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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มี เพื่อการศึกษาต้นทุนการเพาะปลูกมันส าปะหลังกรณีศึกษา ต าบลแม่จะเรา อ าเภอ  
แม่ระมาด จังหวัดตาก มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลทั่วไปของการปลูกมันส าปะหลัง เพื่อศึกษาต้นทุนและ
ผลตอบแทนการปลูกมันส าปะหลัง และเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจของเกษตรกรที่สนใจในการที่จะปลูกมัน
ส าปะหลัง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ กลุ่มเกษตรกรที่ปลูกมันส าปะหลังในเขตพื้นที่ ต าบลแม่จะเรา อ า เภอแม่ระมาด
จังหวัดตาก โดยจะท าการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญจ านวน 30 ราย ใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการศึกษา
และน าข้อมูลทีไ่ด้มาวิเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่าต้นทุนการเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว และการขนส่งมันส าปะหลังเข้า
โรงงานของเกษตรกร ซึ่งแบ่งออกเป็น ต้นทุนการปลูกมันส าปะหลัง โดยมีเกษตรกรที่มีพื้นที่เป็นของตัวเองจะแบ่ง
ออกเป็น 2 กรณีคือ กรณีที่ 1 ท่ีดินของตัวเองและใช้พันธุ์ของตัวเองมีค่าเฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 2,077 บาทต่อไร่ กรณีที่ 
2 ที่ดินตัวเองแต่ซื้อพันธุ์ใหม่มีค่าเฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 2,595 บาทต่อไร่ ส าหรับเกษตรกรที่เช่าพื้นที่จะแบ่งออกเป็น 2 
กรณี กรณีที่ 1 ที่ดินเช่าใช้พันธุ์ของตัวเองมีค่าเฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 2,457 บาทต่อไร่ และ กรณีที่ 2 ที่ดินเช่าและซื้อ
พันธุ์ใหม่มีค่าเฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 2,974 บาทต่อไร่ ต้นทุนการเก็บเกี่ยวมันส าปะหลังเฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 998.73 บาท
ต่อไร่ ต้นทุนการขนส่งมันส าปะหลังจะแบ่งออกเป็น 2 กรณีคือ กรณีที่ 1 จะมีค่าจ้างรถขนส่งมันส าปะหลังเข้า
โรงงานเฉลี่ยต่อไร่ มีค่าเท่ากับ 604.15 บาทต่อไร่ กรณีที่ 2 รถของตัวเองที่ใช้ในการขนส่งมันส าปะหลังเข้าโรงงาน
จะมีค่าใช้จ่ายต่างๆ เฉลี่ยต่อไร่ มีค่าเท่ากับ 61 บาทต่อไร่ ดังนั้นต้นทุนรวมทั้งหมดซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ ที่ดิน
ของตัวเองกับที่ดินเช่า กรณีที่ 1 ที่ดินของตัวเองใช้พันธุ์ของตัวเองและใช้รถตัวเองในการขนส่งมันส าปะหลังเข้า
โรงงานมีค่าเฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 3,136.73 บาทต่อไร่ ใช้พันธุ์ของตัวเองและจ้างรถขนส่งในการขนส่งมันส าปะหลังเข้า
โรงงานมีค่าเฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 3,679.88 บาทต่อไร่ ซื้อพันธุ์ใหม่และใช้รถตัวเองในการขนส่งมันส าปะหลังเข้าโรงงาน
มีค่าเฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 3,654.73 บาทต่อไร่ และซื้อพันธุ์ใหม่และจ้างรถขนส่งในการขนส่งมันส าปะหลังเข้าโรงงานมี
ค่าเฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 4,197.88 บาทต่อไร่ กรณีที่ 2 ที่ดินเช่าใช้พันธุ์ของตัวเองและจ้างรถขนส่งในการขนส่งมัน
ส าปะหลังเข้าโรงงาน มีค่าเฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 4,059.88 บาทต่อไร่ และซื้อพันธุ์ใหม่และจ้างรถขนส่งในการขนส่งมัน
ส าปะหลังเข้าโรงงานมีค่าเฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 4,576.88 บาทต่อไร่ ส่วนอัตราผลตอบแทนของการปลูกมันส าปะหลัง 
เฉลี่ยต่อไร่มีค่าเท่ากับ 3,684.97 บาทต่อไร่ ดังนั้นแนวทางในการตัดสินใจของเกษตรกรที่สนใจในการที่จะปลูกมัน
ส าปะหลังเกษตรกรที่จะเริ่มต้นปลูกมันส าปะหลังเป็นพืชเชิงเดี่ยวและเป็นอาชีพหลักควรจะปลูกประมาน 25 ไร่ ถึง
จะคุ้มค่าต่อการลงทุนในการเพาะปลูกมันส าปะหลังและควรใช้พันธุ์ระยอง 9 เพราะจากการวิเคราะห์พันธุ์ระยอง 9 
ให้ผลผลิตต่อไร่มากที่สุด คือ 4.2 ตันต่อไร่ 
ค าส าคัญ: การเพาะปลูก / ต้นทุน / มันส าปะหลัง 
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Abstract 

