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บทคัดยอ  
 การศึกษาระบบการผลิตมันแกวของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
เทคโนโลยีการผลิตมันแกวของเกษตรกร และทราบมาตรฐานดานคุณภาพ ความปลอดภัยจากสารพิษตกคางที่
อาจเกิดข้ึนในระบบการผลิตมันแกว จึงไดทําการศึกษา และสุมเก็บตัวอยางเพื่อตรวจสอบหาสารพิษตกคางใน
ผลผลิตของมันแกว จากผลการศึกษาพบวาไมพบสารพิษตกคางใดๆที่เปนอันตรายตอผูบริโภค เกษตรกรใช
ระบบการผลิตโดยการปลูกและใชเทคโนโลยีตามประสบการณที่เคยทํามา ขาดคําแนะนําทางวิชาการอยาง
เปนรูปแบบที่สมบูรณ ปจจัยที่มีผลกระทบและเปลี่ยนแปลงการผลิตมันแกวที่สําคัญหลายปจจัย เชน  
ประสบการณ มีผลตอพื้นที่ที่ใชปลูกระบบการปลูก จนถึงการเก็บเกี่ยว ซึ่งสวนใหญยังไมไดรับการวิจัยและ
พัฒนา เชน พันธุ เทคโนโลยีการผลิต และปญหาทางดานสภาพแวดลอม เชน ดิน โรค และแมลง เปนตน 
ทางดานการผลิตและผลตอบแทนพบวา เกษตรกรสามารถผลิตมันแกวไดผลผลผลิตเฉลี่ย 3.6 ตันตอไร โดยมี
ตนทุนเฉลี่ยประมาณ 5,308 บาทตอไร คิดเปนอัตราสวนผลตอบแทนตอการลงทุนรวมตอไร (Benefit Cost 
Ratio : BCR) เทากับ 2.07 ในกรณีที่จําหนายในลักษณะเหมาแปลง และเทากับ 8.13 ในกรณีที่นําผลผลิตไป
ต้ังน่ังรานจําหนายเอง เพื่อใหไดขอมูลเบื้องตน และเปนแนวทางในการแปรรูปเปนผลิตภัณฑตางๆที่มีราคา
สูงข้ึนมากกวาการบริโภคสด ดังน้ันจึงไดการศึกษาคุณภาพแปง และองคประกอบทางเคมีในผลผลิตของมัน
แกวที่อายุเก็บเกี่ยวตางกัน ทําการทดลองในแปลงทดลองของศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาสารคาม ใน
เดือนเมษายน 2553 ถึงเดือนกันยายน 2553 พบวาอายุเก็บเกี่ยวที่ตางกันของมันแกวไมมีผลตอการ
เจริญเติบโตทางลําตนมากนัก แตมีผลอยางย่ิงตอขนาด และปริมาณของผลผลิต โดยเฉพาะอยางย่ิงในชวงอายุ
ประมาณ 30 วันข้ึนไปหลังปลูก มันแกวจะเริ่มสะสมแปงและนํ้าตาล ในสวนของปริมาณแปง และ
องคประกอบทางเคมีของมันแกวที่อายุเก็บเกี่ยวตางกัน พบวาอายุเก็บเกี่ยวที่ตางกันไมมีผลตอปริมาณแปงใน
หัวมันแกว แตมีผลตอองคปะกอบทางเคมี เชน ปริมาณนํ้าตาล ฟรุกแตน ปริมาณโปรตีน ไขมัน และตอ
คุณภาพแปง คือความหนืดสูงสุด และคา Set back ซึ่งจะมีผลตอการนําไปใชประโยชนในการแปรรูปตอไป 
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Abstract 

The study of farmers’ yam bean (Pachyrhizus erosus L. Urb.) production system using 
traditional technology in Mahasarakham province aimed to investigate the production 
technologies, quality standards and pesticide residues in farmer’s production system. 
Therefore, the production systems of farmer were studied. Tuber samples were randomized 
selected for pesticide residue analysis. The results showed that no pesticide residue was 
found in soil and fresh tuber in yam bean production of farmers and adopted technologies 
were indigenous knowledge. There was no official and scientific recommendation. There 
were several factors affecting yam bean production of farmers i.e. experiences, influencing 
planted areas, production system as well as harvesting process, which mostly were not 
subjected to research and development such as cultivars, production technologies 
(production factors) and environmental problems (soil, disease and insect). In terms of 
production and return, it was found that the average yield of yam bean produced by farmer 
was 3.6 ton/rai. The average production cost was 5,308 baht/rai. The Benefit Cost Ratio (BCR) 
was 2.07 when yam bean tuber was sold up at fields and 8.13 when tubers were retailed 
beside the road by farmers. Therefore, particularly researches with appropriate technologies, 
solving problems in the areas and value added production processing. Hence, the 
experiment was conducted to investigate the effect of different harvesting dates on starch 
qualities and chemical contents of yam bean. It is expected that the results could provide 
the basic information and strategy to develop the technology to increase yam bean 
production suitable for value added processing rather than eating as a fresh fruit. The 
experiment was conducted under field conditions at Mahasarakham Agricultural Research 
and Development Center during April 2010-September 2010. It was found that different 
harvesting dates had no significant effect on vegetative growth of yam bean but had 
significant effect on tuber size and tuber yield, especially at 30 days after planting onward, 
which is the duration of starch and sugar accumulation. Different harvesting dates had no 
effect on starch content in tuber but had significant effect on chemical component i.e. 
fructan content, protein content, fat content and starch quality (peak viscosity and set back 
values) which could affect the value-added processing of yam bean. 
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บทนํา 
มันแกว (JICAMA, YAM BEAN) มีช่ือวิทยาศาสตร: Pachyrhizus erosus L. Urb. ช่ือวงศ : 

Leguminosae ช่ือสามัญ : Jicama, Yam bean ช่ืออื่น : มันแกว (กลาง) หัวแปะกัวะ (ใต) มันแกวละแวก มัน
แกวลาว (เหนือ)  มันเพา (อีสาน)  เครือเขาขน หมากบัง (เพชรบูรณ) ถ่ัวกินหัว ถ่ัวบง มันแกวเปนพืชตระกูลถ่ัว 
เปนไมเถาเลื้อยพัน มีหัวใตดิน เปนรากสะสมอาหาร ใบประกอบแบบขนนก มีใบยอย 3 ใบ เรียงสลับ ดอกชอ
กระจะ ออกเด่ียวๆ ที่ซอกใบ มีขนสีนํ้าตาล กลีบดอกสีมวงแกมนํ้าเงิน รูปดอกถ่ัว ผลเปนฝก รูปขอบขนาน 
แบน มีขน เมล็ดมี 4-9 เมล็ด โดยตนมันแกว 1 ตนมีเพียงหัวเดียว สวนที่ใชรับประทานคือสวนของรากแกว  
ลักษณะภายนอกมีสีนํ้าตาลออนภายในมีสีขาว เมื่อเค้ียว รูสึกกรอบคลายลูกสาลี่สด อีกทั้งยังมีรสคลายแปงแต
ออกหวาน โดยทั่วไปจะรับประทานสดๆ หรือจิ้มกับพริกเกลือ แลวยังสามารถนําไปประกอบอาหารไดทั้งคาว
และหวานอีกดวย เชน แกงสม แกงปา ผัดเปรี้ยวหวาน ผัดไข เปนสวนผสมของไสซาลาเปา และทับทิมกรอบ  
ปจจุบันมีการปลูกมันแกวอยูเกือบทั่วประเทศ 54 จังหวัด ปลูกมากที่สุดในภาคกลาง ประมาณ 25,000 ไร 
ไดแก จังหวัดสระบุรี ชลบุรี สมุทรสาคร รองลงไป คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก จังหวัดมหาสารคาม 
หนองคาย ขอนแกน จังหวัดที่ปลูกมันแกวมากที่สุดของประเทศ คือ จังหวัดมหาสารคาม  มีเน้ือที่เพาะปลูกถึง 
8,364 ไร ผลผลิตรวม 7,115 ตัน (สถิติป พ.ศ. 2511) ปลูกมาก 2 ชนิดคือพันธุหัวใหญ กับ พันธุหัวเล็ก 
ปจจุบันจังหวัดมหาสารคามใชพันธุเบาหัวเล็ก จากการสํารวจขอมูลการปลูกมันแกวจังหวัดมหาสารคาม ป 
2549 / 2550 ของศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาสารคาม พบวาปจจุบันมีพื้นที่ปลูกประมาณ  2,100  ไร 
มีผลผลิตอยูที่ 3-5 ตันตอไร มันแกวมีสวนประกอบของนํ้าประมาณ 80 % และสวนของแปงเปนสวนใหญ
ประมาณ 10-20% มีเสนใยอาหาร โดยรสหวานน้ันมาจาก oligofructose inulin ซึ่งในรางกายของมนุษย ไม
สามารถเผาผลาญได ดังน้ันมันแกวจึงเหมาะสําหรับผูเปนโรคเบาหวาน (สํานักงานขอมูลสมุนไพร, 2536) หรือ
ผูควบคุมนํ้าหนัก มันแกวควรเก็บในที่แหง อุณหภูมิระหวาง 12 - 16 องศาเซลเซียส สามารถเก็บไดนาน 1-2 
เดือน ถาอุณหภูมิตํ่ากวาน้ีจะทําใหสวนรากชํ้า  การเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมสําหรับการรับประทานหัวสดประมาณ 
90-120 วัน ผลผลิตเฉลี่ย 3,600 กก./ไรโดยมีตนทุนเฉลี่ยประมาณ 5,308 บาทตอไร คิดเปนเงินรายไดกวา 
52,920,000 บาท ตอหน่ึงฤดูปลูกตอป ซึ่งถือเปนพืชทองถ่ินที่สรางรายได และผลตอบแทนตอไรใหกับ
เกษตรกรในจังหวัดมหาสารคามไดในระดับที่นาพอใจ การขายหัวสดจะขายไดไมนานเพราะหัวเกิดความ
เสียหาย ทําใหหัวเหี่ยว นํ้าหนักลดลงมาก นานไปจะมีเช้ือเขาทําลาย ทําใหเสียหายมากเมื่อเก็บไวเปนเวลานาน 
ราคาก็ตํ่า ดังน้ันจึงไดมีการศึกษาในระดับเชิงลึก ทั้งในดานความปลอดภัยจากสารพิษตกคาง มาตรฐานและ
คุณภาพของผลผลิตที่ยังขาดการศึกษาวิจัยอยางจริงจัง ซึ่งเปนปญหาอยางย่ิงใหกับเกษตรกรผูผลิตมันแกวใน
เชิงพาณิชยในพื้นที่ เน่ืองจากผูบริโภคมักมีความกังวลเกี่ยวกับสารพิษตกคางในมันแกวซึ่งเปนพืชหัวที่อยูใตดิน
มีความเสี่ยงสูงที่อาจจะมีการปนเปอนของสารพิษที่อาจตกคางจากกิจกรรมทางการเกษตรในพื้นที่โดยรอบหรือ
ใกลเคียง แมกระทั้งระบบการผลิตต้ังปลูกจนเก็บเกี่ยว เชน ดานวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว มาตรฐานคุณภาพ  
คุณประโยชนของผลผลิตมันแกว และการแปรรูป ยังมีการศึกษาวิจัยอยูนอยและขาดความตอเน่ือง ซึ่ง
การศึกษาดังกลาวจะเปนแนวทางในการเพิ่มมูลคาผลผลิตใหกับเกษตรกรกลุมผูปลูกมันแกวในเชิงพาณิชยใน
พื้นที่ ซึ่งถาสามารถนํามันแกวมาแปรรูปเปนผลิตภัณฑอื่นๆ มาเพิ่มมูลคาผลผลิต ซึ่งมันแกวมีแปงเปน
องคประกอบรองจากนํ้า ถานําแปงมาศึกษาองคประกอบทางเคมีและคุณภาพแปงก็จะเปนขอมูลเพื่อจะ
นําไปใชประโยชนในการเพิ่มมูลคามันแกวและสรางรายใหกับกลุมเกษตรกรผูปลูกมันแกวไดตอไป ดังน้ันจึง
สมควรมีการศึกษาวิจัยระบบการผลิตมันแกวทั้งระบบของเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเปนพืชที่มี
ช่ือเสียง และสรางรายไดใหกับเกษตรกรชาวจังหวัดมหาสารคามมายาวนานอยางจริงจัง เพื่อสรางความเช่ือมั่น



