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รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  

------------------------ 

1.แผนงานวิจัย   ทดสอบเทคโนโลยีการผลิตพืชเศรษฐกิจหลักในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 

2.โครงการวิจัย   ทดสอบเทคโนโลยีการผลิตพืชไร่ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 

กิจกรรมที่ 1การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลังในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน  

3.ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)การทดสอบพันธุ์มันส าปะหลังที่เหมาะสมในพื้นท่ีจังหวัดแพร่ 

ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) :Testing  on Cassava Varieties in Phrae Province 

4.คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง ประนอม  ใจอ้าย  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร ่

ผู้ร่วมงาน  พรรณพิมล สุริยะพรหมชัย1/ สุทธินี  เจริญคิด1/  รณรงค์  คนชม1/ 

    ฉัตรสุดา  เชิงอักษร2/  กัมปนาท  บุญสิงห์1/ 

5.บทคัดย่อ 

 การทดสอบพันธุ์มันส าปะหลังที่เหมาะสมในพื้นท่ีจังหวัดแพร่  มีวัตถุประสงค์เพ่ือหาพันธุ์มัน
ส าปะหลังที่ให้ผลผลิตสูง  วางแผนการ ทดลองแบบ Randomized Complete Block (RCB)   ประกอบด้วย  2 
กรรมวิธี 2 ซ้ าคือวิธีทดสอบใช้พันธุ์ระยอง86-13 และวิธีเกษตรกรใช้พันธุ์เกษตรศาสตร์50 ด าเนินการทดลอง ใน
แปลงเกษตรกร 10 รายๆ ละ 1 ไร่ ทีห่มู่ 5 ต าบลบ้านปิน  อ าเภอลอง  จังหวัดแพร่ เมื่อปี 2559-2561
เปรียบเทยีบกรรมวิธีทางสถิติ และ วิเคราะห์ Yield Gap Analysis ผลการทดลอง พบว่าพันธุ์ระยอง 86-13 ให้
ผลผลิตไม่แตกต่างกับพันธุ์เกษตรศาสตร์50 โดยให้ผลผลิตเฉลี่ย 5.04-5.89 ตันต่อไร่ ถึงแม้ว่าเกษตรกร 70-80 
เปอร์เซ็นตม์ีผลผลิตพันธุ์ระยอง 86-13 มากกว่าพันธุ์เกษตรศาสตร์50 แต่ไม่แตกต่างทางสถิติ และมีเปอร์เซ็นต์
แป้งเฉลี่ย 26.8-30.7 ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 4,597-4,858 บาทต่อไร่  มีรายได้เฉลี่ย 8,838-10,576 บาทต่อไร่ มี
อัตราส่วนของรายได้ต่อการลงทุน (BCR) 1.82-2.31 ส่วนวิธีเกษตรกร มันส าปะหลังพันธุ์เกษตรศาสตร์50 ให้
ผลผลิตเฉลี่ย 4.66-5.40 ตันต่อไร่โดยเกษตรกร 2-3 รายไดผ้ลผลิตน้อยกว่าพันธุ์ระยอง 86-13 เปอร์เซ็นต์แป้ง
เฉลี่ย 26.00-25.72 มีรายได้เฉลี่ย 8,103-9,786 บาทต่อไร่ และ BCR เท่ากับ 1.67-2.13   

                                                           
1/ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่  (Phrae Agricultural Research and Development Center) 
2/ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 (Office of  Agricultural Research and Development Region 1) 
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Abstract 

The objective of testing on cassava varieties in Phrae Province was increasing yield 
of cassava by using suitable varieties. The experiment was Randomized Complete Block (RCB) 
consists of 2 cassava varieties: Rayong86-13 and Kasetsart50 were planting at Ban Pin Subdistrict, 
Long District, Phrae Province by 10 farmers in 2016-2018. The results showed that Rayong86-13 
yield was 5.04-5.89 tons per rai, higher than Kasetsart50 and Rayong86-13 varieties had 26.8 -
30.7% of starch, production cost 4,597-4,858 baht per rai. The average income is 8,838-10,576 
baht per rai. The ratio of income (Benefit Cost Ratio : BCR) was 1.82-2.31 while Kasetsart50 yield 
was 4.66-5.40 tons per rai, 26.0 -25.7% of starch, the average income was 8,103-9,786 baht per 
rai and BCR was 1.67-2.13. 

