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ศึกษาการปลูกมันเทศญ่ีปุ่น 5 พันธุ ์
ศิริลักษณ์ กมล1, พงศ์ชัย  ไชยพิเศษ1, สินีนาฎ กาญจนเกียรติกุล1, ทชาอร ลิมังกูร1, ธีระศักดิ์  ศรีวิชัย1 
ศราวุธ พานทอง1, ณัฐณิชา นันเต๋2, สุธัญญา เจริญทรัพย์2, ผดุงศักดิ์ อินอภัยพงษ์1, สิทธานนท์ ศรีวิทะ1

และ ธนัชกร ค าปัน2 

บทคัดย่อ 

 มันเทศญี่ปุ่น เป็นพืชที่ใช้น  าน้อย ทนแล้งได้ดี สามารถปลูกได้ตลอดทั งปี และเป็นพืชที่มีคุณค่า
ทางโภชนาการสูง เป็นที่ต้องการของตลาด กรมส่งเสริมการเกษตรได้แนะน าให้เป็นพืชชนิดหนึ่ง 
ส าหรับปลูกในช่วงฤดูแล้ง แต่เกษตรกรยังไม่ประสบความส าเร็จในการปลูกมันเทศญี่ปุ่นเท่าที่ควร 
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ท าการศึกษาการปลูกมันเทศญี่ปุ่น 
ที่เป็นที่นิยมปลูกของเกษตรกร จ านวน 5 พันธุ์ โดยมีวัตถุประสงค์เ พ่ือเป็นแปลงศึกษาเรียนรู้  
และได้ข้อมูลวิชาการให้กับนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรในการส่งเสริมแนะน าเกษตรกรที่สนใจปลูก 
มันเทศญี่ปุ่นเป็นพืชใช้น  าน้อยช่วงฤดูแล้ง โดยด าเนินการทดลองปลูก 2 สถานที่ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง
แม่นย า ในเดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคม 2563 ผลการศึกษา พบว่า มันเทศญี่ปุ่น ทั ง 5 พันธุ์ 
เมื่อน ามาปลูกในแปลงเกษตรของส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6  จังหวัดเชียงใหม่ 
และศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตได้ตามปกติ โดยให้ผลผลิตระหว่าง 2,820 - 3,690 กิโลกรัมต่อไร่ 
และมีอัตราการรอดตายของต้นพันธุ์หลังปลูกสูง (ร้อยละ 93.75 - 100) และเมื่อน าข้อมูลการประเมิน
ความพึงพอใจในด้านรสชาติ เนื อสัมผัส สีของเนื อหัว และผลตอบแทนต่อไร่ มาพิจารณาประกอบ สามารถ
คัดเลือกพันธุ์ที่มีลักษณะเหมาะสมส าหรับน าไปส่งเสริมแนะน าเกษตรกรที่มีความสนใจปลูกมันเทศญี่ปุ่น
เป็นพืชใช้น  าน้อยช่วงฤดูแล้ง จ านวน 2 พันธุ์ คือ พันธุ์ม่วงโอกินาวา และส้มโอกินาวา ซึ่งเป็นพันธุ์ที่ 
ให้ผลผลิตสูง มีสีเนื อหัวสวย เนื อสัมผัสเหนียวนุ่ม รสชาติหวานอร่อยเป็นที่พึงพอใจของผู้ประเมิน 
อยู่ ในระดับมากถึงมากที่สุด และให้ผลตอบแทนประมาณ 120 ,000 - 151 ,650 บาทต่อไร่ 
ส่วนลักษณะประจ าพันธุ์ทางสัณฐานวิทยา โดยภาพรวมคล้ายคลึงกัน แต่ต่างกันในรายละเอียดเฉพาะ 
บางประการ ซึ่งสามารถใช้ในการจ าแนกพันธุ์ได้ ส าหรับศัตรูพืชที่พบสร้างความเสียหายให้กับมันเทศญี่ปุ่น 
คือ ด้วงงวงมันเทศ พบเข้าท าลายยอดมันเทศญี่ปุ่นโดยการกรีดยอดหักพับลง ท าให้มันเทศญี่ปุ่นต้องใช้
เวลาในการสร้างยอดใหม่ จึงท าให้ต้นที่ถูกท าลายเจริญเติบโตช้ากว่าต้นปกติ นอกจากนี ยังเข้าท าลาย
หัวมันเทศญี่ปุ่น ท าให้หัวมันเทศญี่ปุ่นเป็นรู  เนื อหัวมีรอยต าหนิ เป็นทางคดเคี ยวสีซีดและสีด า 
เมื่อน าไปบริโภคจะมีกลิ่นเหม็นและรสขม ไม่เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค การใช้เชื อราเมตาไรเซียม 
 โรยไปพร้อมกับการใส่ปุ๋ยช่วงที่ มีการสร้างหัว (2 เดือนหลังปลูก) และก่อนเก็บเกี่ยว 1 เดือน 
สามารถป้องกันการเข้าท าลายของด้วงงวงมันเทศได้ผลดี 

ค าส าคัญ: มันเทศญี่ปุ่น, พืชใช้น  าน้อย, ด้วงงวงมันเทศ, เชื อราเมตาไรเซียม 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ 
2 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ 
ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ าเภอดอยสะเก็ด 
จังหวัดเชียงใหม่



 
 

ค าน า 
 

รายงานผลการวิจัยฉบับนี  เป็นการรายงานผลที่ได้จากการศึกษาการปลูกมันเทศญี่ปุ่น 
จ านวน 5 พันธุ์  ซึ่ งปลูกศึกษาในแปลงเกษตรของส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่  6 
จังหวัดเชียงใหม ่และแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาประกอบด้วย อัตราการรอดตายของต้นพันธุ์หลังปลูก 
ลักษณะประจ าพันธุ์ แมลงศัตรูพืชที่พบ ผลผลิต คุณภาพผลผลิต และผลตอบแทนต่อไร่ พร้อมทั งข้อสรุป
และข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาวิจัยในครั งนี  

ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่  6 จังหวัดเชียงใหม่ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า 
รายงานผลการวิจัยฉบับนี  จะเป็นประโยชน์ต่อกรมส่งเสริมการเกษตร และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 
ส าหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น  าน้อยในช่วงฤดูแล้งให้แกเ่กษตรกรต่อไป 
 
 
                    
    

         ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม่ 
         กรกฎาคม ๒๕63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สารบัญ 
           
             หน้า 
สารบัญตาราง    (1) 
สารบัญภาพ    (2) 
หลักการและเหตุผล    1 
วัตถุประสงค์    1 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ    1 
ขอบเขตการวิจัย    2 
นิยามศัพท์    2       
วิธีการวิจัย    3 
ผลการศึกษาวิจัย    5 
สรุปผลการวิจัย   14 
ข้อเสนอแนะ   15 
เอกสารอ้างอิง   16 
ภาคผนวก   17 
 ภาคผนวก ก ภาพแปลงศึกษาวิจัย   18 
 ภาคผนวก ข ภาพกิจกรรมการบันทึกลักษณะประจ าพันธุ์   19 
 ภาคผนวก ค ภาพกิจกรรมการเก็บเก่ียวผลผลิต   20 
 ภาคผนวก ง ภาพกิจกรรมการประเมินคุณภาพผลผลิต   21 
 ภาคผนวก จ ภาพการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (IPM)   22 
 ภาคผนวก ฉ คณะท างานศึกษาวิจัย    23 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สารบัญตาราง 

