
1. ช่ือชุดโครงการวจัิย   โครงการวจิยัและพฒันาพืชหวั 
2. ช่ือโครงการวจัิย   โครงการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยกีารผลิตมนัแกวในพื้นท่ีจงัหวดัมหาสารคาม 

ช่ือกจิกรรม การพฒันาเทคโนโลยกีารผลิตมนัแกวคุณภาพแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม 
ช่ือกจิกรรมย่อย - 

3, ช่ือการทดลอง การทดสอบอตัราปุ๋ยท่ีเหมาะสมเพื่อผลิตมนัแกวในพื้นท่ีจงัหวดั
มหาสารคาม 
Testing of Fertilizer Rate Application for Yambean Root Yield  

                   Production 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 
  จากการศึกษาผลการทดสอบอตัราปุ๋ยท่ีเหมาะสมเพื่อผลิตมนัแกวในพื้นท่ีจงัหวดัมหาสารคาม ท า

การทดลองโดยใช้แผนการทดลองแบบ RCB 3 ซ ้ า มี 5 กรรมวิธี คือ 1) ไม่ใส่ปุ๋ยเคมี 2) ใส่ปุ๋ยเคมีผสมเกรด    

15-15-15 อตัรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ 3) ใส่ปุ๋ยเคมีผสมเกรด 12-24-12 อตัรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ 4) ใส่ปุ๋ยเคมีผสม

เกรด 13-13-21 อตัรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ และ 5) ใส่ปุ๋ยเคมีผสมเกรด 8-24-24 อตัรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ ด าเนินการ

ในสภาพแปลงของเกษตรกร อ าเภอบรบือ จังหวดัมหาสารคาม  ระหว่างเดือน  มกราคม 2555 ถึง เดือน 

พฤษภาคม2555 ผลการศึกษาพบวา่ดา้นการเจริญเติบโต ผลผลิต และผลตอบแทนพบวา่การใส่ปุ๋ยผสมเกรดต่าง

ทุกกรรมวิธีให้การเจริญเติบ คุณภาพ และผลผลิตไม่แตกต่างกนัทางสถิติ ทั้งน้ีเป็นเน่ืองมาจากในช่วงปลายปี 

2554 ถึงต้นปี 2555 มีปริมาณฝนตกชุกในบริเวณแปลงเกษตรกรท่ีท าการทดลอง อีกทั้ งมันแกวเป็นพืชท่ี

เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกในนาหลงัเก็บเก่ียวขา้ว เม่ือฝนตกชุกเกินไปท าให้ดินระบายน ้ าไม่ทนั และเกิดการชะ

ลา้ง ส่งผลท าให้ปุ๋ยท่ีในแต่ละแปลงเกิดการชะลา้งไปยงัแปลงอ่ืนได ้แต่มีแนวโน้มว่าการใส่ปุ๋ยเคมีผสมเกรด    

8-24-24 อตัรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ แบ่งใส่ 2 คร้ัง ตอนพร้อมปลูก และหลงัปลูกเม่ือมนัแกวมีอาย ุประมาณ 45 วนั 

จะให้ผลผลิต และผลตอบแทนมากกว่าการใส่ปุ๋ยเคมีผสมเกรดอ่ืน โดยให้ผลผลิต และผลตอบแทนอยู่ท่ี 4.79 

ตนัต่อไร่ และค่าอตัราส่วนตน้ทุนต่อผลตอบแทน เท่ากบั 5.55 ตามล าดบั 

6. ค าน า 
มนัแกวเป็นพืชเฉพาะถ่ินของอ าเภอบรบือ จงัหวดัมหาสารคาม มีการปลูกมานานกวา่ 40 กวา่ปี หรือ

มากกว่านั้นโดยพื้นท่ีส าคญัอยูท่ี่ต  าบลซ าแฮด หนองสิม บรบือ ห้วยเตย วงัใหม่ นาโพธ์ิ และหนองจิก เป็น
เน้ือท่ีรวมประมาณ 2,000-3,000 ไร่ (ส านกัเศรษฐกิจการเกษตร, 2538) ในบริเวณดงักล่าวเกษตรกรนิยมปลูก 