การประชุมวิชาการระบบเกษตรแหงชาติ คร้ังที่ 7 | 57 

ใหกับผูบริโภค รวมทั้งหาแนวทางแกไขและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อชวยเหลือเกษตรกรผูผลิตมันแกวใหมีคุณภาพ
และมาตรฐานสรางรายไดในทองถ่ินอยางย่ังยืนตอไป 
วัตถุประสงค 
1. เพื่อศึกษามาตรฐานและความปลอดภัยของระบบการผลิตมันแกวในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม 
2. เพื่อหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีการการเพิ่มคุณภาพและผลผลิตของมันแกวอยางปลอดภัยและไร

สารพิษตกคาง 
3. เพื่อศึกษาคุณภาพ ปริมาณและ องคประกอบทางเคมีของแปง และคุณประโยชนของสารสําคัญที่มีอยูใน

มันแกวที่อายุเก็บเกี่ยวตางๆในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม 
4. เพื่อหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีการเพิ่มคุณภาพผลผลิต และคุณประโยชนเพื่อเพิ่มมูลคาผลผลิตมันแกว 
วิธีการศึกษา 
การทดลองท่ี 1 การศึกษาการผลิตมันแกวในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม 

 เปนการเก็บรวบรวมขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณโดยใชแบบสอบถาม ประกอบดวยข้ันตอนและ
วิธีการวิจัยดังน้ี 

1. รวบรวมขอมูล วิเคราะหพื้นที่ จัดทําบัญชีรายช่ือ (Listing Frame) เกษตรกรที่ปลูกมัน
แกวในพื้นที่อําเภอบรบือ หวัดมหาสารคาม 

2. คัดเลือกพื้นที่เปาที่มีเกษตรกรสวนมากมีการปลูกมันแกว 
3. สุมตัวอยางเกษตรกรโดยใชวิธี Purposive Sampling 
4. สัมภาษณเกษตรกรที่ปลูกมันแกวในพื้นที่เปาหมาย 
5. สุมเก็บตัวอยางดินและพืชในพื้นที่เปาหมายและสามารถเปนตัวแทนได 
6. เก็บรวมรวมขอมูลจากการสัมภาษณเกษตรกรที่สุมเปนตัวอยางในขอ 2-4 
7. วิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเกษตรกร โดยแบงการวิเคราะหเปน 3 รูปแบบ คือ 

   วิเคราะหขอมูลทั่วไป เปนการนําขอมูลพื้นฐาน เชน เพศ สถานภาพ การศึกษา 
ประสบการณในการปลูกมันแกว สถานะทางสังคม การเปนสมชิกกลุม อาชีพ รายไดครัวเรือน ฯลฯ เปนตน 
โดยทําการแปลงและวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ เพื่อหาสัดสวนและคาเฉลี่ย  
  วิเคราะหขอมูลของการใชเทคโนโลยีในการผลิตมันแกวเปนการศึกษาระดับการ
ยอมรับเทคโนโลยีและการนําไปปฏิบัติของเกษตรตามคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตรหรือไม เชน แหลงปลูก 
พันธุ การปลูก การดูแลรักษา การอารักขาพืช การเก็บเกี่ยว และการปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยว เปนตน 
  วิเคราะหตัวอยางดินและพืชเพื่อตรวจสอบสารพิษตกคางที่อาจปนเปอนหรือตกคาง
ในผลผลิตของมันแกวเพื่อทราบมาตรฐานและความปลอดภัยจากสารพิษตกคางในระบบการผลิตมันแกวและ
แนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมันแกวไดอยางเหมาะสมตอไป 
            8.   การบันทึกขอมูล เชน ขอมูลพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรเปาหมาย ขอมูล

การผลิตมันแกว และขอมูลปญหา อุปสรรค ของเกษตรในการผลิตมันแกว พรอมทั้งขอเสนอแนะ  
การทดลองท่ี 2 ศึกษาคุณภาพแปง และองคประกอบทางเคมีในผลผลิตของมันแกวที่อายุเก็บเกี่ยวตางกันใน

พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม 
ดําเนินงานในแปลงทดลองของศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาสารคาม วางแผนการวิจัยตาม หลัก

วิชาการสถิติ มีจํานวนซ้ําของสิ่งทดลอง เชน randomize complete block ในแปลงศึกษาระบบเก็บขอมูล
การ ปฏิบัติงานทุกข้ันตอน และบันทึกเหตุการณตางๆ ที่ทําการศึกษา เพื่อวิเคราะหโอกาสและวิกฤติ มี 5 
ข้ันตอน ดังน้ี  
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 ข้ันตอนที่ 1  วิเคราะหปญหา กําหนดโจทยวิจัย และเตรียมแผนปฏิบัติงานทดลอง 
     ข้ันตอนที่ 2  คัดเลือก เตรียมพื้นที่ และเก็บตัวอยางดินจากแปลงทดลอง 
      ข้ันตอนที่ 3  วางแผนการทดลองแบบ RCB 4 ซ้ํา 5 กรรมวิธี ขนาดแปลงยอย 45 ตารางเมตร
โดยการสุมเก็บตัวอยางมันแกวในแปลง จํานวน 4 จุดๆละ 1 ตารางเมตร/แปลง โดยวิธีการปฏิบัติ และ
กรรมวิธีดังตอไปน้ี 
 ทําการไถเตรียมดิน 4 ครั้ง (ไถดะ 1 ครั้ง ไถแปร 2 ครั้ง และไถยกรอง 1 ครั้ง ใสปุยคอกโดยวิธี
หวานใหทั่วทั้งแปลง อัตรา 1 ตันตอไร กอนการไถแปรครั้งที่ 2 ใสปุยผสมเกรด 15-15-15 อัตรา 25 กิโลกรัม
ตอไร หวานรองกนหลุมกอนปลูก และใสครั้งที่ 2 ใชปุยผสมเกรด 13-13-21 อัตรา 25 กิโลกรัมตอไร หลังดาย
หญาเสร็จเมื่อมันแกวอายุ 1 เดือน 
  กรรมวิธีที่ 1 : เก็บเกี่ยววัดผลผลิต องคประกอบผลผลิต และคุณภาพทางเคมี ที่อายุ  93 วัน 
  กรรมวิธีที่ 2 : เก็บเกี่ยววัดผลผลิต องคประกอบผลผลิต และคุณภาพทางเคมี ที่อายุ 100 วัน 
  กรรมวิธีที่ 3 : เก็บเกี่ยววัดผลผลิต องคประกอบผลผลิต และคุณภาพทางเคมี ที่อายุ 114 วัน 
  กรรมวิธีที่ 4 : เก็บเกี่ยววัดผลผลิต องคประกอบผลผลิต และคุณภาพทางเคมี ที่อายุ 128 วัน 
  กรรมวิธีที่ 5 : เก็บเกี่ยววัดผลผลิต องคประกอบผลผลิต และคุณภาพทางเคมี ที่อายุ 142 วัน 

ข้ันตอนที่ 4  ดําเนินการทดลอง ติดตาม และประเมินผล โดยเก็บขอมูลดินฟา อากาศ องคประกอบ
ผลผลิต ผลผลิต บันทึกขอมูลทางการเกษตรทุกข้ันตอน และสุมเก็บตัวอยางหัวมันแกวที่อายุเก็บเกี่ยวตางๆ 
กัน จํานวน 5 ระยะ คือ 93 100  114  128  และ142 วัน โดยเก็บเกี่ยวหัวสด กรรมวิธีละ 25 กิโลกรัม นํามา
หาองคประกอบผลผลิต และผลผลิต จากน้ันนําผลผลิตมาทําแปง Flour และ starch อบที่ 50oC จนความช้ืน
เปน 10% บดใหละเอียด นําตัวอยางแปงมาวิเคราะหหาองคประกอบทางเคมี เชน ปริมาณอมิโลส, เสนใย, 
เถา, คาความหนืดแปง, ปริมาณนํ้าตาล oligofructose  inulin, เปอรเซ็นตความช้ืน, โปรตีน, ไขมัน, คาร
โบไฮเดรท เปนตน 

