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รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองสิ้นสุดปี 2561 

1.  แผนงานวิจัย  ทดสอบเทคโนโลยกีารผลิตพืชเศรษฐกิจหลักในพื้นทีภ่าคเหนือตอนบน 
2. โครงการวิจัย  ทดสอบเทคโนโลยีการผลิตพืชไร่ในพ้ืนทีภ่าคเหนือตอนบน 
    กิจกรรมที่ 1   การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลังในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน  
3. ชื่อการทดลอง การทดลองที่ 2 การทดสอบพันธุ์มันส าปะหลังที่เหมาะสมในพื้นท่ีจังหวัดล าพูน 
   Testing on Cassava Varieties for High Yield in Lamphun Province 
4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าแผนงานวิจัย นางสาวศิริพร หัสรังสี  ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 
หัวหน้าการทดลอง นางสาวฉัตรสุดา เชิงอักษร   ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 
ผู้ร่วมงาน  นางสาวประนอม ใจอ้าย   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ 

นางสาวพรรณพิมล สุริยะพรหมชัย  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ 
นางพัชราภรณ์ ลีลาภิรมย์กุล ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 
นางสาวศิริพร หัสสรังสี  ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 

5.  บทคัดย่อ 
การทดสอบพันธุ์มันส าปะหลังที่เหมาะสมในพื้นท่ีจังหวัด ล าพูน โดยมี วัตถุประสงค์เพ่ื อทดสอบและ

พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต มันส าปะหลังที่เหมาะสมใน พ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตมัน
ส าปะหลัง และขยายผลสู่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย ในพ้ืนที่ ด าเนินการใน อ าเภอทุ่งหัวช้าง  และอ าเภอลี้ 
ระหว่างปี 2559-2561  โดยคัดเลือกเกษตรกรเพ่ือเข้าร่วมการทดสอบปีละ 10 ราย รายละ 2 ไร่ เปรียบเทียบ
พันธุ์ มันส าปะหลัง  พันธุ์ระยอง 86-13 และพันธุ์ที่เกษตรกรใช้  (พันธุ์ ระยอง 5/ระยอง 11) และเก็บเกี่ยว
ผลผลิตมันส าปะหลัง ที่มีอายุการเก็บเกี่ยว 10-12 เดือน พบว่า  ปี 2559/2560 ผลผลิตมันส าปะหลังพันธุ์
ระยอง 86-13 สูงกว่าพันธุ์ที่เกษตรกรเลือกใช้ คือ พันธุ์ระยอง 5 อย่างมีนัยส าคัญที่ระดั บความเชื่อมั่น 95% 
มันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 86-13 ให้ผลผลิตหัวสด  2.98-5.61 ตันต่อไร่ และ พันธุ์ที่เกษตรกรเลือกใช้  (พันธุ์
ระยอง 5) ผลผลิต หัวสด   2.71- 6.87 ตันต่อไร่ เกษตรกรมีรายได้และค่าตอบแทนจาก มันส าปะหลังพันธุ์
ระยอง 86-13 สูงกว่า มันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 5 โดยมีสัดส่วนการลงทุน (Benefit cost ratio : BCR) ของ 
มันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 86-13 เป็น 1.14-3.12 มันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 5 มีค่า BCR 1.12-2.74  

การทดสอบในปีที่ 2 (2560/2561) มันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 86-13 ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์ที่เกษตรกร
เลือกใช้ คือ พันธุ์ระยอง 11 อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 99% ซึ่งมันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 86-13 ให้
ผลผลิตหัวสด 4.08-6.71 ตันต่อไร่ ในขณะที่ พันธุ์ระยอง 11 ให้ผลผลิตหัวสด  3.53-5.71 ตันต่อไร่ พบว่า  
เกษตรกรมีรายได้ และผลตอบแทนจาก มันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 86-13 สูงกว่ามันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 11 
พบว่า มันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 86-13 มีค่า BCR 1.30-2.58 มันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 11 มีค่า BCR 1.20-
2.53 จากผลการทดสอบในทั้งสองฤดูกาลปลูก มันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 86-13 จึงเป็นพันธุ์มันส าปะหลังที่
สามารถแนะน าให้เกษตรกรสามารถปลูกและให้ผลผลิตดีในพื้นที่จังหวัดล าพูน 
 ด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้สนใจการปลูกมั นส าปะหลัง ในวันถ่ายทอด
เทคโนโลยีและบริการการเกษตร เพ่ือเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ปี 2561 อ.ลี้ จ.ล าพูน ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 
ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสิ้นค้าเกษตรอ าเภอลี้ ให้แก่เกษตรกรจากทุกต าบล จ านวน 
220 คน เกษตรกรได้เก็บท่อนพันธุ์มันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 86-13 ที่ใช้ทดสอบในปี 2560/2561 เพ่ือปลูกใน
พ้ืนที่ของตนเองในปี 2561 และกระจายท่อนพันธุ์ให้ผู้ปลูกข้างเคียง โดยจากเดิมพ้ืนทีทดสอบจ านวน 10 ไร่สู่
เกษตรกรจ านวน 20 ราย พ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 86-13 ประมาณ 100 ไร่ 
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Abstract 
Testing on suitable cassava varieties for high yield in Lamphun province was 

