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 ประเทศไทยมีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ มนัส าปะหลงัคือ ยกระดบัผลผลิตให้ได้ 5 ตนัต่อไร่ 

พะเยาจึงเป็นจังหวดัหน่ึงท่ีมีบันทึกความเข้าใจกับกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อเพิ่มผลผลิตมัน

ส าปะหลงัซ่ึงเป็นจงัหวดัท่ีมีผลผลิตมนัส าปะหลังต ่ามาก การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์

ตน้ทุนและผลตอบแทนจากการปลูกมนัส าปะหลงั และทราบประสิทธิภาพทางเทคนิคการผลิตมนั

ส าปะหลงัในพื้นท่ีจงัหวดัพะเยาใชข้อ้มูลจากการสัมภาษณ์เกษตรกรใน 3 อ าเภอท่ีเป็นเป็นพื้นท่ีปลูก

ส าคญัของจงัหวดัจ านวน 140 ราย โดยใชว้ิธี Stochastic Production Frontier ผลการศึกษาพบวา่ พื้นท่ี

ปลูกของเกษตรกรตวัอย่างเฉล่ียรายละ 5 ไร่ ผลผลิตเฉล่ีย 2,975.25 กิโลกรัมต่อไร่ มีตน้ทุนการผลิต

เฉล่ียไร่ละ 4,054.82บาท (1.28 บาทต่อกิโลกรัม) และมีก าไรเฉล่ียไร่ละ 1,278.71 บาท (2.14 บาทต่อ

กิโลกรัม) และจากการวิเคราะห์ประสิทธิภาพทางเทคนิคของการผลิตมนัส าปะหลงั พบว่ารูปแบบท่ี

เหมาะสมอยูใ่นรูป Cobb Douglas ในส่วนของการวิเคราะห์สมการการผลิตพบวา่ปัจจยัการผลิตท่ีช่วย

เพิ่มผลผลิตได้แก่ แรงงาน การใช้เคร่ืองจกัรในการเตรียมดิน และปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย ์ส าหรับระดบั

ประสิทธิภาพทางเทคนิคของการผลิตมนัส าปะหลงัของเกษตรกร เฉล่ียเท่ากบั 0.81 แสดงวา่เกษตรกร

ส่วนใหญ่มีประสิทธิภาพในการผลิตใกลเ้คียงกนัและค่อนขา้งสูง การใชพ้นัธ์ุระยอง 9 และ 5 มีผลต่อ
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ประสิทธิภาพการผลิตมากกวา่พนัธ์ุเกษตรศาสตร์ 50 ส าหรับลกัษณะดินของจงัหวดัพะเยา นอกจากน้ี

พบวา่เกษตรกรอายนุอ้ยมีประสิทธิภาพทางเทคนิคสูงกวา่ผูมี้อายมุาก 

 ผลการศึกษาน้ีเกษตรกรสามารถน าผลท่ีไดม้าวางแผนหาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมนั

ส าปะหลงัต่อไปได ้และสามารถน าผลดงักล่าวใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานประกอบการตดัสินใจในการผลิต

มนัส าปะหลงัให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน ส าหรับหน่วยงานหรือองคก์รต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถน าผลท่ี

ไดไ้ปเป็นแนวทางในการปรับแผนการด าเนินงานต่อไป 
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ABSTRACT 

 The strategic goal of Thailand is to increase the production of cassava to 5 tons per rai. 

Phayao is one of the provinces which has signed the Memorandum of understanding (MOU) with 

Department of Agricultural Extension as to improve the low rate of cassava production. This study 

has the objectives to perform the cost and return analysis of cassava production and to discern the 

technical efficiency of cassava cultivators in Phayao Province. The needed information was 

collected by interview with 140 farmers who cultivated cassava in the three major growing districts 

of Phayao Province.  Stochastic Production Frontier technique was employed for the study.  The 

findings revealed that the typical or average farm had five rais of cassava planted area, yielded 

2,975 kg/rai output, spent 4,037.64 baht per rai (1.28 baht per kilogram output) for total production 

cost, and got a profit of 1,278.71 baht/rai (2.14 baht/kg).  From the analysis of technical efficiency 

in cassava production, it was found that the appropriate model for the estimation was in the form of 

Cobb Douglas function.  Based on the production function analysis, the yield enhancing inputs were 

labor, land preparing machine, and chemical/organic fertilizer.  The average technical efficiency of 

cassava cultivators under study was estimated at 0.81 indicating that most of them had comparable 
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as well as high levels of technical efficiency. In Phayao Province’s soil conditions, the cultivation of 

Rayong 9 and Rayong 5 varieties would result in higher cassava yields in comparison with Kasetsart 

50 variety.  Furthermore, the factor of age also explained the technical efficiency level as young 

farmers appeared to perform better than the old ones. 

 According to the study has shown that agriculturists can apply this result to plan for 

increasing the efficiency of productive management. Moreover, farmers can use the results of the 

study as the basic data in the management of the manufacturing process in order to increase the 

quality of cassava. For involved agencies or organizations can use this result and the guideline or 

the way to adjust work plans. 


