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การผลิตหวัพนัธ์ุมนัฝร่ังใชเ้องในระบบขา้ว-มนัฝร่ัง จ.เชียงใหม่ ด าเนินการในแปลงเกษตรกร ต าบล
เจดียแ์ม่ครัว อ  าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ ในระหว่างปี 2553-2557โดยการศึกษาระบบการปลูกขา้ว ผกั 
ร่วมกบัการปลูกมนัฝร่ัง ซ่ึงใชห้วัพนัธ์ุของกรมวิชาการเกษตร (กวก.) ไดแ้ก่ หวัพนัธ์ุหลกั (G0), หวัพนัธ์ุขยาย 
(G1) เปรียบเทียบกบัหวัพนัธ์ุท่ีเกษตรกรเกบ็ไวใ้ชเ้อง และหวัพนัธ์ุน าเขา้จากประเทศเนเธอแลนด ์ภายหลงัการ
เกบ็เก่ียวผลผลิตจะแบ่งเกบ็หัวพนัธ์ุไวใ้ชใ้นฤดูกาลต่อไป จากการทดสอบพบว่าเกษตรกรมีระบบการปลูกพืช
แบบต่อเน่ือง (sequential cropping) ไดแ้ก่ มนัฝร่ัง-ผกั-ขา้ว และมนัฝร่ัง-ขา้ว-ขา้ว ซ่ึงระบบการปลูกพืชแบบ
มนัฝร่ัง (G3)-ขา้ว-ขา้ว จะท าใหเ้กษตรกรมีรายไดเ้ฉล่ียมากท่ีสุด 67,560 บาท/ไร่ และมีรายไดสุ้ทธิเฉล่ียมาก
ท่ีสุด 46,483 บาท/ไร่  ส่วนระบบปลูกพืชแบบการปลูกมนัฝร่ังท่ีเกษตรกรเกบ็หวัพนัธ์ุไวใ้ชเ้อง-ขา้ว-ขา้ว จะ
ท าใหเ้กษตรกรมีตน้ทุนเฉล่ียต ่าท่ีสุด 20,002 บาท/ไร่ นอกจากน้ีเกษตรกรท่ีเร่ิมตน้ดว้ยการใชห้วัพนัธ์ุมนัฝร่ัง 
G1 ของกรมวชิาการเกษตรในการผลิตมนัฝร่ังส่งโรงงานแปรรูป ร่วมกบัการปลูกขา้ว และขา้วหมุนเวยีน
กนัตลอดปี จะก่อใหเ้กิดผลก าไรสูงท่ีสุดในการลงทุน คิดเป็นมูลค่า 130,803 บาท และผลตอบแทนท่ีไดรั้บ
มีค่ามากกวา่ตน้ทุนท่ีใชไ้ปในการลงทุน คิดเป็น 2.837  เม่ือเปรียบเทียบกบัระบบการปลูกพืชแบบอ่ืน ตน้ทุน
การผลิตมนัฝร่ังท่ีใชห้วัพนัธ์ุของกรมวิชาการเกษตรจะลดลงในแต่ละปี เพราะเป็นหวัพนัธ์ุท่ีปลอดโรค และ
ทนทานโรคใบไหม ้สามารถเก็บเป็นหวัพนัธ์ุในรุ่นต่อไปได ้ท าใหเ้กษตรกรมีรายไดม้ากกว่าการปลูกพืชใน  
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ระบบท่ีใชห้วัพนัธ์ุน าเขา้ ซ่ึงจะมีตน้ทุนท่ีสูงและมีราคาน าเขา้ท่ีไม่แน่นอนและ บางส่วนพบปัญหาโรคท่ีติด
มากบัหวัพนัธ์ุ ส่วนหวัพนัธ์ุมนัฝร่ังท่ีเกษตรกรเกบ็ไวเ้องไม่มีคุณภาพ มีการติดโรค ท าให้ไดผ้ลผลิตต ่า 

นอกจากน้ีเกษตรกรมีความพึงพอใจหวัพนัธ์ุมนัฝร่ังของกรมวชิาการเกษตรมากถึงร้อยละ 41  และ
พึงพอใจร้อยละ 38 ดงันั้นระบบการปลูกพืชดงักล่าวสามารถใชเ้ป็นทางเลือกในระบบการปลูกพืชท่ีเหมาะสม
กบัสภาพพื้นท่ีของเกษตรกรในเขตชลประทานเพิ่มประสิทธิภาพระบบการปลูกพืชและการใชท่ี้ดินอยา่ง
เหมาะสมในพื้นท่ีปลูกท่ีมีศกัยภาพ ร่วมกบัการถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลิตท่ีถูกตอ้ง เนน้การท างานแบบมี
ส่วนร่วม เพื่อใหมี้ผลผลิตเพียงพอต่อการแปรรูป สอดคลอ้งกบัการขยายการผลิตและการตลาดในอนาคต
ซ่ึงจะช่วยเสริมสร้างความเขม้แขง็ ท าใหเ้กษตรกรเรียนรู้ท่ีจะพึ่งตนเอง และยกระดบัคุณภาพชีวิตของ
เกษตรกรใหดี้ข้ึน 
 
 

ABSTRACT 

The study of seed potato production in the rice-potato sequential cropping system was 
conducted in the farmer farm at Sansai district, Chiang Mai during the 2011-2014.The experiment 
included four the seed potato production sources; potato G0 of DOA, potato G1 of DOA, potato 
imported from Netherland and potato from farmer combined with sequential cropping system of rice and 
vegetable crops. All treatments of seed potato production after harvest were stored for planting in next 
season. Variables used to measure the yield and cost of cropping systems of potato, vegetable and rice, 
including the yield and cost of seed potato production and the pulp colour of potato chips and french 
fried. Results showed that the farmers cultivate two or more crops in sequence on the same field per year 
or sequential cropping system such as potato-vegetable-rice and potato-rice-rice. The net cost of 
potato(G3)-rice-rice crops was 46,483 baht/rai that higher than potato imported from Netherland-rice-
rice and potato from farmer-rice-rice crops and other sequential crops. Moreover, potato farmer that used 
G1 seed potato to planting in the field was higher the NPV and BCR than other treatment.  The cost of 
seed potato production from Department of Agriculture was reduced in each year. Then, the farmers 
were reduced the cost of seed potato production and increased net income in each year. 

Key words: Sequential cropping, seed potato production, rice, vegetable 
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ค าน า 

พื้นท่ีการเกษตรในเขตภาคเหนือตอนบน เป็นท่ีนา ร้อยละ 52 ซ่ึงระบบการปลูกพืชหลกัในพื้นท่ี
ราบลุ่มชลประทาน คือ ขา้วนาปีในฤดูฝน ตามดว้ยพืชไร่ หรือพืชผกัในฤดูแลง้  ซ่ึงเป็นระบบการปลูกพืช
แบบต่อเน่ือง (sequential cropping) ไดแ้ก่ ระบบการปลูก ขา้ว-กระเทียม ขา้ว-หอมหวัใหญ่ ขา้ว-ขา้ว ขา้ว-
ขา้ว-โพดฝักอ่อน (1-2 รุ่น) ขา้ว-มนัฝร่ัง ขา้ว-มนัฝร่ัง-ขา้วโพดหวาน ขา้ว-กระเทียม-ขา้วโพดหวานเป็นตน้
การปลูกขา้วจา้วในพื้นท่ี จ.เชียงใหม่ นิยมใชพ้นัธ์ุ กข.6 เป็นหลกั และ ขา้วเหนียวพนัธ์ุสันป่าตอง 1 ในช่วง
ฤดูแลง้ ส่วนการปลูกพืชฤดูแลง้ในพื้นท่ีนาชลประทาน จ.เชียงใหม่  เช่น  มนัฝร่ัง  หอมหวัใหญ่  กระเทียม  
ยาสูบ  ขา้วโพดฝักอ่อน  ขา้วโพดหวาน จะปลูกตามหลงัการปลูกขา้วเป็นการปลูกท่ีมีการใชปั้จจยัการผลิต
สูงทั้งสารป้องกนัก าจดัศตัรูพืชและปุ๋ยเคมีรวมทั้งเกษตรกรตอ้งมีความช านาญในการปลูกพืชดงักล่าว 
(สถาบนัวจิยัการท าฟาร์ม, 2535; จนัทนา, 2554) 

มนัฝร่ัง (Solanum tuberosum L.)เป็นพืชอาหารท่ีปลูกได้ในเขตอบอุ่น-หนาว ซ่ึงมีความส าคญั
อยูใ่นอนัดบัท่ีส่ีของโลกรองจากขา้ว  ขา้วสาลีและขา้วโพด มนัฝร่ังไม่ใช่พืชอาหารหลกัของประเทศไทย
แต่มีความส าคญัในดา้นเป็นพืชอุตสาหกรรมท่ีมีมูลค่าหลายพนัลา้นบาท จดัเป็นพืชท่ีท ารายไดสู้งให้กบั
เกษตรกรในเขตภาคเหนือ คือ มีรายไดต่้อไร่เฉล่ียอยู่ระหวา่ง 15,000-25,000 บาท จงัหวดัท่ีมีการปลูกมนั
ฝร่ังมากท่ีสุด คือ จ. เชียงใหม่ รองลงมาไดแ้ก่ จ. ตาก ล าพูน เชียงราย พะเยา ล าปาง เพชรบูรณ์ และบาง
พื้นท่ีในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ไดแ้ก่ จ. หนองคาย สกลนคร เลย และนครพนม พื้นท่ีปลูกมนัฝร่ังรวมปี  
2555  มีพื้นท่ีเพาะปลูก  58,134 ไร่  เพิ่มข้ึนจากปี 2551 ซ่ึงมีพื้นท่ีเพาะปลูก  47,824  ไร่  หรือเพิ่มข้ึน
ในช่วง 5 ปีคิดเป็นร้อยละ  5.74  ส าหรับผลผลิตปี 2555 มีผลผลิต 139,160 ตนั เพิ่มข้ึนจากปี 2551 ซ่ึงมี
ผลผลิต 114,499 ตันหรือเพิ่มข้ึนในช่วง 5 ปี ท่ีผ่านมาร้อยละ 5.02 ผลผลิตต่อไร่เฉล่ียคิดเป็น 2,424 
กิโลกรัม/ไร่  ซ่ึงปี 2555 มนัฝร่ังเพื่อการแปรรูปมีพื้นท่ีปลูก 52,816 ไร่ เพิ่มข้ึนในช่วง 5 ปีคิดเป็นร้อยละ 
5.35  มีผลผลิต  126,089 ตนั เพิ่มข้ึนในช่วง 5 ปีคิดเป็นร้อยละ 4.60 ผลผลิตต่อไร่เฉล่ียคิดเป็น 2,408 
กิโลกรัม/ไร่ เน่ืองจากการขยายตวัอยา่งรวดเร็วของอุตสาหกรรมแปรรูปมนัฝร่ังในประเทศโดยเฉพาะมนั
ฝร่ังทอดกรอบ (potato chip) ซ่ึงนอกจากผลิตเพื่อจ าหน่ายในประเทศ และบางส่วนยงัส่งออกไปจ าหน่าย
ต่างประเทศ (สนองและคณะ, 2551; อรทยั, 2557) ท าให้เกษตรกรและผูป้ระกอบการมีความตอ้งการมนั
ฝร่ังสดเพื่อส่งโรงงานแปรรูปแต่อย่างไรก็ตามไม่สามารถรองรับความตอ้งการหัวมนัฝร่ังท่ีผลิตเพื่อส่ง
โรงงานแปรรูปเป็นมันฝร่ังแผ่นทอดกรอบ  (potato chip) ปีละประมาณ  170,000 ตันจึงท าให้บริษัท
ผูป้ระกอบการได้ขอน าเข้ามันฝร่ังสดจากต่างประเทศเป็นหลัก (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , 2555) 
นอกจากน้ีปัญหาตน้ทุนการผลิตมนัฝร่ังสูงเน่ืองจากค่าแรง และค่าหวัพนัธ์ุท่ีน าเขา้จากต่างประเทศมีราคา
แพง การผลิตหัวพนัธ์ุมนัฝร่ังภายในประเทศยงัมีปริมาณน้อยไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ เกษตรกรน า
หวัมนัฝร่ังท่ีตกเกรดขนาดเล็กเก็บในห้องเยน็ไวใ้ชท้  าพนัธ์ุ ซ่ึงเป็นหวัพนัธ์ุท่ีไม่มีคุณภาพ และมีการติดโรค
มากบัหวัพนัธ์ุ ท าให้ไดผ้ลผลิตต่อไร่ต ่า ปัญหาเหล่าน้ีเป็นขอ้จ ากดัต่อการขยายตวัของอุตสาหกรรมแปรรูป
มนัฝร่ังในประเทศไทย 
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ดงันั้นจึงมีความจ าเป็นในการวจิยัและพฒันาการผลิตหวัพนัธ์ุใชเ้องในระบบขา้ว-มนัฝร่ัง จงัหวดั
เชียงใหม่ เป็นการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ซ่ึงเป็นวธีิการท่ีเกษตรกรเขา้มามีส่วนร่วมในการวจิยั 
โดยการศึกษาเรียนรู้หาขอ้มูล การศึกษาวเิคราะห์ถึงปัญหา รวมทั้งการแกไ้ขปัญหาท่ีก าลงัประสบอยู ่ โดย
การร่วมกนัวางแผน และก าหนดการด าเนินงานตามแผนหรือโครงการ พร้อมทั้งการปฏิบติัตามแผน 
เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายในการแกไ้ขปัญหาไดถู้กตอ้งตรงตามความตอ้งการ ประกอบกบัการใชภู้มิปัญญา
และทุนท่ีมีอยูใ่นชุมชน เพื่อใหเ้กิดการพฒันางานวจิยัและกระบวนการวจิยั และเป็นส่วนส าคญัในการ
สร้างองคค์วามรู้ใหม่ใหแ้ก่เกษตรกรในการพฒันาชุมชนอยา่งไดผ้ลและมีประสิทธิภาพ (สุภางค,์2531)  
โดยด าเนินการปลูกพืชแบบต่อเน่ือง (Sequential Cropping) เป็นการปลูกพืชมากกวา่หน่ึงชนิดในพื้นท่ี
เดียวกนัในเวลาต่างกนัในท่ีเดียวกนั (Beets, 1982) จ านวนพืชอาจเป็น 2 ชนิด (double cropping) หรือ 3 
ชนิด (triplecropping) โดยมีการจดัพืชเขา้สู่ล าดบั (cropping pattern) ใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมของฤดู
ปลูกแต่ละชนิดพืช โดยด าเนินการผลิตหวัพนัธ์ุมนัฝร่ังร่วมกบัการปลูกผกัหรือขา้วหมุนเวยีนกนัตลอดปีใน
พื้นท่ีเกษตรกรในจงัหวดัเชียงใหม่ นอกจากจะท าใหเ้กษตรกรมีรายไดเ้พิ่มข้ึนแลว้ เกษตรกรจะไดใ้ชห้วั
พนัธ์ุท่ีมีราคาถูก ปลอดจากโรคแมลง มีคุณภาพ และคุณสมบติัในการแปรรูปดี (processing quality) เก็บไว้
ใชใ้นปีต่อไป อนัจะเป็นการลดตน้ทุน และเพิ่มรายไดใ้ห้กบัเกษตรกร ท าให้เกษตรกรมีรายไดเ้พิ่มข้ึน และ
มีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน 

 

วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อหาวิธีการผลิตหัวพนัธ์ุมนัฝร่ังส าหรับเกษตรกรในระบบปลูกขา้วร่วมกบัมนัฝร่ังในพื้นท่ีภาคเหนือ
ตอนบนเขตชลประทาน 

2. เพื่อลดต้นทุนโดยการผลิตหัวพนัธ์ุใช้เองในระบบการปลูกข้าวร่วมกับมนัฝร่ัง ในพื้นท่ีภาคเหนือ
ตอนบนเขตชลประทาน 

 

อปุกรณ์และวธิีด าเนินการ 

อุปกรณ์ 
1. วสัดุการเกษตร ไดแ้ก่ เมล็ดขา้วเหนียวพนัธ์ุสันป่าตอง 1 และ ขา้วเหนียวพนัธ์ุ กข.6 มนัฝร่ังพนัธ์ุ

แอตแลนติกปุ๋ยคอก (ปุ๋ยมูลหมู-ไก่), สารปรับปรุงดิน ไดแ้ก่ โดโลไมทย์ปิซัม่ ปูนขาวปุ๋ยชีวภาพ ไดแ้ก่ 
ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟตปุ๋ยอินทรีย ์ ปุ๋ยเคมี ไดแ้ก่ 16-20-0  46-0-0  13-13-21 
สารเคมีป้องกนัก าจดัศตัรูพืช ไดแ้ก่ เมทริบูซิน,คาร์โบซลัแฟน แมนโคเซ็บ เมทาแล็กซิลจอบ เสียม ไม้
ไผปั่กหลกั ป้าย Tag กระสอบพลาสติกตาข่าย ตะกร้าพลาสติก ถุงพลาสติก 

2.  วสัดุส านกังาน ไดแ้ก่ กระดาษ ปากกาเมจิก ปากกา ดินสอ 
3.  วสัดุคอมพิวเตอร์ ไดแ้ก่ หมึกพิมพ ์กระดาษปร้ินส์รูป 
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4.  วสัดุโฆษณา เผยแพร่ไดแ้ก่ กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล 
 
วธีิด าเนินการ 
1.  ระเบียบวธีิการวจิยั 

ด าเนินการทดสอบระบบการปลูกพืชในพื้นท่ีปลูกมนัฝร่ังของเกษตรกร ต.เจดียแ์ม่ครัว อ.สัน
ทราย จ.เชียงใหม่ จ  านวน 5 ราย รายละ 1 ไร่ ปลูกในพื้นท่ี  5 ไร่  โดยการปลูกพืชผกั และขา้วหลงัปลูกมนั
ฝร่ังตามวิธีการปลูกของเกษตรกร ส่วนหวัพนัธ์ุมนัฝร่ัง ไดแ้ก่ หวัพนัธ์ุกรมวิชาการเกษตร (กวก.)  หวัพนัธ์ุ
น าเขา้ และหวัพนัธ์ุท่ีเกษตรกรเก็บไวใ้ชเ้อง ไม่มีการวางแผนการทดลอง  ประกอบดว้ยวธีิดงัต่อไปน้ี 

 
วธีิการผลติ ปีที ่1 (2554) ปีที ่2 (2555) ปีที ่3 (2556) ปีที ่4 (2557) 

วธีิที ่1 G0 กวก.-ผกั-ขา้ว - - - 

วธีิที ่2 G1 กวก.-ผกั-ขา้ว - - - 

วธีิที ่3 น าเขา้ 1-ผกั-ขา้ว - - - 

วธีิที ่4 เก็บเอง 1-ผกั-ขา้ว - - - 

วธีิที ่5 G0 กวก.-ขา้ว-ขา้ว G1 กวก.-ขา้ว-ขา้ว G2 กวก.-ขา้ว-ขา้ว G3 กวก.-ขา้ว-ขา้ว 

วธีิที่ 6 G1 กวก.-ขา้ว-ขา้ว G2 กวก.-ขา้ว-ขา้ว G3 กวก.-ขา้ว-ขา้ว G4 กวก.-ขา้ว-ขา้ว 

วธีิที่ 7 น าเขา้ 1-ขา้ว-ขา้ว น าเขา้ 2-ขา้ว-ขา้ว น าเขา้ 3-ขา้ว-ขา้ว น าเขา้ 4-ขา้ว-ขา้ว 

วธีิที่ 8 เก็บเอง 1-ขา้ว-ขา้ว เก็บเอง 2-ขา้ว-ขา้ว เก็บเอง 3-ขา้ว-ขา้ว เก็บเอง 4-ขา้ว-ขา้ว 

หมายเหตุ: กวก. = กรมวชิาการเกษตร   
 
2.  วธีิด าเนินการทดลอง ดงัน้ี 

2.1 คดัเลือกเกษตรกร และแปลงทดสอบระบบการปลูกมันฝร่ัง-ผกั-ข้าว และ มันฝร่ัง-ข้าว-ข้าว 
จ านวน 5 รายๆ ละ 5 แปลงๆ ละ 1 ไร่ 

2.2 เก็บตวัอยา่งดินในแปลงเกษตรกรคร้ังแรก เพื่อปรับปรุงคุณภาพดินก่อนเร่ิมด าเนินการทดลอง โดย
ใส่ปูนขาว 200 กก./ไร่ ในแปลงปลูกหวัพนัธ์ุมนัฝร่ังของกรมวชิาการเกษตร  

