รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการหมู่บ้านมันเทศหวานบ้านทับน้้า ปี 2
โดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาขวัญ ทองรักษ์
อาจารย์วรรภา วงศ์แสงธรรม
ดร.สุนิสา สุวรรณพันธ์
ดร.สุภาพร พาเจริญ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส้านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจ้าปีงบประมาณ 2563

กิตติกรรมประกาศ
การด้าเนินโครงการหมู่บ้านมันเทศหวานบ้านทับน้้า ปี 2 ประจ้าปีงบประมาณ 2563 แพลตฟอร์ม
ฐานงานบ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value chain Community Incubator : VCCI)
เป็นการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม(วทน.) ที่เหมาะสมกับชุมชนน้าไปถ่ายทอด เพิ่มมูลค่าให้กับมันเทศ
บ้านทับน้้า รวมทั้งรวบรวมองค์ความรู้ในการปลูกมันเทศและแปรรูปมันเทศ ไว้เพื่อการศึกษาเรียนรู้ รวมทั้ง
กิจกรรมทางการตลาด ในการด้าเนินกิจกรรมร้านจ้าหน่ายมันเทศและผลิตภัณฑ์ ร้านมันดี
คณะผู้ ด้าเนิน โครงการขอขอบคุณ ส้ านักงานปลั ดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ที่สนับสนุนงบประมาณในการด้าเนินโครงการ ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณ
ภูมิ ผู้อ้านวยการและบุคลากรคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ให้ค้าแนะน้าใน
การด้าเนินโครงการ จนกระทั่งการด้าเนิน โครงการนี้ส้าเร็จเรียบร้อย คณะผู้ด้าเนินโครงการขอขอบคุณสมาชิก
วิสาหกิจ ชุมชนเกษตรกรบ้านทับน้้ า อ้าเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ให้ความสนใจเข้าร่ว ม
โครงการ ขอขอบคุณ องค์การบริหารส่วนต้าบลทับน้้า ที่ให้การสนับสนุนเชิงนโยบาย และอ้านวยความสะดวก
ในการติดต่อประสานงาน และขอขอบคุณคณะผู้ด้าเนินงานโครงการ และผู้ช่วยนักวิจัยตลอดจนนักศึกษาที่น้า
โจทย์ปัญหาของชุมชน ไปด้าเนินงานในโครงการปัญหาพิเศษ จนส้าเร็จลุล่วง และสามารถถ่ายทอดสู่ชุมชน จน
สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับเกษตรกรได้อย่างต่อเนื่อง

ก

ค้าน้า
รายงานฉบับนี้รวบรวมผลการด้าเนินงาน โครงการหมู่บ้านมันเทศหวานบ้านทับน้้า ปี 2 ประจ้าปี
งบประมาณ 2563 ในการด้าเนินงานเพื่อให้ได้ วทน.ที่เหมาะสมกับชุมชน เริ่มจากกระบวนการวิเคราะห์ปัญหา
และความจ้าเป็นในการแก้ปัญหา ซึ่งมีที่มาจากชุมชน จากนั้นหาวิธีการแก้ปัญหาโดยชุมชนมีส่วนร่วมคิด เลือก
และ วางแผนการด้าเนิน งาน น้าโจทย์ปัญหามาพัฒนาด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปถ่ายทอด และ
ติดตามให้ ค้ าปรึ กษา จนชุมชนสามารถด้า เนินงานได้ด้ว ยตนเอง ทั้งนี้โ ดยการสนั บสนุน งบประมาณจาก
ส้านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการด้าเนินโครงการ จนกิจกรรม
ต่างๆ ส้าเร็จลงด้วยดี สามารถสร้างรายได้จากการแปรรูปเพิ่มมูลค่ามันเทศ ลดการสูญเสียในการเก็บเกี่ยวมัน
เทศ และเกิดศูนย์การเรียนรู้มันเทศ ซึ่งคณะผู้ด้าเนิ นงานโครงการ ได้รวบรวมข้อมูลต่างๆ ไว้ในรายงานเล่มนี้
อาจจะก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้สนใจในการศึกษาเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากมันเทศต่อไป

คณะผู้ด้าเนินโครงการ
ตุลาคม 2563

ข

สารบัญ
หน้า
บทที่ 1 รายละเอียดโครงการ
1. ข้อเสนอโครงการที่ได้รับอนุมัติ
2. แบบส้ารวจความต้องการของชุมชน
3. หนังสือขอความช่วยเหลือทางเทคโนโลยี
4. รายละเอียดของกลุ่มที่รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
บทที่ 2 การด้าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี
1. คณะกรรมการด้าเนินการ
2. ข้อมูลเนื้อหาเอกสารเทคโนโลยีที่จะถ่ายทอดและ ก้าหนดการถ่ายทอด
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
บทที่ 3 ผลการประเมินระหว่างการถ่ายทอดเทคโนโลยี
บทที่ 4 ผลการติดตามหลังการถ่ายทอดเทคโนโลยี
บทที่ 5 สรุปผลการด้าเนินโครงการตามข้อเสนอโครงการ
ภาคผนวก
1. เอกสารการน้าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
2. ข้อมูลการประเมินตามแบบฟอร์มของคลินิกส่วนกลางประกอบด้วย แบบ
ประเมิน
3. ข้อมูลผู้เข้าร่วมอบรม
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บทที่ 1 รายละเอียดโครงการ

แพลตฟอร์มบ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science Community Incubator : VCCI) คือ การน้าองค์
ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ไปพัฒนาหมู่บ้านซึ่งต้องพัฒนาให้ตลอดห่วงโซ่คุณค่า
(Value chain) เพื่อให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบที่มีการใช้ วทน. ไปเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย และพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้าง
ชุมชนที่มีกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ บนพื้นฐานหลั กปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกรอบระยะเวลา
ด้าเนินงานไม่เกิน 3 ปี
ข้อมูลเพิ่มเติมแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการ
http://www.clinictech.most.go.th/online/FileManager/FileClinic/F1/files/20190131MOST-presentation-uthai-v2.pdf

1. ชือ่ หน่วยงานหรือสถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
2. ชื่อหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : หมู่บ้านมันเทศหวานบ้านทับน้้า
(ตั้งชื่อหมู่บ้านให้สื่อต่อการนาองค์ความรู้ด้าน วทน. หลักไปพัฒนาหมูบ่ ้าน สั้นกระชับ ได้ใจความ/หมู่บา้ นต่อเนื่องใช้ชื่อเดิม)

ค่าละติจูด

ค่าลองติจดู

3. ผู้รับผิดชอบและผู้ร่วมโครงการ
ข้อมูลผูร้ ่วมโครงการ
ระบุ(ชื่อ- นามสกุล/ต้าแหน่ง /เบอร์โทร/อีเมล์ )

หน้าที่รับผิดชอบ
ในโครงการ1

เทคโนโลยี/องค์ความรู้ที่
รับผิดชอบในโครงการ

ประสบการณ์ท้างานที่
เกี่ยวข้องกับโครงการ2

1. นางพาขวัญ ทองรักษ์
หัวหน้าโครงการ
ต้าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ศูนย์ระนครศรีอยุธยา
60 หมู่ 3 ต้าบลหันตรา อ้าเภอระนครศรี
อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์(มือถือ/ที่ท้างาน)081 9220994
อีเมล์ tphakhwan16@yahoo.com
2. นางสาววรรภา วงศ์แสงธรรม
ผู้ร่วมโครงการ
ต้าแหน่ง อาจารย์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

การจัดการธุรกิจ
ร้านอาหาร
นวัตกรรมการแปรรูปมัน
เทศ
การออกแบบบรรจุภัณฑ์
การจัดการโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหาร

ผู้เชี่ยวชาญ การแปร
รูปมันเทศ
การบริหารการผลิต

การจัดการธุรกิจ
ร้านอาหาร
นวัตกรรมการแปรรูปมัน
เทศ
การออกแบบบรรจุภัณฑ์

ผู้เชี่ยวชาญ
การ แปรรูปผักผลไม้
เครื่องดื่ม

1

ศูนย์พระนครศรีอยุธยา
60 หมู่ 3 ต้าบลหันตรา อ้าเภอ
พระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์(มือถือ081 3493521
อีเมล์ wanpa21@hotmail.com
ดร.สุนิสา สุวรรณพันธ์
ต้าแหน่ง อาจารย์
60 หมู่ 3 ต้าบลหันตรา อ้าเภอ
พระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์มือถือ 087-032-2616.......

การจัดการโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหาร

ผู้ร่วมโครงการ

อีเมล์ _mai@hotmail.com…
ดร.สุภาพร พาเจริญ
ผู้ร่วมโครงการ
ต้าแหน่ง อาจารย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณ
ภูมิ
60 หมู่ 3 ต้าบลหันตรา อ้าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 13000
เบอร์โทรศัพท์ ส้านักงาน: 035-709096
โทรสาร: 035-709096
E-mail: Supapornpa24@gmail.com
นายวิพาก ข้าวหอมหาง
ผู้น้า/แกนน้า/
ต้าแหน่ง ประธานกลุ่มเกษตรกรบ้านทับ ชุมชนหรือประธาน
น้้า โครงการเศรษฐกิจพอเพียงทฤษฎีใหม่ กลุ่มที่เข้าร่วม
พื้นที่ องค์การบริหารส่วนต้าบลทับน้้า
โครงการ
ต.ทับน้้า อ.บางประหัน จ.พระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์ 081 994 3634 นางสาว รัตติยา พุทธนานนท์
เจ้าหน้าที่ใน
ต้าแหน่ง ผอ.กองสวัสดิการสังคม
ท้องถิ่นที่เข้าร่วม
สถานที่ติดต่อ พื้นที่องค์การบริหารส่วน โครงการ
ต้าบลทับน้้า ต.ทับน้้า อ.บางประหัน

จุลชีววิทยาทางอาหาร
เอนไซม์ อาหาร

จุลชีววิทยาอาหาร

ศึกษากระบวนการแปร การพัฒนาผลิตภัณฑ์
รูปมันเทศ โดยการนึ่ง อบ อาหาร
ย่าง

ผู้น้ากลุ่ม

การปลูกมันเทศ

อ้านวยความสะดวกใน
การปบริหารจัดการ
งบประมาณ

ผอ.กองสวัสดิการ
สังคม

2

จ.พระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์(มือถือ/ที่ท้างาน) อีเมล์ Pumcamry@hotmail.com
นางสาว โสภี อุ่นส้าราญ
เจ้าหน้าที่ใน
ต้าแหน่ง ผช.นักวิชาการเกษตร
ท้องถิ่นที่เข้าร่วม
สถานที่ติดต่อ พื้นที่องค์การบริหารส่วน โครงการ
ต้าบลทับน้้า ต.ทับน้้า อ.บางประหัน
จ.พระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์(มือถือ/ที่ท้างาน) 08 355 5163
อีเมล์ sozaa_pitbull@hotmail.com
1
2

ประสานงานกลุ่ม

ผช.นักวิชาการเกษตร

หน้าที่รับผิดชอบในโครงการ เช่น หัวหน้าโครงการ ผู้ร่วมโครงการ ผู้น้าชุมชน/ แกนน้าชุมชน/ ประธานกลุ่ม เจ้าหน้าที่รัฐ/เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น อื่นๆ
แนบประวัติการศึกษา ประสบการณ์ท้างานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ความเชี่ยวชาญ ของผู้รับผิดชอบโครงการทุกคน

4. ลักษณะโครงการ : โปรดใส่เครื่องหมาย  ใน  ที่ต้องการและให้ข้อมูลให้ครบถ้วน
 1) หมู่บ้าน วท.(ใหม่) (แนบแบบฟอร์มแสดงเจตจ้านงฯ)
 2) หมู่บ้าน วท. (ต่อเนื่องปีที่..2. ) ปีแรกที่เริ่มด้าเนินการ 2562
พื้นที่ด้าเนินการ (ระบุชื่อ หมู่บา้ น ตาบล อาเภอ จังหวัด ของพื้นที่เป้าหมายหลักที่ชัดเจน)
องค์การบริหารส่วนต้าบลทับน้้า อ้าเภอบางประหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