 This research has to study the cost of cassava cultivation, a case study of Mae Ja Rao, Mae 
Ramat District, Tak Province was conducted. To study the cost and return of cassava and to guide 
decision-making of farmers interested in growing cassava. The sample was used. The cassava 
cultivators in Mae Ja Rao, MaeRamat Sub-district, Tak Province were randomly sampled using a 
questionnaire as a tool for the study and the data was analyzed. 
 The results show that the cost of cultivation. Harvesting and transporter cassava into the 
factory of the farmers, which is divided into cassava growing cost farmers with their own land are 
divided into two cases. Case 1: Own land and own varieties have an average per of 2,077 baht /rai. 
Case 2: Own land but buy new varieties for the farmer who rents the area, it is divided into 2 cases. 
In case 1, the leased land uses his own variety the average value per rai is 2,457 baht /rai. The 
average yield/rai was 998.73 baht/ rai. The transportation cost of cassava was divided into 2 cases. 
The average cassava yield per rai was 604.15 baht/rai. Case 1: The car itself used to transport 
tapioca into the factory. The total cost, which is divided into 2 cases, is their own land and land 
rent. Case 1 own land uses its own varieties and uses the car itself to transport. Cassava was 
planted at 3,136.73 baht/rai, using its own varieties and hiring a transporter to transport cassava 
into the factory. The average price per rai was 3,679.88 baht/rai. New breed and used transported 
car cassava into the factory has an average of 3,654.73 baht/ rai and buy new varieties and hire 
transport vehicles to transport the cassava into the factory has an average of 4,197.88 baht/ rai. 
Case 2 land lease uses its own varieties and employs transportation trucks to transport cassava 
into the plant. The average yield per rai was 4,059.88 baht / rai, and the transportation cost for 
cassava roots was 4,576.88 baht / rai. Average yield per rai was 3,684.97 baht/ rai. Therefore, the 
decision-making method of farmers interested in growing cassava, the farmers who started cassava 
cultivation were monoculture and the main occupation should be planted 25 rai. It is worthwhile 
to invest in cassava cultivation and should use Rayong 9 breed because result analysis the Rayong 
9 breed is the best for the yield per rai is 4.2 tons per rai. 
Keywords: Cultivation / Cost / Cassava 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 มันส าปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจตระกูลหัวที่มีความส าคัญเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศไทยมาเป็นเวลานาน 
ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตมันส าปะหลังได้เป็นอันดับที่สามของโลกรองจากประเทศไนจีเรีย และบราซิล แต่ประเทศไทย
สามารถส่งออกผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังเป็นอันดับหนึ่งของโลกติดต่อกันมามากกว่า 10 ปี โดยท ารายได้เข้าประเทศ
เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าปีละ 30,000 ล้านบาท ซึ่งผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังที่ไทยส่งออกส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของมันเส้น มัน
อัดเม็ด และแป้งมันส าปะหลัง มันส าปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคัญชนิดหนึ่งของประเทศไทย มันส าปะหลังเป็นพืช
ที่สามารถน าไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้หลายประเภท เช่น มันเส้น มันอัดเม็ด หรือผลิตภัณฑ์แป้งมัน เป็นต้น 
โดยผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังเหล่านี้สามารถน าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรม
อาหารสัตว์ อุตสาหกรรมอาหารและยา อุตสาหกรรมกระดาษ และอื่นๆ และมันส าปะหลังเป็นพืชที่ปลูกง่ายสามารถ
ปลูกได้ทุกพ้ืนท่ี ส่งผลให้เกือบทุกภาคของประเทศไทย สามารถปลูกมันส าปะหลังได้ ปัจจุบันประเทศไทยมีเนื้อที่ใน
การเพราะปลูกในปี 2559 ท้ังหมดมี 8.71 ล้านไร่ (ส านักงานพัฒนาวิจัยการเกษตร, 2560) 
 ต าบลแม่จะเรา อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เป็นพื้นที่หนึ่งที่ส่วนใหญ่เกษตรกรเพาะปลูกมันส าปะหลัง 
ซึ่งในการเพาะปลูกมันส าปะหลังนั้นจะมีต้นทุนต่างๆ มากมายไม่ว่าจะเป็น ค่าพันธุ์มันส าปะหลัง ต้นทุนค่าแรงงาน 
ค่าการจัดเตรียมพื้นท่ีในการเพาะปลูก ค่าเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บเกี่ยวมันส าปะหลัง ค่าแรงในการเก็บ
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เกี่ยว และค่าจ้างรถขนส่งมันส าปะหลังเขาโรงงาน เป็นต้น ท้ังหมดรวมเป็นต้นทุนที่เกษตรกรต้องเจอทุกครั้งในการ
เพาะปลูก 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาถึงต้นทุนการปลูกมันส าปะหลัง กรณีศึกษา:ต าบลแม่จะเรา อ าเภอแม่ระมาด 
จังหวัดตาก เนื่องจากเกษตรกรไร่มันส าปะหลังมีจ านวนมาก จ าเป็นต้องทราบข้อมูล เกี่ยวกับต้นทุนการปลูกมัน
ส าปะหลังเพื่อศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกมันส าปะหลัง และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจของ
เกษตรกรที่จะปลูกมันส าปะหลังและเป็นแนวทางในการตัดสินใจของเกษตรกรที่สนใจในการที่จะปลูกมันส าปะหลัง 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาข้อมูลทั่วไปของการปลูกมันส าปะหลังในเขตพื้นท่ี ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก 
2. เพื่อศึกษาต้นทุน และผลตอบแทน การปลูกมันส าปะหลังในเขตพื้นที่ ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก 

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 ตัวแปรต้น            ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการด าเนินงานวิจัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากร 

คือ กลุ่มเกษตรกรที่ปลูกมันส าปะหลังในเขตพื้นท่ี ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก ท้ังหมด 141 ราย  
 กลุ่มตัวอย่าง 

คือ กลุ่มเกษตรกรที่ปลูกมันส าปะหลังในเขตพื้นที่ ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก จ านวน 30 ราย ตาม
ทฤษฎีของวิลเลียม ซีลี่ กอสเซ็ต (William S. Gosset) ได้ก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็กที่สุดที่จะท าการ
วิเคราะห์ทางสถิติใดๆ เป็นจ านวน 30 คน  

วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
ลักษณะเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสัมภาษณ์ โดยแบ่งเป็น 6 ตอน ดังนี้  

ต้นทุน 
การเพาะปลูกมันส าปะหลัง 

ต.แม่จะเรา อ.แมร่ะมาด จ.ตาก 

เกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลังใน ต าบลแม่จะเรา  
อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 

   การศึกษาการไหลของวัตถุดิบ จากต้นน้ า   กลาง
น้ า ไปยังปลายน้ า โดยมีส่วนประกอบของ     โซ่
อุปทานดังนี ้

1) ผู้จัดจ่ายวัตถุดิบ/ส่วนประกอบ  
2) ผู้ผลิต  
3) ผู้กระจายสินค้า  
4) ผู้ค้าปลีก  
5) ผู้บริโภค  

ทฤษฏีต้นทุน ประกอบไปด้วย ต้นทุนรวม ต้นทุน
คงที่ ต้นทุนแปรผัน ต้นทุนต่อหน่วย  Th
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ตอนที่ 1 ศึกษาลักษณะเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลังท าให้ทราบข้อมูล เกี่ยวกับ 