                       หน้า 
ตารางท่ี 1 อัตราการรอดตายหลังปลูก 1 สัปดาห์    5 
ตารางท่ี 2 อัตราการเข้าท าลายยอดของด้วงงวงมันเทศ หลังปลูก 14 วัน   11 
ตารางท่ี 3 ผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัม)   11 
ตารางท่ี 4 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแยกตามเพศชาย-หญิง                    11 
ตารางท่ี 5 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแยกตามช่วงอายุ                           12 
ตารางท่ี 6 ระดับความพึงพอใจด้านรสชาติของมันเทศญี่ปุ่น 5 พันธุ์                                12
ตารางท่ี 7 ระดับความพึงพอใจด้านเนื อสัมผัสของมันเทศญี่ปุ่น 5 พันธุ์                           13 
ตารางท่ี 8 ระดับความพึงพอใจด้านสีของเนื อหัวมันเทศญี่ปุ่น 5 พันธุ์                          13 
ตารางท่ี 9 ต้นทุนการผลิตต่อไร่ 14 
ตารางท่ี 10 ผลตอบแทนต่อไร่ 14 
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สารบัญภาพ 

 หน้า 
ภาพที่ 1 ลักษณะประจ าพันธุ์เหลืองคิเอโร๊ะ ก = ใบ, ข = ยอด, ค = หัว และ ง = เนื อหัว       5 
ภาพที่ 2 ลักษณะประจ าพันธุ์ม่วงหัวเล่ย ก = ใบ, ข = ยอด, ค = ดอก, ง = หัว และ จ = เนื อหัว      6 
ภาพที่ 3 ลักษณะประจ าพันธุ์ม่วงโอกินาวา ก = ใบ, ข = ยอด, ค = ดอก, ง = หัว และ จ = เนื อหัว   7 
ภาพที่ 4 ลักษณะประจ าพันธุ์ส้มโอกินาวา ก = ใบ, ข = ยอด, ค = ดอก, ง = หัว และ จ = เนื อหัว    8 
ภาพที่ 5 ลักษณะประจ าพันธุ์ส้มโอกอลอิโม๊ะ ก = ใบ, ข = ยอด, ค = ดอก, ง = หัว และ จ = เนื อหัว  9 
ภาพที่ 6 ด้วงเต่าผักบุ้ง          10 
ภาพที่ 7 ลักษณะใบมันเทศญี่ปุ่นที่ถูกด้วงเต่าผักบุ้งท าลาย       10 
ภาพที่ 8 ด้วงงวงมันเทศ       10 
ภาพที่ 9 ลักษณะการท าลายยอดของด้วงงวงมันเทศ       10 
ภาพที่ 10 ลักษณะหัวมันเทศญี่ปุ่นที่ถูกด้วงงวงมันเทศท าลาย ก = ภายนอก ข = ภายใน     10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) 
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ศึกษาการปลูกมันเทศญี่ปุน่ 5 พันธุ์ 
 

ความส าคัญและที่มาของปญัหา 
 มันเทศญี่ปุ่น หรือ มันหวานญี่ปุ่น (Japanese Sweet Potato) เป็นมันเทศที่น าเข้า 
มาจากประเทศญี่ปุ่น มีลักษณะเนื อแน่น เหนียวนุ่มละเอียด และรสชาติหวานอร่อยกว่ามันเทศไทย 
มีสีเปลือกและสีเนื อหัวแตกต่างกันไปตามสายพันธุ์ เช่น สีเหลือง สีม่วง และสีส้ม เป็นพืชที่ใช้น  าน้อย 
ทนแล้งได้ดี  สามารถปลูกได้ตลอดทั งปี  นอกจากนี ยั งเป็นพืชที่ มีคุณค่าทางโภชนาการสูง 
มีสารต้านอนุมูลอิสระหลายชนิด ได้แก่ แอนโธไซยานิน (สารสีม่วง) และแคโรทีนอยด์ (สารสีเหลือง, ส้ม) 
ซึ่งก าลังเป็นกระแสความนิยมของผู้บริโภคท่ีห่วงใยสุขภาพ และเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมาก 
 ปัจจุบันเกษตรกรไทยเริ่มมีการปลูกมันเทศญี่ปุ่นมากขึ น เนื่องจากขายได้ราคาดี 
กิโลกรัมละ 40 - 45 บาท (ราคาหน้าสวน) ประกอบกับ มันเทศ/มันเทศญี่ปุ่น เป็นพืชชนิดหนึ่ง 
ที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้แนะน าให้ปลูกในช่วงฤดูแล้งทดแทนการท านาปรัง เนื่องจากเป็นพืช 
ใช้น  าน้อย โดยใช้น  า 750 ลบ.ม./ไร่/ฤดูกาลผลิต ในขณะที่ข้าวใช้น  า 1,000 - 1,500 ลบ.ม./ไร่/
ฤดูกาลผลิต (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2559, 2563) แต่เกษตรกรยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปลูก 
การดูแลรักษา ลักษณะประจ าพันธุ์ อัตราการรอดตายของต้นพันธุ์หลังปลูก แมลงศัตรูพืชที่ส าคัญ 
ผลผลิต คุณภาพผลผลิต ตลอดจนต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนที่ได้รับ จึงท าให้เกษตรกรไม่ประสบ
ความส าเร็จในการปลูกมันเทศญี่ปุ่นเท่าที่ควร เนื่องจากให้ผลผลิตน้อย ผลผลิตไม่ได้คุณภาพ และไม่คุ้มค่า
กับการลงทุน  
 ส านักงานส่งสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายนวนิตย์ พลเคน 
ผู้อ านวยการส านักงานส่งสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้ความส าคัญกับปัญหา
ความเดือดร้อนของพ่ีน้องเกษตรกร จึงได้มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ซึ่งมีบทบาท/
หน้าที่ ในการศึกษา วิเคราะห์ พัฒนา และประยุกต์เทคโนโลยีการผลิตสินค้าการเกษตรที่เหมาะสม 
กับพื นที่ การพัฒนาคุณภาพสินค้าการเกษตร รวมทั งการศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้          
และพัฒนาเทคโนโลยี ตลอดจนให้ค าปรึกษา สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการในการด าเนินงานส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพของเกษตรกรแก่ส านักงานเกษตรจังหวัด ด าเนินการศึกษาทดลองการปลูกมันเทศญี่ปุ่น
สายพันธุ์ที่เป็นที่นิยมปลูกของเกษตรกร เพ่ือเป็นข้อมูลวิชาการให้กับนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 
ในการส่งเสริมแนะน าเกษตรกรที่สนใจปลูกมันเทศญี่ปุ่นเป็นพืชใช้น  าน้อยช่วงฤดูแล้ง  

วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือเป็นแปลงศึกษาเรียนรู้ให้แก่นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรในด้านการปลูก 
การดูแลรักษา ลักษณะประจ าพันธุ์ แมลงศัตรูพืชที่ส าคัญ การใหผ้ลผลิต และคุณภาพผลผลิต  
 2. เพ่ือให้ได้ข้อมูลวิชาการเบื องต้นให้กับนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ใช้เป็นข้อมูล
ในการส่งเสริมแนะน าเกษตรกรที่สนใจปลูกมันเทศญี่ปุ่นเป็นพืชใช้น  าน้อยในช่วงฤดูแล้ง 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 
จังหวัดเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรจังหวัด ส านักงานเกษตรอ าเภอ หรือเกษตรกรทั่วไป 
ทีม่าติดต่อราชการ 
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 2. ได้องค์ความรู้ เกี่ยวกับการปลูก การดูแลรักษา ลักษณะประจ าพันธุ์ แมลงศัตรูพืช 
ที่ส าคัญ การให้ผลผลิต คุณภาพผลผลิต ต้นทุนการผลิต และผลตอบแทนทที่ได้รับ ส าหรับใช้เป็นข้อมูล
ให้แก่นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร น าไปส่งเสริมแนะน าเกษตรกรที่สนใจปลูกมันเทศญี่ปุ่น 
เป็นพืชใช้น  าน้อยในช่วงฤดูแล้ง 
 3. สามารถคัดเลือกพันธุ์มันเทศญี่ปุ่นที่มีลักษณะเด่น เช่น ให้ผลผลิตสูง และผลผลิต 
มีคุณภาพ เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค ส าหรับแนะน าเกษตรกรที่สนใจปลูกมันเทศญี่ปุ่นเป็นพืชใช้น  าน้อย
ในช่วงฤดูแล้ง 
 4. ได้ข้อมูลวิชาการและแนวทางส าหรับใช้ประกอบการเขียนเอกสารค าแนะน า เรื่อง 
“การปลูกมันเทศญี่ปุ่น”  

