
1. ช่ือชุดโครงการวจัิย   โครงการวจิยัและพฒันาพืชหวั 
2. ช่ือโครงการวจัิย   โครงการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยกีารผลิตมนัแกวในพื้นท่ีจงัหวดัมหาสารคาม 

ช่ือกจิกรรม การพฒันาเทคโนโลยกีารผลิตมนัแกวคุณภาพแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม 
ช่ือกจิกรรมย่อย - 

3, ช่ือการทดลอง อิทธิพลของการใชปุ๋้ยน ้าสกดัมูลสุกรเพื่อเพิ่มคุณภาพและผลผลิตของมนั
แกวในพื้นท่ีจงัหวดัมหาสารคาม 

Effects of Pig Manure Extract as Foliar Fertilizer Application on Yambean Root 
Yield in Mahasarakham Province. 

4. ผู้ด าเนินงาน 
 หัวหน้า  วา่ท่ี ร.ต.อนุชา  เหลาเคน 

ผู้ร่วมงาน            นายนิพนธ์  ภาชนะวรรณ        นายบุญชู  สมสา          นางสาวพนิดา  อ่อนสา 
  นายกฤษฎา  สาทองขาว           นายจกัรพรรด์ิ  วุน้สีแซง 

5. บทคัดย่อ 
  จากการศึกษาผลของการใชน้ ้ าสกดัมูลสุกรซ่ึงไดจ้ากน ้ าแช่มูลสุกรอตัราส่วนมูลสุกร:น ้ า เท่ากบั 1:10 
เป็นเวลา 2 วนั เพื่อใช้เป็นปุ๋ยทางใบมนัแกว ต่อผลผลิต ท่ีอายุการเก็บเก่ียว 93 วนัหลงัปลูก ใชแ้ผนการทดลอง
แบบ RCB 3 ซ ้ า ขนาดแปลงทดลองยอ่ย 40 ตารางเมตร ประกอบดว้ย 4 กรรมวิธี คือ 1) วิธีเกษตรกร ใส่ปุ๋ยตาม
วธีิเกษตรกร และไม่ฉีดพ่นน ้าหมกัชีวภาพ 2) วธีิเกษตรกรแต่มีการฉีดพน่น ้าปุ๋ยหมกัชีวภาพ (น ้ าสกดัมูลสุกรเจือ
จางแลว้) ทุกๆ 2 สัปดาห์ อตัราการฉีด 80 ลิตรต่อไร่ เม่ือมนัแกวอายุ 1 เดือน 3) ไม่ใส่ปุ๋ยเคมีแต่มีการฉีดพ่นน ้ า
ปุ๋ยหมกัชีวภาพ (น ้ าสกดัมูลสุกรเจือจางแลว้) ทุกๆ 2 สัปดาห์ อตัราการฉีด 80 ลิตรต่อไร่ เม่ือมนัแกวอาย ุ1 เดือน 
4) ใส่ปุ๋ยผสมเกรด 12-24-12 อตัรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ ก่อนปลูก และใส่คร้ังท่ี 2 หลงัดายหญา้เสร็จเม่ือมนัแกว
อายุ 1 เดือน ใช้ปุ๋ยเคมีผสมเกรด 13-13-21 อตัรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ ฉีดพ่นน ้ าปุ๋ยหมกัชีวภาพ (น ้ าสกดัมูลสุกร
เจือจางแลว้) ทุกๆ 2 สัปดาห์ อตัราการฉีด 80 ลิตร/ไร่ เม่ือมนัแกวอายุ 1  เดือน ท าการทดลองท่ีแปลงเกษตรกร
บา้นพงโพด   ต.หนองสิม อ.บรบือ จ.มหาสารคาม ระหว่างเดือน มกราคม 2554 ถึง เดือน เมษายน 2554 ผล
การศึกษาพบวา่การใส่ปุ๋ยผสมเกรด 12-24-12 และ 13-13-21 ร่วมกบัฉีดพ่นน ้ าปุ๋ยหมกัชีวภาพ (น ้ าสกดัมูลสุกร
เจือจาง) ทุกๆสัปดาห์ ให้ผลผลิตสูงสุด โดยให้ค่าผลผลิตเฉล่ียอยูท่ี่ 0.15 กิโลกรัมต่อหัว และไดผ้ลผลิตหัวสด 
7.23 ตันต่อไร่ ตามล าดับ ด้านต้นทุนและผลตอบแทน พบว่าการใส่ปุ๋ยผสมเกรด 12-24-12 และ 13-13-21
ร่วมกบัฉีดพ่นน ้ าปุ๋ยหมกัชีวภาพ (น ้ าสกดัมูลสุกรเจือจาง) ใช้ตน้ทุนต ่ากว่าวิธีเกษตรและให้ผลตอบแทนมาก
ท่ีสุด 
 