examined in 2016-2018. The objective of experiment was increasing yield of cassava by using 
suitable varieties. The variety of cassava that farmer’s used was compared with “Rayong 86-
13” (launched by Department of agriculture in 2014). Frist crop (2016/2017), the result found 
that yield of cassava varieties Rayong 86-13 (2.96-5.61 ton/rai or 18.4-35.1 ton/hec) was 
significant higher than farmer’s used : Rayong 5 (2.71-6.87 ton/rai or 16.9-42.9 ton/hec). The 
second crop (2017/2018) yield of Rayong 86-13 was 4.08-6.71 ton/rai or 25.5-41.9 ton/hec 
higher than farmer’s used : Rayong 11 (3.53-5.71 ton/rai or 22.1-35.7 ton/hec). The result of 2 
croppings showed that cassava “Rayong 86-13” was suitable for cassava production in 
Lamphun Province.  

The suitable of cassava variety “Rayong 86-13” was transferred on the day of 
agricultural service by Ministry of Agriculture and Cooperative (18 May 2018) at Learning 
Center for Increasing Agricultural Production, Li District, Lamphun Province for 220 farmers. 
Furthermore, after farm trial experiment the farmers collected the “Rayong 86-13” cutting 
for planted in their own area in the year 2018 and spread out for nearby farmers about 100 
rai (16 hec). 
 
6. ค าน า 

พ้ืนที่ภาคเหนือตอนบนประกอบด้วย 8 จังหวัดคือ เชียงใหม่ เชียงราย ล าพูน ล าปาง แพร่ น่าน 
พะเยา และ แม่ฮ่องสอน มีพ้ืนที่ถือครองทางการเกษตร 7.5 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 14 ของพ้ืนที่ทั้งหมด 
จังหวัดล าพูนมีศักยภาพการผลิตพืชได้หลากหลายชนิด ตั้งแต่การปลูกข้าว พืชไร่ พืชผัก ไม้ผล ไม้ดอก และเริ่ม
มีการปลูกมันส าปะหลังอย่างแพร่หลายตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา พบว่า ในปี 2560 มีพ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลัง 
3,919 ไร่ ให้ผลผลิต 11,726 ตัน มีผลผลิตเฉลี่ยต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว 3.1 ตันต่อไร่ (ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร , 2562) จากการพัฒนาประเทศที่ผ่านมาพบว่า การพัฒนาการเกษตรเน้นการเพ่ิมผลผลิตเป็นหลัก 
ท าให้มีการบุกรุกพ้ืนที่เพ่ือขยายพ้ืนที่ปลูกพืช การใช้พื้นที่ปลูกพืชที่ไม่เหมาะสม มีการใช้พื้นที่ผลิตและปัจจัย
การผลิตไม่เต็มศักยภาพ  ขาดการปรับปรุงบ ารุงดิน โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยซึ่งเป็นเกษตรกรส่วนใหญ่ ใน
พ้ืนที่ เป็นผลให้มีต้นทุนการผลิตสูง ผลิตผลที่ลูกค้าต้องการมีปริมาณน้อย เกษตรกรได้รับผลตอบแทนต่ า 
เกษตรกรประสบปัญหาเรื่องต้นทุนสูง คุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ยังด้อยคุณภาพ จากสภาพพ้ืนที่ที่แตกต่างกัน
ทั้งด้านกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ท าให้การใช้เทค โนโลยีของเกษตรกรมีความแตกต่าง
กันในแต่ละพ้ืนที ่