ขอบเขตการวิจัย 
 ท าการศึกษาวิจัยกับมันเทศญี่ปุ่น 5 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์เหลืองคิเอโร๊ะ ม่วงหัวเล่ย 
ม่วงโอกินาวา ส้มโอกินาวา และส้มโอกอลอิโม๊ะ โดยด าเนินการทดลองปลูกในพื นที่จังหวัดเชียงใหม่ 
2 สถานที่ คือ แปลงเกษตร ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ อ าเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม่ และแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ในเดือนมกราคมถึงเดือนกรกฏาคม 2563 

นิยามศัพท ์
 ผู้วิจัยได้ให้ค าจ ากัดความหรือความหมายของค า กลุ่มค า โดยได้ก าหนดนิยามศัพท์ที่ใช้
ในการวิจัยไว้ดังนี  
 1. มันเทศญี่ปุ่น หมายถึง มันเทศญี่ปุ่น จ านวน 5 พันธุ์  ที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั งนี  
ได้แก่ พันธุ์เหลืองคิเอโร๊ะ ม่วงหัวเล่ย ม่วงโอกินาวา ส้มโอกินาวา และส้มโกอลอิโม๊ะ 
 2. พืชใช้น  าน้อย หมายถึง พืชที่ใช้น  าในการเจริญเติบโตและออกดอกติดผลจนถึง 
เก็บเก่ียวผลผลิต น้อยกว่าข้าว (น้อยกว่า 1,000 ลบ./ไร่/ฤดูกาลผลิต) 
 3. ฤดูแล้ง หมายถึง ช่วงที่มีอากาศแห้งและฝนตกน้อย เริ่มตั งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์
ถึงกลางเดือนพฤษภาคม 
 4. ด้วงงวงมันเทศ หมายถึง แมลงศัตรูพืชของมันเทศญี่ปุ่น โดยตัวเต็มวัยจะท าลาย
ยอดของมันเทศญี่ปุ่นหักพับลง และตัวหนอนจะท าลายหัวและเถามันเทศญี่ปุ่น ท าให้หัวมันเทศญี่ปุ่น 
ที่ถูกท าลายจะมีลักษณะหัวภายนอกเป็นรู ภายในเป็นทางคดเคี ยวมีสีซีดและสีด า เมื่อน าไปบริโภค 
จะมีกลิ่นเหม็นและรสขม  
 5. เชื อราไตรโคเดอร์มา หมายถึง เชื อราไตรโคเดอร์มา ฮาเซียนัม (Trichoderma 
harzianum) น ามาใช้เพ่ือป้องกันก าจัดเชื อราสาเหตุโรครากเน่าโคนเน่า และเชื อราชนิดอ่ืนๆ 
ที่ก่อโรคกับมันเทศญี่ปุ่น เป็นเชื อราไตรโคเดอร์มา ฮาเซียนัม ชนิดสดที่ผลิตขยายในเมล็ดข้าวฟ่าง 
โดยศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดเชียใหม่  
 6. เชื อราบิวเวอเรีย หมายถึง เชื อราบิวเวอเรีย บาสเซียนา (Beauverria bassiana) 
น ามาใช้เพื่อป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืชที่เข้ามาท าลายเถามันเทศญี่ปุ่นเหนือผิวดิน เช่น ด้วงเต่าผักบุ้ง 
ด้วงงวงมันเทศ หนอนชนิดต่างๆ เป็นต้น เป็นเชื อราบิวเวอเรีย บาสเซียนา ชนิดสดที่ผลิตขยายในข้าวสุก
โดยศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดเชียใหม่  
 7. เชื อราเมตาไรเซียม หมายถึง เชื อราเมตาไรเซียม แอนิโซเพลีย (Metarhizium 
anisopliae) น ามาใช้เพ่ือป้องกันก าจัดตัวอ่อนและดักแด้ของด้วงงวงมันเทศในดิน เป็นเชื อราเมตาไรเซียม 
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แอนิโซเพลีย ชนิดสดที่ผลิตขยายในข้าวสุก โดยศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช 
จังหวัดเชียใหม่ 

วิธีการวิจัย 
 1. วัสดุอุปกณ์ 
  1.1 ยอดพันธุ์มันเทศญี่ปุ่น 5 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์เหลืองคิเอโร๊ะ ม่วงหัวเล่ย ม่วงโอกินาวา 
ส้มโอกินาวา และส้มโอกอลอิโม๊ะ 
  1.2 เชื อราเมตาไรเซียมชนิดสด 
  1.3 เชื อราไตรโคเดอร์มาชนิดสด 
  1.4 เชื อราบิวเวอเรียชนิดสด 
  1.5 ปุ๋ยหมัก 
  1.6 ปุ๋ยเคมี (สูตร 15-15-15 และสูตร 13-13-21) 
  1.7 อุปกรณ์การเกษตร (จอบ, บัวรดน  า, กระบอกฉีดน  า (foggy) เป็นต้น) 

 2. วิธีการ 
  2.1 คัดเลือกสายพันธุ์มันเทศญี่ปุ่นที่เป็นที่นิยมปลูกของเกษตรกร จ านวน 5 พันธุ์ 
จ าแนกตามสีของเนื อหัว ดังนี  

  1) เนื อหัวสีเหลือง มี 1 พันธุ์ คือ พันธุ์เหลืองคิเอโร๊ะ 
  2) เนื อหัวสีม่วง มี 2 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ม่วงหัวเล่ย และม่วงโอกินาวา 
  3) เนื อหัวสีส้ม มี 2 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ส้มโอกินาวา และส้มโอกอลอิโม๊ะ 

  2.2 ด าเนินการปลูก โดยท าการเตรียมดินก่อนปลูกด้วยการขุดพลิกตากดินทิ งไวั       
2 สัปดาห์ เพื ่อก าจ ัดว ัชพืช และศัตรูพืชที ่อยู ่ในดิน  จากนั  นยกแปลงขึ  นส ูง  50 เซนติเมตร 
กว้าง 50 เซนติเมตร ยาว 20 เมตร หว่านเชื  อราไตรโคเดอร์ชนิดสด อัตรา 1 กิโลกรัม/แปลง 
รดน  าให้ชุ่ม น ายอดพันธุ์ที่ผ่านการแช่ในน  าไตรโคเดอร์มานาน 30 นาที ลงปลูกเป็นแถวเดี่ยว 
ระยะปลูกระหว่างต้น 30 เซนติเมตร  

