ท่ีเม่ือลาํตน้และใบเร่ิมแหง้เท่านั้น 

2.4.5.1 วธีิการเก็บเก่ียว 

การเก็บเก่ียวมนัฝร่ังสามารถทาํได ้2 วิธี คือการใช้แรงงานคนและการใช้เคร่ืองจกัรกล

การเกษตร ในประเทศกาํลงัพฒันาส่วนใหญ่จะใช้แรงงานคนในการเก็บเก่ียว เน่ืองจากแรงงานหาง่าย

และค่าจ้างไม่แพง  ส่วนในประเทศท่ีพฒันาแล้วจะนิยมใช้เคร่ืองจกัรกลในการเก็บเก่ียวเน่ืองจาก

แรงงานหายากและค่าจ้างแพง ปัจจุบนัประเทศไทยมีนโยบายค่าจ้างแรงงานขั้นตํ่า 300 บาท ทาํให้

ค่าจา้งแรงงานภาคการเกษตรสูงตามไปดว้ย อีกทั้งปัจจุบนัแรงงานภาคการเกษตรขาดแคลนเน่ืองจาก

นิยมเขา้ไปทาํงานในภาคอุตสาหกรรมมากข้ึน 

อย่างไรก็ตามก่อนการเก็บเก่ียวโดยใช้แรงงานคนหรือโดยใช้เคร่ืองจกัรกลทางการเกษตร 

เกษตรกรจะทาํการตดัตน้มนัฝร่ังท่ีเห่ียวและยุบตวัออกจากแปลงมนัฝร่ังก่อน 2-3 วนั เพื่อให้สะดวกใน

การเขา้ไปขุดหรือการเขา้ไปของเคร่ืองจกัรกลการเกษตร อีกทั้งสะดวกในการเขา้ไปเก็บหัวมนัฝร่ังท่ีได้

ขดุหรือไถออกจากแปลงเรียบร้อยแลว้ดว้ย 

1) การเก็บเก่ียวโดยใชแ้รงงานคน 

เกษตรกรผูป้ลูกมนัฝร่ังส่วนใหญ่ไม่ค่อยใช้เคร่ืองมือทนัสมยัในการเก็บเก่ียวเน่ืองจาก

เคร่ืองจกัรมีราคาสูง และเคร่ืองจกัรบางประเภทไม่เหมาะกบัสภาพการเพาะปลูกท่ีเกษตรกรไดป้ฏิบติัอยู ่

จึงมีเกษตรกรบางส่วนยงัใช้แรงงานคนในการเก็บเก่ียวผลผลิตมนัฝร่ังอยู่ โดยใช้จอบหรือพลัว่ ซ่ึงใช้

ระยะเวลาในการเก็บเก่ียวค่อนขา้งชา้ และจอบอาจทาํความเสียหายให้กบัหวัมนัฝร่ัง ทาํให้แตกหรือเป็น

รอยแผลทาํให้เสียคุณภาพ การเก็บเก่ียวโดยใช้แรงงานคนท่ีใช้จอบหรือพลัว่ขุดหัวมนัออกจากดินแลว้

รวบรวมดว้ยมือ หากใชค้วามระมดัระวงัจะช่วยลดความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกบัหวัมนัฝร่ังได ้
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2) การเก็บเก่ียวโดยใชเ้คร่ืองจกัร 

จากการศึกษาและพฒันาเคร่ืองเก็บเก่ียวมนัฝร่ังของ บณัฑิต หิรัญสถิตยพ์ร (2546)  พฒันา

เคร่ืองจกัรหรือเคร่ืองขุดมนัฝร่ังในประเทศไทยมีทั้งท่ีผลิตข้ึนเองในประเทศและนาํเขา้จากต่างประเทศ 

ปัจจุบนัไดมี้การพฒันาเคร่ืองขุดมนัฝร่ังให้สอดคลอ้งเหมาะสมกบัสภาพการปลูกในประเทศไทยมาก

ข้ึน ซ่ึงมีประสิทธิภาพในการขุดมนัฝร่ังไดถึ้ง 4-7 ไร่ต่อวนั  มีผลทาํให้ตน้ทุนแรงงานในการเก็บเก่ียว

มนัฝร่ังลดลง ใชง่้ายทนทานแข็งแรง มีความสะดวกรวดเร็วลดความเหน่ือยลา้ในการขุดมนัฝร่ัง และลด

ความเสียหายจากการขดุมนัฝร่ังไดดี้กวา่การใชจ้อบและพลัว่ 

2.4.5.2 ขอ้ควรระวงัในการเก็บเก่ียวมนัฝร่ัง 

ขอ้ควรระวงัในการเก็บเก่ียวมนัฝร่ังเพื่อใหมี้คุณภาพดี และเก็บรักษาไดน้านนั้นมี ดงัน้ี 

1. ไม่ควรรีบขดุหวัมนัฝร่ังท่ีอายอุ่อนเกินไป เน่ืองจากหวัมนัฝร่ังจะมีผิวบางถลอกไดง่้าย

เวลาขุดและทาํให้ติดเช้ือโรคไดง่้าย อายุการเก็บรักษาสั้ น หวัมนัฝร่ังท่ีอ่อนจะมีปริมาณนํ้ าตาลสูงและ

ปริมาณแป้งตํ่า ทาํใหไ้ม่ไดคุ้ณภาพตามท่ีโรงงานตอ้งการ 

2. ไม่ควรเก็บเก่ียวมนัฝร่ังขณะท่ีมีฝนตก จะทาํให้มนัฝร่ังเปียกช้ืน เม่ือนาํไปเก็บรักษา

จะทาํใหเ้น่าเสียง่าย 

3. ไม่ควรทิ้งหัวมนัฝร่ังท่ีขุดแลว้ไวก้ลางแจง้ถูกแสงแดดนานเกินไป หัวมนัฝร่ังท่ีเกิด

ความร้อนมากเกินไป อาจจะทาํใหเ้น้ือมนัฝร่ังตายมีสีดาํคลํ้าในภายหลงัระหวา่งเก็บรักษา 

4. ระมดัระวงัในการขนยา้ยหัวมนัฝร่ังออกจากแปลง มิให้กระทบกระแทกเสียดสีกนั

มากเกินไป 

5. ควรผึ่งหวัมนัฝร่ังก่อนนาํเขา้โรงเก็บ โดยผึ่งในท่ีร่มท่ีระบายอากาศไดดี้ ไม่ควรเดิน

หรือยนืบนกองมนัฝร่ัง 

6. ควรคดัแยกหวัมนัฝร่ังท่ีเป็นแผล หรือเป็นโรคเน่า หวัรูปร่างผิดปกติและหวัสีเขียวทิ้ง

ไป แลว้ทาํการคดัขนาดของ หวัมนัฝร่ังตามเกรดท่ีตลาดหรือโรงงานแปรรูปตอ้งการ 

2.4.5.3 การปฏิบติัหลงัการเก็บเก่ียว 

ภายหลงัจากการขุดและเก็บหัวมนัฝร่ังแลว้ ควรเร่งคดัแยกหัวมนัฝร่ังท่ีมีตาํหนิและมี

บาดแผลออกจากหวัมนัฝร่ังปกติ แลว้เร่งขนยา้ยไปยงัท่ีร่มหรือขนข้ึนรถไปยงัแหล่งรับซ้ือโดยเร็ว 

2.4.5.3.1 การคดัเกรดหรือคดัแยกก่อนการเก็บรักษาหรือขนส่ง  

1) มนัฝร่ังพนัธ์ุบริโภค 

เกษตรกรเก็บเก่ียวผลผลิตมนัฝร่ังพนัธ์ุบริโภคแลว้ จะทาํการคดัขนาดของมนัฝร่ังออกเป็น

สองเกรด คือหัวใหญ่ท่ีสามารถจาํหน่ายในทอ้งตลาดเพื่อบริโภคได ้และหัวเล็กท่ีไม่สามารถขายไดใ้น

ทอ้งตลาด โดยนาํไปขายให้กบัตวัแทนรับซ้ือในพื้นท่ีตามท่ีไดท้าํพนัธสัญญากนัไว ้หรือตวัแทนรับซ้ือ
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ทัว่ไปจะมีหลายเจา้ส่วนใหญ่จะมีห้องเยน็ไวส้ําหรับเก็บผลผลิตไวเ้พื่อส่งขายตลอดทั้งปี โดยผูรั้บซ้ือจะ

ทาํการแบ่งเกรดของมนัฝ่ังออกเป็น 4 ขนาดตามความตอ้งการของตลาด 

2) มนัฝร่ังพนัธ์ุโรงงาน 

เม่ือเกษตรกรเก็บเก่ียวผลผลิตมนัฝร่ังพนัธ์ุโรงงานแล้ว จะทาํการคดัขนาดของมนัฝร่ัง

ออกเป็นสองเกรด คือหัวใหญ่ท่ีได้ขนาดตามท่ีโรงงานกาํหนด และหัวขนาดเล็กท่ีไม่ได้ขนาดตาม

เกณฑ ์โดยนาํไปขายใหก้บัตวัแทนบริษทัหรือโบรกเกอร์ ตามท่ีไดท้าํพนัธสัญญากนัไว ้ตามจุดรับซ้ือท่ี

ไดก้าํหนดไว ้

2.4.5.3.2 การเก็บรักษาก่อนการจาํหน่าย 

หากเกษตรกรยงัไม่ขายผลผลิตควรเก็บหัวมนัฝร่ังท่ีคดัขนาดและเอาหัวท่ีไม่มีคุณภาพ

และไดรั้บความเสียหายออกแลว้ ควรเก็บในท่ีร่ม อากาศถ่ายเทไดส้ะดวก อย่ากองมนัฝร่ังหนาเกินไป

อาจทาํให้เกิดความร้อนทาํให้เน่าเสียไดง่้ายและอย่าให้โดนแสงแดดโดยตรงเน่ืองจากจะทาํให้หัวมนั

ฝร่ังเป็นสีเขียว จะมีสารท่ีทาํให้มนัฝร่ังมีรสชาติขมและข่ืนไม่เป็นท่ีตอ้งการของตลาด และให้รีบนาํไป

จาํหน่ายยงัตวัแทนรับซ้ือหรือตามพนัธสัญญาหรือเก็บรักษาในห้องเยน็ต่อไป 

2.4.6 การขนส่ง  

ใหรี้บดาํเนินการขนส่งไปยงัสถานท่ีรับซ้ือโดยเร็ว โดยรถกระบะหรือรถลากไถโดยระวงั 

อยา่ใหห้วัมนัฝร่ังไดรั้บการกระทบกระเทือน 

 

2.5 แนวทางการเพิม่ประสิทธิภาพการผลติมันฝร่ัง 

จากการศึกษาและเรียบเรียงโดย จิราภา จอมไธสง (2557) ในประเด็นแนวทางการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตมนัฝร่ัง โดยมีแนวทางในการปฏิบติัดงัน้ี  

1. ในช่วงท่ีมนัฝร่ังลงหวั ไม่ควรใหข้าดนํ้าเพราะหลงัจากลงหวัแลว้ถา้ไดน้ํ้ าไม่สมํ่าเสมอจะ

ให้หัวท่ีมีลกัษณะผิดปกติ การเตรียมดินสําหรับปลูกมนัฝร่ังเป็นส่ิงสําคญั ตอ้งมีการเตรียมดินให้ดี

เน่ืองจากมนัฝร่ังเป็นพืชท่ีให้ผลผลิตเป็นหวั ถา้หากเตรียมดินไม่ดีจะทาํให้การลงหัวไม่ดี ผลผลิตท่ี

ไดจ้ะตํ่า 

2. การพูนโคน มีความสาํคญัมากต่อผลผลิตมนัฝร่ัง ตอ้งมีการพูนโคนตน้เพื่อใหมี้การลงหวั

ดี และป้องกนัไม่ใหห้วัมนัฝร่ังถูกแสงแดด ทาํใหเ้กิดสีเขียว 

3. การใช้วสัดุคลุมดิน เช่นฟางแห้ง เพื่อป้องกนัไม่ให้อุณหภูมิดินร้อนเกินไป มีผลให้หวัมนั

ฝร่ังรูปร่างผิดปกติ นอกจากน้ีแลว้  อุณหภูมิตํ่า ช่วยให้มนัฝร่ังลดการคายนํ้ า ซ่ึงจะลดการบอบชํ้ าจาก

ความร้อน heat bruise อยา่งไรก็ตามควรระวงัเร่ืองเช้ือราท่ีสามารถติดมากบัฟางขา้ว เช่น ราเมด็ผกักาด 
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4. การเก็บเก่ียวผลผลิตมนัฝร่ังควรเก็บเม่ือหัวมนัฝร่ังแก่เต็มท่ี และหยุดการให้นํ้ าก่อนการ

เก็บเก่ียว 10-15 วนั เพื่อให้มีการสะสมแป้งมากข้ึน แต่ดินควรมีความช้ืนอยูบ่า้งประมาณร้อยละ 60 

ดินท่ีอ่อนนุ่มจะลดการบอบชํ้าระหวา่งการขดุ และการไถเก็บเก่ียวไดง่้ายและผลผลิตไม่มีเศษดินติด  

5. ควรตดัตน้มนัฝร่ังตรงโคนตน้ออกก่อน 10-14 วนั ก่อนไถพลิกดินเพื่อเก็บเก่ียว เพื่อให้มี

การเซตตวัของผิวหวัมนัฝร่ังป้องกนัการถลอกของผิวทาํให้เสียคุณภาพ และทาํให้สะดวกในการไถ

และเก็บหวัมนัฝร่ัง 

6. การปลูกแบบแถวเด่ียว และนาํเคร่ืองจกัรกลขนาดเล็กมาใชส้ามารถเพิ่มประสิทธิภาพการ

ผลิตและลดตน้ทุนการผลิตได ้ทาํให้ผลผลิตเพิ่มข้ึน และมีคุณภาพ ซ่ึงเปรียบเทียบกบัการปลูกแบบ

เก่าแลว้ ในพื้นท่ี 5 ไร่จะใชแ้รงงานนอ้ยลง 5 คน แลว้เสร็จในระยะเวลาเพียง 1 วนั 

 

2.6 การตลาดและระบบการตลาดมันฝร่ัง 

จากการศึกษาและเรียบเรียงโดยอภิรักษ ์หลกัชยักุล (2557) ในประเด็น การตลาดและ

ระบบการตลาดมนัฝร่ัง โดยมีผลการศึกษาดงัน้ี 

2.6.1 การตลาดมนัฝร่ังพนัธ์ุบริโภค 

มนัฝร่ังพนัธ์ุบริโภค ส่วนใหญ่ จะใชพ้นัธ์ุสปุนตา เกษตรกรจะปลูกในฤดูแลง้ หลงัการ

ปลูกขา้วซ่ึงไม่เกิดโรคระบาดมากนกัเน่ืองจากการปลูกพืชอ่ืนสลบั เช่นขา้ว ขา้วโพด หรือระบบการ

ปลูกพืชท่ีหลากหลายซ่ึงเป็นพืชตระกูลอ่ืนตดัวงจรโรคและแมลงท่ีมกัจะสะสมในพืชท่ีปลูกก่อน

หน้า เกษตรกรจะปลูกในช่วงเดือนพฤศจิกายน-มกราคม โดยการนาํเขา้หัวพนัธ์ุจะถูกควบคุมโดย

คณะอนุกรรมการจดัการการผลิตการตลาดกระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ่ และมนัฝร่ัง ซ่ึงอนุมติัให้

ทางสหกรณ์ผูป้ลูกมนัฝร่ัง จาํนวน 4 สหกรณ์ ไดรั้บโควตา้การนาํเขา้หัวพนัธ์ุมนัฝร่ังพนัธ์ุบริโภค

ประมาณเดือนกนัยายน 

ภายหลงัท่ีเกษตรกรปลูกและไดเ้ก็บเก่ียวผลผลิตมนัฝร่ังพนัธ์ุบริโภคแลว้ จะทาํการคดั

ขนาดของมนัฝร่ังออกเป็นสองเกรด คือหัวใหญ่ท่ีสามารถจาํหน่ายในทอ้งตลาดเพื่อบริโภคได ้และ

หัวเล็กท่ีไม่สามารถจาํหน่ายไดใ้นทอ้งตลาด โดยนาํไปจาํหน่ายให้กบัตวัแทนรับซ้ือในพื้นท่ี หรือ

นายทุนท่ีไดป้ล่อยสินเช่ือหวัพนัธ์ุ ปุ๋ยเคมีและสารเคมีป้องกนักาํจดัโรคและแมลงตามท่ีไดท้าํสัญญา

กนัไว ้หรือเจา้ของโกดงัแช่เยน็เก็บผลผลิตการเกษตรในพื้นท่ี หรือตวัแทนรับซ้ือทัว่ไปจะมีหลายเจา้ 

แต่ส่วนใหญ่จะมีหอ้งเยน็ไวส้าํหรับเก็บผลผลิตเพื่อส่งขายตลอดทั้งปี 

เกษตรกรนําผลผลิตมนัฝร่ังพนัธ์ุบริโภค มาจาํหน่ายยงัจุดรวบรวมสินค้า จะนํามา

จาํหน่ายทั้งหวัท่ีไดข้นาดและหวัขนาดเล็ก เกษตรกรจะคดัออกเฉพาะหวัท่ีมีตาํหนิหรือเป็นโรค  โดย



37 
 

แบ่งเป็นสองเกรดดงักล่าว ในราคาประมาณกิโลกรัมละ 18 บาท และหวัขนาดเล็กราคากิโลกรัมละ 

3-6 บาท โดยผูรั้บซ้ือมีความตอ้งการหวัมนัฝร่ังสดท่ีไดอ้ายุตามเกณฑ์จะให้ราคาดีกวา่หวัมนัฝร่ังท่ีมี

อายุไม่ถึงเกณฑ์ เน่ืองจากหวัท่ียงัไม่แก่ตามเกณฑ์นั้นผิวจะถลอกง่าย ในขณะเก็บเก่ียวและขนส่งทาํ

ให้ผิวไม่สวย ถือว่าไม่ได้คุณภาพ กรณีเช่นน้ีจะเกิดจากเกษตรกรจะเร่งจาํหน่ายผลผลิตต้นฤดู       

เก็บเก่ียวซ่ึงไดร้าคาดีกวา่ช่วงท่ีมนัฝร่ังออกสู่ตลาดจาํนวนมาก 
 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ตวัแทนผูรั้บซ้ือในพื้นท่ี จะทาํการคดัเอาหัวมนัฝร่ังท่ีมีรอยตาํหนิ แตก หรือหัวไม่

สมบูรณ์ เป็นโรคออก แล้วคดัเกรดมนัฝร่ังหัวใหญ่ท่ีสามารถจาํหน่ายในท้องตลาดเพื่อบริโภค 

ออกเป็น 4 เกรด คือ ขนาดใหญ่ โอ เอ บี และ ซี ซ่ึงมีขนาดเล็ก แลว้ใส่กล่องตามเกรด ตามคาํเสนอ

ซ้ือของพ่อคา้ท่ีตลาดไท ตลาดส่ีมุมเมือง เพื่อกระจายผลผลิตส่วนท่ีเหลือจากการขายส่งตามความ

ตอ้งการของพ่อคา้ จะเก็บรักษาไวใ้นห้องเยน็รอการจาํหน่ายหรือจดัส่งตามระยะเวลาท่ีไดต้กลงกนั

ไวร้ะหวา่งตวัแทนผูรั้บซ้ือในพื้นท่ีกบัพอ่คา้ 

ผูข้ายปลีก 

ผูบ้ริโภค 

 

เกษตรกรผู้ผลติ 

ผู้รับซ้ือ 

จุดรวบรวมสินคา้ 

  ( นายทุน/ผูป้ระกอบการหอ้งเยน็/อ่ืนๆ ) 

 

ผู้รับซ้ือ 

ขนส่งเอง 

ผู้ประกอบการ

ขนส่ง 

ผู้ขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ  หรือ 

ผู้ขายส่งทัว่ไปตามคาํส่ังซ้ือ 

ผู้ค้าปลกี 

ผู้บริโภค 

ผู้ค้าส่งรายย่อย 

ภาพท่ี 1 วถีิการตลาดและการกระจายสินคา้มนัฝร่ังพนัธ์ุบริโภค 
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มนัฝร่ังหัวขนาดเล็ก ท่ีแก่ได้อายุตามเกณฑ์ ตวัแทนผูรั้บซ้ือในพื้นท่ีจะนํามาคดัเอา

หวัมนัฝร่ังท่ีมีรอยตาํหนิ แตก หรือหวัไม่สมบูรณ์ออกแลว้นาํมนัฝร่ังหวัขนาดเล็กท่ีสมบูรณ์ ใส่ถุงตา

ข่ายเพื่อให้มีการระบายอากาศดี นาํเขา้เก็บไวใ้นห้องเยน็ท่ีอุณหภูมิ 3-4 องศาเซลเซียส เพื่อรอการ

นาํมาปลูกในฤดูถดัไป 

มนัฝร่ังท่ีมีรอยตาํหนิ แตก หรือหัวไม่สมบูรณ์ จะถูกนําไปขายให้กับกลุ่มแม่บ้าน

เกษตรกร หรือเกษตรกรทัว่ไปเพื่อนาํไปแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์มนัฝร่ังเพื่อขายเป็นสินคา้โอท็อป

จาํหน่ายในพื้นท่ี และบางส่วนก็ใชต้ม้เป็นอาหารสัตว ์

ภายหลังจากเกษตรกรเก็บเก่ียวผลผลิตมนัฝร่ังพนัธ์ุบริโภคแล้วเกษตรกรจะเร่งการ

ขนส่งผลผลิตท่ีมีคุณภาพไปยงัจุดรับซ้ือ ตามท่ีเกษตรกรคุย้เคย หลงัจากนั้นทางผูรั้บซ้ือจะคดัแยก

บรรจุตามเกรดท่ีกาํหนดแลว้เร่งขนส่งโดยเร็วโดยการขนส่งเองหรือจา้งบริษทัในการขนส่งผลผลิต

ไปยงัผูค้า้ส่งในตลาดกรุงเทพฯ หรือผูค้า้ส่งทัว่ไปตามคาํสั่งซ้ือ และจะกระจายสินคา้ไปยงัผูข้ายปลีก

ในแหล่งต่างๆ จนผลผลิตมนัฝร่ังพนัธ์ุบริโภคถึงปลายทางคือผูบ้ริโภค 

2.6.2 การตลาดมนัฝร่ังพนัธ์ุโรงงาน 

มนัฝร่ังพนัธ์ุโรงงาน เกือบทั้งหมดจะเป็นพนัธ์ุตามท่ีโรงงานกาํหนดและได้โควต้า

นาํเขา้หวัพนัธ์ุจากคณะอนุกรรมการจดัการการผลิตและตลาดกระเทียม หอมแดง หอมหวัใหญ่และ

มนัฝร่ัง  

ภายหลงัจากท่ีเกษตรกรเก็บเก่ียวผลผลิตมนัฝร่ังพนัธ์ุโรงงานแลว้ จะทาํการคดัหวัมนั

ฝร่ังท่ีมีตาํหนิต่างๆหรือไม่ไดคุ้ณภาพตามท่ีไดต้กลงกนัไวอ้อกก่อน แลว้นาํส่งมนัฝร่ังท่ีมีคุณภาพ

ตามท่ีไดท้าํพนัธสัญญา นาํไปขายใหก้บับริษทัตามท่ีไดท้าํพนัธสัญญา ณ จุดรับซ้ือท่ีไดก้าํหนดไว ้

โดยมีรูปแบบการรับซ้ือดงัน้ี 

1. เกษตรกรขนหัวมนัฝร่ังท่ีได้คดัในเบ้ืองตน้แล้วจากแปลงปลูกโดยใส่ในถุงตาข่าย 

มายงัจุดรับซ้ือ แลว้นาํรถข้ึนชัง่เพื่อจดบนัทึกนํ้ าหนกัรถและนํ้ าหนกัผลผลิตมนัฝร่ัง  แลว้ขบัรถไปสุ่ม

ตรวจคุณภาพมนัฝร่ัง ถา้ผ่านมาตรฐานดา้นคุณภาพ เกษตรกรจะไดรั้บอนุมติัให้ถ่ายผลผลิตมนัฝร่ังลง

จากรถ  

2. ขบัรถเปล่าไปชัง่นํ้ าหนกัอีกคร้ัง เพื่อคิดคาํนวณนํ้ าหนกัผลผลิตมนัฝร่ังท่ีนาํส่งและ

จาํนวนนํ้าหนกัท่ีซ้ือขาย โดยหกันํ้าหนกัตาํหนิแลว้เกษตรกรจะไดใ้บชัง่นํ้าหนกัและใบรับซ้ือ 

3. ทางบริษทัคู่สัญญา มีวธีิการในการตรวจคุณภาพเบ้ืองตน้ของมนัฝร่ัง โดยดาํเนินการ

เก็บตวัอยา่งแต่ละล็อต (รถท่ีเกษตรกรขนมนัฝร่ังมาขาย) คือ 
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2.6.2.1 การเก็บตวัอยา่ง  

การเก็บตวัอยา่งจากรถกระบะ หรือนํ้ าหนกัผลผลิตมนัฝร่ังประมาณ 1.5-2.0 ตนัต่อรถ

หน่ึงคนั จะสุ่มตรวจจาํนวน 3 กระสอบๆ ละประมาณ 25 กิโลกรัม 

การเก็บตวัอยา่งจากรถหกลอ้ หรือนํ้ าหนกัผลผลิตมนัฝร่ังประมาณ 2.0-3.0 ตนัต่อรถ

หน่ึงคนั จะสุ่มตรวจจาํนวน 5 กระสอบๆ ละประมาณ 25 กิโลกรัม 

2.6.2.2 นาํตวัอยา่งท่ีสุ่มมาตรวจคุณภาพเบ้ืองตน้ ไดแ้ก่  

1) การตรวจคุณภาพภายนอก โดยตรวจดูลกัษณะหัวมนัฝร่ังภายนอกท่ีผิดปกติและ

ส่ิงเจือปน ไดแ้ก่ ขนาดไม่ไดม้าตรฐาน เน่า ผิวมีสะเก็ด ผิวมีสีเขียว บาดแผลแตกตามธรรมชาติ มี

ร่องรอยโรคและแมลงเขา้ทาํลาย มีดินติดเขา้มามากกวา่ปกติ เป็นตน้ 

สําหรับการตรวจขนาดของหัวมนัฝร่ัง โดยใช้แผ่นวดัขนาดหัวมนัฝร่ังท่ีมีขนาดเล็กท่ี

ลอดผา่นช่องขนาด 4.5 เซนติเมตร ไดแ้ละหวัมนัฝร่ังขนาดใหญ่ท่ีไม่สามารถลอดผา่นช่องขนาด 9.0 

เซนติเมตร ใหน้บัวา่เป็นหวัมนัฝร่ังท่ีเป็นตาํหนิ 

แลว้นาํค่าร้อยละของตาํหนิมนัฝร่ังสดภายนอกท่ีตรวจพบ มาตดันํ้ าหนกั ซ่ึงตาํหนิมนั

ฝร่ังสดภายนอกรวมจะตอ้งไม่เกินร้อยละ 15  

2) การหาร้อยละของปริมาณแป้งในหวัมนัฝร่ัง โดยใช้เคร่ืองมือคือเคร่ืองไฮโดรมิเตอร์ 

ซ่ึงมีทั้งแบบดิจิตอล และแบบกระเปาะ โดยสุ่มตวัอยา่งจาํนวน 5 กิโลกรัม (จากตวัอยา่งท่ีสุ่มไดจ้ากรถ

กระสอบละ25 กิโลกรัม ทุกกระสอบ) นาํมาตรวจค่าความถ่วงจาํเพาะ แล้วนาํค่าความถ่วงจาํเพาะ 

เปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานในตาราง เพื่อหาปริมาณแป้งในหวัมนัฝร่ัง โดยตอ้งไดค้่า specific gravity 

ไม่ตํ่ากว่า 1.081 หรือเท่าค่า gross solid ท่ี 17.06  ถือว่าเป็นค่ามาตรฐานตํ่าสุด หรือตามท่ีไดท้าํ       

พนัธสัญญาไวแ้ลว้ มนัฝร่ังท่ีมีค่า specific gravity ตํ่ากว่าท่ีกาํหนดหรือตํ่ากวา่ในพนัธสัญญาจะถูก   

ปฏิเสธการรับซ้ือ  

หากเกษตรกรขดุมนัฝร่ังท่ียงัไม่แก่หรือสภาพการปลูกไม่เหมาะสมจะทาํให้ปริมาณแป้ง

ในหวัมนัฝร่ังไม่ไดต้ามมาตรฐาน ตํ่ากวา่ท่ีกาํหนดทาง บริษทัคู่สัญญาบางบริษทั จะรับซ้ือหวัมนัฝร่ัง

ล็อตน้ีตามราคาท่ีตกลงกนัไวใ้นพนัธสัญญา และจะเก็บรักษาหวัมนัฝร่ังท่ีค่า specific gravity ตํ่ากวา่ท่ี

กาํหนด ในอีกหอ้งเยน็หน่ึงเพื่อนาํไปแปรรูปในรสชาติอ่ืนท่ีเหมาะสมต่อไป 

3) การตรวจคุณภาพภายใน โดยนาํตวัอยา่งท่ีผา่นการตรวจหาปริมาณแป้ง มาผา่ตามขวางทุก

หวั เพื่อดูตาํหนิภายในของหวัมนัฝร่ัง ไดแ้ก่ กลวงภายใน กลวงสีดาํ จุดสีนํ้ าตาล ตาํหนิของโรคและแมลง

ท่ีเขา้ทาํลาย แลว้นาํค่าร้อยละของตาํหนิมนัฝร่ังสดภายในรวมท่ีตรวจพบมาตดันํ้าหนกัซ่ึงตาํหนิมนัฝร่ังสด

ภายนอกรวมตอ้งไม่เกินร้อยละ 10 
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2.6.2.3 เม่ือผา่นการตรวจหวัมนัฝร่ังตามมาตรฐานท่ีกาํหนดแลว้จะบนัทึกผลการตรวจทั้งหมด 

นาํมาคาํนวณหาร้อยละของตาํหนิต่าง  ๆตามท่ีไดต้รวจสอบแลว้ โดยค่าตาํหนิมนัฝร่ังสดภายนอกและภายใน

รวมกนัตอ้งไม่เกินร้อยละ 15 แลว้นาํไปคาํนวณลบกบันํ้าหนกัผลผลิตท่ีนาํส่งท่ีไดบ้นัทึกไวแ้ลว้ คิดออกมา

เป็นนํ้ าหนกัรับซ้ือสุทธิเพื่อคาํนวณกบัราคาท่ีรับซ้ือไม่ตํ่ากว่าในพนัธสัญญา จะออกมาเป็นจาํนวนเงิน

ของล็อตท่ีนาํมาขาย หากผลการตรวจสอบไม่ผา่นเกณฑท่ี์กาํหนดบริษทัคู่สัญญาจะปฏิเสธการรับซ้ือ 
 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.2.4 บริษทัผูรั้บซ้ือจะออกใบรับซ้ือมนัฝร่ังท่ีมีรายละเอียด ไดแ้ก่ นํ้ าหนกัมนัฝร่ังรวม 

นํ้าหนกัของเสียรวม นํ้าหนกัผลผลิตสุทธิ ราคารับซ้ือ จาํนวนเงินมอบให้เกษตรกรเป็นหลกัฐานในการ

ช้ือ-ขาย 

เกษตรกรผู้ผลติทีท่าํสัญญากบับริษัท/เกษตรกรทัว่ไป 

เกษตรกรทีท่าํสัญญากบัตวัแทนผู้รับซ้ือ/โบรกเกอร์ 

จุดรับซ้ือผลผลติตามทีบ่ริษัทส่งเสริมการปลูกกาํหนด 

ตามพนัธสญัญา /นอกสญัญา ณ จุดรวบรวมสินคา้ 

 

โรงงานแปรรูปผลผลติ 

( จาํหน่ายผลติภัณฑ์แปรรูปต่างๆ  ) 

ห้องเยน็เกบ็รักษาผลผลติ 

ผู้บริโภค 

ภาพท่ี 2 วถีิการตลาดและการกระจายสินคา้มนัฝร่ังพนัธ์ุโรงงาน 

ผู้ค้าปลกี ผู้ค้าส่ง/ตามคาํส่ังซ้ือ 
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2.6.2.5 บริษทัคู่สัญญา จะดาํเนินการขนยา้ยผลผลิตข้ึนรถบรรทุกเพื่อขนส่งไปยงัโรงงาน

แปรรูป หรือนาํเขา้เก็บรักษาในหอ้งเยน็ เพื่อรอการแปรรูปต่อไป 

2.6.2.6 ภายหลงัจากเกษตรกรไดข้ายส่งมอบผลผลิตมนัฝร่ังให้กบัโรงงานคู่สัญญา หรือ

ตวัแทนบริษทัท่ีทาํพนัธสัญญาแลว้ บริษทัจะโอนเงินเขา้บญัชีธนาคารของเกษตรกร ประมาณ 15 วนั 

การผลิตมนัฝร่ังพนัธ์ุโรงงานมี 2 รูปแบบ คือแบบมีพนัธสัญญาและไม่มีพนัธสัญญา   

เกษตรกรท่ีมีพนัธสัญญากบับริษทั/โบรกเกอร์ ภายหลงัจากเกษตรกรเก็บเก่ียวผลผลิต

มนัฝร่ังพนัธ์ุโรงงานแลว้ เกษตรกรจะเร่งการขนส่งผลผลิตท่ีมีคุณภาพไปยงัจุดรับซ้ือตามท่ีไดร้ะบุ

ในพนัธสัญญา เม่ือผา่นกระบวนการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานท่ีตกลงกนัตามพนัธสัญญาแลว้ 

ไม่วา่เกษตรกรไดท้าํสัญญาโดยตรงกบัทางบริษทัหรือผา่นโบรกเกอร์ของบริษทั ก็จะขนส่งผลผลิต

หวัมนัฝร่ังจากแปลงเกษตรกรไปยงัจุดรับซ้ือเดียวกนัภายใตจุ้ดรับซ้ือของบริษทัหลกันั้น และจะไม่

ขายขา้มบริษทั/โบรกเกอร์ท่ีไม่ไดท้าํสัญญา  

เกษตรกรท่ีไม่ไดท้าํพนัธสัญญากบับริษทั/โบรกเกอร์ แต่เป็นเกษตรกรท่ีเก็บรักษาพนัธ์ุ

ไวป้ลูกเอง เกษตรกรจะตดัสินใจขายมนัฝร่ังตามราคารับซ้ือท่ีเกษตรกรทราบจากการสอบถาม

เกษตรกรท่ีนาํผลผลิตไปจาํหน่าย เน่ืองจากในพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมในการปลูกมนัฝร่ัง จะมีบริษทั

ท่ีส่งเสริมการปลูกและโบรกเกอร์จากหลายบริษทัเขา้ไปส่งเสริมในพื้นท่ีเหมือนกนั 

เม่ือบริษทัไดรั้บซ้ือผลผลิตหวัมนัฝร่ังสดแลว้ ก็จะนาํผลผลิตส่งไปโรงงานเพื่อการแปร

รูปตามจาํนวนท่ีกาํหนด หรือส่งไปเก็บรักษาไวใ้นห้องเย็นเพื่อรอการแปรรูปตามคาํสั่งของทาง

บริษทั 

 

2.7 การเกบ็รักษาหัวมันฝร่ัง 

จากการศึกษาและเรียบเรียงโดย อภิรักษ ์หลกัชยักุล (2557) ในประเด็นการเก็บรักษา

หวัมนัฝร่ัง โดยมีแนวทางในการปฏิบติัดูแลรักษาดงัน้ี 
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2.7.1 การเก็บรักษาหวัพนัธ์ุ 

การเก็บรักษาหวัพนัธ์ุแบบดั้งเดิม โดยทัว่ไปแลว้เกษตรกรจะเก็บมนัฝร่ังหวัเล็กไวเ้พื่อ

ทาํพนัธ์ุ โดยเฉพาะเกษตรกรในเขตพื้นท่ีสูงท่ีมีอากาศเยน็ตามธรรมชาติ โดยเก็บหวัพนัธ์ุไวใ้นสภาพ

ธรรมชาติ  บนพื้นท่ีสูงท่ีอุณหภูมิตํ่า สามารถเก็บได ้4-5 เดือน ตอ้งปล่อยให้หัวมนัฝร่ังพกัตวั 2-4 

เดือน ข้ึนอยู่กบัชนิดพนัธ์ุ โดยการบรรจุหัวมนัฝร่ังในถุงตาข่ายหรือ กระสอบท่ีระบายอากาศได้ดี 

แลว้เก็บในโรงเก็บเพื่อป้องกนัผีเส้ือเขา้ไปวางไข่แลว้ทาํการฉีดพ่นสารเคมีป้องกนักาํจดัแมลงและ

เช้ือรา และระวงัอยา่ใหห้วัพนัธ์ุมนัฝร่ังโดนแสงแดดส่อง 

ส่วนการเก็บรักษาหวัพนัธ์ุในปัจจุบนั จะเก็บไวใ้นห้องเยน็ท่ีสามารถควบคุมอุณหภูมิได ้

เพื่อชะลอการงอก (sprouting) ซ่ึงปกติจะงอกเม่ือพน้ระยะพกัตวั (dormancy) ใช้เวลาประมาณ 3 เดือน 

ถา้เก็บในสภาพธรรมชาติหรืออุณหภูมิห้อง ซ่ึงเม่ือเก็บไวต่้อไปเร่ือยๆ หัวพนัธ์ุจะแก่และเส่ือมไปใน

ท่ีสุด เน่ืองจากหัวพนัธ์ุมนัฝร่ังจะตอ้งเก็บรักษาไวเ้ป็นระยะเวลา 6-7 เดือน เพื่อปลูกในฤดูต่อไป ปกติ

หวัพนัธ์ุจะถูกเก็บรักษาไวใ้นห้องเยน็ท่ีช่วงอุณหภูมิ 4-5 องศาเซลเซียส (oC) เพื่อให้มีอตัราการหายใจ

ตํ่า เก็บรักษาได้นาน ตาไม่งอก และในห้องเยน็เก็บรักษาหัวพนัธ์ุควรมีความช้ืน ร้อยละ 90-95 เพื่อ

ป้องกนัไม่ใหเ้กิดการสูญเสียนํ้ า และ เห่ียวแห้ง หลงัจากเก็บรักษาหวัพนัธ์ุไวต้ามระยะเวลาแลว้ ควรนาํ

หวัพนัธ์ุออกผึ่งในท่ีร่มอากาศถ่ายเทไดดี้อีกประมาณ 1 เดือน หวัพนัธ์ุจะมีหน่องอกแข็งแรง พร้อมท่ีจะ

นาํไปปลูกลงแปลงต่อไป  

2.7.2 การเก็บรักษาหวัมนัฝร่ังสาํหรับการแปรรูป 

การเก็บรักษาหัวมนัฝร่ังสําหรับการแปรรูป เน่ืองจากการปลูกมนัฝร่ังในประเทศไทย 

สามารถผลิตได ้2 ช่วงเวลา คือในฤดูหนาว หรือนิยมเรียกวา่การปลูกในฤดูแลง้ และการปลูกในฤดู

ฝนบนพื้นท่ีสูงท่ีมีอุณหภูมิตํ่าอากาศเย็น ซ่ึงการปลูกในฤดูแลง้จะมีผลผลิตออกสู่ระบบการตลาด

จาํนวนมาก ผลผลิตบางส่วนส่งเขา้โรงงานแปรรูปได้ทนัที แต่จะมีผลผลิตเหลือจากการแปรรูป

ในช่วงท่ีผลผลผลิตออกสู่ตลาดจาํนวนมาก จึงต้องมีการเก็บรักษาหัวมันฝร่ัง เพื่อป้องกันการ

เส่ือมสภาพของหวัมนัฝร่ัง ไวใ้นหอ้งเยน็ มีขั้นตอน ดงัน้ี 

1) การเตรียมห้องเยน็ 

ก่อนนาํหวัมนัฝร่ังเขา้เก็บรักษา จะตอ้งทาํการตรวจสอบห้องเยน็ท่ีจะใชเ้ก็บรักษา โดย

ตรวจสอบว่าห้องเยน็สามารถทาํความเยน็ไดใ้นระดบัอุณหภูมิท่ีกาํหนดหรือไม่ สําหรับหวัมนัฝร่ัง

แปรรูป ห้องเยน็ควรมีความสามารถท่ีจะทาํความเยน็ไดท่ี้ระดบั 12 องศาเซลเซียส และสําหรับหัว

พนัธ์ุมนัฝร่ัง หอ้งเยน็ควรมีความสามารถท่ีจะทาํความเยน็ไดท่ี้ระดบั 4 องศาเซลเซียส  

ตรวจสอบสภาพหอ้งวา่ผนงัหอ้ง พื้น ประตู ขอบประตู และ ส่วนต่างๆ ตอ้งไม่มีรอยร่ัว 

เพื่อให้แน่ใจว่าห้องสามารถป้องกนัการถ่ายเทความร้อนและป้องกนัสัตวศ์ตัรูในโรงเก็บ เช่น หนู  
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แมลง เขา้มาทาํลายหวัมนัฝร่ัง ทาํความสะอาดห้อง และฆ่าเช้ือโรค ดว้ยการใชส้ารเคมี เช่น คลอรีน 

ความเขม้ขน้ 5% 

2) วางแผนการเก็บเก่ียว  

ตอ้งวางแผนการเก็บเก่ียวมนัฝร่ัง หรือ การขุดมนัฝร่ัง ให้สอดคลอ้งสัมพนัธ์กบัขนาด

ความจุของห้องเก็บ โดยเป้าหมายคือเก็บมนัฝร่ังท่ีมีคุณภาพเหมือนกนัหรือใกลเ้คียงกนัมากท่ีสุดไว้

ดว้ยกนั 

3) วางแผนการเก็บมนัฝร่ังให้เตม็ห้องเก็บ 

ต้องวางแผนการเก็บมันฝร่ังให้เต็มห้องเก็บให้เร็วท่ีสุด เพื่อให้มันฝร่ังมีอุณหภูมิ

สมํ่าเสมอกนัเร็วมากท่ีสุด ซ่ึงจะทาํใหก้ารปรับอุณหภูมิต่อไป ทาํไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

4) การขนถ่ายมนัฝร่ัง  

ในการขนถ่ายหวัมนัฝร่ังจากแปลงปลูกของเกษตรกร ไปยงัจุดรับซ้ือ และขนยา้ยไปยงั

หอ้งเยน็เพื่อเก็บรักษา ควรทาํอยา่งระมดัระวงัเพื่อป้องกนัมนัฝร่ังไม่ให้เกิดบาดแผล และการบอบชํ้ า 

ให้ใส่ใจดูแลจุดเส่ียงท่ีอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายได ้เช่น หวัมนัฝร่ังตกสูงเกิน 6 น้ิว การตกลง

กระทบบนพื้นผวิท่ีแขง็ เจอวสัดุท่ีแหลมคมท่ีทาํใหห้วัมนัฝร่ังเสียหาย อุปกรณ์ขนถ่ายท่ีชาํรุดหรือไม่

สมบูรณ์ การปนเป้ือนหรือปลอมปนจากวตัถุแปลกปลอมต่างๆ ระหวา่งการขนถ่าย 

5) คาํแนะนาํสาํหรับการเก็บรักษาหวัมนัฝร่ังสดเพื่อการแปรรูป 

คาํแนะนาํสําหรับการเก็บรักษาหัวมนัฝร่ังสดเพื่อการแปรรูป ให้หลีกเล่ียงการโยนมนั

ฝร่ัง การทุ่มกระสอบมนัฝร่ัง การข้ึนไปเหยยีบย ํ่า เดินบนกองมนัฝร่ังหรือกระสอบมนัฝร่ัง 
  

2.7.3 การควบคุมสภาพอากาศในหอ้งเยน็ 

การควบคุมสภาพอากาศในห้องเยน็เพื่อเก็บรักษาหวัมนัฝร่ัง ซ่ึงหวัมนัฝร่ังท่ีเก็บรักษา

ในหอ้งเยน็ยงัคงมีชีวติและมีการหายใจ ซ่ึงกระบวนการหายใจ ตอ้งการออกซิเจนและจะสร้างความ

ร้อน ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และ คายความช้ืน ดงันั้นการปรับสภาพอากาศ ในห้องเยน็เพื่อเก็บ

รักษาหัวมนัฝร่ัง ให้คงคุณภาพได้นาน มีปัจจยัท่ีต้องควบคุม คืออุณหภูมิ การหมุนเวียนอากาศ 

ความช้ืน และ ระดบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์จะมีแนวทางในการควบคุมดงัน้ี 

1) อุณหภูมิ การควบคุมอุณหภูมิในการเก็บรักษามนัฝร่ังเพื่อการแปรรูป ระหวา่ง 12-18 

องศาเซลเซียส เม่ืออุณหภูมิตํ่าลงจะทาํใหอ้ตัราการหายใจของมนัฝร่ังลดลง และจะยืดอายุในการเก็บ

รักษาออกไปไดน้านข้ึน การปรับอุณหภูมิข้ึนหรือลง ควรปรับทีละน้อย เพื่อให้มีความสมํ่าเสมอ 

และ ป้องกนัการเกิดหยดนํ้ า (condensation) เพราะการปล่อยให้มนัฝร่ังเปียกจะเส่ียงต่อการเน่าเสีย

ของมนัฝร่ังในโรงเก็บ ระดบัท่ีแนะนาํคือ ท่ี 0.3 องศาเซลเซียสต่อวนั 
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การเก็บหวัมนัฝร่ังเพื่อการแปรรูป ถา้ใชอุ้ณหภูมิ 12 องศาเซลเซียส จะเก็บรักษาไดน้าน 

เป็นระดบัท่ีทั้งเน้ือในของมนัฝร่ังไม่เปล่ียนสี และไม่เน่าเสียง่าย  เหมาะสาํหรับการเก็บระยะยาว  

การเก็บหวัมนัฝร่ังเพื่อการแปรรูป ถา้ใชอุ้ณหภูมิ 17 องศาเซลเซียส จะประหยดัตน้ทุน

ค่ากระแสไฟฟ้า แต่อุณหภูมิระดบัน้ีมนัฝร่ังอาจจะเน่าเสียง่าย เหมาะสาํหรับการเก็บระยะสั้น 

2) การหมุนเวียนอากาศ  เน่ืองจากอากาศเป็นตวักลางในการถ่ายเทความร้อนและก๊าซ 

ดงันั้นปริมาณอากาศท่ีหมุนเวียนในห้องจะตอ้งเพียงพอ และกระจายอยา่งสมํ่าเสมอทัว่ทั้งห้อง การ

เลือกพดัลมให้เหมาะสมกบัขนาดห้อง เพื่อจุดประสงค์ในการกระจายลม ควรดาํเนินการตั้งแต่

ขั้นตอนการออกแบบห้องเยน็ แต่ในกรณีท่ีตรวจสอบพบว่าการกระจายตวัของลมไม่ทัว่ถึง หรือ 

ปริมาณลมท่ีหมุนเวียนไม่เพียงพอ สามารถพิจารณาติดตั้งพดัลมเสริม booster fan เพื่อเพิ่มปริมาณ

ลมท่ีหมุนเวยีน และปรับปรุงประสิทธิภาพการกระจายลม ปริมาณลมท่ีแนะนาํ ในช่วงรับมนัฝร่ังเขา้ 

คือ 50 CFM ต่อตนัมนัฝร่ัง เม่ืออยูท่ี่อุณหภูมิท่ีตอ้งการ สามารถลดปริมาณลมลงท่ี 20 CFM ต่อตนั

มนัฝร่ัง (CFM = ft3/minute) 

3) ความช้ืน ในระหว่างการเก็บรักษาหวัมนัฝร่ังจะสูญเสียนํ้ าจากการหายใจ และจากการ

ปรับอากาศ เม่ือหัวมนัฝร่ังสูญเสียนํ้ าจะทาํให้หัวมนัฝร่ังเห่ียว เม่ือนาํไปแปรรูปจะทาํให้ปอกเปลือกไม่

สะอาด และฝานเป็นแผ่นได้ไม่ดี เกิดการสูญเสียในกระบวนการแปรรูปผลผลิตมาก และคุณภาพของ

ผลิตภณัฑไ์ม่ดี เพื่อลดการสูญเสีย จาํเป็นตอ้งเติมความช้ืนให้อากาศในห้องเยน็ โดยสามารถเติมความช้ืน

ไดม้ากท่ีสุด แต่ตอ้งระวงัไม่ให้เกิดหยดนํ้าเกาะท่ีผิวมนัฝร่ัง เพื่อป้องกนัการเน่าเสีย 

4) ปริมาณก๊าซออกซิเจน ก๊าซออกซิเจนจะมีความสําคญัต่อการหายใจของหวัมนัฝร่ัง 

และเน่ืองจากระดบัก๊าซออกซิเจนและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในอากาศมีความสัมพนัธ์กนั เพื่อให้

แน่ใจวา่หวัมนัฝร่ังอยูใ่นสภาพอากาศท่ีเหมาะสม สาํหรับการหายใจ ในทางปฏิบติัจะทาํการตรวจวดั

และควบคุมระดบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์ซ่ึงระดบัท่ีแนะนาํคือตอ้งไม่สูงเกินกวา่ 2,500 ppm  
 

2.8 คุณภาพมันฝร่ังทีโ่รงงานต้องการ 

จากการศึกษาและเรียบเรียงโดย อภิรักษ ์หลกัชยักุล (2557) ในประเด็นคุณภาพมนัฝร่ัง

ท่ีโรงงานตอ้งการ ภายหลงัจากเกษตรกรไดเ้ก็บเก่ียวผลผลิตหวัมนัฝร่ังแลว้ จะตอ้งมีการคดัขนาด

และคุณภาพในเบ้ืองตน้จากไร่ เพื่อใหไ้ดผ้ลผลิตหวัมนัฝร่ังตามพนัธสัญญา บริษทัท่ีรับซ้ือ จะทาํการ

สุ่มตรวจคุณภาพทั้งภายนอกและภายในของหัวมนัฝร่ัง ณ จุดรับซ้ือตามขั้นตอนการรับซ้ือมนัฝร่ัง 

ตามขอ้ตกลงโดยหวัมนัฝร่ังท่ีมีคุณภาพตอ้งมีลกัษณะดงัน้ี 
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2.8.1 คุณสมบติัและคุณภาพตามมาตรฐานการรับซ้ือ 

ผลผลิตมนัฝร่ังท่ีโรงงานแปรรูปตอ้งการและรับซ้ือ ตอ้งมีคุณสมบติัและคุณภาพตาม

มาตรฐาน ดงัน้ี 

1) เป็นมนัฝร่ังสายพนัธ์ุตามท่ีไดท้าํพนัธสัญญาไวแ้ลว้ ตามท่ีบริษทักาํหนด 

2) มีขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางตามท่ีระบุในพนัธสัญญา คือเส้นผา่ศูนยก์ลางหวัมนัฝร่ังไม่

นอ้ยกวา่ 4.5 เซนติเมตร และไม่เกิน 9.0 เซนติเมตร  

3) มีค่าความถ่วงจาํเพาะไม่ตํ่ากวา่ 1.081 หรือ เปอร์เซ็นตแ์ป้งไม่ตํ่ากวา่ 17.06 (Gross Solid)  

4) มนัฝร่ังตอ้งแหง้และไม่มีส่ิงปลอมปน เช่น ดิน โคลน หรือวตัถุอ่ืนใดท่ีมิใช่มนัฝร่ัง 

5) หัวมนัฝร่ังจะต้องเก็บเก่ียวแก่เต็มท่ี โดยมีผิวเปลือกสมบูรณ์ไม่หลุดร่อนอัน

เน่ืองมาจากหัวมนัฝร่ังยงัไม่ถึงอายุเก็บเก่ียว ตาํหนิภายในและภายนอกของหัวมนัฝร่ัง ตอ้งไม่เกิน

