
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  
------------------------ 

1. ชุดโครงการวิจัย   :  - 
 

2. โครงการวิจัย   :  วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการใช้ประโยชน์มันขี้หนู 
กิจกรรม   :  การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมันขี้หนู    
กิจกรรมย่อย (ถ้ามี)  :  - 
 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)  :  อิทธิพลของวันปลูกต่อการเจริญเติบโตทางล าต้น การสร้างหัว 
                                          และการให้ผลผลิตของมันข้ีหนู 

          ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ)    :  Effect of planting dates on stem growth, tuber 
formation and yield of Huasa potato (Plectranthus 
rotundifolius) 

 
4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง   :  นางเมธาพร  นาคเกลี้ยง1 

ผู้ร่วมงาน                            :  นางเอมอร  เพชรทอง1  
      นางจิณณจาร์  หาญเศรษฐสุข1  

  นายจิระ  สุวรรณประเสริฐ2 

   ว่าที่ร้อยตรี ณัฐพงศ์  สงแทน1 
 

5.  บทคัดย่อ :  การศึกษาอิทธิพลของวันปลูกต่อการเจริญเติบโตทางล าต้นการ
สร้างหัวและการให้ผลผลิตของมันขี้หนู ด าเนินการทดลองในพ้ืนที่
ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง โดยการวางแผนการปลูก
ทุกเดือนตลอดปี รวม 12 เดือนปลูก ผลการทดลองพบว่า ปลูกได้
ครบทั้ง 12 เดือนปลูก แต่สามารถบันทึกข้อมูลตามแผนการทดลอง
ได้ 5 เดือนปลูก คือ การปลูกเดือนมกราคมเก็บเกี่ยวผลผลิตเดือน
กรกฎาคม ปลูกเดือนกุมภาพันธ์เก็บเกี่ยวผลผลิตเดือนสิงหาคม 
ปลูกเดือนมีนาคมเก็บเกี่ยวผลผลิตเดือนกันยายน  ปลูกเดือนเมษายน
เก็บเกี่ยวผลผลิตเดือนตุลาคม และปลูกเดือนพฤษภาคมเก็บเกี่ยว
ผลผลิตเดือนพฤศจิกายน ส่วนข้อมูลของเดือนปลูกอ่ืนๆ ไม่สามารถ
บันทึ กได้ เนื่ องจากน้ าท่ วมพ้ืนที่ ด าเนิ นงาน ในส่ วนของการ
เจริญเติบโตทางล าต้นของมันขี้หนู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่ม
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นั้น พบว่า หลังจากปลูกไปแล้ว 2 3 4 5 และ 6 เดือน มันขี้หนูที่ปลูก
ในเดือนพฤษภาคม มีขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่มมากกว่า
เดือนปลูกอ่ืน คือ 73.7 96.6 100.2 103.0 และ 108.7 เซนติเมตร 

 
1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง  252 ม.15 ต.ควนมะพร้าว อ. เมือง จ.พัทลุง 93000 
2 ศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก  12 ต.วังทอง อ. วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 