การผลิตพืชไร่ในภาคเหนือตอนบน พบว่าเกษตรกรมีการเปลี่ยนแปลงพืชปลูกใหม่ขึ้นกับราคาผลผลิต
ในท้องตลาด เช่น การปรับเปลี่ยนการปลูกอ้อยเป็นมันส าปะหลังในพ้ืนที่จังหวัดล าปาง หรือเพ่ือทดแทน
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในจังหวัดแพร่ ล าพูน เป็นต้น เกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง ในพ้ืนที่ปลูกใหม่ ขาดความรู้ใน
การเลือกใช้พันธุ์ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่จึง น าท่อนพันธุ์มาจากแหล่งปลูกต่างๆ เช่น จากภาคเหนือตอนล่างหรือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขาดแคลนท่อนพันธุ์ดี มีคุณภาพ และเหมาะสมต่อสภาพพ้ืนที่ของตนเอง นอกจากนี้
ราคาท่อนพันธุ์ ยังสูงถึง 3-7 บาทต่อท่อน เกษตรกรส่วนใหญ่ขาดประสบการณ์ในการปลูก และก าจัดศัตรูพืช 
แต่เนื่องจากการระบาดของโรคและแมลงยังมีไม่มากจึงยังไม่ส่งผลกระทบต่อความเสียหายผลผลิต ดังนั้น
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ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จึงน าผลการวิจัยหรือเทคโนโลยีที่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ ที่มีอยู่
ของกรมวิชาการเกษตร เช่น พันธุ์มันส าปะหลังที่ให้ผลผลิตสูง ได้แก่ 
 พันธุ์ระยอง 5 ล าต้นสีเขียวอมน้ าตาล แผ่นใบรูปร่างเป็นแบบ ใบหอกใบแก่สีเขียวเข้ม ยอดอ่อนสีม่วง
อมน้ าตาล ก้านใบสีแดงเข้ม หัวรูปร่างอ้วนป้อม เปลือกนอกหัวสีน้ าตาลอ่อน เนื้อหัวสีขาว มีเปอร์เซ็นต์แป้ง
เฉลี่ย 22.8 เปอร์เซ็นต์ในฤดูฝน  ลักษณะเด่นผลผลิตหัวสดสูง 4.42 ตันต่อไร่ ผลผลิตมั นแห้งสูง 1.55 ตันต่อไร่
และผลผลิตแป้ง 1.03 ตันต่อไร่ มีความงอกของท่อนพันธุ์ที่ใช้ปลูกดี และต้นพันธุ์อยู่รอดจนถึงเวลาเก็บเกี่ยวสูง 
93 เปอร์เซ็นต์ มีเสถียรภาพและปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี ฤดูปลูกที่เหมาะสม ต้นฤดูฝน เดือน
พฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายนปลายฤดูฝน เดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม ข้อควรระวัง เป็นโรคใบไหม้ได้ง่ายกว่า
พันธุ์อ่ืนๆ แต่อาการไม่รุนแรงถึงกับท าให้ต้นตาย (สมศักดิ์, 2548) 
 พันธุ์ระยอง 11 ล าต้นสีเขียวเงิน ความสูงประมาณ 170-220 เซนติเมตร ล าต้นโค้งเล็กน้อย มีการ
แตกกิ่งที่ระดับความสูงใกล้ยอด กิ่งท ามุมกับล าต้น 60-90 องศา มีจ านวนล าที่ใช้ท าพันธุ์ 1-3 ล าต่อต้น ก้านใบ
สีเขียวอมแดง ใบกลางรูปใบหอก ใบแก่สีเขียวเข้ม ยอดอ่อนสีเขียวอมน้ าตาลเข้มถึงม่วง เปลือกนอกหัวสี
น้ าตาล เนื้อหัวสีขาว มีเปอร์เซ็นต์แป้งสูง เมื่อเก็บเกี่ยวในฤดูฝน มีเปอร์เซ็นตแ์ป้ง 25.8 เปอร์เซ็นต์ ในฤดูฝนให้
ผลผลิตแป้ง 1.25 ตันต่อไร่ เก็บเก่ียวฤดูแล้ง เปอร์เซ็นต์แป้งจะสูงขึ้นเป็น 29-32 เปอร์เซ็นต ์(สมศักดิ์, 2548) 
   พันธุ์ระยอง 86-13 (รับรองพันธุ์ ปี 2556 ) มีลักษณะเด่น คือ ให้ผลผลิตหัวสดสูง เฉลี่ย 4,513 
กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าพันธุ์ระยอง 5 ระยอง 7 และระยอง 9 คิดเป็นร้อยละ 3, 3 และร้อยละ 4 ทั้งยังให้ผลผลิต
แป้งสูง เฉลี่ย 1,196 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าพันธุ์ระยอง 5 ระยอง 7 และระยอง 9 คิดเป็นร้อยละ 16, 14 และ
ร้อยละ 9 นอกจากนั้น ยังมีแป้งสูง เฉลี่ย   26.3 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสูงกว่าพันธุ์ระยอง 5 ระยอง 7  และระยอง 9 
คิดเป็นร้อยละ 14, 11 และร้อยละ 5 และยังให้ผลผลิตมันแห้งสูงถึง 1,705 กิโลกรัมต่อไร่  สามารถปลูกได้ใน
พ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลังทั่วไป ทั้งภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ซึ่งพ้ืนที่ที่ให้ผลผลิต
สูง ได้แก่ จังหวัดชัยนาท ขอนแก่น เลย มหาสารคาม นครรา ชสีมา และอุบลราชธานี เป็นต้น อนาคตคาดว่า 
มันส าปะหลังพันธุ์นี้จะเป็นทางเลือกใหม่ของเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลังทั่วประเทศ ที่จะใช้พันธุ์ไปปลูกเพ่ือ
ป้อนผลผลิตเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรม และคาดว่า จะเป็นอีกพันธุ์หนึ่งที่ได้รับความนิยมสูงขึ้น (ด ารงค,์ 2557) 

โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพ่ือทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต มันส าปะหลังที่เหมาะสมใน
พ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน  ซึ่งเกษตรกรสามารถ น าเทคโนโลยี ไปปรับใช้กับให้มีความเหมาะสมกับ พ้ืนที่ เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพการผลิตมันส าปะหลัง และขยายผลสู่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่ จ.ล าพูน  
 

7. วิธีด าเนินการ 
    -  อุปกรณ์ 

1. ท่อนพันธุ์มันส าปะหลัง ได้แก่ พันธุ์ระยอง 86-13 และพันธุ์ที่เกษตรกรเลือกใช้  
ได้แก่ พันธุ์ระยอง 5 และ พันธุ์ระยอง 11 

2. สารป้องกันก าจัดแมลงไทอะมีโทแซม 25%WG 
3. ปุ๋ยเคมี ได้แก่ ปุ๋ยสูตร 15-15-15  46-0-0  18-46-0 เป็นต้น 

- วิธีการ 
วางแผนการทดลอง แบบ Randomize Complete Block Design : RCB จ านวน 2 กรรมวิธี 2 ซ้ า  
กรรมวิธีที่ 1 มันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 86-13  
กรรมวิธีที่ 2 มันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 5 และพันธุ์ระยอง 11  (พันธุ์ที่เกษตรกรใช้) 
โดยวิเคราะห์ Yield Gap Analysis และเปรียบเทียบกรรมวิธีโดยใช้ T-test  
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เตรียมพื้นท่ีโดยการไถ 2 ครั้ง ปลูกระยะ 80x80 หรือ 100x100 เซนติเมตร ตัดท่อนพันธุ์ยาว
ประมาณ 20 – 25 เซนติเมตร แช่ท่อนพันธุ์ด้วยสารป้องกันก าจัด เพลี้ยแป้งด้วย ไทอะมีโทแซม 25%WG 
อัตรา 4 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร นาน 5-10 นาที ป้องกันก าจัดศัตรูพืช ที่ส าคัญหากส ารวจพบมีการระบาด ได้แก่ ไร
แดง โดยการฉีดพ่นอมีทราซ (20%EC) อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร และแมลงหวี่ขาว โดยการฉีดพ่น โอ
เมโทเอท (50%SL) อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร ให้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-7-18 หรือ 15-15-15  อัตรา 30-50 
กิโลกรัมต่อไร่ ส าหรับดินร่วนเหนียวหรือดินเหนียวปนกรวด และอัตรา 50-100 กิโลกรัมต่อไร่ ส าหรับดินร่วน
ทราย หรือดินทราย ให้ปุ๋ยครั้งเดียวหลังปลูก 1-2 เดือน เมื่อดินมีความชื้นเพียงพอ โดยโรยสองข้างของต้นตาม
แนวกว้างของพุ่มใบ แล้วกลบดินและเก็บเก่ียวผลผลิตหัวมันส าปะหลังเมื่ออายุ 10-12 เดอืน 

บันทึกข้อมูล 
1. การปฏิบัติงานต่างๆ ในแปลง เช่น วันปลูก การก าจัดวัชพืช การดูแลรักษา และการเก็บเกี่ยว 
2. ข้อมูลทางด้านเกษตร : การเจริญเติบโต ผลผลิต  องค์ประกอบผลผลิต (น้ าหนักสด เปอร์เซ็นต์แป้ง)  
3. ข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์ : ต้นทุนการผลิต และผลตอบแทน 
4. ข้อมูลทางด้านสังคม : ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อเทคโนโลยี 
5. ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อเทคโนโลยี 

 
วิเคราะห์ข้อมูล 

1. วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ Yield Gap Analysis และหาความแตกต่างค่าเฉลี่ยของ 2 ประชาการโดยใช้ 
Paired T-test 

