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บทคัดย่อ 
มันขี้หนูเป็นพืชท้องถิ่นของภาคใต้ที่มีผู้นิยมบริโภคกันมาก มีการปลูกในระบบการปลูกพืชที่เป็นพ้ืนที่ดอน 

ดินร่วนทราย  เป็นการปลูกโดยอาศัยน้้าฝนตามฤดูกาลจึงมีการผลิตมันขี้หนูออกสู่ตลาดเพียงบางช่วงของปีเท่านั้น  
ดังนั้นหากสามารถปลูกมันขี้หนูให้มีผลผลิตออกนอกฤดูกาลได้จะท้าให้เกษตรกรมีรายได้มากข้ึนและฤดูกาลบริโภค
มันขี้หนูก็จะขยายกว้างขึ้น จึงได้ทดลองปลูกมันขี้หนูโดยใช้ยอดปักช้าทุก 2 เดือนตลอดปี ใช้แผนการทดลองแบบ 
RCB 4 ซ้้า 6 กรรมวิธี  โดยเริม่ในเดือนธันวาคม 2553  พบว่าการปลูกในเดือนตุลาคม 2554 ไปเก็บเก่ียวนอก ฤดู
ปกติในเดือนกุมภาพันธ์ 2555  มีความเป็นไปได้โดยสามารถให้ผลผลิตหัวไม่แตกต่างกับการปลูกตอนเดือน 
มิถุนายนตามฤดูกาลปกติ  ส่วนการปลูกในเดือนธันวาคม  กุมภาพันธ์  และเมษายนให้ผลผลิตต่้ามากเนื่องจากมี 
จ้านวนหลุมที่ให้ผลผลิตหัวอยู่ระหว่าง 35-50 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น  และน้้าหนักผลผลิตต่อหลุมต่้ามากจากการที่ราก 
ส่วนใหญ่ไม่มีการพัฒนาไปเป็นรากสะสมอาหาร 
 

ค าน า 
 มันขี้หนู (Solenostemon rotundifolius (Poir) J.K. Morton) เป็นพืชท้องถิ่นเสริมรายได้ท่ีเกษตรกรใน 
ภาคใต้นิยมปลูกเป็นพืชแซมในระบบการปลูกพืชหลักท่ีเป็นพืชยืนต้นอายุยาวในช่วงแรกหลายชนิด โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งในระหว่างแถวยางพาราช่วง 3 ปีแรกในสภาพพ้ืนที่ดอนที่เป็นดินร่วนปนทรายถึงค่อนข้างจะเป็นดินทราย 
โดยทั่วไปมันขี้หนูสามารถให้ผลผลิตหัวได้ระหว่าง 2-3 ตัน/ไร่ (จิระ, 2542) ในขณะที่ราคารับซื้อถึงแปลงปลูก อยู่
ระหว่าง 18-30 บาท/กิโลกรัม  จึงเป็นพืชที่ท้ารายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกได้ดีชนิดหนึ่ง  แต่ด้วยการปลูกที่ต้อง 
อาศัยน้้าฝน  ฤดูปลูกจึงแตกต่างกันไปตามการเริ่มต้นของฤดูฝนในแต่ละพ้ืนที่ เป็นผลให้มีผลผลิตมันขี้หนูออกสู ่
ตลาดตามฤดูกาลระหว่างเดือนกันยายนถึงธันวาคมเท่านั้น  โดยราคาจ้าหน่ายมันขี้หนูในช่วงต้นและปลายฤดู จะ
สูงมากกว่าราคาเฉลี่ยทั่วไปประมาณ 2-3 เท่า  ดังนั้นหากสามารถปลูกมันขี้หนูให้มีผลผลิตออกนอกฤดูกาลได้ ก็จะ