ตามล าดับ ซึ่งจะเห็นได้ว่า การปลูกมันขี้หนูในเดือนพฤษภาคมจะมี
การเจริญเติบโตของทรงพุ่มมากกว่าเดือนปลูกอ่ืน เนื่องจากต้น 
มันขี้หนูได้รับน้ าเพียงพอกับความต้องการ เพราะนอกจากจะได้รับ
น้ าจากการให้น้ าเมื่อแล้ง การปลูกในเดือนพฤษภาคมก็เป็นช่วงต้น
ฝนด้วย ส่วนความยาวปล้องซึ่งจะบันทึกข้อมูลตอนเก็บเกี่ยวผลผลิต 
พบว่า การปลูกเดือนมีนาคมเก็บเกี่ยวเดือนกันยายน มีความยาว
ปล้องมากกว่าเดือนปลูกอ่ืน คือ เท่ากับ 42.1 เซนติเมตร  จ านวน
หัวต่อหลุม พบว่า การปลูกเดือนพฤษภาคมเก็บเกี่ยวเดือน
พฤศจิกายน มีจ านวนหัวต่อหลุมขนาดเล็กมากกว่าเดือนปลูกอ่ืน 
คือเท่ากับ 413 หัว หัวขนาดกลาง การปลูกมกราคมเก็บเกี่ยวเดือน
กรกฎาคมมีจ านวนหัวต่อหลุมมากกว่าเดือนปลูกอ่ืน คือเท่ากับ 65 
หัวต่อหลุม และหัวขนาดใหญ่พบว่า การปลูกเดือนมกราคมเก็บ
เกี่ยวเดือนกรกฎาคม และการปลูกเดือนพฤษภาคมเก็บเกี่ยวเดือน
พฤศจิกายน มีจ านวนหัวขนาดใหญ่ต่อหลุมมากที่สุด คือเท่ากับ 23 
หัวต่อหลุม  ส่วนน้ าหนักผลผลิตต่อหลุม การปลูกเดือนพฤษภาคม
เก็บเกี่ยวเดือนพฤศจิกายน มีน้ าหนักผลผลิตของหัวขนาดเล็ก
มากกว่าเดือนปลูกอ่ืน คือเท่ากับ 314.2 กรัมต่อหลุม ส่วนการปลูก
เดือนมกราคมเก็บเกี่ยวผลผลิตเดือนกรกฎาคมมีน้ าหนักผลผลิตของ
หัวขนาดกลางและขนาดใหญ่มากกว่าเดือนปลูกอ่ืน คือเท่ากับ 
254.2 กรัม และ 221.7 กรัม  ส าหรับจ านวนหัวต่อหลุม น้ าหนัก
ผลผลิตต่อหลุม และน้ าหนักผลผลิตต่อไร่ ที่สามารถจ าหน่ายได้ (หัว
ขนาดกลางและขนาดใหญ่) พบว่า การปลูกเดือนมกราคมเก็บเกี่ยว
เดือนกรกฎาคมในสภาพที่สามารถให้น้ าได้จะมีค่ามากกว่าเดือน
ปลูกอ่ืน คือ เท่ากับ 88 หัว 475.9 กรัม และ 761.4 กิโลกรัม 
ตามล าดับ 
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                                  : Effect of the planting date on growth, tuber formation 

and yield of hausa potato (Coleus tuberosus, Benth) that 

examined at the Phatthalung Agricultural Research and 

Development Center. The hausa potato was planted 

every month in one year. The data were collected only 

5 planting months,  because the area affects flooding. 

The results showed that at 2, 3, 4, 5 and 6 months after 

planting, the highest canopy diameter when planted in 

May and harvested in November at 73.7, 96.6, 100.2, 

103.0 and 108.7 cm. The greatest of the internode 

length was found when planted in March and harvested 

in September at 42.1 cm. The highest of the small tuber 

number per pit was found in May planted and harvested 

in September, at 413 tubers. The medium and large 

sizes was found in January planted and harvested in July 

at 65 and 23 tubers. Additionally, the yield of small, 

sizes of the hausa potato was greatest at 314.2 gram per 

pit, when planted in May and harvested in September. 

But the highest of yield per rai for selling were 761.4 kg 

when planted in January and harvested in July. 

6. ค าน า :  มันขี้หนูเป็นพืชหัวท้องถิ่นที่อยู่คู่กับวิถีวัฒนธรรมการผลิตทาง
การเกษตรและการบริโภคของชาวใต้มานานแล้ว  เป็นการปลูกที่
สอดแทรกอยู่ในระบบการปลูกพืชหลัก  ทั้งยางพารา  ปาล์มน้ ามัน  
และไม้ผล - ไม้ยืนต้น  โดยมีการปลูกเพ่ือบริโภคในครัวเรือนและ
เพ่ือการจ าหน่ายเป็นรายได้เสริม  ลักษณะการปลูกเช่นนี้คือการท า
เพ่ือการพ่ึงพาตนเอง  ใช้ทรัพยากรแวดล้อมที่มีอยู่รอบตัวให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด  สร้างความมั่นคงด้านอาหาร  และเศรษฐกิจใน
ครัวเรือน  มันขี้หนูเป็นพืชที่ตลาดมีความต้องการสูงแต่ยังขาด
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งานวิจั ยรองรับหรือตอบสนองความต้องการของเกษตรกร   
ซ่ึงสามารถสรุปเป็นประเด็นหลักได้คือ 
       1. ยังขาดงานวิจัยด้านพันธุ์และเขตกรรมที่เหมาะสม 

