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5. บทคัดย่อ    

การผลิตมันฝรั่งต้านทานโรคใบไหม้นอกฤดูในเขตภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง ใน

พ้ืนที่  อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ และ อ.พบพระ จ.ตาก ด าเนินการโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก และ

ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ในระหว่างปี 2559-2560 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้พันธุ์มันฝรั่งที่เหมาะสม

ส าหรับการผลิตในแต่ละฤดูปลูก โดยวางแผนการทดลองแบบ Split plot โดย main plot คือ พันธุ์มันฝรั่ง

สายพันธุ์ต้านทานโรคใบไหม้ 3 พันธุ์ ได้แก่ สายพันธุ์ A3 A9 และพันธุ์แอตแลนติก sub plot คือ ช่วงเวลา

การปลูกมันฝรั่ง ได้แก่ ฤดูแล้ง (พฤศจิกายน-ธันวาคม) ฤดูฝนช่วงแรก (เมษายน- พฤษภาคม) และฤดูฝนช่วง

ที่ 2 (สิงหาคม- กันยายน) พบว่า การปลูกมันฝรั่งในพ้ืนที่ จ.เชียงใหม่ พบปฏิสัมพันธ์ระหว่างพันธุ์มันฝรั่งและ

ฤดูปลูกที่ต่างกันต่อน้ าหนักหัวต่อต้น จ านวนหัวต่อต้น ปริมาณผลผลิตที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงงาน ปริมาณ

แป้ง และความแน่นเนื้อของมันฝรั่ง โดยสายพันธุ์ A3 ที่ปลูกในฤดูฝนช่วงแรก มีน้ าหนักหัวต่อต้นดีที่สุด คือ 

617 กรัม ส่วนพันธุ์แอตแลนติกที่ปลูกในฤดูแล้งมีจ านวนหัวต่อต้นมากที่สุด คือ 12.6 หัว ในฤดูฝนช่วงแรก 

คือ สายพันธุ์ A3 10.7 หัว และในฤดูฝน 11.3 หัว ส่วนปริมาณผลผลิตที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงงาน ในฤดู

ฝนช่วงแรกและช่วงที่ 2 คือ สายพันธุ์ A3 จ านวน 1,019 และ 685 กิโลกรัม ตามล าดับ ปริมาณแป้งที่ดีที่สุด



ในฤดูแล้งและฤดูฝนช่วงแรก คือ สายพันธุ์ A9 เท่ากับ 19.4 และ 17.5 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ส่วนในฤดูฝน

ช่วงที่ 2 ได้แก่ สายพันธุ์ A3 มีปริมาณ 18.6 เปอร์เซ็นต์ และปริมาณความแน่นเนื้อมากที่สุดเมื่อปลูกมันฝรั่ง

สายพันธุ์ A9 ในฤดูแล้ง มีค่าเท่ากับ 49.3 นิวตัน ส่วนในฤดูฝนช่วงแรกและช่วงที่ 2 พันธุ์แอตแลนติกมีความ

แน่นเนื้อ 46.2 และ 47.9 นิวตัน ตามล าดับ และสายพันธุ์ A9 มีความแน่นเนื้อ 45.5 และ 47 นิวตัน 

ตามล าดับ ส่วนความสูงของต้นเมื่ออายุ 60 วัน สายพันธุ์ A9 มีความสูงมากที่สุด คือ 42.5 เซนติเมตร และ

ฤดูฝนช่วงที่ 2 จะมีความสูงดีที่สุด น้ าหนักหัวต่อพ้ืนที่เก็บเกี่ยว สายพันธุ์ A3 และฤดูแล้งมีน้ าหนักมากที่สุด 

คือ 35 และ 48.9 กิโลกรัม ตามล าดับ ผลผลิตต่อไร่มากที่สุดในฤดูแล้งและสายพันธุ์ A3 ได้แก่ 2,891 และ 

1,848 กิโลกรัม ผลผลิตไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงงานแปรรูปน้อยที่สุดคือฤดูฝนช่วงที่ 2 ได้แก่ 404 กิโลกรัม 

ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ในฤดูแล้งและฤดูฝนช่วงที่ 2 มีปริมาณมากที่สุด คือ 5.42 และ 5.26 องศา 

บริกซ์ และอัตราการงอกของหัวมันฝรั่งที่ดีที่สุดในฤดูแล้ง คือ 97.1 เปอร์เซ็นต์  

ในขณะที่พ้ืนที่ปลูกจ.ตาก พบปฏิสัมพันธ์ระหว่างพันธุ์มันฝรั่งและฤดูปลูกที่ต่างกันต่อความสูงของ

ต้น น้ าหนักหัวต่อต้น จ านวนหัวต่อต้น น้ าหนักหัวต่อพ้ืนที่เก็บเกี่ยว ปริมาณผลผลิตต่อไร่ ปริมาณผลผลิตที่

ผ่านและไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงงานแปรรูป และปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ โดยมันฝรั่งสายพันธุ์ A3 

และ A9 ที่ปลูกในฤดูฝนช่วงที่ 2 มีความสูงต้นสูงที่สุด คือ 91 และ 82.9 เซนติเมตร ตามล าดับ น้ าหนักหัวต่อ

ต้นมากที่สุดเมื่อปลูกสายพันธุ์ A3 ในฤดูฝนช่วงที่ 1 คือ 300 กรัม จ านวนหัวต่อต้นที่มากที่สุดคือพันธุ์

แอตแลนติกที่ปลูกในฤดูฝนช่วงที่ 1 คือ 8 หัว ส่วนน้ าหนักหัวต่อพ้ืนที่เก็บเกี่ยวที่มากที่สุดคือสายพันธุ์ A9 ที่

ปลูกในฤดูฝนช่วงที่ 2 คือ 72.8 กิโลกรัม ในขณะที่ฤดูแล้ง สายพันธุ์ A3 มีปริมาณผลผลิตต่อไร่มากที่สุด คือ 

3,066 กิโลกรัม ปริมาณผลผลิตที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงงานแปรรูป ในฤดูแล้ง คือ พันธุ์แอตแลนติก มี

จ านวน 1,893 กิโลกรัม ในฤดูฝนช่วงแรก สายพันธุ์ A3 ไม่ต่างจาก A9 โดยมีจ านวน 1,989 และ 1,512 

กิโลกรัม ตามล าดับ และในฤดูฝนช่วงที่ 2 สายพันธุ์ A3 ไม่ต่างจาก A9 โดยมีจ านวน 1,924 และ 1,919 

กิโลกรัม ตามล าดับ ส่วนปริมาณผลผลิตที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงงานแปรรูปน้อยที่สุดเมื่อปลูกพันธุ์

แอตแลนติกในฤดูแล้ง คือ 870 กิโลกรัม และปลูกสายพันธุ์ A3 ในฤดูฝน คือ 1,020 กิโลกรัม ปริมาณ

ของแข็งที่ละลายน้ าได้ของสายพันธุ์ A3 และ A9 มีมากที่สุด คือ 4.6 และ 4.65 องศาบริกซ์ เมื่อปลูกในฤดู

แล้ง ส่วนปริมาณแป้งและความแน่นเนื้อไม่พบปฏิสัมพันธ์ระหว่างพันธุ์และฤดูปลูก โดยปริมาณแป้งสูงที่สุดใน

ฤดูแล้ง คือ 17.2 เปอร์เซ็นต์ และสายพันธุ์ A3 17.9 เปอร์เซ็นต์ และความแน่นเนื้อของพันธุ์แอตแลนติกและ

สายพันธุ์ A9 ไม่แตกต่างทางสถิติ มีค่าเท่ากับ 48.6 และ 49.1 นิวตัน และฤดูแล้งมีค่ามากท่ีสุด คือ 52.9 นิว

ตัน  

ค าส าคัญ มันฝรั่ง พันธุ์มันฝรั่ง โรคใบไหม้ นอกฤด ู



Abstract  

The trial of potato late blight resistant varieties for off-season production in 

Chiangmai and Tak province were conducted by Tak Agricultural Research and 

Development Center and Chiangmai Royal Agricultural Research Center during 2016-2017. 

The experiment design was split plot with main plot as potato late blight resistant varieties 

(A3, A9 and Atlantic)  and production seasons (dry, rainy, and late rainy)  as sup plot.  In 

Chiangmai, results showed the interaction of varieties and production seasons significant 

(P<0.05) effect on tuber weight per plant, the number of tubers per plant, good yield, gross 

solid and solid density. The great yield was found in A3 variety when planted in rainy and 

late rainy season. Whereas, no significantly different among three varieties when planted in 

dry season. Moreover, A9 variety showed the highest gross solid in dry and rainy seasons, 

even as, A3 variety demonstrated gross solid in rainy and late rainy. Meanwhile, in Tak 

results showed the interaction of varieties and production seasons significant (P<0.05) effect 

on plant height, tuber weight per plant, the number of tubers per plant, yield per 

harvesting area, total yield, good yield, yield loss and total soluble solid.  The results 

showed that Atlantic variety illustrated the highest good yield when planted in dry season. 