ยิ่งช่วยให้เกษตรกรจ้าหน่ายได้ในราคาที่สูงมากขึ้น  แต่การจะปลูกมันขี้หนูให้ได้ตลอดปีนั้นจะต้องเป็นการ ปลูก
ด้วยยอดแทนการใช้หัวแตกหน่อซึ่งมีการพักตัวหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วเริ่มแตกหน่อในเดือนมีนาคม และจะแห้ง 
เหี่ยวจนฝ่อไปประมาณเดือนมิถุนายนเป็นข้อจ้ากัดท่ีส้าคัญ แตด่้วยการที่ยังไม่เคยมีการศึกษาถึงผลของ 
สภาพแวดล้อมอ่ืนๆ ในรอบปีต่อการให้ผลผลิตของมันขี้หนูมาก่อน  จึงได้ท้าการศึกษากว้างๆ ถึงความเป็นไปได้ใน 
การที่จะปลูกมันขี้หนูตลอดทั้งปีโดยใช้ยอดปักช้าเป็นวัสดุปลูกและมีการให้น้้าช่วย 

วิธีด าเนินการ 
อุปกรณ์      ยอดพันธุ์มันขี้หนูควนเนียง 1 

 ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 
 อุปกรณ์ในการชั่ง  ตวง  วัด 
 ชุดอุปกรณ์การให้น้้าแบบฝนโปรย 
 Tensiometer 

วิธีการ    วางแผนการทดลองแบบ RCB  6 กรรมวิธี ท้า 4 ซ้้า 
กรรมวิธีประกอบด้วย 

1. ปลูกในสัปดาห์แรกของเดือนธันวาคม 
2. ปลูกในสัปดาห์แรกของเดือนกุมภาพันธ์ 
3. ปลูกในสัปดาห์แรกของเดือนเมษายน 
4. ปลูกในสัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายน 
5. ปลูกในสัปดาห์แรกของเดือนสิงหาคม 
6. ปลูกในสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคม 

 เริ่มเตรียมท้าแปลงยอดพันธุ์มันขี้หนูโดยใช้พันธุ์ควนเนียง 1 ตั้งแต่ตุลาคม 2553 หลังพ้นช่วงฝนตกหนักใน 
เดือนพฤศจิกายนแล้ว  เตรียมพื้นท่ีปลูกมันขี้หนูโดยการใช้ยอดท่ีผ่านการปักช้าในถาดเพาะเป็นเวลา 3 สัปดาห์จน 
ระบบรากแข็งแรง ใช้ระยะปลูก 1x1 เมตร 2 ยอด/หลุม ปลูกทุก 2 เดือนตามกรรมวิธีการทดลองรวม 6 ครั้ง ใช้
แปลงย่อยขนาด 6x6 ตารางเมตร หลังปลูก 1 และ 2 เดือน ใส่ปุ๋ยสูตร 13-13-21 อัตราครั้งละ 25 กก./ไร่ 
ระหว่างการปลูกมีการให้น้้าหากความชื้นในดินลดลงจนค่าพลังงานก้ากับก้อนดินของน้้าที่ความลึก 15 ซม. มีค่า 
ต่้ากว่า -20 กิโลพาสคาล 
 เวลาและสถานที่ 
  เริ่มต้น   ตุลาคม 2553 
  สิ้นสุด    กุมภาพันธ์ 2555 
  ด้าเนินการที่แปลงทดลองศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลา  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 
 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 
 เส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่มก่อนเก็บเก่ียว 