เพศ อายุอาชีพ ระดับการศึกษา พื้นที่ใช้การเพาะปลูก แรงงาน ชนิดมันส าปะหลังที่ปลูก ผลผลิตเฉลี่ย ประเภทมัน
ส าปะหลังที่เก็บเกี่ยว และวิธีการเก็บเกี่ยว ข้อมูลที่ได้น ามาวิเคราะห์ผลในรูปค่าความถี่ร้อยละ โดยน าเสนอใน
รูปแบบแผนภูมิวงกลม  

ตอนที่ 2 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนการปลูกมันส าปะหลังท าให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับ ค่าที่ดิน (ค่าภาษี
ที่ดิน และค่าเช่าที่ดิน) ค่าเครื่องมือและอุปกรณ์การปลูกมันส าปะหลัง ค่าแรงงานในการปลูกมันส าปะหลังทั้งหมด 
ค่าวัสดุในการปลูกมันส าปะหลัง ค่าเตรียมพื้นที่ในการเพาะปลูก ข้อมูลที่ได้น ามาวิเคราะห์ผลหาค่าเฉลี่ย โดย
น าเสนอใน รูปแบบตาราง 

ตอนที่ 3 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ ต้นทุนการเก็บเกี่ยวมันส าปะหลัง ท าให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับ ค่าเครื่องมือ
และอุปกรณ์การเก็บเกี่ยวมันส าปะหลัง ค่าแรงในการเก็บเกี่ยว ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ช่วงเวลาการเก็บเกี่ยว วิธีการตัดมัน
ส าปะหลัง และวิธีการเก็บเกี่ยวมันส าปะหลัง ข้อมูลที่ได้น ามาวิเคราะห์ผลหาค่าเฉลี่ย และแสดงผลในตาราง 
 ตอนที่ 4 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนการขนส่งมันส าปะหลังเข้าโรงงาน ท าให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับค่า 
เครื่องมือและอุปกรณ์การขนส่งมันส าปะหลัง ค่าแรงงาน ค่าน้ ามัน การเหมาขนส่ง ข้อมูลที่ได้น ามาวิเคราะห์ผลหา
ค่าเฉลี่ย โดยน าเสนอในรูปแบบตาราง 

ตอนที่ 5 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผลผลิตที่ได้จากการเพาะปลูก ข้อมูลที่ได้น ามาวิเคราะห์ผลหาค่าเฉลี่ย โดย
น าเสนอในรูปแบบตาราง 
 ตอนท่ี 6 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคการปลกูมันส าปะหลงัท าให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรคและ
แนวทางการแก้ไขปัญหาในการเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว และการขนส่งมันส าปะหลังเข้าโรงงานเข้าโรงงาน ของ
เกษตรกร ข้อมูลที่ได้น ามาวิเคราะห์ในเชิงพรรณนา 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) ท าแบบสัมภาษณ์ เพื่อสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ปลูกมนัส าประหลังในเขต 

ต าบลแม่จะเรา อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างเกษตรกร ผู้ปลูกมันส าปะหลัง โดยด าเนินการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างดังกล่าว 

2. ข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) เป็นข้อมูลที่ได้จากการศึกษา ค้นคว้าและรวบรวม ข้อมูลจาก
เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เอกสารทางวิชาการ รายงานการวิจัยข้อมูลทางสถิติ แนวคิด ทฤษฎีต่างๆ จากต ารา
ทางวิชาการ ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ และส านักงานเกษตรอ าเภอแม่ระมาด จังหวัด
ตาก 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (descriptive analysis) โดยอาศัยวิธีการทางสถิติเบื้องต้น เช่น ตาราง

ร้อยละ และการบรรยาย เพื่อให้ทราบถึงลักษณะทั่วไปของการปลูกมันส าปะหลังสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และ
ปัญหาอุปสรรคของเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง  

2. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (quantitative analysis) เป็นการวิเคราะห์โดยน าข้อมูลที่ได้จากแบบ 
สอบถาม มาค านวณหาต้นทุนการเพราะปลูกมันส าปะหลังของเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลังเฉลี่ยต่อไร่ รวมทั้งน า
ข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ด้านความเป็นไปได้ทางโครงการลงทุน โดยใช้การเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทน
เบื้องต้นในการตัดสินใจลงทุนเพาะปลูกมันส าปะหลัง 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาข้อมูลทั่วไปของการปลูกมันส าปะหลังในเขตพื้นท่ี ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก ผลการศึกษา
จากการศึกษาข้อมูลทั่วไปตามรูปแบบห่วงโซ่อุปทาน การเพาะปลูกมันส าปะหลังหลังจากการศึกษาและวิเคราะห์
พบว่าการไหลของกระบวนการการเพาะปลูกมันส าปะหลังจะเริ่มจากวัตถุดิบ เกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง ผู้รับ
ขนส่งมันส าปะหลังเข้าโรงงาน และโรงงานผลิตแป้งมันส าปะหลัง และสุดท้ายคือลูกค้า โดยจากการศึกษาสามารถ
เขียนแผนภาพห่วงโซ่อุปทานดังนี ้
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ภาพที่ 2 แผนผังห่วงโซ่อุปทานซัพพลายเชน (supply chain) 

 
จากภาพที่ 2 แสดงให้เห็นถึงแผนผังห่วงโซ่อุปทานซัพพลายเชน (supply chain) ของการเพาะปลูกมัน

ส าปะหลัง ต าบลแม่จะเรา อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก การไหลของวัตถุดิบที่ใช้ในการเพาะปลูกมันส าปะหลังจะ
ประกอบไปด้วยพันธุ์มันส าปะหลัง ปุ๋ยและยาสารเคมี เครื่องมือและอุปกรณ์ที่จะใช้เป็นวัตถุดิบในการเพาะปลูกมัน
ส าปะหลังของเกษตรกรผู้เพาะปลูก ส่วนต่อมาคือเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลังเป็นผู้เพาะปลูก และถึงเวลาเก็บเกี่ยว
ก็น าผลผลิตส่งโรงงานแป้งมันส าปะหลังแม่สอดสตาร์ช และจากนั้นส่วนสุดท้ายคือลูกค้า  