บางหมู่บา้นปลูกเกือบทุกครัวเรือน บางหมู่มีปลูกบา้ง มากนอ้ยตามขอ้ก าจดัในแต่ละครอบครัว ครอบครัวละ 
1-5 ไร่ อายุการเก็บเก่ียวประมาณ  3-4 เดือน ซ่ึงถือวา่เป็นพืชท่ีมีอายเุก็บเก่ียวสั้นและใหผ้ลตอบแทนต่อไร่ใน
ระดบัท่ีน่าพอใจ และเป็นการผลิตในส่ิงแวดลอ้มเดียวกนักบัมนัส าปะหลงั ผลผลิตเป็นท่ีนิยมของผูบ้ริโภค
ทัว่ไป นอกจากบริโภคหัวสดแลว้ สามารถน ามาปรุงเป็นอาหารไดห้ลายชนิด หรือแมแ้ต่แปรรูปเป็นขนม 
ของหวานต่างๆได ้นอกจากน้ีจากงานวจิยัท่ีมีการศึกษามนัแกว ยงัพบวา่มนัแกวยงัมีน ้าตาลและสารส าคญัท่ีมี
ประโยชน์อยู่หลายชนิด อยู่ในเมล็ด ฝัก และหัวสด (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, 2536) อย่างไรก็ตาม
เน่ืองจากมนัแกวเป็นพืชตระกูลถัว่ท่ีไดข้ึ้นช่ือเป็นผลไมช้นิด ซ่ึงตอ้งการการจดัการดูแลเอาใจอย่างดีท าให้
เกษตรกรมีความยากล าบากต่อการจดัการท่ีเหมาะสมจึงท าใหไ้ดผ้ลผลิตต ่าและมีคุณภาพไม่ดีเท่าท่ีควร อีกทั้ง
พื้นท่ีปลูกเดิมถูกเปล่ียนไปปลูกพืชอ่ืน และเกษตรกรมกัประสบปัญหาในด้านการผลิต เช่นใส่ปุ๋ยเคมีมาก 
ปัญหาพื้นท่ีปลูก เน่ืองจากพื้นท่ีท่ีปลูกมนัแกวซ ้ าท่ีเดิมเกิน 3 ปี จะท าดินเส่ือมสภาพ และสะสมเช้ือโรคแมลง
เขา้ท าลายมากข้ึน ถา้ตอ้งการผลผลิตสูงก็ควรก าจดัวชัพืชใหท้นั  ถา้ก าจดัวชัพืชไม่ทนัจะท าใหห้วัไม่สวยและ
ผลผลิตลดลงอยา่งมาก ถา้ขาดน ้าจะท าใหห้วัเล็กลีบ รวมทั้งมนัแกวยงัมีน ้ายาง เม่ือถูกผิวหนงัท าใหเ้กษตรกร
มีอาการผดผื่น ซ่ึงเป็นปัญหาอย่างยิ่งในการบ ารุงรักษาและเก็บเก่ียวผลผลิต เพื ่อให้ไดชุ้ดเทคโนโลยีท่ี
สามารถแกปั้ญหาและเพิ่มคุณภาพและผลผลิตอย่างย ัง่ยืน และน าไปสู่การสร้างผลิตภณัฑ์ใหม่ๆเพื่อสร้าง
รายไดใ้ห้กบัเกษตรกรมากข้ึนต่อไป ดงันั้นจึงสมควรมีการวจิยัและพฒันาหาเทคโนโลยกีารใชปุ๋้ยท่ีเหมาะสม
ในการผลิตมนัแกวท่ีมีคุณภาพและผลผลิตสูงโดยการเลือกใชปุ๋้ยเคมี และอตัราของปุ๋ยเคมีท่ีเหมาะสมกบัมนั
แกว ซ่ึงเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีอาจมีผลต่อคุณภาพและผลผลิตของมนัแกว ดงันั้นจึงสมควรมีการศึกษาวิจยัเพื่อเพิ่ม
คุณภาพและผลผลิตของมนัแกวต่อไป 
 