  2.3 ดูแลรักษา โดยการให้น  าหลังจากปลูกเช้า-เย็น ในช่วงสัปดาห์แรกหลังปลูก 
หลังจากนั น ให้น  าวันละครั งในช่วงเช้า จนเถามันเทศญี่ปุ่นเลื อยคลุมเต็มแปลงแล้วจึงเปลี่ยนการให้น  าเป็น
สัปดาห์ละ 2 ครั ง และงดการให้น  าก่อนเก็บเกี่ยว 1 เดือน การใส่ปุ๋ย จะใส่ปุ๋ยหมัก อัตรา 15 กิโลกรัม/แปลง
หว่านรองพื นก่อนปลูก และปุ๋ยเคมีสูตรเสมอ (15-15-15 ) อัตรา 15 กรัม/ต้น ขุดฝังกลบบริเวณทรงพุ่ม 
จ านวน 1 ครั ง หลังมันเทศญี่ปุ่นอายุ 14 วัน และปุ๋ยสูตร 13-13-21 อัตรา 30 กรัม/ต้น ใส่ 2 ครั ง
ครั งแรกช่วงที่มันเทศญี่ปุ่นอายุ 2 เดือนหลังปลูก (เริ่มสร้างหัว) และก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิต 1 เดือน 
เพ่ือบ ารุงหัวและเพ่ิมความหวานให้แก่หัวมันเทศญี่ปุ่น  และจัดการศัตรูพืชแบบวิธีผสมผสาน 
(Integrated Pest Management; IPM) ได้แก่ วิธีเขตกรรม เริ่มตั งแต่การเตรียมดิน โดยการไถพลิก
ตากดินเพ่ือก าจัดวัชพืช ท าลายแหล่งที่อยู่อาศัยของแมลงศัตรูพืช และเป็นการก าจัดเชื อโรคที่อยู่ 
ในดินอีกด้วย วิธีกล ติดกับดักกาวเหนียวสีเหลืองในแปลงเพ่ือลดปริมาณประชากรแมลงศัตรูพืชลง 
และเป็นการพยากรณ์แมลงศัตรูพืชที่เข้ามาในแปลงเพ่ือหาวิธีการป้องกันก าจัด ชีววิธี ใช้ชีวภัณฑ์
ป้องกันก าจัดโรคและแมลงศัตรูพืช เช่น เชื อราไตรโคเดอร์มาหว่านรองพื นก่อนปลูกเพ่ือป้องกัน  
การเกิดโรครากเน่า โคนเน่า เชื อราบิวเวอเรีย ฉีดพ่นป้องกันก าจัดด้วงเต่าผักบุ้ง ด้วงงวงมันเทศ 
และเชื อราเมตาไรเซียม ผสมปุ๋ยคลุกลงไปในดินช่วงที่มันเทศญี่ปุ่นเริ่มสร้างหัวเพ่ือป้องกันก าจัดด้วงงวงมันเทศ 
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 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล มีดังนี  
  3.1 อัตราการรอดตายของต้นมันเทศญี่ปุ่น โดยการบันทึกจ านวนต้นมันเทศญี่ปุ่น 
ที่รอดตายหลังจากปลูก 1 สัปดาห์ แล้วน ามาค านวณหาอัตราการรอดตายเป็นร้อยละ 
  3.2 ลักษณะประจ าพันธุ์ของมันเทศญี่ปุ่น โดยเก็บข้อมูลลักษณะทางสัณฐานวิทยา 
เช่น รูปร่างใบ ขนาดใบ สีใบ สียอดอ่อน สีเนื อหัว จ านวนหัวต่อต้น (เถา) เป็นต้น 
  3.3 ศัตรูพืชที่พบ โดยการส ารวจแมลงศัตรูพืชในแปลงสัปดาห์ละครั ง เพ่ือประเมิน
ชนิดของแมลงศัตรูพืชที่พบเข้าท าลายมันเทศญี่ปุ่น 
  3.4 ผลผลิต หลังจากปลูกมันเทศญี่ปุ่น อายุ 120 วัน ท าการเก็บเกี่ยว และชั่งน  าหนัก
ผลผลิตของแต่ละพันธุ์ แล้วน าไปค านวณหาผลผลิตต่อไร่ มีหน่วยเป็นกิโลกรัมต่อไร่ 
  3.5 คุณภาพผลผลิต ท าการประเมินคุณภาพผลผลิตทางด้านกายภาพ โดยใช้
แบบสอบถาม มีการวัดผล แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ ใช้วิธีการหาค่าคะแนนเป็นจ านวนร้อยละ 
และค่าเฉลี่ย  
 ส่วนที่ 2 ประเด็นความพึงพอใจ ได้แก่ รสชาติ เนื อสัมผัส และสีของเนื อหัวมันเทศญี่ปุ่น 
โดยใช้วิธีหาระดับความคิดเห็น แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี  

  ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด ให้ 1 คะแนน 
  ระดับความพึงพอใจน้อย ให้ 2 คะแนน 
  ระดับความพึงพอใจปานกลาง ให้ 3 คะแนน 
  ระดับความพึงพอใจมาก ให้ 4 คะแนน 
  ระดับความพึงพอใจมากที่สุด ให้ 5 คะแนน 

 เกณฑ์การแปรความหมาย เพ่ือจัดระดับคะแนนเฉลี่ย ในช่วงคะแนน มีดังต่อไปนี  
  ค่าคะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80  แปลความว่า มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 
  ค่าคะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 แปลความว่า มีระดับความพึงพอใจน้อย 

 ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 แปลความว่า มีระดับความพึงพอใจปานกลาง 
 ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 แปลความว่า มีระดับความพึงพอใจมาก 
 ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 แปลความว่า มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด 

 ความกว้างของอันตรภาคชั นของค่าเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 0.8 ซึ่งได้มาจากการค านวณ
โดยการใช้สมการทางคณิตศาสตร์ ดังนี   
 ความกว้างของอันตรภาคชั น = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด 

                       จ านวนชั น 
  3.6 ต้นทุนการผลิต เก็บข้อมูลต้นทุนการผลิต ได้แก่ ค่าท่อนพันธุ์ ค่าเตรียมดิน 
และค่าปัจจัยการผลิต (ปุ๋ยคอก ปุ๋ยเคมี สารป้องกันก าจัดศัตรูพืช) 

 4. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
  ใช้สถิติเบื องต้น ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และร้อยละ 

 5. ระยะเวลาการวิจัย  
  เดือนมกราคม – กรกฎาคม 2563 
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ผลการศึกษาวิจัย 
 ผลการศึกษาวิจัย มีดังนี  
 1. อัตราการรอดตายของมันเทศญี่ปุ่น 
  หลังจากปลูก 1 สัปดาห์ เก็บข้อมูลอัตราการรอดตาย พบว่า มันเทศญี่ปุ ่น       
ทั ง 5 พันธุ์ มีอัตราการรอดตายสูง (ร้อยละ 93.75 – 100.00) โดยพันธุ์ม่วงหัวเล่ย ส้มโอกินาวา 
และส้มโอกอลอิโม๊ะ มีอัตราการรอดตายร้อยละ 100.00 ส่วนพันธุ์เหลืองคิเอโร๊ะ และม่วงโอกินาวา 
มีอัตราการรอดตาย ร้อยละ 93.75 และ 94.44 ตามล าดับ (ตารางท่ี 1) 

ตารางท่ี 1 อัตราการรอดตายหลังปลูก 1 สัปดาห์ 
 

ล าดับที่ พันธุ์ จ านวนต้นที่ปลูก 
(ต้น) 

จ านวนต้นที่ตาย 
(ต้น) 

อัตราการรอดตาย 
(ร้อยละ) 

1 เหลืองคิเอโร๊ะ 16 1 93.75 
2 ม่วงหัวเล่ย 25 0 100.00 
3 ม่วงโอกินาวา 18 1 94.44 
4 ส้มโอกินาวา 19 0 100.00 
5 ส้มโอกอลอิโม๊ะ 24 0 100.00 