ลักษณะของการไหลของวัตถุดิบ ที่ใช้ในการเพาะปลูกมันส าปะหลัง ที่จะใช้เป็นวัตถุดิบในการเพาะปลูกมนั
ส าปะหลังของเกษตรกรผู้เพาะปลูก และเมื่อเพาะปลูกเสร็จแล้ว ถึงระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวก็จะท าการเก็บเกี่ยว
มันส าปะหลังและ ในการที่จะน ามันส าปะหลังที่ท าการเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วไปส่งให้กับโรงงานมันส าปะหลัง ในการ
ขนส่งนั้นจะแบ่งเป็น 2 วิธีคือ 1) เกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลังมีรถขนส่งของตัวเองเพื่อที่จะน าผลผลิตไปส่งให้กับ
โรงงานโดยตรง 2) เกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลังไม่มีรถขนส่งของตัวเองเลยให้ผู้รับจ้างขนส่งน าผลผลิตไปส่งยัง
โรงงานแป้งมันส าปะหลังแทน ส่วนต่อมา คือ โรงงานแป้งมันส าปะหลังเป็นผู้ผลิต จะน ามันส าปะหลังจากเกษตรกร 
มาผลิตแป้งมันส าปะหลัง และเมื่อโรงงานผลิตเสร็จแล้วก็จะจัดส่งให้กับลูกค้า 

จาการศึกษาต้นทุน และผลตอบแทน การปลูกมันส าปะหลังในเขตพื้นที่ ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก 
ข้อมูลที่ได้มาจากการเก็บข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ของเกษตรกรในเขตพื้นที่ มาวิเคราะห์และน าเสนอในรูปแบบ
แผนภูมิวงกลมและตาราง ประกอบค าอธิบายโดย เรียงล าดับหัวข้อเป็น 6 ตอน ดังนี ้

ตอนที่ 1 วิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง 
 ข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลังในเขตพื้นท่ี ต าบลแม่จะเรา อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก จ านวน 
30 ราย ส่วนใหญ่เป็น เพศชาย 27 ราย และจ านวนเพศหญิง 3 ราย และส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ มากกว่า 50 ปีและ
ช่วงอายุ 41 – 50 ปี 12 ราย และช่วงอายุ 31 – 40 ปี 5 ราย และอายุน้อยกว่า 30 ปี มีเพียงอยู่ 1 ราย ส่วนระดับ
การศึกษาส่วนใหญ่ของเกษตรกรอยู่ในระดับการศึกษาประถมศึกษา มีจ านวน 21 ราย และไม่ได้ศึกษามีจ านวน 4 
ราย เพราะเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นคนค่อนข้างที่มีอายุมากแล้วจึงท าให้มีระดับการศึกษาที่น้อย แรงงานที่ใช้เป็น
แรงงานต่างชาติจากประเทศพม่าทั้งหมด พันธุ์มันส าปะหลังที่ใช้ในการเพาะปลูกประกอบไปด้วยพันธุ์ระยอง 11 
จ านวน 14 ราย พันธุ์ระยอง 9 จ านวน 11 ราย พันธุ์ห้วยบง 60 จ านวน 5 ราย จะเห็นได้ว่าพันธุ์ระยอง 11 จะมี
เกษตรกรที่ปลูกมันส าปะหลังพันธุ์นี้มากกว่าพันธุ์อ่ืน 
 

ตอนที่ 2 วิเคราะห์เกี่ยวกับต้นทุนการปลูกมันส าปะหลัง ประกอบด้วย ค่าภาษีที่ดินหรือค่าเช่าที่ดิน ค่า
เตรียมพื้นท่ีในการเพาะปลูก ค่าแรงงานการปลูก และค่าวัสดุการปลูก  
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยต้นทุนการปลูกมันส าปะหลัง โดยแบ่งออกเป็น 2 กรณีคือ ที่ดินของตนเอง ท่ีดินเช่า 

ต้นทุนการปลูกมันส าปะหลัง 

กรณีที่ 1 ที่ดินของตนเอง กรณีที่ 2 ที่ดินเช่า 

พันธุ์ของตัวเอง 
(บาทต่อไร่) 

ซ้ือพันธุ์ใหม่ 
(บาทต่อไร่) 

พันธุ์ของตัวเอง 
(บาทต่อไร่) 

ซ้ือพันธุ์ใหม่ 
(บาทต่อไร่) 

1.ค่าที่ดิน 5 5 714 1,250 
2.ค่าจัดเตรียมทีด่ินในการเพาะปลกู 970 970 970 970 
3.ค่าแรงงานการปลูก 532 528 379 333 

4.ค่าวัสดุในการปลูกมันส าปะหลัง 570 1,092 394 421 
รวม 2,077 2,595 2,457 2,974 

 
จากตารางที่ 1 แสดงต้นทุนการปลูกมันส าปะหลัง เฉลี่ยต่อไร่ ของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 ราย โดยแบ่ง

ออกเป็น 2 กรณีคือ กรณีที่ 1 ที่ดินของตัวเองและใช้พันธุ์ของตัวเอง มีค่าเฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 2,077 บาทต่อไร่ และ
ที่ดินตัวเองซื้อพันธุ์ใหม่ มีค่าเฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 2,595 บาทต่อไร่ กรณีที่ 2 ที่ดินเช่าใช้พันธุ์ของตัวเอง มีค่าเฉลี่ยต่อไร่
เท่ากับ 2,457 บาทต่อไร่ ที่ดินเช่าซื้อพันธุ์ใหม่มีค่าเฉลี่ยต่อไร่ เท่ากับ 2,974 บาทต่อไร่ 

 
ตอนที่ 3 วิเคราะห์เกี่ยวกับต้นทุนการเก็บเกี่ยวมันส าปะหลัง ประกอบด้วย ค่ารถไถขุดมันส าปะหลัง 

ค่าแรง ในการเก็บเกี่ยวมันส าปะหลัง ดังนี้  
 
ตารางที่ 2 ค่าแรงในการเก็บเกี่ยวมันส าปะหลังจะประกอบด้วย ค่ารถไถขุดมันส าปะหลัง ค่าแรง ในการเก็บเกี่ยวมัน
ส าปะหลัง 