Meanwhile, A3 and A9 varieties showed the greatest number of good yield when planted in 

rainy and late rainy. Moreover, the maximum quantity of total soluble solid has found in A3 

variety. 
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6. ค าน า 

มันฝรั่ง (Solanum tuberosum L.) เป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศไทย แหล่งผลิตที่ส าคัญอยู่ใน

ภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ ตาก เชียงราย พะเยา ล าพูน ล าปาง และบางพ้ืนที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เช่น หนองคาย สกลนคร และเลย จ าแนกเป็นมันฝรั่งส าหรับการบริโภคสดและการแปรรูป การผลิตมันฝรั่ง

ส าหรับการแปรรูปซึ่งปริมาณผลผลิตในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายนของปี มีปริมาณค่อนข้างเพียงพอ

ต่อความต้องการของโรงงาน แต่ปริมาณผลผลิตเฉลี่ยช่วงครึ่งปีหลัง หรือในช่วงฤดูฝน (กรกฎาคม -ธันวาคม) 



จะมีการขาดแคลนอย่างมาก (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร,  2556) โดยการปลูกมันฝรั่งในประเทศไทยแบ่ง

ออกได้เป็น 2 ฤดู คือ ฤดูแล้ง (มกราคม-มิถุนายน) เป็นฤดูการผลิตหลัก และฤดูฝน (กรกฎาคม-ธันวาคม) ซึ่ง

สามารถปลูกได้ในบางพ้ืนที่ที่มีอากาศหนาวเย็น ในช่วงฤดูแล้งส่วนใหญ่จะปลูกในเขตพ้ืนที่ราบ หลังการเก็บ

เกี่ยวข้าวตั้งแต่เดือน พฤศจิกายนถึงธันวาคม  และเก็บเกี่ยวผลผลิตในเดือน กุมภาพันธ์ถึงมีนาคม  และ

ในช่วงฤดูฝนจะปลูกในเขตพ้ืนที่สูงระดับความสูงตั้งแต่  750 เมตร จากน้ าทะเลขึ้นไป การปลูกในฤดูฝนจะมี 

2 ช่วงการปลูก คือ ช่วงแรกตั้งแต่เดือน  เมษายน ถึง  พฤษภาคม  เก็บเกี่ยวผลผลิตในเดือนกรกฎาคม -

สิงหาคม ส่วนช่วงที่สองปลูกในเดือนสิงหาคม-กันยายน  และเก็บเกี่ยวในเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ซึ่งความ

ต้องการวัตถุดิบเพ่ือป้อนโรงงานมีปริมาณสูง แต่อย่างไรก็ตามสภาพแวดล้อมในช่วงฤดูฝนเหมาะสมกับการ

เกิดโรคใบไหม้ ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา Phytophthora  infestans จะแพร่ระบาดทุกช่วงการเจริญเติบโต และ

เกิดได้ทั้งที่ใบ ล าต้น และหัวของมันฝรั่ง อีกทั้งเชื้อราสามารถกระจายไปได้อย่างรวดเร็ว หากสภาพแวดล้อม

เหมาะสม คือ มีความชื้นสูงกว่า 85% และอุณหภูมิต่ า (ประมาณ 12-15oC) ท าให้ผลผลิตต่ าหรือเมื่อมีการ

ระบาดมากต้นจะตายก่อนการลงหัวและไม่ให้ผลผลิต ซึ่งมันฝรั่งพันธุ์ Atlantic เป็นพันธุ์ส าหรับการแปรรูปที่

มีการปลูกมากที่สุดในประเทศไทย (กรมวิชาการเกษตร , 2541 ; วิวัฒน์และจารุฉัตร, 2555) แต่เป็นพันธุ์ที่

อ่อนแอต่อโรคใบไหม้ (สุรชาติ และคณะ, 2540) ดังนั้นการวิจัยหาพันธุ์ที่มีความต้านทานต่อโรคใบไหม้ และ

สามารถผลิตได้ในช่วงฤดูฝนให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่โรงงานก าหนด จึงมีความจ าเป็น เพ่ือเป็นอีก

ทางเลือกส าหรับเกษตรกร ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดี และยังท าให้มีผลผลิตมัน

ฝรั่งเข้าสู่โรงงานผลิตอย่างต่อเนื่องลดการน าเข้าจากต่างประเทศ ด้วยเหตุนี้ กรมวิชาการเกษตรจึงได้ท าการ

วิจัยและพัฒนาพันธุ์มันฝรั่งมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2554-2556 กรมวิชาการเกษตร โดยศูนย์วิจัยเกษตร

หลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) จังหวัดเชียงใหม่ ท าการคัดพันธุ์มันฝรั่งต้านทานโรคใบไหม้จากสายต้น Atlantic ได้

จ านวน 4 สายต้น ได้แก่ A1 A3 A5 และ A9 ในปี 2557-2559 จึงได้น าไปทดสอบพันธุ์ในแปลงเกษตรกรของ

พ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน ได้แก่ อ.ฝาง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ และ อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ล าพูน และภาคเหนือ

ตอนล่าง ได้แก่ อ.พบพระ จ.ตาก พบว่าสายพันธุ์ A3 และ A9 สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี ไม่

พบการเกิดโรคใบไหม้ในมันฝรั่ง มีแนวโน้มปลูกได้ทั้งในฤดูฝนและฤดูหนาว จึงได้ท าการทดสอบเพ่ือหา

ศักยภาพในการผลิตเพื่อให้ได้มาตรฐานเพ่ือการแปรรูปต่อไป          

7. วิธีด าเนินการ     

- อุปกรณ์ 

1. วัสดุการเกษตร ได้แก่ หัวพันธุ์มันฝรั่งพันธุ์แอตแลนติก A3 และ A9 ปูนขาว ปุ๋ยเคมีสูตร     

46-0-0 15-15-15 และ 13-13-21 สารป้องกันก าจัดศัตรูพืช ได้แก่ เมทริบูซิน คาร์โบซัลแฟน แมนโคแซ็บ 



และเมทาแล็กซิล อุปกรณ์อ่ืนๆ ได้แก่ จอบ เสียม ไม้ไผ่ปักหลัก ป้าย Tag กระสอบ พลาสติกตาข่าย 

ตะกร้าพลาสติก ถุงพลาสติก 

2. วัสดุชั่ง ตวง วัด ได้แก่ ไม้บรรทัด เวอร์เนียคาลิปเปอร์ สายวัด เครื่องวัดเปอร์เซ็นต์แป้ง 

เครื่องวัดความหวาน เครื่องชั่งน้ าหนัก 

3. วัสดุส านักงาน ได้แก่ กระดาษ ปากกาเมจิก ปากกา ดินสอ 

4. วัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ หมึกพิมพ์ กระดาษส าหรับพิมพ์ 

5. วัสดุโฆษณา เผยแพร่ ได้แก่ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล 

- วิธีการ 

1. วางแผนการทดลองแบบ Split plot โดย  

- main plot คือพันธุ์มันฝรั่งสายพันธุ์ต้านทานโรคใบไหม้ 3 พันธุ์ ได้แก่ สายพันธุ์ A3 A9 และ

พันธุ์แอตแลนติก  

- sup plot คือ ช่วงเวลาการปลูกมันฝรั่ง ได้แก่ ฤดูแล้ง (พฤศจิกายน-ธันวาคม) ฤดูฝนช่วงแรก 

(เมษายน- พฤษภาคม) และฤดูฝนช่วงที่ 2 (สิงหาคม- กันยายน) 

2. เตรียมพื้นท่ีปลูกก่อนปลูก 2-3 สัปดาห์ โดยการไถพรวน ใส่ปูนขาว 200 กิโลกรัม/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมี

สูตร 46-0-0 50 กิโลกรัม/ไร่ และเตรียมแปลงปลูกขนาด 6x6 เมตร จ านวน 8 แปลง (1 ไร่)  โดยใช้

ระยะปลูก 80 × 20 เซนติเมตร  

3. ใส่ปุ๋ยรองพ้ืนพร้อมปลูกด้วยปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 150 กิโลกรัม/ไร่ และหลังปลูก 20-30 วัน 

ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 อัตรา 150 กิโลกรัม/ไร่ พร้อมพูนโคน 

4. หลังปลูกพ่นสารเคมีควบคุมการงอกของวัชพืชได้แก่ เมทริบูซิน อัตรา 30 กรัม/น้ า 20 ลิตร 

5. ให้น้ าด้วยระบบสปริงเกอร์ทุก 7-10 วัน หรือตามความเหมาะสม 

6. เก็บเก่ียวผลผลิต 90-110 วันหลังปลูก หรือเม่ือต้นมันฝรั่งแห้งและต้นล้มในแปลงมันฝรั่ง โดยหยุดให้

น้ าก่อนการเก็บเกี่ยว 7-10 วัน โดยใช้แรงงานคนร่วมกับเครื่องขุดมันฝรั่ง 

7. ปลูกปอเทืองหมุนเวียนในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 

8. บันทึกข้อมูล  

- การเจริญเติบโต ได้แก่ ความสูงต้น (เซนติเมตร) เมื่ออายุ 60 วันหลังปลูก 

- จ านวนผลผลิต ได้แก่ จ านวนหัวต่อหลุม (หัว) จ านวนหัวต่อต้น (หัว)  จ านวนหัวต่อพ้ืนที่เก็บ