 2. ลักษณะประจ าพันธุ์ 
  2.1 เหลืองคิเอโร๊ะ ใบเป็นรูปหัวใจ (cordate) ขอบใบเรียบ (entire) ปลายใบเรียวแหลม 
(acuminate) ฐานใบรูปหัวใจ (cordate) ใบอ่อนสีเขียวอ่อน ใบแก่สีเขียว ขนาดใบกว้างเฉลี่ย 
9.69 เซนติเมตร ยาวเฉลี่ย 9.18 เซนติเมตร ยอดสีเขียวอ่อน ทอดยอดและชูตั งขึ นสูง เถาหรือล าต้น 
สีเขียวอมม่วง หัวรูปทรงกระบอกยาว (long oblong) การจัดเรียงตัวของหัวแบบ disperse 
หัวผิวสีชมพูอ่อน เนื อหัวสีเหลืองครีม มีจ านวนหัว 5 - 10 หัวต่อต้น เป็นพันธุ์ที่มีขนาดหัวใหญ่ 
และยาวกว่าพันธุ์อื่น (ภาพท่ี 1 ก - ง) แต่ไม่พบการออกดอกในแปลงศึกษาวิจัยครั งนี  

  

  
ภาพที่ 1 ลักษณะประจ าพันธุ์เหลืองคิเอโร๊ะ ก = ใบ, ข = ยอด, ค = หัว และ ง = เนื อหัว 

ก ข 

ง ค 
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 2.2 ม่วงหัวเล่ย ใบเป็นรูปหัวใจ (cordate) ขอบใบเรียบ (entire) ปลายใบเรียวแหลม 
(acuminate) ฐานใบรูปหัวใจ (cordate) ใบอ่อนสีเขียวอ่อน ใบแก่สีเขียว ขนาดใบกว้างเฉลี่ย 
9.03 เซนติเมตร ยาวเฉลี่ย 8.87 เซนติเมตร ยอดสีเขียวอ่อน ทอดยอดและชูตั งขึ นเล็กน้อย 
เถาหรือล าต้นสีเขียวอมม่วง ออกดอกเป็นช่อ 4 - 9 ดอก บริเวณซอกใบ ก้านดอกยาวเฉลี่ย 
18.30 เซนติเมตร ดอกเป็นดอกสมบูรณ์เพศ (perfect flower) มีทั งดอกตัวผู้และดอกตัวเมีย 
อยู่ในดอกเดียวกัน กลีบเลี ยงมี 5 กลีบ สีเขียวอมเหลือง กลีบดอกสีม่วงอ่อน มี 5 กลีบเชื่อมติดกัน 
เป็นรูประฆัง (bell - shaped) เกสรตัวผู้มี 5 อัน ดอกบานเต็มที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ย 
4.50 เซนติเมตร และยาวเฉลี่ย 3.9 เซนติเมตร หัวรูปทรงกระบอกยาว (long oblong) ปลายหัวเรียวแหลม 
การจัดเรียงตัวของหัวแบบ very disperse หัวผิวสีม่วง เนื อหัวสีม่วงเข้ม มีจ านวนหัว 4 - 8 หัวต่อต้น 
(ภาพที่ 2 ก – จ) 

  

  
 

ภาพที่ 2 ลักษณะประจ าพันธุ์ม่วงหัวเล่ย ก = ใบ, ข = ยอด, ค = ดอก, ง = หัว และ จ = เนื อหัว 
 

 

 

ก 

ค ง 

ข 

จ 
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 2.3 ม่วงโอกินาวา ใบเป็นรูปหัวใจ (cordate) ขอบใบเป็นแฉก (parted) มี 3 แฉก 
ปลายใบแหลม (acute) ฐานใบรูปติ่งหู (auriculate) ใบอ่อนสีเขียวอ่อน ใบแก่สีเขียว ขนาดใบกว้างเฉลี่ย 
13.29 เซนติเมตร ยาวเฉลี่ย 11.20 เซนติเมตร ยอดสีเขียวอมม่วง ทอดยอดและชูตั งขึ นสูง 
เถาหรือล าต้นสีเขียวอมม่วง ออกดอกเป็นช่อ 3 - 11 ดอก บริเวณซอกใบ ก้านดอกยาวเฉลี่ย 
22.30 เซนติเมตร ดอกเป็นดอกสมบูรณ์เพศ (perfect flower) มีทั งดอกตัวผู้และดอกตัวเมีย 
อยู่ในดอกเดียวกัน กลีบเลี ยงมี 5 กลีบ สีม่วงอมเขียว กลีบดอกสีม่วงอ่อนมี 5 กลีบ เชื่อมติดกัน 
เป็นรูประฆัง (bell - shaped) มีขนาดดอกใหญ่กว่าพันธุ์อ่ืน เมื่อดอกบานเต็มที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
เฉลี่ย 5.10 เซนติเมตร และยาวเฉลี่ย 4.10 เซนติเมตร หัวรูปทรงยาวรี (long elliptic) หัวท้ายแหลม 
การจัดเรียงตัวของหัวแบบ open cluster หัวผิวสีม่วงเทา เนื อหัวสีม่วงอ่อน มีจ านวนหัว 5 - 15 หัวต่อต้น 
(ภาพท่ี 3 ก – จ) 

  

  
 

ภาพที่ 3 ลักษณะประจ าพันธุ์ม่วงโอกินาวา ก = ใบ, ข = ยอด, ค = ดอก, ง = หัว และ จ = เนื อหัว 
  

ก ข 

ค ง จ 
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 2.4 ส้มโอกินาวา ใบเป็นรูปใบหอก (lanceolate) ขอบใบเป็นแฉก (parted) 
มี 3 แฉก แฉกใบกลางยาว ปลายใบเรียวแหลม (acuminate) ใบอ่อนสีเขียว ใบแก่สี เขียวเข้ม 
ขนาดใบกว้างเฉลี่ย 13.80 เซนติเมตร ยาวเฉลี่ย 12.68 เซนติเมตร ยอดสีม่วง ทอดยอดและชูขึ น
เล็กน้อย เถาหรือล าต้นสีเขียวอ่อน ออกดอกเป็นช่อ 2 - 4 ดอก บริเวณซอกใบ ก้านดอกยาวเฉลี่ย 
8.90 เซนติเมตร ดอกเป็นดอกสมบูรณ์เพศ (perfect flower) มีทั งดอกตัวผู้และดอกตัวเมีย 
อยู่ในดอกเดียวกัน กลีบเลี ยงมี 5 กลีบ สีเหลืองอมเขียว กลีบดอกสีม่วงอ่อน มี 5 กลีบเชื่อมติดกัน 
เป็นรูประฆัง (bell - shaped) ดอกบานเต็มที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ย 4.40 เซนติเมตร 
และยาวเฉลี่ย 4.00 เซนติเมตร เกสรตัวผู้มี 5 อัน หัวรูปทรงรี (elliptic) ปลายแหลม การจัดเรียงตัว
ของหัวแบบ closed cluster หัวผิวสีชมพูอ่อน เนื อหัวสีส้ม มีจ านวนหัว 6 - 15 หัวต่อต้น (ภาพที่ 4 ก - จ) 

  

   
  
ภาพที่ 4 ลักษณะประจ าพันธุ์ส้มโอกินาวา ก = ใบ, ข = ยอด, ค = ดอก, ง = หัว และ จ = เนื อหัว 

 