2.3 การปลูกและดูแลรักษาขา้ว ไดแ้ก่ ขา้วเหนียวพนัธ์ุสันป่าตอง 1 และ ขา้วเหนียวพนัธ์ุ กข.6  พืชผกั 
ได้แก่ ผกับุ้ง  ผกักาดกวางตุ้งดอก  คะน้า  สลัด และกะหล ่ าดอก  ด าเนินการตามวิธีการของ
เกษตรกร ส่วนการปลูกมนัฝร่ัง ด าเนินการตามกรรมวธีิท่ีก าหนด 

2.4 หลงัการเก็บเก่ียวขา้วในช่วงเดือน สิงหาคม และ ธันวาคมท าการไถเตรียมแปลงปลูกมนัฝร่ังตาม
กรรมวธีิท่ีก าหนด โดยปีแรกใชห้วัพนัธ์ุของกรมวชิาการเกษตร G0  G1  หวัพนัธ์ุมนัฝร่ังน าเขา้จาก
ประเทศเนเธอแลนด ์และหวัพนัธ์ุของเกษตรกรท่ีเก็บไวเ้อง แบ่งแปลงตามกรรมวธีิๆ ละ1 งาน 

2.5 การปลูกและดูแลรักษาแปลงมนัฝร่ัง 



 50 

2.5.1 แปลงมันฝร่ังที่ใช้หัวพันธ์ุของกรมวิชาการเกษตร ปฏิบติัตามกรรมวิธีของกรมวิชาการ
เกษตร ดงัน้ี 

1) น าหวัพนัธ์ุ GO (pre-basic seed) ท่ีเก็บรักษาในหอ้งเยน็ระยะเวลา 5-6 เดือน ออกผึ่งบนชั้นใน
โรงเก็บแบบพรางแสง ประมาณ 1-2 สัปดาห์ หวัพนัธ์ุจะมีหน่องอก คดัเลือกหวัพนัธ์ุท่ีมีหน่อ
แขง็แรงพร้อมท่ีจะน าไปปลูกลงแปลงในสภาพไร่ โดยใชห้วัพนัธ์ุ G0 8,000 หวั/ไร่และ G1 
300 กก./ไร่  

2) ไถพรวนดิน และเตรียมแปลงปลูกประมาณ 2 สัปดาห์ - 1 เดือนก่อนปลูกโดยใส่ปุ๋ยตามค่า
วิเคราะห์ดินร่วมกบัการใช้ปุ๋ยชีวภาพ สารปรับปรุงดิน และธาตุอาหารเสริม ไดแ้ก่ ปุ๋ยคอก 
อตัรา 50-100 กก./ไร่ปูนขาว อตัรา 100-200 กิโลกรัม/ไร่ (ค่า pH 6.0-6.5) 

3) ปลูกแบบแถวเด่ียว ระยะปลูก 20 x 85 ซม. (ระยะปลูกระหวา่งตน้ 20 เซนติเมตร ระหวา่งแถว 
85 เซนติเมตร) แลว้พูนโคนสูงประมาณ 30 เซนติเมตร 

4) ใส่ปุ๋ยเคมีตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร (ศศิธรและคณะ 2537) ได้แก่ ปุ๋ยเคมี สูตร  
15-15-15  อตัรา  100 กก./ไร่ พร้อมปุ๋ยคอกมูลไก่อตัรา 100  กก./ไร่ รองกน้หลุมก่อนปลูก   

5) หลงัปลูกเสร็จพ่นสารควบคุมการงอกของวชัพืช ไดแ้ก่ metribuzin75% (เซ็งคอร์)  อตัรา 30 
กรัม/น ้า 20 ลิตร 

6) ใหน้ ้าไปตามร่องทุก 7-10 วนั หรือตามความเหมาะสม 
7) หลงัปลูก 1-2 สัปดาห์ ฉีดพ่นสารป้องกนัก าจดัโรคและแมลง 1-2 คร้ังต่อสัปดาห์ หรือพน่ตาม

ความจ าเป็น ได้แก่ พ่นสารป้องกันก าจดัโรคท่ีเกิดจากเช้ือรา เช่น แมนโคเซ็ป (mancozeb) 
และเมทาเเล็กซิล (metalaxyl), metalaxyl-M+mancozeb การควบคุมแมลง พวกเพล้ียอ่อน พ่น
ด้วยสารคาร์บาริล (carbaryl) สลับกับคาร์โบซัลแฟน (carbosulfan) หรือ คลอไพรีฟอส 
(chlorpyrifos)  ถ้ามีหนอนชอนใบและเพล้ียไฟระบาด พ่นด้วยสารฆ่าแมลงอิมิดาโคลพริด 
(imidacloprid) สลบักบัไซเพอร์เมทริน/โฟซาโลน (cypermetthrin/phosalone) หรือ อะบาเม็ก
ติน (abamectin) ส่วนโรคเห่ียวท่ีเกิดจากเช้ือแบคทีเรีย และโรคท่ีเกิดจากเช้ือไวรัสให้ถอนทิ้ง
ทนัทีแลว้น าไปฝังหรือเผาท าลาย  

8) หลงัปลูก 2 สัปดาห์ เม่ือตน้มนัฝร่ังงอก ท าการใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 อตัรา 100 กิโลกรัม/ไร่ 
ผสมกบัปุ๋ย 46-0-0 อตัรา  25 กิโลกรัม/ไร่ หวา่นตามร่องและรดน ้า 

9) สุ่มเก็บตวัอย่างใบและตน้น าไปตรวจสอบโรค ด้วยวิธี antiserum (Test ket) 3 คร้ัง โดยสุ่ม
ตรวจโรคไวรัสเม่ือตน้มนัฝร่ังอายุได ้20 วนั และ 60วนั และสุ่มตรวจโรคแบคทีเรีย ภายหลงั
เก็บเก่ียวหวัพนัธ์ุ 1 คร้ัง  ในระหวา่งการดูแลรักษามีการเดินตรวจแปลงทุกสัปดาห์ เม่ือพบตน้
ท่ีแสดงอาการเป็นโรคไวรัส หรือโรคเห่ียวจากเช้ือแบคทีเรีย รีบถอนทิ้งน าไปฝังหรือเผา
ท าลาย เพื่อไม่ใหโ้รคระบาดไปยงัตน้ท่ีดี  
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2.5.2 แปลงมันฝร่ังที่ใช้หัวพันธ์ุจากต่างประเทศ และหัวพันธ์ุของเกษตรกร ปฏิบติัตามกรรมวิธี
ของเกษตรกร ดงัน้ี 

1) เตรียมหัวพนัธ์ุมนัฝร่ังตามกรรมวิธีท่ี 3 และ 4 ท่ีพน้ระพกัตวัมีหน่องอก โดยหัวพนัธ์ุมนัฝร่ัง
น าเขา้ใช้ อตัรา 200กิโลกรัม/ไร่ (ผา่หัวแบ่งเป็น 4-6 ช้ิน) ส่วนหัวพนัธ์ุของเกษตรกร ใช้ 300 
กิโลกรัม/ไร่ 

2) ไถพรวนและเตรียมแปลงโดยรถไถเดินตามและแรงงานคน 
3) ปลูกแบบแถวเด่ียว ระยะปลูก 20 x 85 ซม. แลว้พูนโคนสูงประมาณ 30 เซนติเมตร 
4) ใส่ปุ๋ยตามวิธีของเกษตรกรคือปุ๋ยเคมี 15-15-15 + 13-13-21 อตัรา200-250 กก./ไร่และปุ๋ยคอก

อตัรา 100 กก./ไร่ รองก้นหลุมก่อนปลูก หลงัจากตน้มนัฝร่ังงอกอายุได้ 20-30วนัใส่ปุ๋ยเคมี
สูตร 46-0-0 อตัรา 25-50  กก./ไร่ หวานตามร่องน ้า  

5) หลงัปลูกเสร็จพ่นสารควบคุมการงอกของวชัพืช ไดแ้ก่ metribuzin75% (เซ็งคอร์)  อตัรา 30 
กรัม/น ้า 20 ลิตร 

6) ใหน้ ้าไปตามร่องทุก 7-10 วนั หรือตามความเหมาะสม 
7) พน่สารเคมีป้องกนัก าจดัศตัรูพืช ตลอดช่วงการปลูก  
 

2.6 เก็บเก่ียวผลผลิต 90-110 วนัหลงัปลูก หรือเม่ือตน้มนัฝร่ังแหง้และตน้ลม้ในแปลงมนัฝร่ัง โดยหยุด
ให้น ้ าก่อนการเก็บเก่ียว 7-10 วนั ตดัตน้ก่อนปลูก 3-7 วนั และน าหัวพนัธ์ุท่ีเก็บเก่ียวไดใ้นแต่ละ
กรรมวธีิไปเก็บรักษาในหอ้งเยน็ท่ีอุณหภูมิ 5OC เพื่อน าไปปลูกทดสอบในฤดูต่อไป 

 
3.  การบันทกึข้อมูล 

3.1 วนัท่ีปฏิบติัการปลูก และเก็บเก่ียว 
3.2 รายไดสุ้ทธิต่อไร่ของการผลิตขา้ว ผกั มนัฝร่ัง และระบบการผลิตขา้ว-มนัฝร่ัง (บาท/ไร่) 
3.3 ผลผลิตต่อไร่ของการผลิตขา้ว  ผกั และมนัฝร่ัง (กิโลกรัม/ไร่) 
3.4 การส ารวจสุขภาพของพืช ไดแ้ก่ เปอร์เซ็นตก์ารเกิดโรคไวรัสโรคแบคทีเรีย และระดบัการเกิดโรค

ใบไหม ้
3.5 วเิคราะห์ผลตอบแทนของเกษตรกรท่ีไดรั้บ 

 

ระยะเวลา 

เร่ิมต้นตุลาคม  2553 ส้ินสุด  กนัยายน  2557 
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สถานทีด่ าเนินการ 

แปลงเกษตรกรผูป้ลูกมนัฝร่ัง ต.เจดียแ์ม่ครัว อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ จ  านวนเกษตรกร 5 ราย 
พื้นท่ีด าเนินการรายละ1 ไร่ รวมพื้นท่ีด าเนินการ 5 ไร่ 

 

ผลการทดลองและวจิารณ์ 

1.  รายได้สุทธิของระบบการปลูกพืชแบบต่อเน่ือง (sequential cropping) 
ระบบการปลูกขา้วร่วมกบัการปลูกผกัและมนัฝร่ัง ปี 2554-2557 พบวา่ระบบการปลูกพืชในปีท่ี

แรกของเกษตรกร จะแบ่งเป็น 2 ระบบ ไดแ้ก่ ระบบการปลูกพืชมนัฝร่ัง-ผกั-ขา้ว และมนัฝร่ัง-ขา้ว-ขา้ว 
ส่วนปีท่ี 2 เกษตรกรปรับเปล่ียนมาใชร้ะบบการปลูกพืชมนัฝร่ัง-ขา้ว-ขา้ว เน่ืองจากขา้วมีราคาแพงข้ึน 
ประกอบกบัการปลูกผกัเกษตรกรตอ้งมีความช านาญในการปลูก  ซ่ึงรายไดสุ้ทธิของระบบการปลูกพืช
แบบต่อเน่ือง จะแสดงใหเ้ห็นดงัตารางท่ี 1 ดงัน้ี 

1.1 รายได้ 
ระบบการปลูกพืชมนัฝร่ัง-ผกั-ขา้ว ในปี 2554 เกษตรกรจะมีรายได้เฉล่ียอยู่ในช่วง 49,392-

58,129 บาท/ไร่ มนัฝร่ัง G0 กวก.-ผกั-ขา้ว รายได้เฉล่ียสูงท่ีสุด 58,129 บาท/ไร่ รองลงมาคือ มนัฝร่ัง G1 
กวก.-ผกั-ขา้ว,  มนัฝร่ังเก็บไวเ้อง-ผกั-ขา้ว และมนัฝร่ังน าเขา้-ผกั-ขา้ว มีรายได้เฉล่ีย 56,280, 52,311 และ 
49,392 บาท/ไร่ ตามล าดบั ส่วนระบบการปลูกพืชมนัฝร่ัง-ขา้ว-ขา้ว ในปี 2554 เกษตรกรจะมีรายได้เฉล่ีย
อยู่ในช่วง 47,798-56,535 บาท /ไร่ มันฝร่ัง G0 กวก.-ข้าว-ข้าว มีรายได้เฉล่ียสูงสุด 56,535 บาท/ไร่ 
รองลงมาคือ มนัฝร่ัง G1 กวก.-ขา้ว-ขา้ว, มนัฝร่ังเก็บไวเ้อง-ขา้ว-ขา้ว และมนัฝร่ังน าเขา้-ขา้ว-ขา้ว มีรายได้
เฉล่ีย 55,823, 51,854 และ 47,798 บาท/ไร่ ตามล าดบั  

การศึกษาระบบการปลูกข้าวร่วมกับการปลูกมันฝร่ัง ปี  2555 มีระบบการปลูกพืช
แบบต่อเน่ืองลดลง เกษตรกรให้ความสนใจการปลูกขา้วมากข้ึน เน่ืองจากขา้วมีราคาแพงข้ึน ประกอบกบั
การปลูกผกัเกษตรกรต้องมีความช านาญในการปลูก ดังนั้ นระบบการปลูกพืชในปีท่ี 2 เกษตรกรจึง
ปรับเปล่ียนมาใช้ระบบการปลูกพืชมนัฝร่ัง-ข้าว-ข้าว ในปี 2555 เกษตรกรจะมีรายได้เฉล่ียอยู่ในช่วง 
49,527-56,038 บาท/ไร่ โดยมนัฝร่ัง G1 กวก.-ขา้ว-ขา้ว มีรายไดเ้ฉล่ียสูงสุดอยูท่ี่ 56,038 บาท/ไร่ รองลงมา
คือ มนัฝร่ัง G2 กวก.-ขา้ว-ขา้ว, มนัฝร่ังน าเขา้-ขา้ว-ขา้ว และมนัฝร่ังเก็บไวเ้อง-ขา้ว-ขา้ว มีรายไดเ้ฉล่ีย คือ 
55,290, 49,702 และ 49,527 บาท/ไร่ ตามล าดบั 

การศึกษาระบบการปลูกขา้วร่วมกบัการปลูกมนัฝร่ัง ปี 2556 พบวา่ระบบการปลูกพืชในปีท่ี 
3 เกษตรกรยงัคงใช้ระบบการปลูกพืชมนัฝร่ัง-ขา้ว-ขา้ว ในปี 2556 ซ่ึงเกษตรกรจะมีรายได้เฉล่ียอยูใ่นช่วง 
59,527-63,981 บาท/ไร่ รายไดเ้ฉล่ียจากระบบการปลูกพืช มนัฝร่ัง G2 กวก.-ขา้ว-ขา้ว สูงท่ีสุดคือ 63,981 
บาท/ไร่ รองลงมาคือ ระบบการปลูกพืชมนัฝร่ังน าเขา้-ขา้ว-ขา้ว, มนัฝร่ัง G3 กวก.-ขา้ว-ขา้วและมนัฝร่ังเก็บ
ไวเ้อง-ขา้ว-ขา้ว มีรายไดเ้ฉล่ียเท่ากบั 62,527, 63,040 และ 59,527 บาท/ไร่ ตามล าดบั 
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การศึกษาระบบการปลูกขา้วร่วมกบัการปลูกมนัฝร่ัง ปี 2557 พบวา่ระบบการปลูกพืชในปีท่ี 4 
เกษตรกรยงัคงใช้ระบบการปลูกพืชมนัฝร่ัง-ขา้ว-ข้าว ซ่ึงเกษตรกรจะมีรายได้เฉล่ียอยู่ในช่วง 53,645-
72,592 บาท/ไร่ จากระบบการปลูกพืช มนัฝร่ัง G3 กวก.-ขา้ว-ขา้ว มีรายได้เฉล่ียสูงท่ีสุด 72,529 บาท/ไร่  
รองลงมาคือ มนัฝร่ัง G4 กวก.-ขา้ว-ขา้ว,  มนัฝร่ังน าเขา้-ขา้ว-ขา้ว และมนัฝร่ังเก็บไวเ้อง-ขา้ว-ขา้ว มีรายได้
เฉล่ีย 66,191, 59,611 และ 53,645 บาท/ไร่ ตามล าดบั 

ส่วนรายได้เฉล่ียระบบการปลูกพืช ปี 2554-2557 อยู่ระหว่าง 49,392-67,560 บาท/ไร่ โดย
ระบบการปลูกพืชมนัฝร่ัง G3 กวก.-ขา้ว-ขา้ว มีรายไดเ้ฉล่ียสูงท่ีสุด 67,560 บาท/ไร่ รองลงมาคือ มนัฝร่ัง 
G4 กวก.-ขา้ว-ขา้ว, มนัฝร่ัง G2 กวก.-ขา้ว-ขา้ว, มนัฝร่ัง G0 กวก.-ผกั-ขา้ว, มนัฝร่ัง G0 กวก.-ขา้ว-ขา้ว, มนั
ฝร่ัง G1 กวก.-ผกั-ขา้ว, มนัฝร่ัง G1 กวก.-ขา้ว-ขา้ว, มนัฝร่ังเก็บไวเ้อง-ขา้ว-ขา้ว, มนัฝร่ังน าเขา้-ขา้ว-ขา้ว, 
มนัฝร่ังเก็บไวเ้อง-ผกั-ข้าว และมนัฝร่ังน าเข้า-ผกั-ข้าว มีรายได้เฉล่ีย 66,191, 59,636, 58,129, 56,535, 
56,280, 55,931, 55,038, 53,638, 52,311 และ 49,392 บาท/ไร่ ตามล าดบั  

จะเห็นไดว้า่เกษตรกรจะนิยมระบบปลูกพืชแบบมนัฝร่ัง-ขา้ว-ขา้ว มากกวา่ระบบมนัฝร่ัง-ผกั-
ขา้ว เน่ืองจากเกษตรกรท่ีปลูกผกัตอ้งใช้ความช านาญ และการดูแลรักษาท่ีสม ่าเสมอ การเก็บเก่ียว การ
ขนส่ง และการเก็บรักษาตอ้งใช้ความละเอียดรอบคอบ ดงันั้นในปีท่ีสองเกษตรกรทั้งหมดจึงปรับเปล่ียน
ไปใช้ระบบการปลูกพืชแบบมันฝร่ัง-ข้าว-ข้าว ซ่ึงจะท าให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มข้ึนกว่าการปลูกพืช
เชิงเด่ียว นอกจากน้ีการปลูกพืชแบบต่อเน่ืองมนัฝร่ัง-ขา้ว-ขา้ว จะช่วยลดปริมาณโรคแมลงท่ีสะสมใน
แปลงได ้โดยหลงัจากเก็บเก่ียวขา้ว เกษตรกรจะปล่อยน ้ าขงัไวใ้นแปลงนา ท าให้ตอซงั และเศษวชัพืชเน่า
เป่ือย จะท าให้ลดโรคท่ีสะสมในแปลงเน่ืองจากจุลินทรียท่ี์เป็นสาเหตุให้เกิดโรคขาดออกซิเจนตายได ้
นอกจากน้ียงัเป็นการเพิ่มอินทรียวตัถุในดินใหก้บัพืชอีกทางดว้ย 

 
1.2 ต้นทุนการผลติ 
ระบบการปลูกพืชมันฝร่ัง-ผกั-ข้าว ในปี 2554 เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตเฉล่ียอยู่ในช่วง 

20,640-45,140 บาท/ไร่ มนัฝร่ัง G0 กวก.-ผกั-ขา้ว ตน้ทุนการผลิตเฉล่ียสูงท่ีสุด 45,140 บาท/ไร่ รองลงมา
คือ มนัฝร่ังน าเขา้-ผกั-ขา้ว, มนัฝร่ังเก็บไวเ้อง-ผกั-ขา้ว และมนัฝร่ัง G1 กวก.-ผกั-ขา้ว มีตน้ทุนการผลิตเฉล่ีย 
23,864, 21,864 และ 20,640 บาท/ไร่ ตามล าดับ  ส่วนระบบการปลูกพืชมันฝร่ัง-ข้าว-ข้าว ในปี 2554 
เกษตรกรจะมีตน้ทุนการผลิตเฉล่ียอยู่ในช่วง 20,940-45,440 บาท/ไร่ มนัฝร่ัง G0 กวก.-ขา้ว-ขา้ว มีตน้ทุน
การผลิตเฉล่ียสูงสุด 45,440 บาท/ไร่ รองลงมาคือ มนัฝร่ังน าเขา้-ขา้ว-ขา้ว, มนัฝร่ังเก็บไวเ้อง-ขา้ว-ขา้ว และ
มนัฝร่ัง G1 กวก.-ขา้ว-ขา้ว มีตน้ทุนการผลิตเฉล่ียคือ 24,164, 22,164 และ 20,940 บาท/ไร่ ตามล าดบั 