 แม้จะปลูกมันขี้หนูด้วยระยะปลูก 1x1 เมตรตามปกติ  แต่ในการทดลองนี้พบว่าค่าเฉลี่ยเส้นผ่าศูนย์กลาง 
ทรงพุ่มที่กว้างที่สุดเพียง 91.9 ซม.  ทั้งท่ีโดยปกติทรงพุ่มของมันขี้หนูจะเจริญจนมาประสานกันเต็มพ้ืนที่  จึงเป็น 
เครื่องชี้ให้เห็นว่าสภาพแปลงปลูกไม่เอ้ือต่อการเจริญเติบโตตามปกติ  แต่ก็ท้าให้เห็นได้ชัดเจนว่าวันปลูกท่ีแตก 
ต่างกันมีผลให้การเจริญเติบโตทางล้าต้นของมันขี้หนูเมื่อวัดจากเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่มแตกต่างกันอย่างชัดเจน 
คือ การปลูกในเดือนธันวาคมมีค่าต่้าสุด 59.2 ซม. แล้วค่อยเพิ่มข้ึนในการปลูกครั้งที่ 2 สูงที่สุดในการปลูกครั้งที่ 3 
และ 4 มีแนวโน้มลดลงในการปลูกครั้งที่ 5 และลดลงเหลือ 77.5 ซม.ในการปลูกครั้งที่ 6 ในเดือนตุลาคม   (ตาราง
ที ่1) 
  จ้านวนหลุมที่ให้ผลผลิตหัวและน้้าหนักหัวต่อหลุม 
 จากผลการเก็บเกี่ยวที่ได้จากการปลูกแต่ละครั้งพบว่าในพ้ืนที่เก็บเก่ียว 5x4 ตารางเมตรซึ่งจะมีต้นรวม 20 
หลุมนั้นบางหลุมไม่มีผลผลิตหัวเลยพบแต่รากหาอาหารเท่านั้น  โดยในการปลูกครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ในเดือน 
ธันวาคมและเดือนกุมภาพันธ์ค่าเฉลี่ยหลุมที่ให้ผลผลิตหัวมีจ้านวนน้อยมากคือ 7.0 และ 6.3 หลุมตามล้าดับ  และ
การปลูกในเดือนเมษายนก็มีจ้านวนหลุมที่ให้ผลผลิตเพียง 10 หลุมเท่านั้น ส่วนการปลูกระหว่างเดือนมิถุนายน ถึง
เดือนตุลาคมมีจ้านวนหลุมเก็บเกี่ยวใกล้เคียงกันคือ 18-20 หลุม และเมื่อดูถึงน้้าหนักผลผลิตเฉลี่ยต่อหลุมที่ให้ 
ผลผลิตก็พบว่า การปลูก 3 ครั้งแรกระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายนให้ค่าระหว่าง 28.2 ถึง 37.8 กรัม/ 
หลุมไม่แตกต่างกันทางสถิติ  การปลูกในเดือนสิงหาคมให้น้้าหนักผลผลิตต่อหลุมสูงที่สุด 685.9 กรัม/หลุม สูงเป็น 
2 เท่าของการปลูกในเดือนมิถุนายนและเดือนตุลาคมซึ่งมีค่า 323.3 และ 342.1 กรัม/หลุม ตามล้าดับ (ตารางที่ 1) 
 น้้าหนักผลผลิตทั้งหมด 
 จากการที่วันปลูกต่างกันท้าให้จ้านวนหลุมที่ให้ผลผลิตหัวและน้้าหนักเฉลี่ยหัวของแต่ละหลุมแตกต่างกัน 
อย่างชัดเจน  ผลผลิตน้้าหนักท้ังหมดในพ้ืนที่เก็บเกี่ยวจึงแตกต่างกันอย่างชัดเจนสอดคล้องกับลักษณะข้างต้น คือ 
ให้ผลผลิตต่้าในการปลูกครั้งที่ 1-3 ระหว่างเดือนธันวาคมถึงเมษายน  มีค่าอยู่ระหว่าง 362 ถึง 384 กรัม/20 
ตารางเมตร หรือเพียง 29-31 กก./ไร่เท่านั้น การปลูกในเดือนสิงหาคมให้ผลผลิตสูงสุด 1,064 กก./ไร่ ในขณะที่
การปลูกในเดือนมิถุนายนและตุลาคมให้ผลผลิตหัวทั้งหมดไม่แตกต่างกันทางสถิติคือ 480 และ 547 กก./ไร ่
ตามล้าดับ 
 น้้าหนักผลผลิตเฉพาะขนาดที่ส่งตลาดได้ 
 เมื่อแยกหัวที่มีขนาดเล็กออก ส่วนที่เหลือซึ่งเป็นหัวขนาดกลางและขนาดใหญ่รวมกันเป็นหัวขนาดส่ง 
ตลาดได้  พบว่าเป็นน้้าหนักที่เป็นไปในลักษณะเดียวกับน้้าหนักผลผลิตทั้งหมด คือการการปลูกระหว่างเดือน 
ธันวาคมถึงเดือนเมษายนให้ผลผลิตระหว่าง 19-27 กก./ไร่เท่านั้น  ผลผลิตสูงสุดได้จากการปลูกเดือนสิงหาคม 
789 กก./ไร่  ส่วนการปลูกในเดือนมิถุนายนและเดือนตุลาคมให้น้้าหนักหัวขนาดส่งตลาดได้เท่ากับ 345 กก./ไร่ 
และ 460 กก./ไร่ ตามล้าดับ 
 อายุถึงวันเก็บเก่ียว 
 พบว่าการปลูกในช่วงเวลาที่แตกต่างกันในรอบปีท้าให้อายุถึงวันเก็บเกี่ยวของมันขี้หนูที่ปลูกด้วยยอดพันธุ์
มีความแตกต่างกันมากตั้งแต่ 4 ถึง 8 เดือน  โดยการปลูกในเดือนกุมภาพันธ์และเมษายนจะเก็บเกี่ยวได้เม่ืออายุ 6 
เดือน  การปลูกเดือนมิถุนายนและสิงหาคมเก็บเกี่ยวได้เม่ืออายุ 5.5 และ 5 เดือน ตามล้าดับ  การปลูกในเดือน 