3

5. หลักการและเหตุผล
หมู่บ้านต่อเนื่อง ให้น้าเสนอข้อมูล ดังนี้
 ผลการดาเนินงานตามแผนงานของปีที่ผ่านมาทุกปีที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ต้องแสดงรายละเอียดกิจกรรมทีด่ าเนินการ เทคโนโลยีที่ถ่ายทอด ผลสาเร็จของการถ่ายทอด
เทคโนโลยี การนาไปใช้ประโยชน์ และมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น
ปีงบประมาณ 2562 วิสาหกิจชุมชนเกษตรกร บ้านทับน้า ได้รับงบประมาณ ในการดาเนินกิจกรรม จานวนง.... บาท กิจกรรม ประกอบด้วย

ในการด้าเนินงานที่ผ่านมา กลุ่มมีกิจกรรมการปลูกมันเทศปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบการปลูกมันเทศปลอดภัย แต่ไม่สามารถด้าเนินการได้ต่อเนื่องได้
เนื่องจากประสบปัญหาด้านการถือครองพื้นที่และระบบน้้า กลุ่มจึงปรับเปลี่ยนการปลูกมันเทศสลับกับผัก เพื่อลดการระบาดของแมลง และลดความเสี่ยงใน
ด้านราคา สามารถแก้ปัญหาให้กับสมาชิกได้ในระดับหนึ่ง แต่ผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด เนื่องจาก ปลูกปริมาณน้อย และปลูกแบบ
หมุนเวียน กับข้าว และผัก ประกอบการมีร้านข้าวแกงพันธุ์ดี เข้ามารับซื้อผักปลอดสารพิษ เพื่อใช้ในการประกอบอาหารจ้าหน่าย ซึ่งร้านมีสาขา 2 สาขา
ต้องการผักในปริมาณมาก เกษตรกร จึงมีตลาดในการปลูกผัก สลับกับการปลูกมันเทศ ในปี 2563 รัฐบาลประกาศให้ลดพื้นที่ในการท้านา และพืชที่ใช้น้า
มาก เกษตรกรบางส่วนได้ปลูกมันเทศเช่นเดิม แต่พบปัญหาขาดแคลนน้้า ท้าให้เกิดการระบาดของแมลงกัดกินหัวมันเทศ และยุติการปลูกมันเทศ จึงมา
ปลูกผัก และใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือนซึ่งเป็นผลผลิตจากโครงการ มาช่วยลดต้นทุนในการปลูกผัก ซึ่งกลุ่มมีการบริหารจัดการด้วยการจัดท้าข้อตกลงชนิดของพื้ชที่
ปลูกและวางแผนระยะเวลาการปลูก เพื่อให้มีผักเพียงพอต่อการส่งตลาด ท้าให้เกษตรกรมีรายได้ต่อเนื่อง ส่วนกิจกรรมการแปรรูป พบว่า มีการผลิตส่ง
ร้านค้าต่างๆ และร้านข้าวแกงพันธุ์ดี แต่ด้วยวิกฤติการระบาดของไวรัสโควิด 19 ในเดือนมีนาคม รัฐบาลจึงประกาศให้ประชาชน ลดการเคลื่อนย้าย เพื่อลด
การระบาดของเชื้อไวรัส ร้านค้าต่างๆ ประสบปัญหาขาดทุน รวมทั้งร้านข้าวแกงพันธุ์ดี ที่เป็นตลาดปลายทางในการับซื้อผลผลิต ผัก มันเทศและสินค้าแปร
รูป ได้ประกาศยุติการรับซื้อผลผลิตจากสมาชิกในวันที่ 1 เมษายน 2563 ซึ่งวิทยากร ได้หารือกับสมาชิก เพื่อปรับกิจกรรม และวางแผนกิจกรรมในปี 2563
ต่อไป ดังแสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 1 เทคโนโลยีองค์ความรู้ และการน้าไปใช้ประโยชน์ของสมาชิก

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ

นายถนอม ไพรสันต์

ข้อมูลพื้นฐาน3
(ปัจจัยน้าเข้า)
10 ไร่

เทคโนโลยี/องค์ความรู้
เทคโนโลยีที่ 1 เทคโนโลยีที่ 2 เทคโนโลยีที่ 3 เทคโนโลยีที่ 4
การปลูกมัน
การผลิตปุ๋ยมูล การจัดการหลัง การแปรรูปมัน
เทศระบบ
ไส้เดือนจากมัน การเก็บเกี่ยว เทศ
ปลอดภัย
เทศ
มันเทศ


นางระวาง มดแสง



นางแพรว มีบุญ



การน้าไปใช้ประโยชน์

แล้ง หยุดปลูก

วิทยากรตัวคูณ

มูลค่าทาง
เศรษฐกิจ

1 คน

แล้ง

ผัก 

ใช้ลดต้นทุนปุ๋ย

เพิ่มขี้น

1งาน



ใช้ลดต้นทุนปุ๋ย

เพิ่มขี้น

นางสาวสุพัตรา ไพรสันต์

1งาน



ใช้ลดต้นทุนปุ๋ย

เพิ่มขี้น

นายทนงศักดิ์ เฉลิมพันธ์

1งาน



ใช้ลดต้นทุนปุ๋ย

เพิ่มขี้น

นายวิทยา จ้าเนียรทรง

1งาน



ใช้ลดต้นทุนปุ๋ย

เพิ่มขี้น





ใช้ลดต้นทุนปุ๋ย

เพิ่มขี้น

การปลูกมัน
เทศระบบ
ปลอดภัย

การผลิตปุ๋ยมูล การจัดการหลัง การแปรรูปมัน
ไส้เดือนจากมัน การเก็บเกี่ยว เทศ
เทศ
มันเทศ

นางทองม้วน เฉลิมพันธุ์

1งาน

นางปรานอม คล้ายเริ่ม

5 ไร่



นายสายัณ คล้ายเริม่

5 ไร่



นางวรรณา เฉลิมพันธ์

ดต.อเนก เอกสนธิ์
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นางสาวก้าไร เอกสนธิ์



ใช้ลดต้นทุนปุ๋ย

เพิ่มขี้น

นางสาวสายทอง เอกสนธิ์



ใช้ลดต้นทุนปุ๋ย

เพิ่มขี้น

นางบุปผา ญาณจันทร์









ใช้ลดต้นทุนปุ๋ย
แปรรูปน้้านมมันเทศ
จ้าหน่าย
ใช้ลดต้นทุนปุ๋ย

เพิ่มขี้น เดือนละ
ประมาณ 700010,000 บาท
เพิ่มขี้น

นางอรุณ บ้ารุงจิตต์

1 ไร่



นางประภารัตน์ญาณจันทร์



ใช้ลดต้นทุนปุ๋ย

เพิ่มขี้น

นางพิชญา ทองดอนน้อย



ใช้ลดต้นทุนปุ๋ย

เพิ่มขี้น

นางสาวสุนันทา มีบุญ

ข้าว



นางล้าใย มงคลลาภ


ใช้ลดต้นทุนปุ๋ย






ใช้ลดต้นทุนปุ๋ย

เพิ่มขี้น

นางประมวล กาแก้ว



ใช้ลดต้นทุนปุ๋ย

เพิ่มขี้นเดือนละ
ประมาณ 1500020,000 บาท
เพิ่มขี้น

นางส้าเภา ข้าวหอมหาง



ใช้ลดต้นทุนปุ๋ย

เพิ่มขี้น

นายวิภาค ข้าวหอมหาง



ข้าว

นางมณฑา ทรัพย์บริบูรณ์

1 คน

นายพงษ์ระวาง มดแสง



ใช้ลดต้นทุนปุ๋ย

เพิ่มขี้น

นางบ้ารุง ญาณจันทร์



ใช้ลดต้นทุนปุ๋ย

เพิ่มขี้น

ใช้ลดต้นทุนปุ๋ย

เพิ่มขี้น

ใช้ลดต้นทุนปุ๋ย

เพิ่มขี้น

นางละเอียด เต็มเปี่ยม

ข้าว



นางบุญเสริม พันทวี





นายอภวัฒน์ ข้าวหอมหาง
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นายสมชาย เฉลิมลักษณ์

ข้าว

นายลออง ป้อมลอย

การปลูกมัน
เทศระบบ
ปลอดภัย
ข้าว

15 ไร่


การผลิตปุ๋ยมูล การจัดการหลัง การแปรรูปมัน
ไส้เดือนจากมัน การเก็บเกี่ยว เทศ
เทศ
มันเทศ



นางสายพิณ แก้มเฉลิมทอง
นางชิ้น พิมพ์บูลย์

เพิ่มขี้น



1งาน

เพิ่มขี้น
ใช้ลดต้นทุนปุ๋ย

เพิ่มขี้น

นางสาวนภาแก้วเฉลิมทอง นายส้าเนียง พิมพ์บูลย์



เพิ่มขี้น



เพิ่มขี้น

นางเพยาว์ แสงแก้วสุข

-



เพิ่มขี้น

นางชมภู่ บุญปกครอง

-



เพิ่มขี้น

นางชลอ สุขใจ

-



เพิ่มขี้น

นางพยุง แก้วแสงสุข

-



เพิ่มขี้น

สายรุ้ง แก้วเฉลิมทอง

-



เพิ่มขี้น

นางชลอ พูลใจ

-



เพิ่มขี้น

นางอ้าพร ทองเต่าหมก

5 ไร่

นางสุพรรณษา รุ่งเรือง



ใช้ลดต้นทุนปุ๋ย

เพิ่มขี้น

1 งาน



ใช้ลดต้นทุนปุ๋ย

เพิ่มขี้น

นางพรหมดี ทองหลาย

1 งาน



ใช้ลดต้นทุนปุ๋ย

เพิ่มขี้น

นางประชุม มีบุญ

2 ไร่

ข้าว



ใช้ลดต้นทุนปุ๋ย

เพิ่มขี้น

นางบัวลอย แสงจันทร์

2 ไร่



ข้าว



เพิ่มขี้น
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นางส้าเภา เรืองฤทธิ์

2 ไร่



นางกัลยา สีดี

4 ไร่



นางบุญเกิด บุญเพิ่มพูล

1 งาน

นายส้าเริง พันทวี

5 ไร่

ข้าว


นายพิเชษฐ์ แก้วเฉลิมทอง

ใช้ลดต้นทุนปุ๋ย

เพิ่มขี้น

ใช้ลดต้นทุนปุ๋ย

เพิ่มขี้น



ใช้ลดต้นทุนปุ๋ย

เพิ่มขีน้



ใช้ลดต้นทุนปุ๋ย

เพิ่มขี้น

ใช้ลดต้นทุนปุ๋ย

เพิ่มขี้น







นางเถาวัลย์ มาศจรัส

-



นายยุพิน ทรัพย์อเนก

-



นายโอภาส มุ่งแซกกลาง

1



เพิ่มขี้นเดือนละ
ประมาณ 50008,000 บาท
เพิ่มขี้น
ใช้ลดต้นทุนปุ๋ย

1 คน

เพิ่มขี้นเดือนละ
ประมาณ 800010,000 บาท
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สรุปผลการด้าเนินงานที่ผ่านมา
ปีที่ 1 หลังการรับเทคโนโลยี มีการผลิตมันเทศสิ้นสุดในฤดูกาล เดือน ธันวาคม จากนั้น เกษตรกรในพื้น
ที่ดิน จะ ปรับเปลี่ยนพื้นที่มาปลูกผัก ส่วนพื้นที่น้าท่วม ปรับเปลี่ยนมาท้านา หลังเก็บเกี่ยวนาข้าว เกษตรกร
บางส่วนปลูกมันเทศ ประมาณ 10 ราย รวมพื้นที่ประมาณ 48 ไร่ และเกษตรกร จ้านวน 4 ราย หยุดปลูกมันเทศ
ประมาณ 20 ไร่ เนื่องจากขาดน้้าในการท้าการเกษตร กลุ่เกษตรกรที่ปลูกมันเทศ ยังประสบปัญหาการระบาดของ
แมลงกัดกินหัวมันเทศ เนื่องจากขาดน้้าในการรดแปลมันเทศต่อเนื่อง ท้าให้ส่วนใหญ่ ไถแปลงที่ปลูกมันเทศทิ้ง
เนื่องจากไม่สามารถคุมการระบาดได้ ส่วนกลุ่มที่หยุดปลูกมันเทศ เนื่องจากขาดแคลนน้้า ได้หันมาปลูกผักปลอด
สารพิษส่งร้านข้าวแกงพันธุดี
ประมาณ 2 เดือน ซึ่งได้ผลผลิตดี และไม่เพียงพอต่อการจ้าหน่าย แต่เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโค
วิด 19 ท้าให้ร้านข้าวแกงพันธุ์ดี ประสบปัญหาขาดทุน และยุติการรับซื้อผักแลผลิตของเกษตรกร เมื่อวันที่ 1
เมษายน 2563 ส่วนสมาชิกกลุ่ม ที่ด้าเนินกิจกรรมแปรรูป เช่น น้้านมมันเทศ ได้น้าสินค้าออกจ้าหน่ายในร้าน
หน้า มอ. ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีรายได้ประมาณ 6,000 บาท ต่อเดือน ประมาณ 4
เดือน (กรกฏาคม – ตุลาคม 2562) แต่เนื่องจากร้านค้าปิดปรับปรุง จึงยุติการส่ง ได้น้ามาจ้าหน่ายที่ร้านข้างแกง
พันธุ์ดี ประมาณ 1เดือน แต่ร้านค้าปิดตัวลง ท้าให้หยุดผลิต ส่วนสบู่มันเทศ ยังมีการวางจ้าหน่ายที่ร้านมันดี