ในปี 2555 เกษตรกรจะมีตน้ทุนการผลิตเฉล่ียอยูใ่นช่วง 18,090-23,190 บาท/ไร่ โดยมนัฝร่ัง 
G1 กวก.-ขา้ว-ขา้ว มีตน้ทุนการผลิตเฉล่ียสูงสุดอยูท่ี่ 23,190 บาท/ไร่ มนัฝร่ัง G2 กวก.-ขา้ว-ขา้ว มีตน้ทุน
การผลิตเฉล่ีย 21,090 บาท/ไร่ ส่วนมนัฝร่ังน าเขา้-ขา้ว-ขา้ว และมนัฝร่ังเก็บไวเ้อง-ขา้ว-ขา้ว มีตน้ทุนการ
ผลิตเฉล่ียต ่าท่ีสุด เท่ากบั 18,090 บาท/ไร่  
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ในปี 2556 เกษตรกรจะมีตน้ทุนการผลิตเฉล่ียอยู่ในช่วง 18,240-21,240 บาท/ไร่ ตน้ทุนการ
ผลิตระบบการปลูกพืช มนัฝร่ัง G2 กวก.-ขา้ว-ขา้ว สูงท่ีสุดเฉล่ีย 21,240 บาท/ไร่ ระบบการปลูกพืช มนัฝร่ัง 
G3 กวก.-ขา้ว-ขา้ว มีตน้ทุนการผลิตเฉล่ีย 19,440 บาท/ไร่ ระบบการปลูกพืชมนัฝร่ังน าเขา้-ขา้ว-ขา้ว และ
มนัฝร่ังเก็บไวเ้อง-ขา้ว-ขา้ว มีตน้ทุนการผลิตเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ 18,240 บาท/ไร่  

ในปี 2557 เกษตรกรจะมีตน้ทุนการผลิตเฉล่ียอยูใ่นช่วง 21,514-22,714 บาท/ไร่ จากระบบการ
ปลูกพืช มนัฝร่ัง G3 กวก.-ขา้ว-ขา้ว มีตน้ทุนการผลิตเฉล่ียสูงท่ีสุด 22,714 บาท/ไร่ ระบบการปลูกพืชมนั
ฝร่ัง G4 กวก.-ขา้ว-ขา้ว, ระบบการปลูกพืชมนัฝร่ังน าเขา้-ขา้ว-ขา้ว และระบบการปลูกพืชมนัฝร่ังเก็บไว้
เอง-ขา้ว-ขา้ว มีตน้ทุนการผลิตเฉล่ียต ่าท่ีสุดคือ 21,514 บาท/ไร่  

ส่วนต้นทุนเฉล่ียระบบการปลูกพืช ปี 2554-2557 อยู่ระหว่าง 20,002-45,440 บาท/ไร่ โดย
ระบบการปลูกพืช G0 กวก.-ขา้ว-ขา้ว มีตน้ทุนการผลิตเฉล่ียสูงท่ีสุด 45,440 บาท/ไร่ รองลงมาคือ มนัฝร่ัง 
G0 กวก.-ผกั-ขา้ว, มนัฝร่ังน าเขา้-ผกั-ขา้ว, มนัฝร่ัง G1 กวก.-ขา้ว-ขา้ว, มนัฝร่ังเก็บไวเ้อง-ผกั-ขา้ว, มนัฝร่ัง 
G4 กวก.-ขา้ว-ขา้ว, มนัฝร่ัง G2 กวก.-ขา้ว-ขา้ว, มนัฝร่ัง G3 กวก.-ขา้ว-ขา้ว, มนัฝร่ัง G1 กวก.-ผกั-ขา้ว, มนั
ฝร่ังน าเข้า-ข้าว-ข้าว และมันฝร่ังเก็บไวเ้อง-ข้าว-ข้าว มีต้นทุนการผลิตเฉล่ีย 45 ,140, 23,864, 22,065, 
21,864, 21,514, 21,165, 21,514, 21,165, 21,077, 20,640, 20,502 และ 20,002 บาท/ไร่ ตามล าดบั 

ตน้ทุนในระบบการปลูกพืชแบบต่อเน่ืองของมนัฝร่ัง-ผกั-ขา้ว และมนัฝร่ัง-ขา้ว-ขา้ว มาจาก
ราคาของหวัพนัธ์ุมนัฝร่ังเป็นหลกั โดยเฉพาะหวัพนัธ์ุมนัฝร่ัง Go มีราคาแพง 5 บาท/หวั ในพื้นท่ี 1 ไร่ตอ้ง
ใชห้วัพนัธ์ุจ านวน 8,000 หวั รวมเป็นเงิน 32,000 บาท/ไร่ ส่งผลใหต้น้ทุนการผลิตเฉล่ียของระบบการปลูก
พืชสูงตามไปดว้ย  
          

1.3 รายได้สุทธิ  
ระบบการปลูกพืชมนัฝร่ัง-ผกั-ขา้ว ในปี 2554 เกษตรกรมีรายไดสุ้ทธิเฉล่ียอยูใ่นช่วง 12,989-

35,640 บาท/ไร่ มนัฝร่ัง G1 กวก.-ผกั-ขา้ว มีรายไดสุ้ทธิสูงท่ีสุด 35,640 บาท/ไร่ รองลงมาคือ มนัฝร่ังเก็บ
ไวเ้อง-ผกั-ขา้ว, มนัฝร่ังน าเขา้-ผกั-ขา้ว และมนัฝร่ัง G0 กวก.-ผกั-ขา้ว มีรายไดสุ้ทธิเฉล่ีย 30,447, 25,528, 
12,989 บาท/ไร่ ตามล าดบั ส่วนระบบการปลูกพืชมนัฝร่ัง-ขา้ว-ขา้ว ในปี 2554 เกษตรกรจะมีรายไดสุ้ทธิ
เฉล่ียอยู่ในช่วง 11,095-34,883 บาท/ไร่ โดยระบบการปลูกพืชมนัฝร่ัง G1 กวก.-ขา้ว-ขา้ว มีรายได้สุทธิ
เฉล่ียสูงท่ีสุด 34,883 บาท/ไร่ รองลงมาคือ มนัฝร่ังเก็บไวเ้อง-ขา้ว-ขา้ว, มนัฝร่ังน าเขา้-ขา้ว-ขา้ว และ มนั
ฝร่ัง G0 กวก.-ขา้ว-ขา้ว มีรายไดสุ้ทธิเฉล่ีย 29,690, 23,634 และ 11,095 บาท/ไร่ ตามล าดบั  

ในปี 2555 เกษตรกรจะมีรายไดสุ้ทธิอยูใ่นช่วง 31,437-34,200 บาท/ไร่ โดยมนัฝร่ัง G2 กวก.-
ขา้ว-ขา้ว มีรายไดสุ้ทธิเฉล่ียสูงสุดอยู่ท่ี 34,200 บาท/ไร่ รองลงมาคือ มนัฝร่ัง G1 กวก.-ขา้ว-ขา้ว, มนัฝร่ัง
น าเขา้-ขา้ว-ขา้วและมนัฝร่ังเก็บไวเ้อง-ขา้ว-ขา้ว มีรายไดสุ้ทธิเฉล่ีย 32,848, 31,612 และ 31,437 บาท/ไร่ 
ตามล าดบั  
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ในปี 2556 เกษตรกรจะมีรายได้สุทธิเฉล่ียอยู่ในช่วง 41,287-44,800 บาท/ไร่ รายได้สุทธิ
ระบบการปลูกพืช มนัฝร่ังน าเขา้-ขา้ว-ขา้ว สูงท่ีสุดเฉล่ีย 44,800 บาท/ไร่ รองลงมาคือ ระบบการปลูกพืช
มนัฝร่ัง G3 กวก.-ขา้ว-ขา้ว, มนัฝร่ัง G2 กวก.-ขา้ว-ขา้ว และมนัฝร่ังเก็บไวเ้อง-ขา้ว-ขา้ว มีรายไดสุ้ทธิเฉล่ีย 
43,087, 42,741 และ41,287 บาท/ไร่ ตามล าดบั  

ในปี 2557 เกษตรกรจะมีรายได้สุทธิเฉล่ียอยู่ในช่วง 32,131-49,878 บาท/ไร่ จากระบบการ
ปลูกพืช มนัฝร่ัง G3 กวก.-ขา้ว-ขา้ว มีรายไดสุ้ทธิเฉล่ียสูงท่ีสุด 49,878 บาท/ไร่  รองลงมาคือ มนัฝร่ัง G4 
กวก.-ขา้ว-ขา้ว,  มนัฝร่ังน าเขา้-ขา้ว-ขา้ว และมนัฝร่ังเก็บไวเ้อง-ขา้ว-ขา้ว มีรายไดเ้ฉล่ีย 44,677, 38,097 และ 
32,131 บาท/ไร่ ตามล าดบั 

ส่วนรายไดสุ้ทธิเฉล่ียระบบการปลูกพืช ปี 2554-2557 อยูร่ะหวา่ง 11,095-46,483 บาท/ไร่ 
โดยระบบการปลูกพืชมนัฝร่ัง G3 กวก.-ขา้ว-ขา้ว มีรายไดสุ้ทธิเฉล่ียสูงท่ีสุด 46,483 บาท/ไร่ รองลงมาคือ 
มนัฝร่ัง G4 กวก.-ขา้ว-ขา้ว, มนัฝร่ัง G2 กวก.-ขา้ว-ขา้ว, มนัฝร่ัง G1 กวก.-ผกั-ขา้ว, มนัฝร่ังน าเขา้-ขา้ว-ขา้ว, 
มนัฝร่ัง G1 กวก.-ขา้ว-ขา้ว, มนัฝร่ังเก็บไวเ้อง-ขา้ว-ขา้ว, มนัฝร่ังเก็บไวเ้อง-ผกั-ขา้ว, มนัฝร่ังน าเขา้-ผกั-ขา้ว, 
มนัฝร่ัง G0 กวก.-ผกั-ขา้ว และมนัฝร่ัง G0 กวก.-ขา้ว-ขา้ว มีรายไดสุ้ทธิเฉล่ียดงัน้ี 44,677, 38,471, 35,640, 
34,536, 33,866, 33,636, 30,447, 25,528, 12,989 และ 11,095 บาท/ไร่ ตามล าดบั  

รายไดสุ้ทธิเฉล่ียในระบบการปลูกพืชแบบต่อเน่ืองของมนัฝร่ัง(G0)-ขา้ว-ขา้วจะต ่าท่ีสุด แต่
อยา่งไรก็ตาม เม่ือเกษตรกรเก็บหวัพนัธ์ุไวใ้ชป้ลูกในปีถดัไป ตน้ทุนการผลิตเฉล่ียของหวัพนัธ์ุมนัฝร่ังของ
กรมวชิาการเกษตรลดลง เกษตรกรจะมีรายไดสุ้ทธิเพิ่มข้ึน ดงัจะเห็นไดจ้ากระบบการปลูกมนัฝร่ัง(G3)-
ขา้ว-ขา้วจะมีรายไดสุ้ทธิเฉล่ียสูงท่ีสุด 
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ตารางที ่1 รายไดสุ้ทธิของระบบการปลูกพืชแบบมนัฝร่ัง ผกั และขา้วท่ี อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ปี 2554-2557 

  
        

 
    (บาท/ไร่)  

ระบบการปลูกพืช รายได้ ต้นทุนการผลติ รายได้สุทธิ 

 
2554 2555 2556 2557 เฉลีย่ 2554 2555 2556 2557 เฉลีย่ 2554 2555 2556 2557 เฉลีย่ 

มนัฝร่ัง G0 กวก.-ผกั-ขา้ว 58,129 - - - 58,129 45,140 - - - 45,140 12,989 - - - 12,989 

มนัฝร่ัง G1 กวก.-ผกั-ขา้ว 56,280 - - - 56,280 20,640 - - - 20,640 35,640 - - - 35,640 

มนัฝร่ังน าเขา้-ผกั-ขา้ว 49,392 - - - 49,392 23,864 - - - 23,864 25,528 - - - 25,528 

มนัฝร่ังเก็บไวเ้อง-ผกั-ขา้ว 52,311 - - - 52,311 21,864 - - - 21,864 30,447 - - - 30,447 

มนัฝร่ัง G0 กวก.-ขา้ว-ขา้ว 56,535 - - - 56,535 45,440 - - - 45,440 11,095 - - -      11,095  

มนัฝร่ัง G1 กวก.-ขา้ว-ขา้ว 55,823 56,038 - - 55,931 20,940 23,190 - - 22,065 34,883 32,848 - -      33,866  

มนัฝร่ัง G2 กวก.-ขา้ว-ขา้ว - 55,290 63,981 - 59,636 - 21,090 21,240 - 21,165 - 34,200 42,741 -      38,471  

มนัฝร่ัง G3 กวก.-ขา้ว-ขา้ว - - 62,527 72,592 67,560 - - 19,440 22,714 21,077 - - 43,087 49,878      46,483  

มนัฝร่ัง G4 กวก.-ขา้ว-ขา้ว - - - 66,191 66,191 - - - 21,514 21,514 - - - 44,677      44,677  

มนัฝร่ังน าเขา้-ขา้ว-ขา้ว 47,798 49,702 63,040 59,611 55,038 24,164 18,090 18,240 21,514 20,502 23,634 31,612 44,800 38,097      34,536  

มนัฝร่ังเก็บไวเ้อง-ขา้ว-ขา้ว 51,854 49,527 59,527 53,645 53,638 22,164 18,090 18,240 21,514 20,002 29,690 31,437 41,287 32,131      33,636  

หมายเหตุ : G0 = หวัพนัธ์ุหลกัของกรมวชิาการเกษตร (กวก.)  G1 = หวัพนัธ์ุขยายของ กวก.  G2 = หวัพนัธ์ุรับรองของ กวก.  G3 = หวัพนัธ์ุรับรองของ กวก.   
G4 = หวัพนัธ์ุรับรองของ กวก.  น าเขา้ = หวัพนัธ์ุรับรองของประเทศเนเธอแลนด์  เก็บไวเ้อง = หวัพนัธ์ุท่ีเกษตรกรเก็บไวใ้ชป้ลูกในปีถดัไป 
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2. การประเมินค่าโครงการโดยอาศัยการวเิคราะห์ Cost-Benefit Analysis 
2.1 มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (Net Present Value: NPV) 
จากการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการด าเนินการผลิตหวัพนัธ์ุมนัฝร่ังใชเ้องในระบบขา้ว-มนัฝร่ัง จ.

เชียงใหม่ โดยท าการวิเคราะห์ทางการเงินในส่วนของมูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) ท่ีระดบั
อตัราส่วนลด 7% พบว่าเกษตรกรท่ีเร่ิมตน้ด้วยการใช้หัวพนัธ์ุมนัฝร่ัง G1 ของกรมวิชาการเกษตรในการ
ผลิตมนัฝร่ังส่งโรงงานแปรรูป ร่วมกบัการปลูกขา้ว และขา้วหมุนเวียนกนัตลอดปี จะมีค่า NPV สูงท่ีสุด 
คิดเป็นมูลค่า 130,803 บาท รองลงมาไดแ้ก่ การใช้หัวพนัธ์ุมนัฝร่ังท่ีน าเขา้มาจากต่างประเทศร่วมกบัการ
ปลูกขา้ว และขา้ว คิดเป็นมูลค่า 114,197 บาท  และการใชห้วัพนัธ์ุของเกษตรกรท่ีเก็บไวใ้ชเ้องร่วมกบัการ
ปลูกขา้ว และขา้ว คิดเป็นมูลค่า 112,416 บาท ตามล าดบั ส่วนการใช้หัวพนัธ์ุ G0 ของกรมวิชาการเกษตร 
ร่วมกับการปลูกข้าว และข้าวหมุนเวียนกันตลอดปี จะมีค่า NPV ต ่าท่ีสุด คิดเป็นมูลค่า 109,473 บาท 
(ตารางท่ี 2) ดงันั้นการด าเนินการผลิตหัวพนัธ์ุใชเ้องในทุกกรรมวิธีจะก่อให้เกิดผลก าไรจากการลงทุน แต่
อย่างไรก็ตามการด าเนินการเร่ิมตน้ดว้ยการใช้หวัพนัธ์ุมนัฝร่ัง G1 ของกรมวิชาการเกษตรในการผลิตมนั
ฝร่ังส่งโรงงานแปรรูป ร่วมกบัการปลูกขา้ว และขา้วหมุนเวยีนกนัตลอดปี จะก่อให้เกิดผลก าไรสูงท่ีสุดใน
การลงทุน 

การประเมินค่าโครงการโดยอาศัยการวิเคราะห์ (cost-benefit analysis) เป็นการวิเคราะห์ด้าน
การเงินเป็นการวเิคราะห์ค่าใชจ่้ายของโครงการ  หรือเงินทุน  และผลตอบแทนของโครงการ หรือผลก าไร
ทางการเงินส าหรับโครงการเอกชน วตัถุประสงค์ท่ีส าคัญของการวิเคราะห์ด้านการเงิน คือ ท าการ
วิเคราะห์เพื่อให้ทราบว่าโครงการท่ีจดัท าข้ึนมีความคุ้มทุนหรือไม่ โดยการวิเคราะห์ด้านการเงินจะ
วิเคราะห์ด้านการคาดคะเนกระแสการไหลของเงินสดของโครงการ (cash flow)  มูลค่าปัจจุบันของ
ผลตอบแทนสุทธิ (net present value : NPV)  อตัราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (benefit-cost ratio: B/C 
ratio)  อตัราส่วนผลตอบแทนภายในของโครงการ (internal rate of return: IRR) และระยะเวลาคืนทุน 
(payback period) (ภาณินี, 2554) ดงัจะเห็นไดจ้ากการทดลองของ ภาณินี (2554) รายงานวา่ NPV ท่ีไดมี้ค่า
มากกวา่ 0 แสดงวา่มีความเป็นไปไดท่ี้จะด าเนินกิจการสถานีบริการน ้ามนั เน่ืองจากค่า NPV ไม่ติดลบ  

 
2.2 อตัราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit-Cost Ratio or B/C Ratio: BCR)  
จากการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการด าเนินการผลิตหวัพนัธ์ุมนัฝร่ังใชเ้องในระบบขา้ว-มนัฝร่ัง จ.