ค่าท่ีบริษทักาํหนด ดงัต่อไปน้ี 

ตาํหนิภายนอก 

หวัมนัฝร่ังตอ้งไม่มีผวิดา้นนอกหรือดา้นในสีเขียว 

หวัมนัฝร่ังตอ้งไม่มีมีรอยชํ้าภายนอก และ ภายใน 

หวัมนัฝร่ังตอ้งไม่มีรูปทรงของหวัผิดปกติจากท่ีกาํหนด 

หวัมนัฝร่ังตอ้งไม่มีรอยแตกธรรมชาติ 

หวัมนัฝร่ังตอ้งไม่มีตางอก   

หวัมนัฝร่ังตอ้งไม่มีอาการแผลสะเก็ด (Scab)  

หวัมนัฝร่ังตอ้งไม่มีอาการของไส้เดือนฝอยเขา้ทาํลาย 

หวัมนัฝร่ังตอ้งไม่เน่าเสีย ทั้งเน่าเปียกและเน่าแหง้ 

หวัมนัฝร่ังตอ้งไม่มีบาดแผลจากการเก็บเก่ียว 

หวัมนัฝร่ังตอ้งไม่มีบาดแผลจากการเขา้ทาํลายของแมลง 

ตาํหนิภายใน 

หวัมนัฝร่ังตอ้งไม่มีอาการของโรคเน่าวงแหวนหรือไส้เน่า 

หวัมนัฝร่ังตอ้งไม่มีดา้นในกลวง (hollow/black  heart)  

หวัมนัฝร่ังตอ้งไม่มีจุดสีนํ้าตาลภายใน 
 

2.8.2 คุณสมบติัและคุณภาพมาตรฐานในการเก็บรักษา 

นอกจากน้ีหัวมนัฝร่ังจาํนวนหน่ึงจะตอ้งถูกเก็บรักษาไวใ้นห้องเย็นเพื่อการแปรรูป

ในช่วงท่ีไม่มีมนัฝร่ังสด ซ่ึงนอกจากคุณภาพตามมาตรฐานการรับซ้ือ แลว้ยงัตอ้งคาํนึงถึง คุณภาพ

เพื่อการเก็บรักษาดว้ย ซ่ึงมีส่ิงท่ีตอ้งคาํนึงถึงดงัต่อไปน้ี 
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1) หวัมนัฝร่ังตอ้งปลอดโรคและแมลง (Diseases & Pest Free) 

โรคพืชบางอยา่ง เช่น โรคเห่ียวจากเช้ือแบคทีเรีย โรคข้ีกลาก (Scab) ใส้เดือนฝอย ฯลฯ 

ทาํใหเ้กิดตาํหนิในหวัมนัฝร่ัง ซ่ึงนอกจากเป็นสาเหตุของความสูญเสียในกระบวนการผลิตแลว้ยงัทาํ

ใหเ้กิดความเสียหายในระหวา่งการเก็บรักษาอีกดว้ย ดงันั้นนอกจากการสุ่มตรวจตอนรับซ้ือแลว้ การ

ตรวจแปลงก่อนการเก็บเก่ียว จะมีประโยชน์ในการตดัสินใจ วา่มนัฝร่ังจากแปลงน้ีควรนาํไปแปรรูป

ทนัที หรือ สามารถเก็บรักษาได ้

2) หวัมนัฝร่ังตอ้งสุกแก่เตม็ท่ี (Right Chemical Maturity) 

เม่ือพืชสังเคราะห์ดว้ยแสง จะเก็บพลงังานในรูปพลงังานเคมีท่ีเราทราบกนัดีคือ นํ้ าตาล

และสารอาหารในรูปแบบต่างๆ ซ่ึงเป็นส่วนสําคญัในการให้พลงังานเพื่อการเจริญเติบโต แบ่งเซลล์

และพฒันาโครงสร้างให้พืชเจริญเติบโต และพฒันาสร้างการเติบโตของหวัและสร้างแป้งสะสมใน

หวัมนัฝร่ัง ความสุกแก่ทางเคมีของมนัฝร่ัง ระบุโดยปริมาณนํ้ าตาล reducing sugar มนัฝร่ังท่ีสุกแก่

เต็มท่ีจะตอ้งมีปริมาณนํ้ าตาล reducing sugar ตํ่าและคงท่ี หรือในอีกความหมายหน่ึงคือ ตน้มนัฝร่ัง

นาํนํ้ าตาลไปสร้างเป็นแป้งหมดสมบูรณ์แลว้ มนัฝร่ังท่ีแก่เต็มท่ีจะสามารถเก็บรักษาในห้องเยน็ได้

นานโดยไม่มีปัญหาดา้นคุณภาพเม่ือนาํไปแปรรูป 

3) หวัมนัฝร่ังตอ้งมีผวิเซ็ตตวัดี แขง็แรง (Right Physical Maturity)  

ผิวมนัฝร่ังเป็นส่วนท่ีมีความสําคญั ในการท่ีจะป้องกนัเช้ือโรคจากภายนอกเขา้ และป้องกนั

การสูญเสียนํ้าจากภายในหวัมนัฝร่ัง นอกจากน้ีผิวมนัฝร่ังท่ีสมบูรณ์แข็งแรงจะช่วยป้องกนัการบอบชํ้ า จาก

การขดุ การเก็บเก่ียว และการขนส่งไดด้ว้ย  

ในขณะท่ีมันฝร่ังขยายหัว ผิวมนัฝร่ังก็จะขยายอย่างรวดเร็ว ซ่ึงในระหว่างนั้ นผิว

ชั้นนอกจะเกาะตวัอยา่งหลวมๆ เม่ือมนัฝร่ังแก่เต็มท่ีตามธรรมชาติ ตน้มนัฝร่ังจะแห้งตายลง หัวมนั

ฝร่ังจะใช้เวลาระหวา่ง 10 - 14 วนั เพื่อสร้างผิวให้หนาข้ึน แข็งแรงข้ึน หรือ เรียกว่าผิว เซ็ตตวัดี   

(skin set) ในกรณีท่ีตรวจสอบวา่หวัมนัฝร่ังสุกแก่ทางเคมีแลว้ แต่ตน้ยงัไม่ตายสามารถตดัตน้ให้ตน้

ตายได ้แต่ก็จะตอ้งรอให้ผิวหวัมนัฝร่ัง เซ็ตตวั ใชเ้วลาระหวา่ง 10 - 14 วนั เช่นเดียวกนั ซ่ึงถา้ทาํการ

เก็บเก่ียวก่อนผวิจะเซ็ตตวัผวิจะหลุดร่อน จะเกิดความเสียหายในขณะเก็บเก่ียวและการขนส่งสูง 

4) หวัมนัฝร่ังตอ้งไม่มีบาดแผล (No Wound) 

บาดแผลจะเป็นทางท่ีส่ิงสกปรกรวมทั้งเช้ือโรค เขา้ไปภายในหัวมนัฝร่ังได ้และจะทาํ

ให้มนัฝร่ังสูญเสียนํ้ าทางบาดแผลดว้ย นอกจากน้ีบาดแผลก็จะทาํให้เกิดตาํหนิและความสูญเสียใน

กระบวนการผลิต เพื่อการแปรรูปท่ีดี ผลิตภณัฑ์มีคุณภาพ และส่งเสริมให้สามารถเก็บรักษาหวัมนั

ฝร่ังไดน้าน จาํเป็นท่ีจะตอ้งขนถ่ายมนัฝร่ังอย่างอย่างระมดัระวงัเพื่อป้องกนัความเสียหายท่ีอาจจะ

เกิดข้ึน 
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2.9 การส่งเสริมการปลูกมันฝร่ัง 

จากการศึกษาและเรียบเรียงโดย อภิรักษ ์หลกัชยักุล (2557) ในประเด็นการส่งเสริมการ

ปลูกมนัฝร่ัง ซ่ึงกรมส่งเสริมการเกษตร มีหนา้ท่ีสําคญั คือ ส่งเสริมเกษตรกรและชุมชน ให้สามารถ

พฒันาอาชีพการเกษตร และมีคุณภาพชีวติท่ีดี อยูดี่มีสุขอยา่งย ัง่ยนื โดยมีพนัธกิจหลกั 4 ประการ คือ 

1) ศึกษา วจิยั และพฒันางานดา้นการส่งเสริมการเกษตร และถ่ายทอดเทคโนโลยเีพื่อ

การผลิตสินคา้และบริการทางการเกษตร 

2) ส่งเสริมพฒันาครอบครัวและสถาบนัเกษตรกรใหเ้ขม้แขง็พึ่งพาตนเองได ้

3) ส่งเสริมและพฒันาวิสาหกิจชุมชนให้มีขีดความสามารถในการผลิตสินค้า และ

บริการทางการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

4) แกไ้ขปัญหาตามความตอ้งการของเกษตรกร และชุมชนเกษตรกรอยา่งพอเพียง ใน

การดาํเนินงานส่งเสริม ของกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อบรรลุตามพนัธกิจข้างตน้ กรมส่งเสริม

การเกษตรมีระบบส่งเสริมการเกษตรเป็นแนวทางในการดาํเนินงานของเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร

ร่วมกนัโดยระบบส่งเสริมการเกษตรไดมี้การพฒันาปรับปรุงให้มีความเหมาะสมกบัสถานการณ์การ

เปล่ียนแปลงอยู่เสมอ ซ่ึงปัจจุบนั มีการกระจายอาํนาจสู่ทอ้งถ่ินมากข้ึน องค์กรปกครองทอ้งถ่ิน 

(อปท.) มีอาํนาจและบทบาทในการพฒันาทอ้งถ่ินของตนเอง โดยมีส่วนราชการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทาํ

หนา้ท่ีในการประสาน และสนบัสนุนองคก์รปกครองทอ้งถ่ิน (อปท.) มุ่งเนน้การพฒันาแบบมีส่วน

ร่วมของภาคชุมชน/เกษตรกร ใหมี้บทบาทในการสร้างการเรียนรู้ร่วมกนั มุ่งหวงัให้ชุมชน/เกษตรกร

พฒันาไปสู่ความเขม้แขง็อยา่งย ัง่ยนื 

2.9.1 การส่งเสริมการปลูกมนัฝร่ังของหน่วยงานภาครัฐ 

การดาํเนินงานส่งเสริมการปลูกมนัฝร่ัง ผ่านกระบวนการส่งเสริมการเกษตร โดยใช้

ศูนยบ์ริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจาํตาํบลในพื้นท่ีเป็นช่องทางในการส่งเสริม ลง

ในกลุ่มเกษตรกร กลุ่มธรรมชาติต่างๆ เพื่อการเรียนรู้ โดยสอดประสานในกิจกรรมการถ่ายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร ผ่านองค์กรปกครองท้องถ่ิน (อปท.) ในท้องท่ีให้เกิดการประสานและ

อาํนวยการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรร่วมกนั เกิดประสิทธิภาพในการถ่ายทอด

เทคโนโลยีการผลิตมนัฝร่ังสู่เกษตรกรเป้าหมาย มีการผลิตมนัฝร่ังท่ีมีคุณภาพและตรงตามความ

ต้องการของตลาดและโรงงานอุตสาหกรรม และผลผลิตสูง ให้ผลตอบแทนสูงคุ้มค่ากับการ

เพาะปลูก เน้นการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในพื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพในการผลิตและเกษตรกรมีความ

ตอ้งการในการผลิตมนัฝร่ัง กิจกรรมการส่งเสริมในพื้นท่ีจะตอ้งมีการเตรียมการ ไดแ้ก่ 

1) การเก็บรวบรวมขอ้มูลทางดา้นการเกษตร และขอ้มูลพื้นฐาน ของเกษตรกร นาํมา

วิเคราะห์ ให้ทราบและเขา้ใจสถานการณ์ในพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบในมิติต่างๆ เพื่อกาํหนดประเด็นและ
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วางแผนการส่งเสริมการเกษตรอยา่งมีประสิทธิภาพ ดาํเนินงานในการแกไ้ขปัญหาให้ตรงกบัความ

ตอ้งการของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย  

2) กาํหนดเป้าหมายรวมการพฒันาในภาพรวมของอาํเภอในระยะสั้น (รายไตรมาส ราย

ปี) ตามความพร้อมของข้อมูลและทีมงาน และเป้าหมายร่วมระยะยาว โดยการมีส่วนร่วมของ

เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรทุกคน ตามสถานการณ์และศกัยภาพ ของพื้นท่ีท่ีกําหนดไว ้และ

ประสานงานในการนาํเสนอเป้าหมายสู่การปฏิบติักบัเกษตรกร/ชุมชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

และภาคีการพฒันาอ่ืน ๆ   

3) จดัทาํแผนปฏิบติังานรายเดือน รายปี ของสํานกังานเกษตรอาํเภอ เพื่อตอบสนอง

เป้าหมายการพฒันาร่วมท่ีไดก้าํหนด  

4) จาํแนกกลุ่มบุคคลและพื้นท่ีเป้าหมายเป็นรายตาํบลท่ีชัดเจน และบูรณาการงาน/

โครงการ และงบประมาณท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจากส่วนต่างๆ ไวใ้นแผนและใชแ้ผนปฏิบติังานใน

การจดัทีมปฏิบติังานในพื้นท่ีตามความเหมาะสม เพื่อการเรียนรู้และทาํงานร่วมกนัเป็นทีม  

5) มอบหมายให้มีผูรั้บผิดชอบ (เจา้ภาพ) ในงานหลกั ๆ ท่ีเป็นภาพรวมของสํานกังาน

เกษตรอาํเภอ ซ่ึงผูรั้บผิดชอบตอ้งรวบรวมวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง ศึกษาเรียนรู้งานในเร่ืองนั้น ๆ 

และพร้อมท่ีจะนาํเสนอหรือใชป้ระโยชน์ไดทุ้กเวลา เม่ือดาํเนินการจะเนน้การดาํเนินงานเป็นทีมท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

6) ดาํเนินการตามแผนโดยใชก้ลไกของศูนยบ์ริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

ประจาํตาํบล และกลุ่ม/เครือข่าย การทาํงานในระดบัพื้นท่ี ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร จะเรียนรู้

และพฒันาตนเองจากการปฏิบติังานและมีเวทีในการเรียนรู้ร่วมกนัในระดบัอาํเภออย่างสมํ่าเสมอ 

และมีการสร้างเครือข่ายเพื่อใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

7) ติดตาม ประเมินผล จัดทาํรายงาน และประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ผลงานส่งเสริม

การเกษตร ภารกิจของผูเ้ก่ียวขอ้ง 

ภายหลงัท่ีไดว้ิเคราะห์พื้นท่ี เกษตรกร ปัญหา โดยการวางแผนและเตรียมการในการ

ปฏิบติังานส่งเสริมการผลิตมนัฝร่ังแลว้ จะดาํเนินกิจกรรมตามโครงการคือ 

2.9.1.1 ประชุมเกษตรกร การประชุมเกษตรกร  

เป็นการใหข้อ้มูลเก่ียวกบัการส่งเสริมการปลูกมนัฝร่ังและเชิญชวนเกษตรกรท่ีปลูกมนั

ฝร่ังทุกคน เขา้รับฟังแนวทางการดาํเนินงานในการส่งเสริมการปลูกมนัฝร่ังทั้งของทางราชการและ

เอกชน เพื่อใหเ้กษตรกรตดัสินใจในการผลิตและเขา้ร่วมในกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต

มนัฝร่ัง และเป็นการประชาสัมพนัธ์ใหเ้กษตรกรทราบโดยทัว่กนั มีแนวทางการดาํเนินการ คือ 
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1) สํานกังานเกษตรจงัหวดั/สํานกังานเกษตรอาํเภอ ร่วมกบับริษทัท่ีรับช้ือผลผลิตมนั

ฝร่ังพนัธ์ุโรงงานและกลุ่มสหกรณ์ผูป้ลูกมนัฝร่ังท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังพนัธ์ุบริโภคในพื้นท่ี ประชุม

เกษตรกรเพื่อช้ีแจงรายละเอียดหลกัเกณฑเ์ง่ือนไขต่างๆ ของทางราชการและบริษทั 

2) สํานกังานเกษตรจงัหวดั/สํานกังานเกษตรอาํเภอ ร่วมกบับริษทัท่ีรับช้ือผลผลิตมนั

ฝร่ังพนัธ์ุโรงงานและกลุ่มสหกรณ์ผูป้ลูกมนัฝร่ังท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังพนัธ์ุบริโภคในพื้นท่ี พิจารณา

พื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพในการปลูกมนัฝร่ัง โดยพิจารณาคดัเลือกพื้นท่ีและเกษตรกรท่ีมีความสนใจและ

ตั้งใจท่ีจะผลิตมนัฝร่ัง เขา้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมนัฝร่ังเพื่อให้ไดม้นัฝร่ังท่ีมีคุณภาพ

และผลผลิตสูง  

2.9.1.2 ถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลิตมนัฝร่ังและศึกษาดูงาน 

การถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลิตมนัฝร่ังและศึกษาดูงาน ให้เกษตรกร ท่ีสมคัรใจในการ

เขา้ร่วมกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมนัฝร่ัง เพื่อให้เกษตรกรสามารถผลิตมนัฝร่ังท่ีมี

คุณภาพและตรงตามความต้องการของตลาดและโรงงานอุตสาหกรรม เน้นการมีส่วนร่วมของ

เกษตรกร ในพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพในการผลิตและเกษตรกรมีความต้องการในการผลิตมันฝร่ัง 

นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตร จะทาํหนา้ท่ีในการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการผลิตมนัฝร่ัง และให้

คาํปรึกษาแนะนาํในการแกไ้ขปัญหาการผลิตในพื้นท่ีอยา่งใกลชิ้ด และส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อนาํ

ผลผลิตส่วนเกินหรือไม่มีคุณภาพมาแปรรูปเพื่อให้เกิดอรรถประโยชน์สูงสุดและหาช่องทาง

การตลาดสินคา้แปรรูปโดย 

1) สํานกังานเกษตรจงัหวดั/สํานกังานเกษตรอาํเภอ ประสานงานกบับริษทัท่ีรับซ้ือมนั

ฝร่ังพนัธ์ุโรงงานและกลุ่มสหกรณ์ผูป้ลูกมนัฝร่ังท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังพนัธ์ุบริโภคในพื้นท่ี ร่วม

กาํหนดหลกัสูตรในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรท่ีเหมาะสมในการผลิตมนัฝร่ังพนัธ์ุโรงงาน/

พนัธ์ุบริโภค เพื่อให้ตรงประเด็นและความตอ้งการของเกษตรกรผูผ้ลิตมนัฝร่ัง และให้คาํปรึกษา

แนะนาํในการแกไ้ขปัญหาการผลิตในพื้นท่ีอยา่งใกลชิ้ด  

2) สํานกังานเกษตรจงัหวดั/สํานกังานเกษตรอาํเภอ และบริษทัท่ีส่งเสริมการปลูกมนั

ฝร่ังพนัธ์ุโรงงานและกลุ่มสหกรณ์ผูป้ลูกมนัฝร่ังท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังพนัธ์ุบริโภคในพื้นท่ี กรม

พฒันาท่ีดิน กรมวชิาการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สาํนกังานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม และ

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมจดักระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมนัฝร่ังอย่างมี

คุณภาพ และนาํเกษตรกรศึกษาดูงานแปลงการผลิตมนัฝร่ังพนัธ์ุโรงงานท่ีประสบผลสําเร็จ การรับ

ซ้ือผลผลิตของโรงงาน/กลุ่มสหกรณ์หรือโรงงานแปรรูป 
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2.9.1.3 จดัทาํทะเบียนเกษตรกรผูป้ลูกมนัฝร่ัง   

การจดัทาํทะเบียนเกษตรกรผูป้ลูกมนัฝร่ัง กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสํานกัส่งเสริม

และจดัการสินค้าเกษตร ร่วมกบัศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร จดัทาํโปรแกรมระบบ

เครือข่ายการนาํเขา้ขอ้มูลและการประเมินผลเกษตรกรผูป้ลูกมนัฝร่ัง 1 ระบบ ภายใตช่ื้อ “โครงการ

ส่งเสริมการปลูกมนัฝร่ัง” พร้อมคู่มือ แบบฟอร์มการข้ึนทะเบียนเกษตรกรผูป้ลูกมนัฝร่ัง (ทบก 01) 

เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีผูรั้บผิดชอบดาํเนินการจดัเก็บข้อมูลเกษตรกร ตามแบบฟอร์ม พร้อมทั้งบนัทึก

ขอ้มูลผ่านระบบเครือข่ายของกรมส่งเสริมการเกษตร เม่ือดาํเนินการเสร็จแล้ว สํานักงานเกษตร

จงัหวดั/สาํนกังานเกษตรอาํเภอ วเิคราะห์ผลการดาํเนินงาน จดัทาํสถานการณ์การผลิตและการตลาด

ของมนัฝร่ัง โดย 

1) สํานกังานเกษตรจงัหวดั/สํานกังานเกษตรอาํเภอ ประสานงานกบับริษทัท่ีรับซ้ือมนั

ฝร่ังพนัธ์ุโรงงานและกลุ่มสหกรณ์ผูป้ลูกมนัฝร่ังท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังพนัธ์ุบริโภคในพื้นท่ี เพื่อบูรณา

การข้อมูลเกษตรกรท่ีปลูกมันฝร่ังพนัธ์ุโรงงาน และพนัธ์ุบริโภคในพื้นท่ี ให้เป็นไปในทิศทาง

เดียวกนั 

2) สาํนกังานเกษตรอาํเภอ จดัทาํทะเบียนเกษตรกรผูป้ลูกมนัฝร่ังทุกราย ทั้งเกษตรกรผู ้

ปลูกมนัฝร่ังบริโภคสดและเกษตรกรผูป้ลูกมนัฝร่ังพนัธ์ุโรงงาน ตามแบบฟอร์มการข้ึนทะเบียน

เกษตรกรผูป้ลูกมนัฝร่ัง (ทบก 01)  

3) สาํนกังานเกษตรอาํเภอ บนัทึกขอ้มูลผา่นระบบเครือข่ายของกรมส่งเสริมการเกษตร 

ตามท่ีศูนยส์ารสนเทศ ไดจ้ดัทาํระบบเครือข่ายผา่นทาง www.doae.go.th  

2.9.1.4 ประชุมเจา้หนา้ท่ีช้ีแจงโครงการ 

กิจกรรมการประชุมเจา้หนา้ท่ี จดัโดยกรมเพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีสามารถดาํเนินงานโครงการ

ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเจา้หน้าท่ีจากกรมส่งเสริมการเกษตร สํานกัส่งเสริมและพฒันาการ

เกษตรเขต  เจา้หน้าท่ีในระดบัจงัหวดั อาํเภอและตาํบล หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งได้แก่ กรมวิชาการ

เกษตร กรมพฒันาท่ีดิน กรมส่งเสริมสหกรณ์ สํานักงานปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม สํานักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร  ส่งเสริมการเกษตร และบริษทัผูรั้บซ้ือผลผลิตมนัฝร่ังพนัธ์ุโรงงานเพื่อช้ีแจง

รายละเอียดการดาํเนินงานตามโครงการ 

2.9.1.5 ติดตามงานนิเทศงาน  

การติดตามนิเทศงาน เพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามโครงการ พร้อมทั้ งให้

ขอ้เสนอแนะและปรับปรุงการดาํเนินงานตามโครงการ ใหมี้ประสิทธิภาพ 
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2.9.2 การส่งเสริมการปลูกมนัฝร่ังของภาคเอกชน 

ภาคเอกชนท่ีทาํการส่งเสริมการปลูกมนัฝร่ัง มีวตัถุประสงค์หลกัในการผลิตวตัถุดิบ

เพื่อตอบสนองความตอ้งการใช้ในการแปรรูปของโรงงานเป็นหลัก บริษทัหรือโรงงานแปรรูป

ผลผลิตมนัฝร่ัง ในประเทศไทย มีหลายบริษทัซ่ึงแต่ละบริษทัจะมีฝ่ายส่งเสริมการผลิต จะทาํหนา้ท่ี

ในการส่งเสริมการปลูกมนัฝร่ัง จดัการคุณภาพมนัฝร่ังหลงัการเก็บเก่ียว จดัการการรับซ้ือผลผลิต

หวัมนัฝร่ังสดภายในประเทศ จดัการการนาํเขา้มนัฝร่ังไดแ้ก่หวัพนัธ์ุมนัฝร่ังและมนัฝร่ังสดเพื่อการ

แปรรูป 

การส่งเสริมการปลูกมนัฝร่ัง ทางบริษทัจะมีนักวิชาการส่งเสริมในการเข้าไปดูแล

เกษตรกร ท่ีทาํพนัธสัญญาไว ้ในพื้นท่ีตลอดฤดูปลูก  โดยจะทาํหน้าท่ีในการรวมกลุ่มเกษตรกรท่ี

ปลูกมนัฝร่ัง สํารวจความพร้อมของสภาพพื้นท่ีปลูก แหล่งนํ้ า ประชุมช้ีแจงเกษตรกรให้ทราบถึง

นโยบายของทางบริษทั ก่อนเร่ิมการส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการผลิตมนัฝร่ังการผลิต 

การดูแลรักษาเพื่อให้ไดผ้ลผลิตสูง ให้คาํปรึกษาแนะนาํในการแกไ้ขปัญหาการผลิตในระดบัพื้นท่ี

อยา่งใกลชิ้ด และมีการทาํสัญญาในการสนบัสนุนสินเช่ือหรือวสัดุอุปกรณ์ในการปลูกมนัฝร่ัง ไดแ้ก่ 

หวัพนัธ์ุมนัฝร่ัง ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย ์สารเคมีป้องกนักาํจดัโรค แมลง และวชัพืช หรือวสัดุอ่ืนๆ ตามท่ี

ได้ตกลงและทาํพนัธสัญญากนัไว ้ โดยนักวิชาการส่งเสริมของบริษทั จะเขา้มาตามระยะเวลาท่ี

กาํหนดเป็นระยะๆ อยา่งใกลชิ้ดจนถึงการเก็บเก่ียว  

การจดัการคุณภาพมนัฝร่ังหลงัการเก็บเก่ียว เม่ือถึงระยะเวลาท่ีจะเก็บเก่ียวผลผลิต 

นกัวิชาการส่งเสริมของบริษทัจะให้คาํแนะนาํเกษตรกร ท่ีไดท้าํพนัธสัญญาให้จดัการผลผลิตก่อน

การเก็บเก่ียวเพื่อจะไดผ้ลผลิตท่ีมีคุณภาพตามท่ีกาํหนด 

การจดัการการรับซ้ือผลผลิตหัวมนัฝร่ังสด ภายใตก้ารทาํพนัธสัญญา จะมีจุดรับซ้ือ

ผลผลิตกระจายไปตามแหล่งท่ีมีการส่งเสริมการปลูกพร้อมทั้งตรวจสอบคุณภาพผลผลิตมนัฝร่ังให้

เป็นไปตามมาตรฐาน รวมถึงการรวบรวมและขนส่งจากแหล่งรับซ้ือไปยงัโรงงานแปรรูปและห้อง

เยน็เพื่อการเก็บรักษา 

การจดัการการนาํเขา้มนัฝร่ังไดแ้ก่หวัพนัธ์ุมนัฝร่ังและมนัฝร่ังสดเพื่อการแปรรูป โดย

ฝ่ายส่งเสริมการผลิตของบริษทั จะทาํการสาํรวจรายช่ือเกษตรกรท่ีมีความประสงคจ์ะผลิตมนัฝร่ังใน

พื้นท่ีส่งเสริมและทาํพนัธสัญญาแลว้ ตามแบบท่ีทางราชการกาํหนด แลว้รวบรวมเพื่อแจง้ให้ทาง

ราชการดาํเนินการตามระเบียบ การขอนาํเขา้หวัพนัธ์ุมนัฝร่ังเพื่อนาํมาส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกตาม

กาํหนดระยะเวลาเท่านั้น และการดาํเนินการเพื่อขออนุญาตนาํเขา้หวัมนัฝร่ังสดเพื่อการแปรรูปตาม

ตามระยะเวลาท่ีทางราชการกาํหนด คือช่วงกรกฎาคม-ธนัวาคม เท่านั้น 

 



52 
 

2.9.2.1. ระบบการผลิตการเกษตรแบบมีพนัธสัญญา (Contract Farming) 

การทาํการเกษตรแบบมีขอ้ตกลง คือ ระบบการเกษตรท่ีมีการทาํสัญญาซ้ือขายผลผลิต

ล่วงหน้าระหวา่ง คู่สัญญา ซ่ึงก็คือ เกษตรกร กบั บริษทัท่ีรับซ้ือผลผลิต โดยฝ่ายบริษทั จะสัญญาว่า

จะซ้ือ “ผลผลิต” ในราคาท่ีตกลงกนัไวต้ั้งแต่ตน้ เรียกวา่ “ราคาประกนั” นอกจากน้ีในสัญญา ทาง

บริษทัจะมีการจดัหาหวัพนัธ์ุมนัฝร่ังคุณภาพมาขายใหก้บัเกษตรกรในราคาท่ีตกลงกนัตามขอ้กาํหนด

ของทางราชการไวแ้ลว้ และให้สินเช่ือเพื่อสนบัสนุนปัจจยัการผลิต เช่น ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย ์สารเคมี

ป้องกนักาํจดัโรค แมลงและวชัพืช และปัจจยัการผลิตอ่ืนใหแ้ก่เกษตรกร โดยมีรูปแบบการทาํสัญญา

ในการผลิตมนัฝร่ัง ซ่ึงจะมีส่วนสาํคญั ไดแ้ก่ 

1) วตัถุประสงคข์องสัญญา เพื่อเป็นการผกูมดัระหวา่งคู่สัญญาใหป้ฏิบติัต่อกนัอยา่ง

เป็นธรรม 

2) ระบุวา่คู่สัญญา คือใคร เช่น “ผูซ้ื้อ” คือ บริษทั กบั “ผูข้าย” คือ เกษตรกร 

3) คาํนิยาม ซ่ึงระบุถึงคาํในสัญญา ไดแ้ก่ หวัพนัธ์ุ ปัจจยัการผลิต ผลผลิต สัญญา พื้นท่ี

เพาะปลูก จุดรับซ้ือ จะมีความหมายเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีตรงกนัระหวา่งคู่สัญญา ใชใ้นสัญญา

ฉบบัท่ีไดล้งลายมือช่ือไวแ้ลว้เท่านั้น  

4) ขอ้ตกลงซ่ึงระบุถึงหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของคู่สัญญา 

5) มาตรฐานคุณภาพของผลผลิตและราคารับซ้ือผลผลิต 

6) มาตรฐานในการประพฤติปฏิบติัทางธุรกิจ 

7) ส่วนท่ีจะตอ้งมีการลงลายมือช่ือระหวา่งคู่สัญญา ผูซ้ื้อ คือ บริษทั กบั ผูข้าย คือ 

เกษตรกร และตอ้งมีพยานรับรู้อยา่งนอ้ยสองคน 

2.9.2.2 ขอ้ดีในการผลิตแบบมีพนัธสัญญา 

1) เกษตรกรมีความมัน่ใจวา่ผลผลิตท่ีผลิตไดส้ามารถจาํหน่ายไดแ้น่นอน  

2) เกษตรกรมีรายไดแ้น่นอน เน่ืองจากทราบถึงราคาและเง่ือนไขล่วงหนา้ก่อนทาํการผลิต  

3) เกษตรกรไดรั้บการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยกีารผลิต การวางแผนในการผลิต 

และการจดัหาปัจจยัการผลิตท่ีมีคุณภาพ 

4) เกษตรกรสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต จากการใชปั้จจยัการผลิตท่ีมีคุณภาพ

อยา่งต่อเน่ือง และใชต้น้ทุนการผลิตอยา่งมีประสิทธิภาพ 

5) ผูรั้บซ้ือไดรั้บผลผลิตอยา่งต่อเน่ืองในปริมาณตามความตอ้งการ มีราคาท่ีแน่นอน 

สามารถทาํการผลิตไดต้ามแผนการตลาดและการผลิตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

6) ผูรั้บซ้ือไดผ้ลผลิตท่ีมีคุณภาพสมํ่าเสมอตามความตอ้งการ ช่วยลดความสูญเสียใน

กระบวนการผลิตและลดตน้ทุนการผลิต 
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7) ลดความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากปัญหาราคาสินคา้เกษตรตกตํ่าและ ไม่เป็นภาระต่อภาครัฐ

ในการพยงุราคา  

8) ลดขั้นตอนการซ้ือขายผลผลิตผา่นพอ่คา้คนกลางท่ีอาจทาํใหเ้กิดปัญหาในเร่ือง

เสถียรภาพราคาผลผลิตและปริมาณผลผลิตท่ีจะตอ้งส่งโรงงานแปรรูป 

2.9.2.3 รูปแบบการส่งเสริมการปลูกมนัฝร่ังของภาคเอกชนในพื้นท่ี 

รูปแบบการส่งเสริมการปลูกมนัฝร่ังของภาคเอกชนในพื้นท่ี จะมีรูปแบบในการทาํ

สัญญา หรือการผกูมดัโดยความเช่ือใจ ท่ีมีหลากหลายรูปแบบ ไดแ้ก่ 

1) เกษตรกรทาํสัญญากบับริษทัผูรั้บซ้ือผลผลิตโดยตรง โดยเกษตรกรจะลงรายช่ือเพื่อ

ทาํสัญญากบัทางบริษทั บริษทัจะจดัหาปัจจยัการผลิต และ ดาํเนินการซ้ือขายปัจจยัการผลิตและ

ผลผลิตตามสัญญา และบริษทัจดัหานกัวชิาการส่งเสริมการปลูก มาถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลิต และ

ใหค้าํแนะนาํแกไ้ขปัญหาให้กบัเกษตรกร เกษตรกรจะตอ้งนาํผลผลิตหวัมนัฝร่ังไปจาํหน่ายยงัจุดรับ

ซ้ือท่ีทางบริษทักาํหนด และการดาํเนินการทางดา้นบญัชีจะหักค่าใช้จ่ายค่าปัจจยัการผลิตท่ีไดข้อ

สินเช่ือตามพนัธสัญญา จากรายไดท่ี้ขายผลผลิตตามคุณภาพและราคาประกนัตามท่ีกาํหนดในพนัธ

สัญญา แลว้จะโอนเงินเขา้บญัชีเกษตรกรโดยตรงตามระยะเวลาในพนัธสัญญา 

2) เกษตรกรทาํสัญญากบัผูร้วบรวม (โบรกเกอร์) โดยผูร้วบรวมจะทาํสัญญากบับริษทั

ผูรั้บซ้ือผลผลิต ซ่ึงเกษตรกรดังกล่าวจะเป็นเกษตรกรในกลุ่มของผูร้วบรวม และในรูปแบบน้ี

เกษตรกรบางรายจะไม่ทาํสัญญากบัผูร้วบรวม แต่ใชก้ารจดบนัทึกค่าใชจ่้ายต่างๆ และให้ความเช่ือใจ

กันในการผลิตและขายผลผลิตระหว่างเกษตรกรกับผูร้วบรวม รูปแบบน้ีผูร้วบรวมจะคดัเลือก

เกษตรกร และหาพื้นท่ี เกษตรกรจะขอสินเช่ือกบัผูร้วบรวม ทางบริษทัจะจดัหานกัวิชาการส่งเสริม

การปลูก มาถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลิตและใหค้าํแนะนาํแกไ้ขปัญหาใหเ้กษตรกรร่วมกบัผูร้วบรวม 

และเกษตรกรจะตอ้งนาํผลผลิตหวัมนัฝร่ังไปจาํหน่ายยงัจุดรับซ้ือ ท่ีทางบริษทัไดก้าํหนดตามพนัธ

สัญญาระหวา่งบริษทักบัผูร้วบรวม การดาํเนินการทางดา้นบญัชี บริษทัจะหกัค่าปัจจยัการผลิตท่ีเกิด

ข้ึนกบัผูร้วบรวมเท่านั้น เช่นค่าหวัพนัธ์ุ และบริษทัจะจ่ายเงินค่าผลผลิตมนัฝร่ังตามท่ีเกษตรกรภายใต้

ผูร้วบรวมนาํมาจาํหน่ายตามคุณภาพและราคาประกนัตามพนัธสัญญาระหว่างบริษทักบัผูร้วบรวม 

โดยบริษทัจะโอนเงินเข้าบญัชีของผูร้วบรวมเท่านั้น แล้วผูร้วบรวมจะดาํเนินการจ่ายเงินให้กับ

เกษตรกร หลงัจากหกัค่าใชจ่้ายค่าปัจจยัการผลิตท่ีไดข้อสินเช่ือจากผูร้วบรวม 

3) เกษตรกรท่ีปลูกมนัฝร่ัง โดยไม่ไดท้าํสัญญากบับริษทัหรือผูร้วบรวม (โบรกเกอร์) 

หรือท่ีเรียกว่า “เกษตรกรนอกโควตา้” เกษตรกรจะหาหัวพนัธ์ุเอง หรือเก็บหัวพนัธ์ุไวเ้อง รูปแบบ

การขายจะเป็นแบบนอกโควตา้ทั้งหมด อาจจะไดร้าคาดีหรือไม่ก็ได ้และตอ้งออกตน้ทุนในการผลิต

เองทั้งหมด เกษตรอาจจะได้รับความรู้จากเกษตรกรข้างเคียง หรือเขา้ร่วมรับฟังจากนักวิชาการ
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เกษตรจากบริษทัในพื้นท่ี และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรในพื้นท่ี เกษตรกรส่วนใหญ่จะนํา

ผลผลิตหวัมนัฝร่ังไปจาํหน่ายยงัจุดรับซ้ือท่ีทางบริษทักาํหนด ซ่ึงมีหลายบริษทั เกษตรกรจะตดัสินใจ

ขายให้กบับริษทัใดข้ึนอยู่กบัราคาและการต่อรอง ซ่ึงอาจจะไดร้าคาดีหรือตํ่ากว่าราคาประกนัก็ได ้

เม่ือตดัสินใจขายผลผลิตแลว้การดาํเนินการทางดา้นบญัชี จะหักราคาตามคุณภาพท่ีบริษทักาํหนด 

แลว้บริษทัจะโอนเงินเขา้บญัชีเกษตรกรโดยตรงตามระยะเวลา 

2.9.2.4 รายละเอียดอ่ืนๆ ในการดาํเนินการส่งเสริมของภาคเอกชน 

การดาํเนินการส่งเสริมของภาคเอกชน จะมีเทคนิคในการส่งเสริมและให้ผลประโยชน์

ในการส่งเสริมร่วมระหว่างเกษตรกร โบรกเกอร์ หัวจุด ผูน้ําในพื้นท่ี ในการร่วมช่วยเหลือการ

ส่งเสริมและหาเกษตรกรมาเพื่อทาํการผลิตมนัฝร่ัง ในรูปแบบต่างๆ  ไดแ้ก่ 

1) ตวัแทนจุดหรือบางพื้นท่ีเรียกหัวจุด (ไม่ใช่โบรกเกอร์) ตวัแทนจุดมกัเป็นบุคคลท่ี

ชาวบา้นในพื้นท่ีใหค้วามนบัถือ จะทาํหนา้ท่ีคดัเลือกเกษตรกร และหาพื้นท่ี ช่วยประสานงานในการ

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพนัธ์ ช่วยงานด้านเอกสาร เป็นต้น ตวัแทนจุดจะได้ค่าการ

บริหารจดัการต่อกิโลกรัม เฉพาะของเกษตรกรท่ีมีกาํไรเท่านั้น หมายความวา่หวัจุดจะตอ้งให้ความรู้

แก่เกษตรกร และช่วยเจา้หนา้ท่ีส่งเสริม ตรวจแปลงเพื่อให้เกษตรกรลูกกลุ่มมีกาํไรมากท่ีสุด หวัจุด

ไม่ตอ้งออกเงินค่าปัจจยัการผลิตใหก้บัเกษตรกร 

2) รูปแบบส่งเสริมท่ีบริษทัทาํพนัธสัญญากบัผูร้วบรวม (โบรกเกอร์) แลว้ผูร้วบรวม ทาํ

สัญญากบั เกษตรกรในกลุ่มของผูร้วบรวม มีหวัหนา้สายและนกัวิชาการเกษตร จากบริษทัและจากผู ้

รวบรวม คอยใหค้าํแนะนาํเกษตรกร 

3) รูปแบบส่งเสริมท่ีบริษทัผูรั้บซ้ือทาํสัญญากบัผูร้วบรวม (โบรกเกอร์) แต่ผูร้วบรวม

ไม่มีการทาํสัญญากบัเกษตรกรในกลุ่มของผูร้วบรวม แต่มีหัวหน้าสายและนกัวิชาการเกษตร จาก

บริษทัและจากผูร้วบรวมคอยใหค้าํแนะนาํเกษตรกร 

4) รูปแบบท่ีเกษตรกรไม่ทาํสัญญากบับริษทัผูรั้บซ้ือหรือผูร้วบรวม (โบรกเกอร์) โดย

เกษตรกรลงทุนเอง บริษทัไม่มีนกัวชิาการไปใหค้าํแนะนาํ 

5) การสร้างแรงจูงใจให้กบัเกษตรกรในการสมคัรเป็นเกษตรกรลูกไร่ ภายใตบ้ริษทั

ผูรั้บซ้ือและทาํสัญญากบับริษทั ในพื้นท่ีส่งเสริมใหม่ซ่ึงอาจจะไกลจากพื้นท่ีส่งเสริมเดิม และไกล

จากจุดรับซ้ือท่ีมี บริษทัอาจสร้างแรงจูงใจ เช่น การสนบัสนุนค่าขนส่งจากแปลงปลูกมายงัจุดรับซ้ือ 

ในราคา 0.15-2.0 บาทต่อกิโลกรัม ตามความใกล-้ไกล การสนบัสนุนค่าไถพื้นท่ีปลูกให้กบัเกษตรกร 

600 บาทต่อไร่ เป็นตน้ 

6) รูปแบบท่ีบริษทั มารับซ้ือผลผลิตอยา่งเดียวไม่ส่งเสริมการปลูก 
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บทที ่3 

ระเบียบวธีิศึกษา 

การศึกษาเร่ืองการผลิตมนัฝร่ังฤดูแล้ง ปี 2556/57 ผูศึ้กษาได้กาํหนดวิธีการและ

อุปกรณ์ท่ีจะใช้ในการศึกษาประกอบดว้ย ประชากร กลุ่มตวัอย่าง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาการ

เก็บรวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูล ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

3.1 วธีิการศึกษา 

การศึกษา/วิจยั แบบประยุกตใ์ชแ้บบสํารวจ (Survey Research) โดยใช ้แบบสอบถาม 

(Questionnaires) เกษตรกรตวัอยา่ง และใหเ้จา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร ในระดบัพื้นท่ีลงคาํตอบท่ี

เกษตรกรตอบแบบสอบถามผ่านทางระบบ Google.doc เป็นเคร่ืองมือในการจดัเก็บและรวบรวม

ขอ้มูล 

3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร  (POPULATION) 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา/วิจยั คือเกษตรกรท่ีปลูกมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 ใน

พื้นท่ีปลูก จาํนวน 15 จงัหวดั 

กลุ่มตวัอยา่ง  (SAMPLE) 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา/วิจยั  คือเกษตรกรท่ีปลูกมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 จาํนวน

ร้อยละ 10 โดยการสุ่มตวัอยา่งโดยบงัเอิญ กระจายในพื้นท่ีปลูก จาํนวน 15 จงัหวดั  

3.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถามเกษตรกรผูป้ลูกมันฝร่ังฤดูแล้ง ปี 

2556/57  (Questionnaire) โดยไดส้ร้างแบบสอบถามท่ีสอดคลอ้งกบัการปลูกและการปฏิบติัดูแล

รักษามนัฝร่ัง ของเกษตรกรในพื้นท่ี โดยไดแ้บ่งคาํถามออกเป็น 4 ส่วนคือ 

ส่วนท่ี 1 เป็นคาํถามท่ีเก่ียวขอ้งกบั สภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมบางประการ

ของเกษตรกรผูป้ลูกมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 

ส่วนท่ี 2 เป็นคาํถามเก่ียวกบั สภาพการผลิตมนัฝร่ังของเกษตรกรผูป้ลูกมนัฝร่ังฤดูแลง้ 

ปี 2556/57 

ส่วนท่ี 3 เป็นคาํถามเก่ียวกบั การตลาดและการจาํหน่ายผลผลิตมนัฝร่ังของเกษตรกรผู ้

ปลูกมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 
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ส่วนท่ี 4 เป็นคาํถามเก่ียวกบั ปัญหาและอุปสรรคของการผลิตมนัฝร่ังของเกษตรกรผู ้

ปลูกมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 

3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูศึ้กษาและเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรไดท้าํการเก็บขอ้มูลจากเกษตรกรในพื้นท่ี 15 

จังหวดั ท่ีมีการปลูกมันฝร่ัง โดยเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรในพื้นท่ีใช้แบบสอบถาม ถาม

เกษตรกรผูป้ลูกมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 และเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร ลงคาํตอบท่ีเกษตรกร

ตอบแบบสอบถามผ่านทางอิเลคทรอนิกส์ ระบบ Google.doc เป็นเคร่ืองมือในการจดัเก็บและ

รวบรวมขอ้มูล 

3.5 การวเิคราะห์ข้อมูล   

ผูศึ้กษานาํขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมได้ตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วน ได้ขอ้มูลตอบ

กลบัมาตามแบบรายงานจาํนวน  720 ชุด และขอ้มูลการตอบกลบัตามแบบสอบถามเกษตรกรผูป้ลูก

มนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 ผา่นระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต จาก Google.doc จาํนวน 720 ชุด นาํมา

วิเคราะห์ขอ้มูลจากโปรแกรมคาํนวณทางสถิติสําเร็จรูปเพื่อหาค่าทางสถิติต่างๆได้แก่ ร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่า T-test และวิเคราะห์

ความแปรปรวน Anova โดยใชก้ารประมวลผลขอ้มูลดว้ยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS Base 16.0 for 

Windows 

3.6 สถิติใช้ในการวเิคราะห์ 

ขอ้มูลทัว่ไป ใชค้่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) 

การวิเคราะห์ความแตกต่างใช้ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) T-test  และการวเิคราะห์ความแปรปรวน  

สําหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์คร้ังน้ี คณะผูศึ้กษาไดใ้ช้คอมพิวเตอร์ประมวลผล

ออกมาเป็นค่าสําเร็จรูป  จึงไม่แสดงสูตรค่าสถิติต่าง ๆ เอาไว ้ สําหรับค่านยัสําคญัทางสถิติท่ีใชใ้น

การวเิคราะห์ทางสถิติ (P) ณ ระดบั .05 

3.7 ระยะเวลาการศึกษา  

เดือน มีนาคม  2557 – ตุลาคม 2557 
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บทที ่4 

ผลการศึกษา 

 

จากการศึกษาการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 ของเกษตรกร ท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดู

แลง้ ปี 2556/57 ซ่ึงเป็นปีแรกท่ีมีการข้ึนทะเบียนเกษตรกรผูป้ลูกมนัฝร่ัง ตามแบบ ทบก.01 เพื่อจดัทาํ

ฐานขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการนาํขอ้มูลผูป้ลูกมนัฝร่ังทั้งพนัธ์ุบริโภคและมนัฝร่ังพนัธ์ุโรงงาน มาเพื่อใช้

ในการวเิคราะห์และวางแผนการส่งเสริมการผลิตในประเทศไทย จากการรวบรวมขอ้มูลจากระบบ

ทะเบียนเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตร พบวา่มีจาํนวน 15 จงัหวดั ท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ัง 
 

ตารางท่ี 4.1  จาํนวนและร้อยละของประชากรและตวัอยา่ง ท่ีใชใ้นการศึกษาการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ 

ปี 2556/57                   (n = 720) 

จังหวดั 
จํานวน

ประชากร 

ร้อยละของ

ประชากร 

จํานวน

ตัวอย่าง 

ร้อยละ ของ

จํานวน

ตัวอย่าง 

ร้อยละ ของ

ตัวอย่างราย

จังหวดั 

เชียงใหม่ 1,681 32.89 142 19.72 8.45 

เชียงราย 1,144 22.38 125 17.36 10.93 

ลาํพูน 916 17.92 130 18.06 14.19 

ตาก 389 7.61 48 6.67 12.34 

พะเยา 383 7.49 143 19.86 37.34 

สกลนคร 313 6.12 24 3.33 7.67 

แม่ฮ่องสอน 63 1.23 8 1.11 12.70 

ชยัภูมิ 58 1.13 28 3.89 48.28 

ลาํปาง 49 0.96 8 1.11 16.33 

นครพนม 33 0.65 10 1.39 30.30 

เพชรบูรณ์ 26 0.51 26 3.61 100.00 

หนองคาย 24 0.47 3 0.42 12.50 

น่าน 14 0.27 14 1.94 100.00 

อุดรธานี 10 0.20 3 0.42 30.00 

กาํแพงเพชร 8 0.16 8 1.11 100.00 

รวม 5,111 100.00 720 100.00 14.09 
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จงัหวดัท่ีมีเกษตรกรปลูกมนัฝร่ังมากท่ีสุดคือจงัหวดัเชียงใหม่ คือจาํนวน 1,681 ราย คิด

เป็นร้อยละ 32.89  รองลงมาคือจงัหวดัเชียงราย จาํนวน 1,144 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.38 รองลงมา

เป็นจงัหวดัลาํพูน จาํนวน 916 ราย คิดเป็นร้อยละ 17.92  จงัหวดัตาก จาํนวน 389 ราย คิดเป็นร้อยละ

7.61 จงัหวดัพะเยาจาํนวน 383 คิดเป็นร้อยละ 7.49 จงัหวดัสกลนคร จาํนวน 313 คิดเป็นร้อยละ 6.12 

และจังหวดัแม่ฮ่องสอน ชัยภูมิ ลําปาง นครพนม เพชรบูรณ์ หนองคาย น่าน อุดรธานี และ

กาํแพงเพชร ตามลาํดบั (ตารางท่ี 4.1) 

จาํนวนตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาซ่ึงมีความตอ้งการร้อยละ 10 แต่ในการศึกษาคร้ังน้ี มี

การกระจายตวัของผูป้ลูกแตกต่างกนัไปตามศกัยภาพของพื้นท่ีและสภาพภูมิอากาศ จึงทาํให้ตวัอยา่ง

เฉล่ียโดยรวม อยูท่ี่ร้อยละ 14.09 และกลุ่มตวัอย่างจากประชากรในจงัหวดัท่ีเก็บทั้งหมดคือร้อยละ 

100 ได้แก่จงัหวดัเพชรบูรณ์ น่านและกาํแพงเพชร เน่ืองจากมีเกษตรกรแจ้งปลูกจาํนวนน้อย 

รองลงมาจงัหวดัชยัภูมิ ร้อยละ 48.28 พะเยา ร้อยละ 37.34 นครพนม ร้อยละ 30.30 อุดรธานี ร้อยละ 

30.00  ลาํปาง ร้อยละ 16.33 ลาํพูน ร้อยละ 14.19 แม่ฮ่องสอน ร้อยละ 12.70 หนองคาย ร้อยละ 12.50  

ตาก ร้อยละ 12.34  เชียงใหม่ ร้อยละ 8.45 และจงัหวดัสกลนคร ร้อยละ 7.67 ตามลาํดบั (ตารางท่ี 4.1) 

ตอนที ่1 วธีิการผลติมันฝร่ังฤดูแล้งของเกษตรกร ปี 2556/57 

การศึกษาในตอนท่ี 1 ประกอบดว้ยสภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมบางประการของ

เกษตรกรผูป้ลูกมนัฝร่ังฤดูแลง้  การผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ การตลาดและการจาํหน่ายผลผลิตมนัฝร่ังฤดู

แลง้ และปัญหาอุปสรรคในการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ของเกษตรกร ปี 2556/57  

