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บทคัดย่อ 
วิธีการปลูกมันขี้หนูของเกษตรกรในปัจจุบันเป็นการท าตามวิธีการดั้งเดิมหรือตามความนิยมของแต่ละพ้ืนที่

ซึ่งมีวิธีการปฏิบัติที่แตกต่างกันไป  ดังนั้นเพ่ือให้ได้วิธีการที่มีความเหมาะสมมากท่ีสุดส าหรับเป็นค าแนะน าแก่ 
เกษตรกรทั่วไป  จึงได้ท าการเปรียบเทียบการปลูกโดยใช้วัสดุปลูกและระยะปลูกท่ีแตกต่างกันต่อการให้ผลผลิต 
และอายุเก็บเกี่ยวของมันขี้หนู  ใช้แผนการทดลองแบบ RCB 4 ซ้ า โดยมีกรรมวิธีในการทดลองประกอบด้วย      
1. ปลูกด้วยหัวขนาดเล็กที่แตกหน่อแล้ว 4 หัว/หลุม โดยมีการพูนดินเป็นเนินเล็ก ๆ ก่อนปลูก  ใช้ระยะปลูก 1x1 
เมตร 2. ปลูกด้วยหัวพันธุ์ขนาดกลางที่แตกหน่อแล้ว 2 หัว/หลุม ใช้ระยะปลูก 1x1 เมตร  3. ปลูกด้วย ยอดความ
ยาว 4 นิ้ว  3 ยอด/หลุม ใช้ระยะปลูก 1 x 1 เมตร   4. ปลูกด้วยยอดความยาว 4 นิ้ว  3 ยอด/หลุม ใช้ระยะปลูก 
1 x 0.5 เมตร และ  5. ปลูกด้วยอดความยาว 4 นิ้ว  2 ยอด/หลุม ใช้ระยะปลูก 1 x 0.6 เมตร  พบว่ากรรมวิธีที่ 4 
ให้ผลผลิตหัวทั้งหมดและหัวขนาดส่งตลาดได้สูงที่สุด 2,169.4 กก./ไร่ และ 1,692.8 กก./ไร่ ตามล าดับ  และ
พบว่าการปลูกด้วยยอดตามกรรมวิธีที่ 3, 4 และ 5 ท าให้สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตมันขี้หนูได้เร็ว กว่าการปลูกด้วย
หัวพันธุ์ถึง 1 เดือน 
 

ค าน า 
มันขี้หนูเป็นพืชท้องถิ่นที่มีการปลูกกันในพื้นที่ภาคใต้ส าหรับใช้บริโภคตามวัฒนธรรมในการปรุงอาหารของ

ท้องถิ่น  โดยการใช้หัวต้มรับประทานเป็นของว่าง  และใช้เป็นผักแกงในแกงเหลือง  แกงไตปลา  หรือแกงกะทิอ่ืน ๆ  
(เทอด, 2529)  มันขี้หนูเป็นพืชในวงศ์ Labiatae หรือ Lamiaceae ซึ่งได้ชื่อว่าเป็น mint family  ก่อนหน้านี้ 
การจัดจ าแนกทางพฤษศาสตร์และการให้ชื่อวิทยาศาสตร์ยังไม่ค่อยมีความแน่นอน   โดยชื่อที่พบเห็นได้บ่อยคือ  
Coleus tuberosus (Blume) Benth. หรือ  Coleus parviflorus  Benth. หรือ  Coleus rotundifolius 
(Poiret) A. Chev. & E. Perrot   แต่การจัดจ าแนกในปัจจุบันใช้ชื่อ Solenostemon rotundifolius (Poiret) 