6. ค าน า 

จากการส ารวจข้อมูลการปลูกมันแกวจังหวดัมหาสารคาม ปี 2549 / 2550  ของศูนย์วิจัยและ
พฒันาการเกษตรมหาสารคาม พบว่ามนัแกวในจงัหวดัมหาสารคาม มีพื้นท่ีปลูกเหลืออยู ่ประมาณ  2,100  



ไร่   เน่ืองจากพื้นท่ีปลูกเดิมถูกเปล่ียนไปปลูกพืชอ่ืน (กรมวิชาการเกษตร, 2550) และเกษตรกรมกัประสบ
ปัญหาในดา้นการผลิต เช่น ถา้ตอ้งการผลผลิตสูงก็ตอ้งใส่ปุ๋ยเคมีมาก ถา้ก าจดัวชัพืชไม่ทนัจะท าให้หัวไม่
สวยและผลผลิตลดลงอยา่งมาก ถา้ขาดน ้าจะท าให้หวัเล็กลีบ รวมทั้งมนัแกวยงัมีน ้ายาง เม่ือถูกผวิหนงัท าให้
เกษตรกรมีอาการเกิดผดผื่น ซ่ึงเป็นปัญหาอย่างยิ่งในการบ ารุงรักษาและเก็บเก่ียวผลผลิต ซ่ึงขณะน้ียงัไม่มี
การศึกษาวจิยัเพื่อพฒันาเทคโนโลยใีหม่ๆเพื่อแกปั้ญหาดงักล่าวและเพิ่มผลผลิตอยา่งจริงจงัมากนกั ดงันั้นจึง
จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งมีการศึกษา วิจยั แนวทางแกปั้ญหาให้กบัเกษตรกร ซ่ึงการให้ปุ๋ยน ้ าชีวภาพทางใบ
โดยใชน้ ้าสกดัมูลสุกร อาจเป็นแนวทางหน่ึงท่ีท าให้ผลผลิตของมนัแกวเพิ่มสูงข้ึน เน่ืองจากมนัแกวจะไดรั้บ
ทั้งน ้ าและปุ๋ยจากน ้ าสกดัมูลสุกรท่ีมีธาตุอาหารหลกัและธาตุอาหารรอง ท าให้มนัแกวเจริญเติบโตคลุมพื้นท่ี
ได้เร็วส่งผลท าให้มีวชัพืชลดน้อยลง และได้ผลผลิตสูงข้ึน อีกทั้ งยงัสามารถทดแทนกับการใช้ปุ๋ยน ้ า/
ฮอร์โมนในทอ้งตลาดเพื่อลดตน้ทุนใหก้บัเกษตรกรผูป้ลูกมนัแกวดว้ย 
 
7. วธีิด าเนินการ 
 ส่ิงทีใ่ช้ในการทดลอง 
  - เมล็ดพนัธ์ุมนัแกว 
  - วสัดุการเกษตร เช่น ปุ๋ยเคมี  
  - วสัดุปรับปรุงดิน เช่น ปุ๋ยน ้าสกดัมูลสุกร 
  - วสัดุและอุปกรณ์ภาคสนามต่างๆ 
  - สารเคมีป้องกนัก าจดัศตัรูพืช 
 แบบและวิธีการทดลอง  ด าเนินการในพื้นท่ี 480 ตารางเมตร ในสภาพไร่-นาของเกษตรกร ใช้

แผนการทดลองแบบ RCB 3 ซ ้ า ขนาดแปลงทดลองย่อย 40 ตารางเมตร ประกอบด้วย 4 กรรมวิธี 
คือ  

1) วธีิเกษตรกร 
2) วธีิเกษตรกรแต่มีการฉีดพ่นน ้ าปุ๋ยหมกัชีวภาพ (น ้ าสกดัมูลสุกรเจือจางแลว้) ทุกๆ 2 