เกี่ยว (6 ตารางเมตร) (หัว) น้ าหนักหัวต่อหลุม (กิโลกรัม) น้ าหนักต่อพ้ืนที่เก็บเกี่ยว (กิโลกรัม) น้ าหนัก

ต่อไร่ (กิโลกรัม)  



- คุณภาพผลผลิต ได้แก่ ขนาดหัว (ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางระหว่าง 45-95 มิลลิเมตร) น้ าหนักหัว 

(กรัม) ความแน่นเนื้อ (นิวตัน) (โดยวัดด้วยเครื่อง Shimadzu precision universal tester) ปริมาณ

แป้ง (เปอร์เซ็นต์) (โดยการวัดความถ่วงจ าเพาะ) และปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ (องศาบริกซ์) 

(ด้วยเครื่องวัด Refractometer) 

- เวลาและสถานที่ 

ระยะเวลา (เริ่มต้น-สิ้นสุด) ตุลาคม 2558 ถึง กันยายน 2560 

สถานที่ท าการทดลอง ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก และ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

ความสูงต้นมันฝรั่งเมื่ออายุ 60 วัน  

 ในพ้ืนที่ปลูกจังหวัดตาก พบปฏิสัมพันธ์ระหว่างพันธุ์มันฝรั่งและฤดูปลูกที่ต่างกันต่อความสูงต้น 

โดยสายพันธุ์ A3 ในฤดูฝนช่วงที่ 2 มีความสูงต้นเฉลี่ยเมื่ออายุ 60 วันหลังปลูก มากที่สุด คือ 91.0 เซนติเมตร 

แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญกับพันธุ์แอตแลนติกทีม่ีความสูงต้นเฉลี่ย 62.9 เซนติเมตร แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกับ

สายพันธุ์ A9 ที่มีความสูงต้นเฉลี่ย 82.9 เซนติเมตร ส่วนการปลูกมันฝรั่งในฤดูฝนช่วงแรกพันธุ์แอตแลนติกมี

ความสูงต้นเฉลี่ยเมื่ออายุ 60 วันหลังปลูก มากที่สุด คือ 66.2 เซนติเมตร แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญกับสาย

พันธุ์ A9 ที่มีความสูงต้นเฉลี่ย 54.9 เซนติเมตร แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกับสายพันธุ์ A3 มีความสูงต้นเฉลี่ย 

63.7 เซนติเมตร ในขณะที่ไม่พบความแตกต่างทางสถิติของมันฝรั่งทั้ง 3 พันธุ์ที่ปลูกในฤดูแล้ง โดยพันธุ์

แอตแลนติก สายพันธุ์ A3 และ A9 มีความสูงต้นเฉลี่ย 59.3 57 และ 63.9 เซนติเมตร ตามล าดับ (ตาราง 1) 

 

  



ตาราง 1 ความสูงของต้นมันฝรั่ง (เซนติเมตร) ของแต่ละพันธุ์ เมื่ออายุ 60 วันหลังปลูกในแต่ละฤดูปลูก ที่

ปลูกใน อ.พบพระ จ.ตาก 

พันธุ์/สายพันธุ์ 
ฤดูปลูก 

แล้ง ฝนช่วงแรก ฝนช่วงที่ 2 

Atlantic 59.3 66.2 a 62.9 b 

A3 57.0 63.7 ab 91.0 a 

A9 63.9 54.9 b 82.9 a 

C.V. a (%) 6.00 

C.V. b (%) 10.8 
1/= ตัวเลขที่ตามด้วยตัวอักษรที่เหมือนกันในแนวตั้ง ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติท่ีระดับความเชื่อมั่น 95% 

โดยใช้ DMRT 

 

ในพ้ืนที่ปลูกจังหวัดเชียงใหม่ พันธุ์มันฝรั่งและฤดูปลูกที่ต่างกันไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน โดยมัน

ฝรั่งสายพันธุ์ A3 และ A9 มีความสูงเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ 41.6 และ 42.5 เซนติเมตร แตกต่างทางสถิติกับพันธุ์

แอตแลนติกที่มีความสูง 37.6 เซนติเมตร และฤดูฝนช่วงที่ 2 มันฝรั่งมีความสูงมากที่สุดคือ 45.2 เซนติเมตร 

แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญกับฤดูฝนช่วงแรก และฤดูแล้ง ที่มีความสูง 39.8 และ 36.7 เซนติเมตร ตามล าดับ 

(ตาราง 2) 

 

ตาราง 2 ความสูงของต้นมันฝรั่ง (เซนติเมตร) ของแต่ละพันธุ์ เมื่ออายุ 60 วันหลังปลูกในแต่ละฤดูปลูก ที่

ปลูกใน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 

พันธุ์/สายพันธุ์ 
ฤดูปลูก 

ค่าเฉลี่ย 
แล้ง ฝนช่วงแรก ฝนช่วงที่ 2 

Atlantic 35.3 38.2 39.3 37.6 b 

A3 35.6 40.9 48.3 41.6 a 

A9 39.4 40.3 47.8 42.5 a 

ค่าเฉลี่ย 36.7 c 39.8 b 45.2 a  

C.V. a (%) 7.80 

C.V. b (%) 7.20 



1/= ตัวเลขที่ตามด้วยตัวอักษรที่เหมือนกันในแนวตั้ง ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติท่ีระดับความเชื่อมั่น 95% 

โดยใช้ DMRT 

 

น้ าหนักหัวต่อต้นของมันฝรั่ง 

 พบปฏิสัมพันธ์ระหว่างพันธุ์มันฝรั่งและฤดูปลูกที่ต่างกันต่อน้ าหนักหัวต่อต้น ทั้งในพ้ืนที่จังหวัด

ตากและเชียงใหม่ โดยในพ้ืนที่ปลูกจังหวัดตาก พันธุ์แอตแลนติกและสายพันธุ์ A3 ที่ปลูกในฤดูแล้ง มีน้ าหนัก

หัวต่อต้นมากที่สุด คือ 264 และ 251 กรัม ตามล าดับ แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญกับ สายพันธุ์ A9 ที่มีน้ าหนัก

หัวต่อต้น 192 กรัม ในฤดูฝนช่วงแรก สายพันธุ์ A3 มีน้ าหนักหัวต่อต้นมากที่สุด คือ 300 กรัม ไม่แตกต่าง

ทางสถิติกับสายพันธุ์ A9 ที่มีน้ าหนักหัวต่อต้น 270 กรัม แต่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญกับพันธุ์แอตแลนติกที่มี

น้ าหนักหัวต่อต้น 240 กรัม และในฤดูฝนช่วงที่ 2 พบว่า สายพันธุ์ A9 มีน้ าหนักหัวต่อต้นมากท่ีสุด 200 กรัม 

ไม่แตกต่างทางสถิติกับสายพันธุ์ A3 ที่มีน้ าหนักหัวต่อต้น 170 กรัม แต่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญกับพันธุ์

แอตแลนติกที่มีน้ าหนักหัวต่อต้น 129 กรัม (ตาราง 3) 

 ในพ้ืนที่ปลูกจังหวัดเชียงใหม่ ไม่พบความแตกต่างทางสถิติระหว่างพันธุ์มันฝรั่งที่ปลูกในฤดูแล้ง 

โดยพันธุ์แอตแลนติก สายพันธุ์ A3 และ A9 มีน้ าหนักหัวต่อต้น 511 524 และ 498 กรัม ตามล าดับ 

เช่นเดียวกับฤดูฝนช่วงที่ 2 ที่มีน้ าหนักหัวต่อต้น 316 344 และ 410 กรัม ตามล าดับ ในขณะที่พบความ

แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญในฤดูฝนช่วงแรก โดยสายพันธุ์ A3 มีน้ าหนักหัวต่อต้นมากท่ีสุด 617 กรัม รองลงมา 

ได้แก่ สายพันธุ์ A9 467 กรัม และพันธุ์แอตแลนติกมีน้ าหนักหัวต่อต้นน้อยที่สุด คือ 323 กรัม (ตาราง 3)  

 

ตาราง 3 น้ าหนักหัวต่อต้น (กรัม) ของมันฝรั่งแต่ละพันธุ์ ที่ปลูกในฤดูปลูกแล้ง ฝนช่วงแรก และฝนช่วงที่ 2 ที่

ปลูกใน อ.พบพระ จ.ตาก และ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 

สถานที่ อ.พบพระ จ.ตาก อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 

พันธุ์/สาย
พันธุ์ 

ฤดูปลูก  ฤดูปลูก  

แล้ง ฝนช่วงแรก ฝนช่วงที่ 2 แล้ง ฝนช่วงแรก ฝนช่วงที่ 2 

Atlantic 264 a 240 b 129 b 511 323 c 316 

A3 251 a 300 a 170 ab 524 617 a 344 

A9 192 b 270 ab 200 a 498 467 b 410 

C.V. a (%) 20.90 11.70 

C.V. b (%) 13.20 14.50 



1/= ตัวเลขที่ตามด้วยตัวอักษรที่เหมือนกันในแนวตั้ง ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติท่ีระดับความเชื่อมั่น 95% 