ค ง 

ก ข 

จ 
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 2.5 ส้มโอกอลอิโม๊ะ ใบเป็นรูปใบหอก (lanceolate) ขอบใบเป็นแฉก (parted) 
มี 3 แฉก แฉกใบกลางยาว ปลายใบเรียวยาวคล้ายหาง (caudate) ใบอ่อนสีเขียว ใบแก่สีเขียวเข้ม 
ขนาดใบกว้างเฉลี่ย 11.90 เซนติเมตร ยาว 12.18 เซนติเมตร ยอดสีม่วง ทอดยอดและชูขึ นเล็กน้อย 
เถาหรือล าต้นสีเขียวอ่อน ออกดอกเป็นช่อ 1 - 5 ดอก บริเวณซอกใบ ก้านดอกสั น มีความยาวเฉลี่ย 
4.80 เซนติเมตร ดอกเป็นดอกสมบูรณ์เพศ (perfect flower) มีทั งดอกตัวผู้และดอกตัวเมีย 
อยู่ในดอกเดียวกัน กลีบเลี ยงมี 5 กลีบ สีเหลืองอมเขียว กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นรูประฆัง 
(bell - shaped) ดอกบานเต็มที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ย 4.30 เซนติเมตร และยาวเฉลี่ย 
4.00 เซนติเมตร เกสรตัวผู้มี 5 อัน หัวรูปทรงกระบอก (oblong) ปลายหัวมีติ่ง การจัดเรียงตัวของ
หัวแบบ open cluster หัวผิวสีชมพูอ่อน เนื อหัวสีส้ม มีจ านวนหัว 5 - 12 หัวต่อต้น (ภาพที่ 5 ก - จ) 

  

  
 

ภาพที่ 5 ลักษณะประจ าพันธุ์ส้มโอกอลอิโม๊ะ ก = ใบ, ข = ยอด, ค = ดอก, ง = หัว และ จ = เนื อหัว 

 

ง ค จ 

ก ข 
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 3. แมลงศัตรูพืชที่พบ จากการส ารวจแมลงศัตรูพืชสัปดาห์ละครั ง พบว่า แมลงศัตรูพืชที่
พบเข้าท าลายมันเทศญี่ปุ่น มี 2 ชนิด คือ ด้วงเต่าผักบุ้ง (ภาพที่ 6) พบเข้าท าลายใบมันเทศญี่ปุ่น
ตั งแต่หลังปลูก 1 สัปดาห์ โดยกัดกินใบมันเทศญี่ปุ่นเป็นรูพรุน (ภาพที่ 7) และด้วงงวงมันเทศ 
(ภาพที่ 8) พบเข้าท าลายมันเทศญี่ปุ่นช่วงเวลาเดียวกับด้วงเต่าผักบุ้ง โดยกรีดยอดมันเทศญี่ปุ่นหักพับลง 
(ภาพที่ 9) ซึ่งการท าลายจะแตกต่างกันในแต่ละพันธุ์ โดยพบว่าพันธุ์เหลืองคิเอโร๊ะ เป็นพันธุ์ที่ด้วงงวงมันเทศ
ชอบท าลายยอดมากท่ีสุด มีอัตราการเข้าท าลายร้อยละ 37.5 (ตารางที่ 2) นอกจากด้วงงวงมันเทศ 
จะท าลายยอดมันเทศแล้วยังเข้าท าลายหัว ท าให้หัวเป็นรู เนื อหัวมีรอยต าหนิเป็นทางคดเคี ยวสีซีด
และสีด า (ภาพท่ี 10 ก - ข) รสชาติขม ไม่เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค 

  
ภาพที่ 6 ด้วงเต่าผักบุ้ง ภาพที่ 7 ลักษณะใบมันเทศญี่ปุ่นที่ถูกด้วงเต่าผักบุ้งท าลาย 

 

  
ภาพที่ 8 ด้วงงวงมันเทศ ภาพที่ 9 ลักษณะการท าลายยอดของด้วงงวงมันเทศ 

 

 
ภาพที่ 10 ลักษณะหัวมันเทศญี่ปุ่นที่ถูกด้วงงวงมันเทศท าลาย ก = ภายนอก ข = ภายใน 

ข ก 
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  ตารางท่ี 2 อัตราการเข้าท าลายยอดของด้วงงวงมันเทศ หลังปลูก 14 วัน 

ล าดับที่ พันธุ์ จ านวนต้นที่ปลูก 
(ต้น) 

จ านวนต้นที่ถูกท าลาย 
(ต้น) 

อัตราการท าลาย 
(ร้อยละ) 

1 เหลืองคิเอโร๊ะ 16 6 37.5 
2 ม่วงหัวเล่ย 25 2 8.0 
3 ม่วงโอกินาวา 18 1 5.6 
4 ส้มโอกินาวา 19 0 0.0 
5 ส้มโอกอลอิโม๊ะ 24 0 0.0 

 
 4. ผลผลิต 
  จากการสุ่มเก็บข้อมูลผลผลิตต่อไร่ที่อายุ 120 วันหลังปลูก พบว่า มันเทศญี่ปุ่น
พันธุ์ที่มีเนื อหัวสีส้มจะให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์ที่มีเนื อหัวสีม่วง และสีเหลือง โดยพันธุ์ส้มโอกินาวา 
ให้ผลผลิตสูงสุด 3,690 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมา คือ ส้มโอกอลอิโม๊ะ ม่วงโอกินาวา เหลืองคิเอโร๊ะ และ
ม่วงหัวเล่ย ซึ่งให้ผลผลิต 3,440, 3,360, 3,280 และ 2,820 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ (ตารางที่ 3) 

ตารางท่ี 3 ผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัม) 

ล าดับที่ พันธุ์ ผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัม) 
1 เหลืองคิเอโร๊ะ 3,280 
2 ม่วงหัวเล่ย 2,820 
3 ม่วงโอกินาวา 3,360 
4 ส้มโอกินาวา 3,690 
5 ส้มโอกอลอิโม๊ะ 3,440 

 
 5. คุณภาพผลผลิต 
  จากการประเมินคุณภาพผลผลิต โดยใช้แบบสอบถาม มีผู้ตอบแบบสอบถาม
จ านวนทั งสิ น 26 คน โดยจ าแนกข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน ดังนี  
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
   1) เพศ 
     ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจคุณภาพของผลผลิตมันเทศญี่ปุ่น 
แปลงศึกษาการปลูกมันเทศญี่ปุ่น ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่  6 จังหวัดเชียงใหม่ 
ส่วนใหญ่ร้อยละ 57.7 เป็นเพศหญิง และร้อยละ 42.3 เป็นเพศชาย (ตารางท่ี 4) 

ตารางท่ี 4 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแยกตามเพศชาย-หญิง                 n = 26                  

เพศ จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 

1) ชาย 11 42.3 
2) หญิง 15 57.7 
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  2) อายุ 
    ผู้ตอบแบบประมินความพึงพอใจคุณภาพของผลผลิตมันเทศญี่ปุ่น 
แปลงศึกษาการปลูกมันเทศญี่ปุ่น ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ 
มีอายุมากกว่า 50 ปี มากที่สุดร้อยละ 34.6 รองลงมาคือ อายุระหว่าง 31 - 40 ปี ร้อยละ 30.8 
อายุน้อยกว่า 31 ปี ร้อยละ 23.1 และอายุระหว่าง 41 – 50 ปี ร้อยละ 11.5 ตามล าดับ (ตารางที่ 5) 

ตารางท่ี 5 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแยกตามช่วงอายุ                        n = 26 

อายุ 
จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 

น้อยกว่า 31 ปี 6 23.1 
31 – 40 ปี 8 30.8 
41 – 50 ปี 3 11.5 
มากกว่า 50 ปี 9 34.6 
อายุมากท่ีสุด = 59 ปี   
อายุน้อยที่สุด = 27 ปี    
อายุเฉลี่ย = 41.65 ป ี   
 