       2. ยังขาดงานวิจัยด้านการแปรรูปและการใช้ประโยชน์ 
ระหว่างปี  2554 -2556 ในโครงการวิจัยและพัฒนา

เทคโนโลยีการผลิตมันขี้หนูที่สิ้นสุดตามกรอบเวลาไปแล้ว แต่ยังมี
บางประเด็นด้านวิธีการเขตกรรมที่ยังขาดความสมบูรณ์ในการที่จะ
น าไปใช้ประโยชน์หรือถ่ายทอดเป็นข้อมูลให้แก่เกษตรกรได้  ได้แก่
การศึกษาถึงแนวทางการปลูกมันขี้หนูตลอดทั้งปีที่บางช่วงการปลูก
มีอุปสรรคในการจัดการแปลงทดลองเข้ามาเกี่ยวข้อง จึงควร
ปรับเปลี่ยนไปศึกษาอย่างละเอียดในพ้ืนที่ที่ ควบคุมได้   ใน
การศึกษาถึงการใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตที่ประสบปัญหาการ
ปรับเปลี่ยนงบประมาณจนต้องลดขนาดหน่วยการทดลองจนเกิด
ความคลาดเคลื่อนสูงจึงยังไม่สามารถระบุความแตกต่างได้อย่าง
ชัดเจน ประกอบกับเป็นงานที่จะต้องพัฒนาต่อ โดยหากมีการแก้ไข
ข้อบกพร่องที่ผ่านมาก็จะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สามารถแนะน า
แก่เกษตรกรได้ต่อไป  

ในการศึกษาวิธีการเขตกรรมที่เหมาะสมแม้จะได้ผลว่าการ
ปรับเปลี่ยนระยะปลูกจากเดิม 1x1 เมตรโดยใช้หัวพันธุ์  มาใช้ระยะ
ปลูก 1x0.5 เมตรโดยใช้ยอดความยาว 4 นิ้ว 3 ยอดต่อหลุม เป็น
วิธีการที่ให้ผลผลิตได้สูงที่สุดและใช้เป็นค าแนะน าให้เกษตรกร
ปฏิบัติได้  แต่ระยะระหว่างแถวที่กว้างท าให้มันขี้หนูยังคงต้องใช้
ระยะเวลานานกว่าทรงพุ่มจะคลุมเต็มพ้ืนที่ด้านระหว่างแถว  จึงยัง
มีปัญหาเรื่องวัชพืชขึ้นแข่งขันได้มาก  การปรับระยะแถวให้แคบเข้า
หรือจัดระยะปลูกใหม่  หรือการปลูกระยะชิดร่วมกับการใช้สาร
ชะลอการเจริญเติบโตทางล าต้นในช่วงอายุที่เหมาะสม  น่าจะเป็น
หนทางหนึ่ งที่จะช่วยแก้ปัญหาวัชพืชและเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ได้  
ส าหรับการตอบสนองต่อปุ๋ยก็ยังไม่มีการศึกษาอย่างชัดเจน  ที่ผ่าน
มาเป็นเพียงการเปรียบเทียบความเหมาะสมของอัตราและสูตรปุ๋ยที่
เกษตรกรใช้กันโดยทั่วไปในชุดดินต่างกันเท่านั้น 

 
7.  วิธีด าเนินการ         : อุปกรณ ์                    
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     - ยอดพันธุ์มันขี้หนูพันธุ์ควนเนียง 1 
      - . ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 
      -  อุปกรณ์ในการชั่ง ตวง วัด 
      -  ชุดอุปกรณ์การให้น้ าระบบมินิสปริงเกลอร์ 
      - วงท่อซีเมนต์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 เซนติเมตร  
     : แบบและวิธีการทดลอง 