โดยใช้ DMRT 

 

จ านวนหัวต่อต้น 

 พบปฏิสัมพันธ์ระหว่างพันธุ์มันฝรั่งและฤดูปลูกที่ต่างกันต่อจ านวนหัวต่อต้น ทั้งในพ้ืนที่จังหวัด

ตากและเชียงใหม่ โดยในพ้ืนที่ปลูกจังหวัดตาก มันฝรั่งพันธุ์แอตแลนติกที่ปลูกในฤดูแล้งให้จ านวนหัวต่อต้น

มากที่สุด คือ 8 หัว แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญกับสายพันธุ์ A3 และ A9 ที่มีจ านวนหัวต่อต้น 6.35 และ 6.65 

หัว ตามล าดับ ส่วนในฤดูฝนทั้งสองช่วง ไม่พบความแตกต่างทางสถิติ โดยในฤดูฝนช่วงแรก พันธุ์แอตแลนติก 

สายพันธุ์ A3 และ A9 มีจ านวนหัวต่อต้น 6.63 7.2 และ 6.53 หัว ตามล าดับ และฤดูฝนช่วงที่ 2 มีจ านวน

หัวต่อต้น 3.03 3.63 และ 3.88 หัว ตามล าดับ (ตาราง 4)  

 พ้ืนที่ปลูกจังหวัดเชียงใหม่ ไม่พบความแตกต่างทางสถิติระหว่างพันธุ์มันฝรั่งที่ปลูกในฤดูแล้ง โดย

พันธุ์แอตแลนติก สายพันธุ์ A3 และ A9 มีจ านวนหัวต่อต้น 12.63 11.98 และ 11.90 หัว ตามล าดับ ในขณะ

ที่สายพันธุ์ A3 และ A9 มีจ านวนหัวต่อต้นมากที่สุด คือ 10.75 และ 10.4 หัว ตามล าดับ แตกต่างอย่างมี

นัยส าคัญกับพันธุ์แอตแลนติกท่ีมีจ านวนหัวต่อต้น 6.45 หัว ในขณะที่เมื่อปลูกพันธุ์แอตแลนติกในฤดูฝนช่วงที่ 

2 นั้น กลับมีจ านวนหัวต่อต้นมากท่ีสุด คือ 11.3 หัว ไม่แตกต่างทางสถิติกับสายพันธุ์ A9 ที่มีจ านวนหัวต่อต้น 

9.53 หัว แต่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญกับสายพันธุ์ A3 ที่มีจ านวนหัวต่อต้น 8.28 หัว (ตาราง 4) 

 

ตาราง 4 จ านวนหัวต่อต้น (หัว) ของมันฝรั่งแต่ละพันธุ์ ที่ปลูกในฤดูปลูกแล้ง ฝนช่วงแรก และฝนช่วงที่ 2 ที่

ปลูกใน อ.พบพระ จ.ตาก และ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 

สถานที่ อ.พบพระ จ.ตาก อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 

พันธุ์/สาย
พันธุ์ 

ฤดูปลูก ฤดูปลูก 

แล้ง ฝนช่วงแรก ฝนช่วงที่ 2 แล้ง ฝนช่วงแรก ฝนช่วงที่ 2 

Atlantic 8.00 a 6.63 3.03 12.63 6.45 b 11.30 a 

A3 6.35 b 7.20 3.63 11.98 10.75 a 8.28 b 

A9 6.65 b 6.53 3.88 11.90 10.40 a 9.53 ab 

C.V. a (%) 11.4 17.7 

C.V. b (%) 20.5 11.6 



1/= ตัวเลขที่ตามด้วยตัวอักษรที่เหมือนกันในแนวตั้ง ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติท่ีระดับความเชื่อมั่น 95% 

โดยใช้ DMRT 

 

น้ าหนักหัวต่อพื้นที่เก็บเกี่ยว 

 ในพ้ืนที่ปลูกจังหวัดตาก พบปฏิสัมพันธ์ระหว่างพันธุ์มันฝรั่งและฤดูปลูกต่อน้ าหนักหัวต่อพ้ืนที่

เก็บเกี่ยว (36 ตารางเมตร) โดยสายพันธุ์ A3 มีน้ าหนักหัวต่อพ้ืนที่เก็บเกี่ยวมากที่สุดในฤดูแล้งและฤดูฝนช่วง

ที่ 2 คือ 69 และ 66.3 กิโลกรัม ตามล าดับ ในฤดูแล้ง ไม่แตกต่างทางสถิติกับพันธุ์แอตแลนติกท่ีมีน้ าหนัก 62 

กิโลกรัม แต่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญกับสายพันธุ์ A9 ที่มีน้ าหนัก 45.5 กิโลกรัม ส่วนในฤดูฝนช่วงที่ 2 ไม่

แตกต่างทางสถิติกับสายพันธุ์ A9 ที่มีน้ าหนัก 72.8 กิโลกรัม แต่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญกับพันธุ์แอตแลนติก

ที่มีน้ าหนัก 43.8 กิโลกรัม (ตาราง 5) 

 

ตาราง 5 น้ าหนักหัวต่อพ้ืนที่เก็บเกี่ยว (กิโลกรัม) ของมันฝรั่งแต่ละพันธุ์ ที่ปลูกในฤดูปลูกแล้ง ฝนช่วงแรก 

และฝนช่วงที่ 2 ที่ปลูกใน อ.พบพระ จ.ตาก 

พันธุ์/สายพันธุ์ 
ฤดูปลูก 

แล้ง ฝนช่วงแรก ฝนช่วงที่ 2 

Atlantic 62.0 ab 50.8 43.8 b 

A3 69.0 a 63.5 66.3 a 

A9 45.5 b 57.0 72.8 a 

C.V. a (%) 13.8 

C.V. b (%) 20.5 
1/= ตัวเลขที่ตามด้วยตัวอักษรที่เหมือนกันในแนวตั้ง ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติท่ีระดับความเชื่อมั่น 95% 

โดยใช้ DMRT 

 

 ในพ้ืนที่ปลูกจังหวัดเชียงใหม่ ไม่พบปฏิสัมพันธ์ระหว่างพันธุ์มันฝรั่งและฤดูปลูกน้ าหนักหัวต่อ

พ้ืนที่เก็บเกี่ยว โดยสายพันธุ์ A3 มีน้ าหนักหัวต่อพ้ืนที่เก็บเกี่ยวมากที่สุด คือ 35 กิโลกรัม แตกต่างอย่างมี

นัยส าคัญกับพันธุ์แอตแลนติก และสายพันธุ์ A9 ที่มีน้ าหนัก 28 และ 31 กิโลกรัม ตามล าดับ ส่วนฤดูที่มี

น้ าหนักสูงที่สุด คือ ฤดูแล้ง รองลงมา คือ ฤดูฝนช่วงแรก และฤดูฝนช่วงที่ 2 โดยมีน้ าหนัก 48.9 25.8 และ 

19.3 กิโลกรัม ตามล าดับ (ตาราง 6) 



 

ตาราง 6 น้ าหนักหัวต่อพ้ืนที่เก็บเกี่ยว (กิโลกรัม) ของแต่ละพันธุ์ เมื่ออายุ 60 วันหลังปลูกในแต่ละฤดูปลูก ที่

ปลูกใน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 

พันธุ์/สายพันธุ์ 
ฤดูปลูก 

ค่าเฉลี่ย 
แล้ง ฝนช่วงแรก ฝนช่วงที่ 2 

Atlantic 48.3 21.3 14.5 28.0 b 

A3 49.8 32.8 22.5 35.0 a 

A9 48.8 23.3 21.0 31.0 b 

ค่าเฉลี่ย 48.9 a 25.8 b 19.3 c  

C.V. a (%) 14.6 

C.V. b (%) 12.3 
1/= ตัวเลขที่ตามด้วยตัวอักษรที่เหมือนกันในแนวตั้ง ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติท่ีระดับความเชื่อมั่น 95% 

โดยใช้ DMRT 

 

ผลผลิตต่อไร่ 

ในพ้ืนที่ปลูกจังหวัดตาก พบปฏิสัมพันธ์ระหว่างพันธุ์มันฝรั่งและฤดูปลูกต่อผลผลิตต่อไร่ โดยในฤดู

แล้ง สายพันธุ์ A3 มีปริมาณผลผลิตต่อไร่มากที่สุด คือ 3,066 กิโลกรัม ไม่แตกต่างทางสถิติกับพันธุ์

แอตแลนติกที่มีปริมาณผลผลิต 2,763 กิโลกรัม แต่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญกับสายพันธุ์ A9 ที่มีปริมาณ

ผลผลิต 2,019 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนในฤดูฝนทั้ง 2 ช่วง ไม่พบความแตกต่างทางสถิติระหว่างพันธุ์มันฝรั่ง โดย

ในฤดูฝนช่วงแรก ผลผลิตต่อไร่ของมันฝรั่งพันธุ์แอตแลนติก สายพันธุ์ A3 และ A9 ได้แก่ 2,261 2,818 และ 

2,535 กิโลกรัม ตามล าดับ และในฤดูฝนช่วงที่ 2 ผลผลิตต่อไร่ของมันฝรั่งพันธุ์แอตแลนติก สายพันธุ์ A3 และ 