2. ต้นทุนการผลิต ต้นทุนผันแปรรายได้สุทธิ (Cost and Return Analysis) และสัดส่วนรายได้ต่อการ
ลงทุน (Benefit Cost Ratio : B/C ratio) 

-   เวลาและสถานที่  
ระยะเวลา ปีที่เริ่มต้น 2559 ปีที่สิ้นสุด 2561 
ทดสอบในพ้ืนที่เกษตรกรจังหวัดล าพูน ปีละ 10 ราย รายละ 2 ไร่ 

 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
ปีที่ 1 การทดสอบพันธุ์ในส าปะหลังปีในพ้ืนที่เกษตรกรต าบลบ้านปวง อ าเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดล าพูน  

จ านวน 10 ราย ๆ ละ 2 ไร่  ตามแผนการปฏิบัติงาน  กรรมวิธีที่ 1 มันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 86-13 กรรมวิธีที่ 
2 มันส าปะหลังที่เกษตรกรใช้ คือ พันธุ์ระยอง 5 เกษตรกรเก็บเก่ียวมันส าปะหลังในเดือน กุมภาพันธ์- เมษายน 
2560 โดยมีอายุการเก็บเกี่ยว 10-12 เดือน ผลผลิตมันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 86-13 สูงกว่าพันธุ์ที่เกษตรกร
เลือกใช้ คือ พันธุ์ระยอง 5 อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยมันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 86-13 มี
ผลผลิตหัวสด  2.98-5.61 ตันต่อไร่ และ พันธุ์ที่เกษตรกรเลือกใช้ ผลผลิตหัวสด 2.71- 6.87 ตันต่อไร่ จากการ
วิเคราะห์องค์ประกอบผลผลิตพบว่า  เปอร์เซ็นต์แป้ง มันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 86-13 อยู่ระหว่าง  24.2-34 
และเปอร์เซ็นต์แป้ง มันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 5 อยู่ระหว่าง  24.3-29.5 (ตารางที่ 1) บันทึกข้อมูลด้าน
เศรษฐศาสตร์ พบว่า  เกษตรกรมีรายได้จาก มันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 86-13 เป็นเงิน 4,172-8,415 บาทต่อไร่ 
ให้ผลตอบแทน 566-5,345 บาทต่อไร่ ในขณะที่ มันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 5 เกษตรกรมีรายได้ 3,794-10,305 
บาทต่อไร่ ให้ผลตอบแทน 496-6,550 บาทต่อไร่ โดยมีสัดส่วนการลงทุน (Benefit cost ratio : BCR) ของ 
มันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 86-13 ระหว่าง 1.14-3.12 ในขณะที่มันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 5 มีค่า BCR 1.12-
2.74 ดังนั้นเกษตรกรส่วนใหญ่ ได้รับผลตอบแทนจากการปลูกมันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 86-13 มากกว่าการ
ปลูกมันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 5 (ตารางที่ 2)  
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ตารางที่ 1 ผลผลิตต่อไร่ Yield gap เปอร์เซ็นต์แป้งมันส าปะหลังที่ปลูกปี 2559/2560  จังหวัดล าพูน  
 ผลผลิตหัวสด (ตัน./ไร่) Yield Gap %แป้ง 
 พันธุ์ทดสอบ 

ระยอง 86-13 
พันธุ์เกษตรกร 

(ระยอง 5) 
ระยอง 86-13-

ระยอง 5 
พันธุ์ทดสอบ 
ระยอง 86-13 

พันธุ์เกษตรกร 
(ระยอง 5) 

1. นายสุทิน  ปันทนันท์ 3.37 3.20 0.17 25.4 25.4 
2. นายศรชัย  ใต้ตา 5.01 6.87 -1.86 31.6 31.6 
3. นายบัญชา  จายศ 4.16 4.08 0.08 24.2 24.2 
4. นายไทยทวี  วีระสิงห ์ 5.50 4.43 1.07 34.0 34.0 

5. นางอารี  พวงมาลัย 4.73 4.04 0.69 30.1 30.1 

6. นายวีระศักดิ์  ศักดิ์อุดม 5.61 3.9 1.71 31.6 31.6 
7. นายเพชรสยาม  จันตา 4.05 4.16 -0.11 29.4 29.4 
8. นางล าดวน  วีระสิงห ์ 4.66 3.98 0.68 32.0 32.0 
9. นายประพันธ์  พวงมาลัย 2.98 2.71 0.27 27.6 27.6 
10. นายบุญทา  ค าวังพฤกษ์ 3.29 3.24 0.05 30.1 30.1 