J.K.Morton (USDA-NRCS, 2006; ITIS, 2006)  แต่ก็มีผู้ใช้ชื่อเป็นอย่างอ่ืนอีกคือ  Plectranthus rotundifolius 
(Poiret) Sprengel (MULTILINGUAL MULTISCRIPT PLANT NAME DATABASE, 2006)  ในบางครั้งพบม ีการ
อ้างอิงชื่อวิทยาศาสตร์ของมันขี้หนูเป็น Coleus parvifolius (Tewtrakul et al., 2003; สุปรียา และ   สุภิญญา, 
2548)   ส่วนชื่อสามัญที่ใช้กันมากได้แก่  Hausa potato, Country potato, Chinese potato  และ  
Madagascar potato  การศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมันขี้หนูในประเทศไทยมีอยู่อย่างจ ากัดมากท้ังด้านพันธุ์และ 
การเขตกรรม  เกษตรกรปลูกมันขี้หนูกันในแบบดั้งเดิมตามวิธีการและความเชื่อที่ปฏิบัติต่อๆ กันมา  ส าหรับส่วน 
ที่ใช้ในการปลูกหรือขยายพันธุ์เกษตรกรแต่ละพ้ืนที่ก็เลือกใช้แตกต่างกัน  บางพ้ืนที่ใช้หัวขนาดเล็กหลายหัว  บาง
พ้ืนที่ใช้หัวขนาดทั่วไป ระยะปลูกท่ีเกษตรกรใช้กันโดยทั่วไปอยู่ระหว่าง 80-100 ซม. ซึ่งใกล้เคียงกับค าแนะน า ที่
ให้ปลูกโดยใช้ระยะระหว่างหลุม 1x1 เมตร (จิระ, ม.ป.ป) บางพ้ืนที่ใช้ส่วนยอดในการปลูก เช่นในพ้ืนที่อ าเภอ บ้านนา
เดิม  จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี  แต่เกษตรกรแต่ละรายก็มีการปลูกโดยใช้จ านวนยอดต่อหลุมและระยะระหว่าง หลุม
แตกต่างกัน  ดังนั้นจึงได้ท าการเปรียบเทียบหาวิธีการที่ให้ผลผลิตได้สูงและมีความเหมาะสมในลักษณะอื่น ๆ 
ส าหรับใช้เป็นวิธีการแนะน าในการปลูกมันขี้หนูต่อไป 
 

วิธีด าเนินการ 
อุปกรณ์      หัวพันธุ์มันขี้หนูควนเนียง 1 

 ยอดพันธุ์มันขี้หนูควนเนียง 1 
 ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 
 อุปกรณ์ในการชั่ง  ตวง  วัด 

วิธีการ    วางแผนการทดลองแบบ RCB  5 กรรมวิธี ท า 4 ซ้ า 
กรรมวิธีประกอบด้วย 

1. ปลูกด้วยหัวขนาดเล็กที่แตกหน่อแล้ว 4 หัว/หลุม โดยมีการพูนดินเป็นเนินเล็ก ๆ ก่อนปลูก  ใช้
ระยะปลูก 1x1 เมตร (วิธีดั้งเดิม) 

2. ปลูกด้วยหัวพันธุ์ขนาดกลางที่แตกหน่อแล้ว 2 หัว/หลุม ใช้ระยะปลูก 1x1 เมตร 
3. ปลูกด้วยยอดความยาว 4 นิ้ว  3 ยอด/หลุม ใช้ระยะปลูก 1 x 1 เมตร 
4. ปลูกด้วยยอดความยาว 4 นิ้ว  3 ยอด/หลุม ใช้ระยะปลูก 1 x 0.5 เมตร 
5. ปลูกด้วยยอดความยาว 4 นิ้ว  2 ยอด/หลุม ใช้ระยะปลูก 1 x 0.6 เมตร 