A9 ได้แก่ 1,936 2,944 และ 3,236 กิโลกรัม ตามล าดับ (ตาราง 7) 

 

ตาราง 7 ผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัม) ของมันฝรั่งแต่ละพันธุ์ ที่ปลูกในฤดูปลูกแล้ง ฝนช่วงแรก และฝนช่วงที่ 2 ที่

ปลูกใน อ.พบพระ จ.ตาก 

พันธุ์/สายพันธุ์ 
ฤดูปลูก 

แล้ง ฝนช่วงแรก ฝนช่วงที่ 2 

Atlantic 2,763 ab 2,261 1,936 



A3 3,066 a 2,818 2,944 

A9 2,019 b 2,535 3,236 

C.V. a (%) 13.5 

C.V. b (%) 20.5 
1/= ตัวเลขที่ตามด้วยตัวอักษรที่เหมือนกันในแนวตั้ง ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติท่ีระดับความเชื่อมั่น 95% 

โดยใช้ DMRT 

 

ในพ้ืนที่ปลูกจังหวัดเชียงใหม่ ไม่พบปฏิสัมพันธ์ระหว่างพันธุ์มันฝรั่งและฤดูปลูกต่อผลผลิตต่อไร่  

โดยสายพันธุ์ A3 มีปริมาณผลผลิตต่อไร่สูงที่สุด คือ 1,848 กิโลกรัม แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญกับพันธุ์

แอตแลนติก และสายพันธุ์ A9 ที่มีปริมาณผลผลิต 1,517 และ 1,660 กิโลกรัมต่อไร่ โดยมันฝรั่งที่ปลูกในฤดู

แล้งจะให้ผลผลิตมากที่สุด คือ 2,891 กิโลกรัมต่อไร่ แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญกับฤดูฝนช่วงแรกและช่วงที่ 2 

ที่มีปริมาณผลผลิต 1,138 และ 996 กิโลกรัมต่อไร่ (ตาราง 8) 

 

  



ตาราง 8 ผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัม) ของแต่ละพันธุ์ เมื่ออายุ 60 วันหลังปลูกในแต่ละฤดูปลูก ที่ปลูกใน อ.แม่

วาง จ.เชียงใหม่ 

พันธุ์/สายพันธุ์ 
ฤดูปลูก 

ค่าเฉลี่ย 
แล้ง ฝนช่วงแรก ฝนช่วงที่ 2 

Atlantic 2,839 940 772 1,517 b 

A3 2,952 1,451 1,142 1,848 a 

A9 2,884 1,022 1,074 1,660 b 

ค่าเฉลี่ย 2,891 a 1,138 b 996 b  

C.V. a (%) 15.7 

C.V. b (%) 12.4 
1/= ตัวเลขที่ตามด้วยตัวอักษรที่เหมือนกันในแนวตั้ง ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติท่ีระดับความเชื่อมั่น 95% 

โดยใช้ DMRT 

ผลผลิตที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงงาน 

 ในพ้ืนที่ปลูกทั้ง 2 จังหวัด พบปฏิสัมพันธ์ระหว่างพันธุ์มันฝรั่งและฤดูปลูกต่อผลผลิตที่ผ่านเกณฑ์

มาตรฐานโรงงาน คือ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางหัวระหว่าง 45-95 มิลลิเมตร โดยในพื้นที่ปลูกจังหวัดตาก เมื่อ

ปลูกในฤดูแล้ง พันธุ์แอตแลนติกมีผลผลิตที่ผ่านเกณฑ์สูงที่สุด คือ 1,893 กิโลกรัม แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ

กับสายพันธุ์ A3 และ A9 ที่มีปริมาณผลผลิตที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงงาน 1,170 และ 771 กิโลกรัม ในขณะ

ที่ในฤดูฝนช่วงแรกและช่วงที่ 2 สายพันธุ์ A3 มีปริมาณผลผลิตที่ผ่านเกณฑ์มากที่สุด 1,989 และ 1,924 

กิโลกรัม ตามล าดับ ไม่แตกต่างทางสถิติกับสายพันธุ์ A9 ที่มีปริมาณผลผลิตที่ผ่านเกณฑ์ 1,512 และ 1,912 

กิโลกรัม ตามล าดับ แต่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญกับพันธุ์แอตแลนติกที่มีปริมาณผลผลิตที่ผ่านเกณฑ์ 1,294 

และ 1,076 กิโลกรัม ตามล าดับ (ตาราง 9) 

 ในจังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณผลผลิตที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงงานของพันธุ์แอตแลนติก สายพันธุ์ 

A3 และ A9 ที่ปลูกในฤดูแล้ง ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ โดยมีปริมาณ 1,610 1,606 และ 1,551 กิโลกรัม 

ตามล าดับ ส่วนในฤดูฝนช่วงแรก สายพันธุ์ A3 มีปริมาณผลผลิตที่ผ่านเกณฑ์มากที่สุด คือ 1,019 กิโลกรัม 

แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญกับพันธุ์แอตแลนติกและสายพันธุ์ A9 ที่มีปริมาณผลผลิตที่ผ่านเกณฑ์ 594 และ 652 

กิโลกรัม ตามล าดับ และในฤดูฝนช่วงที่ 2 สายพันธุ์ A3 มีปริมาณผลผลิตที่ผ่านเกณฑ์มากที่สุด คือ 685 

กิโลกรัม ไม่แตกต่างทางสถิติกับสายพันธุ์ A9 ที่มีปริมาณผลผลิต 646 กิโลกรัม แต่แตกต่างจากพันธุ์

แอตแลนติกที่มีปริมาณผลผลิตที่ผ่านเกณฑ์ 445 กิโลกรัม (ตาราง 9)  



 

  



ตาราง 9 ผลผลิตที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงงาน (กิโลกรัม) ของมันฝรั่งแต่ละพันธุ์ ที่ปลูกในฤดูปลูกแล้ง ฝน

ช่วงแรก และฝนช่วงที่ 2 ที่ปลูกใน อ.พบพระ จ.ตาก และ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 

สถานที่ อ.พบพระ จ.ตาก อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 

พันธุ์/สาย
พันธุ์ 

ฤดูปลูก  ฤดูปลูก  

แล้ง ฝนช่วงแรก ฝนช่วงที่ 2 แล้ง ฝนช่วงแรก ฝนช่วงที่ 2 

Atlantic 1,893 a 1,294 b 1,076 b 1,610 594 b 445 b 

A3 1,170 b 1,989 a 1,924 a 1,606 1,019 a 685 a 

A9 771 b 1,512 ab 1,912 a 1,551 652 b 646 ab 

C.V. a (%) 28.4 36.0 

C.V. b (%) 26.3 14.0 
1/= ตัวเลขที่ตามด้วยตัวอักษรที่เหมือนกันในแนวตั้ง ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติท่ีระดับความเชื่อมั่น 95% 

โดยใช้ DMRT 

 

ผลผลิตที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงงาน 

 ในจังหวัดตาก พบปฏิสัมพันธ์ระหว่างพันธุ์มันฝรั่งและฤดูปลูกต่อผลผลิตที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

โรงงาน โดยพันธุ์แอตแลนติกที่ปลูกในฤดูแล้งมีปริมาณผลผลิตที่ไม่ผ่านเกณฑ์น้อยที่สุด คือ 870 กิโลกรัม 

แตกต่างทางสถิติกับสายพันธุ์ A9 และ A3 ที่มีปริมาณผลผลิตที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 1,248 และ 1,896 กิโลกรัม 

ตามล าดับ เช่นเดียวกับฤดูฝนช่วงที่ 2 ที่พันธุ์แอตแลนติกมีปริมาณผลผลิตไม่ผ่านเกณฑ์น้อยที่สุด คือ 860 

กิโลกรัม ไม่แตกต่างทางสถิติกับสายพันธุ์ A3 ที่มีปริมาณผลผลิตไม่ผ่านเกณฑ์ 1,020 กิโลกรัม แต่แตกต่าง

อย่างมีนัยส าคัญกับสายพันธุ์ A9 ที่มีปริมาณผลผลิตไม่ผ่านเกณฑ์ 1,324 กิโลกรัม (ตาราง 10) 

 

ตาราง 10 ผลผลิตที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงงาน (กิโลกรัม) ของมันฝรั่งแต่ละพันธุ์ ที่ปลูกในฤดูปลูกแล้ง 

ฝนช่วงแรก และฝนช่วงที่ 2 ที่ปลูกใน อ.พบพระ จ.ตาก 

พันธุ์/สายพันธุ์ 
ฤดูปลูก 

แล้ง ฝนช่วงแรก ฝนช่วงที่ 2 

Atlantic 870 a  968 860 a 

A3 1,896 c 830 1,020 ab 

A9 1,248 b 1,023 1,324 b 



C.V. a (%) 17.7 

C.V. b (%) 21.4 
1/= ตัวเลขที่ตามด้วยตัวอักษรที่เหมือนกันในแนวตั้ง ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติท่ีระดับความเชื่อมั่น 95% 

โดยใช้ DMRT 

 