ตอนที ่1.1 สภาพพืน้ฐานทางเศรษฐกจิและสังคมบางประการของเกษตรกรผู้ปลูกมันฝร่ังฤดูแล้ง   

ตารางท่ี 4.2  จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามเพศ ของเกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดู

แลง้ ปี 2556/57              (n = 720) 

เพศ จํานวน (ราย) ร้อยละ 

ชาย 503 69.86 

หญิง 217 30.14 

จากการศึกษาพบวา่ เกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556 มากกวา่คร่ึงคือ ร้อยละ 

69.86 เป็นเพศชาย ท่ีเหลือร้อยละ 30.14 เป็นเพศหญิง (ตารางท่ี 4.2) 
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ตารางท่ี 4.3  จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามอาย ุของเกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดู

แลง้ ปี 2556/57          (n = 720) 

ช่วงอายุ จํานวน (ราย) ร้อยละ 

อายนุอ้ยกวา่ 30 ปี 41 5.69 

อายรุะหวา่ง 31 – 40 ปี 122 16.94 

อายรุะหวา่ง 41 – 50 ปี 285 39.58 

อายรุะหวา่ง 51 – 60 ปี 214 29.72 

อายมุากกวา่ 60 ปี 58 8.06 

อายเุฉล่ีย 47 ปี   อายตุ ํ่าสุด 19 ปี  อายสูุงสุด 77 ปี 

ผลการศึกษาถึงช่วงอายุของเกษตรกรเจา้ของกิจการ ท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแล้ง ปี 

2556 พบวา่อายุเฉล่ียของเกษตรกรอยูท่ี่ 47 ปี  อายุต ํ่าสุด 19 ปี  อายุสูงสุด 77 ปี ซ่ึงเกษตรกร ร้อยละ 

39.58 มีอายรุะหวา่ง 41 – 50 ปี รองลงมา ร้อยละ 29.72 มีอายุระหวา่ง 51 – 60 ปี ร้อยละ 16.94 มีอายุ

ระหวา่ง 31 – 40 ปี  ร้อยละ 8.06 มีอายุมากกวา่ 60 ปี และท่ีเหลือร้อยละ 5.69 มีอายุนอ้ยกวา่ 30 ปี 

ตามลาํดบั (ตารางท่ี 4.3) 
 

ตารางท่ี 4.4  จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามสถานภาพ ของเกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนั

ฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57         (n = 720) 

สถานภาพ จํานวน (ราย) ร้อยละ 

สมรส 682 94.72 

โสด 19 2.64 

หยา่ร้าง – หมา้ย 19 2.64 

ผลการศึกษาถึงสถานภาพของเกษตรกรเจา้ของกิจการ ท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 

2556 พบวา่ เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 94.72 สมรสแลว้ มีเพียงร้อยละ 2.64 เท่านั้นท่ีสถานภาพโสด 

และหยา่ร้าง-หมา้ย ในอตัราท่ีเท่ากนั (ตารางท่ี 4.4) 
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ตารางท่ี 4.5  จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามจาํนวนสมาชิกในครัวเรือน ของเกษตรกรท่ี

ทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57       (n = 720) 

จํานวนสมาชิกในครัวเรือน จํานวน (ราย) ร้อยละ 

จาํนวน 1 – 2 คน 107 14.86 

จาํนวน 3 – 4 คน 417 57.92 

จาํนวน 5 – 6 คน 155 21.53 

จาํนวน 7 – 8 คน 28 3.89 

มากกวา่ 8 คน 13 1.81 

หมายเหตุ : จาํนวนสมาชิกในครัวเรือนเฉล่ีย 3.98 คน  

                  จาํนวนนอ้ยท่ีสุด 1 คน/ครัวเรือน มากท่ีสุด 13 คน/ครัวเรือน 

ผลการศึกษาถึงจาํนวนสมาชิกในครัวเรือน ของเกษตรกรเจา้ของกิจการ ท่ีทาํการผลิต

มนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556 พบว่ามีจาํนวนสมาชิกในครัวเรือนเฉล่ีย 3.98 คน จาํนวนนอ้ยท่ีสุด 1 คน/

ครัวเรือน มากท่ีสุด 13 คน/ครัวเรือน ในจาํนวนน้ี เกินคร่ึงของตวัอย่าง ร้อยละ 57.92 มีจาํนวน

สมาชิกในครัวเรือน 3 – 4 คน รองลงมาร้อยละ 21.53 มีจาํนวนสมาชิกในครัวเรือน 5 – 6 คน ร้อยละ 

14.86 มีจาํนวนสมาชิกในครัวเรือน 1 – 2 คน ร้อยละ 3.89 มีจาํนวนสมาชิกในครัวเรือน 7 – 8 คน 

และท่ีเหลือร้อยละ 1.18 มีจาํนวนสมาชิกในครัวเรือนมากกวา่ 8 คน (ตารางท่ี 4.5) 
 

ตารางท่ี 4.6  จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามจาํนวนแรงงานภาคเกษตรภายในครัวเรือน 

ของเกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57     (n = 720) 

จํานวนแรงงานภาคเกษตรในครัวเรือน จํานวน (ราย) ร้อยละ 

จาํนวน 1 – 2 คน 522 72.50 

จาํนวน 3 – 4 คน 180 25.00 

จาํนวน 5 – 6 คน 16 2.22 

มากกวา่ 6 คน 2 0.28 

หมายเหตุ :  จาํนวนแรงงานภาคเกษตรภายในครัวเรือน เฉล่ีย 2.35 คน  

                    จาํนวนนอ้ยท่ีสุด 1 คน/ครัวเรือน มากท่ีสุด 8 คน/ครัวเรือน 

ผลการศึกษาถึงจาํนวนแรงงานภาคเกษตรภายในครัวเรือน ของเกษตรกรเจา้ของกิจการ 

ท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556 พบว่ามีจาํนวนแรงงานภาคเกษตรภายในครัวเรือน เฉล่ีย 2.35 

คน จาํนวนนอ้ยท่ีสุด 1 คน/ครัวเรือน มากท่ีสุด 8 คน/ครัวเรือน ในจาํนวนน้ีส่วนใหญ่ร้อยละ 72.50 
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มีจาํนวนแรงงานภาคเกษตรภายในครัวเรือน จาํนวน 1 – 2 คน รองลงมาร้อยละ 25.00 มีจาํนวน

แรงงานภาคเกษตรภายในครัวเรือน จาํนวน 3 – 4 คน ร้อยละ 2.22 มีจาํนวนแรงงานภาคเกษตร

ภายในครัวเรือน จาํนวน 5 – 6 คน และท่ีเหลือร้อยละ 0.28 มีจาํนวนแรงงานภาคเกษตรภายใน

ครัวเรือนมากกวา่ 6 คน (ตารางท่ี 4.6) 
 

ตารางท่ี 4.7  จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามระดบัการศึกษา ของเกษตรกรเจา้ของ

กิจการท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57       (n = 720) 

จํานวนสมาชิกในครอบครัว จํานวน (ราย) ร้อยละ 

ไม่ไดเ้รียนหนงัสือ 37 5.14 

จบประถมศึกษาตอนตน้ 290 40.28 

จบประถมศึกษาตอนปลาย 213 29.58 

จบมธัยมศึกษาตอนตน้ 75 10.42 

จบมธัยมศึกษาตอนปลาย 83 11.53 

จบประกาศนียบตัรวชิาชีพ/อนุปริญญา 13 1.81 

จบปริญญาตรี 7 0.97 

จบสูงกวา่ปริญญาตรี 2 0.28 

ผลการศึกษาถึงระดบัการศึกษา ของเกษตรกรเจา้ของกิจการ ท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดู

แลง้ ปี 2556/57 พบวา่เกษตรกร ร้อยละ 40.28 จบประถมศึกษาตอนตน้รองลงมาร้อยละ 29.58 จบ

ประถมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 11.53 จบมธัยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 10.42 จบมธัยมศึกษา

ตอนตน้ ร้อยละ 5.14 เกษตรกรไม่ได้เรียนหนงัสือ ร้อยละ 0.97 จบปริญญาตรี และท่ีเหลือร้อยละ 

0.28 จบสูงกวา่ปริญญาตรี ตามลาํดบั (ตารางท่ี 4.7) 
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ตารางท่ี 4.8  จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามการประกอบอาชีพหลกัและอาชีพรอง   

ของเกษตรกรเจา้ของกิจการท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57             (n = 720) 

การประกอบอาชีพ 
อาชีพหลกั (n=720) อาชีพรอง (n=720) 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

เกษตรกรรม 701 97.36 19 2.64 

รับจา้ง 11 1.53 429 59.59 

คา้ขาย 2 0.28 38 5.28 

รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ 1 0.14 7 0.97 

พนกังานเอกชน 2 0.28 0 0.00 

ผูใ้หญ่บา้น 3 0.41 3 0.41 

ไม่มีอาชีพเสริม - - 224 31.11 

ผลการศึกษาถึงการประกอบอาชีพหลกัและอาชีพรอง ของเกษตรกรเจา้ของกิจการ ท่ี

ทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 พบว่าเกษตรกรเกือบทั้งหมดร้อยละ 97.36 ประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมเป็นอาชีพหลกั รองลงมาร้อยละ 1.53 ประกอบอาชีพรับจา้งเป็นอาชีพหลกั ร้อยละ 0.41 

ประกอบอาชีพผูใ้หญ่บา้นเป็นอาชีพหลกั ร้อยละ 0.28 ประกอบอาชีพคา้ขายและพนกังานเอกชน

เป็นอาชีพหลกั และท่ีเหลือร้อยละ 0.14 ประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจเป็นอาชีพหลัก 

ตามลาํดบั 

ในส่วนของอาชีพรอง พบวา่เกษตรกรเกินคร่ึง ร้อยละ 59.59 ประกอบอาชีพรับจา้งเป็น

อาชีพรอง ร้อยละ 5.28 ประกอบอาชีพคา้ขายเป็นอาชีพรอง ร้อยละ 2.64 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

เป็นอาชีพรอง ร้อยละ 0.97 ประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจเป็นอาชีพรอง และร้อยละ 0.41 

ประกอบอาชีพผูใ้หญ่บา้นเป็นอาชีพรอง ตามลาํดบั ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 31.11 ไม่มีอาชีพรอง (ตาราง

ท่ี 4.8) 
 

ตารางท่ี 4.9 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามการจา้งแรงงานเพื่อช่วยในการปฏิบติัดูแล

รักษา ของเกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57       (n = 720) 

การจ้างแรงงาน จํานวน (ราย) ร้อยละ 

จา้งเพิ่ม 634 88.06 

ไม่จา้งเพิ่ม 86 11.94 
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ผลการศึกษาถึงการจา้งแรงงานเพื่อช่วยในการปฏิบติัดูแลรักษา ของเกษตรกรเจา้ของ

กิจการ ท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ แลง้ ปี 2556/57 พบวา่ส่วนใหญ่ร้อยละ 88.06 มีการจา้งแรงงาน

เพิ่มเติมในการผลิตมนัฝร่ัง มีเพียงร้อยละ 11.94 เท่านั้นท่ีไม่มีการจา้งแรงงานเพิ่ม (ตารางท่ี 4.9) 
 

ตารางท่ี 4.10 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามประเภทการจา้งแรงงานเพื่อช่วยในการ

ปฏิบติัดูแลรักษา ของเกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57   (n = 634) 

มีการจ้างแรงงงาน จํานวน (ราย) ร้อยละ 

จา้งแบบประจาํ 3 0.47 

จา้งแบบชัว่คราว 605 95.43 

จา้งทั้ง 2 แบบ 26 4.10 

ผลการศึกษาถึงประเภทการจา้งแรงงานเพื่อช่วยในการปฏิบติัดูแลรักษา ของเกษตรกร

เจา้ของกิจการ ท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 พบวา่เกษตรกรเกือบทั้งหมดร้อยละ 95.43 มี

การจา้งแรงงานเพิ่มเติมแบบชัว่คราว ร้อยละ 0.47 มีการจา้งแรงงานแบบประจาํ และร้อยละ 4.10 มี

การจา้งแรงงานทั้งสองแบบร่วมในการผลิตมนัฝร่ัง (ตารางท่ี 4.10) 
 

ตารางท่ี 4.11 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามจาํนวนการจา้งแบบประจาํเพื่อช่วยในการ

ปฏิบติัดูแลรักษา ของเกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57          (n = 29) 

จํานวนการจ้างแรงงานแบบประจํา จํานวน (ราย) ร้อยละ 

จา้งเพิ่ม 1 คน 8 27.59 

จา้งเพิ่ม 2 คน 15 51.72 

จา้งเพิ่ม 3 คน 2 6.90 

จา้งเพิ่มมากกวา่ 3คน 4 13.79 

หมายเหตุ : การจา้งแบบประจาํเฉล่ีย 2.52 คน จา้งสูงสุด 11 คน ตํ่าสุด 1 คน 

ผลการศึกษาถึงจาํนวนการจ้างแบบประจาํเพื่อช่วยในการปฏิบัติดูแลรักษา ของ

เกษตรกรเจา้ของกิจการ ท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556 พบวา่มีการจา้งแบบประจาํเฉล่ีย 2.52 

คน จา้งสูงสุด 11 คน ตํ่าสุด 1 คน จากการจา้งแบบประจาํพบวา่ร้อยละ 51.72 มีการจา้งแบบประจาํ

เพิ่ม 2 คน รองลงมาร้อยละ 27.59 มีการจา้งแบบประจาํเพิ่ม 1 คน ร้อยละ 13.79 มีการจา้งแบบประจาํ

มากกว่า 3 คน และส่วนท่ีเหลือร้อยละ 6.90 มีการจา้งแบบประจาํเพิ่ม 3 คน ตามลาํดบั (ตารางท่ี 

4.11) 
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ตารางท่ี 4.12  จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามอตัราการจา้งแบบประจาํรายเดือนเพื่อ 

ช่วยในการปฏิบติัดูแลรักษา ของเกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 

     (n = 29) 

อตัราค่าจ้างแรงงานแบบประจํา จํานวน (ราย) ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ 3,000 บาท/เดือน  4 13.79 

ค่าจา้งระหวา่ง 3,001 – 5,000 บาท/เดือน 17 58.63 

ค่าจา้งระหวา่ง 5,001 – 7,000 บาท/เดือน 4 13.79 

มากกวา่ 7,000 บาท/เดือน  4 13.79 

หมายเหตุ : ค่าจา้งแบบประจาํเฉล่ีย 4,856.90 บาท/เดือน   

                  ค่าจา้งแบบประจาํสูงสุด 9,000 บาท/เดือน ตํ่าสุด 2,750 บาท/เดือน 

ผลการศึกษาถึงอตัราการจา้งแบบประจาํรายเดือนเพื่อช่วยในการปฏิบติัดูแลรักษา ของ

เกษตรกรเจา้ของกิจการ ท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแล้ง ปี 2556/57 พบว่ามีค่าจา้งแบบประจาํเฉล่ีย 

4,856.90 บาท/เดือน ค่าจา้งแบบประจาํสูงสุด 9,000 บาท/เดือน ตํ่าสุด 2,750 บาท/เดือน ซ่ึงมากกวา่

คร่ึงอตัราค่าจา้งแบบประจาํร้อยละ 58.63 มีค่าจา้งระหวา่ง 3,001 – 5,000 บาท/เดือน ท่ีเหลือมีอตัรา

ค่าจา้งรายเดือนน้อยกวา่ 3,000 บาท/เดือน ค่าจา้งระหว่าง 5,001 – 7,000 บาท/เดือน และมากกว่า 

7,000 บาท/เดือน ในอตัราท่ีเท่ากนั (ตารางท่ี 4.12) 
 

ตารางท่ี 4.13 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามจาํนวนการจา้งแบบรายวนัเพื่อช่วยในการ

ปฏิบติัดูแลรักษา ของเกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57         (n = 581) 

จํานวนการจ้างแรงงานแบบรายวนั จํานวน (ราย) ร้อยละ 

จา้งเพิ่มนอ้ยกวา่ 3 คน 87 14.97 

จา้งเพิ่ม 3-5 คน 130 22.38 

จา้งเพิ่ม 6-8 คน 22 3.79 

จา้งเพิ่ม 9-11 คน 181 31.15 

จา้งเพิ่ม 12-14 คน 13 2.24 

จา้งเพิ่ม 15-17 คน 44 7.57 

จา้งเพิ่มมากกวา่ 17 คน 104 17.90 

หมายเหตุ : การจา้งแบบรายวนัเฉล่ีย 11.17 คน จาํนวนการจา้งสูงสุด 70 คน ตํ่าสุด 1 คน  
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ผลการศึกษาถึงจาํนวนการจ้างแบบรายวนั เพื่อช่วยในการปฏิบัติดูแลรักษา ของ

เกษตรกรเจา้ของกิจการ ท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 พบว่ามีการจา้งแบบรายวนัเฉล่ีย 

11.17 คน จาํนวนการจา้งสูงสุด 70 คน ตํ่าสุด 1 คน ซ่ึงมีอตัราการจา้งแรงงานรายวนัเพิ่มเติมร้อยละ 

31.15 มีการจา้งเพิ่มจาํนวน 9-11 คน ร้อยละ 22.38 มีการจา้งเพิ่มจาํนวน 3-5 คน ร้อยละ 17.90 มีการ

จา้งเพิ่มมากกวา่ 17 คน ร้อยละ 14.97 มีการจา้งเพิ่มนอ้ยกวา่ 3 คน ร้อยละ 7.57 มีการจา้งเพิ่มจาํนวน 

15-17 คน ร้อยละ 3.79 มีการจา้งเพิ่มจาํนวน 6-8 คน และร้อยละ 2.24 มีการจา้งเพิ่มจาํนวน 12-14 คน 

ตามลาํดบั (ตารางท่ี 4.13) 
 

ตารางท่ี 4.14 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามอตัราค่าจา้งแบบรายวนัเพื่อช่วยในการ

ปฏิบติัดูแลรักษา ของเกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57        (n = 594) 

อตัราค่าจ้างแรงงานแบบรายวนั จํานวน (ราย) ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ 150 บาท/วนั 51 8.59 

ค่าจา้งระหวา่ง 151-200 บาท/วนั 107 18.01 

ค่าจา้งระหวา่ง 201-250 บาท/วนั 132 22.22 

มากกวา่ 250 บาท/วนั  304 51.18 

หมายเหตุ : ค่าจา้งรายวนัเฉล่ีย 256.14 บาท/วนั สูงสุด 300 บาท/วนั ตํ่าสุด 100 บาท/วนั 

ผลการศึกษาถึงอตัราค่าจา้งแบบรายวนัเพื่อช่วยในการปฏิบติัดูแลรักษาของเกษตรกร

เจา้ของกิจการ ท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 พบวา่มีอตัราค่าจา้งรายวนัเฉล่ีย 256.14 บาท/วนั 

อตัราสูงสุด 300 บาท/วนั และอตัราตํ่าสุด 100 บาท/วนั ซ่ึงค่าจา้งรายวนัประมาณคร่ึงหน่ึงหรือร้อยละ 

51.18  มีอตัราค่าจา้งมากกวา่ 250  บาท/วนั ร้อยละ 22.22 มีอตัราค่าจา้งระหวา่ง 201-250 บาท/วนั 

ร้อยละ 18.01 มีอตัราค่าจา้งระหวา่ง 151-200 บาท/วนั และท่ีเหลือร้อยละ 8.59 มีอตัราค่าจา้งน้อยกว่า 

150 บาท/วนั ตามลาํดบั (ตารางท่ี 4.14) 
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ตารางท่ี 4.15 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามจาํนวนพื้นท่ีการเกษตร ของเกษตรกรท่ีทาํ

การผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57          (n = 720) 

พืน้ทีก่ารเกษตรรวม (ไร่) จํานวน (ราย) ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ 5 ไร่ 287 39.86 

ระหวา่ง 6-10 ไร่ 211 29.31 

ระหวา่ง 11-15 ไร่ 85 11.81 

ระหวา่ง 16-20 ไร่ 47 6.53 

มากกวา่ 20 ไร่  90 12.50 

หมายเหตุ : พื้นท่ีการเกษตรรวมเฉล่ีย 11.66 ไร่ พื้นท่ีสูงสุด 170 ไร่ ตํ่าสุด 1 ไร่ 

ผลการศึกษาถึงจาํนวนพื้นท่ีการเกษตร ของเกษตรกรเจา้ของกิจการ ท่ีทาํการผลิตมนั

ฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 พบวา่มีพื้นท่ีการเกษตรรวมเฉล่ีย 11.66 ไร่  พื้นท่ีสูงสุด 170 ไร่ ตํ่าสุด 1 ไร่ 

โดยจาํนวนพื้นท่ีการเกษตรรวมร้อยละ 39.86 มีพื้นท่ีการเกษตรรวมนอ้ยกว่า  5 ไร่ ร้อยละ 29.31 มี

พื้นท่ีการเกษตรรวมระหว่าง 6-10 ไร่ ร้อยละ 12.50 มีพื้นท่ีการเกษตรรวมน้อยกว่า  20 ไร่ ร้อยละ

11.81 มีพื้นท่ีการเกษตรรวมระหว่าง 11-15 ไร่ ท่ีเหลือร้อยละ 6.53 พื้นท่ีการเกษตรรวมระหว่าง    

16-20 ไร่ ตามลาํดบั (ตารางท่ี 4.15) 
 

ตารางท่ี 4.16 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามจาํนวนพื้นท่ีการเกษตรของตนเอง ของ

เกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57       (n = 668) 

พืน้ทีก่ารเกษตรของตนเอง (ไร่) จํานวน (ราย) ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ 5 ไร่ 354 52.99 

ระหวา่ง 6-จ ไร่ 163 24.40 

ระหวา่ง 11-15 ไร่ 59 8.83 

ระหวา่ง 16-20 ไร่ 19 2.84 

มากกวา่ 20 ไร่  73 10.93 

หมายเหตุ : พื้นท่ีการเกษตรของตนเองเฉล่ีย 8.51 ไร่ พื้นท่ีสูงสุด 120 ไร่ ตํ่าสุด 1 ไร่ 

ผลการศึกษาถึงจาํนวนพื้นท่ีการเกษตรของตนเอง ของเกษตรกรเจา้ของกิจการ ท่ีทาํ

การผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 พบวา่มีพื้นท่ีการเกษตรของตนเองเฉล่ีย 8.51 ไร่ พื้นท่ีสูงสุด 120 ไร่ 

ตํ่าสุด 1 ไร่ โดยมีเกษตรกรมากกวา่คร่ึงหน่ีงคือร้อยละ 52.99 มีพื้นท่ีการเกษตรของตนเองนอ้ยกว่า   

5 ไร่ รองลงมาร้อยละ 24.40 มีพื้นท่ีการเกษตรของตนเองระหวา่ง 6-10 ไร่ ร้อยละ 10.93 มีพื้นท่ี
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การเกษตรของตนเองมากกวา่ 20 ไร่ ร้อยละ 8.83 มีพื้นท่ีการเกษตรของตนเองระหวา่ง 11-15 ไร่    ท่ี

เหลือร้อยละ 2.84 มีพื้นท่ีการเกษตรของตนเองระหวา่ง 16-20 ไร่ ตามลาํดบั (ตารางท่ี 4.16) 
 

ตารางท่ี 4.17 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามจาํนวนพื้นท่ีการเกษตรท่ีเช่าเพิ่ม ของ

เกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57        (n = 305) 

พืน้ทีก่ารเกษตรที่เช่าเพิม่ (ไร่) จํานวน (ราย) ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ 5 ไร่ 186 60.98 

ระหวา่ง 6-10 ไร่ 63 20.66 

ระหวา่ง 11-15 ไร่ 20 6.56 

ระหวา่ง 16-20 ไร่ 3 0.98 

มากกวา่ 20 ไร่  33 10.82 

หมายเหตุ : พื้นท่ีการเกษตรท่ีเช่าเพิ่มเฉล่ีย 9.09 ไร่ พื้นท่ีสูงสุด 143 ไร่ ตํ่าสุด 1 ไร่ 

ผลการศึกษาถึงจาํนวนพื้นท่ีการเกษตรท่ีเช่าเพิ่ม ของเกษตรกรเจา้ของกิจการ ท่ีทาํการ

ผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 พบวา่มีพื้นท่ีการเกษตรท่ีเช่าเพิ่มเฉล่ีย 9.09 ไร่ พื้นท่ีเช่าเพิ่มสูงสุด 

143 ไร่ ตํ่าสุด 1 ไร่ โดยมีพื้นท่ีการเกษตรท่ีเช่าเพิ่มมากกวา่คร่ึงคือร้อยละ 60.98 เช่าพื้นท่ีการเกษตร

เพิ่มนอ้ยกวา่ 5 ไร่ รองลงมาร้อยละ 20.66 เช่าพื้นท่ีการเกษตรเพิ่มระหวา่ง 6-10 ไร่ ร้อยละ 10.82 เช่า

พื้นท่ีการเกษตรเพิ่มมากกวา่ 20 ไร่ ร้อยละ 6.56 เช่าพื้นท่ีการเกษตรเพิ่มระหวา่ง 11-15 ไร่ และ  ท่ี

เหลือร้อยละ 0.98 เช่าพื้นท่ีการเกษตรเพิ่มระหวา่ง 16-20 ไร่ ตามลาํดบั (ตารางท่ี 4.17) 
 

ตารางท่ี 4.18 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามอตัราค่าเช่าพื้นท่ี ของเกษตรกรท่ีทาํการ

ผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57           (n = 261) 

อตัราค่าเช่าพืน้ทีเ่พิม่ (บาท/ไร่) จํานวน (ราย) ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ 1,000 บาท/ไร่ 84 32.18 

ระหวา่ง 1,001-1,500 บาท/ไร่ 33 12.64 

ระหวา่ง 1,501-2,000 บาท/ไร่ 61 23.37 

ระหวา่ง 2,001-2,500 บาท/ไร่ 34 13.03 

มากกวา่ 2,500 บาท/ไร่  49 18.77 

หมายเหตุ : อตัราค่าเช่าพื้นท่ีเฉล่ีย 1,814.05 บาท/ไร่   

                   อตัราค่าเช่าสูงสุด 3,500  บาท/ไร่  ตํ่าสุด 500 บาท/ไร่ 
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ผลการศึกษาถึงอตัราค่าเช่าพื้นท่ี ของเกษตรกรเจา้ของกิจการ ท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดู

แลง้ ปี 2556/57 พบวา่มีอตัราค่าเช่าพื้นท่ีเฉล่ีย 1,814.05 บาท/ไร่ อตัราค่าเช่าสูงสุด 3,500  บาท/ไร่  

ตํ่าสุด 500 บาท/ไร่ โดยมีอตัราค่าเช่าพื้นท่ีร้อยละ32.18  อตัราค่าเช่าพื้นท่ีน้อยกว่า 1,000 บาท/ไร่ 

รองลงมาร้อยละ 23.37 อตัราค่าเช่าพื้นท่ีระหว่าง 1,501-2,000 บาท/ไร่ ร้อยละ 18.77 อตัราค่าเช่า

พื้นท่ีมากกวา่ 2,500 บาท/ไร่ ร้อยละ 13.03 อตัราค่าเช่าพื้นท่ีระหวา่ง 2,001-2,500 บาท/ไร่ และ   นอ้ย

ท่ีสุดร้อยละ 12.64  อตัราค่าเช่าพื้นท่ีระหวา่ง 1,001-1,500 บาท/ไร่ ตามลาํดบั (ตารางท่ี 4.18) 
 

ตารางท่ี 4.19 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามการใชพ้ื้นท่ีเพื่อการเกษตรกรรม ของ

เกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57         (n = 720) 

ประเภทเกษตรกรรม จํานวน (ราย) 
ร้อยละ   

(จํานวนเกษตร n=720) 

ร้อยละ  

(จํานวนซ้ํา n=1,399) 

ปลูกขา้วนาปี 610 84.72 43.60 

ปลูกมนัฝร่ัง 422 58.61 30.16 

ขา้วนาปรัง 72 10.00 5.15 

หอมแดง 18 2.50 1.29 

กระเทียม 25 3.47 1.79 

ถัว่เหลือง/ถัว่เหลืองฝักสด 101 14.03 7.22 

มะเขือเทศ 11 1.53 0.79 

อ่ืนๆ  140 19.44 10.01 

หมายเหตุ : เกษตรกรตอบไดห้ลายขอ้  

ผลการศึกษาถึงการใชพ้ื้นท่ีเพื่อการเกษตรกรรม ของเกษตรกรเจา้ของกิจการ ท่ีทาํการ

ผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 พบวา่เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 84.82 ใชพ้ื้นท่ีเพื่อการปลูกขา้วนาปี 

รองลงมาร้อยละ58.61 ใชพ้ื้นท่ีเพื่อการปลูกมนัฝร่ัง ร้อยละ 14.03 ใชพ้ื้นท่ีเพื่อการปลูกถัว่เหลือง/ถัว่

เหลืองฝักสด ร้อยละ 10.00 ใช้พื้นท่ีเพื่อการปลูกขา้วนาปรัง ร้อยละ 3.47 ใช้พื้นท่ีเพื่อการปลูก

กระเทียม ร้อยละ 2.50 ใชพ้ื้นท่ีเพื่อการปลูกหอมแดง และร้อยละ 1.53 ใชพ้ื้นท่ีเพื่อการปลูกมะเขือ

เทศ ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 19.44 ใช้พื้นท่ีเพื่อการปลูกพืชอ่ืนๆ ได้แก่พืชผกักินใบ ยาสูบ เป็นต้น

ตามลาํดบั (ตารางท่ี 4.19) 

หากพิจารณาในส่วนของการตอบซํ้ าของเกษตรกร ก็จะได้ร้อยละของข้อมูลท่ี

สอดคลอ้งกบัจาํนวนเกษตรกรทั้งหมดเช่นกนั คือร้อยละ 43.60 เกษตรกรจะปลูกขา้วนาปี รองลงมา

ร้อยละ 30.16 ปลูกมนัฝร่ัง ซ่ึงมีแนวโนม้ของขอ้มูลไปในทิศทางเดียวกนั (ตารางท่ี 4.19) 
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ตารางท่ี 4.20 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามจาํนวนพื้นท่ีในการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ 

ของเกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57          (n =720) 

พืน้ทีก่ารผลติมันฝร่ัง (ไร่) จํานวน (ราย) ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ 2.0 ไร่ 203.00 28.19 

ระหวา่ง 2.0-4.0 ไร่ 222.00 30.83 

ระหวา่ง 4.1-6.0 ไร่ 132.00 18.33 

ระหวา่ง 6.1-8.0 ไร่ 56.00 7.78 

ระหวา่ง 8.1-10.0 ไร่ 51.00 7.08 

ระหวา่ง 10.1-12.0 ไร่ 12.00 1.67 

มากกวา่ 12.0 ไร่  44.00 6.11 

หมายเหตุ : พื้นท่ีการปลูกมนัฝร่ังเฉล่ีย 5.55 ไร่  พื้นท่ีสูงสุด 150  ไร่  ตํ่าสุด 1 ไร่ 

ผลการศึกษาถึงจาํนวนพื้นท่ีในการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ของเกษตรกรเจา้ของกิจการ ท่ี

ทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 พบวา่มีพื้นท่ีการปลูกมนัฝร่ังเฉล่ีย 5.55 ไร่  พื้นท่ีปลูกสูงสุด 

150  ไร่  ตํ่าสุด 1 ไร่ โดยเกษตรกรมีการใชพ้ื้นท่ีปลูกร้อยละ 30.83 มีพื้นท่ีปลูกมนัฝร่ังระหวา่ง   2.0-

4.0 ไร่ รองลงมาร้อยละ 28.19 มีพื้นท่ีปลูกมนัฝร่ังนอ้ยกวา่ 2.0 ไร่ ร้อยละ 18.33 มีพื้นท่ีปลูกมนัฝร่ัง

ระหวา่ง 4.1-6.0 ไร่ ร้อยละ 7.78 มีพื้นท่ีปลูกมนัฝร่ังระหวา่ง 6.1-8.0 ไร่ ร้อยละ 7.08 มีพื้นท่ีปลูกมนั

ฝร่ังระหวา่ง 8.1-10.0 ไร่ ร้อยละ 6.11 มีพื้นท่ีปลูกมนัฝร่ังมากกวา่ 12.0 ไร่ นอ้ยท่ีสุดร้อยละ 1.67 มี

พื้นท่ีปลูกมนัฝร่ังระหวา่ง 10.1-12.0 ไร่ ตามลาํดบั (ตารางท่ี 4.20) 
 

ตารางท่ี 4.21 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามตน้ทุนในการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ของ

เกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57         (n = 720) 

ต้นทุนการผลติมันฝร่ัง  จํานวน (ราย) ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ 7,000 บาท/ไร่ 19.00 2.64 

ระหวา่ง 7,001-10,000 บาท/ไร่ 185.00 25.69 

ระหวา่ง 10,001-13,000 บาท/ไร่ 307.00 42.64 

ระหวา่ง 13,001-16,000 บาท/ไร่ 191.00 26.53 

ระหวา่ง 16,001-19,000 บาท/ไร่ 17.00 2.36 

มากกวา่ 19,000 บาท/ไร่ 1.00 0.14 

หมายเหตุ : ตน้ทุนในการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้เฉล่ีย 12,035.59  บาท/ไร่   

                   สูงสุด 20,000  บาท/ไร่  ตํ่าสุด 4,200 บาท/ไร่ 
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ผลการศึกษาถึงตน้ทุนในการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ของเกษตรกรเจา้ของกิจการ ท่ีทาํการ

ผลิตมนัฝร่ังฤดูแล้ง ปี 2556/57 พบว่าเกษตรกรมีตน้ทุนในการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้เฉล่ีย 12,035.59  

บาท/ไร่ สูงสุด 20,000 บาท/ไร่  ตํ่าสุด 4,200 บาท/ไร่ โดยมีเกษตรกรร้อยละ 42.64 จะใชต้น้ทุนใน

การผลิตมนัฝร่ังระหวา่ง 10,001-13,000 บาท/ไร่ รองลงมาร้อยละ 26.53 จะใช้ตน้ทุนในการผลิตมนัฝร่ัง

ระหว่าง 13,001-16,000 บาท/ไร่ ร้อยละ 25.69 จะใช้ตน้ทุนในการผลิตมนัฝร่ังระหว่าง 7,001-10,000  

บาท/ไร่ ร้อยละ 2.64 จะใชต้น้ทุนในการผลิตมนัฝร่ังนอ้ยกวา่ 7,000 บาท/ไร่ ร้อยละ 2.36 จะ        ใช้

ตน้ทุนในการผลิตมนัฝร่ังระหวา่ง 16,001-19,000 บาท/ไร่ ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 0.14 จะใชต้น้ทุนใน

การผลิตมนัฝร่ังมากกวา่ 19,000  บาท/ไร่ ตามลาํดบั (ตารางท่ี 4.21) 
 

ตารางท่ี 4.22 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามรายไดจ้ากการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ของ

เกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57        (n = 694) 

รายได้จากการผลติมันฝร่ัง จํานวน (ราย) ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ 10,000 บาท/ไร่ 3 0.43 

ระหวา่ง 10,000-15,000 บาท/ไร่ 11 1.59 

ระหวา่ง 15,001-20,000 บาท/ไร่ 44 6.34 

ระหวา่ง 20,001-25,000 บาท/ไร่ 155 22.33 

ระหวา่ง 25,001-30,000 บาท/ไร่ 240 34.58 

ระหวา่ง 30,001-35,000 บาท/ไร่ 132 19.02 

ระหวา่ง 35,001-40,000 บาท/ไร่ 57 8.21 

ระหวา่ง 40,001-45,000 บาท/ไร่ 34 4.90 

มากกวา่ 45,000 บาท/ไร่ 18 2.59 

หมายเหตุ : รายไดจ้ากการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้เฉล่ีย 29,444.17 บาท/ไร่   

                   รายไดสู้งสุด 53,943  บาท/ไร่  ตํ่าสุด 9,700 บาท/ไร่ 

ผลการศึกษาถึงรายไดจ้ากการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ของเกษตรกรเจา้ของกิจการ ท่ีทาํการ

ผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 พบว่าเกษตรกรมีรายไดจ้ากการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้เฉล่ีย 29,444.17 

บาท/ไร่ รายไดสู้งสุด 53,943  บาท/ไร่ ตํ่าสุด 9,700 บาท/ไร่ โดยเกษตรกรร้อยละ 34.58 จะมีรายได้

จากการปลูกมนัฝร่ังระหวา่ง 25,001-30,000 บาท/ไร่ รองลงมาร้อยละ 22.33 จะมีรายไดจ้ากการปลูกมนั

ฝร่ังระหว่าง 20,001-25,000 บาท/ไร่ ร้อยละ 19.02 จะมีรายไดจ้ากการปลูกมนัฝร่ังระหว่าง 30,001-

35,000 บาท/ไร่ ร้อยละ 8.21 จะมีรายไดจ้ากการปลูกมนัฝร่ังระหวา่ง 35,001-40,000 บาท/ไร่ ร้อยละ 

6.34 จะมีรายไดจ้ากการปลูกมนัฝร่ังระหวา่ง 15,001-20,000 บาท/ไร่ ร้อยละ 4.90 จะมีรายไดจ้ากการ
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ปลูกมนัฝร่ังระหวา่ง 40,001-45,000 บาท/ไร่ ร้อยละ2.59 จะมีรายไดจ้ากการปลูกมนัฝร่ังมากกวา่ 45,000 

บาท/ไร่ ร้อยละ 1.59 จะมีรายไดจ้ากการปลูกมนัฝร่ังระหวา่ง 10,000-15,000 บาท/ไร่ ท่ีเหลือร้อยละ 

0.43 จะมีรายไดจ้ากการปลูกมนัฝร่ังนอ้ยกวา่ 10,000 บาท/ไร่ ตามลาํดบั (ตารางท่ี 4.22) 
 

ตารางท่ี 4.23 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามส่ือท่ีเกษตรกรไดรั้บความรู้ดา้นการผลิต

มนัฝร่ัง ของเกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57       (n = 720) 

ประเภทส่ือ จํานวน (ราย) 
ร้อยละ   

(จํานวนเกษตร n=720) 

ร้อยละ  

(จํานวนซ้ํา n=933) 

วทิยกุระจายเสียง 80 11.11 8.57 

วทิยโุทรทศัน์ 70 9.72 7.50 

หนงัสือพิมพ ์ 30 4.17 3.22 

นิตยสาร / หนงัสือ 109 15.14 11.68 

โปสเตอร์ 86 11.94 9.22 

เอกสาร คาํแนะนาํ ใบปลิว 552 76.67 59.16 

อ่ืนๆ ไดแ้ก่อินเตอร์เน็ต 6 0.83 0.64 

หมายเหตุ : เกษตรกรตอบไดห้ลายขอ้  

ผลการศึกษาถึงส่ือท่ีเกษตรกรไดรั้บความรู้ดา้นการผลิตมนัฝร่ัง ของเกษตรกรเจา้ของ

กิจการ ท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังแลง้ ปี 2556/57 เม่ือคิดเป็นร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดพบวา่

เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 76.67 ไดรั้บความรู้ดา้นการผลิตมนัฝร่ังจากเอกสาร คาํแนะนาํ ใบปลิว 

รองลงมาร้อยละ 15.14 ไดรั้บความรู้ดา้นการผลิตมนัฝร่ังจากนิตยสาร/หนงัสือ ร้อยละ 11.94 ไดรั้บ

ความรู้ด้านการผลิตมนัฝร่ังจากโปสเตอร์ ร้อยละ 11.11 ได้รับความรู้ด้านการผลิตมนัฝร่ังจาก

วิทยุกระจายเสียง ร้อยละ 9.72 ไดรั้บความรู้ดา้นการผลิตมนัฝร่ังจากวิทยุโทรทศัน์ ร้อยละ 4.17 ไดรั้บ

ความรู้ดา้นการผลิตมนัฝร่ังจากหนงัสือพิมพ ์ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 0.83 ไดรั้บความรู้ดา้นการผลิตมนั

ฝร่ังจากอินเตอร์เน็ต ตามลาํดบั (ตารางท่ี 4.23) 

หากพิจารณาในส่วนของการตอบซํ้ าของเกษตรกร ก็จะได้ร้อยละของข้อมูลท่ี

สอดคลอ้งกบัจาํนวนเกษตรกรทั้งหมดเช่นกนั คือร้อยละ 59.16 ไดรั้บความรู้ดา้นการผลิตมนัฝร่ังจาก

เอกสาร คาํแนะนาํ ใบปลิว รองลงมาร้อยละ 11.64 ไดรั้บความรู้ดา้นการผลิตมนัฝร่ังจากนิตยสารหรือ

หนงัสือ ขอ้มูลท่ีเหลือมีแนวโนม้ของขอ้มูลไปในทิศทางเดียวกนั (ตารางท่ี 4.23) 
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ตารางท่ี 4.24 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามบุคคลท่ีเกษตรกรไดรั้บความรู้ดา้นการ

ผลิตมนัฝร่ัง ของเกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57      (n = 720) 

ประเภทของบุคคล จํานวน (ราย) 

ร้อยละ   

(จํานวนเกษตร 

n=720) 

ร้อยละ  

(จํานวนซ้ํา 

n=1594)  

เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร 337 46.81 21.14 

เจา้พนกังานจาก ธ.ก.ส. 50 6.94 3.14 

พฒันากร 11 1.53 0.69 

อาจารยจ์ากวทิยาลยั / มหาวิทยาลยั 12 1.67 0.75 

เกษตรกรผูน้าํ 123 17.08 7.72 

เกษตรกรขา้งเคียง / เพื่อนบา้น 218 30.28 13.68 

ตวัแทนบริษทัท่ีไดท้าํพนัธสัญญากนัไวแ้ลว้ 451 62.64 28.29 

โบรกเกอร์ท่ีไดท้าํพนัธสัญญากนัไวแ้ลว้ 276 38.33 17.31 

ตวัแทนบริษทัเอกชนท่ีจาํหน่ายปัจจยั 

    การผลิตทางการเกษตร 

111 15.42 6.96 

อ่ืน 5 0.69 0.31 

หมายเหตุ : เกษตรกรตอบไดห้ลายคาํตอบ 

ผลการศึกษาถึงบุคคลท่ีเกษตรกรได้รับความรู้ด้านการผลิตมนัฝร่ัง ของเกษตรกร

เจา้ของกิจการ ท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 เม่ือคิดเป็นร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม

ทั้งหมดพบวา่เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 62.64 ไดรั้บความรู้เร่ืองการผลิตมนัฝร่ังจากตวัแทนบริษทัท่ี

ไดท้าํพนัธสัญญากนัไวแ้ลว้ รองลงมาร้อยละ 46.81 ไดรั้บความรู้เร่ืองการผลิตมนัฝร่ังจากเจา้หนา้ท่ี

ส่งเสริมการเกษตร ร้อยละ 38.33 ไดรั้บความรู้เร่ืองการผลิตมนัฝร่ังจากโบรกเกอร์ท่ีไดท้าํพนัธ

สัญญากนัไวแ้ลว้ ร้อยละ 30.28 ไดรั้บความรู้เร่ืองการผลิตมนัฝร่ังจากเกษตรกรขา้งเคียง/เพื่อนบา้น 

ร้อยละ 17.08 ไดรั้บความรู้เร่ืองการผลิตมนัฝร่ังจากเกษตรกรผูน้าํ ร้อยละ 15.42 ไดรั้บความรู้เร่ือง

การผลิตมนัฝร่ังจากตวัแทนบริษทัเอกชนท่ีจาํหน่ายปัจจยัการผลิตทางการเกษตร ร้อยละ 6.94  ไดรั้บ

ความรู้เร่ืองการผลิตมนัฝร่ังจากเจา้พนกังานจาก ธ.ก.ส. ร้อยละ 1.67  ไดรั้บความรู้เร่ืองการผลิตมนั

ฝร่ังจากอาจารยจ์ากวทิยาลยั/มหาวิทยาลยั ร้อยละ 1.53  ไดรั้บความรู้เร่ืองการผลิตมนัฝร่ังจากพฒันา

กร และท่ีเหลือร้อยละ 0.69 ไดรั้บความรู้เร่ืองการผลิตมนัฝร่ังจากบุคคลทัว่ไป ตามลาํดบั (ตารางท่ี 

4.24) 
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หากพิจารณาในส่วนของการตอบซํ้ าของเกษตรกร ก็จะได้ร้อยละของข้อมูลท่ี

สอดคลอ้งกบัจาํนวนเกษตรกรทั้งหมดเช่นกนั คือเกษตรกรร้อยละ 28.29 ไดรั้บความรู้เร่ืองการผลิต

มนัฝร่ังจากตวัแทนบริษทัท่ีไดท้าํพนัธสัญญากนัไวแ้ลว้ รองลงมาร้อยละ 21.14 ไดรั้บความรู้เร่ือง

การผลิตมนัฝร่ังจากเจา้หน้าท่ีส่งเสริมการเกษตร ขอ้มูลท่ีเหลือมีแนวโน้มของขอ้มูลไปในทิศทาง

เดียวกนั (ตารางท่ี 4.24) 
 

ตารางท่ี 4.25 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามการกูเ้งินและกูจ้ากแหล่งเงินกูป้ระเภทใด

เพื่อใชใ้นการเกษตร ของเกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57   (n = 720) 

การกู้เงิน จํานวน (ราย) 

ร้อยละ   

(จํานวนเกษตร 

n=720) 

ร้อยละ  

(จํานวนซ้ํา n=798)  

ไม่ไดกู้ ้ 196 27.22 - 

กู ้ 524 72.78  - 

ธ.ก.ส. 495 68.75 62.03 

สหกรณ์การเกษตร 86 11.94 10.78 

กลุ่มเกษตรกร 42 5.83 5.26 

ธนาคารพาณิชย ์ 2 0.28 0.25 

บริษทัท่ีไดท้าํพนัธสัญญาโดยตรง 36 5.00 4.51 

โบรกเกอร์/บริษทัท่ีทาํพนัธสัญญา 32 4.44 4.01 

นายทุน / พอ่คา้ 12 1.67 1.50 

ญาติพี่นอ้ง 58 8.06 7.27 

      เงินกองทุนหมู่บา้น 35 4.86 4.39 

หมายเหตุ : เกษตรกรสามารถกูไ้ดจ้ากหลายแหล่ง 

ผลการศึกษาถึงการกู้เงินและกู้จากแหล่งเงินกู้ประเภทใดเพื่อใช้ในการเกษตร ของ

เกษตรกรเจา้ของกิจการ ท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแล้ง ปี 2556/57 พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 

72.78 มีการกู้เงินเพื่อใช้ในกิจกรรมการเกษตร ส่วนท่ีเหลือร้อยละ27.22 ไม่ได้กูเ้งินเพื่อใช้ใน

กิจกรรมทางการเกษตร (ตารางท่ี 4.25) 

ในส่วนของเกษตรกรท่ีมีการกูเ้งินเพื่อใชใ้นกิจกรรมการเกษตร เม่ือคิดเป็นร้อยละของ

ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 68.75 ได้กูเ้งินเพื่อใช้ในกิจกรรม

การเกษตรจาก ธ.ก.ส. รองลงมาร้อยละ 11.94 ไดกู้เ้งินเพื่อใช้ในกิจกรรมการเกษตรจากสหกรณ์
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การเกษตร ร้อยละ 8.06 ไดกู้เ้งินเพื่อใชใ้นกิจกรรมการเกษตรจากญาติพี่นอ้ง ร้อยละ 5.83 ไดกู้เ้งิน

เพื่อใชใ้นกิจกรรมการเกษตรจากกลุ่มเกษตรกร ร้อยละ 5.00 ไดกู้เ้งินเพื่อใชใ้นกิจกรรมการเกษตร

จากบริษทัท่ีได้ทาํพนัธสัญญาโดยตรง ร้อยละ 4.86 ได้กูเ้งินเพื่อใช้ในกิจกรรมการเกษตรจาก

เงินกองทุนหมู่บา้น ร้อยละ 4.44 ไดกู้เ้งินเพื่อใช้ในกิจกรรมการเกษตรจากโบรกเกอร์/บริษทัท่ีทาํ

พนัธสัญญา ร้อยละ 1.67 ไดกู้เ้งินเพื่อใชใ้นกิจกรรมการเกษตรจากนายทุน/พ่อคา้ และส่วนท่ีเหลือ

ร้อยละ 0.28 ไดกู้เ้งินเพื่อใชใ้นกิจกรรมการเกษตรจากธนาคารพาณิชย ์ตามลาํดบั (ตารางท่ี 4.25) 

หากพิจารณาในส่วนของการตอบซํ้ าของเกษตรกร ก็จะได้ร้อยละของข้อมูลท่ี

สอดคลอ้งกบัจาํนวนเกษตรกรทั้งหมดเช่นกนั คือเกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 62.03 ไดกู้เ้งินเพื่อใชใ้น

กิจกรรมการเกษตรจาก ธ.ก.ส. รองลงมาร้อยละ 10.78 ไดกู้เ้งินเพื่อใช้ในกิจกรรมการเกษตรจาก

สหกรณ์การเกษตร ขอ้มูลท่ีเหลือมีแนวโนม้ของขอ้มูลไปในทิศทางเดียวกนั (ตารางท่ี 4.25) 
 

ตารางท่ี 4.26 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามการนาํเงินกูไ้ปใชใ้นการปลูกมนัฝร่ัง ของ

เกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57        (n = 517) 

การกู้เงินเพ่ือใช้ในกจิกรรม จํานวน (ราย) ร้อยละ 

ใชเ้ฉพาะการปลูกมนัฝร่ังอยา่งเดียว 136 26.31 

ใชใ้นกิจกรรมการเกษตรทุกกิจกรรม 381 73.69 

ผลการศึกษาถึงการนาํเงินกูไ้ปใชใ้นการปลูกมนัฝร่ัง ของเกษตรกรเจา้ของกิจการ ท่ีทาํ

การผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 พบวา่เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 73.69 นาํเงินกูไ้ปใชใ้นกิจกรรม

การเกษตรทุกกิจกรรม ส่วนท่ีเหลือร้อยละ26.31 นาํเงินกูใ้ชเ้ฉพาะการปลูกมนัฝร่ังอยา่งเดียว (ตาราง

ท่ี 4.26) 
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ตารางท่ี 4.27 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามการเป็นสมาชิกกลุ่มและแยกตามประเภท 

ของเกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57       (n = 720) 

การเป็นสมาชิกกลุ่ม จํานวน (ราย) 
ร้อยละ   

(จํานวนเกษตร n=720) 

ร้อยละ  

(จํานวนซ้ํา n=906)  

ไม่เป็นสมาชิกกลุ่มใดเลย 108 15.00  

เป็นสมาชิกกลุ่ม 612 85.00  

กลุ่ม ธ.ก.ส. 487 67.64 53.75 

กลุ่มสหกรณ์การเกษตร 142 19.72 15.67 

กลุ่มเกษตรกร 194 26.94 21.41 

กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร 55 7.64 6.07 

กลุ่มยวุเกษตรกร 2 0.28 0.22 

กลุ่ม / ชมรมไมผ้ล 1 0.14 0.11 

กลุ่ม ไอ.พี.เอม็   2 0.28 0.22 

กลุ่มอ่ืนๆ 23 3.19 2.54 

หมายเหตุ : เกษตรกรตอบไดห้ลายคาํตอบ 

ผลการศึกษาถึงการเป็นสมาชิกกลุ่มและแยกตามประเภท ของเกษตรกรเจา้ของกิจการ 

ท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 พบวา่เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 85.00 เป็นสมาชิกกลุ่ม ส่วน

ท่ีเหลือร้อยละ 15.00 ไม่ไดเ้ป็นสมาชิกกลุ่ม (ตารางท่ี 4.27) 

ในส่วนของเกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกกลุ่ม เม่ือคิดเป็นร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม

ทั้งหมดพบวา่เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 67.64 เป็นสมาชิกของ ธ.ก.ส.  รองลงมาร้อยละ 26.97 เป็น

สมาชิกกลุ่มเกษตรกร ร้อยละ 19.72 เป็นสมาชิกกลุ่มสหกรณ์การเกษตร ร้อยละ 7.64 เป็นสมาชิก

กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร ร้อยละ 0.28  เป็นสมาชิกกลุ่มกลุ่มยุวเกษตรกรและกลุ่ม ไอ.พี.เอ็ม ในอตัราท่ี

เท่ากนั ร้อยละ 0.14  เป็นสมาชิกกลุ่ม/ชมรมไมผ้ล ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 3.19 เป็นสมาชิกกลุ่มอ่ืนๆ 

ไดแ้ก่กลุ่มกองทุนหมู่บา้น กลุ่มจกัสาน ตามลาํดบั (ตารางท่ี 4.27) 

หากพิจารณาในส่วนของการตอบซํ้ าของเกษตรกร ก็จะได้ร้อยละของข้อมูลท่ี

สอดคลอ้งกบัจาํนวนเกษตรกรทั้งหมดเช่นกนั คือเกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 53.75 เป็นสมาชิกของ 

ธ.ก.ส. รองลงมาร้อยละ 21.41 เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร ร้อยละ 15.67 เป็นสมาชิกกลุ่มสหกรณ์

การเกษตร ขอ้มูลท่ีเหลือมีแนวโนม้ของขอ้มูลไปในทิศทางเดียวกนั (ตารางท่ี 4.27) 
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ตารางท่ี 4.28 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามการมีเคร่ืองมือทางการเกษตร ของ

เกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57       (n = 720) 

เคร่ืองมือทางการเกษตร จํานวน (ราย) 

ร้อยละ   

(จํานวนเกษตร 

n=720) 

ร้อยละ  

(จํานวนซ้ํา 

n=2,197)  

รถแทรกเตอร์ใหญ่ 63 8.75 2.87 

รถแทรกเตอร์เล็ก 65 9.03 2.96 

รถไถเดินตาม 411 57.08 18.71 

ปรับใชร้ถไถเดินตามเพื่อการเก็บเก่ียว 179 24.86 8.15 

เคร่ืองเก่ียว / เก่ียวนวด 24 3.33 1.09 

เคร่ืองพน่สารเคมี ชนิดโยก/ใชแ้รง 407 56.53 18.53 

เคร่ืองพน่สารเคมี ชนิดเคร่ืองยนต ์ 346 48.06 15.75 

เคร่ืองสูบนํ้า 303 42.08 13.79 

เคร่ืองตดัหญา้ 397 55.14 18.07 

อ่ืนๆ 2 0.28 0.09 

หมายเหตุ : เกษตรกรตอบไดห้ลายคาํตอบ 

ผลการศึกษาถึงการมีเคร่ืองมือทางการเกษตร ของเกษตรกรเจา้ของกิจการ ท่ีทาํการ

ผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 เม่ือคิดเป็นร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดพบว่าเกษตรกร

เกินคร่ึงคือร้อยละ 57.08 มีรถไถเดินตาม ร้อยละ 56.53 มีเคร่ืองพ่นสารเคมี ชนิดโยก/ใชแ้รง ร้อยละ 

55.14 มีเคร่ืองตดัหญา้ ร้อยละ 48.06 มีเคร่ืองพ่นสารเคมี ชนิดเคร่ืองยนต ์ร้อยละ 42.08 มีเคร่ืองสูบ

นํ้ า ร้อยละ 24.86 ปรับใช้รถไถเดินตามเพื่อการเก็บเก่ียว ร้อยละ 9.03 มีรถแทรกเตอร์เล็ก ร้อยละ 

8.75 มีรถแทรกเตอร์ใหญ่ ร้อยละ 3.33 มีเคร่ืองเก่ียว/เก่ียวนวด และท่ีเหลือร้อยละ0.28 เป็นเคร่ืองมือ

อ่ืนเช่นเคร่ืองสับดิน ตามลาํดบั (ตารางท่ี 4.28) 

หากพิจารณาในส่วนของการตอบซํ้ าของเกษตรกร ก็จะได้ร้อยละของข้อมูลท่ี

สอดคล้องกบัจาํนวนเกษตรกรทั้งหมดเช่นกนั คือเกษตรกรร้อยละ18.71 มีรถไถเดินตาม ร้อยละ

18.53  มีเคร่ืองพ่นสารเคมี ชนิดโยก/ใชแ้รง ร้อยละ 18.07 มีเคร่ืองตดัหญา้ ขอ้มูลท่ีเหลือมีแนวโนม้

ของขอ้มูลไปในทิศทางเดียวกนั (ตารางท่ี 4.28) 

 

 



77 
 

ตารางท่ี 4.29 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามการมียานพาหนะและประเภทของพาหนะ 

ของเกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57      (n = 720) 

ยานพาหนะ จํานวน (ราย) 
ร้อยละ   

(จํานวนเกษตร n=720) 

ร้อยละ  

(จํานวนซ้ํา n=1,399)  

ไม่มียานพาหนะ 4 0.60  

มียานพาหนะ 716 99.40  

จกัรยาน 391 54.31 27.95 

จกัรยานยนต ์ 576 80.00 41.17 

รถยนตก์ระบะ 4 ลอ้ 395 54.86 28.23 

รถยนตเ์ก๋ง 16 2.22 1.14 

รถยนต ์6 ลอ้ 13 1.81 0.93 

อ่ืนๆ 8 1.11 0.57 

หมายเหตุ : เกษตรกรตอบไดห้ลายคาํตอบ 

ผลการศึกษาถึงการมียานพาหนะและประเภทของพาหนะ ของเกษตรกรเจา้ของกิจการ 

ท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 พบวา่เกษตรกรเกือบทั้งหมดร้อยละ 99.40 มียานพาหนะ 

ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 0.60 ไม่มียานพาหนะ (ตารางท่ี 4.29) 

ในส่วนของเกษตรกรท่ีมียานพาหนะ เม่ือคิดเป็นร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม

ทั้งหมดพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 80.00 มีจกัรยานยนต์ รองลงมาร้อยละ54.86 มีรถยนต์

กระบะ 4 ลอ้ ร้อยละ 54.31 มีจกัรยาน ร้อยละ 2.22 มีรถเก๋ง ร้อยละ 1.81 มีรถยนต ์6 ลอ้ และท่ีเหลือ

ร้อยละ 1.11 มีพาหนะอ่ืน ตามลาํดบั (ตารางท่ี 4.29) 

หากพิจารณาในส่วนของการตอบซํ้ าของเกษตรกร ก็จะได้ร้อยละของข้อมูลท่ี

สอดคลอ้งกบัจาํนวนเกษตรกรทั้งหมดเช่นกนั คือเกษตรกรร้อยละ41.17 มีจกัรยานยนต ์ รองลงมา

ร้อยละ28.23 มีรถยนตก์ระบะ 4 ลอ้ ร้อยละ27.95 มีจกัรยานขอ้มูลท่ีเหลือมีแนวโนม้ของขอ้มูลไปใน

ทิศทางเดียวกนั (ตารางท่ี 4.29) 
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ตอนที ่1.2 การผลติมันฝร่ังฤดูแล้งของเกษตรกร ปี 2556/57  

ตารางท่ี 4.30 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามประเภทของการปลูกมนัฝร่ัง ของ

เกษตรกร ท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57                (n = 720) 

ประเภทการปลูกมันฝร่ัง 
จํานวน (ราย) 

n=720 
ร้อยละ 

จํานวน (ราย) 

n=731 
ร้อยละ 

พนัธ์ุบริโภค 43 6.00  54 7.39 

พนัธ์ุโรงงาน 666 92.50 677 92.61 

ทั้งสองประเภท 11 1.50 - - 

หมายเหตุ : เกษตรกรเลือกไดห้ลายคาํตอบ 

ผลการศึกษาถึงการปลูกมนัฝร่ัง ของเกษตรกรเจา้ของกิจการ ท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดู

แลง้ ปี 2556/57 พบวา่ส่วนใหญ่ร้อยละ 92.50 ปลูกมนัฝร่ังพนัธ์ุโรงงาน ร้อยละ 6.0 ปลูกมนัฝร่ังพนัธ์ุ

บริโภค และท่ีเหลือร้อยละ 1.50 เกษตรกรปลูกทั้งสองสายพนัธ์ุ (ตารางท่ี 4.30) 
 

ตารางท่ี 4.31 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามระบบการปลูกพืช ของเกษตรกรท่ีทาํการ

ผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57           (n = 720) 

ระบบการปลูก จํานวน (ราย) ร้อยละ 

เป็นพื้นท่ีเพาะปลูกมนัฝร่ังอยา่งเดียว 74 10.28 

เป็นพื้นท่ีทาํการเกษตรท่ีหลากหลายจะ 

    ปลูกมนัฝร่ังหลงัเก็บเก่ียวพืชอ่ืนแลว้ 

645 89.58 

ปลูกแซมในสวนยางพารา 1 0.14 

ผลการศึกษาถึงระบบการปลูกพืช ของเกษตรกรเจา้ของกิจการ ท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดู

แลง้ ปี 2556/57 พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 89.58 เป็นพื้นท่ีทาํการเกษตรท่ีหลากหลายจะปลูกมนัฝร่ัง

หลงัเก็บเก่ียวพืชอ่ืนแลว้ ร้อยละ 10.08 เป็นพื้นท่ีเพาะปลูกมนัฝร่ังอยา่งเดียว และท่ีเหลือร้อยละ 0.14 

เกษตรกรปลูกแซมในสวนยางพารา (ตารางท่ี 4.31) 
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ตารางท่ี 4.32 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามแหล่งท่ีมาของหวัพนัธ์ุมนัฝร่ัง ของ

เกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57         (n = 720) 

แหล่งทีม่าของหัวพนัธ์ุ 
จํานวน (ราย) ร้อยละ   

(จํานวนเกษตร n=720) 

ร้อยละ  

(จํานวนซ้ํา n=834) 

เก็บรักษาพนัธ์ุไวด้ว้ยตนเอง 130 18.06 15.59 

ช้ือจากเกษตรกรขา้งเคียง / เพื่อนบา้น 96 13.33 11.51 

ช้ือจากโรงงานตามพนัธสัญญาขอ้ตกลง 594 82.50 71.22 

ไดรั้บการสนบัสนุนจากทางราชการ 5 0.69 0.60 

ไดรั้บจากโบรกเกอร์ 9 1.25 1.08 

หมายเหตุ : เกษตรกรเลือกไดห้ลายคาํตอบ 

ผลการศึกษาถึงแหล่งท่ีมาของหัวพนัธ์ุมนัฝร่ัง ของเกษตรกรเจา้ของกิจการ ท่ีทาํการ

ผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 82.50 ซ้ือหัวพนัธ์ุจากโรงงานตามพนัธสัญญา

ขอ้ตกลง รองลงมาร้อยละ 18.06 เกษตรกรเก็บรักษาพนัธ์ุไวด้ว้ยตนเอง ร้อยละ 13.33 เกษตรกรซ้ือ

จากเกษตรกรขา้งเคียงหรือเพื่อนบา้น ร้อยละ 1.25 เกษตรกรไดรั้บพนัธ์ุจากโบรกเกอร์ ส่วนท่ีเหลือ

ร้อยละ 0.69 ไดรั้บการสนบัสนุนหวัพนัธ์ุจากทางราชการ ตามลาํดบั (ตารางท่ี 4.32) 

หากพิจารณาในส่วนของการตอบซํ้ าของเกษตรกร ก็จะได้ร้อยละของข้อมูลท่ี

สอดคลอ้งกบัจาํนวนเกษตรกรทั้งหมดเช่นกนั คือส่วนใหญ่ร้อยละ 71.22 ซ้ือหัวพนัธ์ุจากโรงงาน

ตามพนัธสัญญาข้อตกลง รองลงมาร้อยละ 15.59 เกษตรกรเก็บรักษาพนัธ์ุไวด้้วยตนเอง ซ่ึงมี

แนวโนม้ของขอ้มูลไปในทิศทางเดียวกนั (ตารางท่ี 4.32) 
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ตารางท่ี 4.33 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามประเภทของมนัฝร่ังและพนัธ์ุ ของ

เกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57          (n = 720) 

ประเภทของมันฝร่ังและพนัธ์ุ 
จํานวน 

 (ราย) 

ร้อยละ   

(จํานวนเกษตร n=720) 

ร้อยละ  

(จํานวนซ้ํา n=834) 

พนัธ์บริโภค  (จาํนวนเกษตร n=54) (จาํนวนเกษตร n=61) 

พนัธ์ุสปุนตา้ 53 98.15 86.89 

พนัธ์ุเอดิโก ้ 8 14.81 13.11 

พนัธ์ุโรงงาน  (จาํนวนเกษตร n=677)  

พนัธ์ุแอตแลนติค (Atlantic) 619 91.43  

พนัธ์ุเคนนีเบค (Kennebec) 3 0.44  

พนัธ์ุเอฟเอล 1867 (FL 1867) 7 1.03  

พนัธ์ุเอฟเอล 2027 (FL 2027) 5 0.74  

พนัธ์ุเอฟเอล 2215 (FL 2215) 7 1.03  

         Scotland PEP 8 1.18  

        พนัธ์ุ KBI 3 0.44  

        ไม่ทราบช่ือ 3 0.44  

หมายเหตุ : เกษตรกรเลือกไดห้ลายคาํตอบ 

ผลการศึกษาถึงประเภทของมนัฝร่ังและพนัธ์ุ ของเกษตรกรเจา้ของกิจการ ท่ีทาํการ

ผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 ซ่ึงไดจ้าํแนกออกเป็นการผลิตมนัฝร่ังพนัธ์ุบริโภคและมนัฝร่ังพนัธ์ุ

โรงงาน ไดด้งัน้ี 

การผลิตมนัฝร่ังพนัธ์ุบริโภค มีเกษตรกรทาํการผลิตทั้งหมด 54 ราย เกษตรกรปลูกใน 2 

สายพนัธ์ุ พบวา่ส่วนใหญ่ร้อยละ 98.15 จะปลูกพนัธ์ุสปุนตา้ ท่ีเหลือร้อยละ 14.81 ปลูกพนัธ์ุเอดิโก ้

หากพิจารณาในส่วนของการตอบซํ้ าของเกษตรกร ท่ี 61 คาํตอบ ก็จะได้ร้อยละของข้อมูลท่ี

สอดคลอ้งกบัจาํนวนเกษตรกรทั้งหมดเช่นกนั คือส่วนใหญ่ร้อยละ 86.89 จะปลูกพนัธ์ุสปุนตา้ ท่ี

เหลือร้อยละ 13.11 ปลูกพนัธ์ุเอดิโก ้ตามลาํดบั 

ส่วนการผลิตมนัฝร่ังพนัธ์ุโรงงาน มีเกษตรกรทาํการผลิตทั้งหมด 677 ราย เกษตรกร

ปลูกใน 2 สายพนัธ์ุหลกัคือพนัธ์ุแอตแลนติค (Atlantic) และพนัธ์ุเคนนีเบค (Kennebec) และมีพนัธ์ุท่ี

ทางบริษทัคู่สัญญาไดน้าํมาทดสอบซ่ึงเป็นกลุ่มเดียวกบัพนัธ์ุแอตแลนติค ตวัเลขจาํนวนเกษตรกร

และตวัเลขซํ้ าเป็นตวัเลขเดียวกนั พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 91.43 เป็นพนัธ์ุแอตแลนติค (Atlantic) 

รองลงมาร้อยละ 1.18 เป็นพนัธ์ุ Scotland PEP ร้อยละ 1.03 เป็นพนัธ์ุเอฟเอล 1867 (FL 1867) และ 



81 
 

พนัธ์ุเอฟเอล 2215 (FL 2215) ในอตัราท่ีเท่ากนั ร้อยละ 0.74 เป็นพนัธ์ุเอฟเอล 2027 (FL 2027) ส่วน

ท่ีเหลือร้อยละ 0.44 ไดแ้ก่พนัธ์ุเคนนีเบค (Kennebec) พนัธ์ุ KBI และไม่ทราบช่ือในอตัราท่ีเท่ากนั 

ตามลาํดบั (ตารางท่ี 4.33) 
 

ตารางท่ี 4.34 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามการเตรียมพนัธ์ุมนัฝร่ัง ของเกษตรกรท่ีทาํ

การผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57            (n = 720) 

การเตรียมพันธ์ุ จํานวน (ราย) ร้อยละ 

มีการเตรียมหวัพนัธ์ุโดยการผึ่งในท่ีร่มเพื่อใหมี้การ 

     แตกตาของหวัพนัธ์ุก่อนปลูก 

706 98.06 

ไม่มีการเตรียมหวัพนัธ์ุ 14 1.94 

ผลการศึกษาถึงการเตรียมพนัธ์ุมนัฝร่ัง ของเกษตรกรเจา้ของกิจการ ท่ีทาํการผลิตมนั

ฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 พบวา่เกษตรกรเกือบทั้งหมดร้อยละ 98.06 มีการเตรียมหวัพนัธ์ุโดยการผึ่งใน

ท่ีร่มเพื่อให้มีการแตกตาของหัวพนัธ์ุก่อนปลูก ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 1.94 ไม่มีการเตรียมหัวพนัธ์ุ 

(ตารางท่ี 4.34) 
 

ตารางท่ี 4.35 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามการใชห้วัพนัธ์ุในการปลูก ของเกษตรกร

เจา้ของกิจการท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57           (n = 720) 

การใช้หัวพนัธ์ุ 
จํานวน (ราย) 

n=720 
ร้อยละ 

จํานวน (ราย) 

n=815 
ร้อยละ 

ปลูกทั้งหวั 56 7.78 151 18.53 

ปลูกโดยการผา่หวัพนัธ์ุ 569 79.03 664 81.47 

ปลูกทั้งสองแบบ 95 13.19 - - 

หมายเหตุ : เกษตรกรเลือกไดห้ลายคาํตอบ 

ผลการศึกษาถึงการใช้หวัพนัธ์ุในการปลูก ของเกษตรกรเจา้ของกิจการ ท่ีทาํการผลิต

มนัฝร่ังฤดูฤดูแลง้ ปี 2556/57 พบวา่ส่วนใหญ่ร้อยละ 79.03 ปลูกโดยการผา่หวัพนัธ์ุ รองลงมาร้อยละ 

13.19 เกษตรกรปลูกทั้งสองแบบคือปลูกทั้งหวัและโดยการผา่หวัพนัธ์ุ ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 7.78 ปลูก

โดยใชห้วัพนัธ์ุทั้งหวั ตามลาํดบั (ตารางท่ี 4.35) 

หากพิจารณาในส่วนของการตอบซํ้ าของเกษตรกร ก็จะได้ร้อยละของข้อมูลท่ี

สอดคล้องกบัจาํนวนเกษตรกรทั้งหมดเช่นกนั คือส่วนใหญ่ร้อยละ 81.47 เกษตรกรปลูกโดยการ    

ผา่หวัพนัธ์ุ ส่วนท่ีเหลือร้อยละ18.53 เกษตรกรปลูกโดยใชห้วัพนัธ์ุทั้งหวั (ตารางท่ี 4.35) 
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ตารางท่ี 4.36 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามการปฏิบติัในการผา่หวัพนัธ์ุ ของเกษตรกร

เจา้ของกิจการท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57          (n = 664) 

การปฏิบัติในการผ่าหัวพนัธ์ุ จํานวน (ราย) 

ร้อยละ   

(จํานวนเกษตร 

n=664) 

ร้อยละ  

(จํานวนซ้ํา

n=1,524) 

ผา่หวัพนัธ์ุก่อนปลูก 1-2 สัปดาห์ 497 74.85 32.61 

มีดท่ีใชผ้า่เช็ดดว้ยแอลกอฮอล ์ 141 21.23 9.25 

นาํหวัพนัธ์ุท่ีผา่แลว้ไปแช่นํ้ายาฆ่าเช้ือรา 194 29.22 12.73 

นาํหวัพนัธ์ุท่ีผา่แลว้ไปผึ่งให้แหง้ในท่ีร่ม 355 53.46 23.29 

นาํหวัพนัธ์ุท่ีผา่แลว้ไปเพาะในแปลงเพาะ 78 11.75 5.12 

นาํหวัพนัธ์ุท่ีผา่แลว้ไปเพาะในลงัไมห้รือ 

     กระสอบป่าน 

259 39.01 16.99 

หมายเหตุ : เกษตรกรเลือกไดห้ลายคาํตอบ 

ผลการศึกษาถึงการปฏิบติัในการผา่หวัพนัธ์ุมนัฝร่ัง ของเกษตรกรเจา้ของกิจการ ท่ีทาํ

การผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 จาํนวน 664 ราย พบวา่ส่วนใหญ่ร้อยละ74.85 จะทาํการผา่หัว

พนัธ์ุก่อนปลูก 1-2 สัปดาห์ รองลงมาร้อยละ 53.46 นาํหวัพนัธ์ุท่ีผา่แลว้ไปผึ่งให้แห้งในท่ีร่ม ร้อยละ 

39.01 นาํหวัพนัธ์ุท่ีผา่แลว้ไปเพาะในลงัไมห้รือกระสอบป่าน ร้อยละ 29.22 นาํหวัพนัธ์ุท่ีผา่แลว้ไป

แช่นํ้ ายาฆ่าเช้ือรา ร้อยละ21.23 นาํมีดท่ีใชผ้า่เช็ดดว้ยแอลกอฮอล์ และร้อยละ 11.75 นาํหวัพนัธ์ุท่ีผา่

แลว้ไปเพาะในแปลงเพาะ ตามลาํดบั (ตารางท่ี 4.36) 

หากพิจารณาในส่วนของการตอบซํ้ าของเกษตรกร ก็จะได้ร้อยละของข้อมูลท่ี

สอดคลอ้งกบัจาํนวนเกษตรกรทั้งหมดเช่นกนั คือร้อยละ 32.61 จะทาํการผา่หวัพนัธ์ุก่อนปลูก 1-2 

สัปดาห์ รองลงมาร้อยละ 23.29 นาํหวัพนัธ์ุท่ีผา่แลว้ไปผึ่งให้แห้งในท่ีร่มซ่ึงมีแนวโนม้ของขอ้มูลไป

ในทิศทางเดียวกนั (ตารางท่ี 4.36) 
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ตารางท่ี 4.37 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามระบบการปลูกพืชในแปลงท่ีปลูกมนัฝร่ัง  

ของเกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57         (n = 720) 

ผลการศึกษาถึงระบบการปลูกพืชในแปลงท่ีปลูกมนัฝร่ัง ของเกษตรกรเจา้ของกิจการ ท่ีทาํ

การผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 พบวา่ร้อยละ 45.69 มีระบบการปลูกพืชในแปลงท่ีปลูกมนัฝร่ังคือ ปลูก

ขา้วนาปี-ปลูกมนัฝร่ัง-ปลูกขา้วโพด รองลงมาร้อยละ 19.72 มีระบบการปลูกพืชในแปลงท่ีปลูกมนัฝร่ังคือ

ปลูกขา้วนาปี-ปลูกมนัฝร่ัง-ปลูกขา้วนาปรัง ร้อยละ16.53 มีระบบการปลูกพืชในแปลงท่ีปลูกมนัฝร่ังคือ

ปลูกขา้วนาปี-ปลูกมนัฝร่ัง-ปลูกพืชผกั ร้อยละ 5.14 มีระบบการปลูกพืชในแปลงท่ีปลูกมนัฝร่ังคือปลูก

ขา้วนาปี-ปลูกมนัฝร่ัง ร้อยละ 3.61 มีระบบการปลูกพืชในแปลงท่ีปลูกมนัฝร่ังคือปลูกมนัฝร่ังเพียงอยา่ง

เดียว ร้อยละ 3.06 มีระบบการปลูกพืชในแปลงท่ีปลูกมนัฝร่ังคือปลูกขา้วโพด-ปลูกมนัฝร่ัง ร้อยละ 1.67 มี

ระบบการปลูกพืชในแปลงท่ีปลูกมนัฝร่ังคือปลูกขา้วนาปี-ปลูกพืชผกั-ปลูกมนัฝร่ัง ร้อยละ 1.53 มีระบบ

การปลูกพืชในแปลงท่ีปลูกมนัฝร่ังคือปลูกขา้วนาปี- ปลูกขา้วโพด-ปลูกมนัฝร่ัง และปลูกขา้วโพด-ปลูก

พืชผกั-ปลูกมนัฝร่ัง ในอตัราท่ีเท่ากนั ร้อยละ 0.69 มีระบบการปลูกพืชในแปลงท่ีปลูกมนัฝร่ังคือปลูกพืช

ตระกูลถัว่-ปลูกมนัฝร่ัง-ปลูกขา้วโพด ร้อยละ 0.42 มีระบบการปลูกพืชในแปลงท่ีปลูก   มนัฝร่ังคือปลูก

พืชผกั-ปลูกมนัฝร่ัง ร้อยละ 0.28 มีระบบการปลูกพืชในแปลงท่ีปลูกมนัฝร่ังคือปลูกขา้วนาปี-ปลูกขา้วนา

ปรัง-ปลูกมนัฝร่ัง ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 0.14 มีระบบการปลูกพืชในแปลงท่ีปลูกมนัฝร่ังคือปลูกมนัฝร่ังใน

แปลงยางพารา ตามลาํดบั (ตารางท่ี 4.37) 

ระบบการปลูกมันฝร่ัง จํานวน (ราย) ร้อยละ 

ปลูกขา้วนาปี – ปลูกมนัฝร่ัง – ปลูกขา้วนาปรัง 142 19.72 

ปลูกขา้วนาปี – ปลูกมนัฝร่ัง – ปลูกขา้วโพด 329 45.69 

ปลูกขา้วนาปี – ปลูกมนัฝร่ัง – ปลูกพืชผกั 119 16.53 

ปลูกขา้วนาปี – ปลูกขา้วนาปรัง – ปลูกมนัฝร่ัง 2 0.28 

ปลูกขา้วนาปี – ปลูกขา้วโพด – ปลูกมนัฝร่ัง 11 1.53 

ปลูกขา้วนาปี – ปลูกพืชผกั – ปลูกมนัฝร่ัง 12 1.67 

ปลูกขา้วนาปี - ปลูกมนัฝร่ัง 37 5.14 

ปลูกขา้วโพด - ปลูกพืชผกั-ปลูกมนัฝร่ัง 11 1.53 

ปลูกขา้วโพด - ปลูกมนัฝร่ัง 22 3.06 

ปลูกพืชผกั – ปลูกมนัฝร่ัง 3 0.42 

ปลูกพืชตระกูลถัว่ – ปลูกมนัฝร่ัง – ปลูกขา้วโพด 5 0.69 

ปลูกมนัฝร่ังในแปลงยางพารา  1 0.14 

ปลูกมนัฝร่ังอยา่งเดียว 26 3.61 
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ตารางท่ี 4.38 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามวธีิการปลูก ของเกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนั

ฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57             (n = 720) 

วธีิการปลูก จํานวน (ราย) ร้อยละ 

ปลูกแบบแถวเด่ียวไม่ยกร่อง 113 15.69 

ปลูกแบบแถวเด่ียวยกร่อง 530 73.61 

ปลูกแบบยกแปลงปลูกแบบแถวคู่ 77 10.69 

ผลการศึกษาถึงวิธีการปลูกมนัฝร่ัง ของเกษตรกรเจา้ของกิจการ ท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ัง

ฤดูแล้ง ปี 2556/57 พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 73.61 เกษตรกรปลูกมนัฝร่ังแบบแถวเด่ียวยกร่อง 

รองลงมาร้อยละ 15.69 เกษตรกรปลูกมนัฝร่ังแบบแถวเด่ียวไม่ยกร่อง ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 10.69 

เกษตรกรปลูกมนัฝร่ังแบบยกแปลงปลูกแบบแถวคู่ ตามลาํดบั (ตารางท่ี 4.38) 
 

ตารางท่ี 4.39 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามการไถดะแปลงปลูก ของเกษตรกรท่ีทาํ

การผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57            (n = 689) 

การไถดะแปลงปลูก จํานวน (ราย) ร้อยละ 

มีการไถดะแปลงปลูก 624 90.57 

ไม่มีการไถดะแปลงปลูก 65 9.43 

ผลการศึกษาถึงการไถดะแปลงปลูกมนัฝร่ัง ของเกษตรกรเจา้ของกิจการ ท่ีทาํการผลิต

มนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 พบวา่ส่วนใหญ่ร้อยละ 90.57 เกษตรกรมีการไถดะแปลงปลูกก่อน ส่วนท่ี

เหลือร้อยละ 9.43 เกษตรกรไม่มีการไถดะแปลงปลูก (ตารางท่ี 4.39) 
 

ตารางท่ี 4.40 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามการตากดินและระยะเวลาการตากดินก่อน

ปลูก ของเกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57        (n = 720) 

การตากดินและระยะเวลา จํานวน (ราย) ร้อยละ 

ไม่ตากดิน 28 3.89 

ตากดิน 692 96.11 

1  สัปดาห์ 314 45.38 

2  สัปดาห์ 315 45.52 

3  สัปดาห์ 63 9.10 

มากกวา่ 3 สัปดาห์ 0 0.00 
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ผลการศึกษาถึงการตากดินและระยะเวลาการตากดินก่อนปลูกมนัฝร่ัง ของเกษตรกร

เจา้ของกิจการ ท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 96.11 มีการตากดิน

ก่อน ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 3.89 ไม่มีการตากดินก่อนปลูก (ตารางท่ี 4.41) 

หากพิจารณาในประเด็นระยะเวลาในการตากดินพบวา่ร้อยละ 45.52 เกษตรกรมีการ

ตากดินประมาณ 2 สัปดาห์ รองลงมาร้อยละ 45.38 เกษตรกรมีการตากดินประมาณ 1 สัปดาห์ ส่วนท่ี

เหลือร้อยละ 9.10 เกษตรกรมีการตากดินประมาณ 3 สัปดาห์ ตามลาํดบั (ตารางท่ี 4.41) 
 

ตารางท่ี 4.41 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามการปรับปรุงดินก่อนปลูกและการใชว้สัดุ

ปรับปรุงดิน ของเกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57          (n = 731) 

การปรับปรุงดินและวสัดุปรับปรุงดิน จํานวน (ราย) ร้อยละ 

ไม่ไดป้รับปรุงดิน 187 25.97 

ปรับปรุงดินโดยใชว้สัดุ 533 74.03 

ปุ๋ยคอก  254 34.75 

ปุ๋ยหมกั  138 18.88 

ปูนขาว  336 45.96 

        โดโลไมท ์ 2 0.27 

        ปอเทือง 1 0.14 

หมายเหตุ : เกษตรกรเลือกไดห้ลายคาํตอบ 

ผลการศึกษาถึงการปรับปรุงดินก่อนปลูกและการใชว้สัดุปรับปรุงดินก่อนปลูกมนัฝร่ัง 

ของเกษตรกรเจา้ของกิจการ ท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 74.03 

เกษตรกรมีการปรับปรุงบาํรุงดินก่อนปลูก ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 25.97 เกษตรกรไม่ไดป้รับปรุงดิน

ก่อนปลูก (ตารางท่ี 4.41) 

หากพิจารณาในส่วนของการใช้วสัดุปรับปรุงดินก่อนปลูก พบว่าเกษตรกรร้อยละ 

45.96 ใช้ปูนขาวในการปรับปรุงดินก่อนปลูก รองลงมาร้อยละ 34.75 เกษตรกรใชปุ๋้ยคอกในการ

ปรับปรุงบาํรุงดิน  ร้อยละ 18.88 เกษตรกรมีการใช้ปุ๋ยหมกัในการปรับปรุงดิน ร้อยละ 0.297 

เกษตรกรใชโ้ดโลไมท์ในการปรับปรุงดิน ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 0.14 มีการปลูกปอเทืองแลว้ไถกลบ

ปรับปรุงดินก่อนการปลูก ตามลาํดบั (ตารางท่ี 4.41) 
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ตารางท่ี 4.42 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามอตัราการใชว้สัดุปรับปรุงดินก่อนปลูก 

ของเกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57         (n = 391) 

อตัราการใช้วสัดุปรับปรุงดิน จํานวน (ราย) ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ 500 กก./ไร่ 219 56.01 

ระหวา่ง 501 – 1,000 กก./ไร่ 48 12.28 

ระหวา่ง 1,001  – 1,500 กก./ไร่ 67 17.14 

ระหวา่ง 1,501 – 2,000 กก./ไร่ 12 3.07 

ระหวา่ง 2,001 – 2,500 กก./ไร่ 36 9.21 

มากกวา่  2,500 กก./ไร่ 9 2.30 

หมายเหตุ : อตัราการใชว้สัดุปรับปรุงดินเฉล่ีย 803.75 กก./ไร่  สูงสุด 3,600 กก./ไร่  ตํ่าสุด75 กก./ไร่ 

ผลการศึกษาถึงอตัราการใช้วสัดุปรับปรุงดินก่อนปลูกมนัฝร่ัง ของเกษตรกรเจา้ของ

กิจการ ท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 พบวา่เกษตรกรมีการใชว้สัดุปรับปรุงดินเฉล่ีย 803.75 

กก./ไร่  และใช้วสัดุปรับปรุงดินก่อนปลูกสูงสุด 3,600 กก./ไร่ และใช่ตํ่า 75 กก./ไร่ หากพิจารณา

อตัราการใชเ้ป็นช่วง พบวา่มากกวา่คร่ึงร้อยละ 56.01 เกษตรกรใชว้สัดุปรับปรุงดินนอ้ยกวา่ 500 กก./

ไร่ รองลงมาร้อยละ 17.14 เกษตรกรใชว้สัดุปรับปรุงดินระหวา่ง 1,001  – 1,500 กก./ไร่ ร้อยละ 

12.28 เกษตรกรใช้วสัดุปรับปรุงดินระหวา่ง 501 – 1,000 กก./ไร่ ร้อยละ 9.21 เกษตรกรใชว้สัดุ

ปรับปรุงดินระหวา่ง 2,001 – 2,500 กก./ไร่ ร้อยละ 3.07 เกษตรกรใชว้สัดุปรับปรุงดินระหวา่ง 1,501 

– 2,000 กก./ไร่ ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 2.30 เกษตรกรใช้วสัดุปรับปรุงดินมากกว่า  2,500 กก./ไร่ 

ตามลาํดบั  (ตารางท่ี  4.42) 
 

ตารางท่ี 4.43 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามแรงงานการเตรียมดิน ของเกษตรกรท่ีทาํ

การผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57            (n = 720) 

แรงงานการเตรียมดิน จํานวน (ราย) ร้อยละ 

ทาํเองทั้งหมด 287 39.86 

ทาํเองบางส่วน 363 50.42 

จา้งทั้งหมด 70 9.72 

ผลการศึกษาถึงแรงงานการเตรียมดิน ของเกษตรกรเจา้ของกิจการ ท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ัง

ฤดูแลง้ ปี 2556/57 พบวา่ประมาณคร่ึงหน่ึงหรือร้อยละ 50.42 ทาํเองบางส่วน รองลงมาร้อยละ 39.86 

ทาํเองทั้งหมด ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 9.72 จา้งทั้งหมด ตามลาํดบั (ตารางท่ี 4.43) 
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ตารางท่ี 4.44 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามระบบการใหน้ํ้า ของเกษตรกรท่ีทาํการ

ผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57           (n = 720) 

ระบบการให้นํา้ จํานวน (ราย) ร้อยละ 

ปล่อยตามธรรมชาติ (นํ้าฝน) 26 3.61 

ระบบนํ้าหยด 2 0.28 

ระบบสปริงเกอร์ 70 9.72 

ระบบใหน้ํ้าบนผวิดินแบบปล่อยตามร่อง 574 79.86 

ระบบใหน้ํ้าบนผวิดินแบบใชส้ายยางรด 47 6.53 

ผลการศึกษาถึงระบบการให้นํ้ า ของเกษตรกรเจา้ของกิจการ ท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ 

ปี 2556/57 พบวา่ ส่วนใหญ่ร้อยละ 79.86 เกษตรกรมีการให้นํ้ าแบบบนผิวดินคือแบบปล่อยตามร่อง 

รองลงมาร้อยละ 9.72 ให้นํ้ าแบบระบบสปริงเกอร์ ร้อยละ 6.53 ให้นํ้ าบนผิวดินแบบใช้สายยางรด 

ร้อยละ 3.61 ปล่อยตามธรรมชาติ (นํ้ าฝน) ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 0.28 ให้นํ้ าแบบระบบนํ้ าหยด 

ตามลาํดบั (ตารางท่ี 4.44) 
 

ตารางท่ี 4.45 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามระยะเวลาการใหน้ํ้าในแปลงมนัฝร่ัง ของ

เกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57         (n = 720) 

ระยะเวลาการให้นํา้ จํานวน (ราย) ร้อยละ 

กาํหนดเป็นระยะ 277 38.47 

ดูตามสภาพในแปลงและความเหมาะสม 443 61.53 

ผลการศึกษาถึงระยะเวลาการให้นํ้ าในแปลงมนัฝร่ัง ของเกษตรกรเจา้ของกิจการ ท่ีทาํ

การผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 พบวา่เกษตรกรมากกวา่คร่ึงคือร้อยละ 61.53 ระยะเวลาการให้นํ้ า

โดยตามสภาพในแปลงและความเหมาะสม ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 38.47 จะให้นํ้ าโดยกาํหนดเป็นระยะ 

(ตารางท่ี 4.45) 
 

ตารางท่ี 4.46 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามการนาํตวัอยา่งดินไปตรวจวเิคราะห์ ของ

เกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57          (n = 720) 

การนําตัวอย่างไปวเิคราะห์ จํานวน (ราย) ร้อยละ 

ไดน้าํไปตรวจวิเคราะห์ 198 27.50 

ไม่ไดน้าํไปตรวจวเิคราะห์ 522 72.50 
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ผลการศึกษาถึงการนาํตวัอย่างดินไปตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบติัการ ของเกษตรกร

เจา้ของกิจการ ท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 พบวา่เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 72.50 ไม่ได้

นาํไปตรวจวเิคราะห์ ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 27.50 ไดน้าํไปตรวจวเิคราะห์ (ตารางท่ี 4.46) 
 

ตารางท่ี 4.47 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามประเภทการใชปุ๋้ยในการปฏิบติัดูแลรักษา 

ของเกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57        (n = 720) 

ประเภทปุ๋ยทีใ่ช้ จํานวน (ราย) ร้อยละ 

ปุ๋ยเคมีอยา่งเดียว 244 33.89 

ปุ๋ยอินทรียอ์ยา่งเดียว 34 4.72 

ใส่ปุ๋ยทั้ง 2 ชนิด ร่วมกนั 442 61.39 

ผลการศึกษาถึงประเภทการใชปุ๋้ยในการปฏิบติัดูแลรักษา ของเกษตรกรเจา้ของกิจการ 

ท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 พบวา่เกษตรกรร้อยละ 61.39 จะใชปุ๋้ยเคมีผสมกบัปุ๋ยอินทรีย ์

รองลงมาร้อยละ 33.89 เกษตรกรใชปุ๋้ยเคมีเพียงอยา่งเดียว ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 4.72 เกษตรกรใชปุ๋้ย

อินทรียเ์พียงอยา่งเดียว ตามลาํดบั (ตารางท่ี 4.47) 
 

ตารางท่ี 4.48 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามอตัราการใชปุ๋้ยอินทรีย ์ผสมในปุ๋ยเคมีใน

การปฏิบติัดูแลรักษา ของเกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57    (n = 285) 

อตัราปุ๋ ยอนิทรีย์ทีใ่ช้ผสม จํานวน (ราย) ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ 100 กก./ไร่ 203 71.23 

ระหวา่ง 100-200 กก./ไร่ 39 13.68 

ระหวา่ง 201-300 กก./ไร่ 29 10.18 

ระหวา่ง 301-400 กก./ไร่ 5 1.75 

ระหวา่ง 401-500 กก./ไร่ 2 0.70 

มากกวา่ 500 กก./ไร่ 7 2.46 

ผลการศึกษาถึงอตัราการใช้ปุ๋ยอินทรีย ์ผสมในปุ๋ยเคมีในการปฏิบติัดูแลรักษา ของ

เกษตรกรเจา้ของกิจการ ท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 พบวา่เกษตรกรท่ีใชปุ๋้ยอินทรียผ์สม

กบัปุ๋ยเคมีส่วนใหญ่ ร้อยละ 71.23 ใชปุ๋้ยอินทรียผ์สมในปุ๋ยเคมีนอ้ยกวา่ 100 กก./ไร่ รองลงมา     ร้อย

ละ 13.68  จะใชปุ๋้ยอินทรียผ์สมลงไประหวา่ง 100-200 กก./ไร่ ร้อยละ 10.18 จะใชปุ๋้ยอินทรียผ์สมลง

ไประหว่าง 201-300 กก./ไร่ ร้อยละ 2.46 จะใช้ปุ๋ยอินทรียผ์สมลงไปมากกว่า 500 กก./ไร่ ร้อยละ 
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1.75 จะใชปุ๋้ยอินทรียผ์สมลงไประหว่าง 301-400 กก./ไร่ ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 0.70 จะใชปุ๋้ยอินทรีย์

ผสมลงไประหวา่ง 401-500 กก./ไร่ ตามลาํดบั (ตารางท่ี 4.48) 
 

ตารางท่ี 4.49 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามจาํนวนคร้ังท่ีใส่ปุ๋ยเคมีในการปฏิบติัดูแล

รักษามนัฝร่ัง ของเกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57      (n = 720) 

จํานวนคร้ังทีใ่ส่ปุ๋ยอนิทรีย์ จํานวน (ราย) ร้อยละ 

ใส่ปุ๋ยเคมีเพียงคร้ังเดียว 2 0.28 

ใส่ปุ๋ยเคมีจาํนวน 2 คร้ัง 469 65.14 

ใส่ปุ๋ยเคมีจาํนวน 3 คร้ัง 124 17.22 

ใส่ปุ๋ยเคมีจาํนวน 4 คร้ัง 125 17.36 

ผลการศึกษาถึงจาํนวนคร้ังท่ีใส่ปุ๋ยเคมีในการปฏิบติัดูแลรักษามนัฝร่ัง ของเกษตรกร

เจา้ของกิจการ ท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ร้อยละ 

65.14 ใส่ปุ๋ยเคมีจาํนวน 2 คร้ัง รองลงมาร้อยละ17.36 ใส่ปุ๋ยเคมีจาํนวน 4 คร้ัง ร้อยละ 17.22 ใส่

ปุ๋ยเคมีจาํนวน 3 คร้ัง ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 0.28 ใส่ปุ๋ยเคมีเพียงคร้ังเดียวตามลาํดบั (ตารางท่ี 4.49) 
 

ตารางท่ี 4.50-1  จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามอตัราการใส่ปุ๋ยเคมีคร้ังท่ี 1 ของ

เกษตรกรท่ีทาํการ  ผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57          (n = 720) 

อตัราปุ๋ ยทีใ่ช้/ไร่/คร้ัง จํานวน (ราย) ร้อยละ 

การใส่ปุ๋ยคร้ังท่ี 1 (n = 720)  

อตัรานอ้ยกวา่ 25 กก./ไร่/คร้ัง 40 5.56 

อตัรา 25-50 กก./ไร่/คร้ัง 232 32.22 

อตัรา 51-75 กก./ไร่/คร้ัง 58 8.06 

อตัรา 76-100 กก./ไร่/คร้ัง 269 37.36 

อตัรา 101-125 กก./ไร่/คร้ัง 19 2.64 

อตัรา 126-150 กก./ไร่/คร้ัง 54 7.50 

อตัรา 151-175 กก./ไร่/คร้ัง 4 0.56 

อตัรามากกวา่ 175 กก./ไร่/คร้ัง 44 6.11 

หมายเหตุ : เกษตรกรใส่ปุ๋ยอตัราเฉล่ีย 76.49 กก./ไร่/คร้ัง สูงสุด 300 กก./ไร่/คร้ัง  

                  ตํ่าสุดนอ้ยกวา่ 25 กก./ไร่/คร้ัง 
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ผลการศึกษาถึงอตัราการใส่ปุ๋ยเคมีคร้ังท่ี 1 ในการปฏิบติัดูแลรักษา ของเกษตรกรเจา้ของ

กิจการ ท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 พบวา่เกษตรกรใส่ปุ๋ยอตัราเฉล่ีย 76.49 กก./ไร่/คร้ัง สูงสุด 

300 กก./ไร่/คร้ัง ตํ่าสุดนอ้ยกวา่ 25 กก./ไร่/คร้ัง และเกษตรกรร้อยละ 37.36 ใชปุ๋้ยเคมีอตัรา 76-100 

กก./ไร่/คร้ัง รองลงมาร้อยละ 32.22 ใช้ปุ๋ยเคมีอตัรา 25-50 กก./ไร่/คร้ัง ร้อยละ 8.06 ใชปุ๋้ยเคมีอตัรา 

51-75 กก./ไร่/คร้ัง ร้อยละ 7.50 ใช้ปุ๋ยเคมีอตัรา 126-150 กก./ไร่/คร้ัง ร้อยละ 6.11 ใช้ปุ๋ยเคมีอตัรา

มากกวา่ 175 กก./ไร่/คร้ัง ร้อยละ 5.56 ใชปุ๋้ยเคมีอตัรานอ้ยกวา่ 25 กก./ไร่/คร้ัง ร้อยละ 2.64 ใชปุ๋้ยเคมี

อตัรา 101-125 กก./ไร่/คร้ัง ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 0.56 ใช้ปุ๋ยเคมีอตัรา 151-175 กก./ไร่/คร้ัง ตามลาํดับ 

(ตารางท่ี 4.50-1) 
 

ตารางท่ี 4.50-2  จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามอตัราการใส่ปุ๋ยเคมีคร้ังท่ี 2 ของ

เกษตรกรท่ีทาํการ  ผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57        (n = 715) 

อตัราปุ๋ ยทีใ่ช้/ไร่/คร้ัง จํานวน (ราย) ร้อยละ 

การใส่ปุ๋ยคร้ังท่ี 2 (n = 715)  

อตัรานอ้ยกวา่ 25 กก./ไร่/คร้ัง 35 4.90 

อตัรา 25-50 กก./ไร่/คร้ัง 283 39.58 

อตัรา 51-75 กก./ไร่/คร้ัง 83 11.61 

อตัรา 76-100 กก./ไร่/คร้ัง 150 20.98 

อตัรา 101-125 กก./ไร่/คร้ัง 27 3.78 

อตัรา 126-150 กก./ไร่/คร้ัง 95 13.29 

อตัรา 151-175 กก./ไร่/คร้ัง 6 0.84 

อตัรามากกวา่ 175 กก./ไร่/คร้ัง 36 5.03 

หมายเหตุ : เกษตรกรใส่ปุ๋ยอตัราเฉล่ีย 75.33 กก./ไร่/คร้ัง สูงสุด 400 กก./ไร่/คร้ัง 

                  ตํ่าสุดนอ้ยกวา่ 25 กก./ไร่/คร้ัง 

ผลการศึกษาถึงอตัราการใส่ปุ๋ยเคมีคร้ังท่ี 2 ในการปฏิบติัดูแลรักษา ของเกษตรกรเจา้ของ

กิจการ ท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 พบวา่เกษตรกรใส่ปุ๋ยอตัราเฉล่ีย 75.33 กก./ไร่/คร้ัง สูงสุด 

400 กก./ไร่/คร้ัง ตํ่าสุดน้อยกว่า 25 กก./ไร่/คร้ัง และเกษตรกรร้อยละ 39.58 ใช้ปุ๋ยเคมีอตัรา 25-50        

กก./ไร่/คร้ัง รองลงมาร้อยละ 20.92 ใช้ปุ๋ยเคมีอตัรา 76-100 กก./ไร่/คร้ัง ร้อยละ 13.29 ใช้ปุ๋ยเคมีอตัรา 

126-150 กก./ไร่/คร้ัง ร้อยละ 11.61 ใชปุ๋้ยเคมีอตัรา 51-75 กก./ไร่/คร้ัง ร้อยละ 5.03 ใชปุ๋้ยเคมีอตัรามากกวา่ 

175 กก./ไร่/คร้ัง ร้อยละ 4.90 ใชปุ๋้ยเคมีอตัรานอ้ยกวา่ 25 กก./ไร่/คร้ัง      ร้อยละ 3.78 ใชปุ๋้ยเคมีอตัรา 101-125 

กก./ไร่/คร้ัง ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 0.84 ใชปุ๋้ยเคมีอตัรา 151-175 กก./ไร่/คร้ัง ตามลาํดบั (ตารางท่ี 4.50-2) 
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ตารางท่ี 4.50-3  จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามอตัราการใส่ปุ๋ยเคมีคร้ังท่ี 3 ของ

เกษตรกรท่ีทาํการ  ผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57        (n = 249) 

อตัราปุ๋ ยทีใ่ช้/ไร่/คร้ัง จํานวน (ราย) ร้อยละ 

การใส่ปุ๋ยคร้ังท่ี 3 (n = 249)  

อตัรานอ้ยกวา่ 25 กก./ไร่/คร้ัง 7 2.81 

อตัรา 25-50 กก./ไร่/คร้ัง 117 46.99 

อตัรา 51-75 กก./ไร่/คร้ัง 19 7.63 

อตัรา 76-100 กก./ไร่/คร้ัง 62 24.90 

อตัรา 101-125 กก./ไร่/คร้ัง 22 8.84 

อตัรา 126-150 กก./ไร่/คร้ัง 16 6.43 

อตัรา 151-175 กก./ไร่/คร้ัง 2 0.80 

อตัรามากกวา่ 175 กก./ไร่/คร้ัง 4 1.61 

หมายเหตุ : เกษตรกรใส่ปุ๋ยอตัราเฉล่ีย 75.33 กก./ไร่/คร้ัง สูงสุด 200 กก./ไร่/คร้ัง  

                  ตํ่าสุดนอ้ยกวา่ 25 กก./ไร่/คร้ัง 

ผลการศึกษาถึงอตัราการใส่ปุ๋ยเคมีคร้ังท่ี 3 ในการปฏิบติัดูแลรักษา ของเกษตรกรเจา้ของ

กิจการ ท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแล้ง ปี 2556/57  พบว่าเกษตรกรใส่ปุ๋ยอตัราเฉล่ีย 75.33 กก./ไร่/คร้ัง 

สูงสุด 200 กก./ไร่/คร้ัง ตํ่าสุดนอ้ยกว่า 25 กก./ไร่/คร้ัง และเกษตรกรร้อยละ 46.99 ใชปุ๋้ยเคมีอตัรา 

25-50 กก./ไร่/คร้ัง รองลงมาร้อยละ 24.90 ใชปุ๋้ยเคมีอตัรา 76-100 กก./ไร่/คร้ัง ร้อยละ 8.84 ใชปุ๋้ยเคมี

อตัรา 101-125 กก./ไร่/คร้ัง ร้อยละ 7.63 ใช้ปุ๋ยเคมีอตัรา 51-75 กก./ไร่/คร้ัง ร้อยละ 6.43 ใช้ปุ๋ยเคมี

อตัรา 126-150 กก./ไร่/คร้ัง ร้อยละ 2.81 ใช้ปุ๋ยเคมีอตัราน้อยกว่า 25 กก./ไร่/คร้ัง ร้อยละ 1.61 ใช้

ปุ๋ยเคมีอตัรามากกว่า 175 กก./ไร่/คร้ัง ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 0.80 ใช้ปุ๋ยเคมีอตัรา 151-175 กก./ไร่/คร้ัง 

ตามลาํดบั (ตารางท่ี 4.50-3) 
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ตารางท่ี 4.50-4  จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามอตัราการใส่ปุ๋ยเคมีคร้ังท่ี 4 ของ

เกษตรกรท่ีทาํการ  ผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57          (n = 125) 