 ข้ันตอนที่ 5 สรุปผลการดําเนินงาน หาเทคโนโลยีและแนวทางที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาหาเทคโนโลยี
การแปรรูปผลผลิตมันแกวเพื่อเพิ่มมูลคาใหกับเกษตรกรตอไป  

ผลการศึกษา 
จากการดําเนินงานในป 2553 โดยการสุมตัวอยางเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม และนํามา

วิเคราะหขอมูลโดยแบงขอมูลออกเปน 5 กลุมใหญ คือ 1) ขอมูลพื้นฐานทางเศรษฐกิจ และสังคมของเกษตรกร 
2) ขอมูลดานเทคโนโลยีการผลิต 3) ดานการเจริญเติบโตและผลผลิต 4) ดานมาตรฐานและความปลอดภัยจาก
สารพิษตกคางในระบบการผลิตมันแกว และ 5) ดานปริมาณ องคประกอบทางเคมี และคุณภาพแปง  

1) ขอมูลพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร 
ขอมูลพื้นฐาน จากการสัมภาษณเกษตรกร จํานวน 50 ราย พบวา เปนเพศชายรอยละ 52 เปนเพศ

หญิงรอยละ 48 เกษตรกรสวนใหญมีอายุต้ังแต 26-60 ป สวนใหญมีประสบการณในการปลูก 11-20 ป คิด
เปนรอยละ44 รองลงมา คือ 5-10 ป คิดเปนรอยละ 37 และเกษตรกรรอยละ 100 มีสถานภาพสมรสแลว มี
จํานวนสมาชิกในครอบครัวเฉลี่ย 4 คน การศึกษาสวนใหญอยูระดับประถมศึกษาคิดเปนรอยละ 84 สวนใหญ
ไมมีกลุมสมาชิกในชุมชน และไมมีสถานะทางสังคม มีอาชีพหลักคือ การทํานาคิดเปนรอยละ 93 มีอาชีพรอง
คือ การทําไรรอยละ 95 มีพื้นที่ปลูกมันแกวเฉลี่ย 3.7 ไร สวนใหญจะทําการปลูกเพียง 1 แปลงตอฤดูปลูก โดย
การใชเงินทุนของตนเองในการปลูกคิดเปนรอยละ 88 และมีรายไดในครัวเรือนประมาณ 50,000-200,000 
บาทตอป และสวนใหญมีเครื่องจักรกลเกษตรเปนของตัวเอง โดยเปนรถไถเดินตาม และเครื่องสูบนํ้า คิดเปน
รอยละ 100 และ  รอยละ 4 ตามลําดับ  
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2) ดานเทคโนโลยีการผลิต  
ขอมูลดานเทคโนโลยีการผลิตมันแกว พบวารอยละ 100 ใชพันธุเบาอายุสั้น มีแหลงพันธุมาจากจังหวัด

จันทบุรี และจังหวัดขอนแกน คิดเปนรอยละ 94 และรอยละ 6 ตามลําดับ มีอายุเก็บเกี่ยวประมาณ 100-115 
วัน มีชวงเวลาปลูก 3 ชวงฤดู ไดแก ชวงเดือนกันยายน ถึง เดือนธันวาคม คิดเปนรอยละ 140 ชวงเดือน
พฤษภาคม ถึง เดือนสิงหาคม คิดเปนรอยละ 44 และรอยละ 8 จะปลูกในชวงเดือนมกราคม ถึง เดือนเมษายน 
(ตารางที ่ 2) ซึ่งจะสังเกตไดวาเกษตรกรจะมีจัดสรรพื้นที่และเวลาปลูกใหไดเก็บเกี่ยวใหทันและตรงกับในชวง
เทศกาล ซึ่งมันแกวจะสามารถขายไดมากและมีราคาดี ในสวนของสภาพพื้นที่ที่เกษตรกรใชในการผลิตมันแกว 
พบวาฤดูกาลจะเปนตัวกําหนดสภาพพื้นที่ที่ใชปลูกมันแกว เกษตรกรสวนใหญคิดเปนรอยละ 48 จะปลูกทั้งใน
ที่ดอนซึ่งเปนสภาพพื้นที่ไร และที่ลุมในพื้นที่นาซึ่งจะทําการปลูกมันแกวหลังเก็บเกี่ยวขาวนาป ดินที่ใชปลูกสวน
ใหญรอยละ 76 เปนดินทราย/รวนปนทราย รอยละ 74 มีบอขุด/สระ เพื่อใชในการปลูกมันแกว และจะมีระบบ
การปลูกมันแกวในพื้นที่ปลูกแบบหมุนเวียนกันไป คิดเปนรอยละ 78 เน่ืองจากการปลูกมันแกวซ้ําในพื้นที่เดิม
ติดตอกันเปนเวลานานจะทําใหดินเสื่อมสภาพ สะสมโรคและแมลง สงผลทําใหผลผลิตมันแกวเสื่อมคุณภาพ
และผลผลิตลดลง (สํานักเศรษฐกิจการเกษตร, 2538) การไถเตรียมดินเกษตรกรสวนใหญมีการไถเตรียมดินโดย
ใชรถไถเดินตาม 2 ถึง 3 ครั้ง คิดเปนรอยละ 56 และ 36 ตามลําดับ โดยครั้งแรกจะเปนการไถดะ โดยรถไถ
ผาล 6 ครั้งที ่2 เปนการไถแปร ครั้งที ่3 เปนการไถแปรเพื่อเก็บหญา  และทําการยกรองหยอดหลุมปลูกหลุม
ละ 1 เมล็ดทุกราย โดยมีระยะระหวางรอง 90 เซนติเมตร ความกวางสันรองประมาณ 70 เซนติเมตร และกน
รองกวาง 20 เซนติเมตร จะได 6 แถว ระยะระหวางตน 10 เซนติเมตร 1 ไร ใชเมล็ดในการปลูกประมาณ 1 ถัง 
(14 กิโลกรัม) จากการสุมนับ พบวา มีจํานวนเมล็ด 84,420 เมล็ด การปองกันกําจัดวัชพืชพบวาทุกรายมีวัชพืช 
และมีการกําจัดโดยวิธีกลคิดเปนรอยละ 86  สวนใหญจะทําการกําจัด 2 ครั้ง รองลงมาคือ  3 ครั้ง และครั้ง
เดียว คิดเปนรอยละ 53 ,25 และ 20 ตามลําดับ มีการใชสารเคมีคิดเปนรอยละ 11 ซึ่งมีการกําจัดเพียงครั้ง
เดียว โดยสารเคมีที่ใชก็เชน กรัมม็อกโซน ซึ่งเปนสารกําจัดวัชพืชแบบสัมผัสที่ใบ (contact herbicide) ใช
สําหรับปกปองผลผลิตจากวัชพืชบางชนิดที่ม ี
วัฏชีวิตขามปหรือนานกวา 2 ป (นิรนาม, มทป.) และยังพบวาเกษตรกรรอยละ 10  มีทั้งการใชวิธีกลรวมกับ
การใชสารเคมีรวมดวย สําหรับการใสปุยของเกษตรกรพบวาเกษตรกรมรการใสปุยทุกรายโดยมีการใสปุยเคมี
คิดเปนรอยละ 100 ปุยอินทรียรอยละ 96 และสารชนิดอื่นๆ รอยละ 20 การใสปุยอินทรียพบวาเกษตรกรสวน
ใหญมีการใสปุยคอก และปุยชีวภาพ คิดเปนรอยละ 96 และ รอยละ 12 ตามลําดับโดยปุยคอกที่ใสสวนใหญ
เปนมูลสัตวซึ่งเปนมูลวัว อัตราที่ใชสวนใหญอยูที่ 500-1,000 กิโลกรัมตอไร สวนปุยชีวภาพเกษตรกรสวนใหญ
จะมีการใสรวมกับปุยเคมี ในอัตราต้ังแต 25-50 กิโลกรัมตอไร อัตราเฉลี่ยอยูที่ 36 กิโลกรัมตอไร ใสโดยวิธีการ
หวานหลังจากไถแปรครั้งที่ 2 คิดเปนรอยละ 98 วิธีการโรยรอยละ 2 หลังยกรองแปลงปลูก และเกษตรกรสวน
ใหญรอยละ 71 ไมกลบปุยทันทีเน่ืองจากจะมีการไถยกรองอยูแลว สําหรับสารชิดอื่นๆที่เกษตรกรมีการใส ก็
ไดแก ปูแดงคิดเปนรอยละ 2  และปูนขาวรอยละ 6 ในอัตรา 50 กิโลกรัมตอไร การใสปุยเคมี พบวาเกษตรกร
รอยละ 94 มีการใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 จํานวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 อัตราเฉลี่ย 25.7 กิโลกรัมตอไร โดยหวาน
รองพื้นกอนปลูก ครั้งที ่2 หลังมันแกวงอกอายุประมาณ 1 เดือน อัตราเฉลี่ย 22.9 กิโลกรัมตอไร นอกจากน้ี
เกษตรกรยังมีการใสปุยสูตรอื่นๆอีกแตมีจํานวนไมมากนัก ไดแก สูตร 16-8-8, 46-0-0 และ 16-16-8 ซึ่งสวน
ใหญใสโดยวิธีการหวานคิดเปนรอยละ 96 วิธีการโรยรอยละ 4  และมีทั้งกลบปุยคิดเปนรอยละ 52 และไมกลบ
ปุยคิดเปนรอยละ 48 ซึ่งมีจํานวนใกลเคียงกัน  เหตุที่เกษตรกรไมมีการกลบปุยเน่ืองจากระยะปลูกที่ใชปลูกมัน
แกวบนสันรองถ่ีมาก (ระยะระหวางตน10x10 ซม.) และอาจกระทบกระเทือนตอตนมันแกวที่ยังมีตนขนาดเล็ก
ซึ่งทําใหเกษตรกรมีความยุงยากจึงไมทําการกลบปุย ในดานการอารักขาและดูแลรักษา พบวาเกษตรกรรอยละ 
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52 พบโรคและแมลงเขาทําลายทําแกวและรอยละ 42 ไมพบโรคและแมลง โดยที่พบรอยละ 85 เปนแมลงศัตรู 
เปนโรครอยละ 4 และพบทั้งโรคและแมลงรอยละ 11 ในสวนที่พบโรคและแมลงพบวามีการกําจัดรอยละ 35 
ไมมีการกําจัดรอยละ 65 ในสวนของโรคที่พบสวนใหญในระบบการผลิตมันแกว ไดแก โรคโคนเนา และหัวเนา 
คิดเปนรอยละ 75 และ 25 ของจํานวนแปลงที่พบโรค ตามลําดับ และเกษตรกรรอยละ 100 ไมมีการกําจัดใดๆ 
ในสวนของแมลงศัตรูในระบบการผลิตมันแกว พบวาเกษตรกรรอยละ 50 ไมมีแมลงศัตรูการเขาทําลายมันแกว
มากนัก และอีกรอยละ 50 พบแมลงศัตรูเขาทําความเสียหายแกมันแกว ซึ่งแมลงที่พบสวนใหญ คือ เสี้ยนดิน, 
ดวง/ดวงเตาทอง, และหนอนกินใบ/มวนใบ คิดเปนรอยละ 84 ,28 และ 16 ตามลําดับ และในรายที่พบแมลง
ศัตรูพบวาเกษตรกรไมมีการปองกันกําจัด คิดเปน   รอยละ 64 อีกรอยละ 36 มีการปองกันกําจัด ซึ่งมีทั้งการ
ใชสารเคม ีและวิธีกลไดแก การใชปูนขาว และฟูราดาน ในการปองกันกําจัดเสี้ยนดิน คิดเปนรอยละ 67 และ 
11 ตามลําดับ ใชแลนเลท และฟอสดิน คิดเปนรอยละ 11 ในการปองกันกําจัดดวงและหนอน และรอยละ 11 
ใชวิธีกลโดยใชมือบีบ การเก็บเกี่ยวเกษตรกรจะทําการเก็บเกี่ยวเมื่ออายุประมาณ 90-120 วัน อายุเฉลี่ย
ประมาณ 114 วัน ในชวงเดือนมกราคม ถึง เมษายน คิดเปนรอยละ 108 รองลงมาคือชวงเดือน กันยายน ถึง 
ธันวาคม คิดเปนรอยละ 68 และในชวงเดือน พฤษภาคม ถึง สิงหาคม โดยใชวิธีการขุดรอยละ 88 วิธีการถอน
รอยละ 10 และใชทั้ง 2 วิธีรวมกันรอยละ 2 ผลผลิตเฉลี่ยอยูที่ประมาณ  3.6 ตันตอไร การจําหนายจะจําหนาย
เปนหัวสดทุกราย มีทั้งนําไปจําหนายเองตามรานขางถนนหนทาง ซึ่งจะขายในราคามัดละ 35-40 บาท ซึ่งหน่ึง
มัดหนักประมาณ 3 กิโลกรัม เฉลี่ยกิโลกรัมละ 12 บาท และขายสงใหกับพอคาที่ที่มารบัซื้อในราคาประมาณ
กิโลกรัมละ 6-9 บาท หรือแมแตกระทั่งการประเมินขายเหมาทั้งแปลงกอนเก็บเกี่ยว ซึ่งเฉลี่ยจะอยูที่ประมาณ
ไรละ 11,000 บาท โดยจําหนายภายในเวลา 1-7 วันหลังเก็บเกี่ยว และแหลงรับซื้ออื่นๆไดแก ตางจังหวัด ซึ่ง
จะมีพอคามารับซื้อเหมาถึงสวนซึ่งจะตองลงทุนทําการเก็บเกี่ยวเองเพื่อขายสงตอไปยังตางจังหวัด เชน 
กรุงเทพฯ ซึ่งราคาหัวมันแกวสดจะตกเฉลี่ยอยูที่กิโลกรัมละ 3.33  บาท สําหรับการผลิตมันแกวจะมีตนทุนการ
ผลิตเฉลี่ยประมาณ 5,308 บาทตอไร คิดเปนอัตราสวนผลตอบแทนตอการลงทุนรวมตอไร (Benefit Cost 
Ratio : BCR) เทากับ 2.07 ในกรณีที่จําหนายในลักษณะเหมาแปลง และเทากับ 8.13 ในกรณีที่นําผลผลิตไป
ต้ังน่ังรานจําหนายเอง (ตารางที่ 2) 