 สร้างแปลงส าหรับเป็นแหล่งยอดพันธุ์ก่อนการทดลอง 2 เดือน  ปลูกมันขี้หนูโดยใช้หัวพันธุ์และยอดพันธุ์ 
ด้วยระยะปลูกต่าง ๆ ตามกรรมวิธีในการทดลอง  ใช้แปลงย่อยขนาด 6x6 เมตร หลังปลูก 1 เดือนใส่ปุ๋ยสูตร 13-
13-21 อัตรา 25 กก./ไร่  และใส่อีกครั้งอัตราเท่าเดิมเม่ืออายุ 2 เดือน  โดยหลังการใส่ปุ๋ยทุกครั้งท าการพูนโคน 
กลบปุ๋ยเป็นโคกกลม ยกเว้นกรรมวิธีที่ปลูกด้วยระยะ 1x0.5 เมตร และ 1x0.6 เมตรพูนโคนเป็นแนวยาว  เก็บ
เกี่ยวผลผลิตเมื่อมันขี้หนูแก่จัดโดยสังเกตจากเริ่มแสดงอาการใบเหลืองทั้งต้น  โดยเก็บเกี่ยวผลผลิตจากพ้ืนที่ 3x3 
ตารางเมตร  บันทึกข้อมูลวันปฏิบัติการต่าง ๆ  วันดอกบาน  เส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่มที่อายุต่าง ๆ กัน  จ านวน
หัวต่อกิโลกรัม  และน้ าหนักผลผลิตหัวแยกตามขนาด 



 เวลาและสถานที่ 
  เริ่มต้น   สิงหาคม 2554 
  สิ้นสุด    กุมภาพันธ์ 2555 
  ด าเนินการที่แปลงทดลองศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลา  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 
 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 
 รัศมีทรงพุ่มและพัฒนาการของตาดอก 
 วิธีการที่ปลูกด้วยหัวพันธุ์ขนาดเล็ก 4 หัวต่อหลุม และหัวพันธุ์ขนาดปานกลาง 2 หัวต่อหลุมใช้ระยะ 
ระหว่างหลุม 1 เมตร (กรรมวิธีที่ 1 และ 2)  พบว่าที่อายุ 90 วันหลังปลูกทรงพุ่มแผ่กว้างจนสัมผัสกันในบางหลุมที่ 
มีการเจริญเติบโตดี  ส่วนหลุมที่มีการเจริญเติบโตช้ายังคงมีระยะห่างระหว่างขอบทรงพุ่มระหว่าง 10-30 ซม.  โดย 
ที่ตาดอกยังมีขนาดเล็กมากและถูกห่อหุ้มด้วยใบยอดมองเห็นได้ไม่ชัดเจน 
 วิธีการที่ปลูกด้วยยอด 3 ยอดต่อหลุมใช้ระยะปลูก 1x1 เมตร (กรรมวิธีที่ 3)  พบว่าทรงพุ่มขยายติดกันถึง 
ยังเหลือระยะระหว่างขอบทรงพุ่ม 10-20 ซม. แต่พบช่อดอกเจริญเติบโตและมีจ านวนหลุมที่ดอกบานเกิน 50% 
และพบว่ามีการเริ่มพัฒนารากสะสมอาหารในหลุมที่มีดอกบานสม่ าเสมอ 