 

6.ค าน า 

จังหวัดแพร่ มีการขยายพื้นท่ีปลูกมันส าปะหลังในปี 2551-2554  โดยมี พ้ืนที่ปลูก 1,288, 1,413 
1,640 และเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วปี 2554 เป็น 13,078 ไร่ โดยปลูกในอ าเภอลอง วังชิ้น  เด่นชัย ร้องกวาง และสอง 
มีพ้ืนที่ปลูก 8,689,  2,363,  1,664,  350 และ 12 ไร่ ตามล าดับ  โดยเกษตรกรได้น าท่อนพันธุ์มาจากแหล่งปลูก
ต่าง ๆ  จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ได้ผลผลผลิตประมาณ 4-5 ตันต่อไร่  (ส านักงานเกษตรจังหวัดแพร่ , 2558)  
การจ าหน่ายผลผลิตเกษตรกรน าผลผลิตสดไปจ าหน่ายที่จุดรับซื้อ 4 แห่ง ตั้งอยู่ท่ีอ าเภอเด่นชัยและอ าเภอลอง 
ราคาผลผลิตสดกิโลกรัมละ 2-3 บาท  และแปรรูปเป็นมันเส้นและส่งโรงงานแปรรูป  (ข้อมูลจากเกษตรกรอ .เด่น
ชัย, 2554)  พ้ืนที่ปลูกส่วนใหญ่เป็นที่ดอน ซึ่งเคยเป็นพ้ืนที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มาก่อน  ปัญหาในการผลิตมัน
ส าปะหลัง  ได้แก่  มีการน าท่อนพันธุ์มาจากจังหวัดอุบลราชธานี  นครราชสีมา  และอีกหลาย ๆ แห่งซึ่งมีการ
ระบาดของเพลี้ยแป้งมันส าปะหลังสีชมพูม าก่อน (วลัยพรและเถลิงศักดิ์ , 2554)  เกษตรกรไม่ได้แช่ท่อนพันธุ์ก่อน
น าเข้ามาในจังหวัด  ท าให้มีการระบาดของเพลี้ยแป้งในบางแปลง  การขาดแคลนท่อนพันธุ์ท าให้ราคาท่อนพันธุ์สูง 
3-7 บาทต่อท่อน  มีการปลูกในระยะปลูกถ่ีเกินไปตั้งแต่ 50x50, 60x60 70x70, 80x80 เซนติเมตรท า ให้ได้ผล
ผลิตต่ า  ใช้ปุ๋ยอินทรีย์อย่างเดียว  ไม่ใส่ปุ๋ยเคมี  มีการใช้สารก าจัดวัชพืชไม่ถูกต้องท าให้ต้นมันส าปะหลังตายเป็น
ย่อม ๆ นอกจากนี้ยังขาดเทคโนโลยีด้านอื่น ๆ ด้วย 

การศึกษาเทคโนโลยีด้านพันธุ์ควรด าเนินการแม้ว่าการทดสอบพันธุ์ได้มีการศึกษามาแล้วในหลาย
พ้ืนที่ แต่ผลการทดสอบที่ได้แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสถานที่และสภาพแวดล้อม ดังนั้นจึงควรท าการวิจัยการทดสอบ
พันธุ์มันส าปะหลังในพื้นที่จังหวัดแพร่ เพ่ือให้ได้พันธุ์มันส าปะหลังที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ และมีการขยายผลสู่
เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่จังหวัดแพร่ต่อไป   

7.วิธีด าเนินการ:  

- อุปกรณ์ 
- ท่อนพันธุ์มันส าปะหลังพันธุ์ 86-13  
- สารป้องกันก าจัดวัชพืช 
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- สารป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืช เช่น  
- เครื่องพ่นสารเคมี 
- ปุ๋ยเคมีสูตร 51-7-18 
- กระสอบพลาสติก 
- มีด จอบ เสียบ  