 ส่วนที่ 2 ประเด็นความพึงพอใจ 
     1) รสชาติ 
           ผู้ตอบแบบประมินความพึงพอใจคุณภาพของผลผลิตมันเทศญี่ปุ่น         
แปลงศึกษาการปลูกมันเทศญี่ปุ่น ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ มีระดับ
ความพึงพอใจด้านรสชาติของมันเทศญี่ปุ่น สรุปได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจ เรียงล าดับ     
ในแต่ละพันธุ์ ดังนี  มีความพึงพอใจมาก จ านวน 3 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ส้มโอกินาวา ม่วงโอกินาวา และ       
ส้มโอกอลอิโม๊ะ พอใจปานกลาง จ านวน 2 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ม่วงหัวเล่ย และเหลืองคิเอโร๊ะ (ตารางที่ 6) 

ตารางท่ี 6 ระดับความพึงพอใจด้านรสชาติของมันเทศญี่ปุ่น 5 พันธุ์                             n = 26 

พันธุ์ 
ระดับความพึงพอใจ 

จ านวน/ร้อยละ ค่าเฉลี่ย การแปรผล 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

เหลืองคิเอโร๊ะ 6 
(23.1) 

4 
(15.4) 

9 
(34.6) 

5 
(19.2) 

2 
(7.7) 

3.26 ปานกลาง 

ม่วงหัวเล่ย 2 
(7.7) 

10 
(38.5) 

10 
(38.5) 

3 
(11.5) 

1 
(3.8) 

3.34 ปานกลาง 

ม่วงโอกินาวา 8 
(30.8) 

9 
(34.6) 

7 
(26.9) 

2 
(7.7) 

0 
(0.0) 

3.88 มาก 

ส้มโอกอลอิโม๊ะ 3 
(11.5) 

12 
(46.2) 

5 
(19.2) 

5 
(19.2) 

1 
(3.8) 

3.42 มาก 

ส้มโอกินาวา 11 
(42.3) 

8 
(30.8) 

4 
(15.4) 

2 
(7.7) 

1 
(3.8) 

4.00 มาก 
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 2) เนื อสัมผัส 
      ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจด้านเนื อสัมผัสมากที่สุด จ านวน 
1 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ม่วงโอกินาวา พึงพอใจมาก จ านวน 3 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ส้มโอกินาวา ส้มโอกอลอิโม๊ะ 
และม่วงหัวเล่ย และพอใจปานกลาง จ านวน 1 พันธุ์  ได้แก่ พันธุ์เหลืองคิเอโร๊ะ (ตารางท่ี 7) 

ตารางท่ี 7 ระดับความพึงพอใจด้านเนื อสัมผัสของมันเทศญี่ปุ่น 5 พันธุ์                        n = 26 

พันธุ์ 
ระดับความพึงพอใจ 

จ านวน/ร้อยละ ค่าเฉลี่ย การแปรผล 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

เหลืองคิเอโร๊ะ 4 
(15.4) 

9 
(34.6) 

6 
(23.1) 

3 
(11.5) 

4 
(15.4) 

3.23 ปานกลาง 

ม่วงหัวเล่ย 1 
(3.8) 

14 
(53.8) 

9 
(34.6) 

1 
(3.8) 

1 
(3.8) 

3.50 มาก 

ม่วงโอกินาวา 15 
(57.7) 

8 
(30.8) 

3 
(11.5) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.46 มากที่สุด 

ส้มโอกอลอิโม๊ะ 5 
(19.2) 

10 
(38.5) 

9 
(34.6) 

2 
(7.7) 

0 
(0.0) 

3.69 มาก 

ส้มโอกินาวา 7 
(26.9) 

10 
(38.5) 

6 
(23.1) 

2 
(7.7) 

1 
(3.8) 

3.76 มาก 

 

 3) สี 
  ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจด้านสีของเนื อหัวมากที่สุด จ านวน 
2 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ม่วงโอกินาวา และส้มโอกินาวา พอใจมาก จ านวน 2 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ส้มโอกอลอิโม๊ะ 
และม่วงหัวเล่ย และพอใจปานกลาง จ านวน 1 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์เหลืองคิเอโร๊ะ (ตารางท่ี 8) 

ตารางท่ี 8 ระดับความพึงพอใจด้านสีของเนื อหัวมันเทศญี่ปุ่น 5 พันธุ์                       n = 26 

พันธุ์ 
ระดับความพึงพอใจ 

จ านวน/ร้อยละ ค่าเฉลี่ย การแปรผล 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

เหลืองคิเอโร๊ะ 1 
(3.8) 

6 
(23.1) 

9 
(34.6) 

6 
(23.1) 

4 
(15.4) 

2.76 ปานกลาง 

ม่วงหัวเล่ย 6 
(23.1) 

15 
(57.7) 

3 
(11.5) 

2 
(7.7) 

0 
(0.0) 

3.96 มาก 

ม่วงโอกินาวา 21 
(80.8) 

3 
(11.5) 

1 
(3.8) 

1 
(3.8) 

0 
(0.0) 

4.69 มากที่สุด 

ส้มโอกอลอิโม๊ะ 8 
(30.8) 

10 
(38.5) 

8 
(30.8) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.00 มาก 

ส้มโอกินาวา 11 
(42.3) 

12 
(46.2) 

2 
(7.7) 

1 
(3.8) 

0 
(0.0) 

4.26 มากที่สุด 
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 6. ต้นทุนการผลิต 
  เนื่องจากการทดลองนี  ต้นทุนการผลิตส่วนใหญ่เกิดจากความร่วมมือร่วมแรงกัน
ของเจ้าหน้าที่ในส านักงาน และได้รับความอนุเคราะห์ปัจจัยการผลิตจากหน่วยงานภายใต้สังกัด
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ดังนั น จึงใช้ข้อมูลต้นทุนการผลิต 
ที่กรมส่งเสริมการเกษตร (2559) ได้รายงานไว้ แสดงในตารางที่ 9 และเมื่อน าข้อมูลผลผลิตของ 
มันเทศญี่ปุ่นทั ง 5 พันธุ์ จากตารางที่ 3 มาค านวณผลตอบแทนต่อไร่ โดยใช้ราคาซื อขายในตลาดไท
ช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน ปี 2563 อยู่ที่กิโลกรัมละ 60 - 65 บาท จะให้ผลตอบแทนประมาณ 
154,800 - 225,450 บาทต่อไร่ และราคาซื อขายหน้าสวนอยู่ที่กิโลกรัมละ 40 - 45 บาท 
จะให้ผลตอบแทนประมาณ 98,400 - 151,650 บาทต่อไร่ (ตารางท่ี 10) 

ตารางท่ี 9 ต้นทุนการผลิตต่อไร่ 

รายการต้นทุนการผลิต ราคา (บาท/ไร่) 
1. ค่าท่อนพันธุ์มันเทศญี่ปุ่น 10,000 
2. ค่าเตรียมดิน 1,800 
3. ค่าปัจจัยการผลิต - 
   - ปุ๋ยคอก 500 
   - ปุ๋ยเคมี 900 
   - สารป้องกันก าจัดศัตรูพืช 1,200 

รวมต้นทุน 14,400 
ที่มา: กรมส่งเสริมการเกษตร, 2559 

ตารางท่ี 10 ผลตอบแทนต่อไร่ 

ล าดับที่ พันธุ์ ผลตอบแทนต่อไร่ (บาท) 
 (ราคาตลาดไท) 

ผลตอบแทนต่อไร่ (บาท) 
(ราคาหน้าสวน) 