ตารางที่ 2 แผนงานและกิจกรรมที่จะด้าเนินงานของปีที่ของบประมาณ 2563
ล้าดับ รายชื่อเทคโนโลยีที่ถ่ายทอด
1
เทคโนโลยีจัดการหลังการเก็บ
เกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพ
หัวมันเทศ

2

2.การใช้นวัตกรรมแปรรูป
เพิ่มมูลค่ามันเทศ
2.1 มันกรอบ : รสต่างๆ เช่น
รสหวาน รสไข่เค็ม รสกุ้ง
2.2 มันอบ มันย่าง มันเผา
ราดซอส
2.3 เครื่องดื่มจากมันเทศ
2.4 การศึกษาองค์ประกอบ

รายละเอียด
ผู้รับผิดชอบ
สาธิตและเทคโนโลยีจัดการหลัง ดร.สุนิสา สุวรรณพันธุ์
การเก็บเกี่ยวและปรับปรุง
คุณภาพหัวมันเทศสด
การจ้าหน่ายหัวมันเทศสด
ปลอดภัย

พัฒนาสูตร
ถ่ายทอดองค์ความรู้
ติดตามห้ค้าปรึกษา

ผศ.พาขวัญ ทองรักษ์
อาจารย์วรรภา วงศ์แสงธรรม
ดร.สุภาพร พาเจริญ
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ทางเคมีของมันเทศ ที่ปลูกใน
พื้นที่บ้านทับน้้า และ
การศึกษาสภาวะและวิธีการใน
การอบมันเทศ มีผลต่อค่าทาง
กายภาพเคมี และการประเมิน
คุณภาพทางประสาทสัมผัส
เพื่อน้าผลไปสร้างจุดเด่นให้
สินค้า
2.5 การออกแบบฉลากและ
บรรจุภัณฑ์
3. ช่อทางการจ้าหน่าย
ผลิตภัณฑ์
3.1 จัดระบบการจ้าน่ายสินค้า
ของสมาชิกร้านมันดี
3.2 การปรับปรุงสถานที่
จ้าหน่ายผลผลิตของสมาชิก
ร้านมันดี
4. การศูนย์การเรียนรู้
4.1การรวบรวมองค์ความรู้ ใน
การปลูก
4.2 การรวบรวมองค์ความรู้ ใน
การแปรรูปมันเทศ
4.3 การรวบรวมสายพันธุ์มัน
เทศ ในพื้นที่บ้านทับน้้า อ้าเภอ
บางปะหัน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
4.4 จัดท้าข้อมูล และจัดแสดง
เป็นนิทรศการ

การปรับปรุงสถานที่จ้าหน่าย
ผลผลิต
การจัดหาอุปกณ์ที่จ้าเป็นในการ
แปรรูป

ผศ.พาขวัญ ทองรักษ์
ดร.อุทาน บูรณศักดิ์ศรี
ดร.พิชช์ ตั้งสมบัติวิจิตร

ประชุมกลุ่มและ
อภิปรายกลุ่ม องค์ความรู้ ใน
การปลูกมันเทศ
องค์ความรู้ในการแปรรูปมันเทศ
รวบรวมสายพันธุ์มันเทศ ใน
พื้นที่บ้านทับน้้า
จัดท้าข้อมูล และจัดแสดงเป็น
นิทรศการ
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การสารวจความต้องการ และจัดทาแผนงาน กิจกรรม โครงการ หมู่บ้านมันเทศหวาน บ้านทับน้า ปี 2

6. วัตถุประสงค์
- หมู่บ้าน วท.(ต่อเนื่อง) ระบุวัตถุประสงค์เดิมที่เคยให้ไว้

61.เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการปลูกมันเทศปลอดภัยสู่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันเทศ และ
ยกระดับแปลงปลูกให้ได้มาตรฐาน ขยายกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันเทศปลอดภัย เพื่อสนองความต้องการของตลาด
มันเทศปลอดภัย
6.2. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวมันเทศ การดูแลผลิตมันเทศ
อย่างเหมาะสม เพื่อลดการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว
6.3. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีในการแปรรูปมันเทศ ทั้งที่เป็นอาหารและไม่ใช่อาหาร เพื่อเพิ่มมูลค่ามัน
เทศให้สูงขึ้น และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคโดยกลยุทธ์วิเคราะห์ตลาดน้าการผลิต
6.4. เพื่อสร้างแบรนด์สินค้า ออกแบบฉลาก และบรรจุภัณฑ์ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
ผลิตภัณฑ์และชุมชน
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6.5. เพื่อสร้างระบบตลาดชุมชน ร้านมันดีระบบตลาดออนไลน์ ให้มีอัตลักษณ์ และขับเคลื่อนตนเอง
ได้อย่างยั่งยืน
6.6. เพื่อสร้างวิทยกรชุมชน และศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบมันเทศหวานบ้านทับน้้า ให้มีกลไก
ในการขับเคลื่อนระบบการผลิตมันเทศปลอดภัย การแปรรูปผลผลิต การจ้าหน่ายผลผลิต และสามารถแก้ปัญหา
ด้วยตนเอง เพื่อความยั่งยืนในชุมชน บนพื้ฐานของความพอเพียง
7. ที่มาของความต้องการ : โปรดใส่เครื่องหมาย  ใน  ที่ต้องการและกรอกข้อมูลพร้อมหลักฐานตามที่ระบุ
 เป็นความต้องการจากการให้บริการค้าปรึกษา
ระบุหมายเลขค้าปรึกษาในระบบ CMO : .
.
 เป็นความต้องการที่อยู่ในแผนพัฒนาหมู่บ้านของชุมชุนที่เสนอโครงการ (แนบแผนพัฒนาหมู่บ้าน)
 เป็นความต้องการชองสมาชิก อสวท.
ระบุชื่อสมาชิก อสวท.
หมายเลขสมาชิกอสวท.
.
 เป็นความต้องการจากจังหวัดที่เสนอผ่าน ศวภ.
 เป็นความต้องการที่จะต่อยอดจากโครงการที่เคยได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุ่นอื่น
ระบุแหล่งทุน ส้านักงานกิงทุนสันบสนุนกkรวิจัย ปีที่ด้าเนินการ 2558-2562
แนบผลการดาเนินงานและผลสาเร็จที่ผ่านมาประกอบด้วย
8. แผนวิทยาศาสตร์ชุมชน :
(จัดทา Infographics เพื่อแสดงให้เห็นห่วงโซ่คณ
ุ ค่า (Value chain) ของการนา วทน. ไปพัฒนาหมู่บ้าน)
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9. แผนธุรกิจชุมชน :
(นาเสนอแผนธุรกิจของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาผ่านเครื่องมือในการจัดทาแผนธุรกิจ เช่น Business Model Canvas หรือเครื่องมืออื่น ๆ)
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10. หน่วยงานสนับสนุน :
ชื่อหน่วยงาน/สถาบันการศึกษา
องค์การบริหารส่วนต้าบลทับน้้า
ทีด่ ินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สภาเกษตรกรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รูปแบบการสนับสนุน4
ประสานงานชุมชน จัดหางบประมาณสนับสนุนกลุ่ม
จัดหาปัจจัยการท้าปุ๋ยหมัก ให้กับเกษตรกร
ร่วมวิเคราะหืปัญหา และน้าเสนอแผนการพัฒนาต่อ
รัฐบาล

4

รูปแบบของการสนับสนุน เช่น งบประมาณสมทบ(ระบุจ้านวน) อาคาร สถานที่ โรงเรือน วิทยากร(ไม่มีค่าใช้จ่าย) ฯล ฯ
หากมีหลักฐาน เช่น หนังสือราชการ เอกสารอื่น ๆ ให้แนบมาด้วย

11. แผนการด้าเนินงาน
ระบุแผนการพัฒนาหมู่บา้ นที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
 หมู่บ้าน วท.(ใหม่) ระบุแผนการดาเนินงาน 3 ปี ทั้งนี้แผนการดาเนินงานต้องสอดคล้องกับข้อ 8 และ 9
 หมู่บ้าน วท.(ต่อเนื่อง) ระบุแผนการดาเนินงานของปีที่เหลือ จนครบ 3 ปี

ปีที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กิจกรรม

1. ประชุมชี้แจงกิจกรรม แผนงาน
1. ถ่ายทอดเทคโนโลยีจัดการหลังการ
เก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพหัวมัน
เทศ
2.การใช้นวัตกรรมแปรรูปเพิ่ม
มูลค่ามันเทศ
2.1 มันกรอบ : รสต่างๆ เช่น รส
หวาน รสไข่เค็ม รสกุ้ง
2.2 มันอบ มันย่าง มันเผา ราดซอส
2.3 เครื่องดื่มจากมันเทศ
2.4 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมี
ของมันเทศ ที่ปลูกในพื้นที่บ้านทับน้้า
และการศึกษาสภาวะและวิธีการใน
การอบมันเทศ มีผลต่อค่าทาง
กายภาพเคมี และการประเมิน

2562

2563

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

ไตรมาสที่ 3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ไตรมาสที่ 4
ก.ค. ส.ค. ก.ย.