- วิธีการ 
ด าเนินการคัดเลือกพ้ืนที่ที่มีพ้ืนที่ปลูกเป็นส่วนใหญ่  ที่ต าบลบ้านปิน   อ าเภอลอง  จังหวัดแพร่  รับ

สมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจ านวน 10 ราย ๆ ละ 2 ไร่  วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete 
Block (RCB)   ประกอบด้วย  2 กรรมวิธี 2 ซ้ าคือกรรมวิธีที่ 1วิธีทดสอบปลูกมันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 86-13 
และกรรมวิธีที่ 2 วิธีเกษตรกร  ปลูกมันส า ปะหลังพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50  โดยด าเนินการในแปลงเกษตรกร 10 
รายๆ ละ 1 ไร่      โดยวิเคราะห์ Yield Gap Analysis  และเปรียบเทียบกรรมวิธีโดยใช้ T-test   และเกษตรกร
เป็นผู้ปฏิบัติการทดลองเช่นเดียวกัน  ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการให้แก่เกษตรกรเตรียมพื้นที่  ไถเตรียม
ดิน 1 ครั้ง และยกร่อง  ใช้ระยะระหว่างแถว 80-100 เซนติเมตร ระหว่างต้น 60-100 เซนติเมตรจับพิกัดที่ตั้ง
แปลงทดลอง  ด าเนินหาท่อนพันธุ์มันส าปะหลังที่ใช้ทดสอบโดยใช้พันธุ์แนะน า ได้แก่ ระยอง 86-13 ส่วนเกษตรกร
ใช้พันธุ์เกษตรศาสตร์ 50  เตรียมท่อนพันธุ์ยาว 20-25 ซม. ตัดท่อนพันธุ์แบบตัดตรง และปลูกแบบตั้งตรง ลึก ¾ ของ
ความยาวท่อนพันธุ์ แช่ท่อนพันธุ์ด้วยสารฆ่าแมลงไธอะมิโทแซม อัตรา 4 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร ใช้ท่อนพันธุ์ 1,600-
2,000 ท่อนต่อ 1 ไร่ และปลูกระหว่างปี 2559-2561  ด าเนินการจับพิกัดแปลงเกษตรกร ติดตามการด าเนินงาน
ของเกษตรกรและให้ค าปรึกษา  เก็บเกี่ยวผลผลิตเมื่ออายุสุ่มเก็บผลผลิตในพื้นที่ 18 ตารางเมตร ชั่งน้ าหนัก  และ
วัดเปอร์เซ็นต์แป้งโดยใช้เครื่อง remann scale (กรมวิชาการเกษตร, 2550)  บันทึกข้อมูล วันปลูก  วันเก็บเก่ียว   
วิเคราะห์ดินก่อนการทดลอง  ผลผลิต และผลผลิตแป้ ง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ Yield Gap Analysis และหาความ
แตกต่างค่าเฉลี่ยของ 2 ประชาการโดยใช้ Paired t-test ต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจความพึง
พอใจของเกษตรกร ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา  

 
- เวลาและสถานที่  

ระยะเวลาด าเนินการ  เริ่มต้นปี 2559 สิ้นสุดปี 2561 

สถานที่ แปลงเกษตรกร บ้านห้วยแม่ต้า หมู่ 7 ต าบลบ้านปิน อ าเภอลอง จังหวัดแพร่  

 

8.ผลการทดลองและวิจารณ์  

จากการทดสอบพันธุ์มันส าปะหลังที่ เหมาะสม ในพ้ืนที่ แปลงเกษตรกร จ านวน 10 ราย ที่บ้านห้วย
แม่ต้า หมู่ 7 ต าบลบ้านปิน อ าเภอลอง จังหวัดแพร่  โดยวางแผนการทดลองแบบ RCB แต่ละรายมี 2 ซ้ า 2 
กรรมวิธี ดังนี้กรรมวิธีที่ 1 วิธีทดสอบปลูกมันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 86-13 และกรรมวิธีที่ 2 วิธีเกษตรกร  ปลูกมัน
ส าปะหลังพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 ซึ่งเป็นพันธ์ที่เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้  ผลการทดลองดังนี้ 
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ปี 2559 