 วางแผนการทดลองแบบ RCB จ านวน 3 ซ้ า กรรมวิธีคือ 
การปลูกในแต่ละเดือนตลอดปี รวม 12 กรรมวิธี 

     : วิธีปฏิบัติการทดลอง 
 ปลูกมันขี้หนูพันธุ์ควนเนียง 1  ด้วยยอดพันธุ์ที่มีขนาด
ความยาว 4 นิ้ว ในวงท่อซีเมนต์ขนาด 100 เซนติเมตร 3 ยอดต่อ
วงท่อ หลังปลูก 1 เดือน ถอนเหลือต้นที่สมบูรณ์ที่สุดไว้ 1 ต้น ใส่
ปุ๋ยเคมี 13-13-21 อัตรา 25 กิโลกรัม/ไร่  และใส่ครั้งที่สองด้วย
สูตรและอัตราเดียวกันเมื่ออายุ 2 เดือน  หลังการใส่ปุ๋ยพรวนกลบ
ปุ๋ยและพูนโคน  เก็บเกี่ยวผลผลิตเมื่อมันขี้หนูแก่จัดโดยสังเกตจาก
เริ่มแสดงอาการใบเหลืองทั้งต้น   

    การบันทึกข้อมูล 
  -  เส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่มหลังปลูก 2 จนถึงหนึ่งเดือน

ก่อนเก็บเก่ียว 
-  ความยาวปล้อง (บันทึกตอนเก็บเก่ียว) 

      -  จ านวนหัวต่อหลุม แยกตามขนาด  
      -  น้ าหนักผลผลิตหัวต่อหลุม แยกตามขนาด 
      -  น้ าหนักผลผลิตหัวที่สามารถจ าหน่ายได้ 

- เวลาและสถานที่ ตุลาคม 2558 – กันยายน 2560 
  สถานที่ท าการทดลอง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง 

8.   ผลการทดลองและวิจารณ์  : ด าเนินการปลูกเดือนปลูกแรกเมือ่วันที่ 15 มกราคม 2559 และ
ปลูกทุกเดือนจนครบปี คือสิ้นสุดกลางเดือนธันวาคม 2559 โดยใช้
ยอดมันขี้หนูพันธุ์ควนเนียง 1 ขนาดความยาวของท่อนพันธุ์ 4 นิ้ว 
และเก็บเกี่ยวผลผลิตเมื่อมันขี้หนูอายุ 6 เดือน ซึ่งการปลูกมันขี้หนู
ด้วยยอดจะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เร็วกว่าปกติ 1 เดือน  ผล
การทดลองพบว่า สามารถปลูกมันขี้หนูได้ครบ 12 เดือนปลูก แต่
สามารถบันทึกข้อมูลองค์ประกอบผลผลิตและผลผลิตของ 



6 

 