รายการ บาท 
1.ค่ารถไถขุดมันส าปะหลัง 300 
2.ค่าแรงในการเก็บเกี่ยวมันส าปะหลัง 698.73 

รวม 998.73 
 

จากตารางที่ 2 แสดงต้นทุนการเก็บเกี่ยวมันส าปะหลงัในเขตพื้นท่ีต าบลแม่จะเรา อ าเภอแม่ระมาด จังหวัด
ตาก เฉลี่ยต่อไร่ ของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 ราย มีค่าเท่ากับ 998.73 บาทต่อไร่ ต้นทุนการเก็บเกี่ยวมันส าปะหลัง 
ซึ่งแบ่งออกเป็น ค่ารถไถขุดมันส าปะหลงั เฉลี่ยต่อไร่ มีค่าเท่ากับ 300 บาทต่อไร่ ค่าแรงในการเก็บเกี่ยวมันส าปะหลงั 
เฉลี่ยต่อไร่ มีค่าเท่ากับ 698.73 บาทต่อไร่ ต้นทุนการเก็บเกี่ยวมันส าปะหลังรวมทั้งหมด เฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 998.73 
บาทต่อไร่  
 

ตอนที่ 4 วิเคราะห์เกี่ยวกับต้นทุนการขนส่งมันส าปะหลังเข้าโรงงาน 
ต้นทุนการขนส่งมันส าปะหลังจะแบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ เกษตรกรที่จ้างรถขนส่งมันส าปะหลังเข้า

โรงงานมี 28 ราย กับเกษตรกรที่มีรถของตัวเองที่ใช้ในการขนส่งมันส าปะหลังเข้าโรงงานมี 2 ราย ดังนี ้

กรณีที่ 1 เกษตรกรที่จ้างรถขนส่งมันส าปะหลังเข้าโรงงาน เฉลี่ยต่อไร่ มีค่าเท่ากับ 
   273,075 

452
 = 

604.15 บาทต่อไร่ คือเกิดจากค้าจ้างรถขนส่งมันส าปะหลังเข้าโรงงานท้ังหมด 28 ราย หารกับจ านวนไร่  
กรณีที่ 2 รถของตัวเองที่ใช้ในการขนส่งมันส าปะหลังเข้าโรงงานจะมีค่าใช้จ่ายต่างๆ เฉลี่ยต่อไร่ มีค่า

เท่ากับ 
  3,550 

58
 = 61 บาทต่อไร่ คือเกิดจากค้าจ้างรถขนส่งมันส าปะหลังเข้าโรงงานทั้งหมด 2 รายหารกับจ านวนไร่ 
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ตอนที่ 5 วิเคราะห์ผลผลิตที่ได้จากการปลูก 
 ผลผลิตที่ได้ของแต่ละสายพันธุ์มันส าปะหลังของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างในเขตพื้นที่ ต าบลแม่จะเรา 

อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก จะประกอบไปด้วยพันธุ์ระยอง 11 พื้นที่ปลูก 306 ไร่ ผลผลิตที่ได้ 1,140 ตันผลผลิต
เฉลี่ยต่อไร 3.7 ตัน พันธุ์ระยอง 9 พื้นที่ปลูก 515 ไร่ ผลผลิตที่ได้ 634 ตันผลผลิตเฉลี่ยต่อไร 4.2 ตันและพันธุ์ห้วย
บง 60 พื้นที่ปลูก 53 ไร่ ผลผลิตที่ได้ 204 ตันผลผลิตเฉลี่ยต่อไร 3.8 ตัน และรวมพื้นที่เพราะปลูก510 ไร่ ผลผลิต
ทั้งหมด 1,978 ตันและผลผลิตเฉลี่ยต่อไร 3.92 ตัน ดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 สรุปผลผลติที่ได้ของแต่ละพันธ์ุที่ใช้เพาะปลูก 

พันธุ์มันส าปะหลัง พ้ืนที่ปลูก(ไร่) ผลผลิตท่ีได้(ตัน) ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร(ตัน) 
ระยอง 11 306  1,141 3.7  
ระยอง 9 151  634  4.2 

ห้วยบง 60 53  226 3.8 
รวม 510 1,978 3.92 

 
จากตารางที่ 3 แสดงถึงผลผลิตที่ได้ของแต่ละสายพันธ์ุมันส าปะหลังของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างในเขตพื้นที่ 

ต าบลแม่จะเรา อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก จะประกอบไปด้วยพันธุ์ระยอง 11 พันธุ์ระยอง 9 ตันและพันธุ์ห้วยบง 
60 รวมพื้นท่ีเพราะปลูกและผลผลิตทั้งหมด 

ผลผลิตที่ได้จากการปลูกมันส าปะหลังของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 ราย ในเขตพื้นที่ ต าบลแม่จะเรา 

อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตากทั้งหมด 2,016 ตัน ได้ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 
 2,001 ตัน

510 ไร่
 = 3.92 ตันต่อไร่ คือเกิด

จากผลผลิตทั้งหมด 30 รายหารกับจ านวนไร่ 
 
ตารางที ่4 สรุปต้นทุนการปลูก การเก็บเกี่ยว และการขนส่งมันส าปะหลัง 

ต้นทุนการเพราะ
ปลูกมนัส าปะหลัง 

กรณีที่ 1 ที่ดินของตนเอง   กรณีที่ 2 ที่ดินเช่า 
พันธุ์ของตัวเอง 

(บาทต่อไร่) 
ซ้ือพันธุ์ใหม่ 
(บาทต่อไร่) พันธุ์ของ

ตัวเอง 
(บาทต่อไร่) 

ซ้ือพันธุ์ใหม่ 
(บาทต่อไร่) ใช้รถ

ตัวเอง 
จ้างรถ
ขนส่ง 

ใช้รถ
ตัวเอง 

จ้างรถ
ขนส่ง 

ต้นทุนการเพาะปลูก 2,077 2,595 2,457 2,974 

ต้นทุนการเก็บเกีย่ว 998.73 

ต้นทุนการขนส่ง 61 604.15 61 604.15 604.15 

รวม 3,136.73 3,679.88 3,654.73 4,197.88 4,059.88 4,576.88 
 

จากตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ยต้นทุนการเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว และการขนส่งมันส าปะหลังเข้าโรงงาน
ของเกษตรกร ในเขตพื้นท่ี ต าบลแม่จะเรา อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ต้นทุนการเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว และการ
ขนส่งมันส าปะหลังเขาโรงงานเข้าโรงงานของเกษตรกรซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กรณี คือที่ดินของตนเองกับที่ดินเช่า 