ผลผลิตต่อไร่ 

เกษตรกรเก็บเก่ียวผลผลิต มันส าปะหลังอายุ 10-11 เดือน  พบว่า มันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 86-13 
ให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่สูงที่สุด 7.60 ตันต่อไร่ รองลงมา 6.60, 6.50, 6.50, 6.10, 5.60, 5.40, 5.16, 4.96 และ 4.50
ตันต่อไร่ ตามล าดับ  ส่วนวิธีเกษตรกร ผลผลลิตมันส าปะหลังพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 ให้ผลผลิตเฉลี่ยต่ อไร่สูงที่สุด 
7.80 ตันต่อไร่ รองลงมา 6.26, 6.00, 5.80, 5.50, 5.20, 5.10, 3.80 และ 3.36 ตันต่อไร่ ตามล าดับ(ตารางที่ 1) 

ส่วนต่างผลผลิต(Yield GAP) 

ส่วนต่างผลผลิต (Yield GAP) ระหว่างพันธุ์ระยอง 86-13 กับพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 พบว่า 
เกษตรกร 7 ราย ได้ผลผลิตพันธุ์ ระยอง 86-13 สูงกว่าพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 โดยมีส่วนต่าง 0.10-2.70  และ
เกษตรกร 3 รายได้ผลผลิตพันธุ์ระยอง 86-13 ต่ ากว่าพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 โดยเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของ
ผลผลิตโดยวิเคราะห์สถิติแบบ Paired t-test  พบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที่ 1) 

เปอร์เซ็นต์แป้งในผลผลิตมันส าปะหลัง 

เมื่อวัดเปอร์เซ็นต์แป้งของผลผลิต มันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 86-13 ให้เปอร์เซ็นต์แป้ง สูงที่สุด คือ 
30.00รองลงมา 29.60, 28.30, 28.20, 27.00, 26.70, 26.10, 24.70, 24.20 และ 23.50 ตามล าดับ  พั นธุ์
เกษตรศาสตร์ 50ให้เปอร์เซ็นต์แป้ง สูงที่สุด คือ 28.50 รองลงมา 28.00, 27.50, 27.50, 26.80, 26.50, 25.70, 
25.20, 23.90 และ 20.30 ตามล าดับ (ตารางที่ 1) 

ต้นทุนการผลิตต่อไร่ 

ต้นทุนการผลิตมันส าปะหลังต่อไร่ของเกษตรกร จ านวน 10 ราย พบว่า มีต้นทุนการผลิตระหว่าง  
4,350-5,260 บาท เฉลี่ย 4,858 บาทต่อไร่  ค่าใช้จ่ายของเกษตรกร  ได้แก่ ค่าไถเตรียมแปลง ค่าสารก าจัดวัชพืช  
ค่าปุ๋ยเคมี ค่าจ้างแรงงานพ่นสารเคมี ใส่ปุ๋ย และเก็บเกี่ยวผลผลิต เป็นต้น  (ตารางที่ 2) 

รายได้ต่อไร่ 

เกษตรกรมีรายได้ โดยวิธีทดสอบมีรายได้สูงสุด 11,400 บาทต่อไร่ รองลงมา 9,900, 9,750, 9,750, 
9,150 8,400, 8,100, 7,740, 7,440 และ 6,750 บาทต่อไร่ ตามล าดับ เฉลี่ย 8,838 บาทต่อไร่ ส่วนวิธีเกษตรกรมี
รายได ้11,700, 9,390, 9,300, 8,700, 8,250, 7,800, 7,800, 7,650, 5,700 และ 5,040 บาทต่อไร่ เฉลี่ย 8,103 
บาทต่อไร่j (ตารางที่ 2)  

อัตราส่วนของรายได้ต่อการลงทุน (BCR) 