สัปดาห์ อตัราการฉีด 80 ลิตร/ไร่ เม่ือมนัแกวอาย ุ 1  เดือน   
3) ไม่ใส่ปุ๋ยเคมีแต่มีการฉีดพ่นน ้ าปุ๋ยหมกัชีวภาพ (น ้ าสกดัมูลสุกรเจือจางแลว้) ทุกๆ 2 

สัปดาห์ อตัราการฉีด 80 ลิตร/ไร่ เม่ือมนัแกวอาย ุ 1  เดือน  
4) ใส่ปุ๋ยผสมเกรด 12-24-12 อตัรา 25 กก./ไร่ ก่อนปลูก และใส่คร้ังท่ี 2 หลงัดายหญา้

เสร็จเม่ือมนัแกวอายุ  1  เดือน ใช้ปุ๋ยเคมีผสมเกรด 13-13-21 อตัรา 25 กก./ไร่ ฉีด
พน่น ้าปุ๋ยหมกัชีวภาพ (น ้ าสกดัมูลสุกรเจือจางแลว้) ทุกๆ 2 สัปดาห์ อตัราการฉีด 80 
ลิตร/ไร่ เม่ือมนัแกวอาย ุ1 เดือน 

       
 



วธีิปฏิบัติการทดลอง 
                        - ปลูกช่วงปลายฤดูฝน เดือนตุลาตม-ธนัวาคม 
  - การเตรียมดินและระยะปลูก ปฏิบติัตามกรรมวธีิของเกษตรกร 

   - ปลูกดว้ยเมล็ด  ปลูกหลุมละ 2 เมล็ด ลึกประมาณ 2-3 ซม. ประมาณคร่ึงเดือน ตน้มนัแกว
จะเร่ิมงอก ตรวจดูแต่ละหลุม แลว้ถอนตน้มนัแกวท่ีไม่แขง็แรงออก ใหเ้หลือหลุมละ 1 ตน้ 

   - การท าน ้ าสกดัมูลสุกรเพื่อเป็นปุ๋ยทางใบ ในอตัราส่วนมูลแห้ง:น ้ า = 1:10 โดยบรรจุในมุง้
เขียว หมกัแช่ทิ้งไวใ้นถงัท่ีมีฝาหรือพลาสติกปิดสนิทไม่ให้อากาศเขา้เป็นเวลา 24 ชัว่โมง น าถุงบรรจุมูลสุกร
ออกจะได้น ้ าสกดัมูลสุกรท่ีมีปริมาณธาตุอาหารทั้ง 13 ชนิด ในปริมาณท่ีเขม้ข้นมาก (ตารางท่ี 4)  เม่ือจะ
น าไปใชต้อ้งเจือจางดว้ยน ้ าอีก 10 เท่าผสมดว้ยสารจบัใบเล็กนอ้ยฉีดพน่ใบมนัแกวตั้งแต่หลงัปลูก 1 สัปดาห์ 
และทุกๆสัปดาห์ จนเก็บเก่ียว การฉีดพ่นท าในช่วงเชา้หรือในช่วงเยน็ๆให้ทัว่ทั้งดา้นบนและดา้นล่าง อตัรา
การการฉีดพน่ประมาณ 40-80 ลิตรต่อไร่ ข้ึนกบัขนาดและจ านวนใบของมนัแกว 
  - ดูแลรักษา ป้องกนัก าจดัวชัพืชและศตัรูพืชตามความจ าเป็น 

 
การบันทกึข้อมูล 

  ขอ้มูลดิน เช่น คุณสมบติัทางเคมีและทางกายภาพของดินก่อนปลูกและหลงัปลูก 
ขอ้มูลอุตุนิยมวทิยา เช่น สภาพฟ้าอากาศ เช่น ปริมาณน ้าฝน อุณหภูมิ 
  - ตน้ทุนการผลิต รายได ้และผลตอบแทน 

ขอ้มูลอุตุนิยมวทิยา 
   - สภาพฟ้าอากาศ เช่น ปริมาณน ้าฝน อุณหภูมิ 

ขอ้มูลพืช 
- ข้อมูลท่ีใช้ประเมินผลผลิต คุณภาพ และองค์ประกอบผลผลิต เช่น จ านวน

ประชากรในพื้นท่ีปลูก ขนาดและลกัษณะของหวั ความหวาน อายเุก็บเก่ียว และผลผลิตหวัสดต่อไร่ 
- การปฏิบัติดูแลรักษาทุกขั้นตอนตั้ งแต่ปลูกจนกระทั่งเก็บเก่ียวผลผลิตพร้อม