10,000
20,000


 

 

 

รวมเงิน
(บาท)


20,000
20,000
10,000
15,000
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คุณภาพทางประสาทสัมผัส เพื่อน้า
ผลไปสร้างจุดเด่นให้สินค้า
2.5 การออกแบบฉลากและบรรจุ
ภัณฑ์
การจัดพิมพ์บรรจุภัณฑ์ต้นแบบ
3. ช่อทางการจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์
3.1 จัดระบบการจ้าหน่ายสินค้าของ
สมาชิกร้านมันดี
3.2 การปรับปรุงสถานที่จ้าหน่าย
ผลผลิตของสมาชิก ร้านมันดี
3.3 ระบบตลาดออนไลน์
4. การศูนย์การเรียนรู้
4.1 การรวบรวมองค์ความรู้ ในการ
ปลูก
4.2 การรวบรวมองค์ความรู้ ในการ
แปรรูปมันเทศ
4.3 การรวบรวมสายพันธุ์มันเทศ ใน
พื้นที่บ้านทับน้้า อ้าเภอบางปะหัน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
4.4 จัดท้าข้อมูล และจัดแสดงเป็น
นิทรศการ
5. ประชุม สรุปประเมินผลกิจกรรม
และจัดท้ารายงาน
แผนเงิน : ตามไตรมาส

30,000

 



50,000

 


15,000
20,000
10,000

20,000

0

10,000

140,000

 

10,000

90,000

250,000
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ปีที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กิจกรรม

2565

2564
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

ประชุม การสร้างศูนย์การเรียนรู้ มัน ๏ ๏
เทศ
ถอดบทเรียน การปลูกมันเทศ
๏ ๏
ปลอดภัย
การพัฒนาระบบการให้บริการทาง
๏ ๏
อาหาร และการขอมาตรฐาน
ร้านอาหารปลอดภัย
พัฒนาและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์
๏
และออกแบบฉลาก และบรรจุภัณฑ์
การจัดพิมพ์ฉลาก การจัดหาบรรจุ
ภัณฑ์
6. อบรมให้ความรู้ มาตรฐานการผลิต
๏
อาหาร มาตรฐาน ฉลาก และการ
ยกระดับการผลิตเชิงพานิชย์
7 การปรับปรุงสถานที่ผลิต
๏ ๏
8. ติดตามให้ค้าปรึกษาจ้านวน 3 ครั้ง
๏
ในทุกกิจกรรม และการจัดหาอุปกรณ์
แปรรูปที่จ้าเป็นโดยกลุ่มมีส่วนร่วม
9.ประชุมถอดบทเรียน ศูนย์การ
เรียนรู้ สรุปโครงการ
คืนช้อมูลสู่ชุมชน
10. จัดท้ารายงานผลการด้าเนินงาน
แผนเงิน : ตามไตรมาส
200,000
200,000

ไตรมาสที่ 3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ไตรมาสที่ 4
ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รวมเงิน
(บาท)

20,000
๏

50,000

๏

๏ ๏

๏

๏

๏

100,000

๏ ๏

50,000

๏ ๏

20,000

๏ ๏
๏

140,000
100,000

100,000

๏

๏ ๏

30,000

๏
115,000

5,000
615,000
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12. เป้าหมายผลผลิต/ผลลัพธ์ และตัวชี้วัด (ระยะ 3 ปี)
ผลผลิต/ผลลัพธ์

หน่วย

1. จ้านวนผู้รับบริการ

คน

2. จ้านวนเทคโนโลยีที่มีการถ่ายทอด ระบุชื่อ(เทคโนโลยีหลัก/รอง)
2.1 เทคโนโลยีถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการปลูกมันเทศ
ปีที่ถ่ายทอด. 2525/55 , 2564 ..............
2.2 เทคโนโลยี การแปรรูปเพิ่มมูลค่ามันเทศ ผลิตภัณฑ์จากมันเทศ
.ปี ที่ถ่ายทอด... 2562 , 2563, 2564
2.3 เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน..
2.4 เทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
3. จ้านวนผลิตภัณฑ์ที่จากกระบวนการพัฒนา/ต่อยอด(ระบุชื่อผลิตภัณฑ์)
3.1 ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมันเทศ
3.2 ตราสินค้า ฉลาก บรรจุภัณฑ์
3.3 ปุ๋ยมูลไส้เดือน

เรื่อง

2562
50

ค่าเป้าหมาย
2563
2564
50
50

1

1

1

6
1
1

4

4

1

1

6
6
1

4
4

4
4

2

1

1

10
80
มากกว่
า1

10
5
80
80
มากกว่า 1 มากกว่า 1

ผลิตภัณฑ์

4. จ้านวนวิทยากรชุมชนที่สร้างความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีที่ถ่ายทอด(แต่ละ
คน
เทคโนโลยีตามข้อ 2)
5. ประมาณการผู้น้าเทคโนโลยี/องค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์
คน
6. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ร้อยละ
7. ประมาณการมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น
(ค้านวน
เป็น R/T)

13.ผลกระทบ
 เศรษฐกิจ (ระบุวิธีคิดค้านวณมูลค่าทางเศรษฐกิจที่มาจากผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด)
- กรณี เพิ่มรายได้
- อธิบายวิธีการคิดค้านวณ –
การค้านวนต้นทุนการผลิต ผลิตภัณฑ์
ต้นทุนทางตรง = (วัตถุดิบ+บรรจุภณ
ั ฑ์+แรงงาน)+
ต้นทุนทางอ้อม = ค่าโสหุย้
ต้นทุนต่อหน่วย= (ต้นทุนรวม/จ้านวนผลิตภัณฑ์)
การค้านวนก้าไร = ต้นทุนรวม/รายได้รวมจากการจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์
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- กรณี ลดรายจ่าย ค่าปุ๋ยในการปลูกผัก
ต้นทุนเดิม
ต้นทุนการผลิตผัก/กิโลกรัม
เท่ากับ X บาท/กิโลกรัม

ต้นทุนใหม่
ต้นทุนการผลิตผัก/กิโลกรัม
เท่ากับ Y บาท/กิโลกรัม

ต้นทุนการผลิตลดลง
= ต้นทุนการผลิตผัก/กิโลกรัม แบบเดิม - ต้นทุนการผลิตผัก/กิโลกรัม แบบใหม่
=
(Y – X) 100
ต้นทุนการผลิตเดิม

 สังคม (เช่น เกิดการจ้างงาน ลดการย้ายถิ่นฐาน ครอบครัวเป็นสุข เป็นต้น)
- ลดภาระหนีส้ ิน เพิ่มก้าไร
- ครอบครัวเป็นสุข
- เพิ่มคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในการบริโภค
 สิ่งแวดล้อม(เช่น การลดปัญหามลพิษ การเพิ่มพื้นที่ป่า การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น)
- ลดปัญหาขยะอินทรีย์

14. รายละเอียดงบประมาณที่ขอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(คาอธิบาย :แจกแจงเฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยให้แจกแจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่จะใช้ในการดาเนินโครงการทุก
ขั้นตอนเป็นงบตัวคูณ [ราคาต่อหน่วย: จานวนคน/ครั้ง/วัน/ชิ้น] โดยใช้ระเบียบและอัตราของทางราชการ)

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเป็นเงิน........250,000............................... บาท
ตัวอย่างรายการค่าใช้จ่าย ตามกิจกรรมที่ระบุไว้ในข้อ 11
1) ค่าใชจ่ายในการประชุมร่วมกับชุมชน
ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมประชุม
จ้านวน 50 คน ๆละ 120 บาท จ้านวน 4 ครั้งๆละ 150 บาท
2) ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา/หรือค่าตอบแทนหัวหน้าโครงการ
ค่าตอบแทนหัวหน้าโครงการ
ค่าจ้งเหมาปรับปรุงสถานที่จ้าหน่ายผลผลิต

จ้านวนเงิน
30,000

25,000
10,000
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2) ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดเทคโนโลยี (อบรม สาธิต ดูงาน)
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
สารเคมี
บรรจุภัณฑ์
ค่าจัดพิมพ์ฉลาก
วัสดุเชื้อเพลิง
วัสดุโฆษณา
วัสดุเกษตร
ค่าซ่อมอุปกรณ์
3) ค่าใช้จ่ายในการติดตาม ประเมินผล
ค่าเดินทางในการติดตามผล จ้านวน 10 ครั้งละๆ 1000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดท้ารายงานผล
ค่าจัดท้ารายงาน จ้านวน 8 เล่มๆละ250 บาท
6) ค่าใช้จ่ายที่หักเข้าหน่วยงาน/สถาบันการศึกษา
ไม่เกิน 10% ของค่าใช้จ่ายรวมของโครงการ(ถ้ามี)

148,000

10,000

2,000
25.000

รายละเอียดตัวอย่างและอัตราการเบิกค่าใช้จ่ายตามท้ายแบบฟอร์ม

15. การรายงานผล ประเมินผลและติดตามผล :
15.1 หน่ ว ยงานรั บ งบประมาณต้ อ งรายงานความก้ า วหน้ า ในระบบคลิ นิ ก เทคโนโลยี อ อนไลน์
(www.clinictech.most.go.th/online/index.asp) รายไตรมาส 4 ครั้ง/ปี
15.2 หน่วยงานรับงบประมาณต้องประเมินผลความพึงพอใจในการให้บริการ
15.3 หน่วยงานรับงบประมาณต้องจัดส่ง รายงานฉบับสมบูรณ์พร้อมหนังสือน้าส่งจากต้นสังกัด สามารถส่ง
ข้อมูลในรูปดิจิทัลไฟล์ โดยสามารถจัดส่งหลังสิ้นสุดโครงการ หรือ ภายใน 15 วันหลังสิ้นสุดปีงบประมาณ
16. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ :
หน่วยงานรับงบประมาณ ต้องแสดงข้อความและสัญลักษณ์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม ทุกครั้งที่มี การจัดกิจกรรม การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และยินดีให้ความร่วมมือเข้าร่วมจัด
แสดงผลงานในกิจกรรมต่างๆ ตามที่ร้องขอ พร้อมทั้งท้าตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระบุในคู่มือการด้าเนินงานฯ
ทุกประการ

ผศ.พาขวัญ ทองรักษ์
ผู้เสนอโครงการ
ต้าแหน่ง**

20

2.แบบส้ารวจความต้องการของชุมชน
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รายชื่อสมาชิกผู้ร่วมโครงการ
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
นายถนอม ไพรสันต์

ข้อมูลพื้นฐาน3
(ปัจจัยน้าเข้า)
10 ไร่

นางระวาง มดแสง
นางแพรว มีบุญ
นางทองม้วน เฉลิมพันธุ์

1งาน

นางปรานอม คล้ายเริ่ม

5 ไร่

นายสายัณ คล้ายเริ่ม

5 ไร่

นางวรรณา เฉลิมพันธ์

1งาน

นางสาวสุพัตรา ไพรสันต์

1งาน

นายทนงศักดิ์ เฉลิมพันธ์

1งาน

นายวิทยา จ้าเนียรทรง

1งาน

ดต.อเนก เอกสนธิ์
นางสาวก้าไร เอกสนธิ์
นางสาวสายทอง เอกสนธิ์
นางบุปผา ญาณจันทร์
นางอรุณ บ้ารุงจิตต์

1 ไร่

นางประภารัตน์ญาณจันทร์
นางพิชญา ทองดอนน้อย
นางสาวสุนันทา มีบุญ
นางล้าใย มงคลลาภ
นายวิภาค ข้าวหอมหาง
นางประมวล กาแก้ว
นางส้าเภา ข้าวหอมหาง
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นางมณฑา ทรัพย์บริบูรณ์
นายพงษ์ระวาง มดแสง
นางบ้ารุง ญาณจันทร์
นางละเอียด เต็มเปี่ยม
นางบุญเสริม พันทวี
นายอภวัฒน์ ข้าวหอมหาง
นายสมชาย เฉลิมลักษณ์
นายลออง ป้อมลอย

15 ไร่

นางสายพิณ แก้มเฉลิมทอง
นางชิ้น พิมพ์บูลย์

1งาน

นางสาวนภาแก้วเฉลิมทอง

-

นายส้าเนียง พิมพ์บูลย์

-

นางเพยาว์ แสงแก้วสุข

-

นางชมภู่ บุญปกครอง

-

นางชลอ สุขใจ

-

นางพยุง แก้วแสงสุข

-

สายรุ้ง แก้วเฉลิมทอง

-

นางชลอ พูลใจ

-

นางอ้าพร ทองเต่าหมก

5 ไร่

นางสุพรรณษา รุ่งเรือง

1 งาน

นางพรหมดี ทองหลาย

1 งาน

นางประชุม มีบุญ

2 ไร่

นางบัวลอย แสงจันทร์

2 ไร่

นางส้าเภา เรืองฤทธิ์

2 ไร่

นางกัลยา สีดี

4 ไร่

นางบุญเกิด บุญเพิ่มพูล

1 งาน

นายส้าเริง พันทวี

5 ไร่
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นายพิเชษฐ์ แก้วเฉลิมทอง
นางเถาวัลย์ มาศจรัส