วิธีการที่ปลูกโดยระยะระหว่างแถว 1 เมตร ระหว่างหลุม 50 และ 60 ซม.  พบว่าในแถวเดียวกันไม่มี 
ระยะว่างระหว่างขอบทรงพุ่ม  แต่ระหว่างแถวยังมีระยะห่างระหว่างขอบของทรงพุ่ม 10-20 ซม.ในวิธีการที่ 4  
และประมาณ 30 ซม.ในวิธีการที่ 5 ซึ่งใช้จ านวนยอดในการปลูกต่อหลุมน้อยกว่า  ส่วนการออกดอกพบว่ามีต้นที่ 
ดอกบานกระจายทั่วไปในทุกแปลง  จากวิธีการที่ 3, 4 และ 5 จึงเป็นที่สักเกตได้ว่าการปลูกด้วยอดมีการ 
เจริญเติบโตและพัฒนาเข้าสู่ระยะดอกบานที่รวดเร็วกว่าการปลูกด้วยหัว  ซึ่งการออกดอกจะสัมพันธ์กับการเริ่ม 
สร้างรากสะสมอาหาร  การปลูกด้วยยอดจึงสามารถเก็บเกี่ยวได้เร็วขึ้นกว่าการปลูกด้วยหัวพันธุ์ 
 ความกว้างของทรงพุ่มเม่ือเก็บเกี่ยว 
 จากการวัดเส้นผ่าศูนย์กล่างทรงพุ่มโดยวัดจากด้านที่กว้างมากท่ีสุดพบว่ากรรมวิธีที่ 1-3 ซึ่งใช้ระยะปลูก 
1x1 เมตรท าให้มีพ้ืนที่ว่างให้ทรงพุ่มขยายไปได้ในทุกทิศทางค่าเฉลี่ยเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่มมีค่าระหว่าง 98.0-
102.4 ซม. แตกต่างทางสถิติกับการปลูกที่ใช้ระยะระหว่างหลุม 50 และ 60 ซม.แม้จะมีระยะระหว่างแถว 1 เมตร 
เช่นกัน  โดยพบว่าความกว้างที่วัดจากด้านกว้างที่สุดมีค่าระหว่าง 87.8-90.1 ซม. (ตารางที่ 1) 
 ผลผลิตหัวทั้งหมดและจ านวนหัวต่อกิโลกรัม 
 กรรมวิธีที่ให้ผลผลิตน้ าหนักหัวทั้งหมดสูงที่สุดในการทดลองนี้คือการปลูกด้วยยอดจ านวน 3 ยอดต่อหลุม 
โดยใช้ระยะปลูก 1x0.5 เมตร  แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกับการปลูกด้วยยอด 2 ยอดต่อหลุมโดยใช้ระยะปลูก 1x0.6 
เมตร  ซ่ึงให้ผลผลิต 2,169.4 และ 1,855.6 กก./ไร่ ตามล าดับ  สว่นการปลูกโดยใช้หัวพันธุ์และโดยการใช้ยอดที่ 
ระยะปลูก 1x1 เมตรให้ผลผลติในช่วง 1,450.7 ถึง 1,668.4 กก./ไร่ ไม่แตกต่างทางสถิติ  จึงเห็นได้ว่าการปลูกด้วย 
ระยะที่มีจ านวนหลุมต่อพื้นที่สูงขึ้นท าให้ได้ผลผลิตสูงขึ้นด้วย  ซึ่งการปลูกด้วยระยะ 1x0.5 เมตรนี้สอดคล้องกับ 
ระยะปลูกที่ใช้กันในประเทศไนจีเรีย (Akinpelu, 2011)  ส่วนในศรีลังกานิยมใช้ระยะปลูก 90x22 ซม. 
(community development library, n.d.)  มีความใกล้เคียงกับค าแนะน าใน FAO PLANT PRODUCTION 