3) ดานการเจริญเติบโตและผลผลิต 
จากการศึกษาคุณภาพแปงและองคประกอบทางเคมีในผลผลิตมันแกวที่อายุเก็บเกี่ยวตางกัน ในแปลง

ทดลองของศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาสารคาม ซึ่งเปนดินที่จัดอยูในกลุมชุดดินที่ 41         (กรม
พัฒนาที่ดิน, 2548) ในแปลงที่ทําการทดลองดินมีความเปนกรดเล็กนอย มีความอุดมสมบูรณปานกลาง ทั้งน้ี
อาจเปนเน่ืองมาจากเปนพื้นที่ที่ใชปลูกออยมากอนซึ่งยังคงมีธาตุอาหารหลงเหลือตกคาง (ตารางที่ 3) จากผล
การทดลองการศึกษา พบวา มันแกวจะมีการเจริญเติบโตอยางตอเน่ืองในชวงอายุ 93 ถึง 114 วัน หลังจากน้ัน
การเจริญเติบโตจะลดลงหรือคงที่ จากตารางที่ 2 จะเห็นไดวาความสูงของมันแกวในทุกอายุเก็บเกี่ยวไม
แตกตางกันในทางสถิติ จํานวนกานใบตอกิ่ง จํานวนกิ่งตอตน และจํานวนประชากร (ระยะปลูก 20x15 ซม.) มี
จํานวนมากในชวงอายุไมเกิน 100 วัน ซึ่งเปนชวงที่มันแกวออกดอก ทําใหตองมีการตัดดอกหรือตัดเถา ทั้งน้ี
เพื่อใหนํ้าเลี้ยงและอาหารไปสะสมที่รากมากกวาที่จะไปบํารุงดอก (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2538) จึง
ทําใหจํานวนกานใบ จํานวนกิ่ง และจํานวนประชากรคงที่หรือไมแตกตางกันในทางสถิติเมื่ออายุมันแกวเพิ่ม
มากข้ึน (ตารางที่ 4) สวนในดานผลผลิตพบวา ความกวาง ความยาว นํ้าหนักสดเฉลี่ยตอหัว และผลผลิตหัวสด
ของมันแกว มีขนาดและปริมาณเพิ่มมากข้ึนเมื่อมันแกวมีอายุมากข้ึนแตกตางกันในแตละชวงอายุอยางมี
นัยสําคัญย่ิงในทางสถิติ (ตารางที่ 4) และจากการวิเคราะหหาความสัมพันธจากคาสหสัมพันธ (ตารางที่ 5) 
ระหวางผลผลิตและองคประกอบผลผลิตอื่นๆ จะเห็นได 2 ทิศทาง คือ ทิศทางที่มีความสัมพันธกันเชิงบวก 
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และเชิงลบ ในทิศทางเดียวกันเชิงบวก พบวาผลผลิตหัวสดจะเพิ่มมากข้ึน ถานํ้าหนักเฉลี่ยตอหัว ความยาวหัว 
และความกวางหัว มีคาเพิ่มมากข้ึน ในขณะที่ในเชิงลบจะพบวา ถาจํานวนกานใบมีนอยอาจมีผลทําใหไดผล
ผลิตหัวสดลดนอยลงตามกัน ในขณะที่อายุเก็บเกี่ยวมีความสัมพันธเชิงเสนตรงกับผลผลิต และมีคาสหสัมพันธ
สูงมาก ซึ่งสามารถอธิบายไดวาผลผลิตมันแกวสามารถเพิ่มสูงข้ึนถาที่มีการยืดอายุเก็บเกี่ยวมากข้ึน (ภาพที่ 1) 
 4) ดานมาตรฐานและความปลอดภัยจากสารพิษตกคางในระบบการผลิตมันแกว  
 จากการสุมสํารวจเก็บตัวอยางดินและผลผลิตหัวสดของมันแกวจากแปลงเกษตรกรที่เปนตัวแทนและรานคา
จําหนายมันแกวในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม เปนตัวอยางดิน 4 ตัวอยาง และตัวอยางพืช 24 ตัวอยาง โดยแบงเปนจาก
แปลงปลูกมันแกวของเกษตรกรจํานวน 12 แปลง และจากรานคาจํานวน 12 ราน พบวาในตัวอยางดินและตัวอยางมัน
แกวของเกษตรกรทุกรายที่ทําการสุมเก็บไมพบสารพิษตกคางใดๆในรายการที่ทําการตรวจวิเคราะห (ตารางที่ 10) 

5) ดานปริมาณ องคประกอบทางเคมีและคุณภาพแปง  
-พันธุมันแกว 
 มันแกว 2 ชนิด คือ ชนิดหัวโตที่ปลูกแถบ จ. นครสวรรค สุโขทัย และพันธุหัวเล็กปลูกแถบ จ. มหาสารคาม จะ

มีปริมาณแปงใกลเคียงกัน แปงสตารช (starch) ประมาณ 1.64 % แปงฟลาว (flour) ประมาณ   2.35 % (ตารางที่ 6) 
-ชนิดของแปง 
การทําแปงฟลาว (flour) จะไดปริมาณแปงสูงกวาการทําแปงสตารช (starch) ประมาณ  0.7 เทาของ

แปง ฟลาว (flour)  (ตารางที่ 6) เน่ืองจากวิธีการผลิต และองคประกอบของแปงที่แปงฟลาว (flour) มีสวน
ของโปรตีน เสนใยอยูดวย 