มันขี้หนูที่ สมบูรณ์ ได้  5 เดือนปลูก เนื่ องจากน้ าท่วม พ้ืนที่
ด าเนินงาน โดยพบว่า ขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่ม
หลังจากปลูกไปแล้ว 2 เดือน และ 3 เดือน จากการวิเคราะห์ทาง
สถิติพบว่า มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยมันขี้หนูที่ปลูกใน
เดือนพฤษภาคม มีขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่มมากกว่า
เดือนปลูกอ่ืน คือ 73.7 เซนติเมตรและ 96.6 เซนติเมตร ส่วนการ
บันทึกข้อมูลที่อายุ 4 5 และ 6 เดือนหลังปลูก ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางทรงพุ่มไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยเดือนปลูก
พฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงต้นฝนมันขี้หนูมีการเจริญเติบโตด้านความ
กว้างของขนาดทรงพุ่มมากกว่าเดือนปลูกอ่ืน คือเท่ากับ 100.2 
เซนติเมตร 103.0 เซนติเมตร และ 108.7 เซนติเมตร ตามล าดับ 
(ตารางที่ 1) โดยปกติการปลูกในสภาพแปลงจะใช้ระยะปลูก 1x1 
เมตร ทรงพุ่มของมันข้ีหนูก็จะประสานกันเต็มพ้ืนที่ ส่วนความยาว
ปล้องซึ่งจะบันทึกข้อมูลตอนเก็บเกี่ยวผลผลิต พบว่า ทั้ง 5 เดือน
ปลูก ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยเดือนปลูกมีนาคมเก็บ
เกี่ยวเดือนกันยายน มีความยาวปล้องมากกว่าเดือนปลูกอ่ืน คือ 
เท่ากับ 42.1 เซนติเมตร (ตารางที่ 1) ส าหรับจ านวนหัวต่อหลุม
ทั้งหมดจากการวิเคราะห์ทางสถิติไม่มีความแตกต่างกัน โดยเดือน
ปลูกพฤษภาคมเก็บเกี่ยวเดือนพฤศจิกายน มีจ านวนหัวต่อหลุม
ทั้งหมดมากกว่าเดือนปลูกอ่ืน คือ 492 หัว และเมื่อแยกตาม
ขนาดของหัว พบว่า ส่วนของหัวขนาดเล็กจากผลการวิเคราะห์
ทางสถิติ พบว่า มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยการปลูกเดือน
พฤษภาคมเก็บเกี่ยวเดือนพฤศจิกายน มีจ านวนหัวขนาดเล็กต่อ
หลุมมากกว่าเดือนปลูกอ่ืน คือเท่ากับ 413 หัว ส่วนหัวขนาดกลาง
และขนาดใหญ่ ทั้ง 5 เดือนปลูก ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
โดยเดือนปลูกมกราคมเก็บเกี่ยวเดือนกรกฎาคมมีจ านวนหัวต่อ
หลุมของหัวขนาดกลางมากกว่าเดือนปลูกอ่ืน คือเท่ากับ 65 
หัวต่อหลุม และหัวขนาดใหญ่พบว่า การปลูกเดือนมกราคมเก็บ
เกี่ยวเดือนกรกฎาคม และการปลูกเดือนพฤษภาคมเก็บเกี่ยวเดือน
พฤศจิกายน มีจ านวนหัวขนาดใหญ่ต่อหลุมมากที่สุด คือเท่ากับ 
23 หัวต่อหลุม  ในส่วนของน้ าหนักผลผลิตต่อหลุมทั้งหมด พบว่า 
ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ทั้ง 5 เดือนปลูก โดยเดือนปลูก
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มกราคมเก็บเกี่ยวเดือนกรกฎาคม มีน้ าหนักผลผลิตต่อหลุมมาก
ที่สุด คือเท่ากับ 667.8 กรัม และเมื่อแยกตามขนาดของหัว พบว่า
การปลูกเดือนพฤษภาคมเก็บเกี่ยวเดือนพฤศจิกายน มีน้ าหนัก
ผลผลิตของหัวขนาดเล็กมากกว่าเดือนปลูกอ่ืน คือเท่ากับ 314.2 
กรัมต่อหลุม และการปลูกเดือนมกราคมเก็บเกี่ยวผลผลิตเดือน
กรกฎาคมมีน้ าหนักผลผลิตของหัวขนาดกลางและขนาดใหญ่
มากกว่าเดือนปลูกอ่ืน คือเท่ากับ 254.2 กรัม และ 221.7 กรัม 
(ตารางที่ 2) ส าหรับจ านวนหัวต่อหลุม น้ าหนักผลผลิตต่อหลุม 
และน้ าหนักผลผลิตต่อไร่ ที่สามารถจ าหน่ายได้ (หัวขนาดกลาง
และขนาดใหญ่) จากการวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่า ไม่มีความ
แตกต่างกันทางสถิติ โดยการปลูกเดือนมกราคมเก็บเกี่ยวเดือน
กรกฎาคมในสภาพที่สามารถให้น้ าได้จะมีค่ามากกว่าเดือนปลูก
อื ่น  ค ือ เท ่าก ับ 88 ห ัว 475.9 กรัม และ 761.4 ก ิโลกร ัม 
ตามล าดับ (ตารางที ่ 3)  ซึ ่งจ านวนหัวและน้ าหนักผลผลิตที่
สามารถจ าหน่ายได้จะต่ ากว่าผลผลิตทั้งหมดเนื่องจากขนาดหัวเล็ก
จะถูกคัดออระหว่างการเก็บเกี่ยว แต่จะน าไปเป็นหัวพันธุ์ส าหรับ
ปลูกต่อไป และจากการทดลองจะเห็นว่าจากข้อมูลที่บันทึกได้ของ
ช่วงเวลาการปลูกมันขี้หนูทั้ ง 5 เดือนปลูก การปลูกในเดือน
พฤษภาคมมันขี้หนูมีการเจริญเติบโตด้านของขนาดทรงพุ่มและ 
ให้จ านวนผลผลิตของหัวมากที่สุด แต่เมื่อพิจารณาผลผลิตและ
จ านวนหัวที่สามารถจ าหน่ายได้กลับมีค่าน้อยกว่าการปลูกเดือน
มกราคมและเดือนมีนาคม เพราะหัวส่วนใหญ่จะเป็นหัวขนาดเล็ก 