อตัราปุ๋ ยทีใ่ช้/ไร่/คร้ัง จํานวน (ราย) ร้อยละ 

การใส่ปุ๋ยคร้ังท่ี 4 (n = 125)  

อตัรานอ้ยกวา่ 25 กก./ไร่/คร้ัง 3 2.40 

อตัรา 25-50 กก./ไร่/คร้ัง 65 52.00 

อตัรา 51-75 กก./ไร่/คร้ัง 11 8.80 

อตัรา 76-100 กก./ไร่/คร้ัง 20 16.00 

อตัรา 101-125 กก./ไร่/คร้ัง 13 10.40 

อตัรา 126-150 กก./ไร่/คร้ัง 10 8.00 

อตัรา 151-175 กก./ไร่/คร้ัง 2 1.60 

อตัรามากกวา่ 175 กก./ไร่/คร้ัง 1 0.80 

หมายเหตุ : เกษตรกรใส่ปุ๋ยอตัราเฉล่ีย 54.96 กก./ไร่/คร้ัง สูงสุด 200 กก./ไร่/คร้ัง  

                  ตํ่าสุดนอ้ยกวา่ 25 กก./ไร่/คร้ัง 

ผลการศึกษาถึงอตัราการใส่ปุ๋ยเคมีคร้ังท่ี 4 ในการปฏิบติัดูแลรักษา ของเกษตรกรเจา้ของ

กิจการ ท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 พบวา่เกษตรกรใส่ปุ๋ยอตัราเฉล่ีย 54.96 กก./ไร่/คร้ัง สูงสุด 

200 กก./ไร่/คร้ัง ตํ่าสุดนอ้ยกวา่ 25 กก./ไร่/คร้ัง และเกษตรกรร้อยละ 52.00 ใชปุ๋้ยเคมีอตัรา 25-50 

กก./ไร่/คร้ัง รองลงมาร้อยละ 16.00 ใช้ปุ๋ยเคมีอตัรา 76-100 กก./ไร่/คร้ัง ร้อยละ 10.40 ใช้ปุ๋ยเคมี

อตัรา 101-125 กก./ไร่/คร้ัง ร้อยละ 8.80 ใช้ปุ๋ยเคมีอตัรา 51-75 กก./ไร่/คร้ัง ร้อยละ 8.00 ใช้ปุ๋ยเคมี

อตัรา 126-150 กก./ไร่/คร้ัง ร้อยละ 2.40 ใช้ปุ๋ยเคมีอตัราน้อยกว่า 25 กก./ไร่/คร้ัง ร้อยละ 1.60 ใช้

ปุ๋ยเคมีอตัรา 151-175 กก./ไร่/คร้ัง ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 0.80 ใช้ปุ๋ยเคมีอตัรามากกว่า 175 กก./ไร่/คร้ัง 

ตามลาํดบั (ตารางท่ี 4.50-4) 
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ตารางท่ี 4.51 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามอตัราการใส่ปุ๋ยเคมีตลอดฤดูการปลูกมนั

ฝร่ัง ของเกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57        (n = 720) 

อตัราปุ๋ ยทีใ่ช้/ไร่ จํานวน (ราย) ร้อยละ 

อตัรานอ้ยกวา่ 100 กก./ไร่ 123 17.08 

อตัรา 100-200 กก./ไร่ 281 39.03 

อตัรา 201-300 กก./ไร่ 231 32.08 

อตัรา 301-400 กก./ไร่ 65 9.03 

อตัรา 401-500 กก./ไร่ 17 2.36 

อตัรามากกวา่ 500 กก./ไร่ 3 0.42 

หมายเหตุ : เกษตรกรใส่ปุ๋ยอตัราเฉล่ีย 189.46 กก./ไร่ สูงสุด 750 กก./ไร่ ตํ่าสุดนอ้ยกวา่ 25 กก./ไร่ 

ผลการศึกษาถึงอตัราการใส่ปุ๋ยเคมีตลอดฤดูการปลูกมนัฝร่ัง ในการปฏิบติัดูแลรักษา 

ของเกษตรกรเจา้ของกิจการ ท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 พบวา่เกษตรกรใส่ปุ๋ยอตัราเฉล่ีย 

189.46 กก./ไร่ สูงสุด 750 กก./ไร่ ตํ่าสุดนอ้ยกวา่ 25 กก./ไร่ และเกษตรกรร้อยละ 39.03 ใชปุ๋้ยเคมี

อตัรา 100-200 กก./ไร่ รองลงมาร้อยละ 32.08 ใช้ปุ๋ยเคมีอตัรา 201-300 กก./ไร่ ร้อยละ17.08 ใช้

ปุ๋ยเคมีอตัราน้อยกว่า 100 กก./ไร่ ร้อยละ 9.03 ใช้ปุ๋ยเคมีอตัรา 301-400 กก./ไร่ ร้อยละ 2.36 ใช้

ปุ๋ยเคมีอตัรา 401-500 กก./ไร่ ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 0.42 ใชปุ๋้ยเคมีอตัรามากกวา่ 500 กก./ไร่ ตามลาํดบั 

(ตารางท่ี 4.51) 
 

ตารางท่ี 4.52-1   จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามสูตรปุ๋ยท่ีเกษตรกรใช ้คร้ังท่ี 1 ของ

เกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57            (n =756) 

ประเภทปุ๋ย/อตัรา จํานวน (ราย)  ร้อยละ 

ใส่ปุ๋ยเคมีคร้ังท่ี 1  (n=756)  

46-0-0 19 2.51 

21-0-0 21 2.78 

15-15-15 498 65.87 

16-20-0 12 1.59 

13-13-21 202 26.72 

ปุ๋ยคอก/ปุ๋ยอินทรีย ์ 4 0.53 

หมายเหตุ : เกษตรกรเลือกไดห้ลายคาํตอบ 
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ผลการศึกษาถึงสูตรปุ๋ยท่ีเกษตรกรใช้ คร้ังท่ี 1 ในการปฏิบติัดูแลรักษา ของเกษตรกร

เจา้ของกิจการ ท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 พบวา่เกษตรกรมากกวา่คร่ึงคือร้อยละ 65.87 

ใชปุ๋้ยเคมีสูตร 15-15-15 รองลงมาร้อยละ 26.75 ใชปุ๋้ยเคมีสูตร 13-13-21 ร้อยละ 2.78 ใชปุ๋้ยเคมีสูตร 

21-0-0 ร้อยละ 2.51 ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 ร้อยละ 1.59 ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0 ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 

0.53 ใชปุ๋้ยคอก/ปุ๋ยอินทรีย ์ตามลาํดบั (ตารางท่ี 4.52-1) 
 

ตารางท่ี 4.52-2   จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามสูตรปุ๋ยท่ีเกษตรกรใช ้คร้ังท่ี 2 ของ

เกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57         (n =725) 

ประเภทปุ๋ย/อตัรา จํานวน (ราย)  ร้อยละ 

ใส่ปุ๋ยเคมีคร้ังท่ี 2 (n=725)  

46-0-0 160 22.07 

21-0-0 41 5.66 

15-15-15 185 25.52 

16-20-0 12 1.66 

13-13-21 312 43.03 

17-17-24 1 0.14 

15-5-35 8 1.10 

27-6-6 4 0.55 

ปุ๋ยคอก/ปุ๋ยอินทรีย ์ 2 0.28 

ผลการศึกษาถึงสูตรปุ๋ยท่ีเกษตรกรใช้ คร้ังท่ี 2 ในการปฏิบติัดูแลรักษา ของเกษตรกร

เจา้ของกิจการ ท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57  พบวา่เกษตรกรร้อยละ 43.03 ใชปุ๋้ยเคมีสูตร 

13-13-21 รองลงมาร้อยละ 25.52 ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ร้อยละ 22.07 ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 ร้อยละ 

5.66 ใชปุ๋้ยเคมีสูตร 21-0-0 ร้อยละ 1.66 ใชปุ๋้ยเคมีสูตร 16-20-0 ร้อยละ ใจ ใชปุ๋้ยเคมีสูตร 15-5-35 ร้อยละ 

0.55 ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 27-6-6 ร้อยละ 0.28 ใช่ปุ๋ยคอก/ปุ๋ยอินทรีย ์ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 0.14 ใช้ปุ๋ยเคมี

สูตร 17-17-24 ตามลาํดบั (ตารางท่ี 4.52-2) 
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ตารางท่ี 4.52-3   จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามสูตรปุ๋ยท่ีเกษตรกรใช ้คร้ังท่ี 3 ของ

เกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57          (n =256) 

ประเภทปุ๋ย/อตัรา จํานวน (ราย)  ร้อยละ 

ใส่ปุ๋ยเคมีคร้ังท่ี 3 (n = 256)  

46-0-0 23 8.98 

21-0-0 17 6.64 

15-15-15 64 25.00 

16-20-0 11 4.30 

13-13-21 134 52.34 

8-24-24 7 2.73 

ผลการศึกษาถึงสูตรปุ๋ยท่ีเกษตรกรใช้ คร้ังท่ี 3 ในการปฏิบติัดูแลรักษา ของเกษตรกร

เจา้ของกิจการ ท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57  พบวา่เกษตรกรมากกวา่คร่ึงคือร้อยละ 52.34 

ใชปุ๋้ยเคมีสูตร 13-13-21 รองลงมาร้อยละ 25.00 ใชปุ๋้ยเคมีสูตร 15-15-15 ร้อยละ 8.98 ใชปุ๋้ยเคมีสูตร 

46-0-0 ร้อยละ 6.64 ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 21-0-0 ร้อยละ 4.30 ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0 ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 

2.73 ใชปุ๋้ยเคมีสูตร 8-24-24 ตามลาํดบั (ตารางท่ี 4.52-3) 
 

ตารางท่ี 4.52-4   จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามสูตรปุ๋ยท่ีเกษตรกรใช ้คร้ังท่ี 4 ของ

เกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57          (n =125) 

ประเภทปุ๋ย/อตัรา จํานวน (ราย)  ร้อยละ 

ใส่ปุ๋ยเคมีคร้ังท่ี 4 (n = 118)  

21-0-0 4 3.39 

15-15-15 44 37.29 

16-20-0 4 3.39 

13-13-21 65 55.08 

8-24-24 1 0.85 

ผลการศึกษาถึงสูตรปุ๋ยท่ีเกษตรกรใช้ คร้ังท่ี 4 ในการปฏิบติัดูแลรักษา ของเกษตรกร

เจา้ของกิจการ ท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57  พบวา่เกษตรกรมากกวา่คร่ึงคือร้อยละ 55.08 

ใชปุ๋้ยเคมีสูตร 13-13-21 รองลงมาร้อยละ 37.29 ใชปุ๋้ยเคมีสูตร 15-15-15 ร้อยละ 3.39 ใชปุ๋้ยเคมีสูตร 

16-20-0 และ 21-0-0 ในอตัราท่ีเท่ากนั ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 0.85 ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 8-24-24 ตามลาํดบั 

(ตารางท่ี 4.52-4) 
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ตารางท่ี 4.53 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามระยะเวลาการใส่ปุ๋ยเคมี ของเกษตรกรท่ีทาํ

การผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57          (n = 720) 

ประเภทปุ๋ย/อตัรา จํานวน (ราย) ร้อยละ 

ใส่ปุ๋ยเคมีคร้ังท่ี 1  (n=720)  

ใส่รองกน้หลุมก่อนปลูก 608 84.44 

เม่ือมนัฝร่ังอายปุระมาณ 15-20 วนัหลงัปลูก 107 14.86 

เม่ือมนัฝร่ังอายปุระมาณ 30-40 วนัหลงัปลูก 5 0.69 

ใส่ปุ๋ยเคมีคร้ังท่ี 2 (n = 715)  

เม่ือมนัฝร่ังอายปุระมาณ 15-20 วนัหลงัปลูก 398 55.66 

เม่ือมนัฝร่ังอายปุระมาณ 30-40 วนัหลงัปลูก 297 41.54 

เม่ือมนัฝร่ังอายปุระมาณ 50-60 วนัหลงัปลูก 20 2.80 

ใส่ปุ๋ยเคมีคร้ังท่ี 3 (n = 249)  

เม่ือมนัฝร่ังอายปุระมาณ 30-40 วนัหลงัปลูก 219 87.95 

เม่ือมนัฝร่ังอายปุระมาณ 50-60 วนัหลงัปลูก 30 12.05 

ใส่ปุ๋ยเคมีคร้ังท่ี 4 (n = 125)  

เม่ือมนัฝร่ังอายปุระมาณ 50-60 วนัหลงัปลูก 124 99.20 

เม่ือมนัฝร่ังอายมุากกวา่ 60 วนัหลงัปลูก 1 0.80 

ผลการศึกษาถึงระยะเวลาการใส่ปุ๋ยเคมีคร้ังท่ี 1 ในการปฏิบติัดูแลรักษาของเกษตรกร

เจา้ของกิจการ ท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57  พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 84.44 ใส่ปุ๋ย

รองกน้หลุมก่อนปลูก รองลงมาร้อยละ 14.86 ใส่ปุ๋ยเม่ือมนัฝร่ังอายุประมาณ 15-20 วนัหลงัปลูก ส่วนท่ี

เหลือร้อยละ 0.69 ใส่ปุ๋ยเม่ือมนัฝร่ังอายปุระมาณ 30-40 วนัหลงัปลูก ตามลาํดบั (ตารางท่ี 4.53) 

การใส่ปุ๋ยเคมีคร้ังท่ี 2 ในการปฏิบติัดูแลรักษาของเกษตรกรเจา้ของกิจการ ท่ีทาํการผลิต

มนัฝร่ังฤดูแล้ง ปี 2556/57  พบว่าเกษตรกรเกินคร่ึงคือร้อยละ 55.66 ใส่ปุ๋ยเม่ือมนัฝร่ังอายุประมาณ    

15-20 วนัหลงัปลูก รองลงมาร้อยละ 41.54 ใส่ปุ๋ยเม่ือมนัฝร่ังอายุประมาณ 30-40 วนัหลงัปลูก ส่วนท่ี

เหลือร้อยละ 2.80 ใส่ปุ๋ยเม่ือมนัฝร่ังอายปุระมาณ 50-60 วนัหลงัปลูก ตามลาํดบั (ตารางท่ี 4.53) 

การใส่ปุ๋ยเคมีคร้ังท่ี 3 ในการปฏิบติัดูแลรักษาของเกษตรกรเจา้ของกิจการ ท่ีทาํการ

ผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 พบวา่เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 87.95 ใส่ปุ๋ยเม่ือมนัฝร่ังอายุประมาณ 

30-40 วนัหลงัปลูก ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 12.05 ใส่ปุ๋ยเม่ือมนัฝร่ังอายุประมาณ 50-60 วนัหลงัปลูก 

ตามลาํดบั (ตารางท่ี 4.53) 
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การใส่ปุ๋ยเคมีคร้ังท่ี 4 ในการปฏิบติัดูแลรักษาของเกษตรกรเจา้ของกิจการ ท่ีทาํการ

ผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57  พบวา่เกษตรกรเกือบทั้งหมดคือร้อยละ 99.20 ใส่ปุ๋ยเม่ือมนัฝร่ังอายุ

ประมาณ 50-60 วนัหลงัปลูก ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 0.80 ใส่ปุ๋ยเม่ือมนัฝร่ังอายุประมาณมากกวา่ 60 วนั

หลงัปลูก ตามลาํดบั (ตารางท่ี 4.53) 
 

ตารางท่ี 4.54 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามวธีิการใชปุ๋้ยเคมี ของเกษตรกรท่ีทาํการ

ผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57          (n = 1,116) 

วธีิการใส่ปุ๋ ยเคมี จํานวน (ราย) ร้อยละ 

รองกน้หลุมก่อนปลูก          500 44.80 

โรยเป็นแถวขา้งตน้แลว้กลบพร้อมพูนดินกลบโคน 526 47.13 

โรยเป็นแถวไม่กลบ 89 7.98 

กระทุง้ดินเป็นหลุมใส่ปุ๋ยแลว้กลบ 1 0.09 

หมายเหตุ : เกษตรกรเลือกไดห้ลายคาํตอบ 

ผลการศึกษาถึงวิธีการใชปุ๋้ยเคมี ในการปฏิบติัดูแลรักษาของเกษตรกรเจา้ของกิจการ ท่ี

ทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57  พบวา่เกษตรกรร้อยละ 47.13 ใส่ปุ๋ยเคมีโดยโรยเป็นแถวขา้งตน้

แลว้กลบพร้อมพูนดินกลบโคน รองลงมาร้อยละ 44.80 ใส่ปุ๋ยโดยรองกน้หลุมก่อนปลูก ร้อยละ 7.98  

ใส่โดย โรยเป็นแถวไม่กลบ ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 0.09 ใส่โดยกระทุ้งดินเป็นหลุมใส่ปุ๋ยแล้วกลบ 

ตามลาํดบั (ตารางท่ี 4.54) 
 

ตารางท่ี 4.55 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามการฉีดปุ๋ยและอาหารเสริมทางใบ และ

ระยะเวลาการฉีดพน่ ของเกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57    (n = 689) 

ประเภทปุ๋ยทีใ่ช้ จํานวน (ราย) ร้อยละ 

ไม่มีการฉีดพน่ 147 21.34 

ฉีดพน่ทางใบ 542 78.66 

     มีการฉีดพน่เสริมเพียง 1 คร้ัง (n=542) 273 50.37 

     มีการฉีดพน่เสริมเพียง 2 คร้ัง (n=542) 159 29.34 

     มีการฉีดพน่เสริมเพียง 3 คร้ัง (n=542) 110 20.29 

ผลการศึกษาถึงการฉีดปุ๋ยและอาหารเสริมทางใบและระยะเวลาการฉีดพ่น ในการ

ปฏิบติัดูแลรักษาของเกษตรกรเจา้ของกิจการ ท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57  พบวา่เกษตรกร
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ส่วนใหญ่ร้อยละ 78.66 มีการฉีดพ่นปุ๋ยและอาหารเสริมทางใบ ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 21.34 ไม่มีการ

ฉีดพน่ปุ๋ยและอาหารเสริมทางใบ  

ในส่วนของเกษตรกรท่ีมีการฉีดพน่ปุ๋ยและอาหารเสริมทางใบ พบวา่ประมาณคร่ึงหน่ึง

คือร้อยละ 50.37 มีการฉีดพ่นเสริมเพียง 1 คร้ัง รองลงมาร้อยละ 29.34 มีการฉีดพ่นเสริมเพียง 2 คร้ัง 

ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 20.29 มีการฉีดพน่เสริมเพียง 3 คร้ัง ตามลาํดบั (ตารางท่ี 4.55) 
 

ตารางท่ี 4.56 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามการพูนโคน ของเกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนั

ฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57             (n=720) 

การพูนโคน จํานวน (ราย) ร้อยละ 

ไม่มีการพูนโคน 74 10.30 

มีการพูนโคน 646 89.70 

ผลการศึกษาถึงการพูนโคน ในการปฏิบติัดูแลรักษาของเกษตรกรเจา้ของกิจการ ท่ีทาํการ

ผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57  พบวา่เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 89.70 มีการพูนโคนตน้มนัฝร่ัง ส่วน

ท่ีเหลือร้อยละ 10.30 ไม่มีการพูนโคนตน้ (ตามรางท่ี 4.56) 
 

ตารางท่ี 4.57 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามการกาํจดัวชัพืช ของเกษตรกรท่ีทาํการ

ผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57           (n =720) 

การกาํจัดวชัพืช จํานวน (ราย) ร้อยละ 

ไม่มีการกาํจดัวชัพืช 19 2.60 

มีการกาํจดัวชัพืช 701 97.40 

     กาํจดัโดยใชส้ารเคมี (n =845) 529 62.60 

     กาํจดัโดยการถอน/ถาง (n =845) 316 37.40 

หมายเหตุ : เกษตรกรเลือกไดห้ลายคาํตอบ 

ผลการศึกษาถึงการกาํจดัวชัพืช ในการปฏิบติัดูแลรักษาของเกษตรกรเจา้ของกิจการ ท่ีทาํ

การผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57  พบวา่เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 97.40 มีการกาํจดัวชัพืช ส่วนท่ี

เหลือร้อยละ 2.60 ไม่มีการกาํจดัวชัพืช และในส่วนของเกษตรกรท่ีกาํจดัวชัพืชพบว่าเกษตรกร

มากกวา่คร่ึงคือร้อยละ 62.60 กาํจดัโดยใชส้ารเคมี ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 37.40 กาํจดัโดยการถอน/ถาง 

(ตารางท่ี 4.57) 
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ตารางท่ี 4.58 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามขอ้พิจารณาในการเก็บเก่ียว ของเกษตรกร

ท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57         (n = 898) 

ข้อพจิารณาในการเกบ็เกีย่ว จํานวน (ราย) ร้อยละ 

นบัอายตุามพนัธ์ุ 595 66.26 

ดูสภาพของใบท่ีเหลืองเห่ียวและตน้เร่ิมพบัลง 295 32.85 

ทาํตามคาํสั่งของบริษทั/โบรกเกอร์ 8 0.89 

หมายเหตุ : เกษตรกรเลือกไดห้ลายคาํตอบ 

ผลการศึกษาถึงขอ้พิจารณาในการเก็บเก่ียว ในการปฏิบติัดูแลรักษาของเกษตรกรเจา้ของ

กิจการ ท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแล้ง ปี 2556/57  พบว่าเกษตรกรมากกว่าคร่ึงหน่ึงคือร้อยละ 66.26 

เกษตรกรใชว้ิธีนบัอายุตามพนัธ์ุเป็นขอ้พิจารณาในการเก็บเก่ียว รองลงมาร้อยละ 32.85 เกษตรกรดู

สภาพของใบท่ีเหลืองเห่ียวและตน้เร่ิมพบัลงเป็นขอ้พิจารณา ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 0.89 เกษตรกรทาํ

ตามคาํสั่งของบริษทัหรือโบรกเกอร์ ตามลาํดบั (ตารางท่ี 4.58) 
 

ตารางท่ี 4.59 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามการตดัตน้มนัฝร่ังก่อนการเก็บเก่ียว ของ

เกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57         (n = 720) 

การตัดต้นมันฝร่ัง จํานวน (ราย) ร้อยละ 

ไม่มีการตดัตน้มนัฝร่ัง 152 21.10 

มีการตดัตน้มนัฝร่ังออกก่อน 568 78.90 

    ตดัตน้มนัฝร่ังก่อนเก็บเก่ียว นอ้ยกวา่ 3 วนั (n = 568) 209 36.80 

    ตดัตน้มนัฝร่ังก่อนเก็บเก่ียว 3-4 วนั (n = 568) 165 29.05 

    ตดัตน้มนัฝร่ังก่อนเก็บเก่ียว 5-6 วนั (n = 568) 95 16.72 

    ตดัตน้มนัฝร่ังก่อนเก็บเก่ียว 7-8 วนั (n = 568) 90 15.85 

    ตดัตน้มนัฝร่ังก่อนเก็บเก่ียว มากกวา่ 8  วนั (n = 568) 9 1.58 

ผลการศึกษาถึงการตดัตน้มนัฝร่ังก่อนการเก็บเก่ียว ในการปฏิบติัดูแลรักษาของเกษตรกร

เจา้ของกิจการ ท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57  พบวา่เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 78.90 มีการตดั

ตน้มนัฝร่ังออกก่อนการเก็บเก่ียว ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 21.10 เกษตรกรไม่มีการตดัตน้มนัฝร่ัง 

ในส่วนของเกษตรกรท่ีมีการตดัตน้มนัฝร่ังออกก่อนการเก็บเก่ียว พบว่า ร้อยละ 36.80 จะ

ตดัตน้มนัฝร่ังก่อนเก็บเก่ียว นอ้ยกวา่ 3 วนั รองลงมาร้อยละ 29.05 จะตดัตน้มนัฝร่ังก่อนเก็บเก่ียว 3-4 วนั 

ร้อยละ 16.72 จะตดัตน้มนัฝร่ังก่อนเก็บเก่ียว 5-6 วนั ร้อยละ 15.85 จะตดัตน้มนัฝร่ังก่อนเก็บเก่ียว 7-8 วนั 

ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 1.58 จะตดัตน้มนัฝร่ังก่อนเก็บเก่ียวมากกวา่ 8 วนั ตามลาํดบั (ตามรางท่ี 4.59) 
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ตารางท่ี 4.60 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามเหตุผลของการตดัตน้มนัฝร่ังก่อนไถ    เก็บ

เก่ียว ของเกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57          (n =698) 

เหตุผล จํานวน (ราย) ร้อยละ 

เพื่อความสะดวกในการไถและเก็บหวัมนัฝร่ัง 506 72.49 

เพื่อใหมี้การสะสมแป้งในหวัมนัฝร่ังมากข้ึน 181 25.93 

เพื่อใหผ้วิมนัฝร่ังเซ็ตตวั/ไม่ถลอก/หลุดง่าย 11 1.58 

หมายเหตุ : เกษตรกรเลือกไดห้ลายคาํตอบ 

ผลการศึกษาถึงเหตุผลของการตดัตน้มนัฝร่ังก่อนไถเก็บเก่ียว ในการปฏิบติัดูแลรักษา

ของเกษตรกรเจา้ของกิจการ ท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57  พบวา่เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 

72.49 ให้เหตุผลว่าเพื่อความสะดวกในการไถและเก็บหัวมนัฝร่ัง รองลงมาร้อยละ 25.93 เพื่อให้มี

การสะสมแป้งในหวัมนัฝร่ังมากข้ึน ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 1.58 เพื่อให้ผิวมนัฝร่ังเซ็ตตวั/ไม่ถลอกหรือ

หลุดง่าย ตามลาํดบั (ตารางท่ี 4.60) 
 

ตารางท่ี 4.61 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามวธีิการเก็บเก่ียว ของเกษตรกรท่ีทาํการผลิต

มนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57           (n = 835) 

วธีิการเกบ็เกีย่ว จํานวน (ราย) ร้อยละ 

ใชร้ถไถแบบดดัแปลงไถผลิกดินก่อนแลว้ใชค้นเก็บผลผลิตหวัมนัฝร่ัง 595 71.26 

ใชเ้คร่ืองไถและเก็บหวัมนัฝร่ังพร้อมในคราวเดียวกนั 151 18.08 

ใชค้นขดุผลิกดินก่อนแลว้ใชค้นเก็บผลผลิตหวัมนัฝร่ัง 89 10.66 

หมายเหตุ : เกษตรกรเลือกไดห้ลายคาํตอบ 

ผลการศึกษาถึงวธีิการเก็บเก่ียว ในการปฏิบติัดูแลรักษาของเกษตรกรเจา้ของกิจการ ท่ีทาํ

การผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57  พบวา่เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 71.26 จะใชว้ิธีการเก็บเก่ียวโดย

ใช้รถไถแบบดัดแปลงไถผลิกดินก่อนแล้วใช้คนเก็บผลผลิตหัวมนัฝร่ัง รองลงมาร้อยละ 18.08 

เกษตรกรใชเ้คร่ืองไถและเก็บหวัมนัฝร่ังพร้อมในคราวเดียวกนั ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 10.66 เกษตรกร

ใชค้นขดุผลิก ดินก่อนแลว้ใชค้นเก็บผลผลิตหวัมนัฝร่ัง ตามลาํดบั (ตารางท่ี 4.61) 
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ตารางท่ี 4.62 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามการขายผลผลิต ของเกษตรกรท่ีทาํการผลิต

มนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57          (n = 720) 

การขายผลผลติ จํานวน (ราย) ร้อยละ 

จาํหน่ายยงัจุดรับซ้ือเลยทนัที 660 91.67 

เก็บไวร้อการจาํหน่าย 60 8.33 

ผลการศึกษาถึงการขายผลผลิต ในการปฏิบติัดูแลรักษาของเกษตรกรเจา้ของกิจการ ท่ีทาํ

การผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57  พบวา่เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 91.67 จะนาํหวัมนัฝร่ังไปจาํหน่าย

ยงัจุดรับซ้ือเลยทนัที ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 8.33 เกษตรกรจะเก็บไวร้อการจาํหน่าย (ตารางท่ี 4.62) 
 

ตารางท่ี 4.63 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามการปฏิบติัหลงัการเก็บเก่ียว ของเกษตรกร

ท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57        (n = 1,071) 

การขายผลผลติ จํานวน (ราย) ร้อยละ 

ไม่ปฏิบติัใดๆ เลย 25 2.33 

ทาํการคดัขนาด 469 43.79 

คดัเลือกหวัท่ีมีตาํหนิต่างๆ ออก 577 53.88 

หมายเหตุ : เกษตรกรเลือกไดห้ลายคาํตอบ 

ผลการศึกษาถึงการปฏิบติัหลงัการเก็บเก่ียว ในการปฏิบติัดูแลรักษาของเกษตรกรเจา้ของ

กิจการ ท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57  พบวา่เกษตรกรเกินคร่ึงคือร้อยละ 53.88  จะคดัเลือก

หวัท่ีมีตาํหนิต่างๆ ออก รองลงมาร้อยละ 43.79 เกษตรกรจะทาํการคดัขนาดของหัวมนัฝร่ัง ส่วนท่ี

เหลือร้อยละ 2.33 เกษตรกรไม่ปฏิบติัใดๆ เลย ตามลาํดบั (ตะรางท่ี 4.63) 
 

ตารางท่ี 4.64 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามการบรรจุหลงัการเก็บเก่ียว ของเกษตรกรท่ี

ทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57          (n = 720) 

การขายผลผลติ จํานวน (ราย) ร้อยละ 

เก็บบรรจุใส่ถุงตาข่าย 716 99.44 

เก็บบรรจุใส่ถุงปุ๋ย 4 0.56 

ผลการศึกษาถึงการบรรจุหลงัการเก็บเก่ียว ในการปฏิบติัดูแลรักษาของเกษตรกรเจา้ของ

กิจการ ท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57  พบวา่เกษตรกรเกือบทั้งหมดคือร้อยละ 99.44 จะบรรจุ

หวัมนัฝร่ังใส่ถุงตาข่าย ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 0.56 เก็บบรรจุใส่ถุงปุ๋ย (ตารางท่ี 4.64) 
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ตารางท่ี 4.65 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามการป้องกนักาํจดัแมลง ของเกษตรกรท่ีทาํ

การผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57           (n = 720) 

การป้องกนักาํจัดแมลง จํานวน (ราย) ร้อยละ 

มีการป้องกนักาํจดั เพราะมีการระบาดของแมลงศตัรูมนัฝร่ัง 666 92.50 

ไม่มีการป้องกนักาํจดัแมลงศตัรูมนัฝร่ัง 54 7.50 

     ไม่มีการระบาดของแมลงศตัรูมนัฝร่ัง 51 7.08 (94.44) 

     มีการระบาด แต่ไม่ทราบถึงวธีิการในการป้องกนักาํจดั 2 0.28  (3.71) 

     มีการระบาด แต่ไม่ทราบช่ือแมลง จึงไม่รู้วธีิป้องกนักาํจดั 1 0.14  (1.85) 

ผลการศึกษาถึงการป้องกนักาํจดัแมลง ในการปฏิบติัดูแลรักษาของเกษตรกรเจา้ของกิจการ 

ท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 พบวา่เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 92.50 มีการป้องกนักาํจดั เพราะมี

การระบาดของแมลงศตัรูมนัฝร่ังและป้องกนักาํจดัโดยใช้สารเคมี ท่ีเหลือร้อยละ 7.50 ไม่มีการป้องกนั

กาํจดัแมลงศตัรูมนัฝร่ัง โดยเหตุผลท่ีเกษตรกรไม่ป้องกนักาํจดัแมลงส่วนใหญ่ร้อยละ 94.44 เน่ืองจาก

ไม่มีการระบาดของแมลงศตัรูมนัฝร่ัง รองลงมาร้อยละ 3.71 มีการระบาด แต่ไม่ทราบถึงวิธีการใน

การป้องกนักาํจดั ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 1.85 มีการระบาด แต่ไม่ทราบช่ือแมลง จึงไม่รู้วิธีป้องกนักาํจดั 

ตามลาํดบั (ตารางท่ี 4.65) 
 

ตารางท่ี 4.66 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามแมลงท่ีระบาด ของเกษตรกรท่ีทาํการผลิต

มนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57          (n = 1,337) 

ช่ือโรคที่ระบาด จํานวน 
ร้อยละ   

(จํานวนเกษตร n=720) 

ร้อยละ  

(จํานวนซ้ํา n=1,337) 

ไม่ทราบช่ือแมลง 157 21.81 11.74 

ผเีส้ือเจาะหวัมนัฝร่ัง 257 35.69 19.22 

หนอนกระทูก้ดัตน้ 299 41.53 22.37 

แมลงวนัหนอนชอนใบ 209 29.03 15.63 

เพล้ียไฟ 194 26.94 14.51 

เพล้ียอ่อน 221 30.69 16.53 

หมายเหตุ : เกษตรกรเลือกไดห้ลายคาํตอบ 

ผลการศึกษาถึงการจาํแนกตามแมลงท่ีระบาด ในการปฏิบติัดูแลรักษาของเกษตรกรเจา้ของ

กิจการ ท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57  พบวา่แมลงมีการระบาดในแปลงเกษตรกรมากท่ีสุดคือ   ร้อย

ละ 41.53 คือหนอนกระทูก้ดัตน้ รองลงมาร้อยละ 35.69 คือผเีส้ือเจาะหวัมนัฝร่ัง ร้อยละ 30.69 คือเพล้ียอ่อน ร้อย

ละ 29.03 คือแมลงวนัหนอนชอนใบ 26.94 คือเพล้ียไฟ และร้อยละ 21.81 เกษตรกรไม่ทราบช่ือแมลง 
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หากพิจารณาในส่วนของการตอบซํ้ าของเกษตรกร ก็จะได้ร้อยละของข้อมูลท่ี

สอดคลอ้งกบัจาํนวนเกษตรกรทั้งหมดเช่นกนั คือร้อยละ 22.37 พบว่าแมลงท่ีมีการระบาดในแปลง

เกษตรกรมากท่ีสุดคือหนอนกระทูก้ดัตน้ รองลงมาคือร้อยละ 19.22 คือผีเส้ือเจาะหัวมนัฝร่ัง ซ่ึงมี

แนวโนม้ของขอ้มูลไปในทิศทางเดียวกนั (ตารางท่ี 4.66) 
 

ตารางท่ี 4.67 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามวธีิการป้องกนักาํจดัแมลงโดยไม่ใช้

สารเคมีร่วมดว้ย ของเกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57         (n = 552) 

วธีิการ จํานวน (ราย) ร้อยละ 

ใชส้ารสะเดา 119 21.56 

ใชโ้ล่ต๊ิน 25 4.53 

ใชน้ํ้าหมกัชีวภาพ 182 32.97 

ใชก้บัดกัแสงไฟ 10 1.81 

จบัทาํลาย 216 39.13 

ผลการศึกษาถึงวิธีการป้องกนักาํจดัแมลงโดยไม่ใชส้ารเคมีร่วมดว้ย ในการปฏิบติัดูแล

รักษาของเกษตรกรเจา้ของกิจการ ท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแล้ง ปี 2556/57  พบว่าร้อยละ 39.13 

เกษตรกรจะใช้วิธีการจบัทาํลายร่วมด้วยในการป้องกนักาํจดั รองลงมาร้อยละ 32.97 ใช้นํ้ าหมกั

ชีวภาพ ร้อยละ 21.56 ใชส้ารสะเดา ร้อยละ 4.53 ใชโ้ล่ต๊ิน ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 1.81 ใชก้บัดกัแสงไฟ 

ตามลาํดบั (ตารางท่ี 4.67) 
 

ตารางท่ี 4.68 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามการใชส้ารเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ป้องกนักาํจดัแมลง ของเกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57      (n = 609) 

วธีิการ จํานวน (ราย) ร้อยละ 

ไม่มีการใชส้ารเพิ่มประสิทธิภาพ 51 8.37 

มีการใชส้ารเพิ่มประสิทธิภาพ 558 91.63 

ผลการศึกษาถึงการใช้สารเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกนักาํจดัแมลง ในการปฏิบติั

ดูแลรักษาของเกษตรกรเจา้ของกิจการ ท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57  พบวา่ส่วนใหญ่ร้อยละ 

91.63  มีการใชส้ารเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกนักาํจดัแมลง ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 8.37 ไม่มีการใช้

สารเพิ่มประสิทธิภาพ (ตารางท่ี 4.68) 
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ตารางท่ี 4.69 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามการป้องกนักาํจดัโรคพืช ของเกษตรกรท่ี

ทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57          (n =/720) 

การป้องกนักาํจัดโรคพืช จํานวน (ราย) ร้อยละ 

มีการป้องกนักาํจดั เพราะมีการระบาดของโรคในแปลงมนัฝร่ัง 665 92.36 

ไม่มีการป้องกนักาํจดัโรคในแปลงมนัฝร่ัง 55 7.64 

     เน่ืองจากไม่มีการระบาดของโรคในแปลงมนัฝร่ัง 45 6.25 (81.82) 

     มีการระบาด แต่ไม่ทราบถึงวธีิการในการป้องกนักาํจดั 8 1.11 (14.54) 

     มีการระบาด แต่ไม่ทราบช่ือโรค จึงไม่รู้วธีิป้องกนักาํจดั 2 0.28   (3.64) 

ผลการศึกษาถึงการป้องกนักาํจดัโรคพืช ในการปฏิบติัดูแลรักษาของเกษตรกรเจา้ของ

กิจการ ท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57  พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 92.36 เกษตรกรมีการป้องกนั

กาํจดั เพราะมีการระบาดของโรคในแปลงมนัฝร่ังและป้องกนักาํจดัโดยใชส้ารเคมี ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 

7.64  เกษตรกรไม่มีการป้องกนักาํจดัโรคในแปลงมนัฝร่ัง (ตารางท่ี 4.69)  

โดยเหตุผลท่ีเกษตรกรไม่ป้องกันกําจัดโรคพืชเน่ืองจากส่วนใหญ่ร้อยละ 81.82 

เน่ืองจากไม่มีการระบาดของโรคในแปลงมนัฝร่ัง รองลงมาร้อยละ14.54 เน่ืองจากมีการระบาด แต่

ไม่ทราบถึงวิธีการในการป้องกนักาํจดั ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 0.28 เน่ืองจากมีการระบาด แต่ไม่ทราบ

ช่ือโรค จึงไม่รู้วธีิป้องกนักาํจดั ตามลาํดบั (ตารางท่ี 4.69) 
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ตารางท่ี 4.70 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามโรคท่ีระบาด และวธีิการป้องกนักาํจดั

แมลง ของเกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57        (n = 720) 

โรคทีร่ะบาด จํานวน 
ร้อยละ   

(จํานวนเกษตร n=720) 

ร้อยละ  

(จํานวนซ้ํา n=1,798) 

ไม่ทราบช่ือโรค 151 20.97 8.40 

โรคใบไหม ้ 334 46.39 18.58 

โรคใบจุดสีนํ้าตาล 271 37.64 15.07 

โรคเห่ียวและหวัเน่า 283 39.31 15.74 

โรคลาํตน้เน่า 230 31.94 12.79 

โรคเห่ียวเขียว 176 24.44 9.79 

โรคเน่าดาํและเน่าเละ 75 10.42 4.17 

โรคเน่าวงแหวน 50 6.94 2.78 

โรคใบมว้นงอ 60 8.33 3.34 

โรคใบด่าง 35 4.86 1.95 

โรคโคนเน่าและแผลสะเก็ดดาํ 56 7.78 3.11 

โรคข้ีกลากหรือแผลสะเก็ด 39 5.42 2.17 

โรคท่ีเกิดจากไส้เดือนฝอยรากปม 23 3.19 1.28 

อ่ืน 15 2.08 0.83 

หมายเหตุ : เกษตรกรเลือกไดห้ลายคาํตอบ 

ผลการศึกษาถึงโรคท่ีระบาด ในการปฏิบติัดูแลรักษาของเกษตรกรเจา้ของกิจการ ท่ีทาํ

การผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57  พบวา่ร้อยละ 46.39 เกษตรกรประสบปัญหาโรคใบไหม ้ร้อยละ 

39.31 เกษตรกรประสบปัญหาโรคเห่ียวและหวัเน่า ร้อยละ 37.67 เกษตรกรประสบปัญหาโรคใบจุด

สีนํ้าตาล ร้อยละ 31.94 เกษตรกรประสบปัญหาโรคลาํตน้เน่า  ร้อยละ 24.44 เกษตรกรประสบปัญหา

โรคเห่ียวเขียว  ร้อยละ 20.92 เกษตรกรประสบปัญหาโรคระบาดแต่ไม่ทราบช่ือโรค ร้อยละ 10.42 

เกษตรกรประสบปัญหาโรคเน่าดาํและเน่าเละ ร้อยละ 8.33 เกษตรกรประสบปัญหาโรคใบมว้นงอ 

ร้อยละ 7.78 เกษตรกรประสบปัญหาโรคโคนเน่าและแผลสะเก็ดดาํ  ร้อยละ 6.94  เกษตรกรประสบ

ปัญหาโรคเน่าวงแหวน ร้อยละ 5.42  เกษตรกรประสบปัญหาโรคข้ีกลากหรือแผลสะเก็ด ร้อยละ 

4.86 เกษตรกรประสบปัญหาโรคใบด่าง ร้อยละ 3.19 เกษตรกรประสบปัญหาโรคท่ีเกิดจากไส้เดือน

ฝอยรากปม สุดทา้ยร้อยละ 2.08 เกษตรกรประสบปัญหาโรคอ่ืนๆ ตามลาํดบั (ตารางท่ี 4.70) 
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หากพิจารณาในส่วนของการตอบซํ้ าของเกษตรกร ก็จะได้ร้อยละของข้อมูลท่ี

สอดคลอ้งกบัจาํนวนเกษตรกรทั้งหมดเช่นกนั คือร้อยละ 18.58 เกษตรกรประสบปัญหาโรคใบไหม ้

รองลงมา ร้อยละ 15.74 เกษตรกรประสบปัญหาโรคเห่ียวและหวัเน่า ซ่ึงมีแนวโนม้ของขอ้มูลไปใน

ทิศทางเดียวกนั (ตารางท่ี 4.70) 
 

ตารางท่ี 4.71 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามวธีิการป้องกนักาํจดัโรคโดยไม่ใชส้ารเคมี 

ของเกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57         (n = 566) 

วธีิการ จํานวน (ราย) ร้อยละ 

ใชเ้ช้ือคีโตเม่ียม 102 18.02 

ใชเ้ช้ือไตรโคเดอร์มา 99 17.49 

เผาทาํลายส่วนท่ีเป็นโรค 119 21.02 

ระบายนํ้าออก หรือลดความช้ืนในแปลง 205 36.22 

ตดัแต่งก่ิงให้โปร่ง 25 4.42 

อ่ืน 16 2.83 

ผลการศึกษาถึงวิธีการป้องกนักาํจดัโรคโดยไม่ใชส้ารเคมี ในการปฏิบติัดูแลรักษาของ

เกษตรกรเจา้ของกิจการ ท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแล้ง ปี 2556/57  พบว่าร้อยละ 36.22 เกษตรกรใช้

ระบายนํ้ าออก หรือลดความช้ืนในแปลงร่วมด้วยในการป้องกันกําจัด รองลงมาร้อยละ 21.02 

เกษตรกรใชว้ิธีการเผาทาํลายส่วนท่ีเป็นโรค ร้อยละ 18.02  เกษตรกรใชเ้ช้ือคีโตเม่ียม ร้อยละ 17.49 

เกษตรกรใชเ้ช้ือไตรโคเดอร์มา ร้อยละ 4.42  เกษตรกรใชก้ารตดัแต่งก่ิงให้โปร่ง ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 

2.83 เกษตรกรใชว้ธีิการอ่ืนๆ ร่วมดว้ยตามลาํดบั (ตารางท่ี 4.71) 
 

ตารางท่ี 4.72 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามการใชส้ารเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ป้องกนักาํจดัโรค ของเกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57        (n = 606) 

วธีิการ จํานวน (ราย) ร้อยละ 

ไม่มีการใชส้ารเพิ่มประสิทธิภาพ 48 7.92 

มีการใชส้ารเพิ่มประสิทธิภาพ 558 92.08 

ผลการศึกษาถึงการใชส้ารเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกนักาํจดัโรค ในการปฏิบติัดูแล

รักษาของเกษตรกรเจา้ของกิจการ ท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57  พบวา่เกษตรกรส่วนใหญ่

ร้อยละ 92.08 มีการใช้สารเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มในการป้องกันกาํจดัโรคพืช และร้อยละ 7.92 

เกษตรกรไม่มีการใชส้ารเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มในการป้องกนักาํจดัโรคพืช (ตารางท่ี 4.72) 
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ตารางท่ี 4.73 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามการใชส้ารเคมีป้องกนักาํจดัแมลงร่วมกบั

สารเคมีป้องกนักาํจดัโรค ของเกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57     

                                                                                                                                              (n = 598) 

วธีิการ จํานวน (ราย) ร้อยละ 

ไม่ใชร่้วมกนั 125 20.90 

ใช่ร่วมกนัโดย 473 79.10 

     ไดศึ้กษาถึงการเขา้กนัไดข้องสารเคมีแลว้ 405 85.62 

     ไม่เคยรู้ ใชต้ามคาํกล่าวอา้ง 68 14.38 

ผลการศึกษาถึงการใชส้ารเคมีป้องกนักาํจดัแมลงร่วมกบัสารเคมีป้องกนักาํจดัโรคพืช 

ในการปฏิบติัดูแลรักษาของเกษตรกรเจา้ของกิจการ ท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57  พบว่า

เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 79.10  เกษตรกรใช้สารเคมีทั้งสองประเภทร่วมกนั ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 

20.90 เกษตรกรไม่ใชส้ารเคมีทั้งสองประเภทร่วมกนั (ตารางท่ี 4.73) 

โดยการใช้สารเคมีทั้ งสองประเภทร่วมกันนั้ น ส่วนใหญ่เกษตรกรร้อยละ 85.62 

เกษตรกรไดศึ้กษาถึงการเขา้กนัไดข้องสารเคมีแลว้ และร้อยละ 14.38  เกษตรกรไม่เคยรู้ ใชต้ามคาํ

กล่าวอา้ง  (ตารางท่ี 4.73) 
 

ตารางท่ี 4.74 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามการคดัหวัมนัฝร่ังขนาดเล็กเพื่อใชท้าํพนัธ์ุ 

ของเกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57        (n = 720) 

วธีิการ จํานวน (ราย) ร้อยละ 

ไม่ไดเ้ก็บไวท้าํพนัธ์ุ 414 57.50 

ไดค้ดัเก็บรักษาไวท้าํพนัธ์ุ โดยมีวธีิเก็บรักษาคือ 306 42.50 

     เก็บไวท่ี้หอ้งเยน็ของตนเอง/กลุ่มในพื้นท่ี 107 34.97 

     ฝากเก็บไวท่ี้หอ้งเยน็ในจงัหวดั 197 64.38 

     เก็บไวโ้ดยวธีิการอ่ืนเช่นกลบดว้ยทราย 2 0.65 

ผลการศึกษาถึงการคดัหัวมนัฝร่ังขนาดเล็กเพื่อใชท้าํพนัธ์ุ ในการปฏิบติัดูแลรักษาของ

เกษตรกรเจา้ของกิจการ ท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57  พบว่าเกษตรกรเกินคร่ึงคือร้อยละ 

57.50  เกษตรกรไม่ไดเ้ก็บหวัมนัฝร่ังไวท้าํพนัธ์ุ และร้อยละ 42.50 เกษตรกรไดค้ดัเก็บรักษาหวั    มนั

ฝร่ังไวท้าํพนัธ์ุ (ตารางท่ี 4.74) 
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โดยเกษตรกรท่ีไดค้ดัเก็บรักษาหวัมนัฝร่ังไวท้าํพนัธ์ุมีวิธีเก็บรักษาคือร้อยละ 64.38  จะฝาก

เก็บไวท่ี้ห้องเยน็ในจงัหวดั รองลงมาร้อยละ 34.97 จะเก็บไวท่ี้ห้องเยน็ของตนเองหรือกลุ่มในพื้นท่ี 

ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 0.65 จะเก็บไวโ้ดยวธีิการอ่ืนเช่นกลบดว้ยทราย (ตารางท่ี 4.74) 
 

ตารางท่ี 4.75 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามอุณหภูมิในการเก็บรักษาหวัมนัฝร่ังขนาด

เล็กเพื่อใชท้าํพนัธ์ุ ของเกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57      (n = 162) 

ช่วงอุณหภูมิ จํานวน (ราย) ร้อยละ 

ช่วงอุณหภูมิ 4-6 องศาเซลเซียส 136 83.95 

ช่วงอุณหภูมิ 7-9 องศาเซลเซียส 10 6.17 

ช่วงอุณหภูมิ 10-13 องศาเซลเซียส 14 8.64 

ช่วงอุณหภูมิ 14-16 องศาเซลเซียส 2 1.24 

ผลการศึกษาถึงอุณหภูมิในการเก็บรักษาหัวมนัฝร่ังขนาดเล็กเพื่อใช้ทาํพนัธ์ุ ในการ

ปฏิบติัดูแลรักษาของเกษตรกรเจา้ของกิจการ ท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57  พบวา่เกษตรกร

ส่วนใหญ่ร้อยละ 83.95 เกษตรกรจะเก็บหัวพันธ์ุมันฝร่ังไวท่ี้ช่วงอุณหภูมิ 4-6 องศาเซลเซียส 

รองลงมาร้อยละ 8.64 จะเก็บไวท่ี้ช่วงอุณหภูมิ 10-13 องศาเซลเซียส ร้อยละ 6.17 จะเก็บไวท่ี้ช่วง

อุณหภูมิ 7-9 องศาเซลเซียส ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 1.24 จะเก็บไวท่ี้ช่วงอุณหภูมิ 14-16 องศาเซลเซียส 

ตามลาํดบั (ตารางท่ี 4.75) 
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ตอนที ่1.3 การตลาดและการจําหน่ายผลผลติมันฝร่ังฤดูแล้งของเกษตรกร ปี 2556/57  

ตารางท่ี 4.76 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามผลผลิตต่อไร่ ของเกษตรกรท่ีทาํการผลิต

มนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57                          (n = 720) 

ผลผลติต่อไร่ จํานวน (ราย) ร้อยละ 

ผลผลิตเฉล่ียนอ้ยกวา่ 1,000 กก./ไร่ 24 3.30 

ผลผลิตเฉล่ียระหวา่ง 1,001-1,500 กก./ไร่ 16 2.20 

ผลผลิตเฉล่ียระหวา่ง 1,501-2,000 กก./ไร่ 95 13.20 

ผลผลิตเฉล่ียระหวา่ง 2,001-2,500 กก./ไร่ 181 25.10 

ผลผลิตเฉล่ียระหวา่ง 2,501-3,000 กก./ไร่ 259 36.00 

ผลผลิตเฉล่ียระหวา่ง 3,001-3,500 กก./ไร่ 95 13.20 

ผลผลิตเฉล่ียระหวา่ง 3,501-4,000 กก./ไร่ 40 5.60 

ผลผลิตเฉล่ียระหวา่ง 4,001-4,500 กก./ไร่ 9 1.30 

ผลผลิตเฉล่ียมากกวา่ 4,500 กก./ไร่ 1 0.10 

หมายเหตุ : ผลผลิตเฉล่ีย 2,502 กก./ไร่  ผลผลิตสูงสุด 4,691 กก./ไร่  ผลผลิตตํ่าสุด 607 กก./ไร่ 

ผลการศึกษาถึงจาํนวนผลผลิตต่อไร่ ของเกษตรกรเจา้ของกิจการ ท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดู

แลง้ ปี 2556/57 พบว่าเกษตรกร ไดผ้ลผลิตเฉล่ีย 2,502 กก./ไร่  ผลผลิตสูงสุด 4,691 กก./ไร่ ผลผลิต

