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การปลูกมนัส าปะหลงัไม่ใช่เริม่แค่ในฤดูฝนเท่านัน้...อกีฤดูกาลที่มกีารปลูกกนัมาก มนัฯ ขา้มแลง้ 
เริม่ในชว่ง ม.ค.–ม.ีค.ของทุกปี เพราะเป็นฤดแูหง้แลง้ เกษตรกรไมส่ามารถท ามาหากนิปลกูพชือยา่งอื่นได้ 
วนัน้ีมาเรยีนรูว้ธิกีารปลูกมนัส าปะหลงัขา้มแลง้แบบ KAS (KUBOTA Agri Solutions) ที ่บรษิทั สยามคู
โบตา้คอรป์อเรชัน่ ไดท้ าในแปลงทดลองของวสิาหกจิชุมชนหว้ยตาดขา่ อ.หนองววัซอ จ.อุดรธานี เมื่อปีที่
แล้วเพื่อเปรยีบเทยีบกบัการปลูกแบบดัง้เดมิ มคีวามแตกต่างกนัตรงไหน...ท าไมถึงได้ผลผลติเพิม่ขึ้น 
18% และตน้ทุนต ่าลง 49.5% 

วิธีดัง้เดิม เกษตรกรจะมคี่าแรงตดัและปลูกท่อนพนัธุ์ไร่ละ 900 บาท ค่าใส่ปุ๋ ยรองพืน้ 300 บาท 
คา่คนงานก าจดัวชัพชื 550 บาท คา่ใสปุ่๋ ย หลงัปลกู 600 บาท และค่าแรงตดัตน้ขุดหวัมนัฯ 1,084 บาทต่อ
ไร.่..รวมแลว้มตีน้ทุน 3,434 บาทต่อไร่ 

วิธีการปลูกแบบ KAS จะมคี่าแรงงานใส่ปุ๋ ยตามค่าการวเิคราะห ์คุณภาพดนิก่อนปลูกไร่ละ 300 
บาท แลว้ไถกลบก่อนปลูก...วธิกีารดัง้เดมิจะไม่มใีครท ากนั ทัง้ทีม่ผีลในเรื่องช่วยใหธ้าตุอาหารไม่ถูกแดด
เผา สว่นคา่แรงตดัและปลกูทอ่นพนัธุ ์ไมม่ ีเพราะใชเ้ครื่องจกัรไถพรวนดนิยกรอ่งตดัปลูกและใส่ปุ๋ ยรองพืน้
ไปพรอ้มกนัเลยในขัน้ตอนเดยีว 

นอกจากนัน้ ยงัมคี่าก าจดัวชัพชืไร่ละ 200 บาท ค่าแรงฉีดฮอร์โมนพชื 1,000 บาท ค่าขุดถอน
แรงงานคนและเกบ็เกีย่วขนขึน้รถจกัรกล 900 บาท รวมแลว้วธิ ีKAS มตีน้ทุนไร่ละ 2,400 บาท ต ่ากว่าวธิี
ดัง้เดมิ 1,034 บาท ส่วนผลผลติของการปลูกมนัส าปะหลงัขา้มแลง้ วธิดี ัง้เดมิ ไดผ้ลผลติเฉลีย่ 6.1 ตนัต่อ
ไร ่วธิ ีKAS ไดผ้ลผลติ 7.2 ตนัต่อไร่...ผลผลติเฉลีย่เพิม่ขึน้ 18% และเมื่อเปรยีบเทยีบตน้ทุนกบัผลผลติ...
วธิดี ัง้เดมิกว่าจะไดผ้ลผลติ 1 กก. ตอ้งใชเ้งนิทุน 0.99 บาท ส่วนวธิ ีKAS ใชต้น้ทุนแค่ 0.50 บาท ช่วยลด
ตน้ทุนไดถ้งึ 49.5% 
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เกษตรจบัตาผลผลิตสบัปะรดปี ‘60 

 
นายส าราญ สาราบรรณ์ รองอธบิดกีรมส่งเสรมิการเกษตร เปิดเผยว่า จากการตดิตามสถานการณ์