ตารางที่ 1  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่ม (เซนติเมตร) และความยาวปล้อง (เซนติเมตร) ของมันขี้หนู 

เดือนปลูกแตกต่างกันในพ้ืนที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง ปี 2559  

กรรมวิธี 

 (เดือนปลูก) 

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่ม (เซนติเมตร) ความยาวปล้อง 

(เซนติเมตร) 
เดือนที่ 2  

หลังปลูก1/ 

เดือนที่ 3  

หลังปลูก1/ 

เดือนที่ 4  

หลังปลูก 

เดือนที่ 5  

หลังปลูก 

เดือนที่ 6  

หลังปลูก 

มกราคม  40.1b 57.7b 71.8 85.6 95.7 34.4 

กุมภาพันธ์  33.8b 58.7b 72.6 82.6 92.8 34.9 

มีนาคม  49.8b 60.2b 70.4 82.1 90.8 42.1 

เมษายน  40.4b 61.4b 88.3 90.9 93.2 40.9 

พฤษภาคม  73.7a 96.6a 100.2 103.0 108.7 41.9 

Mean 47.6 66.9 80.7 88.8 96.2 38.8 

F-test ** ** ns ns ns ns 

CV.(%) 21.3 18.3 16.1 12.1 8.1 18.8 

1/ ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยตัวอักษรที่เหมือนกันในแนวตั้ง ไม่มีความแตกต่างทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95%  

โดยวิธี DMRT 



ตารางที่ 2  จ านวนหัวต่อหลมุ (หัว) และน้ าหนักผลผลิตต่อหลุม (กรัม) แยกตามขนาดของมันขี้หนูเดือนปลูก

แตกต่างกัน ในพ้ืนที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง ปี 2559 

กรรมวิธี 

 (เดือน

ปลูก) 

เดือน 

เก็บเก่ียว 

จ านวนหัวต่อหลุม (หัว)  น้ าหนักผลผลิตต่อหลุม (กรัม) 

Total ขนาด

เล็ก1/ 

ขนาด

กลาง 

ขนาด

ใหญ่ 

Total ขนาด

เล็ก 

ขนาด

กลาง 

ขนาด

ใหญ่ 

มกราคม  กรกฎาคม  241 153b 65 23 667.8 191.9 254.2 221.7 

กุมภาพันธ์  สิงหาคม 18 14b 2 2 42.2 13.2 13.3 15.8 

มีนาคม  กันยายน  240 158b 61 21 460.3 160.7 193.8 105.8 

เมษายน  ตุลาคม  219 174b 38 7 306.5 141.5 103.0 61.9 

พฤษภาคม  พฤศจิกายน  492 413a 57 23 558.9 314.2 139.0 105.7 

Mean  242 182.4 44.6 15.2 407.1 164.3 140.66 102.18 

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

CV.(%)  70.4 69.3 95.7 98.7 87.1 101.8 99.2 108.2 

1/ ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยตัวอักษรที่เหมือนกันในแนวตั้ง ไม่มีความแตกต่างทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95%  