ตุลาคมท้าให้เก็บเกี่ยวได้เร็วที่สุดส่วนการปลูกในเดือนธันวาคมต้องใช้เวลายาวนานที่สุด  จากผลที่พบในการ 
ทดลองนี้น่าจะเป็นไปได้ที่ความยาววันที่แตกต่างกันในรอบปีมีผลต่อพัฒนาการของวงรอบชีวิตของมันข้ีหนู 
 ในการทดลองนี้มีข้อบกพร่องที่ควรน้าไปพิจารณาแก้ไขในโอกาสต่อไปคือ การที่แปลงปลูกท่ีเป็นดินร่วน 
เหนียวปนกรวดเป็นดินที่ไม่ค่อยเหมาะสมกับการปลูกมันขี้หนูมากนัก ประกอบกับระบบการให้น้้าแบบฝนโปรย ที่
ใช้เป็นระบบขนาดใหญ่ท้าให้น้้าที่ตกจากท่ีสูงลงกระแทกพ้ืนท้าให้หน้าดินอัดตัวกันแข็งน้้าซึมลงด้านล่างได้ไม่ดี  ซึง่
อาจเป็นผลให้การเจริญเติบโตของมันขี้หนูไม่ดีเท่าที่ควร  การเลือกพื้นที่ที่เป็นดินที่มีโครงสร้างหลวมๆ และมี การ
ให้น้้าด้วยระบบน้้าหยดหรือแบบฝนโปรยขนาดเล็กจะมีความเหมาะสมมากว่า  และจากผลการทดลองที่การ ปลูก
ระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายนให้ผลผลิตต่้ามากนั้นควรกมีการศึกษาใหม่ซึ่งอาจท้าการทดลองในวงท่อ
ซีเมนต์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 80 ซม. บรรจุด้วยดินทรายร่วนหรือดินทรายโดยศึกษาถึงพัฒนาการ ของ
รากสะสมอาหารที่อาจเป็นผลมาจากช่วงความยาววันหรือความแตกต่างของอุณหภูมิกลางวันกับกลางคืนระหว่างช่วง
ที่ปลูก  เพราะมีการอ้างถึงว่าการมีอุณหภูมิกลางคืนต่้าเป็นสภาพที่เหมาะสมกับมันขี้หนู (Acheampong, 2010) 
ในมันฝรั่งมีการศึกษาเรื่องอุณหภูมิและความยาววันต่อพัฒนาการของหัวไว้มากมาย  แต่ยังไม่พบการศึกษา ในมัน
ขี้หนู  ส่วนใน Livingstone potato  ซึ่งเป็นพืชใกล้เคียงกับมันขี้หนูพบว่าความยาววันที่มากกว่า 12.5 ชั่วโมงจะ
ยับยั้งการสร้างหัว (Allemann and Hammes, 2006) 
 