 
 ตอนที่ 6 วิเคราะห์เกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา 
 จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา ประกอบด้วยปัญหาการ
เพาะปลูกมันส าปะหลัง ปัญหาการเก็บเกี่ยว ปัญหาการขนส่ง และแนวทางแก้ไขปัญหา ดังนี้  
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1. ปัญหาการเพาะปลูกมันส าปะหลัง คือต้นพันธุ์มันส าปะหลังที่น ามาตัด แล้วน าไปปลูกแล้วเกิด

ปัญหาต้นพันธุ์ไม่แตกรากและแห้งตาย เพราะต้นพันธ์ุที่น ามาปลูกนั้นไม่ได้คัดสรรต้นที่สมบูรณ์ก่อนและในการเลือก
นั้น ควรเลือกต้นพันธ์ุมันส าปะหลังที่จะใช้ในการปลูกนั้นต้องเป็นต้นที่ไม่แก่เกินไปหรือเป็นต้นท่ีไม่แห้งเกินไป 

แนวทางแก้ไขคือ การคัดเลือกและคัดสรรต้นที่สมบูรณ์ก่อนท่ีจะน ามาตัด เพื่อท่ีจะน าไปปลูกจะ
ท าให้ต้นพันธ์ุที่น าไปปลูกมีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน และจะไม่ท าให้เกิดความเสียหาย 

2. ปัญหาการเก็บเกี่ยวมันส าปะหลัง ปัญหาที่เกษตรกรต้องเผชิญ คือ การขาดแคลนแรงงานหรือ
คนงานในการเก็บเกี่ยว เพราะช่วงที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวกันนั้นเป็นช่วงที่ขาดแคลนแรงงาน 

แนวทางแก้ไขคือ หาแรงงานจากนอกพื้นที่เข้ามาช่วยในการเก็บเกี่ยวเพราะแรงงานในพื้นที่ขาด
แคลนแรงงาน 

3. ปัญหาการการขนส่งมันส าปะหลังเข้าโรงงาน ปัญหาที่เกษตรกรต้องเผชิญในการขนส่งมัน
ส าปะหลังเข้าโรงงาน มีปัญหาในการที่ต้องจอรอคิวนาน เกษตรกรบางรายจอดรถเป็นวันหรือสองสามวันเพื่อรอคิวที่
จะได้น ารถไปลงมันส าปะหลัง และผลกระทบคือการที่จอดรถนานเป็นวันหรือสองวันนั้นท าให้มันส าปะหลังเกิดการ
เสียหายท าให้มันส าปะหลังเน่า และผลกระทบของผู้รับขนส่งมันส าปะหลังเข้าโรงงานคือการที่ต้องเสียเวลากับการ
จอดรอคิวนานและท าให้รถมีปัญหาคือรถที่บรรทุกหนักและจอดไว้นานๆจะท าให้ช่วงรางของรถผู้รับจ้างขนส่งเกิด
การเสียหายได้ 

แนวทางแก้ไขคือ โรงงานควรมีการจัดระบบให้ดีกว่านี้ ควรแจ้งให้เกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง
ที่จะท าการขุดมันส าประหลังให้มาแจ้งที่โรงงาน ก่อนการเก็บเกี่ยวเพื่อท่ีโรงงานจะท าการจองคิวไว้ให้ก่อน 

4. ข้อคิดเห็นของเกษตรกร คือ โรงงานควรมีการประกันราคาให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง 
เพราะทุกวันนี้ราคาต่ าลงมากท าให้เกษตรกรต้องเผชิญกับราคาของมันส าปะหลังที่ถูกลง เกษตรกรอยากให้โรงงาน
และภาครัฐดูแลเรื่องราคามันส าปะหลังให้มีราคาเพิ่มขึ้นจากเดิมและอยากให้โรงงานประกันราคา ไม่ต่ าจนเกินไป 
เพื่อใหค้วามยุติธรรมกับเกษตรกรผู้ปลูกมัน 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