ปัญหาอุปสรรค    
- ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ เช่น ผลผลิต ตน้ทุนผนัแปร รายได ้ก าไรสุทธิ Benefit 

Cost Ratio (BCR) และการยอมรับของเกษตรกร โดยใช้วิธีการจดัประชุมระดมความคิดอย่างต่อเน่ือง โดย
เนน้ใหเ้กษตรกรร่วมคิด ร่วมสรุปบทเรียน ปัญหา อุปสรรค ตลอดจนแนวทางแกไ้ขดว้ยตนเองทุกขั้นตอน 

 

เวลาและสถานที ่
  เร่ิมตน้ (เดือน/ปี)  ตุลาคม 2553 
  ส้ินสุด (เดือน/ปี)  กนัยายน  2554 
   



8. ผลและวจิารณ์ผลการทดลอง 
ไดท้  าการปลูกเม่ือวนัท่ี 9 ม.ค. 2555 และเก็บเก่ียวเพื่อวดัผลผลิตแลว้ เม่ือวนัท่ี 12 เม.ย. 2555 (เก็บเก่ียว

มนัแกวท่ีอายุ 93 วนั ในแปลงเกษตรกรบา้นพงโพด ต.หนองสิม อ.บรบือ จ.มหาสารคาม จากผลการด าเนินงาน
พบวา่ สมบติัทางเคมีบางประการของดินแปลงปลูกมนัแกวในแปลงเกษตรกร เป็นเน้ือดินเป็นดินร่วนปนทราย 
ปฏิกิริยาของดินเป็นกรดปานกลาง (pH 5.66) ปริมาณอินทรียวตัถุ (0.34%) และปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดใน
ดิน (0.017%) อยูใ่นระดบัต ่ามาก ปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์อยูใ่นระดบัปานกลาง 12.95 mg P/kg) และ
ปริมาณโพแทสเซียมท่ีแลกเปล่ียนไดอ้ยูใ่นระดบัต ่า (22.02 mg K/kg) (ตารางท่ี 1) 
 
ตารางที ่1 ผลการวเิคราะห์ดินในแปลงเกษตรกรท่ีปลูกมนัแกวบา้นพงโพด ต.หนองสิม อ.บรบือ จ.มหาสารคาม  