ในขณะเดียวกัน ไม่พบปฏิสัมพันธ์ระหว่างพันธุ์มันฝรั่งและฤดูปลูกต่อผลผลิตที่ไม่ผ่านเกณฑ์

มาตรฐานโรงงานในพ้ืนที่ปลูกจังหวัดเชียงใหม่ โดยฤดูฝนช่วงแรกและช่วงที่ 2 มีปริมาณผลผลิตที่ไม่ผ่าน

เกณฑ์ คือ 383 และ 404 กิโลกรัม น้อยกว่าพันธุ์แอตแลนติกอย่างมีนัยส าคัญ (1,302 กิโลกรัม) และไม่พบ

ความแตกต่างทางสถิติระหว่างพันธุ์แอตแลนติก สายพันธุ์ A3 และ A9 ที่มีปริมาณผลผลิตที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 

เท่ากับ 634 745 และ 710 กิโลกรัม ตามล าดับ (ตาราง 11) 

 

ตาราง 11 ผลผลิตที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงงาน (กิโลกรัม) ของมันฝรั่งแต่ละพันธุ์ ที่ปลูกในฤดูปลูกแล้ง 

ฝนช่วงแรก และฝนช่วงที่ 2 ที่ปลูกใน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 

พันธุ์/สายพันธุ์ 
ฤดูปลูก 

ค่าเฉลี่ย 
แล้ง ฝนช่วงแรก ฝนช่วงที่ 2 

Atlantic 1,228 347 326 634 

A3 1,345 432 458 745 

A9 1,333 370 428 710 

ค่าเฉลี่ย 1,302 b 383 a 404 a  

C.V. a (%) 32.0 

C.V. b (%) 19.5 
1/= ตัวเลขที่ตามด้วยตัวอักษรที่เหมือนกันในแนวตั้ง ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติท่ีระดับความเชื่อมั่น 95% 

โดยใช้ DMRT 

 

ปริมาณแป้งของมันฝรั่ง 

 ในพ้ืนที่ปลูกจังหวัดตาก ไม่พบปฏิสัมพันธ์ระหว่างพันธุ์มันฝรั่งและฤดูปลูกต่อปริมาณแป้งของมัน

ฝรั่ง โดยมันฝรั่งสายพันธุ์ A3 มีปริมาณแป้งสูงที่สุด คือ 17.9 เปอร์เซ็นต์ แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญกับพันธุ์

แอตแลนติกและสายพันธุ์ A9 ที่มีปริมาณแป้ง 15.8 และ 16.2 เปอร์เซ็นต์ ส่วนฤดูปลูกที่มีปริมาณแป้งมาก



ที่สุดคือฤดูแล้ง โดยมีปริมาณแป้ง 17.2 เปอร์เซ็นต์ แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญกับฤดูฝนช่วงแรกและช่วงที่ 2 ที่

มีปริมาณแป้ง 16.2 และ 16.6 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ (ตาราง 12) 

 

  



ตาราง 12 ปริมาณแป้ง (เปอร์เซ็นต์) ของมันฝรั่งแต่ละพันธุ์ ที่ปลูกในฤดูปลูกแล้ง ฝนช่วงแรก และฝนช่วงที่ 

2 ที่ปลูกใน อ.พบพระ จ.ตาก 

พันธุ์/สายพันธุ์ 
ฤดูปลูก 

ค่าเฉลี่ย 
แล้ง ฝนช่วงแรก ฝนช่วงที่ 2 

Atlantic 16.3 15.2 15.9 15.8 b 

A3 18.6 17.6 17.6 17.9 a 

A9 16.6 15.8 16.4 16.2 b 

ค่าเฉลี่ย 17.2 a 16.2 c 16.6 b 
 

C.V. a (%) 1.80 

C.V. b (%) 3.40 
1/= ตัวเลขที่ตามด้วยตัวอักษรที่เหมือนกันในแนวตั้ง ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 

โดยใช้ DMRT 

ในขณะที่ พบปฏิสัมพันธ์ระหว่างพันธุ์มันฝรั่งและฤดูปลูกต่อปริมาณแป้งของมันฝรั่งที่ปลูกใน

จังหวัดเชียงใหม่ โดยสายพันธุ์ A9 ที่ปลูกในฤดูแล้งมีปริมาณแป้งสูงที่สุด คือ 19.4 เปอร์เซ็นต์ ไม่แตกต่างทาง

สถิติกับสายพันธุ์ A3 ที่มีปริมาณแป้งเท่ากับ 19.1 เปอร์เซ็นต์แต่แตกต่างกับพันธุ์แอตแลนติก ที่มีปริมาณแป้ง

เท่ากับ 18.7 เปอร์เซ็นต์ ส่วนการปลูกในฤดูฝนนั้น พบว่า สายพันธุ์ A9 ให้ปริมาณแป้งสูงที่สุด คือ 17.5 

เปอร์เซ็นต์ แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญกับสายพันธุ์ A3 และพันธุ์แอตแลนติกที่มีปริมาณแป้ง 16.9 และ 16.3 

เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ และในฤดูฝนช่วงที่ 2 สายพันธุ์ A3 มีปริมาณแป้ง 18.6 เปอร์เซ็นต์ แตกต่างอย่างมี

นัยส าคัญกับพันธุ์แอตแลนติกและสายพันธุ์ A9 ที่มีปริมาณแป้ง 17.9 และ 17.3 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ 

(ตาราง 13) 

 

ตาราง 13 ปริมาณแป้ง (เปอร์เซ็นต์) ของมันฝรั่งแต่ละพันธุ์ ที่ปลูกในฤดูปลูกแล้ง ฝนช่วงแรก และฝนช่วงที่ 

2 ที่ปลูกใน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 

พันธุ์/สายพันธุ์ 
ฤดูปลูก 

แล้ง ฝนช่วงแรก ฝนช่วงที่ 2 

Atlantic 18.7 b 16.3 c 17.9 b 

A3 19.1 ab 16.9 b 18.6 a 

A9 19.4 a 17.5 a 17.3 c 



C.V. a (%) 2.20 

C.V. b (%) 1.90 
1/= ตัวเลขที่ตามด้วยตัวอักษรที่เหมือนกันในแนวตั้ง ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติท่ีระดับความเชื่อมั่น 95% 

โดยใช้ DMRT 

 

   มันฝรั่งที่มีค่าความถ่วงจ าเพาะสูงแสดงว่ามีค่าปริมาณแป้งมาก ซึ่งจะเพ่ิมมูลค่าของหัวมันให้มี

ราคาสูงขึ้น โดยมาตรฐานของโรงงานแปรรูปมันฝรั่งทอดชนิดแผ่น (potato chip) ตามมาตรฐานสากลจะมี

ค่าความถ่วงจ าเพาะมากกว่า 1.085 ส าหรับโรงงานแปรรูปในประเทศไทยก าหนดให้มีค่าความถ่วงจ าเพาะไม่

ต่ ากว่า 1.065 หรือ ปริมาณแป้ง (gross solid) ไม่ต่ ากว่า 17.06 เปอร์เซ็นต์ (อภิรักษ์, 2557) ส าหรับปริมาณ

แป้งที่สูงในหัวมันฝรั่งจะต้องขึ้นอยู่กับพันธุ์ สภาพดิน อายุการเก็บเกี่ยว อุณหภูมิ และช่วงแสง (ศูนย์วิจัย

เกษตรหลวงเชียงใหม่, 2557) 

 

ความแน่นเนื้อ 

 ในพ้ืนที่ปลูกจังหวัดตาก ไม่พบปฏิสัมพันธ์ระหว่างพันธุ์มันฝรั่งและฤดูปลูกต่อความแน่นเนื้อของ

มันฝรั่ง โดยมันฝรั่งสายพันธุ์ A9 และพันธุ์แอตแลนติก มีปริมาณความแน่นเนื้อสูงที่สุด ได้แก่ 49.1 และ 48.6 

นิวตัน แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญกับสายพันธุ์ A3 ที่มีปริมาณความแน่นเนื้อ 46.5 นิวตัน (ตาราง 14) 

 

ตาราง 14 ความแน่นเนื้อ (N) ของมันฝรั่งแต่ละพันธุ์ ที่ปลูกในฤดูปลูกแล้ง ฝนช่วงแรก และฝนช่วงที่ 2 ที่

ปลูกใน อ.พบพระ จ.ตาก 

พันธุ์/สายพันธุ์ 
ฤดูปลูก 

ค่าเฉลี่ย 
แล้ง ฝนช่วงแรก ฝนช่วงที่ 2 

Atlantic 51.7 47.3 46.9 48.6 a 

A3 52.2 42.8 44.5 46.5 b 

A9 54.7 45.7 46.9 49.1 a 

ค่าเฉลี่ย 52.9 a 45.3 b 46.1 b 
 

C.V. a (%) 4.80 

C.V. b (%) 3.60 



1/= ตัวเลขที่ตามด้วยตัวอักษรที่เหมือนกันในแนวตั้ง ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติท่ีระดับความเชื่อมั่น 95% 

โดยใช้ DMRT 

 

ในขณะที่พบปฏิสัมพันธ์ระหว่างพันธุ์มันฝรั่งและฤดูปลูกต่อความแน่นเนื้อของมันฝรั่งที่ปลูกใน