อัตราส่วนของรายได้ต่อการลงทุน BCR พบว่าวิธีทดสอบใช้พันธุ์ระยอง 86-13 อยู่ระหว่าง 1.41-
2.24  เฉลี่ย 1.82 ส่วนวิธีเกษตรกรมีค่า BCR ระหว่าง 1.05-2.37 ค่าเฉลี่ย 1.67 ซึ่งทั้ง 2 วิธี ให้อัตราส่วนของ
รายได้ต่อการลงทุน หรือให้ผลตอบแทนคุ้มค่าต่อการลงทุน (ตารางที ่2) 
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ตารางที่ 1 ผลผลิตต่อไร่ Yield gap และเปอร์เซ็นต์แป้งมันส าปะหลังระหว่างวิธีทดสอบและวิธีเกษตรกร 

เมื่อปี 2559 ที่ต าบลบ้านปิน อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ 

 

 
เกษตรกร 

ผลผลิต/ไร่ (ตัน/ไร่) Yield Gap %แป้ง 

วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร 

ระยอง86-13-
เกษตรศาสตร์50 

วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร 

ระยอง86-
13 

เกษตรศาสตร์
50 ระยอง86-13 

เกษตรศาสตร์
50 

1 นายชนันท์ กาวีวน 4.50 5.50 -1.00 27.00 25.70 

2 นางสุภาพร รู้รักษ์ 6.60 5.80 0.80 26.10 20.30 

3 นายผจญ ใจจาน 6.10 6.00 0.10 23.50 28.00 

4 นายศรีบุตร ใจมา 5.16 3.36 1.80 26.70 27.50 

5 นายตา ใจมา 4.96 5.20 -0.24 24.20 25.20 

6 นายศรีทน ใจมา 5.60 5.10 0.50 29.60 28.50 

7 นายคิด โช้ะเบี้ย 6.50 3.80 2.70 28.20 27.50 

8 นายไพศาล ปุกค า 7.60 6.26 1.34 30.00 26.80 

9 นายเสงี่ยม ปุกค า 5.40 5.20 0.20 28.30 26.50 

10 นายไพบูรณ์ นันตาลิตร 6.50 7.80 -1.30 24.70 23.90 

   เฉลี่ย 5.89 5.40 0.49 26.80 26.00 

   T-test     1.39ns     

ns เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของผลผลิตโดยวิธี Paired t-test: ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 
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ตารางที่ 2 ต้นทุน รายได้ และค่า BCR ของมันส าปะหลังระหว่างวิธีทดสอบและวิธีเกษตรกร 

เมื่อปี 2559 ที่ต าบลบ้านปิน อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ 

ล าดับ ชื่อเกษตรกร 

ต้นทุน รายได้ (บาท/ไร่) BCR 

(บาท/ไร่) ระยอง 86-13 
เกษตรศาสตร์

50 
ระยอง 86-

13 เกษตรศาสตร์50 

1 นายชนันท์ กาวีวน 4,500 6,750 8,250 1.50 1.83 

2 นางสุภาพร รู้รักษ์ 4,660 9,900 8,700 2.12 1.87 

3 นายผจญ ใจจาน 4,350 9,150 9,000 2.10 2.07 

4 นายศรีบุตร ใจมา 4,800 7,740 5,040 1.61 1.05 

5 นายตา ใจมา 5,260 7,440 7,800 1.41 1.48 

6 นายศรีทน ใจมา 5,200 8,400 7,650 1.62 1.47 

7 นายคิด โช้ะเบี้ย 4,850 9,750 5,700 2.01 1.18 

8 นายไพศาล ปุกค า 5,080 11,400 9,390 2.24 1.85 

9 นายเสงี่ยม ปุกค า 4,950 8,100 7,800 1.64 1.58 

10 นายไพบูลย์  นันตา
ลิตร 

4,930 9,750 11,700 1.98 2.37 

 เฉลี่ย 4,858 8,838 8,103 1.82 1.67 

*ราคามันส าปะหลังเมื่อเดือนธันวาคม 2559- มกราคม  2560 เฉลี่ย1.50 บาท/กิโลกรัม 

 