-

นายยุพิน ทรัพย์อเนก

-

นายโอภาส มุ่งแซกกลาง

1

3. หนังสือขอความช่วยเหลือทางเทคโนโลยี

24

4 รายละเอียดของกลุ่มที่รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ต้าบลทับน้้า อ.บางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีประชากรทั้งสิ้นจ้านวน 4,531 คน ส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมถึง 1,061 ครัวเรือนมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรประมาณ80-100 ล้านบาท/ปีซึ่งได้
จากการท้าการเกษตรปลู กมันเทศสลับ กับ การท้านาข้าว นอกจากนี้ ยังมีอาชีพอื่นในชุม ชน เช่น จักสานงอบ
ตะกร้า ปลูกผัก สวนกล้วย และท้าเกษตรผสมผสาน
มันเทศที่ผลิตจากบางปะหัน เป็นที่ต้องการของตลาดมากกว่ามันเทศจากแหล่งปลูกอื่น เนื่องจาก มี
รสชาติ และเนื้อสัมผัสที่ดี โดยมันเทศจากบางปะหัน มีหลากหลายสายพันธุ์ ได้แก่ พันธุ์เกษตร พันธ์กะปิแท้ พั นธุ์
กะปิเทียม และพันธุ์เหลืองไข่ ซึ่งมีทั้งน้าต้นพันธุ์มาจากแหล่งอื่นเพื่อปลูกที่บางปะหัน แลผลิตต้นพันธุ์เอง พื้นที่ใน
การปลูกมันเทศ 800-1,000 ไร่ ต่อปี ขึ้นอยู่กับปริมาณน้้า ผลผลิตต่อไร่เฉลี่ย 4,000 กิโลกรัมหากน้้าไม่ท่วมพื้นที่
เกษตรกรปลู กมัน เทศได้ 2 รอบ ต่อปี ซึ่งจะมีผ ลลิ ตรวมสามารถผลผลิ ตรวมทั้งฤดูกาลประมาณ 8,000,000
กิโลกรัม เกษตรกรจะจ้าหน่ายผลผลิตโดยตรงให้กับพ่อค้าคนกลางในชุมชน น้าส่งพ่อค้าที่ตลาดไท ตลาดสี่มุมเมือง
และโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อแปรรูปเป็นอาหาร การก้าหนดราคาผลผลิตขึ้นกับการก้าหนดราคาของพ่อค้าคน
กลาง ราคาประมาณ 6-15 บาท ในบางฤดูกาลในบางฤดูกาล ราคามันเทศดิบตกต่้าเหลือกิโลกรัมละ 3 บาท
(ตุลาคม 2559) เนื่องจากมีมันเทศจากหลายแล่งออกสู่ตลาดพร้อมๆกัน และเป็นช่วงที่น้าจะท่วมทุ่งบางปะหัน
เกษตรกรจึงจ้าเป็นต้องขุดมันเทศ เพื่อหนีน้าท่วม
จากการสัมภาษณ์ผู้ปลูกมันเทศ ในระบบการซื้อขายมันเทศ ที่บ้านทับน้้า อ้าเภอบางปะหัน เกษตรกรจะ
ขุดมันเทศและน้าส่งที่พ่อค้าคนกลางในหมู่บ้านในช่วงบ่าย จากนั้นจะจ้างล้างดินจากมัน พักให้สะเด็ดน้้า และมีผู้
รับจ้างเหมา มาจัดเรียงมันเทศลงถุงในเวลาเที่ยงคืน ก่อนน้าส่งพ่อค้าคนกลางในช่วงเช้ามืดที่ลานรับซื้อมันเทศที่
บ้านทับน้้า จะมีการน้ามันเทศจากแหล่งปลูกอื่นมาบรรจุ จัดเรียง และส่งตลาดตามค้าสั่งซื้อของพ่อค้าที่ตลาดสี่
มุมเมือง ตลาดไท และโรงงาน แหล่งมันเทศที่น้าเข้ามา ได้จาก ชัยนาท นครนายก พิจิตร กาญจนบุรี สุพรรณบุรี
ลพบุรี อุบลราชธานี นครราชสีมา และน้าเข้ม าจากเวียดนาม โดยในพื้นที่อ้าเภอบางปะหันมีพ่อค้าคนกลางมารับ
ซื้อมันเทศ 5 ราย อยู่ในเขตต้าบลทับน้้า 3 รายและในเขตต้าบลบ้านลี่ 2 ราย
การวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการและสารต้านอนุมูลอิสระในมันเทศบางปะหันแลผลิตภัณฑ์ของ พาขวัญ
และคณะ(2559) พบว่ามันเทศดิบ 100 กรัมที่ มีความชื้นระหว่างร้อยละ 72 ถึง 63 โปรตีนร้อยละ 0.85-1.83
ไขมัน ร้อยละ 0.21 – 0.85 เส้นใย 0.85- 1.5 คาร์โบไฮเดรตร้อยละ18-32.9 โดย มันเทศพันธุ์กะปิแท้จากบางปะ
หัน เนื้อสีม่วงเข้ม มีปริมาณโปรตีนสูงสุดรองลงมาได้แก่มันเทศพันธุ์ กระต่ายเนื้อสีขาว มันเทศพันธุ์เนื้อ เหลือง
เปลือกสีม่วงจากห้างแมคโคร มันเทศพันธุ์ไข่กะปิจากอุบลราชธานี เนื้อสีม่วงอ่อน มันเทศพันธุ์ไข่จากบางปะหัน
มันเทศพันธุ์กะปิเข้มจากเวียดนาม และมันเทศพันธุ์กะปิอ่อนการวิเคราะห์ปริมาณฟลาโวนอยด์ แอนโทไซยานิน
และเบต้าแคโรทีนในมัน เทศดิบ พบว่ามัน เทศกะปิเข้มเวีย ดนามนั้นมีปริมาณฟลาโวนอยด์สู งที่สุ ดมีค่าเท่ากับ
2,660m g/100 g รองลงมาได้แก่ มันเทศพันธุ์กะปิแท้ (บางปะหัน) กะปิเทียม(บางปะหัน) มันไข่กะปิ (อุบล) มัน
เวียดนามหวานเหลือง (แมคโคร) และพันธุ์ปากช่อง (บางปะหัน) โดยมีค่าเท่ากับ 2,660, 2,400, 1,956, 1,649
1,547 1,4001,116mg/100 g ปริมาณแอนโทไซยานินพบว่ามันเทศกะปิเข้มเวียดนามมีปริมาณแอนโทไซยานินสูง
25