ตํ่าสุด 607 กก./ไร่  เม่ือดูจาํนวนผลผลิตต่อไร่พบว่าร้อยละ 36.00 ไดผ้ลผลิตเฉล่ียระหวา่ง 2,501-3,000 

กก./ไร่ รองลงมาร้อยละ 25.10 ไดผ้ลผลิตเฉล่ียระหว่าง 2,001-2,500 กก./ไร่ ร้อยละ 13.20 ไดผ้ลผลิต

เฉล่ียระหวา่ง 3,001-3,500 กก./ไร่ และผลผลิตเฉล่ียระหวา่ง 1,501-2,000 กก./ไร่ในอตัราท่ีเท่ากนั ร้อยละ 

5.60 ไดผ้ลผลิตเฉล่ียระหวา่ง 3,501-4,000 กก./ไร่ ร้อยละ 3.30 ไดผ้ลผลิตเฉล่ียน้อยกว่า 1,000 กก./ไร่ 

ร้อยละ 2.20 ไดผ้ลผลิตเฉล่ียระหวา่ง 1,001-1,500 กก./ไร่ ร้อยละ 1.30 ไดผ้ลผลิตเฉล่ียระหวา่ง 4,001-

4,500 กก./ไร่ ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 0.10  ไดผ้ลผลิตเฉล่ียมากกวา่ 4,500 กก./ไร่ ตามลาํดบั (ตารางท่ี 4.76) 
 

ตารางท่ี 4.77 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามการขายผลผลิตมีการจดัชั้นมาตรฐานมนั

ฝร่ัง ของเกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57           (n = 720) 

การจัดช้ันมาตรฐาน จํานวน (ราย) ร้อยละ 

มีการจดัชั้นมาตรฐาน 605 84.00 

ไม่มีการจดัชั้นมาตรฐาน 115 16.00 
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ผลการศึกษาถึงการขายผลผลิตมีการจดัชั้นมาตรฐานมนัฝร่ัง ของเกษตรกรเจ้าของ

กิจการ ท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแล้ง ปี 2556/57 พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 84.00 มีการจดัชั้น

มาตรฐาน มนัฝร่ังร้อยละ 16.00 ไม่มีการจดัชั้นมาตรฐานมนัฝร่ังก่อนส่งจาํหน่าย (ตารางท่ี 4.77) 
 

ตารางท่ี 4.78 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามวธีิการจาํหน่ายมนัฝร่ัง ของเกษตรกรท่ีทาํ

การผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57            (n = 976) 

วธีิการจําหน่าย จํานวน (ราย) ร้อยละ 

นาํไปขายดว้ยตนเองยงัจุดรับซ้ือตามท่ีไดมี้พนัธสญัญาขอ้ตกลง กบับริษทัไวแ้ลว้ 587 60.14 

นาํไปขายดว้ยตนเองยงัจุดรับซ้ือตามท่ีไดมี้พนัธสญัญาขอ้ตกลง กบัโบรกเกอร์ไวแ้ลว้ 300 30.74 

นาํไปขายดว้ยตนเองยงัจุดรับซ้ือ กบับริษทัท่ีรับซ้ือ (นอกโควตา้) 34 3.48 

นาํไปขายดว้ยตนเองยงัจุดรับซ้ือ กบัโบรกเกอร์ท่ีรับซ้ือ (นอกโควตา้) 12 1.23 

นาํไปขายดว้ยตนเองยงัจุดรับซ้ือ (มนัฝร่ังพนัธ์ุบริโภค) 9 0.92 

นาํไปขายดว้ยตนเองยงัจุดรับซ้ือ กบัโบรกเกอร์ท่ีรับซ้ือ (มนัฝร่ังพนัธ์ุบริโภค) 10 1.03 

ผูรั้บซ้ือมารับซ้ือในแปลงปลูก (มนัฝร่ังพนัธ์ุบริโภค) 21 2.15 

ไม่ไดจ้าํหน่ายเก็บรักษาไวใ้นหอ้งเยน็ รอการจาํหน่าย 3 0.31 

หมายเหตุ : เกษตรกรตอบไดห้ลายคาํตอบ 

ผลการศึกษาถึงวิธีการจาํหน่ายมนัฝร่ัง ของเกษตรกรเจา้ของกิจการ ท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ัง  

ฤดูแลง้ ปี 2556/57  พบว่าเกษตรกรมากกว่าคร่ึงคือร้อยละ 60.14 จะนาํผลผลิตมนัฝร่ังไปขายดว้ย

ตนเองยงัจุดรับซ้ือตามท่ีไดมี้พนัธสัญญาขอ้ตกลงกบับริษทัไวแ้ลว้ รองลงมาร้อยละ 30.74  เกษตรกร

นาํไปขายดว้ยตนเองยงัจุดรับซ้ือตามท่ีไดมี้พนัธสัญญาขอ้ตกลงกบัโบรกเกอร์ไวแ้ลว้ ร้อยละ 3.48 

เกษตรกรนาํไปขายดว้ยตนเองยงัจุดรับซ้ือกบับริษทัท่ีรับซ้ือ (นอกโควตา้) ร้อยละ 2.15 มีผูรั้บซ้ือมา

รับซ้ือในแปลงปลูก (มนัฝร่ังพนัธ์ุบริโภค) ร้อยละ 1.23 เกษตรกรนาํไปขายดว้ยตนเองยงัจุดรับซ้ือกบั

โบรกเกอร์ท่ีรับซ้ือ (นอกโควต้า) ร้อยละ 1.03 นาํไปขายด้วยตนเองยงัจุดรับซ้ือ กบัโบรกเกอร์ท่ี     

รับซ้ือ (มนัฝร่ังพนัธ์ุบริโภค) ร้อยละ 0.92 นาํไปขายด้วยตนเองยงัจุดรับซ้ือ (มนัฝร่ังพนัธ์ุบริโภค) 

ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 0.31 เกษตรกรไม่ไดจ้าํหน่ายเก็บรักษาไวใ้นห้องเยน็รอการจาํหน่าย ตามลาํดบั 

(ตารางท่ี 4.78) 
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ตารางท่ี 4.79 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามการจาํหน่ายผลผลิตมนัฝร่ังใหก้บับริษทั 

ของเกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57           (n = 768) 

บริษัท จาํนวน (ราย) ร้อยละ 

บริษทัเป็ปซ่ีโคลา 498 64.45 

บริษทัเบอร์ร่ียคุเกอร์ 234 30.47 

บริษทัยนิูแชมป์ 16 2.08 

จุดรับซ้ือในพื้นท่ี (มนัฝร่ังพนัธ์ุบริโภค) 20 2.60 

หมายเหตุ : เกษตรกรตอบไดห้ลายคาํตอบ 

ผลการศึกษาถึงการจาํหน่ายผลผลิตมนัฝร่ังให้กบับริษทั ของเกษตรกรเจา้ของกิจการ ท่ีทาํ

การผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57  พบว่าเกษตรกรมากกว่าคร่ึงหน่ึงคือร้อยละ 64.45 จาํหน่ายผลผลิต

หัวมนัฝร่ังให้กบับริษทัเป็ปซ่ีโคลา รองลงมาร้อยละ 30.47 บริษทัยูนิแชมป์บริษทัเบอร์ร่ียุคเกอร์   

ร้อยละ 2.60 เกษตรกรจาํหน่ายยงัจุดรับซ้ือในพื้นท่ี (มนัฝร่ังพนัธ์ุบริโภค) และท่ีเหลือร้อยละ 2.08 

บริษทัยนิูแชมป์ ตามลาํดบั (ตารางท่ี 4.79) 
 

ตารางท่ี 4.80 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามการจา้งพาหนะท่ีใชใ้นการขนส่งผลผลิต 

ของเกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57           (n = 720) 

การจ้างพาหนะ จํานวน (ราย) ร้อยละ 

ใชร้ถของตนเอง 281 39.00 

เช่า-จา้ง-เหมา 439 61.00 

ผลการศึกษาถึงการจา้งพาหนะท่ีใชใ้นการขนส่งผลผลิต ของเกษตรกรเจา้ของกิจการ ท่ี

ทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57  พบวา่เกษตรกรมากกวา่คร่ึงหรือร้อยละ 61.00  จะเช่า-จา้ง-เหมา

พาหนะในการขนส่งผลผลิตมนัไปยงัจุดรับซ้ือ และร้อยละ 39.00 เกษตรกรจะใช้รถของตนเองใน

การขนส่งผลผลิตมนัไปยงัจุดรับซ้ือ (ตารางท่ี 4.80) 
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ตารางท่ี 4.81 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามการสนบัสนุนและช่วยเหลือของบริษทั

หรือโบรกเกอร์ ของเกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57           (n = 823) 

การสนับสนุนและช่วยเหลือจากบริษัท/โบรกเกอร์ จํานวน (ราย) ร้อยละ 

ปล่อยเงินกูปั้จจยัการผลิต เช่น พนัธ์ุ  ปุ๋ยเคมี สารเคมีป้องกนักาํจดัศตัรูพืช 540 65.61 

อตัราดอกเบ้ียตํ่า 55 6.68 

สนบัสนุนค่าขนส่งจากแปลงปลูกมายงัจุดรับซ้ือ 203 24.67 

ไม่หกัค่าส่ิงเจือปน 23 2.80 

สนบัสนุนปัจจยัการในเตรียมดิน 2 0.24 

หมายเหตุ : เกษตรกรตอบไดห้ลายคาํตอบ 

ผลการศึกษาถึงการสนบัสนุนและช่วยเหลือของบริษทัหรือโบรกเกอร์ ของเกษตรกร

เจา้ของกิจการ ท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57  พบวา่เกษตรกรมากกวา่คร่ึงคือร้อยละ 65.61 จะ

ได้รับการสนับสนุนเงินกู้ปัจจยัการผลิต เช่น พนัธ์ุ  ปุ๋ยเคมี สารเคมีป้องกนักาํจดัศตัรูพืช ร้อยละ 

24.67 จะไดรั้บการสนบัสนุนค่าขนส่งจากแปลงปลูกมายงัจุดรับซ้ือ ร้อยละ 6.68 สนบัสนุนสินเช่ือ

อตัราดอกเบ้ียตํ่า ร้อยละ 2.80 บริษทัไม่หักค่าส่ิงเจือปน ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 0.24 บริษทัสนบัสนุน

ปัจจยัในการเตรียมดิน ตามลาํดบั (ตารางท่ี 4.81) 
 

ตารางท่ี 4.82 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามการทาํสัญญาและการชาํระเงินของบริษทั

และโบรกเกอร์ใหก้บัเกษตรกร ของเกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57      

                       (n = 619) 

การชําระเงินให้กบัเกษตรกร จํานวน (ราย) ร้อยละ 

กรณีโบรกเกอร์จ่ายเงินสด ภายหลงัจากหกัค่าใชจ่้ายแลว้ 118 19.06 

กรณีทาํสัญญากบับริษทั 501 80.94 

     โอนเขา้บญัชีธนาคารภายใน 15 วนั ภายหลงัจากหกัค่าใชจ่้ายแลว้ 255 50.90 

     โอนเขา้บญัชีธนาคารแต่นานกวา่ 15 วนั ภายหลงัจากหกัค่าใชจ่้ายแลว้ 242 48.30 

     โอนเขา้บญัชีล่าชา้ไม่มีกาํหนดแน่นอน 4 0.80 

ผลการศึกษาถึงการทาํสัญญาและชาํระเงินของบริษทัและโบรกเกอร์ให้กบัเกษตรกร 

ของเกษตรกรเจา้ของกิจการ ท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57  พบวา่เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 

80.94 จะทาํสัญญาโดยตรงกบับริษทั ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 19.06  จะทาํกบัโบรกเกอร์และโบรกเกอร์

จ่ายเงินสดภายหลงัจากหกัค่าใชจ่้ายแลว้ 
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โดยเกษตรกรท่ีทาํสัญญาโดยตรงกบับริษทั จะไดรั้บการโอนเงินภายหลงัจากขายและ

ส่งมอบผลผลิตหัวมนัฝร่ังให้กบับริษทัแลว้ พบว่าเกษตรกรประมาณคร่ึงหน่ึงคือร้อยละ 50.90 จะ

ไดรั้บเงินโอนเขา้บญัชีธนาคารภายใน 15 วนั ภายหลงัจากหกัค่าใชจ่้ายแลว้ รองลงมาร้อยละ 48.30 

จะได้รับเงินโอนเขา้บญัชีธนาคารแต่นานกว่า 15 วนั ภายหลงัจากหักค่าใช้จ่ายแล้ว ส่วนท่ีเหลือ     

ร้อยละ 0.80 จะไดรั้บเงินโอนเขา้บญัชีล่าชา้ไม่มีกาํหนดแน่นอน ตามลาํดบั (ตารางท่ี 4.82) 
 

ตารางท่ี 4.83 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามรูปแบบการขายแบบเหมาสวน ของ

เกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57           (n = 220) 

รูปแบบการขายแบบเหมาสวน จํานวน (ราย) ร้อยละ 

ผูซ้ื้อมาติดต่อซ้ือ ขณะผลผลิตพร้อมขาย 201 91.36 

ผูซ้ื้อมาจองแปลงปลูกก่อนขณะตน้มีความสมบูรณ์เกิน 50 % แลว้ตกลงราคาไว ้ 19 8.64 

ผลการศึกษาถึงรูปแบบการขายแบบเหมาสวน ของเกษตรกรเจา้ของกิจการ ท่ีทาํการผลิต   

มนัฝร่ังฤดูแล้ง ปี 2556/57  พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 91.36 ผูซ้ื้อมาติดต่อซ้ือขณะผลผลิต

พร้อมขาย ท่ีเหลือร้อยละ 8.64 ผูซ้ื้อมาจองแปลงปลูกก่อนขณะตน้มีความสมบูรณ์เกิน 50 % แลว้ตกลง

ราคาไว ้(ตารางท่ี 4.83) 
 

ตารางท่ี 4.84 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามแหล่งผูรั้บซ้ือแบบเหมาสวน ของเกษตรกร

ท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57                      (n = 220) 

แหล่งผู้รับซ้ือแบบเหมาสวน จํานวน (ราย) ร้อยละ 

ผูรั้บซ้ือจากภายในจงัหวดั 193 87.73 

ผูรั้บซ้ือจากต่างจงัหวดั 27 12.27 

ผลการศึกษาถึงแหล่งผูรั้บซ้ือแบบเหมาสวน ของเกษตรกรเจา้ของกิจการ ท่ีทาํการผลิต     

มนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57  พบวา่เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 87.73 ขายแบบเหมาสวนให้กบัผูรั้บซ้ือจาก

ภายในจงัหวดั ร้อยละ 12.27 ขายแบบเหมาสวนใหก้บัผูรั้บซ้ือจากต่างจงัหวดั (ตารางท่ี 4.84) 
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ตารางท่ี 4.85 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามราคาขายแบบเหมาสวน ของเกษตรกรท่ีทาํ

การผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57                         (n = 107) 

ราคาขายแบบเหมา บาท/ไร่ จํานวน (ราย) ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ 15,000 บาท/ไร่ 20 18.69 

ระหวา่ง 15,000-20,000 บาท/ไร่ 3 2.80 

ระหวา่ง 20,001-25,000 บาท/ไร่ 11 10.28 

ระหวา่ง 25,001-30,000 บาท/ไร่ 54 50.47 

ระหวา่ง 30,001-35,000 บาท/ไร่ 13 12.15 

ระหวา่ง 35,001-40,000 บาท/ไร่ 2 1.87 

มากกวา่ 40,000 บาท/ไร่ 4 3.74 

หมายเหตุ :  ราคาขายแบบเหมาเฉล่ีย 27,377 บาท/ไร่   

                   ราคาขายเหมาสูงสุด 50,000 บาท/ไร่ ราคาขายเหมาตํ่าสุด 10,000 บาท/ไร่ 

ผลการศึกษาถึงราคาขายแบบเหมาสวน ของเกษตรกรเจา้ของกิจการ ท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดู

แลง้ ปี 2556/57  พบวา่เกษตรกรขายแบบเหมาราคาเฉล่ีย 27,377 บาท/ไร่ ราคาขายเหมาสูงสุด 50,000 บาท/ไร่ 

ราคาขายเหมาตํ่าสุด 10,000 บาท/ไร่ เม่ือแจกแจงราคาเป็นช่วงพบวา่ประมาณคร่ึงหน่ึงหรือ ร้อยละ 50.47 

ขายแบบเหมาสวนไดไ้ร่ละระหว่าง 25,001-30,000 บาท รองลงมาร้อยละ 18.69 ไดร้าคาน้อยกว่า 15,000 

บาท/ไร่ ร้อยละ12.15 ไดร้าคาระหวา่ง 30,001-35,000 บาท/ไร่ ร้อยละ 10.28 ไดร้าคาระหวา่ง 20,001-25,000 

บาท/ไร่ ร้อยละ 3.74 ไดร้าคามากกวา่ 40,000 บาท/ไร่ ร้อยละ 2.80 ไดร้าคาระหวา่ง 15,000-20,000 บาท/ไร่ 

ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 1.87 ไดร้าคาระหวา่ง 35,001-40,000 บาท/ไร่ ตามลาํดบั (ตารางท่ี 4.85) 
 

ตารางท่ี 4.86 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามวธีิการจ่ายเงินของพอ่คา้กรณีขายแบบ     

เหมาสวน ของเกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57        (n = 220) 

การจ่ายเงินของพ่อค้าทีม่ารับซ้ือแบบเหมาสวน จํานวน (ราย) ร้อยละ 

เงินสด 29 13.18 

เงินเช่ือ 190 86.36 

จ่ายเงินมดัจาํก่อน 1 0.46 

ผลการศึกษาถึงวิธีการจ่ายเงินของพ่อคา้กรณีขายแบบเหมาสวน ของเกษตรกรเจา้ของ

กิจการ ท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57  พบวา่เกษตรกรท่ีขายแบบเหมาสวนส่วนใหญ่ร้อยละ  

86.36 จะไดรั้บเงินจากพ่อคา้แบบเงินเช่ือ มีเพียงร้อยละ 13.18 ท่ีไดรั้บเงินจากพ่อคา้เป็นเงินสด และ 

มีเกษตรกรร้อยละ 0.46 ไดรั้บเงินมดัจาํจากการขายมนัฝร่ังก่อน ตามลาํดบั (ตารางท่ี 4.86) 
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ตารางท่ี 4.87 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามเหตุผลท่ีเกษตรกรขายแบบเหมาสวน ของ

เกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57                      (n = 398) 

เหตุผล จํานวน (ราย)  ร้อยละ 

ขาดยานพาหนะขนส่ง 111 27.89 

ไม่สะดวกท่ีจะนาํไปขายเอง 108 27.13 

ไดร้าคาดีกวา่ 110 27.64 

ขายไม่เป็น 14 3.52 

ขายใหน้ายทุน 55 13.82 

หมายเหตุ : เกษตรกรตอบไดห้ลายคาํตอบ 

ผลการศึกษาถึงเหตุผลท่ีเกษตรกรขายแบบเหมาสวน ของเกษตรกรเจา้ของกิจการท่ีทาํ

การผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 พบวา่เกษตรกรร้อยละ 27.89 ขาดยานพาหนะขนส่ง ร้อยละ 27.64 

ไดร้าคาดีกวา่ ร้อยละ 27.13 ไม่สะดวกท่ีจะนาํไปขายเอง ร้อยละ 13.18 ขายให้นายทุน ส่วนท่ีเหลือ

ร้อยละ 3.52 ขายไม่เป็น ตามลาํดบั (ตารางท่ี 4.87) 
 

ตารางท่ี 4.88 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามการรับทราบราคาการรับซ้ือหวัมนัฝร่ัง 

ของเกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57                        (n = 821) 

การรับทราบราคารับซ้ือ จํานวน (ราย) ร้อยละ 

ไม่ทราบราคา 37 4.51 

ทราบราคารับซ้ือ 784 95.49 

     ทราบจากเพื่อนบา้น/เกษตรกรขา้งเคียง 145 18.50 

     ทราบจากพอ่คา้ 57 7.27 

     ทราบจากโบรกเกอร์/บริษทัคู่สัญญา 567 72.32 

     ทราบจากข่าวสารต่างๆ 15 1.91 

หมายเหตุ : เกษตรกรตอบไดห้ลายคาํตอบ 

ผลการศึกษาถึงการรับทราบราคาการรับซ้ือหวัมนัฝร่ัง ของเกษตรกรเจา้ของกิจการท่ีทาํ

การผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 พบว่าเกษตรกรเกือบทั้งหมดคือร้อยละ 95.49 ทราบราคารับซ้ือ

ของบริษทั มีเพียงร้อยละ 4.51 ไม่ทราบราคารับซ้ือของบริษทั  

โดยเกษตรกรท่ีทราบราคารับซ้ือของบริษทัส่วนใหญ่ร้อยละ 73.32 จะทราบขอ้มูลราคามนัฝร่ัง

จากบริษทัคู่สัญญาหรือโบรกเกอร์ รองลงมาร้อยละ 18.50 ทราบจากเพื่อนบ้าน/เกษตรกรขา้งเคียง     

ร้อยละ 7.27 ทราบจากพอ่คา้ ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 1.91 ทราบจากข่าวสารต่างๆ ตามลาํดบั (ตารางท่ี 4.88) 
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ตารางท่ี 4.89 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามความเขา้ใจวา่ปัจจยัอะไรท่ีมีผลต่อราคา

การรับซ้ือหวัมนัฝร่ัง ของเกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57  (n = 1,379) 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อราคา จํานวน (ราย) ร้อยละ 

การคดัเกรดและมาตรฐานของหวัมนัฝร่ัง 514 37.27 

ชนิดพนัธ์ุมนัฝร่ัง 241 17.48 

ความสมบูรณ์ของหวัมนัฝร่ัง 321 23.28 

ปริมาณผลผลิตในปีนั้น 140 10.15 

แหล่งปลูก 60 4.35 

ราคาในทอ้งตลาด 63 4.57 

ตน้ทุนการผลิต 5 0.36 

ตามราคาประกนัท่ีทาํสัญญาไว ้ 35 2.54 

หมายเหตุ : เกษตรกรตอบไดห้ลายคาํตอบ 

ผลการศึกษาถึงความเข้าใจว่าปัจจยัอะไรท่ีมีผลต่อราคาการรับซ้ือหัวมนัฝร่ัง ของ

เกษตรกรเจา้ของกิจการท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57  พบวา่เกษตรกรร้อยละ 37.67 เห็นว่า

การคดัเกรดและมาตรฐานของหวัมนัฝร่ังเป็นเร่ืองสาํคญัท่ีสุดท่ีเก่ียวกบัราคาการรับซ้ือ รองลงมาร้อยละ 

23.28 คือความสมบูรณ์ของหัวมนัฝร่ัง ร้อยละ 17.48 คือชนิดพนัธ์ุมนัฝร่ัง ร้อยละ10.15 คือปริมาณ

ผลผลิตในปีนั้น ร้อยละ 4.57 คือราคาในทอ้งตลาด ร้อยละ 4.35 คือแหล่งปลูก ร้อยละ 2.54 คือตาม

ราคาประกนัท่ีทาํสัญญาไวแ้ละส่วนท่ีเหลือร้อยละ 0.36 คือตน้ทุนการผลิต ตามลาํดบั (ตารางท่ี 4.89) 
 

ตารางท่ี 4.90 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามภาชนะท่ีใชบ้รรจุหวัมนัฝร่ัง ของเกษตรกร

ท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57                        (n = 720) 

ภาชนะทีใ่ช้บรรจุหัวมันฝร่ัง จํานวน (ราย) ร้อยละ 

ถุงตาข่าย 689 95.70 

กระสอบปุ๋ย 24 3.33 

ตะกร้าพลาสติก 6 0.83 

เข่ง 1 0.14 

ผลการศึกษาถึงภาชนะท่ีใช้บรรจุหัวมนัฝร่ัง ของเกษตรกรเจา้ของกิจการท่ีทาํการผลิต     

มนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 พบว่าเกษตรกรเกือบทั้งหมดคือร้อยละ 95.70 ใช่ถุงตาข่ายในการเก็บบรรจุ

หวัมนัฝร่ัง รองลงมาร้อยละ 3.33 ใชก้ระสอบปุ๋ย ร้อยละ 0.86 ใชต้ะกลา้พลาสติก ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 0.14 

ใชเ้ข่งในการเก็บบรรจุหวัมนัฝร่ัง ตามลาํดบั (ตารางท่ี 4.90) 
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ตอนที ่1.4 ปัญหาอุปสรรค์ในการผลติมันฝร่ังฤดูแล้งของเกษตรกร ปี 2556/57  

ตารางท่ี 4.91 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามปัญหาและอุปสรรคในการผลิตมนัฝร่ัง 

ของเกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57           (n = 720) 

ปัญหา/อุปสรรค จํานวน (ราย) ร้อยละ 

ไม่มี 38 5.30 
มี 682 94.70 

ผลการศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคในการผลิตมนัฝร่ัง ของเกษตรกรเจา้ของกิจการท่ีทาํ

การผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57  พบวา่เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 94.70 มีปัญหาและอุปสรรคในการ

ผลิตมนัฝร่ัง มีเกษตรกรเพียงร้อยละ 5.30 ท่ีไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการผลิตมนัฝร่ัง (ตารางท่ี 4.91) 
 

ตารางท่ี 4.92 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามสภาพปัญหาและอุปสรรคในการผลิต      

มนัฝร่ัง ของเกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57                (n = 2,540) 

ประเภทปัญหา/อุปสรรค จํานวน (ราย) ร้อยละ 

ขาดเงินทุน 327 12.87 
ขาดอุปกรณ์เคร่ืองมือในการผลิต 192 7.56 

ขาดสารเคมีป้องกนักาํจดัศตัรูพืช 182 7.17 

ขาดปุ๋ยเคมี 103 4.06 

โรค/แมลงศตัรูพืชระบาด 305 12.01 

ขาดความรู้เร่ืองการตลาด 110 4.33 

ขาดความรู้ในดา้นการผลิต การปฏิบติัดูแลรักษา 167 6.57 

ขาดแรงงานในการปลูก 110 4.33 

ขาดแรงงานในการดูแลรักษา 105 4.13 

ขาดแรงงานในการเก็บเก่ียว 132 5.20 

ขาดแคลนแหล่งนํ้า 159 6.26 

ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ 109 4.29 

บริษทัรับซ้ือกดราคา 69 2.72 

โบรกเกอร์รับซ้ือกดราคา 67 2.64 

ราคาผลผลิตตกตํ่า 117 4.61 

ราคาปัจจยัการผลิตสูง 208 8.19 

การคมนาคมขนส่งไม่สะดวก 40 1.57 

ขาดตลาดรองรับผลผลิต 25 0.98 

อ่ืน 13 0.51 

หมายเหตุ : เกษตรกรเลือกไดห้ลายคาํตอบ 
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ผลการศึกษาถึงสภาพปัญหาและอุปสรรคในการผลิตมนัฝร่ัง ของเกษตรกรเจ้าของ

กิจการท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57  พบวา่เกษตรกรมีสภาพปัญหาและอุปสรรคในการผลิต

มนัฝร่ัง ถึง 18 ประเด็น โดยประเด็นสําคญัอนัอบัหน่ึงคือร้อยละ 12.87 ขาดเงินทุน รองลงมาร้อยละ 

12.01 โรค/แมลงศัตรูพืชระบาด ร้อยละ 8.19 ราคาปัจจยัการผลิตสูง ร้อยละ 7.56 ขาดอุปกรณ์

เคร่ืองมือในการผลิต ร้อยละ 7.17 ขาดสารเคมีป้องกนักาํจดัศตัรูพืช ร้อยละ 6.57 ขาดความรู้ในดา้น

การผลิต การปฏิบติัดูแลรักษา ร้อยละ 6.26 ขาดแคลนแหล่งนํ้ า ร้อยละ 5.20 ขาดแรงงานในการเก็บ

เก่ียว ร้อยละ 4.61 ราคาผลผลิตตกตํ่า ร้อยละ 4.33 ขาดความรู้เร่ืองการตลาดและขาดแรงงานในการ

ปลูกในอตัราท่ีเท่ากนั ร้อยละ 4.29 ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ร้อยละ 4.14 ขาดแรงงานในการดูแล

รักษา ร้อยละ 4.06 ขาดปุ๋ยเคมี ร้อยละ 2.72 บริษทัรับซ้ือกดราคา ร้อยละ 2.64 โบรกเกอร์รับซ้ือกด

ราคา ร้อยละ 1.57 การคมนาคมขนส่งไม่สะดวก  ร้อยละ 0.98  ขาดตลาดรองรับผลผลิต และท่ีเหลือ

ร้อยละ 0.51 เป็นปัญหาอ่ืนๆ ตามลาํดบั (ตารางท่ี 4.92) 
 

ตารางท่ี 4.93 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามความตอ้งการความช่วยเหลือจากรัฐ ใน

การผลิตมนัฝร่ัง ของเกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57       (n = 720) 

ความช่วยเหลือจากรัฐ จํานวน (ราย) ร้อยละ 

ไม่ตอ้งการ 22 3.10 

ตอ้งการ 698 96.90 

ผลการศึกษาถึงความตอ้งการความช่วยเหลือจากรัฐ ของเกษตรกรเจา้ของกิจการท่ีทาํการ

ผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57  พบวา่เกษตรกรเกือบทั้งหมดร้อยละ 96.90 ตอ้งการความช่วยเหลือจากรัฐ 

ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 3.10 ไม่ตอ้งการความช่วยเหลือจากรัฐ (ตารางท่ี 4.93) 
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ตารางท่ี 4.94 จาํนวนและร้อยละของเกษตรกรจาํแนกตามประเภทความตอ้งการความช่วยเหลือ

จากรัฐ ในการผลิตมนัฝร่ัง ของเกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57      

                                (n = 2,216) 

ประเภทปัญหา/อุปสรรค จํานวน (ราย) ร้อยละ 

คาํแนะนาํการป้องกนักาํจดัศตัรูพืช 456 20.58 

คาํแนะนาํแหล่งเงินทุน 345 15.57 

คาํแนะนาํดา้นการผลิต การปฏิบติัดูแลรักษา 394 17.78 

คาํแนะนาํการใชปุ๋้ย 244 11.01 

คาํแนะนาํเร่ืองการตลาด 238 10.74 

คาํแนะนาํเร่ืองระบบนํ้า 211 9.52 

คาํแนะนาํเร่ืองการปรับปรุงดิน 317 14.31 

ช่วยเหลือดา้นภยัธรรมชาติ/การประกนัรายได ้ 11 0.50 

หมายเหตุ : เกษตรกรเลือกไดห้ลายคาํตอบ 

ผลการศึกษาถึงประเภทความตอ้งการความช่วยเหลือจากรัฐ ของเกษตรกรเจา้ของ

กิจการท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแล้ง ปี 2556/57 พบว่าเกษตรกรต้องการความช่วยเหลือมากถึง             

8 ประเด็น โดยประเด็นท่ีเกษตรกรตอ้งการความช่วยเหลือจากภาครัฐมากท่ีสุดอนัดบั 1  คือ ร้อยละ 20.58  

คือคาํแนะนาํการป้องกนักาํจดัศตัรูพืช รองลงมาร้อยละ 17.78  คือคาํแนะนาํดา้นการผลิต การปฏิบติั

ดูแลรักษา ร้อยละ 15.57 คือคาํแนะนาํแหล่งเงินทุน ร้อยละ 14.31 คือคาํแนะนาํเร่ืองการปรับปรุงดิน 

ร้อยละ 11.01 คือคาํแนะนาํการใช้ปุ๋ย ร้อยละ 10.74 คือคาํแนะนาํเร่ืองการตลาด ร้อยละ 9.52 คือ

คาํแนะนาํเร่ืองระบบนํ้ า สุดทา้ยร้อยละ 0.50 คือช่วยเหลือดา้นภยัธรรมชาติและการประกนัรายได ้

ตามลาํดบั (ตารางท่ี 4.94) 
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ตอนที ่2   ศึกษาและวเิคราะห์หาความสัมพนัธ์ของพืน้ที่ปลูก ต้นทุนการผลติและรายได้จากการผลติ

มันฝร่ังของเกษตรกรในการดําเนินการปลูกมันฝร่ัง ปี 2556/57  

ตารางท่ี 4.95 การทดสอบค่าเฉล่ียประชากรในส่วนของตน้ทุนการผลิต ในการผลิตมนัฝร่ัง ของ

เกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 

 Test Value = 12035.59 

N Mean 
Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 
t df 

Sig.  

(2-tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

ตน้ทุนการผลิต

มนัฝร่ัง 

720 12035.59 2445.90 91.15 .000 719 1.00 -.003 -178.96 178.96 

การทดสอบค่าเฉล่ียประชากรในส่วนของการทดสอบสมมติฐานวา่จาํนวนตน้ทุนการผลิต

เฉล่ียไม่ใช่ค่าเฉล่ียของตวัอยา่ง 720 คน คือ 12,035.59 บาท และมีตน้ทุนเบ่ียงเบนไปจากค่ามาตรฐานของ

ตวัอย่างท่ี 2,445.90 บาท และมีค่าคลาดเคล่ือนมาตรฐานของค่าเฉล่ียตวัอย่างท่ี 91.15 บาท และในการ

ทดสอบค่าเฉล่ียตน้ทุนการผลิตประชากรท่ี 12,035.59 บาท นั้นมีสถิติของการทดสอบท่ี 0.000 และมี

องศาอิสระของสถิติทดสอบท่ี 719  เม่ือทดสอบตามค่าทางสถิติแบบ 2 ขา้ง พบวา่มีค่าเท่ากบั  1.00  ซ่ึง

มากกว่าระดบัความเช่ือมัน่ทางสถิติท่ี 0.05 ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐานดงักล่าว จึงสรุปไดว้่าตน้ทุนการผลิต

เฉล่ียเป็น 12,035.59 บาท จริง (ตารางท่ี 4.95) 
 

ตารางท่ี 4.96 การทดสอบค่าเฉล่ียประชากรในส่วนของรายไดจ้ากการผลิต ในการผลิตมนัฝร่ัง ของ

เกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 

การทดสอบค่าเฉล่ียประชากรในส่วนของการทดสอบสมมติฐานวา่ จาํนวนรายไดจ้ากการ

ผลิตมนัฝร่ังเฉล่ียไม่ใช่ค่าเฉล่ียของตวัอยา่ง 694 คน คือ 29,444.17 บาท และมีตน้ทุนเบ่ียงเบนไปจากค่า

มาตรฐานของตวัอย่างท่ี 6,727.22 บาท และมีค่าคลาดเคล่ือนมาตรฐานของค่าเฉล่ียตวัอย่างท่ี  255.36 

บาท และในการทดสอบค่าเฉล่ียรายไดจ้ากการผลิตมนัฝร่ังท่ี 29,444.17 บาท นั้นมีสถิติของการทดสอบ

ท่ี 0.000 และมีองศาอิสระของสถิติทดสอบท่ี 693  เม่ือทดสอบตามค่าทางสถิติแบบ 2 ขา้ง พบวา่มีค่า

 Test Value = 29444.17 

N Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

t df 
Sig. 

(2-tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

รายไดจ้ากการ  

ผลิตมนัฝร่ัง 

694 29444.17 6727.22 255.36 .000 693 1.00 .001 -501.37 501.38 
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เท่ากบั  1.00  ซ่ึงมากกว่าระดบัความเช่ือมัน่อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐาน

ดงักล่าว  จึงสรุปไดว้า่รายไดจ้ากการผลิตมนัฝร่ังเฉล่ียเป็น 29,444.17 บาท จริง (ตารางท่ี 4.96) 
 

ตารางท่ี 4.97 การวเิคราะห์หาความสัมพนัธ์ของตน้ทุนการผลิตมนัฝร่ังกบัพื้นท่ีการผลิตมนัฝร่ัง      

ของเกษตรกร ท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 4271129.96 1 4271129.964 .714 .399 

Residual 4297000000.00 718 5984826.906   

Total 4301000000.00 719    

จากการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนของตน้ทุนการผลิตมนัฝร่ังว่ามีความสัมพนัธ์กบั

พื้นท่ีการผลิตมนัฝร่ังของเกษตรกรหรือไม่  เม่ือทดสอบตามค่าทางสถิติ พบวา่มีค่าเท่ากบั  0.339  ซ่ึง

มากกว่าระดบัความเช่ือมัน่อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี  0.05 สรุปไดว้่าตน้ทุนการผลิตมนัฝร่ังไม่มี

ความสัมพนัธ์กบัพื้นท่ีการผลิตมนัฝร่ัง (ตารางท่ี 4.97) 
 

ตารางท่ี 4.98 การวเิคราะห์หาความสัมพนัธ์ของตน้ทุนการผลิตมนัฝร่ังกบัรายไดจ้ากการผลิตมนัฝร่ัง  

ของเกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 315318835.151 1 315318835.151 56.376 .000 

Residual 3870444799.963 692 5593128.324   

Total 4185763635.114 693    

จากการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนของตน้ทุนการผลิตมนัฝร่ังว่ามีความสัมพนัธ์กบั

รายไดจ้ากการผลิตมนัฝร่ังของเกษตรกรหรือไม่  เม่ือทดสอบตามค่าทางสถิติ พบวา่มีค่าเท่ากบั 0.000  

ซ่ึงน้อยกว่าระดบัความเช่ือมัน่อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 สรุปไดว้่าตน้ทุนการผลิตมนัฝร่ังมี

ความสัมพนัธ์กบัรายไดจ้ากการผลิตมนัฝร่ัง อยา่งมีนยัสาํคญัยิง่ทางสถิติ (ตารางท่ี 4.98) 
 

ตารางท่ี 4.99 การวเิคราะห์หาความสัมพนัธ์ของพื้นท่ีปลูกมนัฝร่ังกบัรายไดจ้ากการผลิตมนัฝร่ัง  ของ

เกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 757.059 1 757.059 11.339 .001 

Residual 46201.038 692 66.765   

Total 46958.097 693    

จากการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนของพื้นท่ีการผลิตมนัฝร่ังว่ามีความสัมพนัธ์กบั

รายไดจ้ากการผลิตมนัฝร่ังของเกษตรกรหรือไม่  เม่ือทดสอบตามค่าทางสถิติ พบวา่มีค่าเท่ากบั 0.001  



122 
 

ซ่ึงน้อยกว่าระดบัความเช่ือมัน่อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 สรุปได้ว่าพื้นท่ีการผลิตมนัฝร่ังมี

ความสัมพนัธ์กบัรายไดจ้ากการผลิตมนัฝร่ัง อยา่งมีนยัสาํคญัยิง่ทางสถิติ (ตารางท่ี 4.99) 
 

ตอนที ่3 ข้อเสนอแนะจากเกษตรกรผู้ตอบแบบสอบถามที่ผู้ปลูกมันฝร่ังฤดูแล้ง  ปี 2556/57  

ตารางท่ี 4.100  จาํนวนความถ่ีของเกษตรกรจาํแนกตามขอ้เสนอแนะและความตอ้งการความ

ช่วยเหลือเพิ่มเติมของเกษตรกรท่ีทาํการ ผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57         (n = 81) 

ข้อเสนอแนะและความต้องการความช่วยเหลือเพิม่เติมของเกษตรกร ความถี ่

ลดราคาหวัพนัธ์ุและสามารถสั่งซ้ือหวัพนัธ์ุจากศูนยฯ์ เองได ้ 2 

ปรับราคาประกนัใหเ้พิ่มข้ึน  41 

เพิ่มจุดรับซ้ือในหมู่บา้น 3 

บริษทัเพิ่มโควตา้การผลิตใหเ้กษตรกรมากข้ึน 2 

โอนเงินหลงัเก็บเก่ียวภายโดยเร็ว ไม่ควรเกิน 15 วนัตามกาํหนด 8 

มีการสนบัสนุนเคร่ืองทุนแรงในการเก็บเก่ียว 1 

ช่วยจดัหาแหล่งนํ้าเพิ่มเติม 8 

ใหค้วามรู้ในการลดตน้ทุนการผลิตมนัฝร่ัง 8 

หาพืชเศรษฐกิจใหม่มาส่งเสริมทดแทนมนัฝร่ังกรณีสภาพไม่เหมาะสม/ผลผลิตตํ่า 3 

ใหเ้จา้หนา้ท่ีของรัฐออกมาดูแลร่วมกบัตวัแทนบริษทัมนัฝร่ัง 3 

ช่วยเร่ืองภยัธรรมชาติ 2 

ผลการศึกษาถึงขอ้เสนอแนะและความตอ้งการความช่วยเหลือเพิ่มเติม ของเกษตรกรเจา้ของ

กิจการท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57  พบวา่เกษตรกรตอ้งการให้ปรับราคาประกนัเพิ่มข้ึน โดยมี

ความถ่ีมากท่ีสุดคือ 41 รองลงมาเป็นประเด็นใหค้วามรู้ในการลดตน้ทุนการผลิตมนัฝร่ัง, ช่วยจดัหาแหล่ง

นํ้ าเพิ่มเติมและโอนเงินหลงัเก็บเก่ียวภายโดยเร็ว ไม่ควรเกิน 15 วนัตามกาํหนด โดยมีความถ่ีเท่ากนัคือ 8 

ส่วนประเด็นถดัมาคือเพิ่มจุดรับซ้ือในหมู่บา้น, หาพืชเศรษฐกิจใหม่มาส่งเสริมทดแทนมนัฝร่ังกรณีสภาพ

ไม่เหมาะสมหรือผลผลิตตํ่าและให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐออกมาดูแลร่วมกับตวัแทนบริษทัมนัฝร่ัง โดยมี

ความถ่ีเท่ากนัคือ 3 ประเด็นถดัมาคือลดราคาหวัพนัธ์ุและสามารถสั่งซ้ือหวัพนัธ์ุจากศูนยฯ์ เองได,้ บริษทั

เพิ่มโควตา้การผลิตใหเ้กษตรกรมากข้ึนและช่วยเร่ืองภยัธรรมชาติ โดยมีความถ่ีเท่ากนัท่ีคือ 2 และสุดทา้ย

ใหมี้การสนบัสนุนเคร่ืองทุนแรงในการเก็บเก่ียว โดยมีความถ่ีคือ 1 ตามลาํดบั (ตารางท่ี 4.100) 
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บทที ่5 

สรุปผลการศึกษา 

 

จากการศึกษาการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556/57 ของเกษตรกร ท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ัง

ฤดูแลง้ ปี 2556/57 ซ่ึงเป็นปีแรกท่ีมีการข้ึนทะเบียนเกษตรกรผูป้ลูกมนัฝร่ัง ตามแบบ ทบก.01 เพื่อ

จดัทาํฐานขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการนาํขอ้มูลผูป้ลูกมนัฝร่ังทั้งพนัธ์ุบริโภคและมนัฝร่ังพนัธ์ุโรงงาน มา

เพื่อใชใ้นการวเิคราะห์และวางแผนการส่งเสริมการผลิตในประเทศไทย จากการรวบรวมขอ้มูลจาก

ระบบทะเบียนเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตร พบวา่มีจาํนวน 15 จงัหวดั ท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ัง 

จงัหวดัท่ีมีเกษตรกรปลูกมนัฝร่ังมากท่ีสุดขอ้มูลจากระบบทะเบียนเกษตรกรของกรม

ส่งเสริมการเกษตร คือจงัหวดัเชียงใหม่ จาํนวน 1,681 ราย คิดเป็นร้อยละ 32.89 รองลงมาคือจงัหวดั

เชียงราย จาํนวน 1,144 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.38 รองลงมาเป็นจงัหวดัลาํพูน จาํนวน 916 ราย คิดเป็น

ร้อยละ 17.92  จงัหวดัตาก จาํนวน 389 ราย คิดเป็นร้อยละ7.61 จงัหวดัพะเยาจาํนวน 383 คิดเป็น   

ร้อยละ 7.49 จงัหวดัสกลนคร จาํนวน 313 คิดเป็นร้อยละ 6.12 และจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชยัภูมิ 

ลาํปาง นครพนม เพชรบูรณ์ หนองคาย น่าน อุดรธานี และกาํแพงเพชร มีการปลูกแต่ข้ึนทะเบียน

เกษตรกรไม่มากนกั 

ตอนที ่1 วธีิการผลติมันฝร่ังฤดูแล้งของเกษตรกร ปี 2556/57 

การศึกษาในตอนท่ี 1 ประกอบดว้ยสภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมบางประการของ

เกษตรกรผูป้ลูกมนัฝร่ังฤดูแลง้  การผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ การตลาดและการจาํหน่ายผลผลิตมนัฝร่ัง 

ฤดูแลง้ และปัญหาอุปสรรคในการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ของเกษตรกร ปี 2556/57 ดงัน้ี 

ตอนที ่1.1 สภาพพืน้ฐานทางเศรษฐกจิและสังคมบางประการของเกษตรกรผู้ปลูกมันฝร่ังฤดูแล้ง   

เกษตรกรท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556 มากกวา่คร่ึงคือร้อยละ 69.86 เป็นเพศ

ชาย ท่ีเหลือร้อยละ 30.14 เป็นเพศหญิง มีอายุเฉล่ีย 47 ปี อายุต ํ่าสุด 19 ปี  อายุสูงสุด 77 ปี ซ่ึง

เกษตรกร ร้อยละ 39.58 มีอายุระหว่าง 41–50 ปี รองลงมา ร้อยละ 29.72 มีอายุระหว่าง 51–60 ปี 

ส่วนใหญ่ ร้อยละ 94.72 สมรสแลว้ มีเพียงร้อยละ 2.64 เท่านั้นท่ีสถานภาพโสด และหยา่ร้าง-หมา้ย 

มีจาํนวนสมาชิกในครัวเรือนเฉล่ีย 3.98 คน จาํนวนน้อยท่ีสุด 1 คน/ครัวเรือน มากท่ีสุด 13 คน/

ครัวเรือน ร้อยละ 57.92 มีจาํนวนสมาชิกในครัวเรือน 3–4 คน รองลงมาร้อยละ 21.53 มีจาํนวน

สมาชิกในครัวเรือน 5–6 คน  มีจาํนวนแรงงานภาคเกษตรภายในครัวเรือน เฉล่ีย 2.35 คน จาํนวน

นอ้ยท่ีสุด 1 คน/ครัวเรือน มากท่ีสุด 8 คน/ครัวเรือน ส่วนใหญ่ร้อยละ 72.50 มีจาํนวนแรงงานภาค

เกษตรภายในครัวเรือน จาํนวน 1–2 คน รองลงมาร้อยละ 25.00 มีจาํนวนแรงงานภาคเกษตรภายใน
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ครัวเรือน จาํนวน 3–4 คน ร้อยละ 40.28 จบประถมศึกษาตอนตน้รองลงมาร้อยละ 29.58 จบ

ประถมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 11.53 จบมธัยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 10.42 จบมธัยมศึกษา

ตอนตน้  

การประกอบอาชีพเกษตรกรเกือบทั้งหมดร้อยละ 97.36 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

เป็นอาชีพหลกั และร้อยละ 59.59 ประกอบอาชีพรับจา้งเป็นอาชีพรอง  

การจา้งแรงงาน ส่วนใหญ่ร้อยละ 88.06 มีการจา้งแรงงานเพิ่มเติมในการผลิตมนัฝร่ัง 

และเกษตรกรเกือบทั้งหมดร้อยละ 95.43 มีการจา้งแรงงานเพิ่มเติมแบบชัว่คราว เพื่อช่วยในการ

ปฏิบติัดูแลรักษา มนัฝร่ัง การจา้งแบบรายวนัเฉล่ีย 11.17 คน จาํนวนการจา้งสูงสุด 70 คน ตํ่าสุด 1 

คน มีอตัราค่าจา้งรายวนัเฉล่ีย 256.14 บาท/วนั อตัราสูงสุด 300 บาท/วนั และอตัราตํ่าสุด 100 บาท/

วนั ซ่ึงค่าจา้งรายวนัประมาณคร่ึงหน่ึงหรือร้อยละ 51.18  มีอตัราค่าจา้งมากกว่า 250  บาท/วนั จะ

เห็นว่ามีอตัราค่าจา้งแรงงานในภาคเกษตรกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัประกาศค่าจา้งแรงงานขั้นตํ่าของ

รัฐบาล ซ่ึงในส่วนน้ีมีผลกระทบต่อตน้ทุนการผลิตของเกษตรกรดว้ย มีผลทาํให้ตน้ทุนในการผลิต

มนัฝร่ังสูงตามไปดว้ย อย่างไรก็ตามจงัหวดัท่ีมีพื้นท่ีปลูกในแถบพรมแดนประเทศเพื่อนบา้น เช่น

อาํเภอพบพระ จงัหวดัตาก ไดมี้การจา้งแรงงานต่างดา้วในการปลูกและปฏิบติัดูแลรักษามนัฝร่ังใน

ราคาท่ีถูกกว่าแรงงานภายในประเทศ และยงัเป็นแหล่งท่ีจดัหาแรงงานภาคเกษตรไดง่้ายกว่าพื้นท่ี

ปลูกท่ีใชแ้รงงานภาคการเกษตรภายในประเทศ ท่ีมกัประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานภาคเกษตร  

จาํนวนพื้นท่ีการเกษตรเฉล่ีย 11.66 ไร่  พื้นท่ีสูงสุด 170 ไร่ ตํ่าสุด 1 ไร่ ร้อยละ 39.86 มี

พื้นท่ีการเกษตรรวมนอ้ยกว่า  5 ไร่ รองลงมาร้อยละ 29.31 มีพื้นท่ีการเกษตรรวมระหวา่ง 6-10 ไร่  

เกษตรกรมีพื้นท่ีการเกษตรของตนเองเฉล่ีย 8.51 ไร่ พื้นท่ีสูงสุด 120 ไร่ ตํ่าสุด 1 ไร่ เกษตรกรร้อย

ละ 52.99 มีพื้นท่ีการเกษตรของตนเองนอ้ยกวา่ 5 ไร่ รองลงมาร้อยละ 24.40 มีพื้นท่ีการเกษตรของ

ตนเองระหวา่ง 6-10 ไร่  

พื้นท่ีการเกษตรท่ีเช่าเพิ่มเฉล่ีย 9.09 ไร่ พื้นท่ีเช่าเพิ่มสูงสุด 143 ไร่ ตํ่าสุด 1 ไร่ ท่ีเช่า

เพิ่มมากกวา่คร่ึงคือร้อยละ 60.98 เช่าพื้นท่ีการเกษตรเพิ่มนอ้ยกวา่ 5 ไร่ รองลงมาร้อยละ 20.66 เช่า

พื้นท่ีการเกษตรเพิ่มระหว่าง 6-10 ไร่ อตัราค่าเช่าพื้นท่ีเฉล่ีย 1,814.05 บาท/ไร่ อตัราค่าเช่าสูงสุด 

3,500  บาท/ไร่ ตํ่าสุด 500 บาท/ไร่ ร้อยละ32.18 มีอตัราค่าเช่าพื้นท่ีน้อยกว่า 1,000 บาท/ไร่ 

รองลงมาร้อยละ 23.37 อตัราค่าเช่าพื้นท่ีระหวา่ง 1,501-2,000 บาท/ไร่ ทั้งน้ีในส่วนของการเช่าพื้นท่ี

เพื่อปลูกมนัฝร่ังถา้เป็นในพื้นท่ีปลูกหลงัการทาํนาปี จะเป็นการเช่าต่อฤดูกาลปลูกเพื่อปลูกมนัฝร่ัง 

ภายหลงัจากเก็บเก่ียวผลผลิตมนัฝร่ังแลว้ เกษตรกรจะทาํการปลูกขา้วนาปรังหรือพืชไร่อ่ืนๆ ต่อ 

หากเป็นพื้นท่ีการปลูกในพื้นท่ีสูงท่ีปลูกพืชไร่ เช่น อาํเภอพบพระ อาํเภอแม่สอด จงัหวดัตากจะเป็น

การเช่าพื้นท่ีต่อปี ซ่ึงภายหลงัจากการปลูกมนัฝร่ังแลว้ ผูเ้ช่าบางส่วนจะทาํการผลิตพืชไร่อ่ืนๆ ต่อไป