1 เหลืองคิเอโร๊ะ 182,400 - 198,800 116,800 - 133,200 
2 ม่วงหัวเล่ย 154,800 - 168,900 98,400 - 112,500 
3 ม่วงโอกินาวา 187,200 - 204,000 120,000 - 136,800 
4 ส้มโอกินาวา 207,000 - 225,450 133,200 - 151,650 
5 ส้มโอกอลอิโม๊ะ 192,000 - 209,200 123,200 - 140,400 

 

สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัย สามารถสรุปได้ ว่ า มันเทศญี่ปุ่ น ทั ง 5 พันธุ์  เมื่ อน ามาปลูก 
ในแปลงเกษตรของส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์ศึกษา 
การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตได้ตามปกติ โดยให้ผลผลิตระหว่าง 2,820 - 3,690 กิโลกรัมต่อไร่ 
และมีอัตราการรอดตายของต้นพันธุ์หลังปลูกสูง (ร้อยละ 93.75 - 100) และเมื่อน าข้อมูล 
การประเมินความพึงพอใจในด้านรสชาติ  เนื อสั มผัส สี ของเนื อหั ว  และผลตอบแทนต่อไร่ 
มาพิจารณาประกอบ สามารถคัดเลือกพันธุ์ที่มีลักษณะเหมาะสมส าหรับน าไปส่งเสริมแนะน า
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เกษตรกรที่มีความสนใจปลูกมันเทศญี่ปุ่นเป็นพืชใช้น  าน้อยช่วงฤดูแล้ง  จ านวน 2 พันธุ์ คือ 
พันธุ์ม่วงโอกินาวา และส้มโอกินาวา ซึ่งเป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูง มีสีเนื อหัวสวย เนื อสัมผัสเหนียวนุ่ม 
รสชาติหวานอร่อย เป็นที่พึงพอใจของผู้ประเมินอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด และให้ผลตอบแทน
ประมาณ 120,000 - 151,650 บาทต่อไร่ ส่วนลักษณะประจ าพันทางสัณฐานวิทยา โดยภาพรวม
คล้ายคลึงกัน แต่ต่างกันในรายละเอียดเฉพาะบางประการ ซึ่งสามารถใช้ในการจ าแนกพันธุ์ได้ 
ส าหรับศัตรูพืชที่พบสร้างความเสียหายให้กับมันเทศญี่ปุ่น คือ ด้วงงวงมันเทศ พบเข้าท าลายยอด 
มันเทศญี่ปุ่น โดยการกรีดยอดหักพับลงท าให้มันเทศญี่ปุ่นต้องใช้เวลาในการสร้างยอดใหม่ จึงท าให้ 
ต้นที่ถูกท าลายเจริญเติบโตช้ากว่าต้นปกติ นอกจากนี ยังเข้าท าลายหัวมันเทศญี่ปุ่น ท าให้หัว 
มันเทศญี่ปุ่นเป็นรู เนื อหัวมีรอยต าหนิเป็นทางคดเคี ยวสีซีดและสีด า เมื่อน าไปบริโภคจะมีกลิ่นเหม็น 
และรสขม ไม่เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค การใช้เชื อราเมตาไรเซียม โรยไปพร้อมกับการใส่ปุ๋ย 
ช่วงที่มีการสร้างหัว (2 เดือนหลังปลูก) และก่อนเก็บเกี่ยว 1 เดือน สามารถป้องกันการเข้าท าลาย
ของด้วงงวงมันเทศได้ผลดี 

ข้อเสนอแนะ 
 1. เนื่องจากว่ามันเทศญี่ปุ่นเป็นพื นที่สร้างหัวในดิน ดังนั นดินที่เหมาะสมส าหรับ 
การปลูกมันเทศญี่ปุ่น ควรเป็นดินที่มีโครงสร้างร่วนซุย มีการระบายน  า และถ่ายเทอากาศดี 
 2. การเตรียมดิน ควรมีการไถพลิกตากดินทิ งไว้อย่างน้อย 1 สัปดาห์ เพ่ือก าจัดวัชพืช 
ไข่และตัว อ่อนของแมลงศัตรู พืช และโรคพืชที่สะสมอยู่ ในดิน และควรมีการไถพรวนดิน                           
ให้ร่วนซุย ยกร่องแปลงขึ นสูงอย่างน้อย 50 เซนติเมตร กว้าง 50 เซนติเมตร ความยาวขึ นอยู่กับ
สภาพพื นที่ 
 3. ยอดพันธุ์ที่จะน ามาปลูกลงแปลง ควรได้จากต้นที่มีอายุไม่น้อยกว่า 45 วัน เนื่องจาก
เป็นยอดพันธุ์ที่มีความสมบูรณ์ มีการสะสมอาหารเต็มที่แล้ว เวลาน าไปปลูกจะแข็งแรง และเจริญเติบโต
ได้เร็ว ยอดพันธุ์ควรมีความยาวประมาณ 25 - 30 เซนติเมตร และควรแช่โคนยอดพันธุ์ในน  าทิ งไว้ 
3 วัน 2 คืน เพ่ือกระตุ้นให้รากแตกออกมาก่อนที่จะน าไปปลูก การปลูกควรมีการใช้ไม้ปลายแหลม 
แทงน าร่องไปก่อน แล้วจึงน ายอดพันธุ์ปักลงไปตาม เพ่ือป้องกันการบอบช  าของโคนยอดพันธุ์ ซึ่งจะท าให้
ยอดพันธุ์เน่าตายได้  ใช้ระยะปลูกระหว่างต้น 30 เซนติเมตร ปลูกเป็นแถวเดี่ยว ซึ่งจะท าให้มันเทศญี่ปุ่น
สร้างหัวได้ดี เต็มประสิทธิภาพรอบทิศทางของพุ่มต้น 
 4. หลังจากปลูกไปแล้ว 2 เดือน ซึ่งจะเป็นระยะที่มันเทศญี่ปุ่นเริ่มสร้างหัว ควรมี 
การตลบเถาขึ นบนแปลงเพื่อป้องการสร้างหัวตรงบริเวณข้อที่เลื อยสัมผัสกับดิน ซึ่งจะส่งผลให้ผลผลิต
ของเถาหลักไม่ได้คุณภาพ มีขนาดหัวเล็ก ไม่สมบูรณ์ และควรมีการใส่ปุ๋ยบ ารุงหัวในระยะนี ด้วย เช่น 
ปุ๋ยสูตร 13-13-21 เป็นต้น  
 5. ควรมีการป้องกันก าจัดด้วงงวงมันเทศด้วยชีวภัณฑ์ ซึ่งมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น เชื อราเมตาไรเซียม ช่วงที่มีการสร้างหัว (อายุ 2 เดือนหลังปลูก) 
และก่อนเก็บเกี่ยว 1 เดือน โดยใส่ไปพร้อมกับการให้ปุ๋ย ซึ่งเป็นวิธีที่สามารถป้องกันการเข้าท าลาย
ของด้วงงวงมันเทศได้ผลดี   
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ภาคผนวก ก ภาพแปลงศึกษาวิจัย 

  
แปลงเกษตร ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ 

 

  
 

 
แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
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ภาคผนวก ข ภาพกิจกรรมการเก็บข้อมูลลักษณะประจ าพันธุ์ 
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ภาคผนวก ค ภาพกิจกรรมการเก็บเกี่ยวผลผลิต 
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ภาคผนวก ง ภาพกิจกรรมการประเมินคุณภาพผลผลิต 
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ภาคผนวก จ ภาพการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (IPM) 

  
ไถพลิกตากดิน (วิธีเขตกรรม) และติดกับดักกาวเหนียวสีเหลือง (วิธีกล) 

 
 

 

 
 

 

  
การใช้ชีวภัณฑ์ในการป้องกันก าจัดโรคและแมลงศัตรูพืช (ชีววิธี) 
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