เชียงใหม่ โดยท าการวิเคราะห์ทางการเงินในส่วนของอตัราส่วนผลตอบแทนต่อตน้ทุน (BCR หรือ B/C 
ratio) ท่ีระดับอัตราส่วนลด 7% พบว่ามีความเป็นไปได้ในเชิงเศรษฐศาสตร์ส าหรับท่ีเกษตรกรจะ
ด าเนินการผลิตหวัพนัธ์ุมนัฝร่ังใชเ้องในระบบการปลูกมนัฝร่ัง-ขา้ว-ขา้ว หมุนเวยีนตลอดปี โดยเกษตรกรท่ี
เร่ิมตน้ดว้ยการใชห้วัพนัธ์ุมนัฝร่ัง G1 ของกรมวิชาการเกษตรในการผลิตมนัฝร่ังส่งโรงงานแปรรูป ร่วมกบั
การปลูกขา้ว และขา้วหมุนเวยีนกนัตลอดปี จะมีค่า BCR สูงท่ีสุด 2.837 รองลงมาไดแ้ก่ การใชห้วัพนัธ์ุของ
เกษตรกรท่ีเก็บไวใ้ชเ้องร่วมกบัการปลูกขา้ว และขา้ว คิดเป็น 2.633 และการใชห้วัพนัธ์ุมนัฝร่ังท่ีน าเขา้มา
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จากต่างประเทศร่วมกบัการปลูกขา้ว และขา้ว คิดเป็น 2.612  ตามล าดบั ส่วนการใชห้ัวพนัธ์ุ G0 ของกรม
วิชาการเกษตร ร่วมกบัการปลูกขา้ว และขา้วหมุนเวียนกนัตลอดปี จะมีค่า BCR ต ่าท่ีสุด คิดเป็น 2.096 
เน่ืองจากหัวพนัธ์ุมันฝร่ัง G0 จะมีต้นทุนการผลิตสูงจึงท าให้ผลตอบแทนต่อต้นทุนต ่าลงไปด้วย  แต่
อย่างไรก็ตามค่า BCR ท่ีได้มีค่ามากกว่า 1 แสดงว่าผลตอบแทนท่ีได้มีค่ามากกว่าตน้ทุนท่ีใช้ไปในการ
ด าเนินงานปลูกพืชตลอดปี (ตารางท่ี 2)  ดงันั้นการด าเนินการเร่ิมตน้ดว้ยการใช้หัวพนัธ์ุมนัฝร่ัง G1 ของ
กรมวชิาการเกษตรในการผลิตมนัฝร่ังส่งโรงงานแปรรูป ร่วมกบัการปลูกขา้ว และขา้วหมุนเวยีนกนัตลอด
ปี จะก่อให้เกิดผลตอบแทนท่ีไดรั้บมีค่ามากกว่าตน้ทุนท่ีใชไ้ปในการลงทุน ดงัจะเห็นไดว้า่เกณฑ์ท่ีใชใ้น
การตดัสินใจเลือกลงทุนในโครงการ คือ B/C Ratio จะมีค่ามากกว่า 1 (B/C ≥ 1) เช่นนั้นผลตอบแทนท่ี
ไดรั้บจากโครงการมีค่ามากกวา่ค่าใชจ่้ายท่ีเสียไป (ภาณินี, 2554) 
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ตารางที ่2 อตัราส่วนผลตอบแทนต่อตน้ทุน (BCR) ของระบบการปลูกพืชแบบมนัฝร่ัง และขา้วท่ี อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ปี 2554-2557  

  
          

 
(บาท/ไร่) 

ปีที ่ รายได้ ต้นทุนการผลติ รายได้สุทธิ อตัรา
ส่วนลด 
(7%) 

ระบบ 
ปลูกพืช 

มนัฝร่ัง G0 
กวก.-ขา้ว-ขา้ว 

มนัฝร่ัง G1 
กวก.-ขา้ว-ขา้ว 

มนัฝร่ังน าเขา้-
ขา้ว-ขา้ว 

มนัฝร่ังเก็บไว้
เอง-ขา้ว-ขา้ว 

มนัฝร่ัง G0 
กวก.-ขา้ว-ขา้ว 

มนัฝร่ัง G1 
กวก.-ขา้ว-ขา้ว 

มนัฝร่ังน าเขา้-
ขา้ว-ขา้ว 

มนัฝร่ังเก็บไว้
เอง-ขา้ว-ขา้ว 

มนัฝร่ัง G0 
กวก.-ขา้ว-ขา้ว 

มนัฝร่ัง G1 
กวก.-ขา้ว-ขา้ว 

มนัฝร่ังน าเขา้-
ขา้ว-ขา้ว 

มนัฝร่ังเก็บไว้
เอง-ขา้ว-ขา้ว 

0 - - - - 38,640 14,140 17,364 15,364 -38,640 -14,140 -17,364 -15,364 0.07 
1 56,535 55,823 47,798 51,854 6,800 6,800 6,800 6,800 49,735 49,023 40,998 45,054 0.07 
2 56,038 55,290 49,702 49,527 23,190 21,090 18,090 18,090 32,848 34,200 31,612 31,437 0.07 
3 63,981 62,527 63,040 59,527 21,240 19,440 18,240 18,240 42,741 43,087 44,800 41,287 0.07 
4 72,592 66,191 59,611 53,645 22,714 21,514 21,514 21,514 49,878 44,677 38,097 32,131 0.07 

รวม 249,146 239,831 220,151 214,553 112,584 82,984 82,008 80,008 136,562 156,847 138,143 134,545  

ปีที ่ มูลค่าปัจจุบัน PVC มูลค่าปัจจุบัน PVB มูลค่าปัจจุบัน NPV  
ระบบ 

ปลูกพืช 

มนัฝร่ัง G0 
กวก.-ขา้ว-ขา้ว 

มนัฝร่ัง G1 
กวก.-ขา้ว-ขา้ว 

มนัฝร่ังน าเขา้-
ขา้ว-ขา้ว 

มนัฝร่ังเก็บไว้
เอง-ขา้ว-ขา้ว 

มนัฝร่ัง G0 
กวก.-ขา้ว-ขา้ว 

มนัฝร่ัง G1 
กวก.-ขา้ว-ขา้ว 

มนัฝร่ังน าเขา้-
ขา้ว-ขา้ว 

มนัฝร่ังเก็บไว้
เอง-ขา้ว-ขา้ว 

มนัฝร่ัง G0 
กวก.-ขา้ว-ขา้ว 

มนัฝร่ัง G1 
กวก.-ขา้ว-ขา้ว 

มนัฝร่ังน าเขา้-
ขา้ว-ขา้ว 

มนัฝร่ังเก็บไว้
เอง-ขา้ว-ขา้ว 

 

0       38,640        14,140        17,364       15,364  - - - - -38,640  -14,140  -17,364  -15,364   
1         6,355          6,355          6,355         6,355        52,836        52,171        44,671        48,462        46,481        45,816        38,316        42,107   
2       20,255        18,421        15,801       15,801        48,946        48,292        43,412        43,259        28,691        29,872        27,611        27,458   
3       17,338        15,869        14,889       14,889        52,228        51,041        51,459        48,592        34,889        35,172        36,570        33,702   
4       17,328        16,413        16,413       16,413        55,380        50,497        45,477        40,926        38,052        34,084        29,064        24,513   

รวม       99,917        71,198        70,822       68,822     209,390     202,001     185,019     181,238     109,473     130,803     114,197     112,416   

BCR 2.096 2.837 2.612 2.633  
หมายเหตุ : G0 = หัวพนัธุ์หลกัของกรมวชิาการเกษตร (กวก.)  G1 = หัวพนัธุ์ขยายของ กวก.  น าเขา้ = หัวพนัธุ์รับรองของประเทศเนเธอแลนด ์ เก็บไวเ้อง = หัวพนัธุ์ท่ีเกษตรกรเก็บไวใ้ช้ปลูกในปีถดัไป   

 PVC = มูลค่าปัจจุบนัของตน้ทุน   PVB = มูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทน   NPV = มูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทนสุทธิ   BCR = อตัราส่วนผลตอบแทนต่อตน้ทุน
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3. รายได้สุทธิของการปลูกพืชแบบเชิงเดี่ยว (มันฝร่ัง ผัก และข้าว) 
รายไดสุ้ทธิจากระบบการปลูกมนัฝร่ังร่วมกบัการปลูกขา้วและปลูกผกั ปี 2554-2557 จะแสดงให้

เห็นดงัตารางท่ี 3 ภาพท่ี 1-3 ดงัต่อไปน้ี  
3.1 ผลผลติ 

ผลผลิตของระบบการปลูกพืชแบบเชิงเด่ียว ปี 2554 พบวา่ผลผลิตเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 1,914-
2,610 กก./ไร่ โดยมนัฝร่ัง G0 กวก. ใหผ้ลผลิตเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ 2,614 กก./ไร่ รองลงมาคือมนัฝร่ัง G1 กวก., 
มนัฝร่ังเก็บไวเ้อง และมนัฝร่ังน าเขา้ ใหผ้ลผลิตเฉล่ีย 2,545, 2,243 และ 1,914 กก./ไร่ ตามล าดบั  

ปี 2555 มีผลผลิตเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 2,165-3,145 กก./ไร่ มนัฝร่ัง G1 กวก. ใหผ้ลผลิตเฉล่ีย
สูงสุด 3,145 กก./ไร่ รองลงมาคือ มนัฝร่ัง G2 กวก., มนัฝร่ังน าเขา้ และ มนัฝร่ังเก็บไวเ้องใหผ้ลผลิตเฉล่ีย 
2,912, 2,184 และ 2,165 กก./ไร่ ตามล าดบั  

ปี 2556 มีผลผลิตเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 2,946-3,350 กก./ไร่ มนัฝร่ัง G2 กวก. ใหผ้ลผลิตสูงท่ีสุด 
3,350 กก./ไร่ รองลงมาคือ มนัฝร่ัง G3 กวก., มนัฝร่ังน าเขา้ และ มนัฝร่ังเก็บไวเ้องใหผ้ลผลิตเฉล่ีย 3,238, 
3,167 และ2,946 กก./ไร่ ตามล าดบั  

ปี 2557 ผลผลิตเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 2,048- 3,668 กก./ไร่ มนัฝร่ัง G3 กวก. ใหผ้ลผลิตเฉล่ียสูง
ท่ีสุด 3,668 กก./ไร่ รองลงมาคือ มนัฝร่ัง G4 กวก., มนัฝร่ังน าเขา้ และ มนัฝร่ังเก็บไวเ้องใหผ้ลผลิตเฉล่ีย 
3,044, 2,512 และ 2,048 กก./ไร่ ตามล าดบั  

การปลูกผกั ปี 2554 เกษตรกร 3 ใน 5 รายท่ีด าเนินการปลูกผกัมากกวา่ 1 ชนิดตามความ
ตอ้งการของตลาด ไดแ้ก่ ผกับุง้  ผกักาดกวางตุง้ดอก  คะนา้  สลดั และกะหล ่าดอก  ใหผ้ลผลิตเฉล่ีย 1,435 
กก./ไร่ 

ส่วนเกษตรกร 2 ใน 5 ราย ด าเนินการปลูกขา้ว 2 คร้ัง/ปี การปลูกขา้วคร้ังท่ี 1 ในปี 2554 และ
ปี 2556 ใหผ้ลผลิตเฉล่ียสูงท่ีสุดเท่ากนั คือ 1,063 กก./ไร่ รองลงมาคือปี 2557 และปี 2555 ใหผ้ลผลิตเฉล่ีย 
1,044 และ 1,007 กก./ไร่ ตามล าดบั การปลูกขา้วคร้ังท่ี 2 ในปี 2554 และปี 2556 ใหผ้ลผลิตเฉล่ียสูงท่ีสุด
เท่ากนั คือ 1,155 กก./ไร่ รองลงมาคือปี 2557 และปี 2555 ใหผ้ลผลิตเฉล่ีย 1,148 และ 1,134 กก./ไร่ 
ตามล าดบั อยา่งไรก็ตามในปี 2554 เกษตรกรด าเนินการปลูกขา้ว 2 สายพนัธ์ุ ไดแ้ก่ ขา้วเหนียวพนัธ์ุสันป่า
ตอง 1 และ ขา้วเหนียวพนัธ์ุ กข.6 แต่ในปี 2555 เกษตรกรปรับเปล่ียนมาปลูกขา้วเหนียวพนัธ์ุสันป่าตอง 1 
เพียงพนัธ์ุเดียวเท่านั้น เน่ืองจากมีราคาสูงกวา่ขา้วเหนียวพนัธ์ุ กข.6 

ผลผลิตของระบบการปลูกพืชเชิงเด่ียว ปี 2554-2557 มีผลผลิตเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 1,044-3,453 
กก./ไร่ ระบบการปลูกพืชมนัฝร่ัง G3 กวก. ใหผ้ลผลิตเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ 3,453 กก./ไร่ รองลงมาคือ มนัฝร่ัง 
G2 กวก., มนัฝร่ัง G4 กวก., มนัฝร่ัง G1 กวก., มนัฝร่ัง G0 กวก., มนัฝร่ังน าเขา้, มนัฝร่ังเก็บไวเ้อง, การปลูก
ผกั, การปลูกขา้วเหนียวพนัธ์ุสันป่าตอง 1 คร้ังท่ี 2 และ การปลูกขา้วเหนียวพนัธ์ุสันป่าตอง 1 คร้ังท่ี 1 มี
ผลผลิตเฉล่ียดงัน้ี 3,131, 3,044, 2,845, 2,610, 2,444, 2,351, 1,435, 1,148 และ 1,044 กก./ไร่ ตามล าดบั 
(ตารางท่ี 3) 
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จะเห็นได้ว่าเกษตรกรท่ีปลูกมนัฝร่ังโดยใช้หัวพนัธ์ุมนัฝร่ังของกรมวิชาการเกษตร จะให้
ผลผลิตเฉล่ียมากกวา่หวัพนัธ์ุมนัฝร่ังน าเขา้ และหวัพนัธ์ุมนัฝร่ังท่ีเกษตรกรเก็บไวเ้อง ส่วนการผลิตผกัในปี
แรกเกษตรกรบางรายด าเนินการปลูกผกัให้ผลิตดีเป็นท่ีพึงพอใจของเกษตรกร ส่วนการปลูกข้าวของ
เกษตรกรจะด าเนินการ 2 คร้ัง คือ คร้ังท่ี 1 ปลูกเดือนมิถุนายน เก็บเก่ียวเดือนสิงหาคม และ คร้ังท่ี 2 ปลูก
ข้าวเดือนกันยายน เก็บเก่ียวเดือนพฤศจิกายน โดยผลผลิตข้าวคร้ังท่ี 2 จะได้มากกว่าผลผลิตคร้ังท่ี 1 
เน่ืองจากเกษตรกรจะปลูกขา้วคร้ังท่ี 2 เดือนกนัยายน ซ่ึงมีสภาพอากาศท่ีเหมาะสมกบัการปลูกขา้วเหนียว
พนัธ์ุสันป่าตอง 1 ได้แก่ อุณหภูมิ แสง ความช้ืน และปริมาณน ้ าท่ีเหมาะสมดีกว่าการปลูกข้าวเดือน
มิถุนายน 
 

3.2 รายได้ 
รายไดข้องการปลูกพืชแบบเชิงเด่ียว ปี 2554 พบวา่รายไดเ้ฉล่ียของเกษตรกรอยูใ่นช่วง 

19,449-28,186 บาท/ไร่ โดยมนัฝร่ัง G0 กวก. ใหร้ายไดเ้ฉล่ียสูงท่ีสุดคือ 28,186 บาท/ไร่ รองลงมาคือ มนั
ฝร่ัง G1 กวก., มนัฝร่ังเก็บไวเ้อง และมนัฝร่ังน าเขา้ ให้รายไดเ้ฉล่ีย 27,474 , 23,505 และ 19,449 บาท/ไร่ 
ตามล าดบั  

ปี 2555 มีรายไดเ้ฉล่ียอยูใ่นช่วง 20,056-26,567 บาท/ไร่ มนัฝร่ัง G1 กวก. มีรายไดเ้ฉล่ียสูง
ท่ีสุด 26,567 บาท/ไร่ รองลงมาคือ มนัฝร่ัง G2 กวก., มนัฝร่ังน าเขา้ และ มนัฝร่ังเก็บไวเ้องใหผ้ลผลิตเฉล่ีย 
25,819 , 20,231 และ 20,056 บาท/ไร่ ตามล าดบั  

ปี 2556 มีรายไดเ้ฉล่ียอยูใ่นช่วง 33,067-37,521 บาท/ไร่ มนัฝร่ัง G2 กวก. มีรายไดเ้ฉล่ียสูง
ท่ีสุด 37,521 บาท/ไร่ รองลงมาคือ มนัฝร่ังน าเขา้, มนัฝร่ัง G3 กวก.และ มนัฝร่ังเก็บไวเ้อง ใหร้ายไดเ้ฉล่ีย 
36,580, 36,067  และ 33,067 บาท/ไร่ ตามล าดบั  

ปี 2557 มีรายไดเ้ฉล่ียอยูใ่นช่วง 23,880-42,828 บาท/ไร่ มนัฝร่ัง G3 กวก. มีรายไดเ้ฉล่ียสูง
ท่ีสุด 42,828 บาท/ไร่ รองลงมาคือ มนัฝร่ัง G4 กวก., มนัฝร่ังน าเขา้ และ มนัฝร่ังเก็บไวเ้องให้รายไดเ้ฉล่ีย 
36,426, 29,847 และ 23,880 บาท/ไร่ ตามล าดบั  

การปลูกผกั ปี 2554 เกษตรกรด าเนินการปลูกผกัมากกวา่ 1 ชนิดตามความตอ้งการของตลาด 
ไดแ้ก่ ผกับุง้  ผกักาดกวางตุง้ดอก  คะนา้  สลดั และกะหล ่าดอก  มีรายไดเ้ฉล่ีย 14,350 บาท/ไร่  

ส่วนเกษตรกรท่ีด าเนินปลูกขา้วเหนียวพนัธ์ุสันป่าตอง 1 คร้ังท่ี 1 ในปี 2557 มีรายไดแ้ก่
เกษตรกรสูงท่ีสุดเฉล่ีย 14,094 บาท/ไร่ รองลงมาคือปี 2555 และปี 2554 กบัปี 2556 ให้รายไดเ้ฉล่ีย 13,595 
บาท/ไร่ และ 12,756 บาท/ไร่ มีรายไดเ้ฉล่ีย 13,300 บาท/ไร่ การปลูกขา้วสันป่าตอง 1 คร้ังท่ี 2 ในปี 2555 
ใหร้ายไดเ้ฉล่ียสูงท่ีสุด 15,876 บาท/ไร่ รองลงมาคือปี 2557 และปี 2554 กบัปี 2556 มีรายไดเ้ฉล่ีย 15,670 
และ 15,593 บาท/ไร่ ตามล าดบั มีรายไดเ้ฉล่ียเท่ากบั 15,683 บาท/ไร่  

ส่วนรายไดเ้ฉล่ียรายพืช ปี 2554-2557 อยูร่ะหวา่ง 13,300-39,448 บาท/ไร่ การปลูกพืชแบบ
เชิงเด่ียวมนัฝร่ัง G3 กวก. มีรายไดเ้ฉล่ียสูงท่ีสุด 39,448 บาท/ไร่ รองลงมาคือ มนัฝร่ัง G4 กวก., มนัฝร่ัง G2 
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กวก., มนัฝร่ัง G0 กวก., มนัฝร่ัง G1 กวก., มนัฝร่ังน าเขา้, มนัฝร่ังเก็บไวเ้อง, การปลูกขา้วพนัธ์ุสันป่าตอง 1 
คร้ังท่ี 2, การปลูกขา้วพนัธ์ุสันป่าตอง 1 คร้ังท่ี 1 และการปลูกผกั มีรายไดเ้ฉล่ีย ดงัน้ี 36,426, 36,426, 
31,670, 28,186, 27,021, 26,527, 25,127, 15,683, 14,350 และ 13,300 บาท/ไร่ ตามล าดบั (ตารางท่ี 3) 

เกษตรกรมีรายไดเ้ฉล่ียจากการปลูกพืชแบบเชิงเด่ียวของมนัฝร่ัง (G3) สูงท่ีสุด เน่ืองจาก
ผลผลิตท่ีไดใ้นมนัฝร่ังรุ่นท่ี 3 มีปริมาณสูงท่ีสุด ส่วนรายไดจ้ากการปลูกผกัจะดีกวา่รายไดท่ี้ไดจ้ากการ
ปลูกขา้วคร้ังท่ี 1 แต่อยา่งไรก็ตามเม่ือขา้วมีราคาสูงข้ึนในปีท่ี 2 ท าใหเ้กษตรกรปรับเปล่ียนจากการปลูกผกั
มาปลูกขา้วทั้งหมดในปีท่ีสอง ท าใหร้ายไดใ้นปีต่อไปจึงเหลือเพียงมนัฝร่ัง และขา้วเท่านั้น 
 

3.3 ต้นทุนการผลติ 
ระบบการปลูกพืชมนัฝร่ัง ปี 2554 พบวา่ มีตน้ทุนการผลิตเฉล่ียอยูใ่นช่วง 14,140-38,640 

บาท/ไร่ โดยมนัฝร่ัง G0 กวก. มีตน้ทุนการผลิตเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ 38,640 บาท/ไร่ รองลงมาคือ มนัฝร่ังน าเขา้ 
มนัฝร่ังเก็บไวเ้อง และมนัฝร่ัง G1 กวก.มีตน้ทุนการผลิตเฉล่ีย 17,364, 15,364 และ 14,140 บาท/ไร่ 
ตามล าดบั  

ปี 2555 มีตน้ทุนการผลิตเฉล่ียอยูใ่นช่วง 10,640-15,740 บาท/ไร่ มนัฝร่ัง G1 กวก. มีตน้ทุน
การผลิตอสูงสุด 15,740 บาท/ไร่ รองลงมาคือ มนัฝร่ัง G2 กวก. และมนัฝร่ังน าเขา้กบัมนัฝร่ังเก็บไวเ้อง มี
ตน้ทุนการผลิตเฉล่ีย 13,640 และ 10,640 บาท/ไร่ ตามล าดบั  

ปี 2556 มีตน้ทุนการผลิตเฉล่ียอยูใ่นช่วง 10,640-13,640 บาท/ไร่ มนัฝร่ัง G2 กวก. มีตน้ทุน
การผลิตเฉล่ียสูงท่ีสุด 13,640 บาท/ไร่ รองลงมาคือ มนัฝร่ัง G3 กวก. และมนัฝร่ังน าเขา้กบัมนัฝร่ังเก็บไว้
เอง มีตน้ทุนการผลิตเฉล่ีย 11,840 และ 10,640 บาท/ไร่ ตามล าดบั  

ปี 2557 มีตน้ทุนการผลิตเฉล่ียอยูใ่นช่วง 13,464-14,664 บาท/ไร่ มนัฝร่ัง G3 กวก. มีตน้ทุน
การผลิตเฉล่ียสูงท่ีสุด 14,664 บาท/ไร่ รองลงมาคือ มนัฝร่ัง G4 กวก., มนัฝร่ังน าเขา้ และ มนัฝร่ังเก็บไวเ้อง
มีตน้ทุนการผลิตเฉล่ียเท่ากนั คือ 13,464  บาท/ไร่  