ปี 2560 

ผลผลิตต่อไร่   

เกษตรกรเก็บเก่ียวผลผลิตมันส าปะหลังอายุ 10-11 เดือน  พบว่า มันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 86-13 ให้
ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่สูงที่สุด 6.72 ตันต่อไร่ รองลงมา 5.94, 5.76, 5.40, 5.12, 5.04, 4.60, 4.50, 4.42 และ 2.80
ตันต่อไร่ ตามล าดับ  ส่วนวิธีเกษตรกร ผลผลลิตมันส าปะหลังพันธุ์เกษต รศาสตร์ 50 ให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่สูงที่สุด 
6.20 ตันต่อไร่ รองลงมา 5.54, 5.30, 5.04, 4.96, 4.40, 4.40, 3.90, 3.80 และ 3.36 ตันต่อไร่ ตามล าดับ (ตาราง
ที่ 3 )



7 
 

ส่วนต่างผลผลิต (Yield GAP) 

ส่วนต่างผลผลิต ระหว่างพันธุ์ระยอง 86-13 กับพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 พบว่า เกษตรก ร 8 ราย ได้
ผลผลิตพันธุ์ระยอง 86-13 สูงกว่าพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 โดยมีส่วนต่างอยู่ระหว่าง 0.02-2.06 และเกษตรกร 2 
รายได้ผลผลิตพันธุ์ระยอง 86-13 ต่ ากว่าพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 โดยเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของผลผลิตทางสถิติ
แบบ Paired t-test  พบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ  (ตารางที่ 3) 

เปอร์เซ็นต์แป้งในผลผลิตมันส าปะหลัง   

เมื่อวัดเปอร์เซ็นต์แป้งของผลผลิตมันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 86-13 ให้เปอร์เซ็นต์แป้งสูงที่สุด คือ 
34.00รองลงมา 31.70, 31.50, 31.50, 31.00, 31.10, 29.90, 29.60, 29.10 และ 28.10 ตามล าดับ  พันธุ์
เกษตรศาสตร์ 50 ให้เปอร์เซ็นต์แป้งสูงที่สุด คือ 28.50 รองลงมา 27.90, 27.70, 27.50, 26.30, 26.10, 26.00, 
24.10, 22.00 และ 21.10 ตามล าดับ (ตารางที่ 3) 

ต้นทุนการผลิตต่อไร่ 

ต้นทุนการผลิตมันส าปะหลังต่อไร่ของเกษตรกรจ านวน 10 ราย พบว่า มีต้นทุนการผลิต ระหว่าง 
4,200-5,100 บาท เฉลี่ย 4,597 บาทต่อไร่  ค่าใช้จ่ายของเกษตรกรคล้ายกับปี 2559  ได้แก่ ค่าไถเตรียมแปลง ค่า
สารก าจัดวัชพืช  ค่าปุ๋ยเคมี ค่าจ้างแรงงานพ่นสารเคมี ใส่ปุ๋ย และเก็บเกี่ยวผลผลิต เป็นต้น  (ตารางที่ 4) 

รายได้ต่อไร่ 

เกษตรกรมีรายได้ โดยวิธีทดสอบ จากพันธุ์ระยอง 86-13 มีรายได้สูงสุด 14,112 บาทต่อไร่ รองลงมา 
12,474, 12,096, 11,340, 10,752,10,584, 9,660,9,450, 9,282,  และ 6,006 บาทต่อไร่ ตามล าดับ เฉลี่ย 
10,576 บาทต่อไร่ ส่วนวิธีเกษตรกรมีรายได้ 13,020, 11,634, 11,130, 10,584, 10,416, 9,240, 8,190, 
7,980 และ 6,426 บาทต่อไร่ เฉลี่ย 9,786 บาทต่อไร่ (ตารางที่ 4)  

อัตราส่วนของรายได้ต่อการลงทุน (BCR) 

อัตราส่วนของรายได้ต่อการลงทุน BCR พบว่าวิธีทดสอบใช้พันธุ์ระยอง 86-13 อยู่ระหว่าง 1.31-
3.14  เฉลี่ย 2.31 ส่วนวิธีเกษตรกรมีค่า BCR ระหว่าง 1.39-2.80 ค่าเฉลี่ย 2.13 ซึ่งทั้ง 2 วิธี ให้อัตราส่วนของ
รายได้ต่อการลงทุน หรือให้ผลตอบแทนคุ้มค่าต่อการลงทุนเช่นเดียวกัน (ตารางที่ 4) 

 