เกษตรกร pH 
LR 

kg/rai 
OM 
% 

N 
% 

Avai.P 
mg/kg 

Exch.K 
mg/kg 

นายสวา่ง  ชยัชนะ 5.66 241.67 0.34 0.017 12.95 22.02 
 

 ผลการทดลองพบวา่ ดา้นความสูงทุกกรรมวิธีไม่มีความแตกต่างกนัในทางสถิติ ดา้นขนาดของหัว
(ความสูงหัว และความยาวรอบหวั) พบวา่การใส่ปุ๋ยผสมเกรด 12-24-12 และ 13-13-21ร่วมกบัฉีดพ่นน ้ าปุ๋ย
หมกัชีวภาพ (น ้าสกดัมูลสุกรเจือจาง)ทุกๆสัปดาห์ และวิธีเกษตรกรใหค้่าขนาดของหวัมากท่ีสุด เช่นเดียวกบั
น ้ าหนกัเฉล่ียต่อหวั และผลผลิตต่อไร่ พบวา่ การใส่ปุ๋ยผสมเกรด 12-24-12 และ 13-13-21 ร่วมกบัฉีดพ่นน ้ า
ปุ๋ยหมกัชีวภาพ (น ้ าสกดัมูลสุกรเจือจาง) ทุกๆสัปดาห์ ให้ผลผลิตสูงสุด โดยให้ค่าผลผลิตเฉล่ียอยู่ท่ี 0.15 
กิโลกรัมต่อหัว และ 7.23 ตนัต่อไร่ ตามล าดบั (ตารางท่ี 2) ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะในมูลสุกรแห้งนั้นมีปริมาณ
ธาตุอาหารต่างๆทั้งธาตุอาหารหลกัและธาตุอาหารรองท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืชสูงกวา่มูลสัตวอ่ื์นๆ โดยเฉพาะ
อยา่งเปอร์เซ็นตไ์นโตรเจน และฟอสฟอรัส ดงัแสดงในผลการวเิคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในมูลสุกรแหง้ใน
ตารางท่ี 4 จึงส่งผลท าให้มนัแกวมีการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตได้มากท่ีสุด อย่างไรก็ตามผลผลิตไม่
แตกต่างกนัในทางสถิติกบัวธีิเกษตรกรแต่มีแนวโนม้วา่การพน่น ้าหมกัชีวภาพ (น ้าสกดัมูลสุกรเจือจาง) ทุกๆ
สัปดาห์ ร่วมกับการใส่ปุ๋ยผสมเกรด 12-24-12 และ 13-13-21 จะให้ผลผลิตมันแกวมากท่ีสุด ในขณะท่ี      
วราภรณ์ และคณะ (2547) ได้ศึกษาผลของการใชน้ ้ าสกดัมูลสุกรซ่ึงไดจ้ากน ้ าแช่มูลสุกรอตัราส่วนมูลสุกร:น ้ า 
เท่ากบั 1:10 เป็นเวลา 2 วนั เพ่ือใชเ้ป็นปุ๋ยทางใบมนัส าปะหลงั ต่อผลผลิต เปอร์เซ็นตแ์ป้งของหวัมนัส าปะหลงัและ
ต่อคุณค่าทางอาหารของมนัเส้นท่ีอายกุารเกบ็เก่ียว 9 10 และ 11 เดือนหลงัปลูก พบวา่การพน่น ้ าสกดัมูลสุกรทุก 1 
เดือน และทุก 2 เดือน มีผลท าให้ น ้ าหนักรวมทั้งตน้น ้ าหนักใบ ผลลิตต่อไร่ และเปอร์เซ็นต์แป้งของมนั
ส าปะหลงั สูงกวา่อยา่งมีนัยส าคญัยิ่งทางสถิติจากต ารับการทดลองอ่ืน แต่ไม่มีผลท าให้ความสูง ดชันีเก็บ
เก่ียว และจ านวนหวัต่อตน้ของมนัส าปะหลงัสูงกวา่ต ารับการทดลองอ่ืน ส่วนผลของการพ่นน ้ าสกดัมูลสุกร



ต่อคุณค่าทางอาหารของมนัเส้น พบวา่ การพ่นน ้ าสกดัมูลสุกร สามารถเพิ่มคุณค่าทางอาหารของมนัเส้นได ้
โดย สามารถลดเยือ่ใยของมนัเส้น โดยการเพิ่มเปอร์เซ็นตแ์ป้ง และเพิ่มขนาดหวัของมนัส าปะหลงั 

  

ตารางที่ 2 ผลการเจริญเติบโตและองค์ประกอบของผลผลิตของมนัแกวท่ีมีการพ่นน ้ าหมกัมูลสุกรในแปลง

เกษตรกรบา้นพงโพด ต.หนองสิม อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 

กรรมวธีิ 

การเจริญเติบโตและองคป์ระกอบผลผลิต 

ความสูง 
(ซม.) 

ความสูงหวั 
(ซม.) 

ความยาว
รอบหวั 
(ซม.) 

น ้าหนกัเฉล่ีย/หวั 
(กก.) 

ผลผลิต/ไร่ 
(ตนั) 

วธีิเกษตรกร (T1) 35.07 8.18a 22.11a 0.13a 6.25a 

วธีิเกษตรกร+ฉีดพ่นน ้าปุ๋ยหมกัชีวภาพ       
(น ้าสกดัมูลสุกรเจือจาง) (T2) 

35.00 7.69a 21.70a 0.13a 6.10a 

ไม่ใส่ปุ๋ยเคมี+ฉีดพน่น ้าปุ๋ยหมกัชีวภาพ   
(น ้าสกดัมูลสุกรเจือจาง) (T3) 