7. วธีิด าเนินการ 
 ส่ิงทีใ่ช้ในการทดลอง 
  - เมล็ดพนัธ์ุมนัแกว 
  - วสัดุทางการเกษตร เช่น ปุ๋ยเคมี 
  - วสัดุปรับปรุงบ ารุงดิน เช่น ปุ๋ยคอกมูลสัตว ์ปูนขาว 
  - สารเคมีป้องกนัก าจดัโรค แมลง และวชัพืช 
  - วสัดุอุปกรณ์ต่างๆทางการเกษตร เช่น อุปกรณ์ใชใ้นระบบการใหน้ ้า 
 แผนการทดลอง RCB 3 ซ ้ า มี 5 กรรมวธีิ คือ 1) ไม่ใส่ปุ๋ยเคมี 2) ใส่ปุ๋ยเคมีผสมเกรด 15-15-15 อตัรา 
50 กิโลกรัมต่อไร่ 3) ใส่ปุ๋ยเคมีผสมเกรด 12-24-12 อตัรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ 4) ใส่ปุ๋ยเคมีผสมเกรด 13-13-21 
อตัรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ 5) ใส่ปุ๋ยเคมีผสมเกรด 8-24-24 อตัรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ ขนาดแปลงทดลองยอ่ย 40 
ตารางเมตร ด าเนินการในแปลงทดลองของศูนยว์จิยัและพฒันาการเกษตรมหาสารคาม พื้นท่ีด าเนินการ 600 
ตารางเมตร 
 หมายเหตุ : ทุกกรรมวธีิท่ีใส่ปุ๋ยเคมีผสม แบ่งใส่ 2 คร้ัง ในสัดส่วน 50:50 



 วธีิปฏิบัติการทดลอง 
  - ปลูกช่วงปลายฤดูฝน เดือนตุลาตม-ธนัวาคม 
  - ใส่ปุ๋ยคอก อตัรา 500 กิโลกรัมต่อไร่ ก่อนการไถพรวนแปรเตรียมดินยกร่อง ระยะระหวา่ง
ร่อง 90 เซนติเมตร ปลูกบนสันร่องขนาดความกวา้ง 70 เซนติเมตร และใช้ระยะปลูกตามกรรมวิธีของ
เกษตรกร(15x15 ซม.)  
  - ปลูกดว้ยเมล็ด ปลูกหลุมละ 2 เมล็ด ลึกประมาณ 2-3 ซม. ประมาณคร่ึงเดือน ตน้มนัแกวจะ
เร่ิมงอก ตรวจดูแต่ละหลุม แลว้ถอนตน้มนัแกวท่ีไม่แขง็แรงออก ใหเ้หลือหลุมละ 1 ตน้ 
  - ดูแลรักษา ป้องกนัก าจดัวชัพืชและศตัรูพืชตามความจ าเป็น 

การบันทกึข้อมูล 
ขอ้มูลดิน  

- คุณสมบติัทางเคมีและทางกายภาพของดินก่อนปลูกและหลงัเก็บเก่ียว 
   - การปฏิบติังานต่างๆ ทุกขั้นตอนพร้อมปัญหาอุปสรรค 

ขอ้มูลอุตุนิยมวทิยา 
   - สภาพฟ้าอากาศ เช่น ปริมาณน ้าฝน อุณหภูมิ 

ขอ้มูลพืช 
- ข้อมูลท่ีใช้ประเมินผลผลิต คุณภาพ และองค์ประกอบผลผลิต เช่น จ านวน

ประชากรในพื้นท่ีปลูก ขนาดของหัว ความหวาน อายุเก็บเก่ียว และผลผลิตน ้ าหนกัหวัสด
ต่อไร่ 

- การปฏิบติัดูแลรักษาทุกขั้นตอนตั้งแต่ปลูกจนกระทัง่เก็บเก่ียวผลผลิต 
  

- ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ เช่น ผลผลิต ตน้ทุนผนัแปร รายได ้ก าไรสุทธิ Benefit 
Cost Ratio (BCR) ตลอดจนปัญหา อุปสรรค ตลอดในช่วงการด าเนินงาน 

 

เวลาและสถานที ่
  เร่ิมตน้ (เดือน/ปี)  ตุลาคม 2554 
  ส้ินสุด (เดือน/ปี)  กนัยายน  2555 
   

8. ผลและวจิารณ์ผลการทดลอง 
- ได้ท าการปลูกเม่ือวนัท่ี 18 ม.ค. 55 และเก็บเก่ียวเพื่อวดัผลผลิตแลว้ เม่ือวนัท่ี 4 พ.ค. 55 (เก็บเก่ียว

มนัแกวท่ีอาย ุ106 วนั) 
 
 



ตารางที ่9 ผลการวเิคราะห์ดินในแปลงเกษตรกรท่ีปลูกมนัแกว บา้นโคกล่าม ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 

เกษตรกร pH 
LR 

kg/rai 
OM 
% 

N 
% 

Avai.P 
mg/kg 

Exch.K 
mg/kg 

นายนอ้ย  หาสุข  5.50 320 0.44 0.0022 7.72 15.50 
 จากผลการด าเนินงานพบวา่ สมบติัทางเคมีบางประการของดินแปลงปลูกมนัแกวในแปลงเกษตรกร  