โดยวิธี DMRT 
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ตารางที่ 3  จ านวนหัวต่อหลมุ (หัว) น้ าหนักผลผลิตต่อหลุม (กรัม) และน้ าหนักผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัม)  

ทีส่ามารถจ าหน่ายได้ของมันขี้หนูเดือนปลูกแตกต่างกันในพ้ืนที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร

พัทลุง ปี 2559 

กรรมวิธี 

(เดือนปลูก) 

เดือน 

เก็บเก่ียว 

จ านวนหัวต่อหลุมที่

จ าหน่ายได้ 

(หัว) 

น้ าหนักผลผลิตต่อ

หลุมที่จ าหน่ายได้ 

 (กรัม) 

น้ าหนักผลผลิตที่

จ าหน่ายได้ต่อไร่ 

(กิโลกรัม) 

มกราคม  กรกฎาคม  88 475.9 761.4 

กุมภาพันธ์  สิงหาคม 4 29.1 46.5 

มีนาคม  กันยายน  82 299.6 479.4 

เมษายน  ตุลาคม  46 165.0 264.0 

พฤษภาคม  พฤศจิกายน  79 244.7 391.5 

Mean  59.9 242.9 388.6 

F-test  ns ns ns 

CV.(%)  94.7 88.9 88.9 
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9.   สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ      : จากกรณีเกิดภาวะน้ าท่วมพ้ืนที่ด าเนินงาน ส่งผลให้
สามารถบันทึกข้อมูลองค์ประกอบผลผลิตและผลผลิตได้ 5 
เดือนปลูก การปลูกเดือนพฤษภาคม มันขี้หนูมีการเจริญเติบโต
ของขนาดทรงพุ่มกว้างกว่าเดือนปลูกอ่ืน ส่วนการให้ผลผลิต
พบว่า การปลูกเดือนพฤษภาคมเก็บเกี่ยวเดือนพฤศจิกายน มี
จ านวนหัวทั้งหมดต่อหลุมมากที่สุดคือ 492 หัว แต่มีน้ าหนัก
ผลผลิตต่อหลุมต่ ากว่าเดือนปลูกมกราคม และมีจ านวนหัวและ
น้ าหนักผลผลิตที่สามารถจ าหน่ายได้ต่ ากว่า เดือนปลูกมกราคม
และมีนาคม เช่นกัน เมื่อสรุปผลการทดลองเป็นช่วงฤดู (แบบ
ภาคใต้) พบว่า การปลูกปลายฝน คือช่วงเดือนมกราคม และ
กุมภาพันธ์ การปลูกในเดือนมกราคมเก็บเกี่ยวเดือนกรกฎาคม 
มีจ านวนหัวต่อหลุม ผลผลิตต่อหลุม และผลผลิตต่อไร่ที่สามารถ
จ าหน่ายได้ (หัวขนาดกลางและขนาดใหญ่) สู งกว่าการปลูก
เดือนกุมภาพันธ์เก็บเกี่ยวเดือนสิงหาคม คือเท่ากับ 88 หัว 
475.9 กรัม และ 761.4 กิโลกรัม ตามล าดับ ส่วนการปลูก
หน้าแล้ง คือปลูกเดือนมีนาคมและเดือนเมษายน พบว่า การ
ปลูกในเดือนมีนาคมเก็บเกี่ยวเดือนกันยายน มีจ านวนหัวต่อ
หลุม ผลผลิตต่อหลุม และผลผลิตต่อไร่ที่สามารถจ าหน่ายได้ สูง
กว่าการปลูกในเดือนเมษายนเก็บเกี่ยวเดือนตุลาคม คือเท่ากับ 
82 หัว 299.6 กรัม และ 479.4 กิโลกรัม ตามล าดับ ส าหรับการ
ปลูกต้นฝน คือปลูกเดือนพฤษภาคมเก็บเกี่ยวเดือนพฤศจิกายน 
มีจ านวนหัวต่อหลุม ผลผลิตต่อหลุม และผลผลิตต่อไร่ที่สามารถ
จ าหน่ายได้ อยู่ที่  79 หัว 244.7 กรัม และ 391.5 กิโลกรัม 
ตามล าดับ  ส่วนเดือนปลูกอ่ืนที่ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้จาก
การศึกษาหรือทดลองในครั้งนี้ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติม เพ่ือเป็น
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ค าแนะน าการปลูกมันขี้หนูในสภาพที่ให้น้ าได้แก่เกษตรกรหรือ
ผู้สนใจต่อไป 
 