อายุเก็บเก่ียวตางๆ 
 เมื่อเก็บเกี่ยวที่อายุตางๆ คือ  93 100 114 128 และ 142 วันหลังปลูก พบวา เมื่ออายุเก็บเกี่ยวสูงข้ึน 
ปริมาณแปงสตารชมีแนวโนมมากข้ึนแตไมมากนัก สวนแปงฟลาวปริมาณแปงคอนขางแปรปรวน แตมีความแตกตาง
กันในทางสถิติ (ตารางที่ 7) แตมีแนวโนมวาปริมาณแปงฟลาวมีปริมาณลดลงเมื่อมันแกวมีการยืดอายุการเก็บเกี่ยว
ยาวนานข้ึน (ภาพที ่2) จึงควรทดลองเก็บเกี่ยวเมื่ออายุมากกวาน้ี เพราะอาจจะมีการสะสมแปงในหัวสูงข้ึน 

องคประกอบทางเคมีของแปงมันแกว  
ปริมาณอมิโลส 
อมิโลส (Amylose) เปนองคประกอบทางเคมีของแปง ซึ่งประกอบดวยโมเลกุลของนํ้าตาลกลูโคสตอ

กันเปนสายยาวที่ตอกันเปนเสนที่ไมมีกิ่งกานแบบ α1-4, D Glucose (Anonymous, 2008) ปริมาณอมิโลส
จะแบงออกเปน 3 กลุม คือ 1.กลุมอมิโลสตํ่า ปริมาณอมิโลสมากกวา 9 -20%   คุณภาพแปงที่มีอมิโลสตํ่าจะ
ทําใหเน้ือผลิตภัณฑมีความนุมเหนียว เชน แปง ขาวขาวดอกมะลิ 105 เปนตน 2. กลุมอมิโลสปานกลาง 
ปริมาณอมิโลส  มากกวา 20 -25 % เน้ือผลิตภัณฑมีความแข็งแตยังมีความนุม   3.กลุมอมิโลสสูงปริมาณอ
มิโลส มากกวา 25-33%  เน้ือผลิตภัณฑจะมีความรวนแข็ง  (Juliano, 1972)  ดังน้ันปริมาณอมิโลสจะบอกถึง
ลักษณะของผลิตภัณฑ 

ความหนืดแปง 
ความหนืดของแปง เปนลักษณะที่จะบอกวาแปงจะเหมาะที่จะทําผลิตภัณฑประเภทใด  โดยใช

หลักการเมื่อนํ้าแปงไดรับอุณหภูมิสูงข้ึน เม็ดแปงจะขยายตัวจนเปนเจล ความหนืดระยะที่แปงเจล ที่จุดน้ีเรียก 
คา Peak viscosity และความหนืดของแปงที่อุณหภูมิ 95oC เรียกคา Holding Strength ซึ่งเปนคาความ
หนืดตํ่าที่สุด ระหวางการทําเย็น ความหนืดเมื่อเจลมีอุณหภูมิลดลงถึง 50oC ซึ่งเปนคาความหนืดสุดทาย คือ 
คา Final viscosity สวนคาความตางของความหนืดสุดทายกับความหนืดตํ่าสุด หรือคา Setback from 
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Through (ภาพที่ 3) ซึ่งจากลักษณะความหนืดของแปงแบบตางๆ จะสามารถบอกไดถึงความเหมาะสมของ
แปงในการผลิตผลิตภัณฑประเภทตางๆ 

แปงฟลาว (flour)   
เมื่อนํามันแกวมาทําเปนแปงฟลาว (flour) ลดความช้ืนเหลือประมาณ  9% พบวา เมื่ออายุเก็บเกี่ยว

เพิ่มข้ึน องคประกอบทางเคมีของแปง จะเปลี่ยนแปลงเล็กนอยในสวนของโปรตีน เถา ไขมัน  แตปริมาณ          
คารโบไฮเดรท และเสนใย จะไมตางกันเมื่อเก็บเกี่ยวที่อายุตางๆ  (ตารางที่ 8) 
 ปริมาณโปรตีน อายุเก็บเกี่ยวจะมีผลตอปริมาณโปรตีน ปริมาณโปรตีนจะลดลงเมื่อเก็บเกี่ยวที่
อายุมากข้ึน ปริมาณโปรตีน ที่ 114 วันหลังปลูก มันแกวจะมีปริมาณโปรตีนสูงสุดประมาณ 2.8% และตํ่าสุดที่
อายุเก็บเกี่ยวมากข้ึน (142 วันหลังปลูก) ปริมาณโปรตีนจะมีผลตอคุณภาพผลิตภัณฑแปรรูป แปงที่มีโปรตีนสูง 
เน้ือแปงจะคอนขางแข็งกระดาง 

ปริมาณคารโบไฮเดรท ปริมาณจะไมตางกันทางสถิติเมื่อเก็บเกี่ยวที่อายุตางๆ แตมีแนวโนมวา
ปริมาณคารโบไฮเดรทจะมากข้ึนเมื่ออายุมากข้ึน อาจเปนเพราะปริมาณโปรตีน เสนใย ไขมัน ลดลง 
 ปริมาณเสนใย ปริมาณเสนใยไมตางกันทางสถิติเมื่อเกี่ยวเกี่ยวที่อายุตางกัน ปริมาณเสนใยใน
แปงมันแกวเฉลี่ย 6.77% 
 ปริมาณเถาจะตํ่าลงเมื่ออายุเก็บเกี่ยวสูงข้ึน ที่อายุ 93 วันหลังปลูก จะมีปริมาณเถาสูงสุด 
1.25% สวนเมื่ออายุเพิ่มข้ึน ปริมาณจะใกลเคียงกัน ประมาณ 0.73- 0.92% 

แปงสตารช (starch)  
อายุเก็บเกี่ยวที่ตางกันไมมีผลตอองคประกอบทางเคมีของแปงมันแกวแบบสตารช (starch) มากนัก (ตารางที่ 
9) 

ปริมาณคารโบไฮเดรท พบวา อายุการเก็บเกี่ยวจะมีผลตอปริมาณคารโบไฮเดรทแปงจากมันแกวที่
อายุ 93 วันหลังปลูก จะมีปริมาณคารโบไฮเดรทตํ่ากวามันแกวที่เก็บเกี่ยวที่อายุสูงข้ึน สวนที่อายุ 100-142 วัน
หลังปลูก ปริมาณคารโบไฮเดรทจะไมตางกันมากนัก ประมาณ 89.40-90.22 %  

ปริมาณโปรตีน จะไมตางกันมากนัก แตที่อายุ 142 วันหลังปลูก ปริมาณโปรตีนจะตํ่าที่สุด คือ 
ประมาณ 0.15% 

ปริมาณไขมัน เมื่ออายุตํ่า คือ 93 -100 วันหลังปลูก มีปริมาณไขมัน 0.26-0.28% สูงกวาแปงที่เก็บ
เกี่ยวที่อายุสูงข้ึน (114-142 วันหลังปลูก) คือ 0.09-0.10%   

ปริมาณเสนใย  พบวา  แปงจากมันแกวทีมีอายุ 93 วันหลังปลูก จะมีปริมาณเสนใย (1.6%) สูงกวา
มันแกวที่เก็บเกี่ยวที่อายุมากข้ึน (0.17-0.74%)  

ปริมาณเถา  จะไมแตกตางกันจากแปงที่เก็บเกี่ยวที่อายุตางกัน คือ 0.06-0.19%    
 แปงสตารชเปนแปงที่มีปริมาณคารโบไฮเดรท โปรตีน ไขมัน เสนใย และเถา ตํ่ากวาแปงฟลาว เพราะ
กรรมวิธีการผลิตแปง ทําใหคุณภาพตางกัน และอายุเก็บเกี่ยวที่ตางกันก็ทําใหองคประกอบทางเคมีของแปง
ตางกันดวย  

คุณภาพแปงหรือความหนืด 
แปงฟลาว (flour)   
ความหนืดสูงสุด (Max viscosity) พบวา แปงมันแกวเมื่อนํามากวน แปงจากมันแกวที่อายุ 100-142 

วันหลังปลูก จะมีความหนืดสูงสุด (Max viscosity) ไมแตกตางกันทางสถิติ แตแปงที่อายุ 142 วันหลังปลูก จะ
มีคาความหนืดสูงสุด สูงกวาแปงที่เก็บเกี่ยวเมื่ออายุตํ่ากวาน้ี ประมาณ 304 BU (ตารางที่ 8) เชนเดียวกับ คา 
Break down (คาความตางระหวางคาความหนืดสูงสุดและคาความหนืดตํ่าสุด) จะไมตางกันทางสถิติระหวาง
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แปงที่เก็บเกี่ยวที่อายุตางๆ สวนคา Set back (คาความตางระหวางคาความหนืดตํ่าสุดและคาความหนืดที่
อุณหภูมิ 50oC หรือความหนืดที่เปลี่ยนแปลงเมื่ออุณหภูมิตํ่าลง) มีคาสูงที่ระยะเก็บเกี่ยว 100 -142 วันหลัง
ปลูก สวนที่อายุ 92 วันหลังปลูก คา set back ตํ่ากวาที่อายุสูงข้ึน 

แปงสตารช (Starch)  
 ความหนืดสูงสุด  (Max viscosity) พบวา แปงสตารช (Starch) จากมันแกวที่อายุเก็บเกี่ยวทุกระยะ
จะไมแตกตางกันมากนัก แตแปงที่อายุ 142 วันหลังปลูกมีแนวโนมที่ความหนืดสูงสุด คือ 419.75 BU ซึ่งสูง
กวาอายุเก็บเกี่ยวที่ตํ่ากวา   เชนเดียวกับ คา Break down และ คา set back ที่มีคาสูงสุดที่อายุเก็บเกี่ยว 
142 วันหลังปลูก คือ 57.25 และ 179.63 BU ตามลําดับ (ตารางที่ 9) ทั้งน้ีความหนืดของแปงสตารช สูงกวา 
แปงฟลาว เน่ืองจากมีองคประกอบทางเคมีที่ตางกัน และในแปงสตารช มีปริมาณโปรตีนและเสนใย ตํ่ากวา 
แปงฟลาว 