ผลติสบัปะรดปี 2560 พบวา่พืน้ทีป่ลกูและสามารถเกบ็เกีย่วผลผลติมทีัง้หมด 27 จงัหวดั พืน้ที ่0.491 ลา้น
ไร่ เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 7.46 โดยปริมาณผลผลิตสบัปะรดในปี 2559 มีปริมาณ 2.04 ล้านตัน 
เพิม่ขึน้จากปี 2559 รอ้ยละ 11.47 ซึ่งผลผลติสบัปะรดเริม่ออกสู่ตลาดตัง้แต่เดอืนมกราคมเป็นต้นมา และ
แมว้่าปรมิาณผลผลติสบัปะรดในปีน้ีจะเพิม่ขึน้กว่าปีทีผ่า่นมา แต่ยงัอยู่ในเกณฑท์ี่ตลาดรองรบัผลผลติได้
ทัง้ในส่วนของโรงงานแปรรูป และตลาดผลสด แต่ขณะน้ีเกษตรกรผูป้ลูกสบัปะรดส่วนใหญ่มคีวามวติก
กงัวลว่าผลผลิตอาจจะกระจุกตัวมีปริมาณมากออกสู่ตลาดใน 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงแรกเดือนมิถุนายน-
กรกฎาคม และเดอืนพฤศจกิายน-ธนัวาคม ซึง่อาจสง่ผลใหร้าคาสบัปะรดตกต ่าได ้

เบื้องต้นกรมส่งเสรมิการเกษตร ไดเ้ตรยีมแผนรบัมอืเพื่อบรรเทาความเดอืดรอ้นใหก้บัเกษตรกร 
โดยจดัท าแนวทางในการด าเนินงาน พรอ้มขอความรว่มมอืไปยงัจงัหวดัใหช้ว่ยบรหิารจดัการผลผลติดงัน้ี 

1.บรูณาการระหวา่งหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง โดยใชก้ลไกการด าเนินงานของคณะกรรมการเพื่อแก้ไข
ปญัหาเกษตรกรอนัเน่ืองมาจากผลผลติการเกษตรระดบัจงัหวดั (คพจ.) เช่น จดังานรณรงค์ส่งเสรมิการ
บรโิภคสบัปะรดผลสดในช่วงที่ผลผลติออกสู่ตลาดมาก รวมถึงส่งเสรมิการเชื่อมโยงตลาดระหว่างกลุ่ม
เกษตรกรกบัผูป้ระกอบการ เป็นตน้ 

2.ท าความเขา้ใจกบัเกษตรกรว่า ผลผลติสบัปะรดในภาพรวมยงัไม่ลน้ตลาดและเกนิความตอ้งการ
ของโรงงานแปรรูป เพื่อไม่ใหเ้กษตรกรตื่นตระหนกจนเร่งเกบ็ผลผลติท าใหม้ปีญัหาเรื่องคุณภาพตามมา 
พร้อมชี้แจงให้เกษตรกรทราบถึงปญัหาที่ตามมา อาทิ การขยายพื้นที่ผลิตโดยไม่มีการวางแผนให้
สอดคลอ้งกบัความต้องการของตลาด รวมทัง้ปญัหาในอนาคตหากตลาดต่างประเทศไม่รบัซื้อผลผลติที่
ปลกูในพืน้ทีท่ีไ่มม่เีอกสารสทิธ ิเหมอืนสนิคา้เกษตรบางชนิดทีก่ าลงัจะประสบกบัปญัหาดงักลา่วในขณะน้ี 

3.ส าหรบัจงัหวดัทีม่โีรงงานสบัปะรดตัง้อยูใ่นพืน้ที ่ภาครฐัไดข้อความรว่มมอืกบัโรงงานชว่ยเร่งหรอื
เพิม่ปรมิาณการรบัซื้อผลผลิตสบัปะรดต่อวนัหากก าลงัการผลติยงัรบัได้อยู่ เพื่อลดปญัหาผลผลติของ
เกษตรกรตกคา้งอยูห่น้าโรงงานจนเกดิความเสยีหาย 4.จงัหวดัควรใหค้วามส าคญักบัเรื่องการใหข้า่วออก
สื่อประชาสมัพนัธ์ต่างๆ เพื่อให้ตรงกบัสถานการณ์ปจัจุบนัอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้เกษตรกรรบัทราบและ
เตรยีมพรอ้มรบัมอืกบัสถานการณ์จรงิอยูเ่สมอ 

อย่างไรก็ตาม จากแนวทางในการด าเนินงานต่างๆ ที่ภาครฐัเตรียมพร้อมกบัการรบัมือปญัหา
ผลผลติสบัปะรดกระจุกตวั นบัเป็นภารกจิเรง่ดว่นทีต่อ้งท าโดยการแกไ้ขปญัหาทัง้ระยะสัน้และระยะยาวไป
พรอ้มๆ กนัเพือ่ใหเ้กดิการพฒันาไปสูก่ารท าเกษตรอย่างยัง่ยนืต่อไปในอนาคต 