 
ตารางท่ี 1   อายุเก็บเก่ียว  ผลผลิต  และลักษณะบางประการของมันข้ีหนูที่ปลูกด้วยยอดพันธุ์ทุก 2 เดือน 

ในรอบ 1 ปี 
กรรมวิธี อายุเก็บเกี่ยว เส้นผ่าศูนย์กลาง จ้านวนหลุมที่ให้ นน.หัวเฉลี่ย นน.ผลผลิตหัว นน.ผลผลิตหัวขนาด 
 (เดือน) ทรงพุ่มก่อนเก็บ ผลผลิต (หลุม/ ต่อหลุมที่ให้ ทั้งหมด (กก./ไร่) ส่งตลาดได้ (กก./ไร่) 
  เกี่ยว (ซม.) 20 ตรม.) 

1. ปลูกในสัปดาห์แรกของเดือนธันวาคม 8 59.2 d 7.0 b 33.2 a 31 c 27 c 
 
2. ปลูกในสัปดาห์แรกของเดือนกุมภาพันธ์ 6 68.8 c 6.3 b 37.8 c 30 c 27 c 
 
3. ปลูกในสัปดาห์แรกของเดือนเมษายน 6 91.9 a 10.0 b 28.2 c 29 c 19 c 
 
4. ปลูกในสัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายน 5.5 91.2 a 17.7 a  323.3 bc  480 bc  345 bc 
 
5. ปลูกในสัปดาห์แรกของเดือนสิงหาคม 5 86.2 a 19.0 a  685.9 a  1,064 a  789 a 
 
6. ปลูกในสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคม 4 77.5 b 20.0 a  342.1 b  547 b  460 ab 

F-test - ** ** ** ** ** 

 ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยตัวอกัษรเหมือนกันในแนวตั้งไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
  โดยวิธกีาร DMRT 

 **  แตกตา่งกันทางสถิติที่ระดับความเชือ่มั่น 99% 

 
สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 



 1. การปลูกมันขี้หนูด้วยยอดในเดือนตุลาคมท้าให้เก็บเกี่ยวผลผลิตนอกฤดูได้ในเดือนกุมภาพันธ์โดย  
สามารถให้ผลผลิตไม่แตกต่างกับการปลูกในเดือนมิถุนายนที่เป็นการปลูกตามฤดูกาล 
 2. ควรมีการศึกษาความเป็นไปได้ของการปลูกช่วงระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายนซ้้าอีกโดยมีการ 
น้าจุดอ่อนและข้อผิดพลาดในการทดลองนี้ไปปรับปรุงแก้ไขและหากเป็นไปได้ควรมีการศึกษาเชิงลึกถึงการตอบสนอง
ต่อช่วงความยาววันและผลของความแตกต่างของอุณหภูมิกลางวันและกลางคืนต่อการสร้างหัวของมันขี้หนูด้วย 
 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 1. สามารถแนะน้าให้เกษตรกรปลูกมันขี้หนูด้วยยอดในเดือนตุลาคมเพ่ือให้สามารถเก็บเกี่ยว ผลผลิต

นอกฤดูในเดือนกุมภาพันธุ์ได้ 
 2. ใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการปรับปรุงแก้ไขวิธีการทดลองในการศึกษาการปลูกระหว่างเดือน 

ธันวาคมถึงเดือนเมษายนให้ประสบความส้าเร็จหรือได้ข้อมูลยืนยันที่ชัดเจนต่อไป  
เอกสารอ้างอิง 
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