ที่สุดมีค่าเท่ากัน 970 mg/100g รองลงมาได้แก่ พันธุ์กะปิแท้ พันธุ์กะปิเทียม ไข่กะปิ (อุบล) ไข่ (บางปะหัน) มัน
เวียดนามหวานเหลือง(แมคโคร) กระต่าย(บางปะหัน) มีค่าเท่ากับ 890,485,362, 153,57 และ 0 mg/100g
ตามล้าดับงานวิจัยที่สอดคล้องได้แก่ Ersusและ Yurdagel(2007) ได้ศึกษาสภาวะในการสกัดแอนโทไซยานินจาก
แครอทสีม่วงพบว่ามีปริมาณแอนโทไซยานินปริมาณ 856mg/100 g ปริมาณเบต้าแครอทีน พบว่ามันเทศสายพันธุ์
ไข่(บางปะหัน) มีปริมาณเบต้าแคโรทีน สู งสุด มีค่าเท่ากับ 1,508 mg/100 g รองลงมาได้แก่ ไข่กะปิ (อุบล) กะปิ
เที ย ม (บางปะหั น ) กะปิ แ ท้ (บางปะหั น ) มั น หวานเหลื อ ง กระต่ า ย กะปิ เ ข้ ม ซึ่ ง มี ค่ า เท่ า กั บ 1,290,
451,400,389,245 และ 234mg/100g
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้มีคณะวิจัย มาด้าเนินการเพื่ อยกระดับการปลูกมันเทศสู่
มาตรฐาน จีเอพี และลดต้นทุนการผลิตในการปลูก รวมทั้งส่งเสริมให้ชุมชน มีการรวมกลุ่มกันแปรรูปมันเทศใน
ชุมชน เพื่อจ้าหน่ายสร้างรายได้และใช้วัตถุดิบมันเทศในพื้นที่ทับน้้า ซึ่งสามารถด้าเนินการได้ในกลุ่มเล็กๆ โดย
เกษตรกรผู้ปลูกมีการรวมกลุ่มกันผลิ ตมันเทศอินทรีย์ 7 ราย จากสมาชิก 40 ราย ซึ่ประธานกลุ่ม ได้มีการบริหาร
จัดการกลุ่มด้วยการผลิตปุ๋ย และหาช่องทางการตลาดด้วยตนเอง แต่ก็ยังพบปัญหาในเรื่องต้นทุนการผลิตสูง และ
ปริมาณผลผลิตปานกลาง และเกษตรกรให้ความสนใจน้อยในการปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกแบบเคมี มาเป็น อินทรีย์
เพราะไม่มั่นในในผลตอบแทน แลมีความเสี่ยงจากการเข้าท้าลายของโรคและแมลง ส่วนกลุ่มแปรรูปมันเทศ ได้มี
การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน กับเกษตรอ้าเภอบางปะหัน มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทีหลากหลายจากมันเทศ เช่น
ข้าวเกรียบ แป้ง ทองม้วน ดอกจอก แต่ก็พบปัญหาด้านการตลาด บรรจุ ภัณฑ์ขาดการรับรอง มาตรฐานการผลิต
และขาดเทคโนโลยีในการแปรรูปเชิงพาณิชย์
การถ่ายทอดเทคโนโลยีในปีที่ 1
ประกอบด้วย การเตรียมความพร้อมกลุ่มเกษตรกรการรวมกลุ่ม
เกษตรกร และให้ค้าปรึกษา ในการขอการรับรองมาตรฐาน GAP พบปัญหาเกษตรกรไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง จึง
ไม่สามารถขยายกลุ่มผู้ปลูกมันเทศปลอดภัยได้ การใช้สารชีวภัณฑ์และปุ๋ยมูลไส้เดือนจากมันเทศ ในการลดต้นทุน
การปลูกผัก การศึกษาวิธีการที่เหมาะสม ในการลดการสูญเสียของหัวมันเทศสดหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูปเพิ่ม
มูลค่ามันเทศ ได้แก่ สบู่มันเทศ ไอศครีมมันเทศ น้้านมมันเทศ แป้งมันเทศ เครื่องดื่มน้้านมมันเทศ เครื่องดื่มมัน
เทศชนิดผงพร้อมชง ออกแบบตราสินค้า ออกแบบตราร้านมันดี ออกแบบฉลากสบู่มันเทศ ไอศครีมมันเทศ น้้านม
มันเทศ แป้งมันเทศ เครื่องดื่มน้้านมมันเทศ เคื่องดื่มมันเทศชนิดผงพร้อมชง และจัดพิมพ์ และการออกแบบ
ระบบตลาดออนไลน์ จากนั้นทดอลงจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ และปรับปรุงผลิตภัณฑ์ พบว่า สามารถจ้าหน่ายได้จ้านวน
หนึ่ง
ในการด้าเนิ น งาน ได้ส่ งเสริ มให้ เกษตรกร มีการจดทะเบียนเป็นวิส าหกิจชุมชนเกษตรกรบ้านทับน้้า
โดยรวมกิจ กรรมการปลู ก แปรรู ป เข้าด้ ว ยกั น รวมทั้งได้น้า กลุ่ ม แปรรูปของ วิส าหกิ จชุม ชนแปรรู ปผลิ ตผล
การเกษตร ทับน้้า บ้านม้า มาเป็นวิทยยกระดับการผลิตในด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์และด้าเนินการผลิตเชิงพานิชย์
ต่อไป
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5.2 เหตุผล ความต้องการหรือประเด็นปัญหาที่ต้องการน้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าไปแก้ไข
หรือพัฒนาหมู่บ้าน
องค์การบริหารส่วนต้าบลทับน้้า เป็นหน่วยงานที่มีระบบการบริหารงานที่ดี สอดคล้องกับความต้องการ
ของท้องถิ่น ได้รับรางวัลจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในระดับดีเด่น ในด้านการบริหารจัดการที่ดี ในปี
2558 และระดับดี ในปี 2560 ด้านนวัตกรรมชุมชน และในปี 2562 องค์การบริหารส่วนต้าบลทับน้้า ได้ส่งเข้า
ประกวด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีก้ารบริหารจัดการ ที่ดี ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 องค์ก้ารบริหาร
ส่วนต้าบลทับน้้าได้ส่งผลงานนวัตกรรม “ชุมชนเข้มแข็งด้วยเกษตร และอาหารปลอดภัย โดยกิจกรรมกลุ่มแปรรูป
อาหาร เป็นหนึ่งในกิจกรรมหลัก ที่มีส่วนร่วมรับการประเมิน โดยจัดการประเมินรอบที่ 1 วันที่ 15 มิถุนายน
2562 และรอบสุดท้าย วันที่ 8 กรณฏาคม 2562 โดยมีนักวิจัยในโครงการหมู่บ่านมันเทศหวานบ้านทับน้้า เข้า
ร่วมรับการประเมินด้วย
ในการด้าเนินการผลิตมันเทศปลอดภัย ได้ด้าเนินกิจกรรมในการขอมาตรฐาน และสร้างความเข้าใจกับ
เกษตรกร ในการปรับการปลูกจากเดิมมาปลูกมันเทศระบบปลอดภัยและมูลค่าสูง ซึ่งเป็นที่ต้องการชองตลาด
จากนั้นด้าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวมันเทศ การจัดท้าระบบมาตรฐานแปลงปลูก
รวบรวมองค์ความรู้ในการปลูกมันเทศ และจัดท้าชุดความรู้ ในด้านกลุ่มแปรรูปอาหาร กลุ่มต้องการมาตรฐานการ
ผลิตและต้องการด้าเนินกิจกรรมร้านค้าและตลาดออนไลน์ และเพิ่มจ้านวนผลิตภัณฑ์แปรรูปพร้อมรับประทาน
และผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากมันเทศ การออกแบบฉลาก และวางจ้าหน่ายที่ร้านมันดี ซึ่งจะเป็นร้านค้าของกลุ่ม ที่
จ้าหน่ายผลิตภณฑ์จากสมาชิก
สรุปปัญหาและความต้องการของกลุ่ม จากการลงพื้นที่ของผู้วิจัย จากการลงพื้นที่ของผู้วิจัย วันที่ 5
กุมภาพันธ์ 2562 และ 14 พฤษภาคม 2562 เพื่อส้ารวจความต้องการ ของพื้นที่เป้าหมาย พบว่า
1) ต้องการพัฒนาระบบผลิตมันเทศให้ได้มาตรฐาน GAP เพื่อจ้าหน่ายให้ห้างสรรพสินค้าและโรงงานแปรรูป
มันเทศ โดยไม่ผ่านระบบพ่อค้าคนกลาง เพื่อจ้าหน่ายได้ในราคาที่สูงขึ้นและมีเกษตรกรอยู่ได้
2) เทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวมันเทศเพื่อน้าข้อมูลไปสร้างห้องเก็บหัวมันเทศสด
3) การแปรรูปมันเทศเป็นอาหารที่หลากหลายจ้าหน่ายในร้านค้าของกลุ่ม และการแปรรูปมันเทศเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร เช่น สบู่ เครื่องส้าอาง
4) การจัดการร้านค้าชุมชน เพื่อเป็นสถานที่จ้าหน่ายผลผลิต การจัดการครัวมันดี เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวใน
ชุมชน
5) ระบบตลาดออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจ้าหน่าย
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บทที่ 2 การด้าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี
1. คณะกรรมการด้าเนินการ
1) ผศ.พาขวัญ ทองรักษ์
หัวหน้าโครงการ
2) นางสาววรรภา วงศ์แสงธรรม ผู้ร่วมโครงการ
3) ดร.สุนิสา สุวรรณพันธ์
ผู้ร่วมโครงการ
4) ดร.สุภาพร พาเจริญ
ผู้ร่วมโครงการ
5) นายวิพาก ข้าวหอมหาง
ผู้ร่วมโครงการ
6) นางสาว รัตติยา พุทธนานนท์
ผู้ร่วมโครงการ
7) นางสาว โสภี อุ่นส้าราญ
ผู้ร่วมโครงการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
การด้าเนินกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี มี 3 กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย
กิจกรรมที่ 1 เทคโนโลยีจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและ ปรับปรุงคุณภาพหัวมันเทศ (ต่อ)
ผู้รับผิดชอบ :ดร.สุนิสา สุวรรณพันธ์
กิจกรรมที่ 2 การใช้นวัตกรรมแปรรูปเพิ่มมูลค่ามันเทศ
2.1 ถ่ายทอดองค์ความรู้ ในการผลิต มันกรอบ รสต่างๆ รสไข่เค็ม
2.1.1 มันกรอบ รสกุ้ง
2.1.2 มันกรอบ รสสาหร่าย
2.1.3 มันกรอบ รสชีส
2.1.4 มันกรอบ รสไข่เค็ม
ผู้รับผิดชอบ :ผศ.พาขวัญ ทองรักษ์
2.2 ถ่ายทอดองค์ความรู้ ในการอบ มันเทศ
2.2.1 มันอบ
2.2.2 มันนึ่ง
2.2.3 มันย่าง มันเผา
2.2.4 สูตรซอสราดซอส
ผู้รับผิดชอบ : ดร.สุภาพร พาเจริญ
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2.3 ถ่ายทอดองค์ความรู้ การผลิตเครื่องดื่มจากมันเทศ
2.3.1: ไซรัปมันเทศ
2.3.2 ไซเดอร์มันเทศ
2.3.3 ทาร์ตมันเทศ
2.3.4 น้้านมมันเทศ
ผู้รับผิดชอบ : อ.วรรภา องศ์แสงธรรม , ผศ.พาขวัญ ทองรักษ์
2.4. การศึกษาสภาวะและวิธีการในการอบมันเทศ มีผลต่อค่าทางกายภาพเคมี และการประเมิน คุณภาพ
ทางประสาทสัมผัส เพื่อน้าผลไปสร้างจุดเด่นให้สินค้า
รับผิดชอบ : ดร.สุภาพร พาเจริญ
2.5 การออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์
ใช้ตราสินค้าเดิม ออกแบบฉลาก บูรณาการการมีส่วนร่วมของชุมชน นักศึกษา นักวิจัย
กิจกรรมที่ 3. ช่องทางการจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์
3.1 จัดระบบการจ้าน่ายสินค้าของสมาชิกร้านมันดี
3.2 การปรับปรุงสถานที่จ้าหน่ายผลผลิตของสมาชิก ร้านมันดี
ผู้รับผิดชอบ :ผศ.พาขวัญ ทองรักษ์

2. ข้อมูลเนื้อเทคโนโลยีที่จะถ่ายทอด
กิจกรรมที่ 1 เทคโนโลยีจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและ ปรับปรุงคุณภาพหัวมันเทศ
วิทยากร :ดร.สุนิสา สุวรรณพันธ์
1.1 การยืดอายุการเก็บรักษาหัวมันเทศด้วยสารละลายเกลือ