การปลูกผกั ปี 2554 เกษตรกร 3 ใน 5 รายท่ีด าเนินการปลูกผกัมากกวา่ 1 ชนิดตามความ
ตอ้งการของตลาด ไดแ้ก่ ผกับุง้  ผกักาดกวางตุง้ดอก  คะนา้  สลดั และกะหล ่าดอก  มีตน้ทุนการผลิตเฉล่ีย 
3,100 บาท/ไร่  

เกษตรกร 2 ใน 5 ราย ท่ีมีการปลูกขา้วเหนียวพนัธ์ุสันป่าตอง 1 และ ขา้วเหนียวพนัธ์ุ กข.6  
ในปีแรก และปีท่ี 2 เกษตรกรทั้งหมดปรับเปล่ียนมาปลูกขา้วเหนียวพนัธ์ุสันป่าตอง 1 จ านวน 2 คร้ัง การ
ปลูกขา้วสันป่าตอง 1 คร้ังท่ี 1 ในปี 2557 มีตน้ทุนการผลิตเฉล่ียสูงท่ีสุดเท่ากบั 4,000 บาท/ไร่ รองลงมาคือ
ปี 2554 - ปี2556 มีตน้ทุนการผลิตเฉล่ียเท่ากนัหมดทุกปีคือ 3,400 บาท/ไร่ การปลูกขา้วสันป่าตอง 1 คร้ังท่ี 
2 ในปี 2555 และปี 2557 มีตน้ทุนการผลิตเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ 4,050 บาท/ไร่ รองลงมาคือปี 2554 และปี 2556 
มีตน้ทุนการผลิตเฉล่ีย 3,400 บาท/ไร่ ตามล าดบั การปลูกขา้วคร้ังท่ี 1 มีตน้ทุนการผลิตเฉล่ีย 3,550 บาท/ไร่ 
และคร้ังท่ี 2 มีตน้ทุนการผลิตเฉล่ีย 3,725 บาท/ไร่  
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ส่วนตน้ทุนเฉล่ียรายพืช ปี 2554-2557 อยูร่ะหวา่ง 3,100-38,640 บาท/ไร่ โดยการปลูกพืช
แบบเชิงเด่ียวมนัฝร่ัง G0 กวก. มีตน้ทุนการผลิตเฉล่ียสูงท่ีสุด 38,640 บาท/ไร่ รองลงมาคือ มนัฝร่ัง G1 
กวก., มนัฝร่ัง G2 กวก., มนัฝร่ัง G4 กวก., มนัฝร่ัง G3 กวก., มนัฝร่ังน าเขา้, มนัฝร่ังเก็บไวเ้อง, การปลูกขา้ว
คร้ังท่ี 2, การปลูกขา้วคร้ังท่ี 1 และการปลูกผกั มีตน้ทุนการผลิตเฉล่ีย 14,940, 16,640, 16,464, 13,252, 
13,027, 12,527, 3,725, 3,550 และ 3,100 บาท/ไร่ ตามล าดบั (ตารางท่ี 3) 

จะเห็นไดว้า่ตน้ทุนการผลิตมนัฝร่ังจะมาจาก หวัพนัธ์ุมีราคาแพง โดยเฉพาะหวัพนัธ์ุมนัฝร่ัง 
G0 จะมีราคาสูงท่ีสุด 4 บาท/หวั แต่อยา่งไรก็ตามเม่ือเกษตรกรเก็บหวัพนัธ์ุไวใ้ชป้ลูกในปีถดัไป ตน้ทุนการ
ผลิตเฉล่ียของหวัพนัธ์ุมนัฝร่ังของกรมวชิาการเกษตรลดลง เกษตรกรจะมีรายไดสุ้ทธิเพิ่มข้ึน  
 

3.4 รายได้สุทธิ 
ระบบการปลูกพืชมนัฝร่ัง ในปี 2554 มีรายไดสุ้ทธิเฉล่ียอยูใ่นช่วง -10,454-13,334 บาท/ไร่ 

มนัฝร่ัง G1 กวก. ใหร้ายไดสุ้ทธิเฉล่ียแก่เกษตรกรสูงสุด 13,334 บาท/ไร่ รองลงมาคือ มนัฝร่ังเก็บไวเ้อง 
และ มนัฝร่ังน าเขา้ ให้รายไดสุ้ทธิเฉล่ียแก่เกษตรกร 8,141 และ 2,085 บาท/ไร่ ส่วนเกษตรกรท่ีปลูกมนัฝร่ัง 
G0 กวก. จะขาดทุนเฉล่ีย 10,454 บาท/ไร่ เน่ืองจากการปลูกในปีแรกใชห้วัพนัธ์ุ G0 ท่ีมีราคาสูง (หวัละ 4 
บาท) ท าใหม้นัฝร่ัง G0 กวก. จึงยงัไม่มีก าไรในปีแรกของการปลูก 

ในปี 2555 มีรายไดสุ้ทธิเฉล่ียอยูใ่นช่วง 9,416-12,179 บาท/ไร่ มนัฝร่ัง G2 กวก. ใหร้ายได้
สุทธิเฉล่ีย สูงท่ีสุดคือ 12,179 บาท/ไร่ รองลงมาคือ มนัฝร่ัง G1 กวก., มนัฝร่ังน าเขา้ และมนัฝร่ังเก็บไวเ้อง 
ใหร้ายไดสุ้ทธิเฉล่ีย 10,827, 9,591 และ 9,416 บาท/ไร่ ตามล าดบั  

ในปี 2556 มีรายไดสุ้ทธิเฉล่ียอยูใ่นช่วง 22,427-25,940 บาท/ไร่ มนัฝร่ังน าเขา้ใหร้ายไดสุ้ทธิ
เฉล่ียสูงท่ีสุดคือ 25,940 บาท/ไร่ รองลงมาคือ มนัฝร่ัง G3 กวก., มนัฝร่ัง G2 กวก. และมนัฝร่ังเก็บไวเ้อง ให้
รายไดสุ้ทธิเฉล่ีย 24,227, 23,881 และ 22,427 บาท/ไร่ ตามล าดบั  

ในปี 2557 มีรายไดสุ้ทธิเฉล่ียอยูใ่นช่วง 10,416-28,164 บาท/ไร่ มนัฝร่ัง G3 กวก.ใหร้ายได้
สุทธิเฉล่ียสูงท่ีสุด 28,164 บาท/ไร่ รองลงมาคือ มนัฝร่ัง G4 กวก., มนัฝร่ังน าเขา้ และมนัฝร่ังเก็บไวเ้อง มี
รายไดสุ้ทธิเฉล่ีย 22,962, 16,383 และ 10,416 บาท/ไร่ ตามล าดบั  

การปลูกผกั ปี 2554 เกษตรกรท่ีด าเนินการปลูกผกัมากกวา่ 1 ชนิดตามความตอ้งการของ
ตลาด มีรายไดสุ้ทธิเฉล่ียเฉล่ีย 11,250 บาท/ไร่  

เกษตรกรท่ีมีการปลูกขา้วพนัธ์ุสันป่าตอง 1 จ านวน 2 คร้ัง การปลูกขา้วคร้ังท่ี 1 โดยในปี 
2555 และ ปี 2557 การปลูกขา้วคร้ังท่ี 1 ให้รายไดสุ้ทธิเฉล่ียสูงท่ีสุด 10,094 บาท/ไร่ รองลงมาคือในปี 2554 
และปี2557 มีรายไดสุ้ทธิเฉล่ียเท่ากนัคือ 9,356 บาท/ไร่ การปลูกขา้วคร้ังท่ี 2 ในปี 2554 และปี 2556 มี
รายไดสุ้ทธิเฉล่ียสูงท่ีสุด 12,193 บาท/ไร่ รองลงมาคือปี 2555 และปี 2557 มีรายไดสุ้ทธิเฉล่ีย 11,826 และ 
11,620 บาท/ไร่ ตามล าดบั การปลูกขา้วคร้ังท่ี 1 มีรายไดสุ้ทธิเฉล่ีย 9,750 บาท/ไร่ และการปลูกขา้วคร้ังท่ี 2 
มีรายไดสุ้ทธิเฉล่ีย 11,958 บาท/ไร่ 
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ส่วนรายไดสุ้ทธิเฉล่ียรายพืช ปี 2554-2557 อยูร่ะหวา่ง -10,454-26,196 บาท/ไร่ โดยมนัฝร่ัง 
G3 กวก.ใหร้ายไดสุ้ทธิเฉล่ียสูงท่ีสุด 26,196 บาท/ไร่ รองลงมาคือ มนัฝร่ัง G4 กวก., มนัฝร่ัง G2 กวก., มนั
ฝร่ังน าเขา้, มนัฝร่ังเก็บไวเ้อง, มนัฝร่ัง G1 กวก., การปลูกขา้วคร้ังท่ี 2, การปลูกผกั, การปลูกขา้วคร้ังท่ี 1 
และ มนัฝร่ัง G0 กวก. ใหร้ายไดสุ้ทธิเฉล่ีย ดงัน้ี 22,962, 18,030, 13,500, 12,600, 12,081, 11,958, 11,250, 
9,750 และ -10,454 บาท/ไร่ ตามล าดบั (ตารางท่ี 3) 

รายไดสุ้ทธิเฉล่ียของการปลูกมนัฝร่ัง G0 จะขาดทุนเน่ืองจากหวัพนัธ์ุมนัฝร่ัง G0 มีราคาสูง
ท่ีสุด 4 บาท/หวั  แต่อยา่งไรก็ตามเม่ือเกษตรกรเก็บหวัพนัธ์ุไวใ้ชป้ลูกในปีถดัไป ตน้ทุนการผลิตเฉล่ียจะ
ลดลง ส่งผลใหเ้กษตรกรมีรายไดสุ้ทธิเพิ่มข้ึน และเกษตรกรจะไดก้ าไรสุทธิสูงท่ีสุดในการปลูกมนัฝร่ัง G3 
มากกวา่การปลูกมนัฝร่ัง  คิดเป็น 2 เท่าของการปลูกผกั หรือขา้ว จากนั้นผลผลิตจะลดลงในรุ่น G4  ส่งผล
ใหไ้ดก้ าไรสุทธิลดลง  
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ตารางที ่3 รายไดสุ้ทธิของการปลูกพืชเชิงเด่ียวของมนัฝร่ัง ผกั และขา้ว ท่ี อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ปี 2554-2557 
ระบบการปลูกพืช ผลผลติ (กก./ไร่) รายได้ (บาท/ไร่) ต้นทุนการผลติ (บาท/ไร่) รายได้สุทธิ (บาท/ไร่) 

 2554 2555 2556 2557 เฉลีย่ 2554 2555 2556 2557 เฉลีย่ 2554 2555 2556 2557 เฉลีย่ 2554 2555 2556 2557 เฉลีย่ 

มนัฝร่ัง G0 กวก 2,610 - - - 2,610 28,186 - - - 28,186 38,640 - - - 38,640 -10,454 - - - -10,454 

มนัฝร่ัง G1 กวก 2,545 3,145 - - 2,845 27,474 26,567 - - 27,021 14,140 15,740 - - 14,940 13,334 10,827 - - 12,081 

มนัฝร่ัง G2 กวก - 2,912 3,350 - 3,131 - 25,819 37,521 - 31,670 - 13,640 13,640 - 13,640 - 12,179 23,881 - 18,030 

มนัฝร่ัง G3 กวก - - 3,238 3,668 3,453 - - 36,067 42,828 39,448 - - 11,840 14,664 13,252 - - 24,227 28,164 26,196 

มนัฝร่ัง G4 กวก - - - 3,044 3,044 - - - 36,426 36,426 - - - 13,464 13,464 - - - 22,962 22,962 

มนัฝร่ังน าเขา้ 1,914 2,184 3,167 2,512 2,444 19,449 20,231 36,580 29,847 26,527 17,364 10,640 10,640 13,464 13,027 2,085 9,591 25,940 16,383 13,500 

มนัฝร่ังเก็บไวเ้อง 2,243 2,165 2,946 2,048 2,351 23,505 20,056 33,067 23,880 25,127 15,364 10,640 10,640 13,464 12,527 8,141 9,416 22,427 10,416 12,600 

ผกั 1,435 - - - 1,435 14,350 - - - 14,350 3,100 - - - 3,100 11,250 - - - 11,250 

ขา้ว (คร้ังท่ี 1) 1,063 1,007 1,063 1,044 1,044 12,756 13,595 12,756 14,094 13,300 3,400 3,400 3,400 4,000 3,550 9,356 10,195 9,356 10,094 9,750 

ขา้ว (คร้ังท่ี 2) 1,155 1,134 1,155 1,148 1,148 15,593 15,876 15,593 15,670 15,683 3,400 4,050 3,400 4,050 3,725 12,193 11,826 12,193 11,620 11,958 

หมายเหตุ : G0 = หวัพนัธ์ุหลกัของกรมวชิาการเกษตร (กวก.)  G1 = หวัพนัธ์ุขยายของ กวก.  G2 = หวัพนัธ์ุรับรองของ กวก.  G3 = หวัพนัธ์ุรับรองของ กวก.   
G4 = หวัพนัธ์ุรับรองของ กวก.  น าเขา้ = หวัพนัธ์ุรับรองของประเทศเนเธอแลนด ์ เก็บไวเ้อง = หวัพนัธ์ุท่ีเกษตรกรเก็บไวใ้ชป้ลูกในปีถดัไป 
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4. ราคาต้นทุนการผลติมันฝร่ัง 
ราคาตน้ทุนเฉล่ียของการผลิตมนัฝร่ัง ในปี 2554-2557 พบวา่ตน้ทุนการผลิตมนัฝร่ัง G0 กวก. มี

ราคาตน้ทุนเฉล่ียมากท่ีสุด 38,640 บาท/ไร่ รองลงมาไดแ้ก่ ตน้ทุนการผลิตมนัฝร่ัง G1 กวก.  G2 กวก.  G4 
กวก.  G3 กวก.  การผลิตมนัฝร่ังน าเขา้ ซ่ึงมีตน้ทุนเฉล่ีย   14,940  13,640  13,464  13,252  13,027  บาท/ไร่ 
ตามล าดบั และการผลิตมนัฝร่ังท่ีเกษตรกรเก็บไวเ้อง จะมีตน้ทุนต ่าท่ีสุด  12,527 บาท/ไร่ เน่ืองจากราคา
ตน้ทุนของหวัพนัธ์ุมนัฝร่ัง G0 กวก. ในปี 2554 มีราคาหวัพนัธ์ุเฉล่ียสูงท่ีสุด 32,000 บาท (ใช ้8,000 หวั/ไร่
หวัพนัธ์ุละ 4 บาท) ส่งผลใหต้น้ทุนเฉล่ียการผลิตมนัฝร่ังในแต่ละปีสูงตามไปดว้ย (ตารางท่ี 4) 

อยา่งไรก็ตามตน้ทุนการผลิตมนัฝร่ังท่ีใชห้วัพนัธ์ุของกรมวิชาการเกษตรจะลดลงในแต่ละปี โดย
ในปีท่ี 4 ตน้ทุนค่าหัวพนัธ์ุลดลงเหลือ 2,400 บาท/กก. คิดเป็นร้อยละ 32 จากการน าหัวพนัธ์ุ G1 มาปลูก
และเกษตรกรสามารถเก็บหวัพนัธ์ุไวใ้ชป้ลูกในฤดูกาลถดัไป ท าให้เกษตรกรมีรายไดม้ากกวา่การปลูกพืช
ในระบบท่ีใช้หัวพนัธ์ุน าเขา้ ซ่ึงจะมีตน้ทุนท่ีสูง  มีราคาน าเขา้ท่ีไม่แน่นอน ช่วงเวลาน าเขา้ไม่ตรงกบัฤดู
ปลูกของไทย และมีขั้นตอนน าเขา้ท่ียุ่งยาก ส่วนหัวพนัธ์ุมนัฝร่ังท่ีเกษตรกรเก็บไวเ้อง เป็นหัวพนัธ์ุท่ีไม่มี
คุณภาพ เพราะไม่ได้มีวตัถุประสงค์ท่ีจะผลิตเป็นหัวพนัธ์ุตั้งแต่แรกแต่เป็นการปลูกเพื่อขายผลผลิตส่ง
โรงงาน จึงมีการปลูกดูแลตามปกติทัว่ไปไม่เขม้งวดเหมือนการปลูกเป็นหวัพนัธ์ุ ดงันั้นจึงมีการเกิดโรคสูง
โดยเฉพาะโรคไวรัส เม่ือน าไปปลูกในฤดูต่อไปท าใหไ้ดผ้ลผลิตต ่า (ศูนยว์จิยัเกษตรหลวงเชียงใหม่, 2557) 
 

ตารางที ่4 ราคาตน้ทุนการผลิตมนัฝร่ังในปี 2554-2557 

รายการ 
ต้นทุนการผลติมันฝร่ัง (บาท/ไร่) 

G0 G1 G2 G3 G4 น าเข้า เกบ็ไว้เอง 

1.ค่าแรงงาน        

   ค่าไถพรวน       740          760   780          760          740  760 760 
   ค่ายกร่อง 260          310   360          310          260  310 310 
   ค่าปลูก       380          420          460         420          380  420 420 
   ค่าใส่ปุ๋ย/พูนโคน            -            100        200          200          200  200 200 
   ค่าใหน้ ้า       320          320          320          320          320  320 320 
   ค่าพน่สารเคมี       720          720         720          720          720  720 720 
   ค่าเก็บเก่ียว       400          400         400          400          400  400 400 
2.ค่าวสัดุ        
   ค่าหวัพนัธ์ุ  32,000      7,500      5,400       3,600       2,400  4,300 3,800 
   ค่าปุ๋ย    2,214       2,282      2,350       2,762       3,174  2,653 2,653 
   ค่าสารเคมี    1,606       2,128      2,650       3,760       4,870  2,944 2,944 

รวมเป็นเงิน  38,640    14,940    13,640    13,252     13,464  13,027 12,527 
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5. ราคาต้นทุนของหัวพันธ์ุมันฝร่ัง 
ราคาตน้ทุนของหวัพนัธ์ุมนัฝร่ัง ปี2554 พบวา่หวัพนัธ์ุ G0 กวก. มีราคาหวัพนัธ์ุเฉล่ียสูงท่ีสุด 

32,000 บาท (ใช ้ 8,000 หวั/ไร่หวัพนัธ์ุละ 4 บาท), หวัพนัธ์ุมนัฝร่ัง G1 กวก. มีราคาหวัพนัธ์ุเฉล่ีย 7,500 
บาท (ใช ้ 300 กิโลกรัม/ไร่ ราคากิโลกรัมละ 25 บาท) หวัพนัธ์ุมนัฝร่ังน าเขา้ มีราคาหวัพนัธ์ุเฉล่ีย 10,000 
บาท (ใช ้250 กิโลกรัมๆ ละ 40 บาท) และหวัพนัธ์ุมนัฝร่ังท่ีเกษตรกรเก็บไวเ้อง มีราคาหวัพนัธ์ุเฉล่ีย 8,100 
บาท (ใช ้300 กิโลกรัมๆ ละ 27 บาท) (ตารางท่ี 5) 

ปี 2555 พบวา่หวัพนัธ์ุมนัฝร่ัง G1 กวก. มีราคาหวัพนัธ์ุเฉล่ียสูงท่ีสุด 7,500 บาท (ใช ้ 300 
กิโลกรัม/ไร่ กิโลกรัมละ 25 บาท) หวัพนัธ์ุมนัฝร่ัง G2 กวก. มีราคาหวัพนัธ์ุเฉล่ีย 5,400 บาท (ใช ้ 300 
กิโลกรัม/ไร่ กิโลกรัมละ 18 บาท) หวัพนัธ์ุมนัฝร่ังน าเขา้ และหวัพนัธ์ุมนัฝร่ังท่ีเกษตรกรเก็บไวเ้อง มีราคา
หวัพนัธ์ุเฉล่ีย 2,400 บาท (ใช ้300 กิโลกรัม/ไร่ กิโลกรัมละ 8 บาท) (ตารางท่ี 5) 

ปี 2556 พบวา่หวัพนัธ์ุมนัฝร่ัง G2 กวก. มีราคาหวัพนัธ์ุเฉล่ียสูงท่ีสุด 5,400 บาท (ใช ้ 300 
กิโลกรัม/ไร่ กิโลกรัมละ 18 บาท) หวัพนัธ์ุมนัฝร่ัง G3 กวก. มีราคาหวัพนัธ์ุเฉล่ีย 3,600 บาท (ใช ้ 300 
กิโลกรัม/ไร่ กิโลกรัมละ 12 บาท) หวัพนัธ์ุมนัฝร่ังน าเขา้ และหวัพนัธ์ุมนัฝร่ังท่ีเกษตรกรเก็บไวเ้อง มีราคา
หวัพนัธ์ุเฉล่ีย 2,400 บาท (ใช ้300 กิโลกรัม/ไร่ กิโลกรัมละ 8 บาท) (ตารางท่ี 5) 