ฟรุกแตน (ฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด และอินูลิน) 
 อินูลิน(Inulin) และฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด (Fructo-oligosaccharide , FOS) เปนคารโบไฮเดรต
ประเภท oligo และ polysaccharide ของฟรุกโตสซึ่งมี degree of polymerization (DP) ที่แตกตางกัน
เรียกรวมกันวาฟรุกแตน (fructan) (Muir et al. 2007)โดย  FOS คือฟรุกแตนที่มีคา DP อยูระหวาง 2-9 
สวน อินูลิน คือฟรุกแตนมีคา DP มากกวา 10 
 อินูลิน และ FOS เปนองคประกอบของอาหารที่เกี่ยวของกับการเจริญเติบโตของแบคทีเรียในลําไส 
เชน Bifidobacteria spp. และ Lactobacilli spp. แบคทีเรียทั้งสองชนิดมีสวนชวยเสริมสรางสุขภาพ
รางกาย รางกายของมนุษยไมสามารถยอยสลายและนําสาร prebiotics ไปใชใหเกิดประโยชนไดแตแบคทีเรีย
ในลําไสใหญสามารถนําไปใชประโยชนและกอใหเกิดผลดีแกรางกายไดเชน ยับย้ังการเจริญเติบโตของจุลินทรีย
ใหโทษในลําไส (Roberfroid et al. 1998) ปองกันอาการทองผูก (Nyman, 2002) เพิ่มอัตราการดูดซึม
แคลเซียม (Abrams et al. 2005) ชวยใหระบบลําไสทํางานไดเปนปกติ (Kleessen and Blaut 2005) และ
ยังชวยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งลําไสอีกดวย (Van Loo et al. 2005) จึงทําใหคารโบไฮเดรท
ประเภทน้ีไดรับความสนใจมากข้ึน 

ปริมาณฟรุกแตนในหัวมันแกวสด ในแปงฟลาว และแปงสตารช 
 จากการสุมตัวอยางผลผลิตมันแกวเพื่อทําการวิเคราะหหาปริมาณเปอรเซ็นตฟรุกแตนในหัวมันแกวสด 
พบวา อายุการเก็บเกี่ยวไมมีความสัมพันธเชิงเสนตรงกับปริมาณฟรุกแตน (ภาพที่ 4A) หมายความวาเมื่อเรา
ยืดอายุเก็บเกี่ยวออกไปไมมีผลทําใหความหวานเพิ่มข้ึน แตเมื่อวิเคราะหหาความสัมพันธเปอรเซ็นตฟรุกแตน
เชิงเสนโคงแบบโพลีโนเมียล (ภาพที่ 4B) พบวาอายุเก็บเกี่ยวมีความสัมพันธกับปริมาณเปอรเซ็นตฟรุกแตน 
โดยพบวาผลผลิตหัวสดมันแกวที่อายุเก็บเกี่ยว 128 วัน จะมีปริมาณเปอรเซ็นตฟรุกแตนสูงสด สวนในแปง
สตารช และแปงฟลาว พบวาที่อายุเก็บเกี่ยว 114 วัน มีปริมาณฟรุกแตนสูงสุดซึ่งมีคาประมาณ 0.7490 และ 
0.0857 % ตามลําดับ และพบวาปริมาณเปอรเซ็นตนํ้าตาลฟรุกแตนในรูปของแปงสตารชจะมีปริมาณ
เปอรเซ็นตนํ้าตาลฟรุกแตนสูงกวาในรูปของแปงฟลาว และในรูปของหัวมันแกวสด (ตารางที่ 8) เชนเดียวกัน
กับปริมาณเปอรเซ็นตฟรุกแตนในแปงสตารช และแปงฟลาว พบวาอายุการเก็บเกี่ยวไมมีความสัมพันธเชิง
เสนตรงกับปริมาณฟรุกแตน (ภาพที่ 5A และ 6A) แตมีความสัมพันธเชิงเสนโคงแบบโพลิโนเมียล (ภาพที่ 5B 
และ 6B) ซึ่งจะพบวาในแปงสตารช และแปง ฟลาวมันแกวจะมีปริมาณฟรุกแตนสูงสุดที่อายุเก็บเกี่ยว 114 วัน 
(ปริมาณฟรุกแตน 0.75 และ 0.085 % ตามลําดับ) จะเห็นไดวาปริมาณความหวานในหัวมันแกว และในแปง
ชนิดตางๆ จะเพิ่มข้ึนเมื่อยืดอายุเก็บเกี่ยวออกไปที่อายุใดอายุหน่ึงเทาน้ัน และพบวาปริมาณเปอรเซ็นตฟรุกแตนใน
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แปงสตารช แปงฟลาว และหัวมันแกวสด ที่มีการเก็บเกี่ยวที่อายุตางกันจะมีปริมาณเปอรเซ็นตฟรุกแตนแตกตางกัน
ในทางสถิต (ตารางที่ 11) 
 
วิจารณและสรุปผล 

จากขอมูลการสุมสํารวจ สัมภาษณ เก็บตัวอยางตรวจสอบสารพิษตกคางในการผลิตมันแกวของ
เกษตรกร และทําแปลงทดลองศึกษาการเจริญเติบโต และผลผลิต รวมทั้งศึกษาปริมาณ คุณภาพ และ
องคประกอบทางเคมีในผลผลิตของมันแกวในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม สามารถสรุปไดดังน้ี 
  เกษตรกรผูปลูกมันแกวในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม เกษตรกรเปนเพศชายและเพศหญิงสัดสวน
ใกลเคียงกัน คือเปนเพศชาย รอยละ 52 เปนเพศหญิงรอยละ 48 มีอายุประมาณ 26 ถึง 60 ป สวนใหญมี
ประสบการณในการปลูกมันแกวมา แลว  11 ถึง 20 ป และทุกรายมีสถานภาพสมรสแลว สวนใหญจบ
การศึกษาในระดับประถมศึกษา และสวนใหญไมมีการเปน สมาชิกกลุมตางๆ และไมมีมีสถานภาพทางสังคมใน
ทองถ่ินของตัวเอง มีจํานวนนอยที่พบวามีสถานทางสังคม เชน เปน อสม. และเปนสมาชิกกลุม ไดแก ธกส. 
และสหกรณการเกษตร เปนตน มีอาชีพหลัก คือ ทํานา  รองลงมาคือ ทําไร และรับจาง  มีอาชีพรอง คือทําไร 
รองลงมาคือคาขาย และรับจาง มีจํานวนสมาชิกในครอบครัวเฉลี่ย 4 คน มีพื้นที่ทําการเกษตรเฉลี่ย 25.8 ไร 
เปนพื้นที่สําหรับผลิตมันแกวเฉลี่ย 3.7 ไร สวนใหญใชแหลงเงินทุนของตัวเองในการผลิต และมีเครื่องจักรกล
เปนของตัวเอง เชน รถไถเดินตาม และเครื่องสูบนํ้า มีรายไดของครอบครัวตอป อยูที่ประมาณ 50,000 ถึง 
200,000 บาทตอป 
 เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามสวนใหญมีการปลูกมันแกวทั้งที่เปนที่ดอนซึ่งเปนพื้นที่ไรและที่
ลุมซึ่งเปนพื้นที่นา แตเกษตรกรมักจะปลูกในพื้นที่ลุมซึ่งเปนพื้นที่นาหลังเก็บเกี่ยวขาวเปนสวนใหญ ลักษณะดิน
สวนใหญเปนดินทราย/รวนปนทราย มีบอขุด/สระ เพื่อใชในการปลูกมันแกวในชวงฤดูแลง เกษตรกรเกือบทุก
รายใชพันธุเบา  (อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 90 ถึง 120 วัน) โดยไดเมล็ดพันธุจากนายหนาขายเมล็ดในทองถ่ิน ซึ่ง
สวนใหญนําเมล็ดพันธุมาจากแหลงปลูกจังหวัดจันทบุรี ฤดูการปลูกมี 3 ชวง ไดแก ชวงแรกจะเริ่มปลูกในชวง
เดือนมกราคม ถึง เดือนเมษายน ชวงที่สอง จะเริ่มปลูกในชวงเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนสิงหาคม และชวงที่
สามจะเริ่มปลูกในชวงเดือนกันยายน ถึง เดือนธันวาคม ซึ่งเปนชวงที่เกษตรกรมีการปลูกมากที่สุด ระบบการ
ปลูกจะเปนการปลูกแบบหมุนเวียนมีการสลับพื้นที่ปลูกหรือพืชปลูกหมุนเวียนกันไป สวนการเตรียมดิน
เกษตรกรมีการเตรียมดินคอนขางดี เพราะสวนใหญมีการไถเตรียมดิน 2-3 ครั้ง ระยะปลูกที่ใชสวนใหญจะใช
ระยะ 10x10 เซนติเมตร โดยจะปลูกบนสันรองกวางประมาณ 70 เซนติเมตร มีระยะระหวางรอง 90 
เซนติเมตร และกนรองกวาง 20 เซนติเมตร จะได 6 แถว มีจํานวนตนตอไรประมาณ 84,000  ตนตอไร 
เกษตรกรสวนใหญมีการกําจัดวัชพืชโดยวิธีกลโดยการดาย มีเพียงสวนนอยที่มีการกําจัดโดยใชสารเคมี หรือใช
ทั้งสองวิธีในการปองกันกําจัดวัชพืช  โดยเริ่มทําการปองกันกําจัดต้ังแตกอนมันแกวเริ่มงอกจนกระทั่งถึงอายุ
ประมาณ 90 วัน สวนการใสปุยเกษตรกรมีการใสทั้งปุยอินทรีย ปุยเคมี และสารชนิดอื่นๆ โดยการใสปุย
อินทรียที่ใสสวนใหญจะเปนปุยคอก ใสโดยวิธีการหวานในอัตรา 500 ถึง 1,000 กิโลกรัมตอไร กอนไถแปรครั้ง
ที่ 2 และสวนใหญมีการใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 โดยแบงใส 2 ครั้ง มีเพียงสวนนอยที่ใสปุยเคมีสูตร 16-8-8 
โดยสวนใหญใสโดยวิธีการหวานในอัตราเฉลี่ย 25.7 กิโลกรัมตอไร เปนรองพื้น เมื่อมันแกวอายุ 1 จึงใสปุยครั้ง
ที่ 2 อัตราเฉลี่ย 22.9 กิโลกรัมตอไร การปลูกมันแกวของเกษตรกรจังหวัดมหาสารคาม ในป 2553 รอยละ 52 
พบการระบาดของโรค และแมลงศัตรู โดยเฉพาะอยางย่ิงแมลงศัตรู เชน เสี้ยนดิน, ดวง, และหนอน  เปนตน 
และเกษตรกรสวนใหญไมมีการกําจัดเน่ืองจากยังขาดวิธีการและเทคโนโลยีในการปองกันกําจัดที่เหมาะสม มี
เพียงสวนนอยที่มีการปองกันกําจัด เชน การใชมือบีบ ปูนขาว หรือใชสารเคมี เชน เลนเลท ฟอสดิน และฟูรา
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ดาน เปนตนซึ่งจากการสุมสํารวจเก็บตัวอยางดินและผลผลิตหัวสดของมันแกวจากแปลงเกษตรกรที่เปน
ตัวแทนและรานคาจําหนายมันแกวในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม เปนตัวอยางดิน 4 ตัวอยาง และตัวอยางพืช 24 
ตัวอยาง โดยแบงเปนจากแปลงปลูกมันแกวของเกษตรกรจํานวน 12 แปลง และจากรานคาจํานวน 12 ราน 
พบวาในตัวอยางดินและตัวอยางมันแกวของเกษตรกรทุกรายที่ทําการสุมเก็บไมพบสารพิษตกคางใดๆ การเก็บ
เกี่ยวเกษตรกรสวนใหญเก็บเกี่ยวต้ังแตเดือนมกราคม ถึง เมษายน เกษตรกรสวนใหญเก็บเกี่ยวในชวงอายุ 90 
ถึง 120 วัน โดยวิธีการขุด มีผลผลิตเฉลี่ยอยูที่ 3.61 ตันตอไร การปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยวเกษตรกรสวนใหญ
จําหนายในรูปหัวมันแกวสด ราคาหัวมันแกวสดเฉลี่ยอยูที่ 12 บาทตอกิโลกรัม (ถานําไปจําหนายเองตาม
น่ังรานขางทาง) เกษตรกรมีตนทุนการผลิตมันแกวเฉลี่ยอยูที่ 5,308 บาทตอไร คิดเปนอัตราสวนผลตอบแทน
ตอการลงทุนรวมตอไร (Benefit Cost Ratio : BCR) เทากับ 2.07  ในกรณีที่จําหนายในลักษณะเหมาแปลง 
และเทากับ 8.13 ในกรณีที่นําผลผลิตไปต้ังน่ังรานจําหนายเอง ในสวนของการยืดอายุเก็บเกี่ยวที่ตางกันของมัน
แกวไมมีผลตอการเจริญเติบโตทางลําตนมากนัก แตมีผลอยางย่ิงตอขนาด และปริมาณของผลผลิตโดยผลผลิต
มันแกวสามารถเพิ่มสูงเมื่อมันแกวมีอายุมากข้ึน แตปริมาณแปงยังคงแปรปรวนแตมีแนวโนมลดลงเมื่อยืดอายุ
การเก็บเกี่ยวของมันแกวที่อายุไมเกิน 142 วัน มันแกวก็จะเริ่มสะสมแปงและนํ้าตาล โดยเฉพาะอยางย่ิงในชวง
อายุประมาณ 30 วันข้ึนไป ดังน้ันในชวงน้ีจึงควรใหนํ้าและอาหารใหเพียงพออยางถูกตองและเหมาะสม ในสวน
ของคุณภาพแปงและองคประกอบทางเคมี มันแกวที่อายุเก็บเกี่ยวตางกันไมมีผลตอปริมาณแปงในหัวมันแกว 
แตมีผลตอองคปะกอบทางเคมี เชน ปริมาณโปรตีน ไขมัน และตอคุณภาพแปง คือความหนืดสูงสุดและคา Set 
back จากการสังเกตมันแกวที่อายุเก็บเกี่ยวเร็ว หัวมันแกวจะมีปริมาณนํ้าสูง ปริมาณแปงตํ่า ปริมาณนํ้าตาลสูง 
แตถาเก็บเกี่ยวลาออกไป การสะสมแปงในหัวมันแกวจะสูงข้ึน ความหวานลดลง ปริมาณนํ้าลดลง ซึ่งจะมีผลตอ
การนําไปใชประโยชนในการแปรรูปตอไป  