เป็นเน้ือดินเป็นดินร่วนปนทราย ปฏิกิริยาของดินเป็นกรดจดั (pH 5.50) ปริมาณอินทรียวตัถุ (0.44%) และ

ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในดิน (0.0022%) อยูใ่นระดบัต ่ามาก ปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์อยูใ่นระดบั

ปานกลาง 7.72 mg P/kg) และปริมาณโพแทสเซียมท่ีแลกเปล่ียนไดอ้ยูใ่นระดบัต ่า (15.50 mg K/kg) (ตารางท่ี 9) 

ตารางที ่10 ผลการเจริญเติบโตและองคป์ระกอบของผลผลิตมนัแกวท่ีมีการใส่ปุ๋ยเกรดต่างๆ 

กรรมวธีิ 

การเจริญเตบิโตและองค์ประกอบผลผลติ 

ความสูง

(ซม.) 

ความยาว

หัว (ซม.) 

ความยาวรอบ

หัว (ซม.) 

น า้หนักเฉลีย่/

หัว (กก.) 
%brix 

ผลผลติ/

ไร่(ตนั) 

ไม่ใส่ปุ๋ ยเคม ี 25.13 7.44 17.69 0.071 4.89 3.97 

ใส่ปุ๋ ยเคมผีสมเกรด             

15-15-15  อตัรา 50 กโิลกรัม

ต่อไร่ 

24.22 6.89 19.25 0.084 5.22 4.70 

ใส่ปุ๋ ยเคมผีสมเกรด 12-24-12                      

อตัรา 50 กโิลกรัมต่อไร่ 
26.01 6.93 18.19 0.083 5.33 4.63 

ใส่ปุ๋ ยเคมผีสมเกรด 13-13-21          

อตัรา 50 กโิลกรัมต่อไร่ 
23.49 6.84 19.25 0.084 5.00 4.72 

ใส่ปุ๋ ยเคมผีสมเกรด 8-24-24           

อตัรา 50 กโิลกรัมต่อไร่ 
24.49 7.86 18.79 0.085 5.00 4.79 

CV (%) 6.31 9.52 8.81 21.78 6.17 21.78 



 ผลการทดลองทั้งดา้นการเจริญเติบโตและผลผลิต พบวา่การใส่ปุ๋ยผสมเกรดต่างทุกกรรมวิธีให้การ

เจริญเติบ คุณภาพ และผลผลิตไม่แตกต่างกนัทางสถิติ ทั้งน้ีเป็นเน่ืองมาจากในช่วงปลายปี 2554 ถึงตน้ปี 2555 มี

ปริมาณฝนตกชุกในบริเวณแปลงเกษตรกรท่ีท าการทดลอง อีกทั้งมนัแกวเป็นพืชท่ีเกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกใน

นาหลงัเก็บเก่ียวขา้ว เม่ือฝนตกชุกเกินไปท าใหดิ้นระบายน ้าไม่ทนั และเกิดการชะลา้ง ส่งผลท าให้ปุ๋ยท่ีในแต่ละ

แปลงเกิดการชะลา้งไปยงัแปลงอ่ืนได ้อยา่งไรก็ตามในการใส่ปุ๋ยช่วงแรกก็ยงัมีผลต่อการดูดใชธ้าตุอาหารของ

พืชไปบ้างแล้ว และเม่ือวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าการการใส่ปุ๋ยสูตรโพแทสเซียมอัตราสูงมีแนวโน้มให้การ

เจริญเติบโต คุณภาพผลผลิต และผลผลิต มีค่าสูงสุด (ตารางท่ี 10) เช่นเดียวกบัตน้ทุนและผลตอบแทน พบว่า

การใส่ปุ๋ยผสมเกรดต่างทุกกรรมวิธีให้ผลตอบแทนไม่แตกต่างกนัทางสถิติ แต่มีแนวโน้มวา่การใส่ปุ๋ยเคมีผสม

เกรด 8-24-24 อตัรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ แบ่งใส่ 2 คร้ัง ตอนพร้อมปลูก และหลงัปลูกเม่ือมนัแกวมีอายุ ประมาณ 

45 วนั จะใหผ้ลผลิต และผลตอบแทนมากกวา่การใส่ปุ๋ยเคมีผสมเกรดอ่ืน โดยให้ผลผลิต และผลตอบแทนอยูท่ี่ 

4.79 ตนัต่อไร่ และค่าอตัราส่วนตน้ทุนต่อผลตอบแทน เท่ากบั 5.55 ตามล าดบั (ตารางท่ี 11) 