AND PROTECTION PAPER 195 ที่ระบุให้ใช้ระยะปลูก 90x25-30 ซม. (Acheampong, 2010)  ส่วนจ านวน 
หัวต่อกิโลกรัมจากการสุ่มนับพบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติในทุกกรรมวิธี  โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 171 ถึง 199 
หัว ซึ่งค่านี้หากมีจ านวนน้อยก็จะแสดงถึงการมีสัดส่วนหัวขนาดเล็กในปริมาณน้อยด้วย 
 น้ าหนักหัวขนาดส่งตลาดและเปอร์เซ็นต์หัวขนาดใหญ่ 
 หัวมันขี้หนูที่มีขนาดเล็กจะถูกคัดออกระหว่างการเก็บเก่ียว  ดังนั้นผลผลิตหัวขนาดที่ส่งจ าหน่ายตลาดได้ 
จึงต่ ากว่าผลผลิตทั้งหมด  ในการทดลองนี้น้ าหนักหัวขนาดส่งตลาดได้ของแต่ละกรรมวิธีไม่มีความแตกต่างกันทาง 
สถิติ  แต่กรรมวิธีที่ปลูกด้วยยอด 3 ยอดต่อหลุมและใช้ระยะปลูก 1x0.5 เมตรมีแนวโน้มสูงที่สุดคือ 1,692.8 กก. /
ไร่ (ตารางที่ 2)  ในสัดส่วนของหัวขนาดที่ส่งตลาดได้หากมีการคัดแยกอีกครั้งโดยเลือกเอาเฉพาะหัวที่มีขนาดใหญ่ 
ราคาจ าหน่ายก็จะสูงขึ้นเป็นอีกราคาหนึ่ง  วิธีการต่างๆในการทดลองนี้แม้จะมีค่าเปอร์เซ็นต์หัวขนาดใหญ่โดย 
น้ าหนักไม่แตกต่างกันทางสถิติแต่ก็มีแนวโน้มว่าการปลูกด้วยยอด 3 ยอดต่อหลุมในวิธีการที่ 3 และวิธีการที่ 4 มี 
แนวโน้มให้ค่าเปอร์เซ็นต์หัวขนาดใหญ่สูงกว่าการปลูกด้วยหัวพันธุ์และการใช้ยอด 2 ยอดต่อหลุม (ตารางที่ 2) 
 อายุเก็บเกี่ยว 
 เมื่อนับจากวันปลูก 29 สิงหาคม 2554 จนถึงอายุที่ใบมันขี้หนูเปลี่ยนเป็นสีเหลืองท้ังต้นเป็นจุดก าหนด 
อายุเก็บเกี่ยว  พบว่าการปลูกด้วยยอดในกรรมวิธีที่ 3, 4 และ 5 สามารถเก็บเก่ียวได้เมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2555 รวม 
ระยะเวลา 5 เดือน  ส่วนกรรมวิธีที่ 1 และ 2 ซึ่งเป็นการปลูกด้วยหัวพันธุ์เก็บเก่ียวได้เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2555 
รวมเป็นระยะเวลา 6 เดือน  นั่นคือการปลูกด้วยยอดท าให้สามารถเก็บเกี่ยวได้เร็วขึ้น 1 เดือน  ส าหรับอายุเก็บ 
เกี่ยวของมันขี้หนูมีรายงานว่าอยู่ในช่วง 5-6 เดือนในศรีลังกา  อาฟริกาตะวันตก และมาเลเซีย  ส่วนในอินเดียอายุ 
เก็บเก่ียว 6-8 เดือน (community development library, 2555)  ซึ่งน่าจะขึ้นกับสายพันธุ์และเทคนิควิธีการ 
ปลูกเช่นกัน 
 
ตารางท่ี 1    ความกว้างทรงพุ่มเม่ือเก็บเกี่ยว   ผลผลิตหัวท้ังหมด  และจ านวนหัวต่อกิโลกรัมของมันขี้หนู ที่ปลูก

โดยใช้วัสดุปลูกและระยะปลูกที่แตกต่างกัน 
 กรรมวิธ ี ความกว้างทรงพุ่ม นน.หัวทั้งหมด จ านวนหัว/กก. 
 (ซม.) (กก./ไร่) (หัว) 
1. ปลูกด้วยหัวขนาดเล็ก 4 หัว/หลุม 102.4 a 1,450.7 b 193 
    โดยมกีารพูนดินเป็นเนินเล็ก ๆ ก่อนปลูก 
    ใช้ระยะปลกู 1x1 เมตร (วิธีดั้งเดิม) 
2. ปลูกด้วยหัวพันธุ์ขนาดกลางที่แตกหน่อแล้ว 98.0 a 1,668.4 b 199 
    2 หวั/หลุม ใช้ระยะปลูก 1x1 เมตร 
3. ปลูกด้วยยอดความยาว 4 นิ้ว  3 ยอด/หลุม 101.5 a 1,629.2 b 171 
    ใช้ระยะปลกู 1 x 1 เมตร 
4. ปลูกด้วยยอดความยาว 4 นิ้ว  3 ยอด/หลุม 90.1 b 2,169.4 a 183 
    ใช้ระยะปลกู 1 x 0.5 เมตร 
5. ปลูกด้วยยอดความยาว 4 นิ้ว  2 ยอด/หลุม 87.8 b 1,855.6 ab 180 
    ใช้ระยะปลกู 1 x 0.6 เมตร 