29.09 6.12b 19.03b 0.07b 3.89b 

ใส่ปุ๋ยผสมเกรด 12-24-12 และ 13-13-21+
ฉีดพน่น ้าปุ๋ยหมกัชีวภาพ (น ้าสกดัมูลสุกร

เจือจาง) (T4) 
34.43 7.41ab 23.14a 0.15a 7.23a 

CV (%) 11.44 8.77 3.88 13.67 14.71 

ตวัเลขท่ีตามดว้ยตวัอกัษรเหมือนกนัทางดา้นสดมภ ์ไม่แตกต่างกนัทางสถิติ ใช ้DMRT ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 

 

ดา้นตน้ทุนและผลตอบแทน พบว่าการใส่ปุ๋ยผสมเกรด 12-24-12 และ 13-13-21ร่วมกบัฉีดพ่นน ้ าปุ๋ย

หมกัชีวภาพ (น ้ าสกดัมูลสุกรเจือจาง) ใชต้น้ทุนต ่ากวา่วิธีเกษตรและให้ผลตอบแทนมากท่ีสุด รองลงมา คือวิธี

เกษตรกร วิธีเกษตรกร+ฉีดพ่นน ้ าปุ๋ยหมกัชีวภาพ (น ้ าสกดัมูลสุกรเจือจาง) และวิธีไม่ใส่ปุ๋ยเคมีแต่ฉีดพ่นน ้ าปุ๋ย

หมกัชีวภาพ (น ้ าสกดัมูลสุกรเจือจาง) โดยให้ผลตอบแทนรายไดสุ้ทธิอยู่ท่ี 50,946 41,408 40,608 และ 25,260 

บาทต่อไร่ และใหค้่า BCR อยูท่ี่ 8.08, 6.05, 5.95 และ 5.31 ตามล าดบั (ตารางท่ี 3) 

 



ตารางที ่3 เปรียบเทียบผลตอบแทนและตน้ทุนการผลิตมนัแกวท่ีมีการพน่น ้าสกดัมูลสุกรเจือจาง 

กรรมวธีิ 

ตน้ทุนและผลตอบแทน 

ตน้ทุน 

(บาท/ไร่) 

รายได ้

(บาท/ไร่) 

รายไดสุ้ทธิ 

(บาท/ไร่) 
BCR 

วธีิเกษตรกร 8,192 49,600 41,408 6.05 

วธีิเกษตรกร+ฉีดพ่นน ้าปุ๋ยหมกั

ชีวภาพ (น ้าสกดัมูลสุกรเจือจาง) 
8,194 48,800 40,608 5.95 

ไม่ใส่ปุ๋ยเคมี+ฉีดพน่น ้าปุ๋ยหมกั

ชีวภาพ (น ้าสกดัมูลสุกรเจือจาง) 
5,862 31,120 25,260 5.31 

ใส่ปุ๋ยผสมเกรด 12-24-12 และ 

13-13-21+ฉีดพน่น ้าปุ๋ยหมกั

ชีวภาพ (น ้าสกดัมูลสุกรเจือจาง) 

6,896 57,840 50,946 8.28 

เฉล่ีย 7,286 46,840 39,556 6.39 

 
9. สรุปผลการทดลองและค าแนะน า 
 1. การใส่ปุ๋ยผสมเกรด 12-24-12 และ 13-13-21 ร่วมกบัฉีดพ่นน ้ าปุ๋ยหมกัชีวภาพ (น ้ าสกดัมูลสุกร
เจือจาง) ทุกๆ  2 สัปดาห์ อัตราการฉีด 80 ลิตร/ไร่ เม่ือมันแกวอายุ 1 เดือน ส่งผลท าให้ ผลผลิต และ
ผลตอบแทนสุทธิคุม้ค่าท่ีสุด  
 2. อตัราการใช้ปุ๋ยและการให้ปุ๋ยน ้ าชีวภาพทางใบโดยใช้น ้ าสกดัมูลสุกร อาจเป็นแนวทางหน่ึงท่ีท า
ให้ผลผลิตของมนัแกวเพิ่มสูงข้ึน เน่ืองจากมนัแกวจะไดรั้บทั้งน ้ าและปุ๋ยจากน ้ าสกดัมูลสุกรท่ีมีธาตุอาหาร
หลักและธาตุอาหารรอง (ตารางท่ี 4) ท าให้มนัแกวเจริญเติบโตคลุมพื้นท่ีได้เร็วส่งผลท าให้มีวชัพืชลด
นอ้ยลง และไดผ้ลผลิตเมล็ดพนัธ์ุสูงข้ึน อีกทั้งยงัสามารถทดแทนกบัการใชปุ๋้ยน ้ า/ฮอร์โมนในทอ้งตลาดเพื่อ
ลดตน้ทุนใหก้บัเกษตรกรผูป้ลูกมนัแกวดว้ย  