125 
 

หากพื้นท่ีนั้นมีแหล่งนํ้า หากเป็นพื้นท่ีไม่มีแหล่งนํ้าเกษตรกรจะปล่อยพื้นท่ีวา่งเปล่าเพื่อรอการปลูก

มนัฝร่ังในฤดูถดัไป จะเป็นการตดัวงจรของโรคแมลงและไส้เดือนฝอยได ้    

การใชพ้ื้นท่ีเพื่อการเกษตรกรรม ของเกษตรกรเจา้ของกิจการ ท่ีทาํการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้ 

ปี 2556/57 พบวา่เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 84.82 ใชพ้ื้นท่ีเพื่อการปลูกขา้วนาปี รองลงมาร้อยละ

58.61 ใชพ้ื้นท่ีเพื่อการปลูกมนัฝร่ัง จะเห็นวา่เกษตรกรท่ีปลูกมนัฝร่ังส่วนใหญ่จะทาํหลงัจากทาํนาปี

เสร็จเรียบร้อยแลว้ เน่ืองจากช่วงหลงัเก็บเก่ียวขา้วในพื้นท่ีท่ีปลูกมนัฝร่ังเป็นประจาํทุกปีจะมีอากาศ

เยน็เหมาะสาํหรับการปลูกมนัฝร่ัง และส่วนใหญ่จะเป็นเกษตรกรท่ีเคยปลูกเป็นประจาํทุกปี 

พื้นท่ีการปลูกมนัฝร่ังเฉล่ีย 5.55 ไร่ พื้นท่ีปลูกสูงสุด 150 ไร่  ตํ่าสุด 1 ไร่ โดยเกษตรกร

มีการใช้พื้นท่ีปลูกร้อยละ 30.83 มีพื้นท่ีปลูกมนัฝร่ังระหว่าง 2.0-4.0 ไร่ รองลงมาร้อยละ 28.19 มี

พื้นท่ีปลูกมนัฝร่ังนอ้ยกวา่ 2.0 ไร่ จะเห็นว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ท่ีปลูกมนัฝร่ังจะเป็นเกษตรกรราย

ยอ่ยมีพื้นท่ีปลูก 1-4 ไร่ เป็นส่วนใหญ่ เน่ืองจากการปลูกมนัฝร่ังตอ้งใชค้วามรู้และประสบการณ์ใน

การปลูกมากกว่าพืชชนิดอ่ืน อีกทั้งเป็นพืชท่ีมีตน้ทุนในการผลิตสูง หัวพนัธ์ุท่ีมีราคาสูงและส่วน

ใหญ่นาํเขา้จากต่างประเทศตามพนัธสัญญาท่ีทาํไวก้บับริษทั อีกทั้งมีการควบคุมพื้นท่ีและผลผลิต

เพื่อมิใหมี้ผลผลิตลน้ตลาดได ้และประการสาํคญัสภาพภูมิอากาศมีผลต่อพื้นท่ีปลูกจึงเป็นขอ้จาํกดัท่ี

สาํคญัท่ีทาํใหก้ารขยายพื้นท่ีปลูกเป็นไปไดย้าก 

ต้นทุนในการผลิตมันฝร่ังฤดูแล้งเฉล่ีย 12,035.59  บาท/ไร่ สูงสุด 20,000 บาท/ไร่  

ตํ่าสุด 4,200 บาท/ไร่ โดยมีเกษตรกรร้อยละ 42.64 จะใชต้น้ทุนในการผลิตมนัฝร่ังระหวา่ง 10,001-

13,000 บาท/ไร่ รองลงมาร้อยละ 26.53 จะใช้ตน้ทุนในการผลิตมนัฝร่ังระหว่าง 13,001-16,000 

บาท/ไร่ ร้อยละ 25.69 จะใชต้น้ทุนในการผลิตมนัฝร่ังระหวา่ง 7,001-10,000  บาท/ไร่  

รายไดจ้ากการผลิตมนัฝร่ังฤดูแลง้เฉล่ีย 29,444.17 บาท/ไร่ รายไดสู้งสุด 53,943  บาท/ไร่ 

ตํ่าสุด 9,700 บาท/ไร่ โดยเกษตรกรร้อยละ 34.58 จะมีรายไดจ้ากการปลูกมนัฝร่ังระหวา่ง 25,001-

30,000 บาท/ไร่ รองลงมาร้อยละ 22.33 จะมีรายได้จากการปลูกมนัฝร่ังระหว่าง 20,001-25,000 

บาท/ไร่ ร้อยละ 19.02 จะมีรายไดจ้ากการปลูกมนัฝร่ังระหวา่ง 30,001-35,000 บาท/ไร่ ซ่ึงในปีท่ี

ทาํการศึกษาพบวา่อากาศในช่วงฤดูกาลผลิตฤดูแลง้ปี 2556/57 มีอุณหภูมิตํ่ากวา่ค่าเฉล่ียและอากาศ

เยน็เฉล่ียยาวนานกวา่ทุกปีท่ีผา่นมา มีผลทาํใหผ้ลผลิตมนัฝร่ังของเกษตรกรส่วนใหญ่สูงกวา่ค่าเฉล่ีย

ในปีท่ีผา่นๆ มา และเกษตรกรส่วนใหญ่ไดผ้ลผลิตต่อไร่สูงจึงทาํให้เกษตรกรมีรายไดดี้กวา่การปลูก

พืชแข่งขนัประเภทอ่ืน ซ่ึงสภาวะดังกล่าวไม่สามารถทาํนายได้ล่วงหน้าหากเกิดสภาพอากาศ

แปรปรวนก็อาจมีผลทาํใหผ้ลผลิตของเกษตรกรลดลงหรือเสียหายไดเ้ช่นกนั 

การไดรั้บความรู้ดา้นการผลิตมนัฝร่ังจากส่ือ ส่วนใหญ่ร้อยละ 76.67 ไดรั้บความรู้ดา้น

การผลิตมนัฝร่ังจากเอกสาร คาํแนะนาํ ใบปลิว รองลงมาร้อยละ 15.14 ไดรั้บความรู้ดา้นการผลิตมนั
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ฝร่ังจากนิตยสาร/หนงัสือ หากพิจารณาในส่วนของบุคคลจะเห็นวา่เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 62.64 

ไดรั้บความรู้เร่ืองการผลิตมนัฝร่ังจากตวัแทนบริษทัท่ีไดท้าํพนัธสัญญากนัไวแ้ลว้ รองลงมาร้อยละ 

46.81 ไดรั้บความรู้เร่ืองการผลิตมนัฝร่ังจากเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร  

การกูเ้งินเพื่อใชใ้นกิจกรรมการเกษตร เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 68.75 ไดกู้เ้งินเพื่อ

ใชใ้นกิจกรรมการเกษตรจาก ธ.ก.ส. รองลงมาร้อยละ 11.94 ไดกู้เ้งินเพื่อใชใ้นกิจกรรมการเกษตร

จากสหกรณ์การเกษตร และเกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 73.69 นาํเงินกูไ้ปใชใ้นกิจกรรมการเกษตร

ทุกกิจกรรม ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 26.31 นาํเงินกูใ้ชเ้ฉพาะการปลูกมนัฝร่ังอยา่งเดียว  

การเป็นสมาชิกกลุ่ม เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 85.00 เป็นสมาชิกกลุ่ม ในจาํนวนน้ี

ส่วนใหญ่ร้อยละ 67.64 เป็นสมาชิกของ ธ.ก.ส.  รองลงมาร้อยละ 26.97 เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร 

ร้อยละ 19.72 เป็นสมาชิกกลุ่มสหกรณ์การเกษตร  

เคร่ืองมือทางการเกษตร เกษตรกรเกินคร่ึงคือร้อยละ 57.08 มีรถไถเดินตาม ร้อยละ 

56.53 มีเคร่ืองพน่สารเคมี ชนิดโยก/ใชแ้รง ร้อยละ 55.14 มีเคร่ืองตดัหญา้ ร้อยละ 48.06 มีเคร่ืองพ่น

สารเคมี ชนิดเคร่ืองยนต ์ร้อยละ 42.08 มีเคร่ืองสูบนํ้ า ร้อยละ 24.86 ปรับใชร้ถไถเดินตามเพื่อการ

เก็บเก่ียว  

ยานพาหนะและประเภทของพาหนะ พบว่าเกษตรกรเกือบทั้งหมดร้อยละ 99.40 มี

ยานพาหนะ ในจาํนวนน้ีส่วนใหญ่ร้อยละ 80.00 มีจกัรยานยนต์ รองลงมาร้อยละ54.86 มีรถยนต์

กระบะ 4 ลอ้ 
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ตอนที ่1.2 การผลติมันฝร่ังฤดูแล้งของเกษตรกร ปี 2556/57  

การปลูกมนัฝร่ังของเกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 92.50 ปลูกมนัฝร่ังพนัธ์ุโรงงาน ร้อยละ 

6.0 ปลูกมนัฝร่ังพนัธ์ุบริโภค และท่ีเหลือร้อยละ 1.50 เกษตรกรปลูกทั้งสองสายพนัธ์ุ และเกษตรกร

ส่วนใหญ่ร้อยละ 89.58 จะใชพ้ื้นท่ีทาํการเกษตรท่ีหลากหลายและจะปลูกมนัฝร่ังหลงัเก็บเก่ียวพืช

อ่ืนแลว้ จะมีเพียงร้อยละ10.08 เท่านั้นท่ีเป็นพื้นท่ีเพาะปลูกมนัฝร่ังอยา่งเดียว  

หัวพนัธ์ุมนัฝร่ัง เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 82.50 ซ้ือหัวพนัธ์ุจากโรงงานตามพนัธ

สัญญาข้อตกลง รองลงมาร้อยละ 18.06 เกษตรกรเก็บรักษาพนัธ์ุไวด้้วยตนเอง ร้อยละ 13.33 

เกษตรกรซ้ือจากเกษตรกรขา้งเคียงหรือเพื่อนบา้น  

การผลิตมนัฝร่ังพนัธ์ุบริโภค เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 98.15 จะปลูกพนัธ์ุสปุนตา้  

การผลิตมนัฝร่ังพนัธ์ุโรงงาน เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 91.43 จะปลูกพนัธ์ุแอตแลนติค 

(Atlantic)  

การเตรียมพนัธ์ุมนัฝร่ัง เกษตรกรเกือบทั้งหมดร้อยละ98.06 มีการเตรียมหวัพนัธ์ุโดย

การผึ่งในท่ีร่มเพื่อใหมี้การแตกตาของหวัพนัธ์ุก่อนปลูก และเกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 79.03 ปลูก

โดยการผา่หวัพนัธ์ุ  ส่วนการปฏิบติัในการผา่หวัพนัธ์ุมนัฝร่ัง เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ74.85 จะทาํ

การผา่หวัพนัธ์ุก่อนปลูก 1-2 สัปดาห์ รองลงมาร้อยละ 53.46 นาํหวัพนัธ์ุท่ีผา่แลว้ไปผึ่งให้แห้งในท่ีร่ม 

ร้อยละ 39.01 นาํหัวพนัธ์ุท่ีผ่าแลว้ไปเพาะในลงัไมห้รือกระสอบป่าน แต่การส่งเสริมของบริษทั

ปัจจุบนัจะเน้นการปลูกแบบใช้หัวพนัธ์ุทั้งหัวโดยไม่มีการผ่า ทั้งน้ีเน่ืองจากบริษทัไดมี้การศึกษา

แลว้พบวา่จะทาํใหผ้ลผลิตต่อไร่สูงกวา่การผา่หวัและเป็นการลดตน้ทุนการผลิตต่อไร่ ของเกษตรกรลง 

เน่ืองจากเป็นการปลูกในระบบท่ีชิดกวา่และทาํให้จาํนวนหวัต่อตน้และต่อไร่เพิ่มข้ึน ผลผลิตต่อไร่

จึงเพิ่มข้ึน เม่ือเปรียบเทียบผลผลิตกบัตน้ทุนต่อไร่แลว้จะลดลง แต่เกษตรกรก็ยงัมีความเช่ือตน้ทุน

ค่าหัวพนัธ์ุสูงหากใช้หัวพนัธ์ุจาํนวนต่อไร่สูงต้นทุนก็จะสูงตาม จึงเห็นควรให้ความรู้ในเร่ือง

ดงักล่าวเพื่อใหเ้กษตรกรทราบถึงตน้ทุนต่อไรท่ีแทจ้ริงเพื่อประกอบการตดัสินใจในการผลิตแบบใช้

หวัพนัธ์ุทั้งหวัทดแทนการปลูกแบบผา่หวัพนัธ์ุ 

ระบบการปลูกพืชในแปลงท่ีปลูกมนัฝร่ัง เกษตรกรร้อยละ 45.69 มีระบบการปลูกพืชใน

แปลงท่ีปลูกมนัฝร่ังคือ ปลูกขา้วนาปี-ปลูกมนัฝร่ัง-ปลูกขา้วโพด รองลงมาร้อยละ 19.72 มีระบบการปลูก

พืชในแปลงท่ีปลูกมนัฝร่ังคือปลูกขา้วนาปี-ปลูกมนัฝร่ัง-ปลูกขา้วนาปรัง ร้อยละ16.53 มีระบบการปลูก

พืชในแปลงท่ีปลูกมนัฝร่ังคือปลูกขา้วนาปี-ปลูกมนัฝร่ัง-ปลูกพืชผกั  

วธีิการปลูกมนัฝร่ัง เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 73.61 จะปลูกมนัฝร่ังแบบแถวเด่ียวยกร่อง 

ซ่ึงส่วนใหญ่จะทาํในพื้นท่ีนาหลงัปลูกขา้วนาปี รองลงมาร้อยละ 15.69 เกษตรกรปลูกมนัฝร่ังแบบ
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แถวเด่ียวไม่ยกร่องส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรบนพื้นท่ีสูงท่ีเป็นพื้นท่ีเขาในพื้นท่ีปลูกพืชฤดูแลง้ ส่วนท่ี

เหลือร้อยละ 10.69 เกษตรกรปลูกมนัฝร่ังแบบยกแปลงปลูกแบบแถวคู่  

การเตรียมแปลงปลูก เกษตรกรใหญ่ร้อยละ 90.57 จะไถดะแปลงปลูกก่อน และใน

จาํนวนน้ีใหญ่ร้อยละ 96.11 จะตากดินจะก่อน โดยร้อยละ 45.52 เกษตรกรมีการตากดินประมาณ 2 

สัปดาห์ รองลงมาร้อยละ 45.38 เกษตรกรมีการตากดินประมาณ 1 สัปดาห์  

การปรับปรุงดินและการใช้วสัดุปรับปรุงดินก่อนปลูกเกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 

74.03 จะปรับปรุงบาํรุงดินก่อนปลูก พบว่าร้อยละ 45.96 จะใช้ปูนขาว รองลงมาร้อยละ 34.75 

เกษตรกรใช้ปุ๋ยคอกในการปรับปรุงบาํรุงดิน โดยมีอตัราการใช้วสัดุปรับปรุงดินก่อนปลูกเฉล่ีย 

803.75 กก./ไร่  อตัราสูงสุด  3,600 กก./ไร่ และใชต้ ํ่าสุด  75 กก./ไร่ แต่เกษตรกรมากกวา่คร่ึงคือร้อยละ 

56.01 เกษตรกรใชว้สัดุปรับปรุงดินนอ้ยกวา่ 500 กก./ไร่  

แรงงานการเตรียมดิน เกษตรกรประมาณคร่ึงหน่ึงหรือร้อยละ 50.42 จะทาํเองบางส่วน 

รองลงมาร้อยละ 39.86 ทาํเองทั้งหมดและร้อยละ 9.72 จา้งทั้งหมด 

การให้นํ้ า เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 79.86 จะให้นํ้ าแบบบนผิวดินคือแบบปล่อยตามร่อง 

โดยเกษตรกรมากกว่าคร่ึงคือร้อยละ 61.53 ดูระยะเวลาการให้นํ้ าตามสภาพในแปลงและความ

เหมาะสม และร้อยละ 38.47 จะใหน้ํ้าโดยกาํหนดเป็นระยะ  

การนําตวัอย่างดินไปตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบติัการ เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 

72.50 ไม่ได้นําไปตรวจวิเคราะห์ จะมีเพียงร้อยละ 27.50 เท่านั้นท่ีได้นําไปตรวจวิเคราะห์ ซ่ึง

โดยทัว่ไปเกษตรกรจะไดรั้บการสนบัสนุนในการตรวจวเิคราะห์ดินโดยหน่วยงานราชการ  

การใช้ปุ๋ยในการปฏิบติัดูแลรักษา เกษตรกรร้อยละ 61.39 จะใช้ปุ๋ยเคมีผสมกบัปุ๋ย

อินทรีย ์รองลงมาร้อยละ 33.89 เกษตรกรใชปุ๋้ยเคมีเพียงอยา่งเดียว โดยอตัราการใชปุ๋้ยอินทรียผ์สม

ในปุ๋ยเคมี เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 71.23 ใช้ปุ๋ยอินทรียผ์สมในปุ๋ยเคมีน้อยกว่า 100 กก./ไร่ 

รองลงมาจาํนวนคร้ังท่ีใส่ปุ๋ยเคมี เกษตรกรร้อยละ 65.14 ใส่ปุ๋ยเคมีจาํนวน 2 คร้ัง รองลงมาร้อยละ

17.36 ใส่ปุ๋ยเคมีจาํนวน 4 คร้ัง ร้อยละ 17.22 ใส่ปุ๋ยเคมีจาํนวน 3 คร้ัง  

การใส่ปุ๋ยเคมีคร้ังท่ี 1 เกษตรกรใส่ปุ๋ยอตัราเฉล่ีย 76.49 กก./ไร่/คร้ัง สูงสุด 300 กก./ไร่/

คร้ัง ตํ่าสุดนอ้ยกวา่ 25 กก./ไร่/คร้ัง และเกษตรกรร้อยละ 37.36 ใชปุ๋้ยเคมีอตัรา 76-100 กก./ไร่/คร้ัง 

รองลงมาร้อยละ 32.22 ใชปุ๋้ยเคมีอตัรา 25-50 กก./ไร่/คร้ัง  

การใส่ปุ๋ยเคมีคร้ังท่ี 2 เกษตรกรใส่ปุ๋ยอตัราเฉล่ีย 75.33 กก./ไร่/คร้ัง สูงสุด 400 กก./ไร่/คร้ัง 

ตํ่าสุดนอ้ยกวา่ 25 กก./ไร่/คร้ัง และเกษตรกรร้อยละ 39.58 ใชปุ๋้ยเคมีอตัรา 25-50 กก./ไร่/คร้ัง รองลงมา

ร้อยละ 20.92 ใชปุ๋้ยเคมีอตัรา 76-100 กก./ไร่/คร้ัง  
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การใส่ปุ๋ยเคมีคร้ังท่ี 3 เกษตรกรใส่ปุ๋ยอตัราเฉล่ีย 75.33 กก./ไร่/คร้ัง สูงสุด 200 กก./ไร่/คร้ัง 

ตํ่าสุดน้อยกว่า 25 กก./ไร่/คร้ัง และเกษตรกรร้อยละ 46.99 ใช้ปุ๋ยเคมีอตัรา 25-50 กก./ไร่/คร้ัง 

รองลงมาร้อยละ 24.90 ใชปุ๋้ยเคมีอตัรา 76-100 กก./ไร่/คร้ัง  

การใส่ปุ๋ยเคมีคร้ังท่ี 4 เกษตรกรใส่ปุ๋ยอตัราเฉล่ีย 54.96 กก./ไร่/คร้ัง สูงสุด 200 กก./ไร่/คร้ัง 

ตํ่าสุดน้อยกว่า 25 กก./ไร่/คร้ัง และเกษตรกรร้อยละ 52.00 ใช้ปุ๋ยเคมีอตัรา 25-50 กก./ไร่/คร้ัง 

รองลงมาร้อยละ 16.00 ใชปุ๋้ยเคมีอตัรา 76-100 กก./ไร่/คร้ัง  

ใส่ปุ๋ยเคมีตลอดฤดูการปลูกมนัฝร่ัง เกษตรกรใส่ปุ๋ยอตัราเฉล่ีย 189.46 กก./ไร่ สูงสุด 

750 กก./ไร่ ตํ่าสุดนอ้ยกวา่ 25 กก./ไร่ และเกษตรกรร้อยละ 39.03 ใชปุ๋้ยเคมีอตัรา 100-200 กก./ไร่ 

รองลงร้อยละ 32.08 ใช้ปุ๋ยเคมีอตัรา 201-300 กก./ไร่ จะเห็นว่าเกษตรกรมีการใช้ปุ๋ยเคมีมากเกิน

ความตอ้งการของตน้มนัฝร่ัง อาจเป็นการส้ินเปลืองและทาํใหต้น้ทุนการผลิตสูงเกินไป  

สูตรปุ๋ยท่ีเกษตรกรใช้ คร้ังท่ี 1 เกษตรกรมากกวา่คร่ึงคือร้อยละ 65.87 ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 

15-15-15 รองลงมาร้อยละ 26.75 ใชปุ๋้ยเคมีสูตร 13-13-21 ร้อยละ 2.78 ใชปุ๋้ยเคมีสูตร 21-0-0 

สูตรปุ๋ยท่ีเกษตรกรใช้ คร้ังท่ี 2 เกษตรกรร้อยละ 43.03 ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 

รองลงมาร้อยละ 25.52 ใชปุ๋้ยเคมีสูตร 15-15-15 ร้อยละ 22.07 ใชปุ๋้ยเคมีสูตร 46-0-0  

สูตรปุ๋ยท่ีเกษตรกรใช้ คร้ังท่ี 3 เกษตรกรมากกว่าคร่ึงคือร้อยละ 52.34 ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 

13-13-21 รองลงมาร้อยละ 25.00 ใชปุ๋้ยเคมีสูตร 15-15-15 ร้อยละ 8.98 ใชปุ๋้ยเคมีสูตร 46-0-0  

สูตรปุ๋ยท่ีเกษตรกรใช้ คร้ังท่ี 4 เกษตรกรมากกวา่คร่ึงคือร้อยละ 55.08 ใชปุ๋้ยเคมีสูตร 13-

13-21 รองลงมาร้อยละ 37.29 ใชปุ๋้ยเคมีสูตร 15-15-15 ร้อยละ 3.39 ใชปุ๋้ยเคมีสูตร 16-20-0 และ 21-0-0 

ในอตัราท่ีเท่ากนั  

ระยะเวลาการใส่ปุ๋ยเคมีคร้ังท่ี 1 เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 84.44 ใส่ปุ๋ยรองกน้หลุมก่อน

ปลูก รองลงมาร้อยละ 14.86 ใส่ปุ๋ยเม่ือมนัฝร่ังอายปุระมาณ 15-20 วนัหลงัปลูก  

ระยะเวลาการใส่ปุ๋ยเคมีคร้ังท่ี 2 เกษตรกรเกินคร่ึงคือร้อยละ 55.66 ใส่ปุ๋ยเม่ือมนัฝร่ังอายุ

ประมาณ 15-20 วนัหลงัปลูก รองลงมาร้อยละ 41.54 ใส่ปุ๋ยเม่ือมนัฝร่ังอายปุระมาณ 30-40 วนัหลงัปลูก 

ระยะเวลาการใส่ปุ๋ยเคมีคร้ังท่ี 3 เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 87.95 ใส่ปุ๋ยเม่ือมนัฝร่ังอายุ

ประมาณ 30-40 วนัหลงัปลูก ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 12.05 ใส่ปุ๋ยเม่ือมนัฝร่ังอายุประมาณ 50-60 วนั

หลงัปลูก  

ระยะเวลาการใส่ปุ๋ยเคมีคร้ังท่ี 4 เกษตรกรเกือบทั้งหมดคือร้อยละ 99.20 ใส่ปุ๋ยเม่ือมนัฝร่ังอายุ

ประมาณ 50-60 วนัหลงัปลูก  
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จากการศึกษาการใช้ปุ๋ยของเกษตรกรพบว่าเกษตรกรมีการใช้ปุ๋ยเคมีมากเกินความ

จาํเป็น ใชปุ๋้ยเคมีไม่ตรงสูตรตามช่วงความตอ้งการของตน้มนัฝร่ัง ซ่ึงจะตอ้งให้ความรู้เกษตรกรใน

ประเด็นดงักล่าวเพิ่มเติม 

วิธีการใช้ปุ๋ยเคมี เกษตรกรร้อยละ 47.13 ใส่ปุ๋ยเคมีโดยโรยเป็นแถวขา้งตน้แล้วกลบ

พร้อมพูนดินกลบโคน รองลงมาร้อยละ 44.80 ใส่ปุ๋ยโดยรองกน้หลุมก่อนปลูก ร้อยละ 7.98  ใส่โดย 

โรยเป็นแถวไม่กลบ  

การฉีดปุ๋ยและอาหารเสริมทางใบและระยะเวลาการฉีดพ่น เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 

78.66 มีการฉีดพ่นปุ๋ยและอาหารเสริมทางใบ ในจาํนวนน้ีประมาณคร่ึงหน่ึงคือร้อยละ 50.37 มีการ

ฉีดพ่นเสริมเพียง 1 คร้ัง รองลงมาร้อยละ 29.34 มีการฉีดพ่นเสริมเพียง 2 คร้ัง ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 

20.29 มีการฉีดพ่นเสริมเพียง 3 คร้ัง ซ่ึงการฉีดพ่นปุ๋ยและอาหารเสริมทางใบอาจไม่มีความจาํเป็น

หากสามารถส่งเสริมใหเ้กษตรกรทราบถึงความจาํเป็นและเป็นการลดตน้ทุนการผลิตลงได ้

การพูนโคน เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 89.70 มีการพูนโคนตน้มนัฝร่ัง ส่วนท่ีเหลือ

ร้อยละ 10.30 ไม่มีการพูนโคนตน้  

การกาํจดัวชัพืช เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 97.40 มีการกาํจดัวชัพืช ในจาํนวนน้ี 

มากกวา่คร่ึงคือร้อยละ 62.60 กาํจดัโดยใชส้ารเคมี ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 37.40 กาํจดัโดยการถอน/ถาง 

ขอ้พิจารณาในการเก็บเก่ียว เกษตรกรมากกวา่คร่ึงหน่ึงคือร้อยละ 66.26 เกษตรกรใชว้ิธี

นบัอายุตามพนัธ์ุเป็นขอ้พิจารณาในการเก็บเก่ียว รองลงมาร้อยละ 32.85 เกษตรกรดูสภาพของใบท่ี

เหลืองเห่ียวและตน้เร่ิมพบัลงเป็นขอ้พิจารณา และร้อยละ 0.89 เกษตรกรทาํตามคาํสั่งของบริษทั

หรือโบรกเกอร์  

การตดัตน้มนัฝร่ังก่อนการเก็บเก่ียว เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 78.90 มีการตดัตน้มนั

ฝร่ังออกก่อนการเก็บเก่ียว ในจาํนวนน้ีร้อยละ 36.80 จะตดัตน้มนัฝร่ังก่อนเก็บเก่ียว น้อยกว่า 3 วนั 

รองลงมาร้อยละ 29.05 จะตดัตน้มนัฝร่ังก่อนเก็บเก่ียว 3-4 วนั ร้อยละ 16.72 จะตดัตน้มนัฝร่ังก่อนเก็บ

เก่ียว 5-6 วนั โดยเกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 72.49 ให้เหตุผลว่าเพื่อความสะดวกในการไถและเก็บ

หวัมนัฝร่ัง รองลงมาร้อยละ 25.93 เพื่อให้มีการสะสมแป้งในหวัมนัฝร่ังมากข้ึน ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 

1.58 เพื่อใหผ้วิมนัฝร่ังเซ็ตตวั/ไม่ถลอกหรือหลุดง่าย  

วิธีการเก็บเก่ียว เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 71.26 จะใช้วิธีการเก็บเก่ียวโดยใช้รถไถ

แบบดดัแปลงไถผลิกดินก่อนแลว้ใชค้นเก็บผลผลิตหวัมนัฝร่ัง รองลงมาร้อยละ 18.08 เกษตรกรใช้

เคร่ืองไถและเก็บหัวมนัฝร่ังพร้อมในคราวเดียวกนั และร้อยละ 10.66 เกษตรกรใช้คนขุดผลิกดิน

ก่อนแลว้ใชค้นเก็บผลผลิตหวัมนัฝร่ัง 
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การขายผลผลิต เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 91.67 จะนาํหวัมนัฝร่ังไปจาํหน่ายยงัจุดรับซ้ือ

เลยทนัที ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 8.33 เกษตรกรจะเก็บไวร้อการจาํหน่าย  

การปฏิบติัหลงัการเก็บเก่ียว เกษตรกรเกินคร่ึงคือร้อยละ 53.88  จะคดัเลือกหวัท่ีมี

ตาํหนิต่างๆ ออก รองลงมาร้อยละ 43.79 เกษตรกรจะทาํการคดัขนาดของหวัมนัฝร่ัง  

การบรรจุหลงัการเก็บเก่ียว เกษตรกรเกือบทั้งหมดคือร้อยละ 99.44 จะบรรจุหวัมนัฝร่ัง

ใส่ถุงตาข่าย ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 0.56 เก็บบรรจุใส่ถุงปุ๋ย  

การป้องกนักาํจดัแมลง เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 92.50 มีการป้องกนักาํจดัเพราะมีการ

ระบาดของแมลงศตัรูมนัฝร่ัง โดยป้องกนักาํจดัโดยใชส้ารเคมี  ท่ีเหลือร้อยละ 7.50 ไม่มีการป้องกนักาํจดั

แมลงศตัรูมนัฝร่ัง โดยเหตุผลท่ีเกษตรกรไม่ป้องกนักาํจดัแมลงส่วนใหญ่ร้อยละ 94.44 เน่ืองจากไม่มี

การระบาดของแมลงศตัรูมนัฝร่ัง ในส่วนของแมลงมีการระบาดในแปลงเกษตรกรมากท่ีสุดคือร้อยละ 

41.53 คือหนอนกระทูก้ดัตน้ รองลงมาร้อยละ 35.69 คือผีเส้ือเจาะหัวมนัฝร่ัง ร้อยละ 30.69 คือเพล้ียอ่อน 

ร้อยละ 29.03 คือแมลงวนัหนอนชอนใบ 26.94 คือเพล้ียไฟ และร้อยละ 21.81 เกษตรกรไม่ทราบช่ือแมลง 

และส่วนใหญ่ร้อยละ 91.63  มีการใช้สารเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกนักาํจดัแมลง ส่วนวิธีการ

ป้องกนักาํจดัแมลงโดยไม่ใชส้ารเคมี ร้อยละ 39.13 เกษตรกรจะใชว้ิธีการจบัทาํลายร่วมดว้ยในการ

ป้องกนักาํจดั รองลงมาร้อยละ 32.97 ใชน้ํ้าหมกัชีวภาพ ร้อยละ 21.56 ใชส้ารสะเดา ร้อยละ 4.53 ใช้

โลต้ิ้น ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 1.81 ใชก้บัดกัแสงไฟ 

การป้องกนักาํจดัโรคพืช ส่วนใหญ่ร้อยละ 92.36 เกษตรกรมีการป้องกนักาํจดั เพราะมี

การระบาดของโรคในแปลงมนัฝร่ังและป้องกันกาํจัดโดยใช้สารเคมี ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 7.64  

เกษตรกรไม่มีการป้องกนักาํจดัโรคในแปลงมนัฝร่ัง โดยเหตุผลท่ีเกษตรกรไม่ป้องกนักาํจดัโรคพืช

ส่วนใหญ่ร้อยละ 81.82 เน่ืองจากไม่มีการระบาดของโรคในแปลงมนัฝร่ัง ในส่วนของโรคท่ีระบาด 

พบวา่ร้อยละ 46.39 เกษตรกรประสบปัญหาโรคใบไหม ้ร้อยละ 39.31 เกษตรกรประสบปัญหาโรค

เห่ียวและหวัเน่า ร้อยละ 37.67 เกษตรกรประสบปัญหาโรคใบจุดสีนํ้ าตาล ร้อยละ 31.94 เกษตรกร

ประสบปัญหาโรคลาํตน้เน่า  ร้อยละ 24.44 เกษตรกรประสบปัญหาโรคเห่ียวเขียว ร้อยละ 20.92 

เกษตรกรประสบปัญหาโรคระบาดแต่ไม่ทราบช่ือโรค ร้อยละ 10.42 เกษตรกรประสบปัญหาโรค

เน่าดาํและเน่าเละ ร้อยละ 8.33 เกษตรกรประสบปัญหาโรคใบม้วนงอ ร้อยละ 7.78 เกษตรกร

ประสบปัญหาโรคโคนเน่าและแผลสะเก็ดดาํ  ร้อยละ 6.94  เกษตรกรประสบปัญหาโรคเน่าวง

แหวน ร้อยละ 5.42  เกษตรกรประสบปัญหาโรคข้ีกลากหรือแผลสะเก็ด ร้อยละ 4.86 เกษตรกร

ประสบปัญหาโรคใบด่าง ร้อยละ 3.19 เกษตรกรประสบปัญหาโรคท่ีเกิดจากไส้เดือนฝอยรากปม 

เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 92.08 มีการใช้สารเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มในการป้องกัน

กาํจดัโรค ส่วนการป้องกนักาํจดัโรคโดยไม่ใช้สารเคมี ร้อยละ 36.22 เกษตรกรใชร้ะบายนํ้ าออก 
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หรือลดความช้ืนในแปลงร่วมดว้ยในการป้องกนักาํจดั รองลงมาร้อยละ 21.02 เกษตรกรใช้วิธีการ

เผาทาํลายส่วนท่ีเป็นโรค ร้อยละ 18.02  เกษตรกรใชเ้ช้ือคีโตเม่ียม ร้อยละ 17.49 เกษตรกรใชเ้ช้ือไตร

โคเดอร์มา  

การใช้สารเคมีป้องกนักาํจดัแมลงร่วมกบัสารเคมีป้องกนักาํจดัโรคพืช เกษตรกรส่วน

ใหญ่ร้อยละ 79.10 ใชส้ารเคมีทั้งสองประเภทร่วมกนั ในจาํนวนน้ีส่วนใหญ่เกษตรกรร้อยละ 85.62 

เกษตรกรไดศึ้กษาถึงการเขา้กนัไดข้องสารเคมีแลว้ และร้อยละ 14.38  เกษตรกรไม่เคยรู้ ใชต้ามคาํ

กล่าวอา้ง   

การคัดหัวมันฝร่ังขนาดเล็กเพื่อใช้ทําพันธ์ุ เกษตรกรเกินคร่ึงคือร้อยละ 57.50  

เกษตรกรไม่ไดเ้ก็บหวัมนัฝร่ังไวท้าํพนัธ์ุ และร้อยละ 42.50 เกษตรกรไดค้ดัเก็บรักษาหวัมนัฝร่ังไว้

ทาํพนัธ์ุ โดยมีวิธีเก็บรักษาคือร้อยละ 64.38  จะฝากเก็บไวท่ี้ห้องเยน็ในจงัหวดั รองลงมาร้อยละ 

34.97 จะเก็บไวท่ี้ห้องเย็นของตนเองหรือกลุ่มในพื้นท่ี และอุณหภูมิในการเก็บรักษาหัวมนัฝร่ัง

ขนาดเล็กเพื่อใชท้าํพนัธ์ุ เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 83.95 เกษตรกรจะเก็บหวัพนัธ์ุมนัฝร่ังไวท่ี้ช่วง

อุณหภูมิ 4-6 องศาเซลเซียส รองลงมาร้อยละ 8.64 จะเก็บไวท่ี้ช่วงอุณหภูมิ 10-13 องศาเซลเซียส 

  

ตอนที ่1.3 การตลาดและการจําหน่ายผลผลติมันฝร่ังฤดูแล้งของเกษตรกร ปี 2556/57  

จาํนวนผลผลิตต่อไร่ เกษตรกร ไดผ้ลผลิตเฉล่ีย 2,502 กก./ไร่  ผลผลิตสูงสุด 4,691 กก./

ไร่ ผลผลิตตํ่าสุด 607 กก./ไร่  เม่ือดูจาํนวนผลผลิตต่อไร่พบว่าร้อยละ 36.00 ไดผ้ลผลิตเฉล่ียระหว่าง 

2,501-3,000 กก./ไร่ รองลงมาร้อยละ 25.10 ไดผ้ลผลิตเฉล่ียระหวา่ง 2,001-2,500 กก./ไร่  

เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 84.00 จะมีการจดัชั้นมาตรฐานมนัฝร่ังก่อนส่งจาํหน่าย โดย 

เกษตรกรมากกวา่คร่ึงคือร้อยละ 60.14 จะนาํผลผลิตมนัฝร่ังไปขายดว้ยตนเองยงัจุดรับซ้ือตามท่ีไดมี้

พนัธสัญญาขอ้ตกลงกบับริษทัไวแ้ลว้ รองลงมาร้อยละ 30.74  เกษตรกรนาํไปขายดว้ยตนเองยงัจุด

รับซ้ือตามท่ีไดมี้พนัธสัญญาขอ้ตกลงกบัโบรกเกอร์ไวแ้ลว้ โดยร้อยละ 61.00  จะจา้งพาหนะในการ

ขนส่งผลผลิตมนัไปยงัจุดรับซ้ือ และร้อยละ 39.00 เกษตรกรจะใช้รถของตนเองในการขนส่ง

ผลผลิตมนัไปยงัจุดรับซ้ือ และเกษตรกรมากกว่าคร่ึงหน่ึงคือร้อยละ 64.45 จาํหน่ายผลผลิตหวัมนั

ฝร่ังให้กบับริษทัเป็บซ่ีโคล่า รองลงมาร้อยละ 30.47 จาํหน่ายให้บริษทัเบอร์ร่ียุคเกอร์ ร้อยละ 2.08 

จาํหน่ายใหบ้ริษทัยูนิแชมป์ และร้อยละ 2.60 เป็นมนัฝร่ังพนัธ์ุบริโภคเกษตรกรจาํหน่ายยงัจุดรับซ้ือ

ในพื้นท่ี  

การสนบัสนุนและช่วยเหลือของบริษทัหรือโบรกเกอร์ เกษตรกรมากกวา่คร่ึงคือร้อยละ 

65.61 จะไดรั้บการสนบัสนุนเงินกูปั้จจยัการผลิต เช่น พนัธ์ุ  ปุ๋ยเคมี สารเคมีป้องกนักาํจดัศตัรูพืช 

ร้อยละ 24.67 จะไดรั้บการสนบัสนุนค่าขนส่งจากแปลงปลูกมายงัจุดรับซ้ือ  
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การทาํสัญญาและชาํระเงินของบริษทัและโบรกเกอร์ให้กบัเกษตรกร เกษตรกรส่วน

ใหญ่ร้อยละ 80.94 จะทาํสัญญาโดยตรงกบับริษทั ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 19.06  จะทาํกบัโบรกเกอร์และ

โบรกเกอร์จ่ายเงินสดภายหลงัจากหกัค่าใชจ่้ายแลว้ โดยการจ่ายเงินให้กบัเกษตรกรนั้น เกษตรกร

ประมาณคร่ึงหน่ึงคือร้อยละ 50.90 จะไดรั้บเงินโอนเขา้บญัชีธนาคารภายใน 15 วนั ภายหลงัจากหกั

ค่าใชจ่้ายแลว้ รองลงมาร้อยละ 48.30 จะไดรั้บเงินโอนเขา้บญัชีธนาคารแต่นานกวา่ 15 วนั  

รูปแบบการขายแบบเหมาสวน ซ่ึงเกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 91.36 ผูซ้ื้อมาติดต่อซ้ือ

ขณะผลผลิตพร้อมขาย ท่ีเหลือร้อยละ 8.64 ผูซ้ื้อมาจองแปลงปลูกก่อนขณะตน้มีความสมบูรณ์เกิน 50 

% แลว้ตกลงราคาไว ้โดยเกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 87.73 ขายแบบเหมาสวนให้กบัผูรั้บซ้ือจากภายใน

จงัหวดั ร้อยละ 12.27 ขายแบบเหมาสวนให้กบัผูรั้บซ้ือจากต่างจงัหวดั และราคาขายแบบเหมาสวน

เฉล่ีย 27,377 บาท/ไร่ ราคาขายเหมาสูงสุด 50,000 บาท/ไร่ ราคาขายเหมาตํ่าสุด 10,000 บาท/ไร่ เม่ือแจก

แจงราคาเป็นช่วงพบวา่ประมาณคร่ึงหน่ึงหรือร้อยละ 50.47 ขายแบบเหมาสวนไดไ้ร่ละระหวา่ง 25,001-

30,000 บาท รองลงมาร้อยละ 18.69 ได้ราคาน้อยกว่า 15,000 บาท/ไร่ ร้อยละ12.15 ไดร้าคาระหว่าง 

30,001-35,000 บาท/ไร่ ส่วนการไดรั้บเงินเกษตรกรร้อยละ  86.36 จะไดรั้บเงินจากพ่อคา้แบบเงินเช่ือ 

มีเพียงร้อยละ 13.18 ท่ีได้รับเงินจากพ่อคา้เป็นเงินสด เหตุผลท่ีเกษตรกรขายแบบเหมาสวนนั้น

เน่ืองจากเกษตรกรร้อยละ 27.89 ขาดยานพาหนะขนส่ง ร้อยละ 27.64 ไดร้าคาดีกว่า ร้อยละ 27.13 

ไม่สะดวกท่ีจะนาํไปขายเอง ร้อยละ 13.18 ขายใหน้ายทุน ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 3.52 ขายไม่เป็น  

การรับทราบราคาการรับซ้ือหวัมนัฝร่ัง เกษตรกรเกือบทั้งหมดคือร้อยละ 95.49 ทราบ

ราคารับซ้ือของบริษทั โดยเกษตรกรท่ีทราบราคารับซ้ือของบริษทัส่วนใหญ่ร้อยละ 73.32 จะทราบขอ้มูล

ราคามนัฝร่ังจากบริษทัคู่สัญญาหรือโบรกเกอร์ รองลงมาร้อยละ 18.50 ทราบจากเพื่อนบา้น/เกษตรกร

ขา้งเคียง และทราบวา่มีปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาการรับซ้ือหวัมนัฝร่ัง โดยเกษตรกรร้อยละ 37.67 เห็นวา่

การคดัเกรดและมาตรฐานของหัวมนัฝร่ังเป็นเร่ืองสําคญัท่ีสุดท่ีเก่ียวกบัราคาการรับซ้ือ รองลงมา

ร้อยละ 23.28 คือความสมบูรณ์ของหวัมนัฝร่ัง ร้อยละ 17.48 คือชนิดพนัธ์ุมนัฝร่ัง ร้อยละ10.15 คือ

ปริมาณผลผลิตในปีนั้น  

ภาชนะท่ีใช้บรรจุหัวมนัฝร่ัง เกษตรกรเกือบทั้งหมดคือร้อยละ 95.70 ใช่ถุงตาข่ายในการ

เก็บบรรจุหวัมนัฝร่ัง 

  

ตอนที ่1.4 ปัญหาอุปสรรคในการผลติมันฝร่ังฤดูแล้งของเกษตรกร ปี 2556/57  

ปัญหาและอุปสรรคในการผลิตมนัฝร่ัง เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 94.70 มีปัญหาและ   

อุปสรรคในการผลิตมนัฝร่ัง และมีปัญหาและอุปสรรคในการผลิตมนัฝร่ัง ถึง 18 ประเด็น โดย

ประเด็นสําคญัอนัดบัหน่ึงคือร้อยละ 12.87 ขาดเงินทุน รองลงมาร้อยละ 12.01 โรค/แมลงศตัรูพืช
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ระบาด ร้อยละ 8.19 ราคาปัจจยัการผลิตสูง ร้อยละ 7.56 ขาดอุปกรณ์เคร่ืองมือในการผลิต ร้อยละ 

7.17 ขาดสารเคมีป้องกนักาํจดัศตัรูพืช ร้อยละ 6.57 ขาดความรู้ในดา้นการผลิต การปฏิบติัดูแลรักษา 

ร้อยละ 6.26 ขาดแคลนแหล่งนํ้า ร้อยละ 5.20 ขาดแรงงานในการเก็บเก่ียว ร้อยละ 4.61 ราคาผลผลิต

ตกตํ่า ร้อยละ 4.33 ขาดความรู้เร่ืองการตลาดและขาดแรงงานในการปลูกในอตัราท่ีเท่ากนั ร้อยละ 

4.29 ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ร้อยละ 4.14 ขาดแรงงานในการดูแลรักษา ร้อยละ 4.06 ขาดปุ๋ยเคมี 

ร้อยละ 2.72 บริษทัรับซ้ือกดราคา ร้อยละ 2.64 โบรกเกอร์รับซ้ือกดราคา ร้อยละ 1.57 การคมนาคม

ขนส่งไม่สะดวก ร้อยละ 0.98  ขาดตลาดรองรับผลผลิต  และเกษตรกรเกือบทั้งหมดร้อยละ 96.90 

ต้องการความช่วยเหลือจากรัฐ พบว่าเกษตรกรต้องการความช่วยเหลือมากถึง 8 ประเด็น โดย

ประเด็นท่ีเกษตรกรตอ้งการความช่วยเหลือจากภาครัฐมากท่ีสุดอนัดบั 1  คือ ร้อยละ 20.58  คือ

คาํแนะนาํการป้องกนักาํจดัศตัรูพืช รองลงมาร้อยละ 17.78  คือคาํแนะนาํดา้นการผลิต การปฏิบติั

ดูแลรักษา ร้อยละ 15.57 คือคาํแนะนาํแหล่งเงินทุน ร้อยละ 14.31 คือคาํแนะนาํเร่ืองการปรับปรุงดิน 

ร้อยละ 11.01 คือคาํแนะนาํการใช้ปุ๋ย ร้อยละ 10.74 คือคาํแนะนาํเร่ืองการตลาด ร้อยละ 9.52 คือ

คาํแนะนาํเร่ืองระบบนํ้า สุดทา้ยร้อยละ 0.50 คือช่วยเหลือดา้นภยัธรรมชาติและการประกนัรายได ้

 

ตอนที ่2   ศึกษาและวเิคราะห์หาความสัมพนัธ์ของพืน้ที่ปลูก ต้นทุนการผลติและรายได้จากการ

ผลติมันฝร่ัง ของเกษตรกรในการดําเนินการปลูกมันฝร่ัง ปี 2556/57  

การทดสอบค่าเฉล่ียประชากรในส่วนของ จาํนวนตน้ทุนการผลิตเฉล่ียของตวัอย่าง 

โดยทดสอบตามค่าทางสถิติแบบ 2 ขา้ง สรุปไดว้่าตน้ทุนการผลิตเฉล่ียเป็น 12,035.59 บาท จริงท่ี

ระดบัความเช่ือมัน่อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

การทดสอบค่าเฉล่ียประชากรในส่วนของ จาํนวนรายไดจ้ากการผลิตมนัฝร่ังเฉล่ียของ

ตวัอยา่ง โดยทดสอบตามค่าทางสถิติแบบ 2 ขา้ง สรุปไดว้า่รายไดจ้ากการผลิตมนัฝร่ังเฉล่ียเป็น 

29,444.17 บาท จริงท่ีระดบัความเช่ือมัน่อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

การวเิคราะห์ค่าความแปรปรวนของตน้ทุนการผลิตมนัฝร่ังวา่มีความสัมพนัธ์กบัพื้นท่ีการ

ผลิตมนัฝร่ังของเกษตรกร พบว่าตน้ทุนการผลิตมนัฝร่ังไม่มีความสัมพนัธ์กับพื้นท่ีการผลิตมนัฝร่ัง 

แสดงวา่ตน้ทุนการผลิตมนัฝร่ังท่ีเกษตรกรปลูกต่อพื้นท่ีนั้นไม่สัมพนัธ์กบัพื้นท่ีปลูกมนัฝร่ังวา่มีจาํนวน

มากหรือจาํนวนนอ้ย แต่อาจผกผนัไปตามสภาพการปลูก ความนิยมและตน้ทุนท่ีเกษตรกรมี 

จากการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนของตน้ทุนการผลิตมนัฝร่ังว่ามีความสัมพนัธ์กบั

รายไดจ้ากการผลิตมนัฝร่ังของเกษตรกร พบวา่ตน้ทุนการผลิตมนัฝร่ังมีความสัมพนัธ์กบัรายไดจ้าก

การผลิตมนัฝร่ัง อยา่งมีนยัสําคญัยิ่งทางสถิติ แสดงว่าเกษตรกรท่ีใช้ตน้ทุนการผลิตสูงข้ึน ส่งผลทาํ

ใหผ้ลผลิตมนัฝร่ังสูงข้ึนจึงทาํใหเ้กษตรกรมีรายไดสู้งข้ึนตามไปดว้ย 
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จากการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนของพื้นท่ีการผลิตมนัฝร่ังว่ามีความสัมพนัธ์กบั

รายไดจ้ากการผลิตมนัฝร่ังของเกษตรกร พบวา่พื้นท่ีการผลิตมนัฝร่ังมีความสัมพนัธ์กบัรายไดจ้าก

การผลิตมนัฝร่ัง อย่างมีนยัสําคญัยิ่งทางสถิติ แสดงว่าเกษตรกรท่ีมีพื้นท่ีปลูกมนัฝร่ังจาํนวนไร่

มากกวา่จะมีรายไดเ้ฉล่ียต่อไร่มากกวา่เกษตรกรท่ีมีพื้นท่ีปลูกมนัฝร่ังนอ้ยกวา่  

ตอนที ่3 ข้อเสนอแนะจากเกษตรกรผู้ตอบแบบสอบถามที่ผู้ปลูกมันฝร่ังฤดูแล้ง  ปี 2556/57  

ขอ้เสนอแนะและความตอ้งการความช่วยเหลือเพิ่มเติม พบวา่เกษตรกรตอ้งการให้ปรับ

ราคาประกนัเพิ่มข้ึน โดยมีความถ่ีมากท่ีสุดคือ 41 รองลงมาเป็นประเด็นให้ความรู้ในการลดตน้ทุน

การผลิตมนัฝร่ัง, ช่วยจดัหาแหล่งนํ้าเพิ่มเติมและโอนเงินหลงัเก็บเก่ียวภายโดยเร็ว ไม่ควรเกิน 15 วนั

ตามกําหนด โดยมีความถ่ีเท่ากันคือ 8 ส่วนประเด็นถัดมาคือเพิ่มจุดรับซ้ือในหมู่บ้าน, หาพืช

เศรษฐกิจใหม่มาส่งเสริมทดแทนมนัฝร่ังกรณีสภาพไม่เหมาะสมหรือผลผลิตตํ่าและให้เจา้หน้าท่ี

ของรัฐออกมาดูแลร่วมกบัตวัแทนบริษทัมนัฝร่ัง โดยมีความถ่ีเท่ากนัคือ 3 ประเด็นถดัมาคือลดราคา

หวัพนัธ์ุและสามารสั่งซ้ือหวัพนัธ์ุจากศูนยฯ์ เองได,้ บริษทัเพิ่มโควตา้การผลิตให้เกษตรกรมากข้ึน

และช่วยเร่ืองภยัธรรมชาติ โดยมีความถ่ีเท่ากนัคือ 2 และสุดทา้ยให้มีการสนบัสนุนเคร่ืองทุ่นแรงใน

การเก็บเก่ียว โดยมีความถ่ีคือ 1 ตามลาํดบั 
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ฆริกา คนัธา   และอภิรักษ ์ หลกัชยักุล,  2557.  การปลูกมนัฝร่ัง. น. 35-45  สภาพแวดลอ้มท่ี

เหมาะสมในการปลูกมนัฝร่ัง, กรมส่งเสริมการเกษตร. สาํนกัส่งเสริมและจดัการสินคา้เกษตร, 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จาํกดั. กรุงเทพฯ. 