เฉลี่ย 4.34 4.06 0.28 29.6 29.6 
T-test   2.61*   

* แตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% วิธี  
 

ตารางที่ 2 ต้นทุน  รายได้  และค่า BCR มันส าปะหลังที่ปลูกปี 2559/2560 จังหวัดล าพูน 

ช่ือเกษตรกร 
ต้นทุน รายได้ (บาท/ไร)่ ผลตอบแทน (บาท/ไร่) BCR 

(บาท/ไร่) 
ระยอง 
86-13 

ระยอง 
5 

ระยอง 
86-13 

ระยอง 
5 

ระยอง 
86-13 

ระยอง 
5 

1. นายสุทิน  ปันทนันท์ 2,005 4,718 4,480 2,713 2,475 2.35 2.23 

2. นายศรชัย  ใต้ตา 3,755 7,515 10,305 3,760 6,550 2.00 2.74 

3. นายบัญชา  จายศ 3,040 5,824 5,712 2,784 2,672 1.92 1.88 

4. นายไทยทวี  วีระสิงห ์ 2,355 7,700 6,202 5,345 3,847 3.27 2.63 

5. นางอารี  พวงมาลัย 3,820 6,622 5,656 2,802 1,836 1.73 1.48 

6. นายวีระศักดิ์  ศักดิ์อุดม 3,620 8,415 5,850 4,795 2,230 2.32 1.62 

7. นายเพชรสยาม  จันตา 4,216 6,075 6,240 1,859 2,024 1.44 1.48 

8. นางล าดวน  วีระสิงห ์ 2,092 6,524 5,572 4,432 3,480 3.12 2.66 

9. นายประพันธ์  พวงมาลัย 2,592 4,172 3,794 1,580 1,202 1.61 1.46 

10. นายบุญทา  ค าวังพฤกษ์ 4,040 4,606 4,536 566 496 1.14 1.12 

เฉลี่ย 3,154 6,217 5,835 3,064 2,681 2.09 1.93 
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  ปีที่ 2 ด าเนินการปลูกทดสอบเปรียบเทียบพันธุ์มันส าปะหลังปี 2560/2561 ในพ้ืนที่เกษตร อ .ลี้ และ 
อ.ทุ่งหัวช้าง จ .ล าพูน จ านวน 10 ราย เก็บเก่ียวผลผลิตตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึง มีนาคม 2561 โดยมัน
ส าปะหลังพันธุ์ระยอง 86-13 ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์ที่เกษตรกรเลือกใช้ คือ พันธุ์ ระยอง 11 อย่างมีนัยส าคัญที่
ระดับความเชื่อม่ัน 99% ซึ่งมันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 86-13 ให้ผลผลิตหัวสด 4.08-6.71 ตันต่อไร่ ในขณะที่ 
พันธุ์ระยอง 11 ให้ผลผลิตหัวสด 3.53-5.71 ตันต่อไร่ นอกจากนี้พบว่า มันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 86-13 มี
เปอร์เซ็นตแ์ป้งสูงกว่า พันธุ์ระยอง 11 โดยมันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 86-13 มีเปอร์เซ็นต์แป้งอยู่ระหว่าง 29.3-
32.6 พันธุ์ระยอง 11 มีเปอร์เซ็นต์แป้งอยู่ระหว่าง 25.2-29.1 (ตารางที่ 3) บันทึกข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์ 
พบว่า  เกษตรกรมีรายได้จาก มันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 86-13 เป็นเงิน  8,610-14,416 บาทต่อไร่  ให้
ผลตอบแทน 2,114-7,171 บาทต่อไร่ ในขณะที่ มันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 11 เกษตรกรมีรายได้ 7,766-
12,277 บาทต่อไร่ ให้ผลตอบแทน 1,442-5,580 บาทต่อไร่ สัดส่วนการลงทุน (Benefit cost ratio : BCR) 
พบว่า มันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 86-13 มีค่า BCR 1.30-2.58 มันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 11 มีค่า BCR 1.20-
2.53 ดังนั้นมันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 86-13 มีค่าเฉลี่ยมีการลงทุนในการปลูกที่คุ้มค่ามากกว่าส่วนมัน
ส าปะหลังพันธุ์ระยอง 11 (ตารางที่ 4) 

 

ตารางที่ 3 ผลผลิตต่อไร่ Yield gap และเปอร์เซ็นต์แป้งมันส าปะหลังปี 2560/2561 อ าเภอลี้ และทุ่งหัวช้าง  
จังหวัดล าพูน 

 
 