การเพาะปลูกมันส าปะหลังต าบลแม่จะเรา อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก การไหลของวัตถุดิบที่ใช้ในการ
เพาะปลูกมันส าปะหลัง จะประกอบไปด้วยพันธุ์มันส าปะหลัง ปุ๋ยและยาสารเคมี เครื่องมือและอุปกรณ์ที่จะใช้เป็น
วัตถุดิบในการเพาะปลูกมันส าปะหลังของเกษตรกรผู้เพาะปลูก ส่วนต่อมา คือ เกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลังเป็นผู้
เพาะปลูกและถึงเวลาเก็บเกี่ยวก็น าผลผลิตส่งโรงงานแป้งมันส าปะหลังแม่สอดสตาร์ช และจากนั้นส่วนสุดท้ายคือ
ลูกค้า ลักษณะของการไหลของวัตถุดิบที่ใช้ในการเพาะปลูกมันส าปะหลัง ที่จะใช้เป็นวัตถุดิบในการเพาะปลูกมัน
ส าปะหลังของเกษตรกรผู้เพาะปลูก และเมื่อเพาะปลูกเสร็จแล้ว ถึงระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวก็จะท าการเก็บเกี่ยว
มันส าปะหลัง และในการที่จะน ามันส าปะหลังที่ท าการเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วไปส่งให้กับโรงงานมันส าปะหลัง ในการ
ขนส่งนั้นจะแบ่งเป็น 2 วิธีคือ 1) เกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลังมีรถขนส่งของตัวเองเพื่อที่จะน าผลผลิตไปส่งให้กับ
โรงงานโดยตรง 2) เกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลังไม่มีรถขนส่งของตัวเอง เลยให้ผู้รับจ้างขนส่งน าผลผลิตไปส่งยัง
โรงงานแป้งมันส าปะหลังแทน และส่วนต่อมาคือโรงงานแป้งมันส าปะหลังเป็นผู้ผลิตจะน ามันส าปะหลังจาก
เกษตรกร มาผลิตแป้งมันส าปะหลัง และเมื่อโรงงานผลิตเสร็จแล้วก็จะจัดส่งให้กับลูกค้า  
 ต้นทุนการปลูกมันส าปะหลังในเขตพื้นที่ต าบลแม่จะเรา อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตากเฉลี่ยต่อไร่ ของกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 30 ราย โดยเกษตรกรที่มีพื้นที่เป็นของตัวเองแบ่งออกเป็น 2 กรณีคือ กรณีที่ 1 ที่ดินของตัวเองและ
ใช้พันธุ์ของตัวเองมีค่าเฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 2,077 บาทต่อไร่ กรณีที่ 2 ที่ดินตัวเองแต่ซื้อพันธุ์ใหม่ มีค่าเฉลี่ยต่อไร่เทา่กบั 
2,595 บาทต่อไร่ ส าหรับเกษตรกรที่เช่าพื้นที่จะแบ่งออกเป็น 2 กรณี กรณีที่ 1 ที่ดินเช่าใช้พันธุ์ของตัวเอง มคี่าเฉลี่ย
ต่อไร่เท่ากับ 2,457 บาทต่อไร่ และกรณีที่ 2 ที่ดินเช่าและซื้อพันธุ์ใหม่ มีค่าเฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 2,974 บาทต่อไร่ 
 ต้นทุนการเก็บเกี่ยว ต้นทุนการเก็บเกี่ยวมันส าปะหลัง ซึ่งแบ่งออกเป็น ค่ารถไถขุดมันส าปะหลัง เฉลี่ยต่อ
ไร่ มีค่าเท่ากับ 300 บาทต่อไร่ ค่าแรงในการเก็บเกี่ยวมันส าปะหลัง เฉลี่ยต่อไร่ มีค่าเท่ากับ 698.73 บาทต่อไร่ 
ต้นทุนการเก็บเกี่ยวมันส าปะหลังรวมทั้งหมด เฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 998.73 บาทต่อไร่ 
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 ต้นทุนการขนส่ง ต้นทุนการขนส่งมันส าปะหลัง จะมีค่าจ้างรถขนส่งมันส าปะหลังเข้าโรงงานเฉลี่ยต่อไร่ มี
ค่าเท่ากับ 604.15 บาทต่อไร่ และรถของตัวเองที่ใช้ในการขนส่งมันส าปะหลังเข้าโรงงานจะมีค่าใช้จ่ายต่างๆ เฉลี่ย
ต่อไร่ มีค่าเท่ากับ 61 บาทต่อไร่ 

ต้นทุนการเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว และการขนส่งมันส าปะหลังเข้าโรงงานของเกษตรกร ในเขตพื้นที่ 
ต าบลแม่จะเรา อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ต้นทุนการเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว และการขนส่งมันส าปะหลังเข้า
โรงงานของเกษตรกร ซึง่แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ ที่ดินของตนเองกับที่ดินเช่า 

กรณีที่ 1 ที่ดินของตัวเอง  
- พันธุ์ของตัวเองและใช้รถตัวเองในการขนส่งมันส าปะหลังเข้าโรงงาน มตี้นทุนการเพาะปลูกเฉลี่ยต่อไร่

เท่ากับ 2,077 บาทต่อไร่ ต้นทุนการเก็บเกี่ยว เฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 988.73 บาทต่อไร่ และการขนส่งมันส าปะหลังเข้า
โรงงาน เฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 61 บาทต่อไร่ ต้นทุนการเพราะปลูกมันส าปะหลัง ในกรณีที่ดินของตนเองและใช้พันธุ์ของ
ตัวเองและใช้รถตัวเองในการขนส่งมันส าปะหลัง ท้ังหมดเท่ากับ 3,136.73 บาทต่อไร่ 

- พันธุ์ของตัวเองและจ้างรถขนส่งในการขนส่งมันส าปะหลังเข้าโรงงาน ต้นทุนการเพาะปลูกเฉลี่ยต่อไร่
เท่ากับ 2,077 บาทต่อไร่ ต้นทุนการเก็บเกี่ยวเฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 988.73 บาทต่อไร่ และการขนส่งมันส าปะหลังเข้า
โรงงานเฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 604.15 บาทต่อไร่ ต้นทุนการเพราะปลูกมันส าปะหลัง ในกรณีที่ดินของตัวเองและใช้พันธุ์
ของตัวเองและจ้างรถขนส่งในการขนส่งมันส าปะหลัง ทั้งหมดเท่ากับ 3,679.88 บาทต่อไร่ 

- ซื้อพันธุ์ใหม่และใช้รถตัวเองในการขนส่งมันส าปะหลังเข้าโรงงาน ต้นทุนการเพาะปลูกเฉลี่ยต่อไร่
เท่ากับ 2,595 บาทต่อไร่ ต้นทุนการเก็บเกี่ยวเฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 988.73 บาทต่อไร่ และการขนส่งมันส าปะหลังเข้า
โรงงาน เฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 61 บาทต่อไร่ ต้นทุนการเพราะปลูกมันส าปะหลังในกรณีที่ดินของตัวเองและใช้พันธุ์ของ
ตัวเองและใช้รถตัวเองในการขนส่งมันส าปะหลัง ทั้งหมดเท่ากับ 3,654.73 บาทต่อไร่ 

- ซื้อพันธุ์ใหม่และจ้างรถขนส่งในการขนส่งมันส าปะหลังเข้าโรงงาน ต้นทุนการเพาะปลูกเฉลี่ยต่อไร่
เท่ากับ 2,595 บาทต่อไร่ ต้นทุนการเก็บเกี่ยวเฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 988.73 บาทต่อไร่ และการขนส่งมันส าปะหลังเข้า
โรงงาน เฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 604.15 บาทต่อไร่ ต้นทุนการเพราะปลูกมันส าปะหลังในกรณีที่ดินของตัวเองและซื้อพันธุ์
ใหมแ่ละจ้างรถขนส่งในการขนส่งมันส าปะหลังเข้าโรงงาน ทั้งหมดเท่ากับ 4,197.88 บาทต่อไร่ 

กรณีที่ 2 ที่ดินเช่า 
- พันธุ์ของตัวเองและจ้างรถขนส่งในการขนส่งมันส าปะหลังเข้าโรงงาน ต้นทุนการเพาะปลูกเฉลี่ยต่อไร่