ตารางที ่4 ปริมาณธาตุอาหารในมูลสัตวแ์หง้ชนิดต่างๆ 

ธาตุอาหาร มูลสุกร กากตะกอนของมูลสุกร มูลโค มูลไก่เน้ือผสมแกลบ 

ไนโตรเจน (%) 
ฟอสฟอรัส(%) 
โพแทสเซียม (%) 
แคลเซียม (%) 
แมกนีเซียม (%) 
แมงกานีส (ppm) 
ทองแดง (ppm) 
เหลก็ (ppm) 
สังกะสี (ppm) 
โซเดียม (ppm) 

3.08 
3.38 
1.20 
5.51 
1.27 

619.7 
692.1 

6303.1 
1441.1 
1186.6 

3.44 
6.47 
0.67 
6.73 
2.02 

1754.6 
445.6 

7467.9 
9252.2 

856 

1.53 
0.84 
1.33 
7.71 
0.78 

652.3 
42.0 

13997.6 
127.4 

1081.6 

2.12 
2.63 
2.81 
4.50 
0.81 

520.4 
98.7 

1233.2 
323.5 
4879 

ทีม่า : อุทัย (มทป.) from : www.mooyaso.net/modules.php?name=Forums&file=download... 
 
10. การน าผลงานวจัิยไปใช้ประโยชน์ 
  เกษตรกรไดแ้นวทางในการวิจยัและพฒันาและเทคโนโลยีอตัราการใชปุ๋้ยและการใหปุ๋้ยน ้ า
ชีวภาพทางใบโดยใชน้ ้ าสกดัมูลสุกร ในระบบการผลิตมนัแกวเพื่อเพิ่มคุณภาพ ผลผลิต ทดแทนกบัการใชปุ๋้ย
น ้า/ฮอร์โมนในทอ้งตลาดเพื่อลดตน้ทุนใหก้บัเกษตรกรผูป้ลูกมนัแกวไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

11. ค าขอบคุณ 
 คณะผูว้ิจยัขอขอบพระคุณ เจา้หน้าท่ีทีมงานกลุ่มวิจยัและพฒันา ศูนยว์ิจยัและพฒันาการเกษตร
มหาสารคาม คณาจารยจ์ากส านกัวิจยัและพฒันาเขตท่ี 4 และอาจารยอ่ื์นๆท่ีเก่ียวขอ้งในกรมวิชาการเกษตร
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่าน ผอ.จกัรพรรด์ิ  วุน้สีแซง ท่ีไดใ้ห้ค  าปรึกษา ความรู้ รวมทั้งเกษตรกรเครือข่ายท่ีให้
ความร่วมมือเป็นอยา่งดี  
 
12.เอกสารอ้างองิ 
กรมวิชาการเกษตร, 2550. ข้อมูลการปลูกมนัแกวจงัหวดัมหาสารคาม. ศูนย์วิจยัและพัฒนาการเกษตร

มหาสารคาม ส านกัวจิยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 4. 6 หนา้. 
 วราภรณ์ หม่อมงาม

 
อุทยั,  คนัโธ

 
  คณพล จุฑามณี  

 
และธงชยั มาลา. 2547.  ผลของการใชน้ ้ าสกดัมูลสุกร

เป็นปุ๋ยทางใบมนัส าปะหลงั ต่อผลผลิต เปอร์เซ็นต์แป้งของหัวมนัส าปะหลงั  และต่อคุณค่าทาง



อาหารของมนัเส้น. เอกสารเร่ืองเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ คร้ังท่ี 
43: สาขาพืช. มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์.  

อุทยั คนัโธ. มทป. แนวทางการวจิยัเพื่อใชข้องเสียจากฟาร์มปศุสัตวใ์นการผลิตพืชอยา่งย ัง่ยนื.สถาบนัวจิยั
สุวรรณวาจกกสิกิจ เพื่อการคน้ควา้พฒันาปศุสัตว ์และผลิตภณัฑส์ัตว ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 
Available from : www.mooyaso.net/modules.php?name=Forums&file=download... 

 
 