เกษตรกร 

ผลผลิตหัวสด (ตัน/ไร่) Yield Gap %แป้ง 

วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร ระยอง 86-13 วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร 

ระยอง86-13 ระยอง 11 ระยอง11 ระยอง86-13 ระยอง 11 

1 กรรนิกา ปวรรณา 4.53 4.17 0.36 32.6 27.7 

2 สมชาย ชัยมูล 4.10 4.04 0.06 30.8 27.3 

3 นงคราญ วันต๊ะลา 6.71 5.71 1.00 31.2 27.5 

4 สนิท เขื่อนชัยวงค์ 5.52 4.58 0.94 31.1 28.4 

5 นิคม เขื่อนชัยวงค์ 4.87 4.21 0.66 31.0 26.3 

6 บัญชา จายศ 4.62 4.40 0.22 29.3 25.4 

7 สุทิน ปันทนันท์ 4.29 3.53 0.76 29.8 25.2 

8 ศรชัย ใต้ตา 4.28 4.10 0.18 30.2 28.6 

9 ไทยทว ีวีระสิงห ์ 4.12 3.85 0.27 31.4 29.1 

10 ล าดวน วีระสิงห ์ 4.08 3.66 0.42 30.6 27.8 

 
เฉลี่ย 4.70 4.22 0.47 30.8 27.3 

 
T-test   4.35**   

** แตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99% 
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ตารางที่ 4 ต้นทุน รายได้ และค่า BCR ของมันส าปะหลังที่ปลูกปี 2559 ของเกษตรกร จังหวัดล าพูน 

ล าดับ ช่ือเกษตรกร 
ต้นทุน ราคา รายได้ (บาท/ไร)่ ผลตอบแทน (บาท/ไร่) BCR 

(บาท/ไร่) 
(บาท/
กก.) 

ระยอง 
86-13 

ระยอง 
11 

ระยอง 
86-13 

ระยอง 
11 

ระยอง 
86-13 

ระยอง 
11 

1 กรรนิกา ปวรรณา 7,305 2.10 9,503 8,747 2,198 1,442 1.30 1.20 

2 สมชาย ชัยมูล 6,496 2.10 8,610 8,474 2,114 1,978 1.33 1.30 

3 นงคราญ วันต๊ะลา 7,245 2.15 14,416 12,277 7,171 5,032 1.99 1.69 

4 สนิท เขื่อนชัยวงค์ 6,164 2.20 12,133 10,076 5,969 3,912 1.97 1.63 

5 นิคม เขื่อนชัยวงค์ 6,475 2.20 10,703 9,251 4,228 2,776 1.65 1.43 

6 บัญชา จายศ 3,650 2.10 9,408 9,230 5,758 5,580 2.58 2.53 

7 สุทิน ปันทนันท์ 3,720 2.20 9,427 7,766 5,707 4,046 2.53 2.09 

8 ศรชัย ใต้ตา 4,210 2.25 9,630 9,225 5,420 5,015 2.29 2.19 

9 ไทยทว ีวีระสิงห ์ 4,220 2.20 9,064 8,470 4,844 4,250 2.15 2.01 

10 ล าดวน วีระสิงห ์ 3,432 2.15 8,772 7,869 5,340 4,437 2.56 2.29 

 
เฉลี่ย 5,292 2.17 10,167 9,138 4,875 3,847 2.03 1.84 

   

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
ด าเนินการทดสอบเทคโนโลยี การผลิตพืชไร่ ในพ้ืนที่ ภาคเหนือตอนบน ซึ่ง ได้แก่ มันส าปะหลัง ในพ้ืนที่ 

อ าเภอทุ่งหัวช้าง  และอ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน  ระหว่างปี 2559- 2561  โดยคัดเลื อกเกษตรกรเพื่อเข้าร่วมการ
ทดสอบปลีะ 10 ราย รายละ 2 ไร่ เปรียบเทียบพันธุ์มันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 86-13 และพันธุ์ที่เกษตรกรใช้ (พันธุ์
ระยอง 5/ระยอง 11) เก็บเก่ียวผลผลิตมันส าปะหลัง ที่มีอายุการเก็บเกี่ยว 10-12 เดือน พบว่า ปี 2559/2560 มัน
ส าปะหลังพันธุ์ระยอง 86-13 ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์ที่เกษตรกรเลือกใช้ คือ พันธุ์ระยอง 5 อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% โดยมันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 86-13 มีผลผลิตหัวสด 2.98-5.61 ตันต่อไร่ และ พันธุ์ที่เกษตรกร
เลือกใช้(พันธุ์ระยอง 5) ผลผลิตหัวสด  2.71- 6.87 ตันต่อไร่ วิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์  พบว่า เกษตรกรมี
รายได้และค่าตอบแทนจากมันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 86-13 สูงกว่า มันส าปะหลัง พันธุ์ระยอง 5 โดยมีสัดส่วนการ
ลงทุน (Benefit cost ratio : BCR) ของ มันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 86-13 เป็น 1.14-3.12 ในขณะที่มันส าปะหลัง
พันธุ์ระยอง 5 มีค่า BCR 1.12-2.74  