8 
 

ตารางที่ 3 ผลผลิตต่อไร่  Yield gap และเปอร์เซ็นต์แป้งมันส าปะหลังระหว่างวิธีทดสอบและวิธีเกษตรกร 

เมื่อปี 2560 ที่ต าบลบ้านปิน อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ 

 

 
เกษตรกร 

ผลผลิต/ไร่ (ตัน/ไร่) Yield Gap %แป้ง 

วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร 

ระยอง86-13-
เกษตรศาสตร์50 

วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร 

ระยอง86-
13 

เกษตรศาสตร์
50 ระยอง86-13 

เกษตรศาสตร์
50 

1 นายชนันท์ กาวีวน 5.76 6.20 -0.44 28.10 26.10 

2 นางกัลยา  หลงลาย 5.04 4.96 0.08 31.50 27.90 

3 นายผจญ ใจจาน 6.72 5.54 1.18 34.00 28.50 

4 นายศรีบุตร ใจมา 5.12 3.06 2.06 30.10 26.00 

5 นายตา ใจมา 4.60 3.90 0.70 31.00 24.10 

6 นายศรีทน ใจมา 2.86 3.80 -0.94 29.10 22.00 

7 นายคิด โช้ะเบี้ย 4.42 4.40 0.02 29.60 27.70 

8 นายไพศาล ปุกค า 5.40 5.30 0.10 31.50 27.50 

9 นายเสงี่ยม ปุกค า 4.50 4.40 0.10 29.90 21.10 

10 นายพันธุ์  พาใจ 5.94 5.04 0.90 31.70 26.30 

 

เฉลี่ย 5.04 4.66 0.38 30.65 25.72 

 

T-test 

  

1.53ns 

  ns เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของผลผลิตโดยวิธี Paired t-test: ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 
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ตารางที่ 4 ต้นทุน รายได้ และค่า BCR ของมันส าปะหลังระหว่างวิธีทดสอบและวิธีเกษตรกร เมื่อปี 2560  