จังหวัดเชียงใหม่ โดยมันฝรั่งสายพันธุ์ A9 ที่ปลูกในฤดูแล้ง มีปริมาณความแน่นเนื้อสูงที่สุด คือ 49.3 นิวตัน 

แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญจากพันธุ์แอตแลนติกและสายพันธุ์ A3 ที่มีปริมาณความแน่นเนื้อ 44.9 และ 46.4 

นิวตัน ตามล าดับ ส่วนในฤดูฝนช่วงแรกพันธุ์แอตแลนติกมีปริมาณความแน่นเนื้อสูงที่สุด คือ 46.2 นิวตัน ไม่

แตกต่างทางสถิติกับสายพันธุ์ A9 ที่มีปริมาณความแน่นเนื้อ 45.5 นิวตัน แต่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญกับสาย

พันธุ์ A3 ที่มีปริมาณความแน่นเนื้อ 43.4 นิวตัน (ตาราง 15) 

 

ตาราง 15 ความแน่นเนื้อ (N) ของมันฝรั่งแต่ละพันธุ์ ที่ปลูกในฤดูปลูกแล้ง ฝนช่วงแรก และฝนช่วงที่ 2 ที่

ปลูกใน อ. แม่วาง จ.เชียงใหม่ 

พันธุ์/สายพันธุ์ 
ฤดูปลูก 

แล้ง ฝนช่วงแรก ฝนช่วงที่ 2 

Atlantic 44.9 b 46.2 a 47.9 a 

A3 46.4 b 43.4 b 43.9 b 

A9 49.3 a 45.5 ab 47.0 a 

C.V. a (%) 3.30 

C.V. b (%) 3.30 
1/= ตัวเลขที่ตามด้วยตัวอักษรที่เหมือนกันในแนวตั้ง ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติท่ีระดับความเชื่อมั่น 95% 

โดยใช้ DMRT 

 

ปริมาณของแข็งท่ีละลายน้ าได้ 

 ในพ้ืนที่ปลูกจังหวัดตาก พบปฏิสัมพันธ์ระหว่างพันธุ์มันฝรั่งและฤดูปลูกต่อปริมาณของแข็งที่

ละลายน้ าได้ โดยในฤดูแล้ง มันฝรั่งสายพันธุ์ A3 และ A9 มีปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ 4.6 และ 4.65 

องศาบริกซ์ ตามล าดับ ซึ่งไม่แตกต่างทางสถิติ แต่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญกับพันธุ์แอตแลนติก ที่มีปริมาณ

ของแข็งที่ละลายน้ าได้ 4 องศาบริกซ์ ในฤดูฝนช่วงแรก มันฝรั่งสายพันธุ์ A3 มีปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้

สูงที่สุด คือ 4.25 องศาบริกซ์ ไม่แตกต่างทางสถิติกับพันธุ์แอตแลนติกที่มีปริมาณของแข็งท่ีละลายน้ าได้ 4.08 



องศาบริกซ์ แต่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญกับสายพันธุ์ A9 ที่มีปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ 3.95 องศาบริกซ์ 

ส่วนฤดูฝนช่วงที่ 2 นั้น พบว่า พันธุ์แอตแลนติกมีปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ 5 องศาบริกซ์ ไม่แตกต่าง

ทางสถิติกับสายพันธุ์ A9 ที่มีปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ 4.78 องศาบริกซ์ แต่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญกับ

สายพันธุ์ A3 ที่มีปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได ้4.73 องศาบริกซ ์(ตาราง 16) 

 

  



ตาราง 16 ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ (องศาบริกซ์) ของมันฝรั่งแต่ละพันธุ์ ที่ปลูกในฤดูปลูกแล้ง ฝน

ช่วงแรก และฝนช่วงที่ 2 ที่ปลูกใน อ.พบพระ จ.ตาก 

พันธุ์/สายพันธุ์ 
ฤดูปลูก 

แล้ง ฝนช่วงแรก ฝนช่วงที่ 2 

Atlantic 4.00 b 4.08 ab 5.00 a 

A3 4.60 a 4.25 a 4.73 b 

A9 4.65 a 3.95 b 4.78 ab 

C.V. a (%) 5.00 

C.V. b (%) 3.70 
1/= ตัวเลขที่ตามด้วยตัวอักษรที่เหมือนกันในแนวตั้ง ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติท่ีระดับความเชื่อมั่น 95% 

โดยใช้ DMRT 

 

  ในพ้ืนที่ปลูกจังหวัดเชียงใหม่ มีเพียงฤดูปลูกที่มีผลต่อปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ โดยในฤดู

แล้งมีปริมาณมากที่สุด คือ 5.42 องศาบริกซ์ ไม่แตกต่างทางสถิติกับฤดูฝนช่วงที่ 2 ที่มีปริมาณของแข็งที่

ละลายน้ าได้ 5.26 องศาบริกซ์ แต่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญกับฤดูฝนช่วงแรก ที่มีปริมาณของแข็งที่ละลายน้ า

ได ้4.91 องศาบริกซ์ (ตาราง 17) 

 

ตาราง 17 ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ (องศาบริกซ์) ของมันฝรั่งแต่ละพันธุ์ ที่ปลูกในฤดูปลูกแล้ง ฝน

ช่วงแรก และฝนช่วงที่ 2 ที่ปลูกใน อ. แม่วาง จ.เชียงใหม่ 

พันธุ์/สายพันธุ์ 
ฤดูปลูก 

ค่าเฉลี่ย 
แล้ง ฝนช่วงแรก ฝนช่วงที่ 2 

Atlantic 5.40 5.15 5.05 5.20 

A3 5.53 4.90 5.45 5.29 

A9 5.32 4.68 5.28 5.09 

ค่าเฉลี่ย 5.42 a 4.91 b 5.26 a  

C.V. a (%) 5.6 

C.V. b (%) 5.8 



1/= ตัวเลขที่ตามด้วยตัวอักษรที่เหมือนกันในแนวตั้ง ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติท่ีระดับความเชื่อมั่น 95% 

โดยใช้ DMRT 

 

ปริมาณน้ าตาลในหัวมันฝรั่ง มีความส าคัญต่อการก าหนดคุณภาพในการแปรรูปเป็นมันฝรั่ง

ทอดแบบแผ่น (potato chip) (สถาบันวิจัยพืชสวน, 2541) ซึ่งโรงงานแปรรูปมันฝรั่งต้องการมันฝรั่งที่ มี

เปลือกหนา มีเปอร์เซ็นต์แป้งสูงและค่าน้ าตาลน้อย ผิวเปลือกต้องไม่มีสีเขียวเนื่องจากถูกแสงแดดระหว่างการ

เติบโตของหัว หัวมันต้องสมบูรณ์ไม่มีรอยช้ า เน่า และร่องรอยการเข้าท าลายของโรคหรือแมลง เนื้อด้านในไม่

กลวง และแผ่นมันฝรั่งหลังทอดมีสีขาว (สนอง และคณะ, 2551) 

 

การงอกของมันฝรั่งที่ปลูกในอ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 

 ฤดูปลูกมีผลต่ออัตราการงอกของมันฝรั่ง โดยฤดูแล้งมีอัตราการงอกสูงที่สุด คือ 97.1 เปอร์เซ็นต์ 

สูงกว่ามันฝรั่งที่ปลูกในฤดูฝนทั้ง 2 ช่วง อย่างมีนัยส าคัญ โดยในฤดูฝนช่วงที่ 2 มีอัตราการงอก 71.4 

เปอร์เซ็นต์ และในฤดูฝนช่วงแรกมีอัตราการงอกต่ าท่ีสุด คือ 17.6 เปอร์เซ็นต์ (ตาราง 18) 

  

ตาราง 18 อัตราการงอก (เปอร์เซ็นต์) ของมันฝรั่งแต่ละพันธุ์ ที่ปลูกในฤดูปลูกแล้ง ฝนช่วงแรก และฝนช่วงที่ 

2 ที่ปลูกใน อ. แม่วาง จ.เชียงใหม่ 

พันธุ์/สายพันธุ์ 
ฤดูปลูก 

ค่าเฉลี่ย 
แล้ง ฝนช่วงแรก ฝนช่วงที่ 2 

Atlantic 98.8 15.2 71.3 61.7 

A3 96.3 20.9 75.6 64.2 

A9 96.3 16.9 71.4 61.5 

ค่าเฉลี่ย 97.1 a 17.6 c 72.8 b  

C.V. a (%) 6.20 

C.V. b (%) 5.70 
1/= ตัวเลขที่ตามด้วยตัวอักษรที่เหมือนกันในแนวตั้ง ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติท่ีระดับความเชื่อมั่น 95% 

โดยใช้ DMRT 

โดยทั่วไปเกษตรกรผู้ปลูกมันฝรั่งในจังหวัดเชียงใหม่ที่อยู่ในพ้ืนที่ราบและอยู่ในเขตชลประทาน 

เกษตรกรนิยมใช้วิธีปล่อยน้ าไปตามร่องเพ่ือให้น้ าไหลซึมไปสู่บริเวณราก หรือบางพ้ืนที่อาจเป็นการให้น้ าแบบ