การทดสอบในปีที่ 2 (2560/2561) มันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 86-13 ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์ที่เกษตรกร
เลือกใช้ คือ พันธุ์ระยอง 11 อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 99% ซึ่งมันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 86-13 ให้
ผลผลิต หัวสด  4.08-6.71 ตันต่อไร่ ในขณะที่ พันธุ์ระยอง 11 ให้ผลผลิตหัวสด  3.53-5.71 ตันต่อไร่ พบว่า  
เกษตรกรมีรายได้ และผลต อบแทนจาก มันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 86-13 สูงกว่ามันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 11 
พบว่า มันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 86-13 มีค่า BCR 1.30-2.58 มันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 11 มีค่า BCR 1.20-2.53 
ดังนั้นมันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 86-13 จึงเป็นพันธุ์มันส าปะหลังที่สามารถแนะน าให้เกษตรกรสามารถปลูกและ
ให้ผลผลิตดีในพ้ืนที่จังหวัดล าพูน 
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10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
  ด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้สนใจการปลูกมันส าปะหลัง ในวันถ่ายทอด
เทคโนโลยี (field day) และบริการการเกษตร เพ่ือเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ปี 2561 อ.ลี้ จ .ล าพูน ในวันที่ 18 
พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสิ้นค้าเกษตรอ าเภอลี้ (หมู่ที่ 12 บ้านใหม่ศรีวิไล 
ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ล าพูน) โดยมีเกษตรกรจากทุกต าบล จ านวน 220 คน เพื่อกระตุ้นให้เก ษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการ
เพาะปลูกใหม่โดยใช้เทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมกับพ้ืนที่ โดยเนื้อหาการถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้แก่ มันส าปะหลัง
พันธุ์ระยอง 86-13 และการปลูกมันส าปะหลัง และสนับสนุนแผ่นพับวิชาการ ได้แก่ 1) การปลูก ดูแลรักษาและ
การเก็บเกี่ยวมันส าปะหลัง 2) พันธุ์มันส าปะหลัง และ 3) โรคและแมลงในมันส าปะหลัง นอกจากนี้ ได้มีการ
แลกเปลี่ยนเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกมันส าปะหลัง ใน อ .ลี้ จ.ล าพูน พบว่า เกษตรกรได้เก็บท่อนพันธุ์มันส าปะหลัง
พันธุ์ระยอง 86-13 ที่ใช้ทดสอบในปี 2560/2561 เพ่ือปลูกในพื้นที่ของตนเองในปี 2561  และแบ่งท่อนพันธุ์ให้ผู้
ปลูกใกล้เคียง โดยจากเดิมพ้ืนทีทดสอบจ านวน 10 ไร่ในเกษตรกร 10 ราย เป็นเกษตรกรจ านวน 20 ราย พ้ืนที่
ปลูกพันธุ์ระยอง 86-13 ประมาณ 100 ไร่ 
 

  
ภาพที่ 1 วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (field day) และบริการการเกษตร เพ่ือเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ปี 2561  

อ.ลี้ จ.ล าพูน วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 
 

   
ภาพที่ 2 เกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 86-13 และพ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลังปี 2561 
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11. ค าขอบคุณ 
 ขอขอบคุณศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง ที่อนุเคราะห์ท่อนพันธุ์และข้อมูลด้านวิชาการด้านมันส าปะหลังตลอด
งานวิจัย ขอขอบคุณคุณโสภิตา สมคิด ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 ในการสนับสนุนการจัดท าโครงการ
ด้านการทดสอบ เทคโนโลยีที่เหมาะสมใน การผลิตมันส าปะหลังเฉพาะ พ้ืนที่ ขอขอบคุณส านักงานเกษตรอ าเภอลี้ 
ส านักงานเกษตรอ าเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดล าพูน ในการท างานบูรณาการในพื้นท่ี และก ลุ่มเกษตรกรอ าเภอลี้ และ
อ าเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดล าพูน ในการด าเนินการทดลองทดสอบพันธุ์มันส าปะหลังที่เหมาะสมในพื้นท่ี จังหวัด
ล าพูน 
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