 



ตัก๊แตนไฮโรไกลฟัสระบาดไร่อ้อย เตือน 6 จงัหวดัภาคตะวนัตก เฝ้าระวงัถกูท าลายผลผลิต 
นายสมคดิ เฉลมิเกียรติ ผูอ้ านวยการศูนย์ส่งเสรมิเทคโนโลยกีารเกษตรด้านอารกัขาพชืจงัหวดั

สุพรรณบุร ีเปิดเผยว่า จากการตดิตามสถานการณ์การระบาดศตัรูออ้ยในพืน้ที่ปลูกหมู่ที ่7 ต.ปากช่อง อ.
จอมบงึ จ.ราชบุร ีเริม่พบตัก๊แตนไฮโรไกลฟสัหรอืตัก๊แตนขา้ว ประมาณวยัที ่1-2 ในแปลงออ้ยและรอบๆ 
ที่มีวชัพชืขึ้นอย่างหนาแน่น แต่ยงัไม่พบการท าลายในอ้อย จึงขอแจ้งเตือนให้เกษตรกรเฝ้าระวงั และ
ตดิตามสถานการณ์อยา่งต่อเน่ือง โดยพืน้ทีก่ารระบาดมกัจะระบาดในดงวชัพชืรอบๆ แปลง ตัก๊แตนไม่ได้
ฟกัเป็นตวัอ่อนในแปลงออ้ยแต่จะวางไข่และฟกัเป็นตวัอ่อนที่หวัไร่ปลายนา แลว้ระบาดเขา้ในแปลงปลูก
ออ้ย ตราบใดทีห่วัไรป่ลายนาไม่ไดข้ยายแปลงหรอืไถดนิ ตัก๊แตนกจ็ะระบาดทุกปี แต่ถา้พืน้ทีใ่ดถูกชาวไร่
ไถดว้ยรถแทรกเตอรต์ัก๊แตนจะลดน้อยลงไปทุกปีสุดทา้ยกจ็ะหายไปเอง 

ส าหรบัวธิกีารป้องกนัก าจดัตัก๊แตนไฮโรไกลฟสั มดีงัน้ี 1.การเขตกรรม ตัก๊แตนชนิดน้ีจะวางไข่
บรเิวณหวัไรป่ลายนา หรอืขอบแปลงออ้ยทีว่ชัพชืขึน้หนาแน่น หากไดก้ าจดัวชัพชืโดยการใชร้ถแทรกเตอร์
ไถกลบัไป-มา ไข่ของตัก๊แตนจะถูกท าลาย โดยจะต้องท าหลงัจากตัก๊แตนวางไข่ ประมาณเดอืนตุลาคม-
มนีาคม หรอืไปจนถงึเดอืนเมษายน 2.การดกัจบัตวัเตม็วยัในชว่งกลางคนืเพื่อน าไปประกอบเป็นอาหารใช้
รบัประทาน 3.การวางกบัดกัเหยื่อพษิ เพื่อล่อใหต้ัก๊แตนมากนิและตายในทีสุ่ด 4.การฉีดพน่สารเคม ีการ
ฉีดพน่สารเคมจีะท ากต็่อเมื่อมกีารระบาดรุนแรงและมคีวามเสยีหายต่อผลผลติ สารเคมทีีแ่นะน า Carbaryl 
(เซฟวนิ 85% ดบัเบลิยพู)ี ใชไ้ดผ้ลดกีบัตัก๊แตนในระยะตวัอ่อน นอกจากน้ีในธรรมชาตยิงัมศีตัรูธรรมชาติ
ไวค้อยควบคุมอกีดว้ย ไดแ้ก่ ต่อ หมาร่า ดว้งน ้ามนั แตนเบยีนไขต่ัก๊แตน แมลงหางหนีบ และเชือ้รา เอน
โทมอฟธอรา่กรลิไล 

ทัง้น้ี ขอให้เกษตรกรผูป้ลูกออ้ยในเขตพืน้ที่ 6 จงัหวดั ในเขตภาคตะวนัตก ไดแ้ก่ จงัหวดัราชบุร ี
กาญจนบุร ีนครปฐม สุพรรณบุร ีเพชรบุรแีละจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ เฝ้าตดิตามสถานการณ์การระบาด
ของตัก๊แตนไฮโรไกลฟสัอยา่งต่อเน่ือง 

 
 