ตารางที ่11 ตน้ทุนและผลตอบแทนเกษตรกรผูป้ลูกมนัแกว บา้นโคกล่าม ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 

กรรมวธีิ 

ต้นทุนและผลตอบแทน 

ต้นทุน 

(บาท/ไร่) 

รายได้ 

(บาท/ไร่) 

รายได้สุทธิ 

(บาท/ไร่) 
BCR 

ไม่ใส่ปุ๋ ยเคม ี 5,860 31,760 25,900 5.41 

ใส่ปุ๋ ยเคมผีสมเกรด 15-15-15         

อตัรา 50 กโิลกรัมต่อไร่ 
6,820 37,600 30,780 5.51 

ใส่ปุ๋ ยเคมผีสมเกรด 12-24-12                      

อตัรา 50 กโิลกรัมต่อไร่ 
6,850 37,040 30,190 5.40 

ใส่ปุ๋ ยเคมผีสมเกรด 13-13-21          

อตัรา 50 กโิลกรัมต่อไร่ 
6,840 37,760 30,920 5.52 

ใส่ปุ๋ ยเคมผีสมเกรด 8-24-24           

อตัรา 50 กโิลกรัมต่อไร่ 
6,910 38,320 31,410 5.55 

เฉลีย่ 6,656 36,496 29,840 5.48 

 



9. สรุปผลการทดลอง 
 1. การใส่ปุ๋ยเคมีผสมเกรด 8-24-24 อตัรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ แบ่งใส่ 2 คร้ัง คร้ังละ 25 กิโลกรัมต่อไร่
คร้ังแรกใส่พร้อมปลูก และคร้ังท่ี2 ใส่เม่ือมันแกวอายุ 45 วนั มีแนวโน้มส่งผลท าให้  ผลผลิต และ
ผลตอบแทนสุทธิคุม้ค่าท่ีสุด  
 2. มนัแกวมีการเจริญเติบโตเร็ว และมีความตอ้งการใชปุ๋้ย ดงันั้นการใส่ปุ๋ยช่วงแรกก็ยงัมีผลต่อการ
ดูดใชธ้าตุอาหารอยา่งยิ่ง โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ฟอสฟอรัสท่ีเป็นพลงังานจ าเป็นในกระบวนของจุลินทรีย ์และ
เม่ือวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่าการการใส่ปุ๋ยสูตรโพแทสเซียมอตัราสูงมีแนวโน้มให้การเจริญเติบโต คุณภาพ
ผลผลิต และผลผลิต มีค่าสูงสุด 
 
10. การน าผลงานวจัิยไปใช้ประโยชน์ 
  เกษตรกรไดแ้นวทางในการวิจยัและพฒันาและเทคโนโลยีการใชปุ๋้ยเคมีผสม ในระบบการ
ผลิตมนัแกวเพื่อเพิ่มคุณภาพ ผลผลิต และคุม้ค่ากบัการลงทุนใหก้บัเกษตรกรผูป้ลูกมนัแกวไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

11. ค าขอบคุณ 
 คณะผูว้ิจยัขอขอบพระคุณ เจา้หน้าท่ีทีมงานกลุ่มวิจยัและพฒันา ศูนยว์ิจยัและพฒันาการเกษตร
มหาสารคาม คณาจารยจ์ากส านกัวิจยัและพฒันาเขตท่ี 4 และอาจารยอ่ื์นๆท่ีเก่ียวขอ้งในกรมวิชาการเกษตร
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่าน ผอ.จกัรพรรด์ิ  วุน้สีแซง ท่ีไดใ้ห้ค  าปรึกษา ความรู้ รวมทั้งเกษตรกรเครือข่ายท่ีให้
ความร่วมมือเป็นอยา่งดี  
 
12.เอกสารอ้างองิ 
กรมวทิยาศาสตร์การแพทย.์ 2536. ส านกังานขอ้มูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล วจิยัและ

พฒันาสมุนไพร, กอง.คู่มือพืชพิษ 1. กรุงเทพฯ : กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์กระทรวง
สาธารณสุข. 

ส านกัเศรษฐกิจการเกษตร. 2538. รายงานผลการศึกษาการผลิตการตลาดมนัแกว อ าเภอบรบือ จงัหวดัมหาสารคาม. 
เขตเกษตรเศรษฐกิจท่ี 4 จงัหวดัขอนแก่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 

 
 

 