จิราภา  จอมไธสง,  2557.  การปลูกมนัฝร่ัง. น. 103-104  แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมนั

ฝร่ัง, กรมส่งเสริมการเกษตร. สาํนกัส่งเสริมและจดัการสินคา้เกษตร, ชุมนุมสหกรณ์

การเกษตรแห่งประเทศไทย จาํกดั. กรุงเทพฯ. 

บณัฑิต ตนัศิริ และคาํรณ ไทรฟัก. 2542. การประเมินคุณภาพท่ีดิน (Qualitative Land Evaluations).     

พิมพค์ร้ังท่ี 2 กรุงเทพฯ : กองวางแผนการใชท่ี้ดิน กรมพฒันาท่ีดิน. 

บณัฑิต หิรัญสถิตยพ์ร 2546. รายงานการวิจยัการพฒันาและการถ่ายทอดเทคโนโลยเีคร่ืองขดุมนัฝร่ัง

แบบตระแกรงร่อนบนัไดเล่ือนติดรถไถเดินตาม, มหาวทิยาลยัแม่โจ.้ เชียงใหม่. 61 น. 

มนตรี เอ่ียมวมิงัสา. 2544. โรคท่ีเกิดจากไส้เดือนฝอย. หนา้ 11-12. ใน: คู่มือโรคและแมลงศตัรูมนั

ฝร่ัง. พิมพค์ร้ังท่ี 2. สาํนกัวจิยัและพฒันาการเกษตร เขตท่ี 1 กรมวชิาการเกษตร. 
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ยวุรินทร์ บุญทบ. 2544. อนุกรมวธิานของแมลง. กลุ่มกีฏและสัตววทิยา. สาํนกัวจิยัพฒันาการ

อารักขาพืช กรมวชิาการเกษตร. 111 หนา้ 

วงศ ์บุญสืบสกุล. 2544. โรคท่ีเกิดจากเช้ือแบคทีเรีย. หนา้ 13-20. ใน: คู่มือโรคและแมลงศตัรูมนัฝร่ัง. 

พิมพค์ร้ังท่ี 2. สาํนกัวจิยัและพฒันาการเกษตร เขตท่ี 1 กรมวชิาการเกษตร. 

ศูนยว์จิยัเกษตรหลวงเชียงใหม่. 2556. โครงการผลิตหวัพนัธ์ุมนัฝร่ังเพื่อทดแทนการนาํเขา้ เสนอเพื่อ

ขอสนบัสนุนงบประมาณจากกองทุนปรับโครงสร้างการผลิต (FTA). สถาบนัวจิยัพืชสวน     

กรมวชิาการเกษตร. 25 หนา้ 

สมศกัด์ิ ศิริพลตั้งมัน่, วภิาดา ปลอดครบุรี. 2554. แมลงศตัรูพืชผกั. กลุ่มบริหารศตัรูพืช สาํนกัวจิยั

พฒันาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร. 271 หนา้ 

สมศกัด์ิ ศิริพลตั้งมัน่, สมรวย รวมชยัอภิกุล และอุราพร หนูนารถ. 2552. แมลงศตัรูผกั ไมด้อกและ

เห็ด. กลุ่มงานวจิยัการใชส้ารป้องกนักาํจดัศตัรูพืช กลุ่มกีฏและสัตววทิยา สาํนกัวจิยัพฒันาการ

อารักขาพืช กรมวชิาการเกษตร. 87 น. 

สืบศกัด์ิ สนธิรัตน. 2528. ไส้เดือนฝอยศตัรูพืช. ภาควชิาโรคพืช คณะเกษตร 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ โรงพิมพส์าํนกัส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

บางเขน, กรุงเทพฯ   

สุพตัรา ดลโสภณ. 2544. แมลงศตัรูมนัฝร่ัง. หนา้ 25-38. ใน: คู่มือโรคและแมลงศตัรูมนัฝร่ัง.       

พิมพค์ร้ังท่ี 2. สาํนกัวจิยัและพฒันาการเกษตร เขตท่ี 1 กรมวชิาการเกษตร. 

สุรชาติ คูอาริยะกุล. 2544. โรคท่ีเกิดจากเช้ือรา. หนา้ 1-10. ใน: คู่มือโรคและแมลงศตัรูมนัฝร่ัง.    

พิมพค์ร้ังท่ี 2. สาํนกัวจิยัและพฒันาการเกษตร เขตท่ี 1 กรมวชิาการเกษตร. 

สุรชาติ คูอาริยะกูล. 2546. ประสิทธิภาพของสารป้องกนักาํจดัโรคพืชบางชนิดในการควบคุมโรคใบ

ไหมข้องมนัฝร่ังในฤดูฝน. ใน รายงานความกา้วหนา้โครงการวจิยัการผลิตมนัฝร่ังในฤดูฝน. 

โครงการวจิยัดา้นการเกษตร กรมวชิาการเกษตร 

อภิรักษ ์ หลกัชยักุล และสมบติั ห.เพียรเจริญ,  2557.  การปลูกมนัฝร่ัง. น. 1-19 บทนาํ, กรมส่งเสริม

การเกษตร. สาํนกัส่งเสริมและจดัการสินคา้เกษตร, ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย 

จาํกดั. กรุงเทพฯ. 

อภิรักษ ์ หลกัชยักุล และอรทยั วงคเ์มธา,  2557.  การปลูกมนัฝร่ัง. น. 63-101 การปฏิบติัดูแลรักษา, 

กรมส่งเสริมการเกษตร. สาํนกัส่งเสริมและจดัการสินคา้เกษตร, ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร

แห่งประเทศไทย จาํกดั. กรุงเทพฯ. 
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อภิรักษ ์ หลกัชยักุล,  2557.  การปลูกมนัฝร่ัง. น. 107-120 การตลาดและระบบการตลาดมนัฝร่ัง, 

กรมส่งเสริมการเกษตร. สาํนกัส่งเสริมและจดัการสินคา้เกษตร, ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร

แห่งประเทศไทย จาํกดั. กรุงเทพฯ. 

อภิรักษ ์ หลกัชยักุล,  2557.  การปลูกมนัฝร่ัง. น. 123-127 การเก็บรักษาหวัมนัฝร่ัง, กรมส่งเสริม

การเกษตร. สาํนกัส่งเสริมและจดัการสินคา้เกษตร, ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย 

จาํกดั. กรุงเทพฯ. 

อภิรักษ ์ หลกัชยักุล,  2557.  การปลูกมนัฝร่ัง. น. 129-132  คุณภาพมนัฝร่ังท่ีโรงงานตอ้งการ ,     

กรมส่งเสริมการเกษตร. สาํนกัส่งเสริมและจดัการสินคา้เกษตร, ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร

แห่งประเทศไทย จาํกดั. กรุงเทพฯ. 
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การเกษตร. สาํนกัส่งเสริมและจดัการสินคา้เกษตร, ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย 

จาํกดั. กรุงเทพฯ. 
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สาํนกัส่งเสริมและจดัการสินคา้เกษตร, ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จาํกดั. 

กรุงเทพฯ. 

อรทยั วงคเ์มธา. 2557. ยกร่างแผนยทุธศาสตร์งานวิจยัและพฒันามนัฝร่ัง ปี พ.ศ. 2559-2563. 
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แบบสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ปลูกมนัฝร่ัง 

เร่ือง ศึกษาการผลติมนัฝร่ังฤดูแล้ง ปี 2556/57 

วนัท่ีสมัภาษณ์ ………….. แบบสอบถามเลขท่ี ……………  ผูส้มัภาษณ์      ………….…………………….. 

เกษตรกร  ช่ือ....................... นามสกลุ ....................  หมายเลขบตัรประจาํตวัประชาชน .................................... 

บา้นเลขท่ี ....... ช่ือบา้น ................... หมู่ท่ี ...... ตาํบล.................. อาํเภอ.................. จงัหวดั................................ 

ตอนที ่1 สภาพพื้นฐานทางเศรษฐกจิและสังคมบางประการของเกษตรกร 

1. เพศ ( ของเจา้ของกิจการ )  (   )  ชาย  (   ) หญิง 

2. อาย ุ  ………..  ปี  ( เศษเกิน 6 เดือนนบัข้ึนเป็น 1 ปี ) 

3. สถานภาพ (   )  โสด  (   )  แต่งงาน (   )  หยา่ร้าง – หมา้ย 

4. จาํนวนสมาชิกในครัวเรือนทั้งหมด จาํนวน …………….. คน (อยูเ่ป็นประจาํ) 

5. จาํนวนสมาชิกในครัวเรือนท่ีทาํการเกษตร จาํนวน …………. คน  

6. ระดบัการศึกษา ( ของเกษตรกรเจา้ของกิจการ )  

(   )  ไม่เคยเรียนหนงัสือเลย   (   ) จบประถมตน้ 

(   )  จบประถมศึกษาตอนปลาย  (   ) จบมธัยมศึกษาตอนตน้    

(   )  จบมธัยมศึกษาตอนปลาย  (   ) จบประกาศนียบตัร/อนุปริญญา     

(   )  จบปริญญาตรี    (   ) สูงกวา่ปริญญาตรี    

7. การประกอบอาชีพหลกัของท่าน 

 (   )  การเกษตร    (   ) รับจา้ง 

 (   )  คา้ขาย    (   ) รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ 

 (   )  พนกังานเอกชน   (   ) อ่ืนๆ ……………….. 

8. การประกอบอาชีพรองของท่าน 

 (   )  การเกษตร    (   ) รับจา้ง 

 (   )  คา้ขาย    (   ) รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ 

 (   )  พนกังานเอกชน   (   ) อ่ืนๆ ……………….. 

9. การจา้งแรงงานเพ่ือช่วยในการปฏิบติัดูแลรักษา  ( เฉพาะมนัฝร่ัง ) 

 (   )  จา้ง เพ่ิม    (   ) ไม่จา้ง 

10. กรณีมีการจา้งแรงงานเพ่ิมเติม ( เฉพาะมนัฝร่ัง ) จา้งแบบ 

 (   ) จา้งประจาํ    (   ) จา้งรายวนั  

11. จา้งเพ่ิมแบบประจาํ  จาํนวน  ………. คน ค่าจา้งแบบประจาํ   จาํนวน ……….. บาท/เดือน/คน 

12. จา้งรายวนั   จาํนวน ……….. คน /ปี ค่าจา้งรายงวนั จาํนวน ……….. บาท/คน/วนั 

13. พ้ืนท่ีทาํการเกษตรทั้งหมด (รวมทั้งท่ีมีเอกสารสิทธ์ิ/ไม่มีเอกสารสิทธ์ิ) …………… ไร่ 

หน้าที ่1 
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14. พ้ืนท่ีการเกษตรของตนเอง ทั้งหมด ……….. ไร่ 

15. พ้ืนท่ีการเกษตรท่ีเช่าเพ่ิม   ทั้งหมด ……….. ไร่   

16. ค่าเช่าท่ีดิน ปี 2556   จาํนวน  ……….. บาท / ไร่ 

17. พ้ืนท่ีการเกษตรท่ีใชใ้นกิจกรรมการปลูกมนัฝร่ัง ใชใ้นการปลูกพืชอะไรบา้งในรอบปีท่ีผา่นมา (ตอบไดห้ลายคาํตอบ) 

 (   )  ปลูกขา้วนาปี    (   ) ปลูกมนัฝร่ัง 

(   )  ขา้วนาปรัง    (   ) หอมแดง 

(   )  กระเทียม    (   ) หอมหวัใหญ ่

(   )  ถัว่เหลือง/ถัว่เหลืองฝักสด  (   ) มะเขือเทศ 

(   )  พืชอ่ืน (ระบุ) .........................  (   ) พืชอ่ืน (ระบุ) ......................... 

18. พ้ืนท่ีปลูกมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556 ท่ีผา่นมา จาํนวน ............... ไร่ 

19. ตน้ทุนการปลูกมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556 ท่ีผา่นมา จาํนวน ............... บาท/ไร่ 

20. รายไดจ้ากการปลูกมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556 ท่ีผา่นมา จาํนวน ............... บาท/ไร่ 

21. ความรู้ทางดา้นการผลิตมนัฝร่ัง ท่ีท่านไดรั้บทราบ ไดจ้ากส่ือใดมากท่ีสุด เรียงตามลาํดบั (ตอบไดห้ลายคาํตอบ) 

 (   )  วทิยกุระจายเสียง   (   ) วทิยโุทรทศัน ์

 (   )  หนงัสือพิมพ ์    (   ) นิตยสาร / หนงัสือ 

 (   )  โปสเตอร์    (   ) เอกสาร คาํแนะนาํ ใบปลิว 

(   )  อ่ืนๆ  (ระบุ) …………………… 

22. ความรู้ทางดา้นการผลิตมนัฝร่ัง ท่ีท่านไดรั้บทราบ ไดจ้ากบุคคลใดมากท่ีสุด เรียงตามลาํดบั (ตอบไดห้ลายคาํตอบ) 

 (   )  เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร  (   ) เจา้พนกังานจาก ธ.ก.ส. 

 (   )  พฒันากร    (   ) อาจารยจ์ากวทิยาลยั / มหาวทิยาลยั 

 (   )  เกษตรกรผูน้าํ    (   ) เกษตรกรขา้งเคียง / เพ่ือนบา้น 

 (   )  ตวัแทนบริษทัท่ีไดท้าํพนัธสญัญากนัไวแ้ลว้  (   )โบรกเกอร์ท่ีไดท้าํพนัธสญัญากนัไวแ้ลว้ 

 (   )  ตวัแทนบริษทัเอกชนท่ีจาํหน่ายปัจจยัการผลิตทางการเกษตร 

 (   )  อ่ืนๆ (ระบุ) ………………………………………………… 

23. ท่านกูย้มืเงินมาเพ่ือใชใ้นการเกษตร หรือไม ่

 (   )  กู ้     (   ) ไม่ไดกู้ ้

24. เงินท่ีท่านกูม้า ใชเ้ฉพาะการปลูกและการปฏิบติัดูแลรักษามนัฝร่ังอยา่งเด่ียวหรือไม่ 

 (   )  ใชเ้ฉพาะการปลูกมนัฝร่ังอยา่งเดียว (   ) ใชใ้นกิจกรรมการเกษตรทุกกิจกรรม 

25. ถา้ท่านกูเ้งิน ท่านกูจ้ากแหล่งใด (ตอบไดห้ลายคาํตอบ) 

 (   )  ธ.ก.ส.    (   ) สหกรณ์การเกษตร 

 (   )  กลุ่มเกษตรกร    (   ) ธนาคารพาณิชย ์(ระบุ) ………………..  

 (   )  บริษทัท่ีไดท้าํพนัธสญัญาโดยตรง  (   ) โบรกเกอร์ จากบริษทัท่ีทาํพนัธสญัญา 

 (   )  นายทุน / พอ่คา้   (   ) ญาติพ่ีนอ้ง   (   )  อ่ืนๆ (ระบุ) ………… 
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26. ท่านเป็นสมาชิกกลุ่มท่ีมีกิจกรรมทางการเกษตรหรือไม่  (ถามรวมถึงสมาชิกทุกคนในครัวเรือน) 

 (   )  เป็น      (   ) ไม่เป็น 

27. ถา้ท่านเป็นสมาชิกกลุ่มท่ีมีกิจกรรมทางการเกษตร ท่านเป็นสมาชิกกลุ่มอะไร (ตอบไดห้ลายคาํตอบ) 

 (   )  กลุ่ม ธ.ก.ส.    (   ) กลุ่มสหกรณ์การเกษตร  

(   )  กลุ่มเกษตรกร    (   ) กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร 

(   )  กลุ่มยวุเกษตรกร   (   ) กลุ่ม / ชมรมไมผ้ล 

(   )  กลุ่ม ไอ.พี.เอม็     (   ) กลุ่มอ่ืนๆ (ระบุ) ………………….. 

28. เคร่ืองมือทุนแรงทางการเกษตร ท่ีท่านมี (ตอบไดห้ลายคาํตอบ) 

 (   )  รถแทรกเตอร์  (ใหญ่)   (   ) รถแทรกเตอร์เลก็ 

 (   )  รถไถเดินตาม    (   ) ปรับใชร้ถไถเดินตาม ไถพลิกเพ่ือการเก็บเก่ียว 

(   )  เคร่ืองเก่ียว / เก่ียวนวด   (   ) เคร่ืองพน่สารเคมี ชนิดโยก/ใชแ้รง   

(   )  เคร่ืองพน่สารเคมี ชนิดเคร่ืองยนต ์ (   ) เคร่ืองสูบนํ้ า     

(   )  เคร่ืองตดัหญา้    (   ) อ่ืนๆ (ระบุ) …………………….. 

29. ยานพาหนะท่ีใชใ้นครัวเรือน 

 (   )  มี     (   ) ไม่มี 

30. ถา้ท่านมียานพาหนะ ท่านมีอะไรบา้ง (ตอบไดห้ลายคาํตอบ) 

 (   )  จกัรยาน    (   ) จกัรยานยนต ์

 (   )  รถยนตก์ระบะ 4 ลอ้   (   ) รถยนตเ์ก๋ง 

 (   )  รถยนต ์6 ลอ้    (   ) อ่ืนๆ (ระบุ) …………………….. 

 

ตอนที ่2  สภาพการผลติมนัฝร่ังฤดูแล้ง ปี 2556 ของเกษตรกร 

31. ท่านปลูกมนัฝร่ังฤดูแลง้  เป็นประเภท 

(   )  พนัธ์ุบริโภค     (   ) พนัธ์ุโรงงาน   (   ) ทั้งสองประเภท  

32. ลกัษณะพ้ืนท่ีปลูกมนัฝร่ังฤดูแลง้ ปี 2556 

(   )  เป็นพ้ืนท่ีเพาะปลูกมนัฝร่ังอยา่งเดียว 

(   )  เป็นพ้ืนท่ีทาํการเกษตรท่ีหลากหลายแต่ปลูกมนัฝร่ังหลงัเก็บเก่ียวพืชอ่ืนแลว้  

(   )  อ่ืนๆ (ระบุ) ...............................................................  

33. แหล่งท่ีมาของพนัธ์ุมนัฝร่ังท่ีปลูก (ตอบไดห้ลายคาํตอบ) 

(   )  เก็บรักษาพนัธ์ุไวด้ว้ยตนเอง   (   ) ช้ือจากเกษตรกรขา้งเคียง / เพ่ือนบา้น 

(   )  ช้ือจากโรงงานตามพนัธสญัญาขอ้ตกลง (   ) ไดรั้บการสนบัสนุนจากทางราชการ 

(   )  อ่ืนๆ (ระบุ)  ………………………. 
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34. พนัธ์ุมนัฝร่ังท่ีท่านปลูก (ตอบไดห้ลายคาํตอบ) 

(   )  มนัฝร่ังพนัธ์ุบริโภค  

(   ) พนัธ์ุสปุนตา้ (Spunta)   (   )  พนัธ์ุอ่ืน (ระบุ) ……………  

(   )  มนัฝร่ังพนัธ์ุโรงงาน 

(  ) พนัธ์ุแอตแลนติค (Atlantic)  (  ) พนัธ์ุเคนนีเบค (Kennebec) 

(  ) พนัธ์ุเอฟเอล 1867 (FL 1867)  (  ) พนัธ์ุเอฟเอล 2027 (FL 2027) 

(  ) พนัธ์ุเอฟเอล 2215 (FL 2215)  (  ) พนัธ์ุอ่ืนๆ ระบุ ................. 

35. การเตรียมพนัธ์ุมนัฝร่ัง 

(   )  มีการเตรียมหวัพนัธ์ุโดยการผึ่งในท่ีร่มเพ่ือใหมี้การแตกตาของหวัพนัธ์ุก่อนปลูก 

(   ) ไม่มีการเตรียมหวัพนัธ์ุ 

36. การปฏิบติัในการปลูกโดยใชห้วัพนัธ์ุมนัฝร่ัง 

(   ) ปลูกทั้งหวั    (   ) ปลูกโดยการผา่หวัพนัธ์ุ 

37. ถา้ท่านปลูกโดยการผา่หวัพนัธ์ุ  ท่านไดป้ฏิบติัดงัน้ีหรือไม่  (ตอบไดห้ลายคาํตอบ) 

(   ) ผา่หวัพนัธ์ุก่อนปลูก 1-2 สปัดาห์  (   ) มีดท่ีใชผ้า่เช็ดดว้ยแอลกอฮอล ์

(   ) นาํหวัพนัธ์ุท่ีผา่แลว้ไปแช่นํ้ ายาฆ่าเช่ือรา (   ) นาํหวัพนัธ์ุท่ีผา่แลว้ไปผึ่งใหแ้หง้ในท่ีร่ม 

(   ) นาํหวัพนัธ์ุท่ีผา่แลว้ไปเพาะในแปลงเพาะ (   ) นาํหวัพนัธ์ุท่ีผา่แลว้ไปเพาะในลงัไมห้รือกระสอบป่าน 

38. โปรดระบุระบบการใชพ้ื้นท่ีเพ่ือการเกษตร เฉพาะแปลงท่ีปลูกมนัฝร่ังของท่านเป็นแบบใด 

(   )  ปลูกขา้วนาปี – ตามดว้ยปลูกมนัฝร่ัง – ตามดว้ยขา้วนาปรัง  

(   )  ปลูกขา้วนาปี – ตามดว้ยปลูกมนัฝร่ัง – ตามดว้ยขา้วโพด  

(   )  ปลูกขา้วนาปี – ตามดว้ยปลูกมนัฝร่ัง – ตามดว้ยพืชผกั  

(   )  ปลูกขา้วนาปี – ตามดว้ยขา้วนาปรัง – ตามดว้ยปลูกมนัฝร่ัง  

(   )  ปลูกขา้วนาปี – ตามดว้ยขา้วโพด – ตามดว้ยปลูกมนัฝร่ัง  

(   )  ปลูกขา้วนาปี – ตามดว้ยพืชผกั – ตามดว้ยปลูกมนัฝร่ัง 

(   )  อ่ืนๆ ระบุ.................. – ตามดว้ยปลูก ...................... – ตามดว้ย ........................ 

39. วธีิการปลูกมนัฝร่ังของท่านเป็นแบบใด 

(   ) ปลูกแบบแถวเด่ียวไม่ยกร่อง   (   ) ปลูกแบบแถวเด่ียวยกร่อง 

(   ) ยกแปลงปลูกแบบแถวคู ่   (   ) อ่ืนๆ (ระบุ) .................................. 

40. ท่านมีการไถดะแปลงปลูกหรือไม่ 

(   )  มีการไถดะแปลงปลูก   (   ) ไม่มีการไถดะแปลงปลูก 

41. ท่านตากดินก่อนปลูกหรือไม่ 

(   )  ตากดิน     (   ) ไม่ตากดิน 

42. กรณีตากดิน ท่านตากดินเป็นช่วงเวลาประมาณ 

(   )  1  สปัดาห์ (   )  2  สปัดาห์  (   )  3 สปัดาห์        (   )  ระบุ .............. 
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43. ท่านมีการปรับปรุงดินก่อนปลูกหรือไม่ 

(   ) ไดป้รับปรุงดิน    (   ) ไม่ไดป้รับปรุงดิน 

44. กรณีมีการปรับปรุงดินก่อนปลูก ท่านใชอ้ะไรบา้ง (ตอบไดห้ลายคาํตอบ) 

(   ) ใชปุ๋้ยคอก จาํนวน ……… ก.ก. / ไร่ (   ) ใชปุ๋้ยหมกั จาํนวน ……… ก.ก. / ไร่ 

(   ) ใชปู้นขาว จาํนวน ……… ก.ก / ไร่ (   ) อ่ืนๆ (ระบุ) ……...........................…..  

45. ในกิจกรรมการเตรียมดินปลูก ท่านทาํเองหรือจา้ง 

(   ) ทาํเองทั้งหมด  (   ) ทาํเองบางส่วน  (   ) จา้งทั้งหมด 

46. ระบบการใหน้ํ้ าในแปลงมนัฝร่ัง 

(   ) ระบบใหน้ํ้ าผิวดินแบบปล่อยตามร่อง (   ) ระบบใหบ้นผิวดินแบบใชส้ายยางรด 

(   ) ระบบสปริงเกอร์   (   ) ระบบนํ้ าหยด    

(   ) ระบบอ่ืนๆ (ระบุ) ………………………. 

47. ระยะเวลาการใหน้ํ้ าในแปลงมนัฝร่ังของท่าน 

(   )  กาํหนดเป็นระยะ   (   ) ดูตามสภาพในแปลงและความเหมาะสม 

48. ท่านไดน้าํตวัอยา่งดินไปตรวจวเิคราะห์หรือไม่ 

 (   ) ไดน้าํไปตรวจวเิคราะห์   (   ) ไม่ไดน้าํไปตรวจวเิคราะห์   

49. ท่านใส่ปุ๋ยอะไรบา้ง (กรณีปฏิบติัดูแลรักษาในการปลูกมนัฝร่ัง ไม่ใชก้ารปรับพ้ืนท่ีปลูก) 

(   ) ปุ๋ยเคมีอยา่งเดียว  (   ) ปุ๋ยอินทรียอ์ยา่งเดียว  (   ) ใส่ปุ๋ยทั้ง 2 ชนิด ร่วมกนั 

50. ท่านใส่ปุ๋ยเคมี สูตรอะไรบา้ง และปริมาณ/ไร่  

คร้ังท่ี 1 ใชปุ๋้ยสูตร ......................................อตัรา ………. ก.ก. / ไร่  ใส่ระยะ.................................. 

คร้ังท่ี 2 ใชปุ๋้ยสูตร ......................................อตัรา ………. ก.ก. / ไร่  ใส่ระยะ.................................. 

คร้ังท่ี 3 ใชปุ๋้ยสูตร ......................................อตัรา ………. ก.ก. / ไร่  ใส่ระยะ.................................. 

คร้ังท่ี 4 ใชปุ๋้ยสูตร ......................................อตัรา ………. ก.ก. / ไร่  ใส่ระยะ.................................. 

51. วธีิการใส่ปุ๋ยของท่าน (ตอบไดห้ลายคาํตอบ) 

(   )  รองกน้หลุมก่อนปลูก          (   ) โรยเป็นแถวขา้งตน้แลว้กลบพร้อมพนูดินกลบโคน 

(   )  โรยเป็นแถวไม่กลบ  (   ) วธีิอ่ืน (ระบุ) ………………………………… 

52. ถา้ท่านใส่ปุ๋ยอินทรียผ์สมในการใส่ปุ๋ยเคมีท่านใชป้ริมาณ …….… ก.ก./ไร่  

53. ท่านฉีดปุ๋ยทางใบเสริมแก่มนัฝร่ัง หรือไม่ 

(   )  ฉีดพน่เพ่ิม   (   ) ไม่ฉีดพน่เพ่ิม 

54. ถา้ท่านใหปุ๋้ยทางใบเสริม แก่มนัฝร่ังท่านใชสู้ตรอะไรและปริมาณ เท่าไร 

(   )  ………………………..  ปริมาณ ……….. ซีซี.  ฉีดพน่ช่วงอาย ุ …………………วนั 

(   )  ………………………..  ปริมาณ ……….. ซีซี.  ฉีดพน่ช่วงอาย ุ …………………วนั 

(   )  ………………………..  ปริมาณ ……….. ซีซี.  ฉีดพน่ช่วงอาย ุ …………………วนั 

(   )  ………………………..  ปริมาณ ……….. ซีซี.  ฉีดพน่ช่วงอาย ุ …………………วนั 
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55. ท่านพนูโคนมนัฝร่ังหรือไม่ 

(   )  มีการพนูโคน    (   ) ไม่มีการพนูโคน 

56. ท่านกาํจดัวชัพืชในแปลงปลูกมนัฝร่ังหรือไม่ 

(   )  มีการกาํจดัวชัพืช   (   ) ไม่มีการกาํจดัวชัพืช 

57. ถา้ท่านกาํจดัวชัพืช ท่านกาํจดัวชัพืชโดยวธีิใด (ตอบไดห้ลายคาํตอบ) 

(   )  โดยใชส้ารเคมี  (   ) โดยการถาง/ดาย/ถอน  (   ) วธีิอ่ืน (ระบุ) ........ 

58. ท่านใชว้ธีิใดในการพิจารณาเก็บเก่ียวมนัฝร่ัง (ตอบไดห้ลายคาํตอบ) 

(   )  นบัอายตุามพนัธ์ุ  (   ) ดูสภาพของใบท่ีเหลืองเห่ียวและตน้เร่ิมพบัลง  (   )  อ่ืนๆ (ระบุ) …… 

59. ก่อนทาํการไถเก็บเก่ียว ท่านตดัตน้มนัฝร่ังออกก่อนหรือไม่ 

(   )  มีการตดัตน้มนัฝร่ังออกก่อน (   ) ไม่มีการตดัตน้มนัฝร่ัง 

60. ถา้ท่านตดัตน้มนัฝร่ังออกก่อนเก็บเก่ียว ท่านตดัก่อนไถเก็บเก่ียวก่ีวนั 

(   ) นอ้ยกวา่ 3 วนั (   ) 3 วนั  (   ) 5 วนั  (   ) 7 วนั  (   ) มากกวา่ 7 วนั 

61. ทาํไมจึงตอ้งตดัตน้มนัฝร่ังออกก่อนการไถหรือขดุก่อนเก็บเก่ียว (ตอบไดห้ลายคาํตอบ) 

(   ) เพ่ือความสะดวกในการไถและเก็บหวัมนัฝร่ัง (   ) เพ่ือใหมี้การสะสมแป้งในหวัมนัฝร่ังมากข้ึน 

(   ) เพ่ือ (ระบุ).............................................  (   ) เพ่ือ (ระบุ)............................................. 

62. ท่านเก็บเก่ียวมนัฝร่ังโดยวธีิการใด (ตอบไดห้ลายคาํตอบ) 

(   )  ใชร้ถไถแบบดดัแปลงไถผลิกดินก่อนแลว้ใชค้นเก็บผลผลิตหวัมนัฝร่ัง 

(   )  ใชเ้คร่ืองไถและเก็บหวัมนัฝร่ังพร้อมในคราวเดียวกนั 

(   )  ใชค้นขดุผลิกดินก่อนแลว้ใชค้นเก็บผลผลิตหวัมนัฝร่ัง 

(   )  วธีิการอ่ืนๆ (ระบุ) ………………………………………………………. 

63. หลงัการเก็บเก่ียวมนัฝร่ังแลว้ ท่านขายผลผลิตทนัทีหรือไม่ 

(   )  เก็บไวร้อการจาํหน่าย ……… วนั   เหตุผล ……………………………………………… 

(   )  จาํหน่ายยงัจุดรับซ้ือเลยทนัที 

(   )  อ่ืนๆ (ระบุ) .................................................................................. 

64. หลงัการเก็บเก่ียวมนัฝร่ังแลว้ ท่านปฏิบติัอยา่งไรต่อหวัมนัฝร่ัง (ตอบไดห้ลายคาํตอบ) 

(   )  ไม่ปฏิบติัใดๆ เลย   (   ) ทาํการคดัขนาด 

(   )  มีการคดัเลือกหวัท่ีมีตาํหนิตา่งๆ ออก (   ) เก็บบรรจุใส่ถุงตาข่าย (   )  อ่ืนๆ (ระบุ) ……… 

65. ท่านมีการป้องกนักาํจดัแมลงศตัรูพืช ในแปลงปลูกมนัฝร่ังหรือไม่ 

(   )  มีการป้องกนักาํจดั  เพราะมีการระบาดของแมลงศตัรูมนัฝร่ัง 

(   )  ไม่มีการป้องกนักาํจดั  เพราะไม่มีการระบาดของแมลงศตัรูมนัฝร่ัง 

(   )  ไม่มีการป้องกนักาํจดั    แตมี่การระบาด เพราะไม่ทราบถึงวธีิการในการป้องกนักาํจดั  

(   )  ไม่มีการป้องกนักาํจดั    แตมี่การระบาด เพราะไม่ทราบช่ือแมลง จึงไม่รู้วธีิป้องกนักาํจดั 

(   )  ไม่มีการป้องกนักาํจดั    แตมี่การระบาด เพราะ …………………………………………. 

หน้าที ่6 



146 
 

66. กรณีมีการป้องกนักาํจดัแมลงศตัรูในแปลงปลูกมนัฝร่ังฤดูแลง้ท่ีผา่นมา มีการระบาดของแมลงศตัรูพืช

อะไรบา้ง  (ตอบไดห้ลายคาํตอบ) 

(   )  ไม่ทราบช่ือ  (   ) ไม่ใชส้ารเคมี  (   ) ใชส้ารเคมี คือ …………………………. 

(   )  ผีเส้ือเจาะหวัมนัฝร่ัง (   ) ไม่ใชส้ารเคมี  (   ) ใชส้ารเคมี คือ …………………………. 

(   )  หนอนกระทูก้ดัตน้ (   ) ไม่ใชส้ารเคมี  (   ) ใชส้ารเคมี คือ …………………………. 

(   )  แมลงวนัหนอนชอนใบ (   ) ไม่ใชส้ารเคมี  (   ) ใชส้ารเคมี คือ …………………………. 

(   )  เพล้ียไฟ  (   ) ไม่ใชส้ารเคมี  (   ) ใชส้ารเคมี คือ …………………………. 

(   )  เพล้ียอ่อน  (   ) ไม่ใชส้ารเคมี  (   ) ใชส้ารเคมี คือ …………………………. 

(   )  แมลง อ่ืนๆ ……. ……   (   ) ไม่ใชส้ารเคมี  (   ) ใชส้ารเคมี คือ …………………………. 

67. กรณีมีการระบาดของแมลงในแปลงมนัฝร่ัง และมีการป้องกนักาํจดัโดยไม่ใชส้ารเคมี ท่านใชว้ธีิการใด 

      (ตอบไดห้ลายคาํตอบ)  (   )  สารสะเดา  (   ) โลติ้้น (   ) นํ้ าหมกัชีวภาพ 

 (   ) กบัดกัแสงไฟ  (   )  จบัทาํลาย  (   ) อ่ืนๆ (ระบุ) ……………………… 

68. มีการใชส้ารเพ่ิมประสิทธิภาพในการฉีดพน่สารเคมีป้องกนักาํจดัแมลง เช่น สารจบัใบ ฯลฯ หรือไม่ 

(   )  มีการใชส้ารเพ่ิมประสิทธิภาพ  (   ) ไม่มีการใช ้

69. ท่านมีการป้องกนักาํจดัโรคพืชในแปลงปลูกมนัฝร่ังหรือไม่ 

(   )  มีการป้องกนักาํจดั  เพราะมีการระบาดของโรคในแปลงมนัฝร่ัง 

(   )  ไม่มีการป้องกนักาํจดั  เพราะไม่มีการระบาดของโรคในแปลงมนัฝร่ัง 

(   )  ไม่มีการป้องกนักาํจดั    แตมี่การระบาด เพราะไม่ทราบถึงวธีิการในการป้องกนักาํจดัโรค  

(   )  ไม่มีการป้องกนักาํจดั    แตมี่การระบาด เพราะไม่ทราบช่ือโรคพืชจึงไม่รู้วธีิป้องกนักาํจดั  

(   )  ไม่มีการป้องกนักาํจดั    แตมี่การระบาด เพราะ ………………………………………….. 

70. กรณีมีการระบาดของโรคในแปลงมนัฝร่ังฤดูแลง้ท่ีผา่นมา มีการระบาดของโรคอะไรบา้ง (ตอบไดห้ลายคาํตอบ) 

(   )  ไม่ทราบช่ือ   (   ) ไม่ใชส้ารเคมี  (   ) ใชส้ารเคมี คือ …………………………. 

(   )  โรคใบไหม ้   (   ) ไม่ใชส้ารเคมี  (   ) ใชส้ารเคมี คือ …………………………. 

(   )  โรคใบจุดสีนํ้าตาล  (   ) ไม่ใชส้ารเคมี  (   ) ใชส้ารเคมี คือ …………………………. 

(   )  โรคเห่ียวและหวัเน่า  (   ) ไม่ใชส้ารเคมี  (   ) ใชส้ารเคมี คือ …………………………. 

(   )  โรคลาํตน้เน่า   (   ) ไม่ใชส้ารเคมี  (   ) ใชส้ารเคมี คือ …………………………. 

(   )  โรคเห่ียวเขียว   (   ) ไม่ใชส้ารเคมี  (   ) ใชส้ารเคมี คือ …………………………. 

(   )  โรคเน่าดาํและเน่าเละ  (   ) ไม่ใชส้ารเคมี  (   ) ใชส้ารเคมี คือ …………………………. 

(   )  โรคเน่าวงแหวน  (   ) ไม่ใชส้ารเคมี  (   ) ใชส้ารเคมี คือ …………………………. 

(   )  โรคใบมว้นงอ   (   ) ไม่ใชส้ารเคมี  (   ) ใชส้ารเคมี คือ …………………………. 

(   )  โรคใบด่าง   (   ) ไม่ใชส้ารเคมี  (   ) ใชส้ารเคมี คือ …………………………. 

(   )  โรคโคนเน่าและแผลสะเก็ดดาํ (   ) ไม่ใชส้ารเคมี  (   ) ใชส้ารเคมี คือ ……………....... 

(   )  โรคข้ีกลากหรือแผลสะเก็ด (   ) ไม่ใชส้ารเคมี  (   ) ใชส้ารเคมี คือ ………………… 

(   )  โรคไส้เดือนฝอยรากปม  (   ) ไม่ใชส้ารเคมี  (   ) ใชส้ารเคมี คือ ………………… 

(   )  โรคอ่ืนๆ ……..…….......… (   ) ไม่ใชส้ารเคมี  (   ) ใชส้ารเคมี คือ ………………… 
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71. กรณีมีการระบาดของโรคในแปลงปลูกมนัฝร่ัง และมีการป้องกนักาํจดัโดยไม่ใชส้ารเคมี ท่านใชว้ธีิการใด 

      (ตอบไดห้ลายคาํตอบ) 

(   )  ใชเ้ช้ือคีโตเม่ียม   (   ) ใชเ้ช้ือไตรโคเดอร์มา 

(   )  เผาทาํลายส่วนท่ีเป็นโรค  (   ) ระบายนํ้ าออก หรือลดความช้ืนในแปลง 

(   )  ตดัแต่งก่ิงใหโ้ปร่ง   (   ) วธีิอ่ืนๆ (ระบุ) ………………………… 

72. มีการใชส้ารเพ่ิมประสิทธิภาพในการฉีดพน่สารเคมีกาํจดัโรคพืช เช่น สารจบัใบ ฯลฯ หรือไม่ 

(   )  มีการใชส้ารเพ่ิมประสิทธิภาพ  (   ) ไม่มีการใช ้

73. ท่านใชส้ารเคมีป้องกนักาํจดัแมลงร่วมกบัสารเคมีป้องกนักาํจดัโรคพืช หรือไม่ 

(   )  ใชร่้วมกนั    (   ) ไม่ใชร่้วมกนั 

74. กรณีมีการใชส้ารเคมีป้องกนักาํจดัแมลงร่วมกบัสารเคมีป้องกนักาํจดัโรคพืช ท่านไดศึ้กษาถึงผลดีผลเสียมาแลว้ 

(   )  ไดศึ้กษาถึงการเขา้กนัไดข้องสารเคมีแลว้ (   ) ไม่เคยรู้ ใชต้ามคาํกล่าวอา้ง 

75. ท่านไดค้ดัขนาดหวัมนัฝร่ังขนาดเลก็ไวเ้พ่ือทาํพนัธ์ุในฤดูการผลิตต่อไปหรือไม่ 

(   )  ไดค้ดัเก็บรักษาไวท้าํพนัธ์ุ  (   ) ไม่ไดเ้ก็บไวท้าํพนัธ์ุ 

76. หากท่านไดค้ดัขนาดหวัมนัฝร่ังขนาดเลก็ไวเ้พ่ือทาํพนัธ์ุในฤดูการผลิตต่อไป ท่านเก็บรักษาหวัพนัธ์ุอยา่งไร  

     (ตอบไดห้ลายคาํตอบ)     

(   )  เก็บไวท่ี้หอ้งเยน็ของตนเอง  (   ) ฝากเก็บไวท่ี้หอ้งเยน็ในจงัหวดั (ระบุ).............. 

(   )  เก็บไวโ้ดยวธีิการอ่ืน (ระบุ) .................................... 

77. การเก็บรักษาหวัพนัธ์ุมนัฝร่ัง จะเก็บไวท่ี้อุณหภูมิ ................... องศาเซลเซียส 

 

ตอนที ่3  การตลาดและการจาํหน่ายผลผลติมนัฝร่ังของเกษตรกร 

78. ผลผลิตเฉล่ียมนัฝร่ัง ในฤดูการผลิตฤดูแลง้ ปี 2556 ท่ีผา่นมา ประมาณ ………….. กก. /ไร่  

79. ผลผลิตท่ีท่านขายมีการจดัชั้นมาตรฐานหรือไม่ 

(   )  มีการจดัชั้นมาตรฐาน   (   ) ไม่มีการจดัชั้น 

80. ท่านจาํหน่ายผลผลิตมนัฝร่ัง โดยวธีิใด (ตอบไดห้ลายคาํตอบ) 

(   )  นาํไปขายดว้ยตนเองยงัจุดรับซ้ือตามท่ีไดมี้พนัธสญัญาขอ้ตกลง กบับริษทัไวแ้ลว้ 

(   )  นาํไปขายดว้ยตนเองยงัจุดรับซ้ือตามท่ีไดมี้พนัธสญัญาขอ้ตกลง กบัโบรกเกอร์ไวแ้ลว้ 

(   )  นาํไปขายดว้ยตนเองยงัจุดรับซ้ือ กบับริษทัท่ีรับซ้ือ (นอกโควตา้) 

(   )  นาํไปขายดว้ยตนเองยงัจุดรับซ้ือ กบัโบรกเกอร์ท่ีรับซ้ือ (นอกโควตา้) 

(   )  นาํไปขายดว้ยตนเองยงัจุดรับซ้ือ (มนัฝร่ังพนัธ์ุบริโภค) 

(   )  นาํไปขายดว้ยตนเองยงัจุดรับซ้ือ กบัโบรกเกอร์ท่ีรับซ้ือ (มนัฝร่ังพนัธ์ุบริโภค) 

(   )  ผูรั้บซ้ือมารับซ้ือในแปลงปลูก   

(   ) ไม่ไดจ้าํหน่ายเก็บรักษาไวใ้นหอ้งเยน็ รอการจาํหน่าย 

(   )  ขายแบบเหมาทั้งแปลง    

(   ) อ่ืนๆ (ระบุ) …………………….…….. 
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81. ถา้ท่านจาํหน่ายผลผลิตมนัฝร่ังตามพนัธสญัญาขอ้ตกลงกนัไวแ้ลว้ ท่านจาํหน่ายใหก้บับริษทั (ตอบไดห้ลายคาํตอบ) 

(   )  บริษทัเป็บซ่ีโคล่า   (   ) บริษทัเบอร์ร่ียกุเกอร์  

(   )  บริษทัยนิูแชมป์   (   ) จุดรับซ้ือในพ้ืนท่ี (มนัฝร่ังพนัธ์ุบริโภค) 

(   )  อ่ืนๆ (ระบุ) ........... 

82. พาหนะท่ีนาํส่งผลผลิตมนัฝร่ังไปจาํหน่าย 

(   )  เป็นของตนเอง   (   ) เช่า – จา้ง – เหมา  

83. บริษทัท่ีไดท้าํพนัธสญัญาขอ้ตกลง ไดส้นบัสนุนหรือใหก้ารช่วยเหลืออะไรบา้ง (ตอบไดห้ลายคาํตอบ) 

(   )  ปล่อยเงินกูปั้จจยัการผลิต เช่น พนัธ์ุ  ปุ๋ยเคมี สารเคมีป้องกนักาํจดัศตัรูพืช 

(   )  อตัราดอกเบ้ืยท่ีคิดตํ่า ร้อยละ …………….. (   )  สนบัสนุนค่าขนส่งจากแปลงปลูกมายงัจุดรับซ้ือ 

(   )  ไม่หกัค่าส่ิงเจือปน   (   )  อ่ืนๆ (ระบุ)  ......................................................... 

84. โบรกเกอร์ท่ีไดท้าํพนัธสญัญาขอ้ตกลง ไดส้นบัสนุนหรือใหก้ารช่วยเหลืออะไรบา้ง (ตอบไดห้ลายคาํตอบ) 

(   )  ปล่อยเงินกูปั้จจยัการผลิต เช่น พนัธ์ุ ปุ๋ยเคมี สารเคมีป้องกนักาํจดัศตัรูพืช 

(   )  อตัราดอกเบ้ืยท่ีคิด ร้อยละ ……………….. (   )  สนบัสนุนค่าขนส่งจากแปลงปลูกมายงัจุดรับซ้ือ 

(   )  ไม่หกัส่ิงเจือปน   (   )  อ่ืนๆ (ระบุ)  ......................................................... 

85. บริษทัท่ีไดท้าํพนัธสญัญาขอ้ตกลง ชาํระเงินแก่เกษตรกรอยา่งไร 

(   )  จ่ายเงินสด ภายหลงัจากหกัคา่ใชจ่้ายแลว้    

(   )  โอนเขา้บญัชีธนาคารภายใน 15 วนั ภายหลงัจากหกัค่าใชจ่้ายแลว้ 

(   )  โอนเขา้บญัชีธนาคารแตน่านกวา่ 15 วนั ภายหลงัจากหกัค่าใชจ่้ายแลว้ 

(   )  อ่ืนๆ (ระบุ) ……………….. 

86. โบรกเกอร์ท่ีไดท้าํพนัธสญัญาขอ้ตกลง ชาํระเงินแก่เกษตรกรอยา่งไร 

(   )  จ่ายเงินสด ภายหลงัจากหกัคา่ใชจ่้ายแลว้    

(   )  โอนเขา้บญัชีธนาคารภายใน 15 วนั ภายหลงัจากหกัค่าใชจ่้ายแลว้ 

(   )  โอนเขา้บญัชีธนาคารแตน่านกวา่ 15 วนั ภายหลงัจากหกัค่าใชจ่้ายแลว้ 

(   )  อ่ืนๆ (ระบุ) ……………….. 

87. กรณีขายแบบเหมาแปลง พอ่คา้เหมาแปลงมาจากท่ีไหน 

(   )  จากในจงัหวดั    (   ) จากต่างจงัหวดั 

88. กรณีขายแบบเหมาแปลง ท่านขายแบบไหน  

(   )  ผูซ้ื้อมาติดต่อซ้ือ ขณะผลผลิตพร้อมขาย 

(   )  ผูซ้ื้อมาจองแปลงปลูกก่อนขณะตน้มีความสมบูรณ์เกิน 50 % แลว้ตกลงราคาไว ้

89. ถา้ขายแบบเหมาแปลง ราคาเหมา ………… บาท / ไร่  

90. พอ่คา้มารับซ้ือแบบเหมาแปลง ชาํระเงินแก่เกษตรกรอยา่งไร 

(   )  เงินสด   (   ) เงินเช่ือ   (   ) อ่ืนๆ (ระบุ) ……………….. 
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91. สาเหตท่ีุขายแบบเหมาแปลง (ตอบไดห้ลายคาํตอบ) 

(   )  ขาดยานพาหนะขนส่ง   (   ) ไม่สะดวกท่ีจะนาํไปขายเอง 

(   )  ไดร้าคาดีกวา่    (   ) ขายไม่เป็น 

(   )  ขายใหน้ายทุน    (   )  อ่ืนๆ (ระบุ) ………………… 

92. ท่านทราบราคารับซ้ือมนัฝร่ังก่อนนาํไปขายหรือไม่ (ตอบไดห้ลายคาํตอบ) 

(   )  ไม่ทราบ    (   ) ทราบจากเพ่ือนบา้น/เกษตรกรขา้งเคียง 

(   ) ทราบจากพอ่คา้   (   ) ทราบจากโบรกเกอร์/บริษทัคูส่ญัญา 

(   ) ทราบจากข่าวสารต่างๆ   (   ) ทราบจาก (ระบุ) ........ 

93. ท่านทราบหรือไม่วา่ปัจจยัอะไรบา้งท่ีเป็นตวักาํหนดราคาของมนัฝร่ัง (ตอบไดห้ลายคาํตอบ) 

(   )  การคดัเกรดและมาตรฐานของหวัมนัฝร่ัง (   ) ชนิดพนัธ์ุมนัฝร่ัง 

(   )  ความสมบูรณ์ของหวัมนัฝร่ัง  (   ) ปริมาณผลผลิตในปีนั้น 

(   )  แหล่งปลูก    (   ) ราคาในทอ้งตลาด   

(   )  อ่ืนๆ (ระบุ) ………………………. 

94. ภาชนะท่ีใชบ้รรจุหวัมนัฝร่ังไปจาํหน่าย 

(   )  ถุงผา้ล่ี    (   ) ตะกร้าพลาสติก   

(   )  ลงัไม ้    (   ) เข่ง     

(   )  กล่อง    (   ) อ่ืนๆ (ระบุ) ………………. 

ตอนที ่4  ปัญหาและอุปสรรคของการผลติมนัฝร่ังของเกษตรกร 

95. ท่านมีปัญหาและอุปสรรคในการผลิตมนัฝร่ังหรือไม่ 

(   )  มี     (   ) ไม่มี 

96. ถา้ท่านมีปัญหาและอุปสรรค ท่านมีปัญหาและอุปสรรคอะไรบา้งในการผลิตมนัฝร่ังของท่าน 

(ตอบไดห้ลายคาํตอบ) 

(   )  ขาดเงินทุน     (   ) ขาดอุปกรณ์เคร่ืองมือในการผลิต 

(   )  ขาดสารเคมีป้องกนักาํจดัศตัรูพืช   (   ) ขาดปุ๋ยเคมี 

(   )  โรค/แมลงศตัรูพืชระบาด   (   ) ขาดความรู้เร่ืองการตลาด 

(   )  ขาดความรู้ในดา้นการผลิต การปฏิบติัดูแลรักษา (   ) ขาดแรงงานในการปลูก 

(   )  ขาดแรงงานในการดูแลรักษา   (   ) ขาดแรงงานในการเก็บเก่ียว 

(   )  ขาดแคลนแหล่งนํ้ า    (   ) ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ 

(   )  บริษทัรับซ้ือกดราคา    (   ) โบรกเกอร์รับซ้ือกดราคา 

(   )  ราคาผลผลิตตกตํ่า    (   ) ราคาปัจจยัการผลิตสูง 

(   )  การคมนาคมขนส่งไม่สะดวก   (   ) ขาดตลาดรองรับผลผลิต 

(   )  อ่ืนๆ (ระบุ) …………………. 
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97. ท่านตอ้งการความช่วยเหลือจากเจา้หนา้ท่ีของรัฐ ในการใหค้าํแนะนาํการผลิตมนัฝร่ังหรือไม่ 

(   )  ตอ้งการ     (   ) ไม่ตอ้งการ  

98. ถา้ท่านตอ้งการความช่วยเหลือจากเจา้หนา้ท่ีของรัฐในการใหค้าํแนะนาํการผลิตมนัฝร่ัง ท่านตอ้งการดา้นใด  

      (ตอบไดห้ลายคาํตอบ) 

(   )  คาํแนะนาํการป้องกนักาํจดัศตัรูพืช  (   ) คาํแนะนาํแหล่งเงินทุน 

(   )  คาํแนะนาํดา้นการผลิต การปฏิบติัดูแลรักษา  (   ) คาํแนะนาํการใชปุ๋้ย 

(   )  คาํแนะนาํเร่ืองการตลาด    (   ) คาํแนะนาํเร่ืองระบบนํ้ า 

(   )  คาํแนะนาํเร่ืองการปรับปรุงดิน   (   ) อ่ืนๆ (ระบุ) …………………. 

99. ขอ้เสนอแนะของเกษตรกร (ระบุเพ่ิมเติมเป็นขอ้ๆ) 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

100. ความตอ้งการความช่วยเหลือของเกษตรกร (ระบุเพ่ิมเติมเป็นขอ้ๆ) 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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