 F-test ** *   ns 



 C.V. (%)   5.3 17.2 - 

 ค่าเฉลี่ยทีต่ามด้วยตัวอักษรเหมือนกันในแนวตั้งไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติที่ระดบัความเชื่อมั่น 95% 
  โดยวิธีการ DMRT 

 **  แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99% 
  *  แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 95% 
 ns  ไม่แตกต่างกันทางสถิต ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 2    ผลผลิตหัวขนาดส่งตลาดได้  เปอร์เซ็นต์หัวขนาดใหญ่  และอายุเก็บเกี่ยวของมันขี้หนู ที่ปลูกโดยใช้

วัสดุปลูกและระยะปลูกท่ีแตกต่างกัน 
 กรรมวิธ ี นน.หัวขนาดที่ส่งตลาด % หัวขนาดใหญ่ อายุเก็บเกี่ยว 
 (กก./ไร่) (%) (เดือน) 
1. ปลูกด้วยหัวขนาดเล็ก 4 หัว/หลุม 1,138.7 11.44 6  
    โดยมกีารพูนดินเป็นเนินเล็ก ๆ ก่อนปลูก 
    ใช้ระยะปลกู 1x1 เมตร (วิธีดั้งเดิม) 
2. ปลูกด้วยหัวพันธุ์ขนาดกลางที่แตกหน่อแล้ว 1,449.4 11.23 6 
    2 หวั/หลุม ใช้ระยะปลูก 1x1 เมตร 
3. ปลูกด้วยยอดความยาว 4 นิ้ว  3 ยอด/หลุม 1,288.5 13.16 5 
    ใช้ระยะปลกู 1 x 1 เมตร 
4. ปลูกด้วยยอดความยาว 4 นิ้ว  3 ยอด/หลุม 1,692.8 14.55 5 
    ใช้ระยะปลกู 1 x 0.5 เมตร 
5. ปลูกด้วยยอดความยาว 4 นิ้ว  2 ยอด/หลุม 1,438.0 10.69 5 
    ใช้ระยะปลกู 1 x 0.6 เมตร 

 F-test  ns ns   - 
 C.V. (%)   16.6  35.4   - 

 ns  ไม่แตกต่างกันทางสถิต ิ



 
 

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
 จากผลการทดลองท าให้เห็นได้ว่าวิธีการปลูกมันข้ีหนูด้วยการใช้ยอดยาวประมาณ 4 นิ้ว 3 ยอดต่อหลุม 
โดยใช้ระยะปลูก 1x0.5 เมตรเป็นวิธีการที่ให้ผลผลิตสูงมีความเหมาะสมมากที่สุด  และการปลูกโดยการใช้ยอดเป็น 
วัสดุปลูกท าให้สามารถเก็บเกี่ยวได้เร็วกว่าการปลูกด้วยหัวพันธุ์ถึง 1 เดือน 
 ในโอกาสต่อไปน่าจะมีการศึกษาถึงผลของการปลูกโดยใช้ยอดพันธุ์ด้วยระยะปลูกที่แคบเข้าเปรียบเทียบ 
กับวิธีการที่ดีที่สุดจากการทดลองนี้ด้วย 
 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 1. สามารถใช้เป็นค าแนะน าให้เกษตรกรปลูกมันขี้หนูด้วยการใช้ยอดพันธุ์ 3 ยอดต่อหลุมโดยใช้ระยะปลูก 
1x0.5 เมตร 
 2. ใช้วิธีการปลูกที่ได้นี้เป็นวิธีมาตราฐานส าหรับการเปรียบเทียบในการศึกษาหาระยะปลูกและวัสดุปลูกท่ี 
เหมาะสมมากยิ่งขึ้น 
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