10.  การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ : สามารถน าข้อมูลถ่ายทอดให้กับเกษตรกรหรือผู้สนใจเพ่ือเป็น
ข้อมูลเบื้องต้นในการแนะน าการปลูกมันขี้หนูในสภาพการปลูก
ที่สามารถให้น้ าได้ 

 
11.  ค าขอบคุณ (ถ้ามี)  : - 

 
12.  เอกสารอ้างอิง : - 

 
 
 

13.  ภาคผนวก :  
 

ตารางผนวกที่ 1  ช่วงเดือนปลูกและเดือนเก็บเกี่ยวผลผลิตมันขี้หนูเดือนปลูกแตกต่างกัน  ในพ้ืนที่ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรพัทลุง ปี 2559-2560  
 

 

เดือนปลูก เดือนเก็บเกี่ยว 

มกราคม 2559 กรกฎาคม 2559 

กุมภาพันธ์ 2559 สิงหาคม 2559 

มีนาคม 2559 กันยายน 2559 

เมษายน 2559 ตุลาคม 2559 

พฤษภาคม 2559 พฤศจิกายน 2559 

มิถุนายน 2559 ธันวาคม 2559  (ได้รบัความเสยีหายจากน้ าท่วม) 

กรกฎาคม 2559 มกราคม 2560 (ได้รับความเสยีหายจากน้ าท่วม) 

สิงหาคม 2559 กุมภาพันธ์ 2560 (ไดร้ับความเสียหายจากน้ าท่วม) 

กันยายน 2559 มีนาคม 2560 (ได้รับความเสียหายจากน้ าท่วม) 

ตุลาคม 2559 เมษายน 2560 (ไดร้ับความเสียหายจากน้ าท่วม) 
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พฤศจิกายน 2559 พฤษภาคม 2560 (ไดร้ับความเสียหายจากน้ าท่วม) 

ธันวาคม 2559 มิถุนายน 2560 (ไดร้ับความเสียหายจากน้ าท่วม) 

 
 

   
 

ภาพผนวกที่ 1 สภาพแปลงทดลอง 
 

     
 

ภาพผนวกที่ 2 การวัดขนาดทรงพุ่ม 
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ภาพผนวกที่ 3 การเก็บเก่ียวผลผลิต 
 
 

      
     
 
 
 
 
 
 
 
 

โรครากปมของมันขี้หนู แมลงกัดกินใบ 

หลังน้ าลดต้องรีบเก็บเกี่ยว

ผลผลติ น้ าท่วมท่อปลูกมันขี้หนู ต้นมันขี้หนูเน่าเละ 
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ภาพผนวกที่ 4 ปัญหาที่พบในพ้ืนที่ด าเนินงาน 
 
 
 

 

ภาพผนวกท่ี 5 ปริมาณน้ าฝนของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง (ธันวาคม 2559-มกราคม 2560) 

 
ส่งข้อมูลไปยังกลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงานและวิชาการในรูปเอกสารหรือส่งข้อมูลทาง  
Email Address 
 :  
L4kสภาพ 
 
ส 

 
 
 

หัวมันขี้หนูเน่าเละ หัวมันขี้หนูเน่าเละ หัวมันขี้หนูเน่าเละ 
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