วิธีการ
1. การคัดแยกเชื้อราก่อโรคจากมันเทศ
เก็บ มัน เทศสายพันธุ์ สี ม่ว งจากวิส าหกิจชุมชนเกษตรกรบ้านทับน้้า ต้าบลบ้านม้า อ้าเภอบางประหั น
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่อุณหภูมิห้องและอุณหภูมิแช่เย็น และสังเกตการเจริญของจุลินทรีย์บริเวณผิวมันเทศ
ท้าการคัดแยกเชื้อราที่ท้าให้มันเทศเกิดการเน่าเสีย โดยชั่งมันเทศหนัก 25 กรัม ลงในฟลาสก์ที่ผ่านการฆ่าเชื้อ เติม
สารละลายโซเดียมคลอไรด์เข้มข้น 0.85 เปอร์เซ็นต์ ปริมาตร 225 มิลลิลิตร น้าไปเขย่าในเครื่องเขย่าแบบควบคุม
อุณหภูมิที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 20 นาที ท้าการเจือจางตัวอย่างทีละ 10 เท่า ดูดสารละลาย
ตัวอย่างที่ระดับความเจือจางที่เหมาะสมปริมาตร 0.1 มิลลิลิตร ลงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ Potato Dextrose Agar
(PDA) ที่มีพีเอช 3.5 เกลี่ยตัวอย่างให้ทั่วอาหารด้วยแท่งแก้วสามเหลี่ยมจนแห้ง และบ่มที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 3
ถึง 5 วัน เก็บตัวอย่างเชื้อราที่มีลักษณะทางสัณฐานวิทยาแตกต่างกันลงในอาหาร PDA slant
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2. การจัดจ้าแนกเชื้อราก่อโรค
2.1) การศึกษาลักษณะโคโลนีเชื้อราที่เจริญบนอาหารเลี้ยงเชื้อ
เพาะเชื้อราก่อโรคที่คัดแยกจากข้อ 1 ลงบนอาหาร PDA พีเอช 3.5 บ่มที่อุณหภูมิ 25 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 3-5 วัน สังเกตการเจริญของเชื้อรา บันทึกลักษณะโคโลนีของเชื้อรา การเจริญของเส้นใย และ
การสร้างสปอร์ของเชื้อราแต่ละชนิด และถ่ายภาพโคโลนีของเชื้อรา
2.2) การศึกษาสมบัติทางสัณฐานวิทยาด้วยเทคนิค Slide culture
ตัดอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA พีเอช 3.5 ในจานเพาะเชื้อด้วยเข็มเขี่ยเชื้อที่ฆ่าเชื้อด้วยไฟ ให้เป็นชิ้น
สี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดประมาณ 5×5 มิลลิเมตร จากนั้นใช้เข็มเขี่ยเชื้อย้ายชิ้นวุ้นไปวางลงบนสไลด์ที่ผ่านการฆ่าเชื้อ
ที่วางอยู่ในจานเพาะเชื้อที่ปราศจากเชื้อ และใช้เข็มเขี่ยเชื้อเขี่ยสปอร์ของเชื้อราก่อโรค แตะทั้งสี่ด้านของชิ้นวุ้น ปิด
ด้วยกระจกปิดสไลด์ที่ปราศจากเชื้อ เทน้้ากลั่นปราศจากเชื้อลงไปในจานเพาะเชื้อเล็กน้อย บ่มที่อุณหภูมิห้องเป็น
เวลา 3 ถึง 5 วัน น้ามาตรวจ fruiting body ด้วยการย้อมสีด้วยสารละลายแลคโทฟีนอล และบันทึกภาพภายใต้
กล้องจุลทรรศน์โดยใช้ก้าลังขยาย 400X
1.2 การศึกษาผลของสารละลายเกลือต่อการยับยั้งเชื้อราก่อโรคในจานทดลอง
1. การเตรียมอาหารทดสอบ
เตรียมสารละลายเกลือ 3 ชนิด ได้แก่ โซเดียมคาร์บอเนต ไดโพแทสเซียมไฮโดรเจนฟอสเฟต และ
โซเดียมอะซิเตต ให้มีความเข้มข้น 3 ระดับ คือ 5, 10 และ 20 เปอร์เซ็นต์ (น้้าหนักต่อปริมาตร) จากนั้นเติม
สารละลายเกลือที่ความเข้มข้นต่างๆ ลงในอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA ที่ผ่านการฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส
เป็นเวลา 15 นาที เพื่อให้มีความเข้มข้นสุดท้ายเท่ากับ 0.5, 1 และ 2 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ จากนั้นปรับอาหาร
เลี้ยงเชื้อให้มีพีเอชเท่ากับ 3.5 ด้วยกรดแลคติคเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์ จ้านวน 1 มิลลิลิตรต่ออาหาร PDA ปริมาตร
100 มิลลิลิตร เทอาหารลงในจานเพาะเชื้อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 9 เซนติเมตร ส้าหรับอาหารควบคุมใช้
อาหารเลี้ยงเชื้อ PDA ที่ไม่มีสารละลายเกลือ
2. การเตรียมเชื้อราก่อโรค
น้าเชื้อราก่อโรคที่คัดแยกได้จากข้อ 1 มาเพาะลงบนอาหาร PDA พีเอช 3.5 บ่มที่อุณหภูมิ 25 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 3 วัน
.3. การทดสอบการยับยั้งเชื้อราก่อโรคในมันเทศด้วยสารละลายเกลือในจานทดลอง
ใช้ cork borer ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 มิลลิเมตร ถ่ายเชื้อบริเวณปลายเส้นใยของเชื้อราจาก
ข้อที่ 3.2 ไปยังอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีสารละลายเกลือเข้มข้น 0.5, 1.0 และ 2.0 เปอร์เซ็นต์ จ้านวน 3 ซ้้า น้าไปบ่มที่
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อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส วัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางโคโลนีของเชื้อราทุกวัน เปรียบเทียบกับเส้นผ่านศูนย์กลาง
ของเชื้อราที่เจริญบนอาหารควบคุม เพื่อศึกษาการเจริญของเชื้อราในอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีสารละลายเกลือ
การเจริญของเชื้อ (เปอร์เซ็นต์) = DT × 100
Dc
DT คือ เส้นผ่านศูนย์กลางของโคโลนีเชื้อราบนอาหารที่ผสมสารละลายเกลือ (มิลลิเมตร)
DC คือ เส้นผ่านศูนย์กลางของโคโลนีเชื้อราบนอาหาร PDA (มิลลิเมตร)
1.3. ศึกษาผลของสารละลายเกลือต่อมันเทศสายพันธุ์สีม่วง
1 การเตรียมมันเทศทดลอง
เก็บตัวอย่างมันเทศจากต้าบลบ้านม้า อ้าเภอบางประหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หลังจากการ
เพาะปลูกเป็นเวลา 120 วัน ที่มีน้าหนักเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 100 ถึง 200 กรัม แบ่งมันเทศออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม
ควบคุม และกลุ่มที่จุ่มด้วยสารละลายโซเดียมคาร์บอเนตเข้มข้น 1 และ 2 เปอร์เซ็นต์ เก็บน้าตัวอย่างมันเทศที่
อุณหภูมิห้อง (26 ถึง 29 องศาเซลเซียส) และอุณหภูมิแช่เย็น (12 ถึง 16 องศาเซลเซียส) น้ามาวิเคราะห์การ
เปลี่ยนแปลงทางกายภาพ เคมี การถูกท้าลายด้วยแมลงและจุลินทรีย์ ทุก 3 วันในมันเทศที่เก็บที่อุณหภูมิห้อง และ
ทุก 7 วัน ในมันเทศที่เก็บที่อุณหภูมิแช่เย็น เป็นเวลา 42 วัน
1.1 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพระหว่างการเก็บรักษา
1.1.1 การวิเคราะห์การสูญเสียน้้าหนัก
วิเคราะห์น้าหนักที่สูญเสีย (เปอร์เซ็นต์) เป็นอัตราส่วนระหว่างน้้าหนักที่สูญเสียต่อ
น้้าหนักเริ่มต้นของตัวอย่าง และค้านวณน้้าหนักที่สูญเสียตามสมการ
น้้าหนักที่สูญเสีย (weight loss) (เปอร์เซ็นต์) = W0 – Wi × 100
W0
W0 คือ น้้าหนักมันเทศในวันแรกของการเก็บรักษา (กรัม)
Wi คือ น้้าหนักมันเทศที่เก็บรักษาที่ระยะเวลาต่างๆ (กรัม)
1.1.2 การวิเคราะห์การงอกของมันเทศ
ท้าการนับจ้านวนมันเทศที่งอกและจ้านวนมันเทศทั้งหมด เปอร์เซ็นต์การงอกค้านวณ
จาก อัตราส่วนของมันเทศที่งอกต่อจ้านวนของหัวมันเทศทั้งหมด ตามสมการ
การงอก (เปอร์เซ็นต์) = Ni × 100
NT
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Ni คือ จ้านวนมันเทศที่ออก (หัว)
NT คือ จ้านวนมันเทศทั้งหมด (หัว)
1.1.3 การวิเคราะห์ค่าสีด้วยเครื่องวัดสี
วัดสีส่วนของมันเทศจ้านวน 30 หัว หัวละ 5 ซ้้า ด้วยเครื่อง HunterLab UltraScan
*
VIS ค่าที่วัด ได้แก่ ค่าสี L (ค่าความสว่างมีค่า 0-100 โดย 0 หมายถึง วัตถุมีความสว่างสีด้า, 100 หมายถึง วัตถุมี
ความสว่างสีขาว) ค่าสี a* (+ หมายถึง วัตถุมีสีออกแดง, - หมายถึง วัตถุมีสีออกเขียว) และ b* (+ หมายถึง วัตถุมีสี
ออกเหลือง, - หมายถึง วัตถุมีสีออกน้้าเงิน)
1.2 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางเคมีระหว่างการเก็บรักษา
1.2.1 การวิเคราะห์ปริมาณน้้าตาลรีดิวซ์
วิเคราะห์ปริมาณน้้าตาลรีดิวซ์ในมันเทศตามวิธีของ Sawai และคณะ (2009) โดยบด
มันเทศหนัก 2 กรัม ในโกร่งที่มีน้าปริมาตร 10 มิลลิลิตร และสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น 0.15 นอร์
มอล ปริมาตร 5 มิลลิลิตร น้าไปปั่นเหวี่ยงที่ความเร็วรอบ 10,000×g เป็นเวลา 10 นาที เก็บส่วนใสน้ามาวิเคราะห์
ปริมาณน้้าตาลรีดิวซ์ด้วยวิธี DNS และสารละลายมาตรฐานใช้สารละลายมอลโทสเข้มข้น 0-2 มิลลิกรัมต่อ
มิลลิลิตร
.1.3 การศึกษาความเสียหายของมันเทศจากแมลง
วิเคราะห์การสูญเสียของมันเทศจากแมลง โดยการชั่งน้้าหนักส่วนมันเทศที่ถูกท้าลายด้วย
แมลงเปรียบเทียบกับน้้าหนักของมันเทศ และค้านวณการสูญเสียตามสมการ
การสูญเสียจากแมลง (เปอร์เซ็นต์) = Ni × 100
NT
Ni คือ น้้าหนักของมันเทศที่ถูกท้าลายด้วยแมลง (กรัม)
NT คือ น้้าหนักของมันเทศทั้งหัว (กรัม)
1.4 ศึกษาความเสียหายของมันเทศจากการเน่าเสีย
วิเคราะห์เปอร์เซ็นต์การเน่าเสียของมันเทศ โดยให้คะแนนเป็น 0 (ไม่มีการเน่าเสีย); 1 (มีการ
เน่าเสียเป็นจุดเล็กจ้านวน 1 ถึง 3 จุด); 2 (มีการเน่าเสีย 1/4 ถึง 1/2); 3 (มีการเน่าเสีย 1/2 ถึง 3/4) และ 4 (มี
การเน่าเสีย 3/4 ถึงเน่าเสียทั้งหัว) และค้านวณการเน่าเสีย ตามสมการ
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ดัชนีการเน่าเสีย = (0 × จ้านวนของมันเทศที่ให้คะแนนเท่ากับ 0 + 1 × จ้านวนของมันเทศที่ให้คะแนนเท่ากับ 1
+ 2 × จ้านวนของมันเทศที่ให้คะแนนเท่ากับ 2 + 3 × จ้านวนของมันเทศที่ให้คะแนนเท่ากับ 3
+ 4 × จ้านวนของมันเทศที่ให้คะแนนเท่ากับ 4)/ จ้านวนมันเทศทั้งหมด
1.4. การถ่ายทอดองค์ความรู้การยืดอายุการเก็บรักษามันเทศ
ถ่ายทอดองค์ค วามรู้ ก ารยื ดอายุ การเก็ บรั กษามัน เทศให้ กับ เกษตรผู้ ป ลู กมั นเทศจากวิส าหกิ จชุ มชน
เกษตรกรบ้านทับน้้า ต้าบลบ้านม้า อ้าเภอบางประหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นแนวทางให้กับเกษตรกร
จัดการกับมันเทศหลังการเก็บเกี่ยว และคาดการณ์รายได้ที่เพิ่มขึ้นของเกษตรกรผู้ปลูกมันเทศเมื่อใช้วิธีการยืดอายุ
การเก็บมันเทศด้วยวิธีการที่เหมาะสม
ผลการศึกษา
การคัดแยกเชื้อราก่อโรคจากมันเทศ
การคัดแยกเชื้อราจากมันเทศที่เน่าเสียที่อุณหภูมิห้องและแช่เย็ น พบว่าเริ่มมีการเจริญของเชื้อราบริเวณ
มันเทศที่มี การขุดตั้งแต่สัปดาห์ที่ 3 ของการเก็บรักษาที่ทั้งสองอุณหภูมิ เนื่องจากการขุดท้าให้มันเทศเกิดบาดแผล
เป็นผลให้จุลินทรีย์บุกรุกและเพิ่มจ้านวนจนเกิดการเน่าเสียในเวลาต่อมา ซึ่งมีรายงานว่าเชื้อราที่เป็นสาเหตุ ท้าให้
มันเทศเกิดการเสื่อมเสีย ได้แก่ Aspergillus ochraceus, Ceratocystis filmbriata, Botryodiplodia
theobroame, Fusarium spp., Macrophomina phascolina, Rhizopus spp., Sclerotium rolfsii,
Cochliobolus lunatus, Rhizoctonia solani, Gliomastix novaezelandiae และ Plenodomus
destruens (Ray และ Tomlins, 2010; Ray และ Nedunchezhiyan, 2012) จากการทดลองสามารถคัดแยก
เชื้อราที่ท้าให้มันเทศเสื่อมเสียที่อุณหภูมิแช่เย็นจ้านวน 3 ไอโซเลท ได้แก่ F24C, F64C และ F74C และ
อุณหภูมิห้องจ้านวน 4 ไอโซเลท ได้แก่ F2RT, V1RT, V2RT และ V3RT โดยลักษณะการเจริญของเชื้อราบน
อาหาร PDA และลักษณะทางสัณฐานวิทยาภายใต้กล้องจุลทรรศน์ แสดงดังตารางที่ 1 นอกจากนี้ยังได้มีการ
เปรียบเทียบสีของเส้นใย สปอร์ และลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเชื้อรากับงานวิจัยของ Guno และคณะ (2015)
และ Ogbonna และคณะ (2015) คาดว่าเชื้อราไอโซเลท F24C และไอโซเลท V2RT น่าจะอยู่ในจีนัส Aspergillus
และ Penicillium ตามล้าดับ แต่อย่างไรก็ตามต้องมีทดสอบการเจริญในอาหารและอุณหภูมิที่แตกต่างกัน หรือ
การทดสอบอื่นๆ ที่มีความจ้าเป็นต่อการจัดจ้าแนกเชื้อราในระดับจีนัสและสปีชีส์ รวมถึงการวิเคราะห์ล้าดับนิวคลี
โอไทด์ตอ่ ไป
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55

ตารางที่ 1 ลักษณะของเชื้อราก่อโรคในมันเทศ
เวลา
ไอโซเลท

บ่ม

ลักษณะการเจริญของเชื้อราภายใต้กล้องภ่ายภาพ

เส้นใย

สปอร์

3

ขาว

ด้า

5

ขาว

ด้า

(วัน)

ด้านหน้า

ด้านหลัง

ลักษณะโคโลนีของเชื้อรา
ภาพเชื้อราภายใต้กล้องจุลทรรศน์

F24C

34

55

ตารางที่ 1 ลักษณะของเชื้อราก่อโรคในมันเทศ (ต่อ)

3

ขาว

เขียว

5

ขาว

เขียว

3

ขาว

ด้า

F64C

F74C
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ตารางที่ 1 ลักษณะของเชื้อราก่อโรคในมันเทศ (ต่อ)