 
กิตติกรรมประกาศ 

  ในการดําเนินงานทดสอบครั้งน้ีขอขอบพระคุณเจาหนาที่ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาสารคาม
ทุกทานที่ชวยกันปฏิบัติหนาที่และใหความรวมมือจนงานสําเร็จลุลวงไปดวยดี ขอขอบคุณกลุมพัฒนาการ
ตรวจสอบพืชและปจจัยการผลิต สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 สํานักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลัง
การเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลการเกษตร ที่ชวยอนุเคราะหที่อนุเคราะหวิเคราะหตัวอยางดินและตัวอยาง
ผลผลิตมันแกว และองคประกอบทางเคมีของแปงในผลผลิตมันแกว ขอบพระคุณอาจารยพุฒนา รุงระวี 
นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ กลุมวิจัยและวิเคราะหสถิติทางการเกษตรเปนอยางสูง ที่ชวยใหคําปรึกษาใน
การทําแบบสอบถามและวิเคราะหขอมูล และขอขอบพระคุณนักวิจัยอาวุโสทุกทานที่ใหคําปรึกษา แนะนํา ใน
การดําเนินงานศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมันแกวในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามมา  ณ ที่น้ีดวย 
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ภาคผนวก 
ตารางท่ี 1 ปฏิทินการผลิตมันแกวในรอบหน่ึงปของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม 

         รายการ        ม.ค.    ก.พ.    มี.ค.    เม.ย.    พ.ค.    มิ.ย.    ก.ค.    ส.ค.   ก.ย.    ต.ค.    พ.ย.    ธ.ค. 
 

 
ปลูกชวงตนป (มกราคม -เมษายน) 
 - การเตรียมดิน  
 - การปลูก 

  - การใสปุยอินทรีย 
-  การใสปุยเคมี 
 - การกําจัดวัชพืช 
- การเก็บเก่ียว 
ปลูกชวงกลางป (พฤษภาคม -สิงหาคม) 
 - การเตรียมดิน 

   - การปลูก 
 - การใสปุยอินทรีย 
 -  การใสปุยเคมี 
 - การกําจัดวัชพืช 
 - การเก็บเก่ียว 
ปลูกชวงปลายป (กันยายน -ธันวาคม) 
 - การเตรียมดิน 

  - การปลูก 
 - การใสปุยอินทรีย 
 -  การใสปุยเคมี 
 - การกําจัดวัชพืช 
 - การเก็บเก่ียว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เดือน 
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ตารางท่ี 2 ตนทุนการผลิตของมันแกวตอไรของเกษตรกรจังหวัดมหาสารคาม 
คาใชจาย จํานวนเงิน (บาท/ไร ) 

ต.บรบือ ต.หนองสิม ต.วังใหม ต.หวยเตย 
1.   คาเมล็ดพันธุ ( 1 ถัง  = 14 กก. ) 
2.   การเตรียมดิน 
               -   ไถดะ 
               -    ไถแปรครั้งที่ 1 
               -    ไถแปรครั้งที่ 2 
               -    ไถยกรอง 
2.  การปลูก 
              -    คาจางปลูก 
 3.  การกําจัดวัชพืช 
              -  ครั้งที่1 
              -  ครั้งที่ 2 
4.  การใสปุย 
              -  ปุยคอก 
              -  ปุยเคมีที่ใช ไดแกสูตร15-15-15,       
16-8-8, 16-16-8 และ 46-0-0 
5.  สารเคมี  
6.  การเก็บเก่ียว 

2,000 
 

200 
200 
200 
200 

 
750 (5x150) 

 
600 (4x150) 
600 (4x150) 

 
- 

849 
 

60 
200 

2,000 
 

50 
50 
50 
50 
 

600 (4x150) 
 
1,350 (9x150) 
1,350 (9x150) 

 
- 

832 
 

160 
200 

2,000 
 

50 
50 
50 
50 
 

600 (4x150) 
 

600 (4x150) 
600 (4x150) 

 
- 

700 
 

220 
600 

2,000 
 

50 
50 
50 
50 
 
- 
 
- 
- 
 
- 

860 
 

100 
- 

รวมตนทุนการผลิตมันแกว (บาท/ไร) 5,859 6,692 5,520 3,160 
ตนทุนเฉล่ีย (บาท/ไร) 5,308 

กรณีจําหนายเหมา รายไดขายมันแกว/ไร* 
กําไร (บาท/ไร) 

กรณีจําหนายเอง รายไดขายมันแกว/ไร* 
กําไร (บาท/ไร) 

11,000 
5,141 
43,200 
37,341 

11,000 
4,308 
43,200 
36,508 

11,000 
5,480 
43,200 
37,680 

11,000 
7,840 
43,200 
40,040 

BCR จําหนายเหมา* 
                 BCR จําหนายเอง** 

2.07 
8.13 

ผลผลิตเฉล่ียตอไร เทากับ 3,600 กิโลกรัมตอไร **ตั้งรานนําจําหนายเอง ประมาณกิโลกรัมละ 12 บาท ไร 
* ขายเหมาไรละ 11,000 บาท  Benefit Cost Ratio : BCR คือ อัตราสวนผลตอบแทนตอการลงทุนรวม
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ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะหตัวอยางดินในแปลงทดลองศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาสารคาม 

1/ = ดิน :นํ้า (1:1)   6/ = IN Am.Acetate pH 7 extration 
2/ = Woodruffs method 9/ = คํานวณจากเปอรเซ็นตอินทรียวัตถุ โดยอาศัยหลักการที่อินทรียวัตถุ 
4/ = Walkley-Black method         ปริมาณไนโตรเจนเทากับ 5 % 
5/ = Bray II 
   