ปี 2557 พบว่าหัวพนัธ์ุมนัฝร่ัง G3 กวก. มีราคาหัวพนัธ์ุเฉล่ีย 3,600 บาท (ใช้ 300 กิโลกรัม/ไร่ 
กิโลกรัมละ 12 บาท)  หวัพนัธ์ุมนัฝร่ัง G4 กวก.  หวัพนัธ์ุมนัฝร่ังน าเขา้และหวัพนัธ์ุมนัฝร่ังท่ีเกษตรกรเก็บ
ไวเ้อง มีราคาหวัพนัธ์ุเฉล่ีย 2,400 บาท (ใช ้300 กิโลกรัม/ไร่ กิโลกรัมละ 8 บาท) (ตารางท่ี 5)  

ตน้ทุนการผลิตหัวพนัธ์ุมนัฝร่ังจะลดลงในแต่ละปี เน่ืองจากเกษตรกรจะเก็บหัวพนัธ์ุเพื่อไวใ้ช้
ปลูกในฤดูกาลถดัไป จึงท าให้ราคาตน้ทุนหัวพนัธ์ุมนัฝร่ังลดลง แต่อย่างไรก็ตามมนัฝร่ังในรุ่นแรก หรือ 
G0 จะเป็นหัวพนัธ์ุท่ีสะอาด ปลอดโรค ส่วนหัวพนัธ์ุในรุ่นต่อๆ ไป จะมีความแข็งแรงทนทานโรคลดลง 
และการใหผ้ลผลิตจะค่อยๆ เพิ่มข้ึนจนถึงรุ่นท่ี 3 ผลผลิตจะเร่ิมลดลง 

 
ตารางที่ 5 ราคาตน้ทุนหวัพนัธ์ุมนัฝร่ังในปี 2554-2557 

ปีการผลติ 
ราคาต้นทุนหัวพนัธ์ุมันฝร่ัง (บาท) 

หัวพนัธ์ุ G0 กวก. หัวพนัธ์ุ G1 กวก. หัวพนัธ์ุน าเข้า หัวพนัธ์ุเกบ็ไว้เอง 

2554  G0 กวก. 32,000  G1 กวก. 7,500 น าเขา้ 1 10,000 เก็บเอง 1 8,100 
2555  G1 กวก. 7,500  G2 กวก. 5,400 น าเขา้ 2 2,400 เก็บเอง 2 2,400 
2556  G2 กวก. 5,400  G3 กวก. 3,600 น าเขา้ 3 2,400 เก็บเอง 3 2,400 
2557  G3 กวก. 3,600  G4 กวก. 2,400 น าเขา้ 4 2,400 เก็บเอง 4 2,400 
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(ก) นางศรีมอย  ติง   

  
(ข) นางวชัรี  วงคค์  าบูรณ์ 

  
(ค) นายสงวน  ทะวสิัย    
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(ง) นายพิพฒัน์  กาวลิ    

  
(จ) นายสุทศัน์  นวลศรี    
 

ภาพที ่1 การเจริญเติบโตและผลผลิตมนัฝร่ังของเกษตรกรท่ี อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ (ก-จ) 
 
 

  
(ก) นางศรีมอย  ติง   
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(ข) นางวชัรี  วงคค์  าบูรณ์ 

  
(ค) นายสงวน  ทะวสิัย    

  
(ง) นายพิพฒัน์  กาวลิ    
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(จ) นายสุทศัน์  นวลศรี    
 

ภาพที ่2 การเจริญเติบโตและผลผลิตขา้วของเกษตรกรท่ี อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ (ก-จ) 
 

  
(ก) นางศรีมอย  ติง   

  
(ข) นางวชัรี  วงคค์  าบูรณ์ 



 72 

  
(ค) นายพิพฒัน์  กาวลิ    
 

ภาพที ่3 การเจริญเติบโตและผลผลิตผกัของเกษตรกรท่ี อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ (ก-ค) 
 
 
6. เปอร์เซ็นต์การเกดิโรคไวรัส 

ในปี 2554 พบวา่หวัพนัธ์ุมนัฝร่ัง G0 และ G1 มีเปอร์เซ็นตก์ารเกิดโรคไวรัสเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดร้อยละ 
1 เม่ือเปรียบเทียบกบัหัวพนัธ์ุน าเขา้และหัวพนัธ์ุเกษตรกรเก็บไวเ้อง  มีเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคไวรัสเฉล่ีย
ร้อยละ 2 และ 3 ตามล าดบั (ตารางท่ี 6, ภาพท่ี 4) 

ในปี 2555 พบว่าหัวพนัธ์ุมนัฝร่ัง G1 มีเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคไวรัสเฉล่ียน้อยท่ีสุดร้อยละ 1 เม่ือ
เปรียบเทียบกบัหวัพนัธ์ุมนัฝร่ัง G2  หัวพนัธ์ุน าเขา้ และหัวพนัธ์ุเกษตรกรเก็บไวเ้อง มีเปอร์เซ็นต์การเกิด
โรคไวรัสเฉล่ียร้อยละ 2, 2 และ 3 ตามล าดบั  

ในปี 2556 พบวา่หวัพนัธ์ุมนัฝร่ัง G2 และ G3 มีเปอร์เซ็นตก์ารเกิดโรคไวรัสเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดร้อยละ 
1 เม่ือเปรียบเทียบกบัหัวพนัธ์ุน าเขา้ และหัวพนัธ์ุเกษตรกรเก็บไวเ้อง มีเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคไวรัสเฉล่ีย
ร้อยละ 3 และ 5 ตามล าดบั 

ในปี 2557 พบวา่หวัพนัธ์ุมนัฝร่ัง G3 มีเปอร์เซ็นตก์ารเกิดโรคไวรัสเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดร้อยละ1 เม่ือ
เปรียบเทียบกบัหวัพนัธ์ุมนัฝร่ัง G4, หวัพนัธ์ุน าเขา้และหวัพนัธ์ุเกษตรกรเก็บไวเ้อง มีเปอร์เซ็นตก์ารเกิด
โรคไวรัสเฉล่ียร้อยละ 2, 3 และ 5 ตามล าดบั 

โรคส าคญัของมนัฝร่ังท่ีเกิดจากเช้ือไวรัส (virus) ไดแ้ก่ โรคใบด่าง (mosaics) ท่ีเกิดจากเช้ือไวรัส
ใบด่าง PVX (potato virus X) และ PVY   โรคใบมว้นงอ (leaf roll) ท่ีเกิดจากเช้ือไวรัสใบมว้น PLRV 
(potato leaf roll virus) เป็นโรคท่ีก่อความเสียหายใหแ้ก่มนัฝร่ังท าใหผ้ลผลิตลดลง และสามารถติดไปกบั
หวัพนัธ์ุท่ีจะปลูกในฤดูกาลถไัปได ้ (ศูนยว์จิยัเกษตรหลวงเชียงใหม่, 2557) ในปัจจุบนัการผลิตหวัพนัธ์ุ 
ตอ้งมีการสุ่มตวัอยา่งใบมนัฝร่ัง มาตรวจ 2 คร้ัง ตั้งแต่ระยะเร่ิมปลูกจนถึงระยะเก็บเก่ียว โดยสุ่มคร้ังแรก
เม่ือตน้มนัฝร่ังมีอายุ 15-20 วนั และคร้ังท่ี 2 เม่ือตน้มนัฝร่ังมีอายุ 60 วนั การสุ่มตรวจหวัพนัธ์ุ G0 จะสุ่ม
ตรวจร้อยละ 10 ของจ านวนตน้ทั้งหมด ส่วน G1 จะสุ่มตรวจร้อยละ 5 ของจ านวนตน้ทั้งหมด โดยวธีิการ
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ตรวจสอบ Gold labeled IgG flow test ดว้ยชุดตรวจสอบ GLIFT Kit-virus detection on potato (กิตติศกัด์ิ 
และคณะ, 2549) การสุ่มตรวจดว้ยชุดทดสอบ จะเป็นการตรวจสอบในเบ้ืองตน้ สามารถป้องกนัโรคไวรัส
ท่ีจะติดมากบัหวัพนัธ์ุได ้ จะเห็นไดว้า่หวัพนัธ์ุของกรมวชิาการเกษตรจะปลอดโรคในปีแรก แต่เม่ือปลูกใน
ปีต่อๆ ไป จะมีการปนเป้ือนของไวรัสในสภาพแปลงปลูก เน่ืองจากมีเพล้ียอ่อนเป็นพาหะของโรคไวรัส 
แต่อยา่งไรก็ตามในแปลงปลูกท่ีใชห้วัพนัธ์ุของกรมวชิาการเกษตรมีการระบาดของโรคไวรัสนอ้ยกวา่
แปลงของเกษตรกรท่ีใชห้วัพนัธ์ุของตนเอง และแปลงปลูกท่ีใชห้วัพนัธ์ุน าเขา้ 

 
7.  เปอร์เซ็นต์การเกดิโรคแบคทเีรีย 

ในปี 2554 พบว่าหัวพนัธ์ุมนัฝร่ัง G0 และ G1 ไม่มีการเกิดโรคแบคทีเรีย เม่ือเปรียบเทียบกบัหัว
พนัธ์ุน าเข้า และหัวพนัธ์ุเกษตรกรเก็บไวเ้อง มีเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคแบคทีเรียเฉล่ียร้อยละ 1 และ 2 
ตามล าดบั (ตารางท่ี 6) 

ในปี 2555 พบว่าหัวพนัธ์ุมนัฝร่ัง G1, G2 และหัวพนัธ์ุน าเขา้ มีเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคแบคทีเรีย
เฉล่ียน้อยท่ีสุดร้อยละ  1 เม่ือเปรียบเทียบกับหัวหัวพนัธ์ุเกษตรกรเก็บไวเ้อง มีเปอร์เซ็นต์การเกิดโรค
แบคทีเรียเฉล่ียมากท่ีสุดร้อยละ 4 เน่ืองจากเกิดการระบาดของโรคเห่ียวมนัฝร่ังในแปลงท่ีท าการทดสอบ
และแปลงใกลเ้คียง 

ในปี 2556 พบว่าหัวพนัธ์ุมนัฝร่ัง G2 และ G3 มีเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคแบคทีเรียเฉล่ียน้อยท่ีสุด
ร้อยละ 1 เม่ือเปรียบเทียบกับหัวพนัธ์ุน าเข้า และหัวพนัธ์ุเกษตรกรเก็บไวเ้อง มีเปอร์เซ็นต์การเกิดโรค
แบคทีเรียเฉล่ียร้อยละ 2 และ 3 ตามล าดบั  

ในปี 2557 พบว่าหัวพนัธ์ุมนัฝร่ัง G3 และ G4 มีเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคแบคทีเรียเฉล่ียน้อยท่ีสุด
ร้อยละ 1  เม่ือเปรียบเทียบกบัหัวพนัธ์ุน าเขา้ และหัวพนัธ์ุเกษตรกรเก็บไวเ้อง มีเปอร์เซ็นต์การเกิดโรค
แบคทีเรียเฉล่ียร้อยละ 2 และ 3 ตามล าดบั  

การผลิตหัวพนัธ์ุมนัฝร่ัง จะตอ้งท าการตรวจสอบโรคเห่ียวเขียวท่ีเกิดจากเช้ือแบคทีเรีย Ralstonia 
solanacearum หรือช่ือเดิม Pseudomonas solanacearum ในมันฝร่ัง เช้ือชนิดน้ีเป็นเช้ือท่ีอยู่ในดิน (soil 
borne organism) และเข้าสู่ต้นพืชทางระบบรากท่ีเกิดแผล เช้ือโรคสามารถกระจายไปยงัพื้นท่ีอ่ืนผ่าน
ทางการให้น ้ า การมีน ้ าท่วม หรือการน าดินท่ีมีเช้ือไปยงัแหล่งอ่ืน เช้ือสามารถมีชีวิตอยูใ่นดินหลายปี และ
ยากท่ีจะก าจดัให้หมดไป (Anon, 1995) ในทุกขั้นตอนของการผลิตหัวพนัธ์ุมนัฝร่ัง ตั้งแต่การเพาะเล้ียง
เน้ือเยือ่ การผลิตหวัพนัธ์ุหลกัในโรงเรือน และการขยายหวัพนัธ์ุในแปลง เป็นการน าเทคนิค Gold labeling 
lgG flow test (GLIFT Kit-bacteria detection on potato) มาปรับใช้ ซ่ึงมีประสิทธิภาพในการตรวจท่ีให้ผล
แม่นยา รวดเร็ว ถูกตอ้ง ใชง่้าย สะดวก และอ่านผลไดร้วดเร็วภายใน 5 นาที (สุรภี และคณะ, 2551) จะเห็น
ไดว้่าในปีแรกของการผลิตหัวพนัธ์ุมนัฝร่ังของกรมวิชาการเกษตรจะปลอดโรค แต่เม่ือปลูกในปีต่อๆ ไป 
จะมีการปนเป้ือนของเช้ือแบคทีเรียในแปลงปลูกของเกษตรกร เน่ืองจากเกษตรกรมีการเตรียมดินท่ีไม่ดีพอ 
การขุดหนา้ดินโดยใช้รถไถไม่ลึก และตากดินไวไ้ม่นานพอให้เกิดการยอ่ยสลายของจุลินทรียท่ี์ก่อให้เกิด
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โรค จึงท าให้มีการสะสมโรคอยู่ในแปลงนา แต่อยา่งไรก็ตามในแปลงปลูกท่ีใช้หัวพนัธ์ุของกรมวิชาการ
เกษตรมีการสะสมของโรคแบคทีเรียนอ้ยกวา่แปลงของเกษตรกรท่ีใชห้วัพนัธ์ุของตนเอง และแปลงปลูกท่ี
ใชห้วัพนัธ์ุน าเขา้ เน่ืองจากหวัพนัธ์ุมีความแขง็แรง และป้องกนัการเขา้ท าลายของโรคไดดี้ 

 
8. ระดับการเกดิโรคใบไหม้ 

ในปี 2554 พบวา่หวัพนัธ์ุมนัฝร่ัง G0 ไม่พบการเกิดโรคใบไหมเ้ม่ือเปรียบเทียบกบัหวัพนัธ์ุมนัฝร่ัง 
G1 และ หัวพนัธ์ุน าเขา้ ซ่ึงมีระดบัการเกิดโรคใบไหมเ้ฉล่ียอยู่ในระดบั 2 (พบโรคใบไหม ้10 แผล/ตน้) 
ส่วนหัวพนัธ์ุเกษตรกรเก็บไวเ้อง มีการเกิดโรคใบไหมเ้ฉล่ียมากท่ีสุดอยู่ในระดบั 3 (พืชดูสมบูรณ์แต่เม่ือ
เขา้ใกลจ้ะเห็นแผลพื้นท่ีใบท่ีเป็นแผลไม่เกิน 20 ใบยอ่ย) (ตารางท่ี 6) 

ในปี 2555 พบว่าหัวพนัธ์ุมนัฝร่ัง G1 และG2 มีการเกิดโรคใบไหมเ้ฉล่ียน้อยท่ีสุดอยู่ในระดบั 2 
(พบโรคใบไหม ้10 แผล/ตน้) เม่ือเปรียบเทียบกบัหัวพนัธ์ุน าเขา้และหัวพนัธ์ุเกษตรกรเก็บไวเ้อง ซ่ึงมีการ
เกิดโรคใบไหมเ้ฉล่ียอยูใ่นระดบั 3 (พืชดูสมบูรณ์แต่เม่ือเขา้ใกลจ้ะเห็นแผลพื้นท่ีใบท่ีเป็นแผลไม่เกิน 20 ใบ
ยอ่ย) และอยูใ่นระดบั 4  (โรคใบไหมเ้ห็นโดยง่ายทัว่ไป ใบเป็นแผลประมาณร้อยละ 25) ตามล าดบั  

ในปี 2556 พบว่าหัวพนัธ์ุมนัฝร่ัง G2 และG3 ไม่พบการเกิดโรคใบไหม้ เม่ือเปรียบเทียบกบัหัว
พนัธ์ุน าเขา้ และหวัพนัธ์ุเกษตรกรเก็บไวเ้อง ซ่ึงมีการเกิดโรคใบไหมเ้ฉล่ียมากท่ีสุดอยูใ่นระดบั 2 (พบโรค
ใบไหม ้10 แผล/ตน้) 

ในปี 2557 พบว่าหัวพนัธ์ุมนัฝร่ัง G3 และG4 ไม่พบการเกิดโรคใบไหม ้เม่ือเปรียบเทียบกบัหัว
พนัธ์ุน าเขา้ และหวัพนัธ์ุเกษตรกรเก็บไวเ้อง ซ่ึงมีการเกิดโรคใบไหมเ้ฉล่ียมากท่ีสุดอยูใ่นระดบั 2 (พบโรค
ใบไหม ้10 แผล/ตน้) 

โรคใบไหม้ (late blight) ท่ี เกิดจากเช้ือรา Phytophthora  infestans เป็นโรคส าคัญท่ีท าความ
เสียหายแก่ผลผลิตและคุณภาพของมันฝร่ังในประเทศไทย (วิว ัฒน์และจารุฉัตร , 2555) เน่ืองจาก
สภาพแวดลอ้มในประเทศไทยเป็นเขตร้อนช้ืนซ่ึงมีความเหมาะสมต่อการเกิดการระบาดของโรคไดอ้ย่าง
รวดเร็วและรุนแรง (ยุทธศกัด์ิและคณะ, 2548) โดยเช้ือราน้ีจะงอกเขา้ไปในใบมนัฝร่ัง เจริญเติบโตอยูข่า้ง
ในใบ ท าใหเ้น้ือเยื่อใบตายและดูดกินธาตุอาหาร (ววิฒัน์และจารุฉตัร, 2555)  ท  าความเสียหายใหแ้ก่มนัฝร่ัง
ในทุกระยะ ในช่วงอุณหภูมิประมาณ 10-29 % และความช้ืนสูงประมาณ 100 % สปอร์ของเช้ือราสามารถ
แพร่ไปกบัลมหรือน ้ า หรือติดไปกบัดิน โดยเฉพาะฤดูหนาวจะมีการระบาดรุนแรง (มาโนชย,์ 2541) โรคน้ี
เกิดได้ทั้งท่ีใบ ล าตน้ และหัวของมนัฝร่ัง เช้ือราสามารถกระจายไปได้อย่างรวดเร็ว หากสภาพแวดล้อม
เหมาะสม คือ มีความช้ืนสูงกว่า 85% และอุณหภูมิต ่า (ประมาณ 12-15 °C) (วิวฒัน์และจารุฉัตร, 2555)  
ดงันั้นเกษตรกรควรท าการส ารวจแปลงปลูกทุกระยะอยา่งสม ่าเสมอจะช่วยลดการเกิดโรคใบไหมท่ี้ติดมา
กบัหัวพนัธ์ุได ้อยา่งไรก็ตามจะเห็นไดว้า่หัวพนัธ์ุมนัฝร่ังของกรมวิชาการเกษตรจะมีความทนทานโรคใบ
ไหมม้ากกวา่หวัพนัธ์ุของเกษตรกร และหวัพนัธ์ุน าเขา้ 
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ตารางที่ 6 เปอร์เซ็นตก์ารเกิดโรคไวรัส แบคทีเรียและระดบัการเกิดโรคใบไหมท่ี้แปลงปลูกมนัฝร่ัง อ.สัน
ทราย จ.เชียงใหม่ ปี 2554-2557  

กรรมวธีิ ไวรัส (%)   แบคทเีรีย (%)   ระดับการเกดิโรคใบไหม้ 

  2554 2555 2556 2557 
 

2554 2555 2556 2557 
 

2554 2555 2556 2557 
มนัฝร่ัง G0 กวก. 1 1 2 1 

 
0 2 1 2 

 
1 2 1 1 

มนัฝร่ัง G1 กวก. 1 2 2 2 
 

0 2 1 2 
 

2 2 1 1 
มนัฝร่ังน าเขา้ 2 2 3 3 

 
1 2 2 3 

 
2 3 2 2 

มนัฝร่ังเก็บไวเ้อง 3 3 5 5   2 4 3 4   3 4 2 2 
หมายเหตุ: ระดบัการเกิดโรค ไดแ้ก่  ระดบั 1 = ไม่พบอาการโรคใบไหม ้ ระดบั 2 = พบโรคใบไหม ้10 