ระบบน้ าหยด ส่วนในเขตพ้ืนที่สูงโดยเฉพาะในการปลูกฤดูวน เกษตรกรที่มีแหล่งน้ าจะให้น้ าแบบสปริงเกอร์ 

และจะหยุดให้เมื่อฝนตกตามฤดูกาล ซึ่งในการทดลองในฤดูฝนช่วงแรกนั้น เกิดสภาวะฝนทิ้งช่วงติดต่อกัน

ยาวนานประมาณ 3 สัปดาห์ ท าให้อัตราการงอกต่ า โดยปกติมันฝรั่งมีความต้องการน้ าประมาณ 6 -8 

มิลลิลิตรต่อวัน หรือตลอดระยะการเจริญเติบโตไม่ต่ ากว่ า 900 มิลลิลิตร (มาโนช, 2541; กรมส่งเสริม

การเกษตร, 2557; อรทัย, 2557) 

 

  



การเกิดโรคของมันฝรั่ง 

ไม่พบการเกิดโรคเหี่ยวเขียว และโรคใบไหม้ ในการปลูกมันฝรั่งที่จังหวัดตาก เนื่องจากมีการปลูก

ปอเทืองสลับระหว่างฤดูปลูก โดยท าการไถกลบเมื่ออายุ 45 วัน ซึ่งถือเป็นการปลูกพืชหมุนเวียนเพ่ือตัดวงจร

การระบาดของโรคและแมลงบางชนิด  

ในขณะที่พ้ืนที่ปลูกจังหวัดเชียงใหม่ พบการเกิดโรคเหี่ยวเขียวที่ปลูกในฤดูฝนช่วงแรกของมันฝรั่ง

พันธุ์แอตแลนติก สายพันธุ์  A3 และ A9 เท่ากับ 8.75 6.5 และ 8.37 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ และในฤดูฝน

ช่วงที่ 2 เท่ากับ 18.9 17.3 และ 20.9 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ซึ่งการเกิดโรคส่วนใหญ่มักจะเกิดในระยะ

เริ่มต้นคือใบเหลืองซีด ห่อ เหี่ยว ยอดซบตกลงสู่ดิน เมื่อพบการเกิดโรคท าการถอนต้นท าลายโดยทันที ท าให้

ไม่มีการระบาดในปริมาณท่ีรุนแรง  

ในขณะที่การเกิดโรคใบไหม้ เกิดเฉพาะในฤดูฝนช่วงที่ 2 โดยพันธุ์แอตแลนติก สายพันธุ์  A3 และ 

A9 มีอัตราการเกิดโรคเท่ากับ 48.8 45 และ 37.3 เปอร์เซ็นต์  

โรคใบไหม้ (late blight)  เป็นโรคที่ส าคัญมากโรคหนึ่งในมันฝรั่ง มีการระบาดในทุกพ้ืนที่ที่มีการ

ปลูก มันฝรั่งและระบาดไปทั่วโลก สร้างความเสียหายรุนแรงต่อผลผลิต มีสาเหตุจากเชื้อรา Phytophthora 

infestans ซึ่งโรคนี้เกิดไดทั้งที่ใบ ล าตน และหัวของมันฝรั่ง อาการที่ใบ โรคใบไหมจะเกิดบนใบบริเวณ

ส่วนล่างของต้นมันฝรั่งก่อน เริ่มแรกแผลมักปรากฏที่ปลายใบและขอบใบเป็นจุดช้ าฉ่ าน้ า แผลมีลักษณะกลม

หรือคอ่นข้างกลม แผลจะลุกลามขยายจนเปนแผลใหญภายใน 2-3 วัน บริเวณตรงกลางแผลมีลักษณะแหงเป

นสีน ้าตาล ขอบแผลมีลักษณะเปยกชื้นเปนสีด า เนื้อเยื่อใบรอบๆ ขอบแผลมีสีเหลืองซีดและมีลักษณะฉ ่าน ้า 

ในสภาพอากาศชื้นหรือมีหมอกลงจัดเมื่อพลิกดูดานใต้ใบจะเห็นเสนใยสีขาวหรือเทาขึ้นที่วงรอบนอกของ

แผลอยางชัดเจน ถาสภาพอากาศแหงความชื้นน้อยลงแผลจะเปลี่ยนเปนสีน ้าตาลและแหงไป อาการที่ล าต้น 

แผลบนล าต้นและก่ิงก้านมีลักษณะเปนแผลตามยาวสีน ้าตาลหรือสีด า เมื่อเป็นแผลมากจนรอบล าตนและกิ่งก

านจะท าใหเกิดการหักพับ จากนั้นสวนของล าตนและกิ่งกานจะแหงตาย อาการที่หัวมันฝรั่งการติดเชื้อของ

หัวมันฝรั่งมักเกิดจากสปอร์ที่ถูกน ้าฝนชะจากใบและล าตนลงไปในดิน หัวที่ติดเชื้อจะมีลักษณะเปนแผลแห

งสีน ้าตาลจากผิวลงไปในเนื้อเยื่อ ภายหลังเมื่อมีจุลินทรีย์ชนิดอ่ืน เขาร่วมท าลาย จะท าใหเกิดการเน่าเละ

ตามมา (วิวัฒน์ และจารุฉัตร, 2555) 

 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ   

เมื่อพิจารณาถึงองค์ประกอบผลผลิตที่โรงงานแปรรูปก าหนดที่ส าคัญ ได้แก่ ปริมาณผลผลิตต่อไร่

ปริมาณผลผลิตที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงงานแปรรูป ปริมาณแป้ง และอัตราการเกิดโรค สามารสรุปได้ว่า มัน



ฝรั่งที่ปลูกในจังหวัดเชียงใหม่ สายพันธุ์ A3 มีปริมาณหัวที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของโรงงานแปรรูปมากที่สุด

เมื่อปลูกในฤดูฝนทั้ง 2 ช่วง และในฤดูแล้งไม่มีความแตกต่างของแต่ละพันธุ์ ส่วนสายพันธุ์ A9 จะมีปริมาณ

แป้งสูงที่สุดในฤดูแล้งและฤดูฝนช่วงแรก และสายพันธุ์ A3 จะมีปริมาณแป้งมากที่สุดในฤดูฝนช่วงที่ 2 

ในขณะที่จังหวัดตาก พันธุ์แอตแลนติกมีปริมาณหัวที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของโรงงานแปรรูปมากที่สุดเมื่อ

ปลูกในฤดูแล้ง และสายพันธุ์ A3 และ A9 จะมีปริมาณหัวที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของโรงงานแปรรูปมากที่สุด

เมื่อปลูกในฤดูฝนทั้ง 2 ช่วง ส่วนปริมาณแป้ง สายพันธุ์ A3 มีปริมาณมากที่สุด โดยไม่มีปฏิสัมพันธ์กับฤดูปลูก  

นอกจากนี้ยังพบว่า สามารถปลูกมันฝรั่งได้ตลอดทั้งปีในพ้ืนที่เดิม แต่ต้องมีการจัดการพ้ืนที่อย่างถูกต้อง การ

เตรียมดินที่ดี มีการปลูกพืชหมุนเวียนบ ารุงดินและตัดวงจรการระบาดของโรค 

ดังนั้นหากต้องการแนะน าให้เกษตรกรในภาคเหนือตอนบนปลูกมันฝรั่งในฤดูฝน ควรเลือกปลูกสาย

พันธุ์  A3 ส่วนในฤดูแล้งสามารถเลือกปลูกได้ทั้ง 3 พันธุ์ ส่วนเกษตรกรในภาคเหนือตอนล่างในฤดูแล้งเลือก

ปลูกพันธุ์แอตแลนติก และสายพันธุ์ A3 หรือ A9 เหมาะส าหรับการปลูกในฤดูฝน ถึงอย่างไรก็ตาม เกษตรกร

จ าเป็นที่จะต้องดูแลเอาใจใส่ในทุกข้ันตอนการผลิตเพ่ือให้ได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพตามมาตรฐานที่โรงงานแปร

รูปก าหนด 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

- ได้พันธุ์มันฝรั่งต้านทานโรคใบไหม้ ข้อมูล ค าแนะน า ที่เหมาะสมในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่าง 

- ได้ข้อมูลการผลิตมันฝรั่งในและนอกฤดู เพ่ือเป็นทางเลือกให้แก่เกษตรกรที่อยู่ในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพที่

เหมาะสมในการผลิต 
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อภิรักษ์ หลักชัยกุล. 2557. การปลูกมันฝรั่งฤดูแล้ง ปี 2556/57. รายงานผลการศึกษา กลุ่มส่งเสริมพืชผักและ

เห็ด ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 166 

หน้า. 

อรทัย วงค์เมธา. 2557. เทคโนโลยีการผลิตมันฝรั่ง. เอกสารประกอบการฝีกอบรมนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 

ส านักงานเกษตรจังหวัด เกษตรอ าเภอ และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรระดับต าบล ในจังหวัด 

เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ตาก และล าพูน วันที่ 5 เมษายน 2557 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เด้น อ าเภอ

เมือง จังหวัดเชียงใหม่ . 19 หน้า. 

 

  

 

 

 

 