ที่ต าบลบ้านปิน อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ 

ล าดับ ชื่อเกษตรกร 

ต้นทุน รายได้ (บาท/ไร่) BCR 

(บาท/ไร่) ระยอง 86-13 
เกษตรศาสตร์

50 
ระยอง 86-

13 เกษตรศาสตร์50 

1 นายชนันท์ กาวีวน 4,650 12,096  13,020 2.60 2.80 

2 นางกัลยา  หลงลาย 4,500 10,584  10,416 2.35 2.31 

3 นายผจญ ใจจาน 4,500 14,112  11,634 3.14 2.59 

4 นายศรีบุตร ใจมา 4,620 10,752  6,426 2.33 1.39 

5 นายตา ใจมา 4,200 9,660  8,190 2.30 1.95 

6 นายศรีทน ใจมา 4,600 6,006  7,980 1.31 1.73 

7 นายคดิ โช้ะเบี้ย 4,500 9,282  9,240 2.06 2.05 

8 นายไพศาล ปุกค า 4,600 11,340  11,130 2.47 2.42 

9 นายเสงี่ยม ปุกค า 5,100 9,450  9,240 1.85 1.81 

10 นายพันธุ์  พาใจ 4,700 12,474  10,584 2.65 2.25 

 เฉลี่ย 4,597 10,576 9,786 2.31 2.13 

*ราคามันส าปะหลังเมื่อเดือนธันวาคม 2560-มกราคม  2561 เฉลี่ย 2.10 บาท/กิโลกรัม 

การประเมินการยอมรับเทคโนโลยี 

  ด าเนินการประเมินการยอมรับเทคโนโลยี โดยการใช้แบบสอบถามและการจัด เสวนาแลกเปลี่ยนความรู้
ระหว่างเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลังกับเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่  หมู่ 7 ต าบลบ้านปิน  อ าเภอลอง  จังหวัดแพร่  ในวันที่ 
12 มิถุนายน  2561 โดยมีเกษตรกร จ านวน 25 ราย เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้  โดยใช้เทคโนโลยีที่มีความ
เหมาะสมกับพ้ืนที่ โดยเนื้อหาการถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้แก่ มันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 86-13 และการปลูกมัน
ส าปะหลัง และสนับสนุนแผ่นพับวิชาการ ได้แก่ 1)การปลูก ดูแลรักษาและการเก็บเก่ียวมันส าปะหลัง 2) พันธุ์มัน
ส าปะหลัง และ 3) โรคและแมลงในมันส าปะหลัง นอกจากนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกมัน
ส าปะหลัง พบว่า เกษตรกรยอมรับเทคโนโลยีด้านพันธุ์ คือ ยอมรับพันธุ์ระยอง 72 ระยอง 86-13 และระยอง 11 
คิดเป็น 92, 60 และ 52 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึน 20 ราย คิดเป็น 80 เปอร์เซ็นต์ และมี
รายได้เท่าเดิม 5 ราย  หรือ 20 เปอร์เซ็นต์ 
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9.สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ:  

พันธุ์มันส าปะหลังที่เหมาะสมในพื้นท่ีจังหวัดแพร่ ทั้ง 2 ปี พันธุ์ระยอง 86-13 ให้ผลผลิตไม่แต กต่างจาก
พันธุ์เกษตรศาสตร์50  โดยพันธ์ระยอง 86-13 ได้ผลผลิตเฉลี่ย 5.04-5.89 ตันต่อไร่ มีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 4,597-
4,858 บาทต่อไร่  มีรายได้ 8,838-10,576 บาทต่อไร่  ส่วนพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 ให้ผลผลิตเฉลี่ย  4.66-5.40 ตัน
ต่อไร่  มีรายได้ 8,103-9,786 บาทต่อไร่   

 

10.การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

- ถ่ายทอดความรู้ด้านพันธุ์มันส าปะหลังสู่เกษตรกร ในพ้ืนที่จังหวัดแพร่ จ านวน 20 แปลง  
- ปี 2561ได้ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร 120 ราย   
- มีการกระจายท่อนพันธุ์ให้แก่เกษตรกรอ่ืน ๆ จ านวน 50ราย 

 

11.ค าขอบคุณ  

 งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งข อง โครงการทดสอบเทคโนโลยีการผลิตพืชไร่ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน  
ขอขอบคุณ ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง ที่ให้ความอนุเคราะห์ท่อนพันธุ์มันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 86-13 ที่ใช้ในการ
ทดสอบ และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ทุกท่าน ที่ให้ความช่วยเหลือตลอดกา ร
ด าเนินการวิจัยในครั้งนี้ 

 

12.เอกสารอ้างอิง  

กรมวิชาการเกษตร. 2550. เทคนิคการปรับปรุงพันธุ์มันส าปะหลัง. กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและ
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เกษตรกร. 2554. ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เกษตรกรอ าเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ .* 
วลัยพร ศะศิประภา  และเถลิงศักดิ์ วีระวุฒิ. 2554. ดิน น้ า และการจัดการปลูกมันส าปะหลัง. สถาบันวิจัยพืชไร่,
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ประจ าเดือนพฤษภาคม 2558.  
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2553. สถิติการเกษตรของประเทศไทย ปี 2552. ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.กรุงเทพฯ. 174 หน้า. 
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13. ภาคผนวก  

 

  

(ก) เกษตรกรเก็บเก่ียวผลผลิตมันส าปะหลังอายุ 11-
12 เดือน 

(ข) บันทึกจ านวนหัวและน้ าหนักผลผลิตมันส าปะหลัง 

  

(ค) ผลผลติมันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 86-13 (ง) ผลผลิตมันส าปะหลังพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 

ภาพภาคผนวกท่ี 1 แปลงทดสอบพันธุ์มันส าปะหลังในพื้นที่ ต.บ้านปิน อ.ลอง จ.แพร่ เมื่อปี 2559-2560  

(ก) เกษตรกรเก็บเก่ียวผลผลิตมันส าปะหลังอายุ 11-12 เดือน (ข) บันทึกจ านวนหัวและน้ าหนักผลผลิตมัน
ส าปะหลัง (ค) ผลผลิตมันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 86-13 (ง) ผลผลิตมันส าปะหลังพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 

 

 

 
 