แผล/ตน้ หรือพบนอ้ยวา่ร้อยละ 5  ระดบั 3 = พืชดูสมบูรณ์แต่เม่ือเขา้ใกลจ้ะเห็นแผลพื้นท่ีใบท่ี
เป็นแผลไม่เกิน 20 ใบยอ่ย หรือพบการเกิดโรคใบไหมร้้อยละ 5- 15  และระดบั 4 = โรคใบ
ไหมเ้ห็นโดยง่ายทัว่ไป ใบเป็นแผลประมาณร้อยละ 25 หรือพบโรคใบไหมร้้อยละ 15-35 

 

  
(ก) สุ่มตรวจไวรัส เม่ืออาย ุ20 และ 60 วนัหลงัปลูก (ข) สุ่มเลือกตน้มนัฝร่ัง 

  
(ค) เก็บใบยอด (ง) น ้าไปวเิคราะห์ดว้ยชุดตรวจสอบไวรัส 
ภาพที ่4 วธีิการสุ่มตรวจไวรัสในตน้มนัฝร่ัง เม่ืออาย ุ20 และ 60 วนัหลงัปลูก 
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9. สีเน้ือของมันฝร่ังแปรรูป 
การทดสอบการแปรรูปมนัฝร่ัง ปี 2557 พบวา่สีเน้ือมนัฝร่ังสดของมนัฝร่ังทุกสายพนัธ์ุมีสีผิวไม่

แตกต่างกนัอยู่ในกลุ่มสีเหลืองมีค่าของสีอยู่ระหว่าง 12C-14D  เม่ือน ามาแปรรูปเป็นมนัฝร่ังแผ่นทอด
กรอบ (chips) หัวพนัธ์ุมนัฝร่ัง G3 กวก. และพนัธ์ุมนัฝร่ัง G4 กวก.มีสีผิวอยูใ่นกลุ่มสีเหลืองมีค่าของสีอยู่
ระหวา่ง 12C-12B ส่วนหวัพนัธ์ุมนัฝร่ังน าเขา้ และหวัพนัธ์ุมนัฝร่ังท่ีเกษตรกรเก็บไวเ้องมีสีผิวอยูใ่นกลุ่มสี
เหลืองมีค่าของสีอยูร่ะหวา่ง 11C-1B และเม่ือน ามาแปรรูปเป็นมนัฝร่ังแท่งทอดกรอบ (french fries) หวัมนั
ฝร่ังทุกสายพนัธ์ุมีสีผวิไม่แตกต่างกนั อยูใ่นกลุ่มสีเหลืองมีค่าของสีอยูร่ะหวา่ง 6D-8C (ตารางท่ี 7) 

ค่าความสวา่งของสี (L*) ของมนัฝร่ังสดท่ีเป็นพนัธ์ุมนัฝร่ังน าเขา้มีค่า L* เฉล่ียมากท่ีสุด 57.1 
ส่วนพนัธ์ุมนัฝร่ัง G4 กวก. มีค่า L* เฉล่ียนอ้ยท่ีสุด 53.1 เม่ือน ามาแปรรูปเป็นมนัฝร่ังแผน่ทอดกรอบ มนั
ฝร่ัง G4 กวก. มีค่า L* เฉล่ียมากท่ีสุด 57.2 ส่วนพนัธ์ุมนัฝร่ังท่ีเกษตรกรเก็บไวเ้องมีค่า L* เฉล่ียนอ้ยท่ีสุด 
50.7 และเม่ือน ามาแปรรูปเป็นมนัฝร่ังแท่ง มนัฝร่ัง G4 กวก. มีค่า L* เฉล่ียมากท่ีสุด 49.1 ส่วนพนัธ์ุมนัฝร่ัง 
G3 กวก. มีค่า L* เฉล่ียนอ้ยท่ีสุด 43.5 (ตารางท่ี 7) 

ค่าสีเขียว (-a*)-แดง (+a*) ของมนัฝร่ังสด พบวา่มนัฝร่ัง G3 กวก. มีค่า a* เฉล่ียมากท่ีสุด 4.6 
ส่วนมนัฝร่ังท่ีเกษตรกรเก็บไวเ้องมีค่า a* เฉล่ียนอ้ยท่ีสุด 3.7 เม่ือน ามาแปรรูปเป็นมนัฝร่ังแผน่ มนัฝร่ังทุก
พนัธ์ุ มีค่า a* เฉล่ียอยูร่ะหวา่ง-2.8 ถึง -2.9 และเม่ือน ามาแปรรูปเป็นมนัฝร่ังแท่ง (French Fried) พนัธ์ุมนั
ฝร่ังน าเขา้มีค่า a* เฉล่ียมากท่ีสุด -2.6 ส่วนพนัธ์ุมนัฝร่ังท่ีเกษตรกรเก็บไวเ้องมีค่า a* เฉล่ียนอ้ยท่ีสุด -1.8 
(ตารางท่ี 7) 

ค่าสีเหลือง (-b*)-น ้าเงิน (+b*)ของมนัฝร่ังสด พบวา่ พนัธ์ุมนัฝร่ัง G4 กวก. มีค่า b* เฉล่ียมาก
ท่ีสุด 20.8 ส่วนมนัฝร่ังท่ีเกษตรกรเก็บไวเ้องมีค่า b* เฉล่ียนอ้ยท่ีสุด 17.8 เม่ือน ามาแปรรูปเป็นมนัฝร่ังแผน่ 
มนัฝร่ังน าเขา้มีค่า b* เฉล่ียมากท่ีสุด 18.7 ส่วนมนัฝร่ังท่ีเกษตรกรเก็บไวเ้องมีค่า b* เฉล่ียนอ้ยท่ีสุด 16.6 
และเม่ือน ามาแปรรูปเป็นมนัฝร่ังแท่ง มนัฝร่ังท่ีเกษตรกรเก็บไวเ้องมีค่า b* เฉล่ียมากท่ีสุด 15.7 ส่วนมนัฝร่ัง 
G3 กวก. มีค่า b* เฉล่ียนอ้ยท่ีสุด 9.6 (ตารางท่ี 7) 

มนัฝร่ังท่ีใชใ้นการแปรรูปจะตอ้งมีสีเน้ือเป็นสีเหลืองอ่อนออกขาว ถา้เน้ือเป็นสีเหลืองเขม้จะไม่
เป็นท่ียอมรับของโรงงานแปรรูปมนัฝร่ังแผน่ทอดกรอบ แต่อยา่งไรก็ตามหวัพนัธ์ุของมนัฝร่ังของกรม
วชิาการเกษตร เม่ือน าไปแปรรูปเป็นมนัฝร่ังแผน่จะมีสีเหลืองอ่อนเป็นท่ียอมรับ และมีความพึงพอใจของ
โรงงานแปรรูป 
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ตารางที่ 7 ค่าสีเน้ือ และค่าแสงของมนัฝร่ังสด มนัฝร่ังแปรรูปเป็นแผน่ทอดกรอบ และเฟรนซ์ฟรายด ์ ปี 
2557 

วธีิ 

มันฝร่ังสด   มันฝร่ังทอด   มันฝร่ังเฟรนซ์ฟรายด์ 

สี 
เหลือง 

ค่าแสง 
 

สี 
เหลือง 

ค่าแสง 
 

สี 
เหลือง 

ค่าแสง 

L*  a*  b* 
 

L*  a*  b* 
 

L*  a*  b* 
มนัฝร่ัง G3กวก. 12C-14C 54.7 4.6 19.8 

 
12C-12B 54.8 -2.8 18.4 

 
6D-8C 43.5 -1.9 9.6 

มนัฝร่ัง G4กวก. 12C-14C 53.1 4.4 20.8 
 

12C-12B 57.2 -2.9 17.0 
 

6D-8C 49.1 -2.0 11.5 
มนัฝร่ังน าเขา้ 12C-14D 57.1 3.8 19.3 

 
11C-11B 56.1 -2.9 18.7 

 
6D-8C 44.7 -2.6 15.2 

มนัฝร่ังเก็บไวเ้อง 12C-14D 56.2 3.7 17.8   11C-11B 50.7 -2.9 16.6   6D-8C 46.9 -1.8 15.7 
 

 
ภาพที ่5 ความสัมพนัธ์ระหวา่งค่าสี (L*, a* และ b*) 
 
10. ผลส ารวจความพงึพอใจของเกษตรกรทีใ่ช้หัวพนัธ์ุมันฝร่ังของกรมวชิาการเกษตร 

ความพึงพอใจจากการสัมภาษณ์เกษตรกรท่ีใช้หัวพนัธ์ุมนัฝร่ังท่ีได้จากเทคโนโลยีการผลิตหัว
พนัธ์ุมนัฝร่ังปลอดโรคของกรมวิชาการเกษตร จ านวน 50 ราย ในพื้นท่ี อ.สันทราย อ.แม่แจ่ม อ.ไชย
ปราการ และ อ.ฝาง จากการส ารวจ ขอ้มูลทัว่ไปของผูรั้บบริการ พบวา่เกษตรกรท่ีรับบริการเป็นเพศชาย
ร้อยละ 68 และเพศหญิงร้อยละ 32  เกษตรกรมีอายุอยูร่ะหวา่ง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 4, 41-50 ปี ร้อยละ 
22, 51-60 ปี ร้อยละ 62 และ มากกวา่ 61 ปี ร้อยละ 12   มีระดบัการศึกษาอยูร่ะดบัประถมศึกษา คิดเป็นร้อย
ละ 74  มธัยมศึกษาร้อยละ 16  อนุปริญญาร้อยละ 4 และปริญญาตรีร้อยละ 6  ส่วนใหญ่เป็นสมาชิกกลุ่ม
เกษตรกรร้อยละ 88 และไม่เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกรอีกร้อยละ 12  ใชเ้ทคโนโลยกีารผลิตมนัฝร่ังจากกรม
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วิชาการเกษตรร้อยละ 36  นิยมใชเ้ทคโนโลยีการผลิตมนัฝร่ังของตนเองร้อยละ 50  และจากบริษทัร้อยละ 
14  (ตารางท่ี 8) 
 
ตารางที ่8 ขอ้มูลทัว่ไปของผูรั้บการบริการ 
เพศ (%) อายุ (%) ระดับการศึกษา (%) 

ชาย หญิง 31-40 41-50 51-60 >61 ประถม มธัยม อนุปริญญา ปริญญาตรี 
68 32 4 22 62 12 74 16 4 6 

 
สมาชิกกลุ่มเกษตรกร (%) เทคโนโลยกีารผลิตมนัฝร่ัง (%) 
เป็น ไม่เป็น กรมวชิาการเกษตร ตนเอง บริษทั 
88 12 36 50 14 

 
10.1 ความพงึพอใจหัวพนัธ์ุมันฝร่ังทีไ่ด้จากกรมวชิาการเกษตร   

เกษตรกรมีความพึงพอใจคุณภาพของหวัพนัธ์ุมนัฝร่ังปลอดโรค เป็นอยา่งมากคิดเป็นร้อยละ 38  

พึงพอใจร้อยละ 44  พอใจน้อยร้อยละ 18  เกษตรกรพึงพอใจการเจริญเติบโตของหัวพนัธ์ุมนัฝร่ังปลอด

โรคท่ีไดจ้ากกรมวิชาการเกษตร  โดยพึงพอใจมากร้อยละ 58  พึงพอใจร้อยละ 28  พอใจน้อยร้อยละ 14 

ความพอใจต่อการไม่เกิดโรค โดยเกษตรกรพึงพอใจมากร้อยละ 68  พึงพอใจร้อยละ 22  พอใจนอ้ยร้อยละ 

10  เกษตรกรมีความพึงพอใจผลผลิตของมนัฝร่ังปลอดโรคท่ีไดจ้ากกรมวิชาการเกษตร โดยพึงพอใจมาก

ร้อยละ 26  พึงพอใจร้อยละ 50  พอใจนอ้ยร้อยละ 22 และไม่พอใจร้อยละ 2  ความพอใจท่ีจะใชห้วัพนัธ์ุมนั

ฝร่ังปลอดโรคท่ีไดจ้ากกรมวิชาการเกษตร โดยพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 38  พึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 40   

พอใจนอ้ยร้อยละ 18  ไม่พอใจมากร้อยละ 2 และไม่แสดงความคิดเห็นร้อยละ 2  เกษตรกรมีความพอใจท่ี

จะเก็บหวัมนัฝร่ังท่ีไดจ้ากกรมวชิาการเกษตรไวท้  าพนัธ์ุต่อไป โดยพึงพอใจมากร้อยละ 18  พึงพอใจร้อยละ 

46  พอใจน้อยร้อยละ 22  ไม่พอใจร้อยละ 2  ไม่พอใจมากร้อยละ 8 และไม่แสดงความคิดเห็นร้อยละ 1 

(ตารางท่ี 9) 

เกษตรกรมีความพึงพอใจหวัพนัธ์ุมนัฝร่ังท่ีไดจ้ากกรมวิชาการเกษตรในภาพรวม โดยพอใจมาก
ร้อยละ 41  พึงพอใจร้อยละ 38  พอใจน้อยร้อยละ 17  ไม่พอใจร้อยละ 1  ไม่พอใจมากร้อยละ 2 และไม่
แสดงความคิดเห็นร้อยละ 1 จะเห็นได้ว่าเกษตรกรส่วนใหญ่จะมีความพึงพอใจหัวพนัธ์ุมนัฝร่ังของกรม
วิชาการเกษตร เน่ืองจากหัวพนัธ์ุมีคุณภาพดี ปลอดโรค สามารถเก็บหัวพนัธ์ุไวท้  าพนัธ์ุในปีต่อไปได้ดี
เพราะเป็นหวัพนัธ์ุในรุ่นแรกๆ หวัพนัธ์ุยงัคงมีความแขง็แรง ทนทานโรคไดดี้ และใหผ้ลผลิตสูง  
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ตารางที ่9 ความพึงพอใจหวัพนัธ์ุมนัฝร่ังท่ีไดจ้ากกรมวชิาการเกษตร 
ความพงึพอใจ ระดับความพงึพอใจ (%) 

5 4 3 2 1 0 

1. ด้านหัวพนัธ์ุมันฝร่ังทีไ่ด้จากกรมวชิาการเกษตร       
1.1  คุณภาพของหวัพนัธ์ุมนัฝร่ังปลอดโรคท่ีไดจ้ากกรมวิชาการ

เกษตร 
38 44 18 0 0 0 

1.2  การเจริญเติบโตของหวัพนัธ์ุมนัฝร่ังปลอดโรคท่ีไดจ้ากกรม
วชิาการเกษตร 

58 28 14 0 0 0 

1.3  เกษตรกรมีความพอใจต่อการไม่เกิดโรคของหวัพนัธ์ุมนัฝร่ัง 68 22 10 0 0 0 
1.4  ผลผลิตของมนัฝร่ังปลอดโรคท่ีไดจ้ากกรมวชิาการเกษตร 26 50 22 2 0 0 
1.5  มีความพอใจท่ีจะใชห้วัพนัธ์ุมนัฝร่ังปลอดโรคท่ีไดจ้ากกรม

วชิาการเกษตร 
38 40 18 0 2 2 

1.6  มีความพอใจท่ีจะเก็บหวัมนัฝร่ังท่ีไดจ้ากกรมวชิาการเกษตร
ไวท้  าพนัธ์ุต่อไป 

18 46 22 2 8 4 

เฉลีย่ 41 38 17 1 2 1 

หมายเหตุ: ระดบัความพึงพอใจ 5 ระดบั ได้แก่ 5 =  พอใจมาก  4 = พอใจ  3 = พอใจน้อยจนเกือบจะไม่

พอใจ  2 = ไม่พอใจ  1 = ไม่พอใจมาก  และ 0 = ไม่แสดงความคิดเห็น 

10.2 ความพงึพอใจด้านเจ้าหน้าทีแ่ละด้านคุณภาพผู้ให้บริการ 

เจา้หน้าท่ีช้ีแจงขั้นตอนการผลิตหัวพนัธ์ุมนัฝร่ังปลอดโรคได้อย่างชัดเจน เกษตรกรมีความพึง
พอใจมากคิดเป็นร้อยละ 22  พึงพอใจร้อยละ 34  พอใจนอ้ยร้อยละ 4  ไม่พอใจมากร้อยละ 10 และไม่แสดง
ความคิดเห็นร้อยละ 30 เกษตรกรพึงพอใจเจา้หน้าท่ีให้ค  าแนะน าการผลิตหัวพนัธ์ุมนัฝร่ังปลอดโรค โดย
พึงพอใจมากร้อยละ 20  พึงพอใจร้อยละ 32  พอใจน้อยร้อยละ 10  ไม่พอใจมากร้อยละ 10 และไม่แสดง
ความคิดเห็นร้อยละ 28  เกษตรกรพึงพอใจเจา้หน้าท่ีมีความกระตือรือร้น  ใส่ใจ  และมีความพร้อมท่ีจะ
แก้ปัญหา โดยพึงพอใจมากร้อยละ 48 พึงพอใจร้อยละ 34 ไม่พอใจมากร้อยละ 10 และไม่แสดงความ
คิดเห็นร้อยละ 8  เกษตรกรพึงพอใจเจา้หนา้ท่ีมีการประสานงานและติดตามงาน โดยพอใจมากร้อยละ 34 
พึงพอใจร้อยละ 56 ไ ม่พอใจร้อยละ 4 และไม่พอใจมากร้อยละ 6  เกษตรกรพึงพอใจเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังาน
โดยไม่เรียกร้องส่ิงตอบแทนและไม่หาผลประโยชน์จากเกษตรกร โดยพอใจมากร้อยละ 62 พึงพอใจร้อย
ละ 24 ไม่พอใจร้อยละ 4 ไม่พอใจมากร้อยละ 4 และไม่แสดงความคิดเห็นร้อยละ 6 (ตารางท่ี 10) 

เกษตรกรมีความพึงพอใจดา้นเจา้หน้าท่ีและดา้นคุณภาพผูใ้ห้บริการสรุปในภาพรวม โดยพอใจ
มากร้อยละ 37  พึงพอใจร้อยละ 36  พอใจนอ้ยร้อยละ 3  ไม่พอใจร้อยละ 2  ไม่พอใจมากร้อยละ 8 และไม่
แสดงความคิดเห็นร้อยละ 14  
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ตารางที ่10 ความพึงพอใจดา้นเจา้หนา้ท่ีและดา้นคุณภาพผูใ้หบ้ริการ 
ความพงึพอใจ ระดับความพงึพอใจ (%) 

5 4 3 2 1 0 

2.  ด้านเจ้าหน้าที่และด้านคุณภาพผู้ให้บริการ       
2.1  เจา้หนา้ท่ีช้ีแจงขั้นตอนการผลิตหวัพนัธ์ุมนัฝร่ังปลอดโรค

ไดอ้ยา่งชดัเจน 
22 34 4 0 10 30 

2.2  เจา้หนา้ท่ีให้ค  าแนะน าการผลิตหวัพนัธ์ุมนัฝร่ังปลอดโรค 20 32 10 0 10 28 
2.3  เจา้หนา้ท่ีมีความกระตือรือร้น  ใส่ใจ  และมีความพร้อมท่ี

จะแกปั้ญหา 
48 34 0 0 10 8 

2.4  เจา้หนา้ท่ีมีการประสานงานและติดตามงาน 34 56 0 4 6 0 
2.5  เจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานโดยไม่เรียกร้องส่ิงตอบแทนและไม่หา

ผลประโยชน์จากเกษตรกร 
62 24 0 4 4 6 

เฉลีย่ 37 36 3 2 8 14 

หมายเหตุ: ระดบัความพึงพอใจ 5 ระดบั ได้แก่ 5 =  พอใจมาก  4 = พอใจ  3 = พอใจน้อยจนเกือบจะไม่
พอใจ  2 = ไม่พอใจ  1 = ไม่พอใจมาก  และ 0 = ไม่แสดงความคิดเห็น 

 
10.3 ความพงึพอใจด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 

เกษตรกรมีความพึงพอใจท่ีไดรั้บเอกสารให้ค  าแนะน าการผลิตหัวพนัธ์ุมนัฝร่ังปลอดโรค พอใจ
มากร้อยละ 10 พึงพอใจร้อยละ 42 พอใจน้อยร้อยละ 8 ไม่พอใจมากร้อยละ 8 และไม่แสดงความคิดเห็น
ร้อยละ 32  เกษตรกรพึงพอใจเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีทนัสมยัในการผลิตหวัพนัธ์ุมนัฝร่ังปลอดโรค พอใจ
มากร้อยละ 32 พึงพอใจร้อยละ 46 พอใจน้อยร้อยละ 4 ไม่พอใจมากร้อยละ 4 และไม่แสดงความคิดเห็น
ร้อยละ 14  เกษตรกรพึงพอใจเทคโนโลยกีารผลิตหวัพนัธ์ุมนัฝร่ังปลอดโรค พอใจมากร้อยละ 32 พึงพอใจ
ร้อยละ 38 พอใจนอ้ยร้อยละ 6 ไม่พอใจร้อยละ 4 และไม่แสดงความคิดเห็นร้อยละ 20  เกษตรกรพึงพอใจ
แปลงสาธิตการผลิตหวัพนัธ์ุมนัฝร่ังปลอดโรค พอใจมากร้อยละ 22 พึงพอใจร้อยละ 30 พอใจนอ้ยร้อยละ 8 
ไม่พอใจมากร้อยละ 8 และไม่แสดงความคิดเห็นร้อยละ 32 (ตารางท่ี 11) 

เกษตรกรมีความพึงพอใจดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกสรุปในภาพรวม โดยพอใจมากร้อยละ 24 พึง
พอใจร้อยละ 39 พอใจน้อยร้อยละ 7 ไม่พอใจร้อยละ 1 ไม่พอใจมากร้อยละ 5 และไม่แสดงความคิดเห็น
ร้อยละ 25 
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ตารางที ่11 ความพึงพอใจดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 

ความพงึพอใจ ระดับความพงึพอใจ (%) 

5 4 3 2 1 0 

3.  ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก       
3.1  มีเอกสารใหค้  าแนะน าการผลิตหวัพนัธ์ุมนัฝร่ังปลอดโรค 10 42 8 0 8 32 

3.2  มีเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีทนัสมยัในการผลิตหวัพนัธ์ุมนัฝร่ัง
ปลอดโรค 

32 46 4 0 4 14 

3.3  มีเทคโนโลยกีารผลิตหวัพนัธ์ุมนัฝร่ังปลอดโรค 32 38 6 4 0 20 

3.4  มีแปลงสาธิตการผลิตหวัพนัธ์ุมนัฝร่ังปลอดโรค 22 30 8 0 8 32 

เฉลีย่ 24 39 7 1 5 25 

หมายเหตุ: ระดบัความพึงพอใจ 5 ระดบั ได้แก่ 5 =  พอใจมาก  4 = พอใจ  3 = พอใจน้อยจนเกือบจะไม่

พอใจ  2 = ไม่พอใจ  1 = ไม่พอใจมาก  และ 0 = ไม่แสดงความคิดเห็น 

 
 

10.4 ด้านข้อคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะ   
ส่วนใหญ่มีความประทบัใจในดา้นการบริการ ท่ีเจา้หนา้ท่ีให้ความรู้ดา้นมนัฝร่ังเป็นอยา่งดี และ

หวัพนัธ์ุมนัฝร่ังของกรมวิชาการเกษตรเป็นหวัพนัธ์ุท่ีปลอดโรค และทนทานโรคใบไหม ้สามารถเก็บเป็น
หัวพนัธ์ุในรุ่นต่อไปได ้จุดท่ีควรปรับปรุงแกไ้ข หัวพนัธ์ุมนัฝร่ังควรมีอายุสั้ น มีหัวแยะแต่หัวเขา้โรงงาน
น้อย อยากให้เจา้หน้าท่ีมีการตรวจเยี่ยมแปลงในทุกระยะ ให้ค  าแนะน าเพื่อผลผลิตท่ีมีคุณภาพตรงตาม
ความตอ้งการของผูป้ระกอบการ 
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ภาพที ่6 การส ารวจความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีใชห้วัพนัธ์ุมนัฝร่ัง ท่ีไดจ้ากเทคโนโลยกีารผลิต 
           หวัพนัธ์ุมนัฝร่ังปลอดโรคของกรมวิชาการเกษตร ประจ าปี 2558 
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สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

1. การผลิตหัวพนัธ์ุมันฝร่ังใช้เองในระบบการปลูกพืชมนัฝร่ัง (G2, G3, G4) ของกรมวิชาการ
เกษตร-ข้าว-ข้าว จะท าให้เกษตรกรมีรายได้สุทธิมากท่ีสุด 38,471-46,483 บาท/ไร่ เม่ือเปรียบเทียบกับ
ระบบการปลูกพืชแบบมนัฝร่ังท่ีเกษตรกรเก็บไวเ้อง-ขา้ว-ขา้ว และมนัฝร่ังน าเขา้-ขา้ว-ขา้ว มีรายไดสุ้ทธิ
เฉล่ีย 33,636 และ 34,536 บาท/ไร่ ตามล าดบั 

2. การด าเนินการเร่ิมตน้ดว้ยการใชห้ัวพนัธ์ุมนัฝร่ัง G1 ของกรมวิชาการเกษตรในการผลิตมนัฝร่ัง
ส่งโรงงานแปรรูป ร่วมกบัการปลูกขา้ว และขา้วหมุนเวียนกนัตลอดปี จะก่อให้เกิดผลก าไรสูงท่ีสุดในการ
ลงทุน คิดเป็นมูลค่า 130,803 บาท และผลตอบแทนท่ีได้รับมีค่ามากกว่าตน้ทุนท่ีใช้ไปในการลงทุน คิด
เป็น 2.837 ดงันั้นการใช ้

2. ต้นทุนการผลิตมันฝร่ังท่ีใช้หัวพนัธ์ุของกรมวิชาการเกษตรจะลดลงในแต่ละปี โดยในปีท่ี 4 
ตน้ทุนหวัพนัธ์ุลดลงร้อยละ 32 จากการน าหวัพนัธ์ุ G1 มาปลูกและเก็บหวัพนัธ์ุไวใ้ชป้ลูกในปีถดัไป ท าให้
เกษตรกรมีรายไดม้ากกว่าการปลูกพืชในระบบท่ีใช้หัวพนัธ์ุน าเขา้ ซ่ึงจะมีตน้ทุนท่ีสูง มีราคาน าเขา้ท่ีไม่
แน่นอน ช่วงเวลาน าเขา้ไม่ตรงกบัฤดูปลูกของไทย และมีขั้นตอนน าเขา้ท่ียุ่งยาก ส่วนหัวพนัธ์ุมนัฝร่ังท่ี
เกษตรกรเก็บไวเ้อง เป็นหวัพนัธ์ุท่ีไม่มีคุณภาพ เพราะไม่ไดมี้วตัถุประสงคท่ี์จะผลิตเป็นหวัพนัธ์ุตั้งแต่แรก
แต่เป็นการปลูกเพื่อขายผลผลิตส่งโรงงาน จึงมีการปลูกดูแลตามปกติทัว่ไปไม่เขม้งวดเหมือนการปลูกเป็น
หวัพนัธ์ุ ดงันั้นจึงมีการเกิดโรคสูงโดยเฉพาะโรคไวรัส เม่ือน าไปปลูกในฤดูต่อไปท าใหไ้ดผ้ลผลิตต ่า  

3. เกษตรกรมีความพึงพอใจหวัพนัธ์ุมนัฝร่ังของกรมวชิาการเกษตรอยูใ่นระดบัพอใจ-พอใจมากสูงถึง
ร้อยละ 38 และ 41 เพราะหวัพนัธ์ุมนัฝร่ังของกรมวิชาการเกษตรเป็นหัวพนัธ์ุท่ีปลอดโรค และทนทานโรค
ใบไหม ้สามารถเก็บเป็นหวัพนัธ์ุในรุ่นต่อไปได ้  

4. ระบบการปลูกพืชมนัฝร่ังของกรมวิชาการเกษตร-ขา้ว-ขา้ว สามารถใชเ้ป็นทางเลือกในระบบการ
ปลูกพืชท่ีเหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ีของเกษตรกรในเขตชลประทานเพิ่มประสิทธิภาพระบบการปลูกพืชและ
การใชท่ี้ดินอยา่งเหมาะสม ร่วมกบัการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตท่ีถูกตอ้ง เนน้การท างานแบบมีส่วนร่วม 
ซ่ึงจะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็ง ท าให้เกษตรกรเรียนรู้ท่ีจะพึ่ งตนเอง และยกระดับคุณภาพชีวิตของ
เกษตรกรใหดี้ข้ึน  
 

การน าผลงานไปใช้ประโยชน์ 
1. เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรไดว้ธีิการผลิตหวัพนัธ์ุมนัฝร่ัง ท่ีเหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนเขต

ชลประทาน  
2. เกษตรกร และกลุ่มเกษตรกร มีรายไดเ้พิ่มข้ึน และตน้ทุนลดลง จากการผลิตหวัพนัธ์ุใชเ้องในระบบการ

ปลูกขา้ว-มนัฝร่ัง 
3. เกษตรกร หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และผูท่ี้สนใจ น าความรู้ท่ีไดจ้ากการผลิตหวัพนัธ์ุใชเ้องใน

ระบบการปลูกขา้ว-มนัฝร่ังไปปรับใชใ้นแปลงของตนเอง 



 84 

ค าขอบคุณ 

งานวิจยัและพฒันาการผลิตหัวพนัธ์ุมนัฝร่ังใช้เองในระบบขา้ว-มนัฝร่ัง ในพื้นท่ี จ.เชียงใหม่
ส าเร็จได้ด้วยความช่วยเหลือของ ของ ผอ.สมคิด รัตนบุรี ท่ีให้ค  าปรึกษา และให้การสนับสนุนในการ
ด าเนินงานวิจยัดงักล่าว และขอขอบคุณ คุณศรีมอยติง  คุณบวัชอนธิหลง  คุณสงวน ทะวิสัย  คุณพิพฒัน์ 
กาวิลละ และคุณสุทศัน์ นวลศรี เกษตรกรผูป้ลูกมนัฝร่ัง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ผูร่้วมปฏิบติังานวิจยัใน
คร้ังน้ีรวมทั้งทีมงานวิจยั และเจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งของ ศกล.ชม ท่ีช่วยปฏิบติังานวิจยัดงักล่าวจนส าเร็จลง
ไดด้ว้ยดี 
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ภาคผนวก 1  
1. การประเมินค่าโครงการโดยอาศัยการวเิคราะห์ Cost-Benefit Analysis 

1.1 มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (Net Present Value: NPV) 
มูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทนสุทธิของโครงการ ไดจ้ากการน ากระแสเงินสดสุทธิของแต่ละปีมา

เทียบใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิ โดยให้อตัราส่วนลดมีค่าเท่ากบัอตัราดอกเบ้ียเงินกูข้อง
ลูกคา้ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในปัจจุบนั  เกณฑก์ารตดัสินใจเพื่อการ
ลงทุนของ มูลค่าปัจจุบนั (NPV) มีค่ามากกวา่ 0  โดยค านวณสูตรดงัน้ี 

มูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทนสุทธิ = PVC-PVB =  
 

โดยท่ี NPV = มูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทนสุทธิ  
PVC = มูลค่าปัจจุบนัของตน้ทุน  
PVB = มูลค่าปัจจุบนัของผลไดข้องโครงการ  
Bt = ผลท่ีไดรั้บในปีท่ี t  
C0 = ตน้ทุนในปีท่ี 0  
Ct = ตน้ทุนในปี t  
r = อตัราส่วนลดของปีท่ีก าหนดดว้ยตวัเลข  
t = ปีต่าง ๆ (t = 1 , 2 , 3 , ..... n)  
n = อายขุองโครงการ  

จากสูตรขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่ค่าของอตัราส่วนลดมีบทบาทส าคญัในการก าหนดค่าปัจจุบนัของ 
กระแสเงินสดรับ และกระแสเงินสดจ่ายท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต (ภาณินี, 2554) 
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1.2 อตัราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit-Cost Ratio or B/C Ratio: BCR)  
อัตราส่วนของผลตอบแทนต่อต้นทุน หรือ BCR หมายถึง อัตราส่วนเปรียบเทียบระหว่าง

ผลตอบแทนซ่ึงวดัออกมาในรูปค่าปัจจุบนัของผลตอบแทน  เทียบกบัค่าปัจจุบนัของตน้ทุนท่ีจ่ายไปในการ
ด าเนินงานโครงการ 

เกณฑ์ท่ีใช้ในการตดัสินใจเลือกลงทุนในโครงการ คือ B/C Ratio จะตอ้งมีค่ามากกว่าหรืออย่าง
น้อยท่ีสุดตอ้งมีค่าเท่ากบั 1 (B/C ≥ 1) ทั้ งน้ีเน่ืองจากถา้ B/C >1 หมายความว่า ผลตอบแทนท่ีไดรั้บจาก
โครงการมีค่ามากกวา่ค่าใชจ่้ายท่ีเสียไป หรือถา้ B/C = 1 หมายความวา่ผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากโครงการมี
ค่าเท่ากบัค่าใชจ่้ายท่ีเสียไปพอดี 

ส าหรับการค านวณอตัราส่วนผลตอบแทนต่อตน้ทุนในทางธุรกิจนั้นเรียกวา่ ดชันีก าไร   
(Profitability Index : PI) (ภาณินี, 2554) ซ่ึงสามารถค านวณไดจ้ากสมการความสัมพนัธ์ดงัน้ี 
 

อตัราส่วนของผลตอบแทนต่อตน้ทุน = 
PVB

PVC
 = 

 
  

โดยท่ี    Bt = ผลท่ีไดรั้บในปีท่ี t  
C0 = ตน้ทุนในปีท่ี 0  
Ct = ตน้ทุนในปี t  
r = อตัราส่วนลดของปีท่ีก าหนดดว้ยตวัเลข  
t = ปีต่างๆ (t = 1 , 2 , 3 , ..... n)  
n = อายขุองโครงการ   



 88 

ตารางผนวกที ่1 ระดบัและเปอร์เซ็นตก์ารเกิดโรคใบไหม ้

ระดับ 
เปอร์เซ็นต์
การเกดิโรค
ใบไหม้ 

อาการ 

1 0 ไม่พบอาการโรคใบไหม ้

2 < 5 พบโรคใบไหม ้10 แผล/ตน้ 

3 5 < 15 พืชดูสมบูรณ์แต่เม่ือเขา้ใกลจ้ะเห็นแผลพื้นท่ีใบท่ีเป็นแผลไม่เกิน 20 ใบยอ่ย 

4 15 < 35 โรคใบไหมเ้ห็นโดยง่ายทัว่ไป ใบเป็นแผลประมาณ 25 เปอร์เซ็นต ์

5 35 < 65 แปลงมองดูเขียวแต่ทุกตน้เป็นโรค ใบล่างแหง้ตาย ใบถูกท าลาย 50 เปอร์เซ็นต ์

6 65 < 85 แปลงมองดูเขียวและมีจุดสีน ้ าตาล ตน้ถูกท าลาย 75 เปอร์เซ็นต ์ ใบล่างคร่ึงหน่ึงถูกท าลาย 

7 85 < 95 แปลงมองดูมีสีเขียวและน ้าตาลเท่ากนั เฉพาะใบบนท่ีมีสีเขียว ล าตน้เป็นแผลใหญ่ 

8 95 < 100 แปลงมองดูสีน ้าตาล มีใบยอด 2-3 ใบท่ียงัสีเขียวอยู ่ล  าตน้ส่วนใหญ่ เป็นแผลหรือแหง้ตาย 

9 100 ใบและล าตน้แหง้ตายหมด 
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ตารางผนวกที ่2 แบบส ารวจความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีใชห้วัพนัธ์ุของกรมวชิาการเกษตร ปี 2558 

แบบส ารวจความพงึพอใจของเกษตรกรทีใ่ช้หัวพนัธ์ุมนัฝร่ังของกรมวิชาการเกษตร 
ประจ าปี 2558 

ศูนย์วจิัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ สถาบันพืชสวน กรมวชิาการเกษตร 
…………………………………………….. 

 

ค าช้ีแจง: แบบส ารวจชุดน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อส ารวจความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีใชห้วัพนัธ์ุมนัฝร่ังท่ีได้
จากเทคโนโลยกีารผลิตหวัพนัธ์ุมนัฝร่ังปลอดโรคของกรมวชิาการเกษตรค าตอบของท่านทุกค าตอบจะเป็น
ประโยชน์และท าใหเ้กิดการปรับปรุงและพฒันาคุณภาพใหท้่านเกิดความพอใจสูงสุดจึงขอความกรุณา
ตอบแบบส ารวจตามความเป็นจริง 
 

ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้รับบริการ 

ค าช้ีแจง:โปรดท าเคร่ืองหมาย√ ลงใน         หนา้ขอ้ความซ่ึงเป็นความจริงเก่ียวกบัท่าน 

1. วนัท่ีสัมภาษณ์……………………………………………………………………………. 

2. สัมภาษณ์ เกษตรกร     ผูป้ระกอบการ            นกัวิชาการเกษตรในพื้นท่ี 

3. เพศ         ชาย      หญิง 

4. อาย…ุ…...ปี      ≤ 30                  31-40                   41-50                   51-60                  >61 

5. ต าบล…………………....... อ าเภอ………………………. จงัหวดั……………………...     

6. ระดบัการศึกษา 

ประถมศึกษา           มธัยมศึกษา                อนุปริญญา 
                           ปริญญาตรี               ปริญญาโท                 อ่ืนๆ (ระบุ)…………………                         

7. เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร 

ไม่เป็น                     เป็น คือ …………………………………………… 
8. เกษตรกรใชเ้ทคโนโลยกีารผลิตมนัฝร่ัง  

จากกรมวชิาการเกษตร    จากบริษทั  ตนเอง 
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ส่วนที ่2 ข้อมูลความพงึพอใจ 
   5    พอใจมาก                          4    พอใจ                                     3    พอใจนอ้ยจนเกือบจะไม่พอใจ 
   2    ไม่พอใจ                            1    ไม่พอใจมาก                          0    ไม่แสดงความคิดเห็น 

1. ความพงึพอใจหัวพนัธ์ุมันฝร่ังทีไ่ด้จากกรมวชิาการเกษตร ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 0 

1.1  คุณภาพของหวัพนัธ์ุมนัฝร่ังปลอดโรคท่ีไดจ้ากกรมวิชาการเกษตร             

1.2  การเจริญเติบโตของหวัพนัธ์ุมนัฝร่ังปลอดโรคท่ีไดจ้ากกรมวชิาการ
เกษตร 

            

1.3  เกษตรกรมีความพอใจต่อการไม่เกิดโรคของหวัพนัธ์ุมนัฝร่ัง             

1.4  ผลผลิตของมนัฝร่ังปลอดโรคท่ีไดจ้ากกรมวชิาการเกษตร             

1.5  มีความพอใจท่ีจะใชห้วัพนัธ์ุมนัฝร่ังปลอดโรคท่ีไดจ้ากกรมวชิาการ
เกษตร 

            

1.6  มีความพอใจท่ีจะเก็บหวัมนัฝร่ังท่ีไดจ้ากกรมวชิาการเกษตรไวท้  าพนัธ์ุ
ต่อไป 

            

2.  ความพงึพอใจด้านเจ้าหน้าทีแ่ละด้านคุณภาพผู้ให้บริการ   ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 0 

2.1  เจา้หนา้ท่ีช้ีแจงขั้นตอนการผลิตหวัพนัธ์ุมนัฝร่ังปลอดโรคไดอ้ยา่ง
ชดัเจน 

            

2.2  เจา้หนา้ท่ีให้ค  าแนะน าการผลิตหวัพนัธ์ุมนัฝร่ังปลอดโรค             

2.3  เจา้หนา้ท่ีมีความกระตือรือร้น  ใส่ใจ  และมีความพร้อมท่ีจะแกปั้ญหา             

2.4  เจา้หนา้ท่ีมีการประสานงานและติดตามงาน             

2.5  เจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานโดยไม่เรียกร้องส่ิงตอบแทนและไม่หา
ผลประโยชน์จากเกษตรกร 

            

3.  ความพงึพอใจด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 
 

ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 0 

3.1  มีเอกสารใหค้  าแนะน าการผลิตหวัพนัธ์ุมนัฝร่ังปลอดโรค             

3.2  มีเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีทนัสมยัในการผลิตหวัพนัธ์ุมนัฝร่ังปลอดโรค             

3.3มีเทคโนโลยกีารผลิตหวัพนัธ์ุมนัฝร่ังปลอดโรค             
3.4  มีแปลงสาธิตการผลิตหวัพนัธ์ุมนัฝร่ังปลอดโรค             
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ส่วนที ่3ข้อคดิเห็น/ ข้อเสนอแนะ 
3.1 จุดเด่นของการบริการท่ีประทบัใจ 

(1)...................................................................................................................................................... 
(2)...................................................................................................................................................... 
(3)...................................................................................................................................................... 

3.2 จุดท่ีควรปรับปรุงแกไ้ข 
(1)...................................................................................................................................................... 
(2)...................................................................................................................................................... 
(3)...................................................................................................................................................... 

3.3 ขอ้เสนอแนะเพื่อปรับปรุงการใหบ้ริการ 
(1)...................................................................................................................................................... 
(2)...................................................................................................................................................... 
(3)...................................................................................................................................................... 

 
“ ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์” 
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