ตารางท่ี 4 องคประกอบผลผลิตและผลผลิตที่อายุเก็บเกี่ยวตาง  ๆ
อายุเก็บเก่ียว 

(วัน) 
ความสูง จํานวนกาน

ใบ/ก่ิง 
จํานวนก่ิง/

ตน 
จํานวน
ประชากร 

ความ
กวางหัว 

ความยาว
หัว 

นํ้าหนักสด
เฉล่ีย/หัว นํ้าหนักหัวสด 

(ซม.)   (ตน/ไร) (ซม.) (ซม.) (กรัม) (ตัน/ไร) 
93 
100 
114 
128 
142 
เฉล่ีย 

CV (%) 
LSD (5%) 

46.65  
44.80  
46.93  
42.50  
46.90  
45.16 
9.92 

 

4.20 a 
4.20 a 
3.66 ab 
3.60 b 
4.03 ab 

3.94 
8.89 
0.53 

3.23 c 
2.56 d 
5.98 a 
3.90 b 
4.19 b 
3.98 
10.14 
0.62 

31,340 c 
43,040 a 
39,040 ab 
38,960 ab 
34,610 bc 

37398 
10.43 

6012.00 

4.38 d 
5.16 d 
7.33 c 
8.27 b 
9.72 a 
6.98 
7.68 
0.82 

8.87 cd 
7.49 d 
9.80 c 
12.71 b 
15.14 a 
10.81 
12.86 
2.14 

53 c 
65 c 
128 b 
149 ab 
186 a 
116 

24.97 
44.80 

1.47 b 
2.33 b 
4.95 a 
5.53 a 
6.42 a 
4.14 
28.92 
1.83 

 
ตารางท่ี 5 คาสหสัมพันธ Correlations (Pearson) 

 
ตารางท่ี 6 ปริมาณแปง (%) ที่ผลิตแปงประเภทตางๆ 

ชนิด % แปง 
starch Flour ผลตาง 

หัวเล็ก 1.82 2.39 0.57 
หัวใหญ 1.45 2.30 0.85 
เฉล่ีย 1.64 2.35 0.71 

 

รายการ pH1/ LR2/ 

(kg/rai) 
OM4/ 

(%) 
N9/ 

          (%) 
Avai.P 

(mg/kg5/) 
Exch.K 

(mg/kg6/) 
ตัวอยางดินในแปลงทดลอง 5.76 304 0.94 0.047 102.45 57.50 

 จํานวน 
ประชากร 

นํ้าหนัก
เฉล่ีย/หัว 

จํานวน
ก่ิง/ตน ความสูงตน ความยาว

หัว 
จํานวนกานใบ/

ก่ิง 
ความ
กวางหัว 

ผลผลิต
หัวสด 

นํ้าหนักเฉล่ีย/หัว -0.0387        
จํานวนก่ิง/ตน -0.0325 0.5225       
ความสูงตน -0.0449 0.1982 0.1725      
ความยาวหัว -0.2372 0.7676 0.3360 0.0017     

จํานวนกานใบ/ก่ิง 0.0006 -0.4072 -0.5139 0.1810 -0.2511    
ความกวางหัว 0.0447 0.9513 0.4931 0.2124 0.8440 -0.3729   

ผลผลิตหัวสด 0.1390 0.9692 0.5663 0.1980 0.6983 -0.3963            
0.9284  
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ตารางท่ี 7 ปริมาณแปงมันแกว (%) ชนิดฟลาว (flour) และสตารช (starch) จากมันแกวที่มีอายุเก็บเกี่ยว
ตางๆ  

อายุหัวมันแกว % แปง 
Starch Flour 

93 1.81 a 1.96  bc 
100 1.76 a 3.52 a 
114 1.17 b 1.43 c 
128 1.29 b 2.37 b 
เฉล่ีย 1.55 2.25 

CV (%) 9.7 15.3 
LSD (5%) 0.23 0.53 

 
 
ตารางท่ี 8 องคประกอบทางเคมีและความหนืดของแปง (Flour) ที่อายุเก็บเกี่ยวตาง  ๆ

 
ตารางท่ี 9 องคประกอบทางเคมีและความหนืดของแปง (Starch) ที่อายุเก็บเกี่ยวตางๆ  
อายุเก็บเก่ียว 

   (วันหลังปลูก) 
ความชื้น     

(%) 
คารโบไฮเดรท 

(%) 
โปรตีน
(%) 

ไขมัน    
(%) 

เสนใย
(%) 

เถา      
(%) 

Max 
viscosity    

(BU) 

Break down 
(BU) 

Set Back     
(BU) 

93 8.89 b 88.79 d 0.29 a 0.28 a 1.60 a 0.14 402.00 a 33.75 b 179.25 a
100 8.31 b 90.22 ab 0.29 a 0.26 b 0.74 b 0.17 342.13 b 33.50 b 144.00 bc
114 8.71 b 90.81 a 0.15 b 0.10 d 0.17 d 0.06 383.63 a 40.25 ab 158.50 ab
128 9.54 a 89.40 cd 0.29 a 0.14 c 0.51 bc 0.11 333.63 b 31.63 b 123.25 c
142 9.59 a 89.60 bc 0.15 b 0.09 e 0.38 cd 0.19 419.75a 57.25 a 179.63 a

CV (%) 4.4 0.5 0.1 5.6 27.4 45.6 6.9 29.80 12.40 
LSD (5%) 0.60 0.67 0.0 0.01 0.29  39.78 18.01 29.87 
 
 
 
 
 

กรรมวิธ ี ความชื้น 
(%) 

คารโบไฮเดรท 
(%) 

โปรตีน
(%) 

ไขมัน
(%) 

เสนใย
(%) 

เถา 
(%) Max (BU) Break down 

(BU) 
Set Back 

(BU) 
93 9.71 b 77.86 2.57 b 0.27 b 8.35 1.25 a 229.75 c 10.88 118.75 c 
100 10.18 a 79.76 1.91 c 0.09 d 7.17 0.89 b 262.13 bc 2.88 149.88 a 
114 9.58 b 79.46 2.80 a 0.04 e 7.4 0.73 b 249.75 bc 13.38 109.88 d 
128 9.28 c 83.46 1.29 e 0.33 a 4.72 0.92 b 282.75 ab 14.25 135.25 b 
142 8.87 d 82.30 1.55 d 0.14 c 6.23 0.91 b 304.88 a 19.88 134.00 b 

CV (%) 3.1 3.1 6.8 8.4 34.6 14.00 8.1 63.8 3.60 
LSD (5%) 0.46  0.21 0.02  0.20 33.19  7.28 
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ตารางท่ี 10 ผลการวิเคราะหสารพิษตกคางในตัวอยางดินจํานวน 4 ตัวอยาง และในตัวอยางผลผลิตหัวสดของ  
มันแกว จํานวน 24 ตัวอยาง 

 
ตัวอยาง 

 

สารพิษตกคางที่สุมตรวจในตัวอยางดินและพืช 
OPa 

(mg/kg) 
 OCLb 

(mg/kg) 
 PYc 

(mg/kg) 
     CAd 

(mg/kg) 
 

ดิน 
 

 ND    ND    ND   -  

มันแกว ND   ND   ND  ND  
                     วิธีทดสอบ a,b,c,d  :  Steinwander H .,Universal 5 min on-line Method for Extracting and Isolating 
Pesticide Residues and Industrial Chemical. Fresenin Z Anal. Clumie (1985) p752-754 
                      รายการทดสอบ  :  Organophosphatesa  chlorpyrifos, diazinon, dicrotophos,dimethoate, EPN, ethion, 
malathion, parathion methyl, paratjion-ethyl,, profenofos, methamidophos, mevinphos monocrotophos, trizophos, 
pirimiphos ethyl, fenitrothion and pirimiphos methyl 
Organochlorinesb  :α-endosulfan, β-endosulfan, endosulfan sulfate, 
Pyrethroidsc  :lamda-cyhalothrin, cyfluthrin, cypermethrin, deltamethrin fenvalerate, and permethrin 
Carbamatesd  :carbofuran, methomyl, carbosul 

 
ตารางท่ี 11 ปริมาณนํ้าตาลฟรุกแตน (%) แปงฟลาว (flour) แปงสตารช (starch) และหัวสด จากมัน

แกวที่มีอายุเก็บเกี่ยวตางๆ  
อายุหัวมันแกว ฟรุกแตน (%) 

starch Flour หัวสด 
93 0.4380 bc 0.0435 ab 0.0395 d 
100 0.4573 bc 0.0000 b 0.0570 ab 
114 0.7490 a 0.0857 a 0.0550 bc 
128 0.5915 ab 0.0598 ab 0.0670 a 
142 0.3182 c 0.0000 b 0.0440 cd 
เฉล่ีย 0.5108 0.0378 0.0525 

CV (%) 20.08 131.20 14.65 
LSD (5%) 0.0725 0.0351 0.0118 
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ภาพท่ี 1 ความสัมพันธระหวางอายุเก็บเกี่ยวกับผลผลิตหัวสดของมันแกวที่ปลูกในจังหวัดมหาสารคาม 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2 ความสัมพันธระหวางอายุเก็บเกี่ยวกับปริมาณแปงชนิดตางๆของมันแกวที่ปลูกในจังหวัด

มหาสารคาม 
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ภาพท่ี 3 ตัวอยางกราฟที่ไดจากการวิเคราะหความหนืดของแปงดวยเครื่อง RVA 
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ภาพท่ี 4 ความสัมพันธระหวางปริมาณฟรุกแตนในผลผลิตหัวสดมันแกวและอายุการเก็บเกี่ยว (A) 

ความสัมพันธเชิงเสนตรง (B) ความสัมพันธเชิงเสนโคงแบบโพลิโนเมียล 
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ภาพท่ี 5 ความสัมพันธระหวางปริมาณฟรุกแตนในแปงสตารชมันแกว และอายุการเก็บเกี่ยว (A) ความสัมพันธ

เชิงเสนตรง (B) ความสัมพันธเชิงเสนโคงแบบโพลิโนเมียล 
 
 
 
 
 
 
 

y = -0.0012x + 0.6535
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ภาพท่ี 6 ความสัมพันธระหวางปริมาณฟรุกแตนในแปงฟลาวมันแกว และอายุการเก็บเกี่ยว (A) ความสัมพันธ

เชิงเสนตรง (B) ความสัมพันธเชิงเสนโคงแบบโพลิโนเมียล 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

y = -0.0002x + 0.0621
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