เท่ากับ 2,457 บาทต่อไร่ ต้นทุนการเก็บเกี่ยวเฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 988.73 บาทต่อไร่ และการขนส่งมันส าปะหลังเข้า
โรงงาน เฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 604.15 บาทต่อไร่ ต้นทุนการเพราะปลูกมันส าปะหลัง ในกรณีที่ดินเช่าและใช้พันธุ์ของ
ตัวเองและจ้างรถขนส่งในการขนส่งมันส าปะหลัง ทั้งหมดเท่ากับ 4,059.88 บาทต่อไร่ 

- ซื้อพันธุ์ใหม่และจ้างรถขนส่งในการขนส่งมันส าปะหลังเข้าโรงงาน ต้นทุนการเพาะปลูกเฉลี่ยต่อไร่
เท่ากับ 2,974 บาทต่อไร่ ต้นทุนการเก็บเกี่ยวเฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 988.73 บาทต่อไร่ และการขนส่งมันส าปะหลังเข้า
โรงงาน เฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 604.15 บาทต่อไร่ ต้นทุนการเพราะปลูกมันส าปะหลัง ในกรณีที่ดินเช่าและซื้อพันธุ์ใหม่
และจ้างรถขนส่งในการขนส่งมันส าปะหลัง ทั้งหมดเท่ากับ 4,576.88 บาทต่อไร่ 

ผลผลิตที่ได้จากการปลูกมันส าปะหลัง สรุปแสดงถึงผลผลิตที่ได้ของแต่ละสายพันธุ์มันส าปะหลังของ
เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างในเขตพื้นท่ี ต าบลแม่จะเรา อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก จะประกอบไปด้วยพันธุ์ระยอง 11 
พื้นที่ปลูก 306 ไร่ ผลผลิตที่ได้ 1,140 ตันผลผลิตเฉลี่ยต่อไร 3.7 ตัน พันธุ์ระยอง 9 พื้นที่ปลูก 515 ไร่ ผลผลิตที่ได้ 
634 ตันผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 4.2 ตันและพันธ์ุห้วยบง 60 พื้นที่ปลูก 53 ไร่ ผลผลิตที่ได้ 204 ตันผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 3.8 
ตัน และรวมพื้นท่ีเพาะปลูก 510 ไร่ ผลผลิตทั้งหมด 1,978 ตัน และผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 3.92 ตัน 

ผลตอบแทนการปลูกมันส าปะหลัง จากการศึกษาอัตราผลตอบแทนของการปลูกมันส าประหลังของกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 30 ราย ในเขตพื้นที่ ต าบลแม่จะเรา อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก  พื้นที่ทั้งหมด 510 ไร่ มี
ผลตอบแทนท้ังหมด 1,879,333 บาท เฉลี่ยต่อไร่มีค่าเท่ากับ 3,684.97 บาทต่อไร่ โดยราคาต่อการรับซื้อจากโรงงาน
กิโลกรัมละ 1.8 บาท ข้อมูลจากโรงแม่สอดสตาร์ช ณ วันที่ 10 มีนาคม 2560 
 แนวทางในการตัดสินใจของเกษตรกรที่สนใจในการที่จะปลูกมันส าปะหลัง จากผลการเก็บข้อมูล และ
วิเคราะห์ข้อมูลจะเห็นได้ว่าการลงทุนในการเพาะปลูกมันส าปะหลัง ซึ่งจะมีต้นทนุที่ค่อนข้างสูงและได้ผลตอบแทนที่
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ค่อนข้างน้อยต่อการปลูก และใช้ระยะเวลาในการปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวขั้นต่ า 10 เดือน และได้ผลตอบแทนต่อไร่ 
3,684.97 บาทต่อไร่ เท่านั้นจะเห็นได้ว่าได้ผลตอบแทนน้อยมากท่าเทียบกับระยะเวลา  โดยถ้าเปรียบเทียบ
ผลตอบแทนกับการท างานค่าแรงขั้นต่ าวันละ 300 บาท หนึ่งเดือนจะได้เงินอยู่ที่ 9 ,000 บาทต่อหนึ่งเดือน และถ้า
คิดเป็น 10 เดือนก็จะได้ 90,000 บาท เมื่อมาเทียบกับการปลูกมันส าประหลัง 10 เดือน ผลตอบแทนอยู่ที่ 3,684.97 
บาทต่อหนึ่งไร่ ซึ่งควรจะปลูก 25 ไร่ เพราะ 25 ไร่คูณกับ 10 เดือนก็จะได้ 92,124.25 บาท ถึงจะได้ผลตอบแทน
ใกล้เคียงกัน ดังนั้นเกษตรกรที่จะเริ่มต้นปลูกมันส าปะหลังเป็นพืชเชิงเดี่ยวและเป็นอาชีพหลักควรจะปลูกประมาน 
25 ไร่ ถึงจะคุ้มค่าต่อการลงทุนในการเพาะปลูกมันส าปะหลังและควรใช้พันธุ์ระยอง 9 เพราะจากการวิเคราะห์พันธุ์
ระยอง 9 ให้ผลผลิตต่อไร่มากที่สุด คือ 4.2 ตันต่อไร่ 
  
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

3. ศึกษาการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของพ่อค้าคนกลางที่รับซื้อหัวมันส าปะหลังสดในพื้นที่  
เพื่อให้ทราบถึงต้นทุนและผลตอบแทนของเกษตรกร 

4. การค านึงถึงคุ้มค่าต่อการลงทุนในการเพาะปลูกมันส าปะหลัง 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรศึกษาการคิดต้นทุนและผลตอบแทนกรณีเปรียบเทียบแต่ละสายพันธุ์ของมันส าปะหลังเพื่อจะท า

ให้เห็นความแตกต่างของการลงทุนในแต่ละสายพันธ์ุ 
2. ควรศึกษาค่าใช้จ่าย การเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว และการขนส่ง โดยศึกษาและวิเคราะห์เป็นช่วงเวลา

ในการเพาะปลูก อย่างละเอียด เนื่องจากแต่ละช่วงเวลาอาจมีต้นทุนท่ีแตกต่างกัน 
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