5

ขาว

ด้า

3

ขาว

ขาว

5

ขาว

ขาว

F2RT

36

55

ตารางที่ 1 ลักษณะของเชื้อราก่อโรคในมันเทศ (ต่อ)
3
ขาว

เขียว

5

ขาว

เขียว

3

ขาว

เขียวเข้ม

V1RT

V2RT
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ตารางที่ 1 ลักษณะของเชื้อราก่อโรคในมันเทศ (ต่อ)

5

ขาว

เขียวเข้ม

3

ขาว

น้้าตาล

5

ขาว

น้้าตาล

V3RT
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2. การศึกษาผลของสารละลายเกลือต่อการยับยั้งเชื้อราก่อโรคในจานทดลอง (In vitro)
ศึกษาผลของสารละลายเกลือ 3 ชนิด ได้แก่ โซเดียมคาร์บอเนต ไดโพแทสเซียมไฮโดรเจนฟอสเฟต และ
โซเดียมอะซิเตท ที่ความเข้มข้น 3 ระดับ คือ 0.5, 1 และ 2 เปอร์เซ็นต์ ต่อการเจริญของเชื้อราก่อโรคทั้ง 7 ไอโซ
เลท
2.1 ผลของสารละลายเกลือโซเดียมคาร์บอเนตต่อการยับยั้งเชื้อราก่อโรคในมันเทศ
จากผลการทดลองพบว่าสารละลายเกลือโซเดียมคาร์บอเนตที่ความเข้มข้น 0.5 เปอร์เซ็นต์ มีผลใน
การยับยั้งเชื้อราก่อโรคไอโซเลท V2RT มากที่สุด รองลงมา คือ F2RT และ V3RT แต่กลับส่งเสริมการเจริญของ
เชื้อราไอโซเลท F64C, F74C และ V1RT อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (ตารางที่ 2) ซึ่งจากรายงานของ Boumaaza
(2015) พบว่าการใช้เกลือโซเดียมคลอไรด์ที่ความเข้มข้นต่้า ท้าให้เชื้อสามารถใช้สารละลายเกลือเหล่านี้ในการ
เจริญเติบโตได้ และเมื่อใช้สารละลายเกลือโซเดียมคาร์ บอเนตที่ความเข้มข้นสูงขึ้น (1 และ 2 เปอร์เซ็นต์) พบว่า
การเจริญของเชื้อราก่อโรคไอโซเลท F74C ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ที่ระดับความเข้มข้นของ
เกลือ 1 และ 2 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่เชื้อราก่อโรคอีก 6 ไอโซเลท การใช้เกลือโซเดียมคาร์บอเนตเข้มข้น 2
เปอร์เซ็นต์ สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อราก่อโรคได้มากกว่าที่ความเข้ม 1 เปอร์เซ็นต์ อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ
แสดงให้เห็นว่าเกลือโซเดียมคาร์บอเนตที่ความเข้มข้น 2 เปอร์เซ็นต์ มีประสิทธิภาพสูงสุดในการยับยั้งเชื้อราก่อโรค
ในทุกไอโซเลท เมื่อทดสอบในระดับจานทดลอง โดยกลไกการยับยั้งเชื้อรา เกิดจากการเคลื่อนที่ของตัวท้าละลาย
ภายในเซลล์ที่มีความเข้มข้นต่้าไปยังตัวท้าละลายภายนอกเซลล์ที่มีความเข้มข้นสูงจากปฏิกิริยาออสโมซิส ท้าให้น้า
ไหลออกจากเซลล์ของจุลินทรีย์ เซลล์เหี่ยวหรือตายไปในที่สุด (วลัยพร, 2560) แต่อย่างไรก็ตาม การใช้สารละลาย
เกลือที่ความเข้มข้นสูง (2 เปอร์เซ็นต์) อาจส่งผลให้มันเทศเหี่ยว จากการสูญเสียน้้าออกจากเซลล์ ดังนั้นจึงต้องมี
การศึกษาผลของเกลือโซเดียมคาร์บอเนตกับมันเทศต่อไป
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ตารางที่ 2 ผลของเกลือโซเดียมคาร์บอเนตต่อการเจริญของเชื้อราก่อโรคในมันเทศ
ไอโซเลท

การเจริญของเชื้อราก่อโรคที่เกลือความเข้มข้น 3 ระดับ (เปอร์เซ็นต์)
0.5

1

2

F24C

106.07±2.51Ca

13.23±1.29Fb

7.63±0.39Gc

F64C

121.67±1.67ABa

100.00±0.00Ab

66.67±0.00Bc

F74C

127.61±6.85Aa

11.14±0.57Fb

11.25±0.48Fb

F2RT

92.48±0.74Da

69.03±0.53Db

43.81±0.33Bc

V1RT

125.19±3.75ABa

86.94±2.10Cb

70.71±1.71Ac

V2RT

72.86±2.02Ea

43.97±1.53Eb

23.97±1.53Ec

V3RT

117.94±5.52Da

94.43±1.60Bb

65.00±0.70Cc

หมายเหตุ ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวเล็กที่ต่างกันเป็นการเปรียบเทียบแนวนอน แสดงถึงมีความแตกต่างอย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติระหว่างการเจริญของเชื้อราที่ระดับความเข้มข้นของสารละลายเกลือทั้งสามระดับ
ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวใหญ่ที่ต่างกันเป็นการเปรียบเทียบแนวตั้ง แสดงถึงมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติระหว่างการเจริญของเชื้อราที่ระดับความเข้มข้นเดียวกันในแต่ละไอโซเลท
2.2 ผลของสารละลายเกลือไดโพแทสเซียมไฮโดรเจนฟอสเฟตต่อการยับยั้งเชื้อราก่อโรคในมันเทศ
จากการศึกษาผลของสารละลายไดโพแทสเซียมไฮโดรเจนฟอสเฟตต่อการเจริญของเชื้อราก่อโรคใน
มันเทศ พบว่าสารละลายเกลือชนิดนี้กระตุ้นการเจริญของเชื้อราก่อโรคทุกไอโซเลท เนื่องจากเกลือไดโพแทสเซียม
ไฮโดรเจนฟอสเฟตมีคุณสมบัติเป็นบัฟเฟอร์ สามารถช่วยให้เชื้อมีคุณสมบัติการเจริญได้ดีขึ้น โดยอาจช่วยปรับ
สภาวะความเป็นกรดด่างไม่ให้เปลี่ยนแปลงไปตามสารเมทาบอไลท์ที่เชื้อผลิตออกมาระหว่างการเจริญ (หนึ่ง ,
2557) (ตารางที่ 3) ซึ่งสารละลายไดโพแทสเซียมไฮโดรเจนฟอสเฟตทั้งสามระดับความเข้มข้น พบว่ามีผลต่อการ
ส่งเสริมการเจริญของเชื้อรา V1RT น้อยที่สุด ขณะที่ความเข้มข้นของเกลือที่ 0.5 และ 1 เปอร์เซ็นต์ ส่งเสริมการ
เจริญของไอโซเลท F74C มากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบที่ระดับความเข้มข้นของเกลือต่างกันแต่ไอโซเลทเดียวกัน
พบว่าสารละลายไดโพแทสเซียมไฮโดรเจนฟอสเฟตส่งเสริมการเจริญของเชื้อราในลักษณะที่แตกต่างกัน 5 แบบ
คือ ส่งเสริมการเจริญของเชื้อราที่ทุกระดับความเข้มข้นที่ทดสอบอย่างไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ
(F24C และ V1RT) ส่งเสริมการเจริญอย่างมากที่ความเข้มข้น 0.5 และ 1 เปอร์เซ็นต์ และลดลงที่ความเข้มข้น 2
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เปอร์เซ็นต์ (F74C) ส่งเสริมการเจริญเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติเมื่อใช้ความเข้มข้น 2 เปอร์เซ็นต์ (F64C และ
V2RT) และส่งเสริมการเจริญสูงสุดที่ความเข้มข้น 0.5 และ 1 เปอร์เซ็นต์ และประสิทธิภาพจะลดต่้าลงที่ความ
เข้มข้น 2 เปอร์เซ็นต์ (F2RT) ซึ่งจากการทดลองจึงสรุปได้ว่าการใช้สารละลายไดโพแทสเซียมไฮโดรเจนฟอสเฟตที่
ระดับความเข้มข้น 0.5 1 และ 2 เปอร์เซ็นต์ ไม่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อราก่อโรคส่วนใหญ่ที่คัดแยก แต่
กลับส่งเสริมการเจริญของเชื้อราก่อโรค
ตารางที่ 3 ผลของเกลือไดโพแทสเซียมไฮโดรเจนฟอสเฟตต่อการเจริญของเชื้อราก่อโรคในมันเทศ
ไอโซเลท

การเจริญของเชื้อราก่อโรคที่เกลือความเข้มข้น 3 ระดับ (เปอร์เซ็นต์)
0.5

1

2

F24C

151.48±2.28Da

147.84±1.04Da

144.08±0.85Cb

F64C

204.03±2.85Bb

201.61±1.39Bb

216.03±3.01Aa

F74C

227.89±4.08Aa

227.89±3.33Aa

141.98±0.74Cb

F2RT

145.49±2.65Ea

127.94±1.63Fb

119.97±2.81Dc

V1RT

127.32±3.27Fns

128.09±2.67Fns

124.38±1.93Dns

V2RT

161.58±1.87Cb

168.34±2.35Cb

200.46±13.50Ba

V3RT

160.54±0.70Ca

137.84±1.77Eb

139.77±1.80Cb

หมายเหตุ ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวเล็กที่ต่า งกันเป็นการเปรียบเทียบแนวนอน แสดงถึงมีความแตกต่างอย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติระหว่างการเจริญของเชื้อราที่ระดับความเข้มข้นของสารละลายเกลือทั้งสามระดับ
ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวใหญ่ที่ต่างกันเป็นการเปรียบเทียบแนวตั้ง แสดงถึงมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติระหว่างการเจริญของเชื้อราที่ระดับความเข้มข้นเดียวกันในแต่ละไอโซเลท
2.3 ผลของสารละลายเกลือโซเดียมอะซิเตทต่อการยับยั้งเชื้อราก่อโรคในมันเทศ
จากผลการทดลองพบว่าสารละลายโซเดียมอะซิเตทส่งผลต่อการเจริญของเชื้อราในแต่ละไอโซเลทที่
แตกต่างกัน กล่าวคือ สารละลายเกลือที่ความเข้มข้น 0.5 เปอร์เซ็นต์ จะลดการเจริญขอไอโซเลท F24C ได้อย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติ และเมื่อความเข้มข้นสูงขึ้น (1 เปอร์เซ็นต์) กลับยับยั้งการเจริญของไอโซเลท F74C และ V1RT
มากกว่าไอโซเลทอื่นอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ในขณะที่ระดับความเข้มข้นของเกลือต่างกันแต่ไอโซเลทเดียวกัน
กระตุ้นการเจริญของเชื้อราไอโซเลท F64C และ V2RT ที่ทุกระดับความเข้มข้นของสารละลายเกลือ แต่เมื่อใช้
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เกลือที่ระดับความเข้มข้นสูงขึ้น จะลดการเจริญลง ขณะที่กระตุ้นการเจริญของเชื้อราไอโซเลท F24C และ V3RT
อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติเมื่อใช้เกลือที่ระดับความเข้มข้นสูงขึ้น และมีผลในการยับยั้งการเจริญของเชื้อราก่อโรคไอ
โซเลท F74C และ F2RT อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ เมื่อใช้เกลือเข้มข้น 2 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 4) ดังนั้นแสดงให้
เห็นว่าเกลือโซเดียมอะซิเตทส่งผลต่อการเจริญของเชื้อราแต่ละชนิดแตกต่างกันไป
ตารางที่ 4 ผลของเกลือโซเดียมอะซิเตทต่อการเจริญของเชื้อราก่อโรคในมันเทศ
การเจริญของเชื้อราก่อโรคที่เกลือความเข้มข้น 3 ระดับ (เปอร์เซ็นต์)

ไอโซเลท

0.5

1

2

F24C

30.94±1.17Fc

86.12±0.95ABb

95.15±1.98Ca

F64C

135.57±1.12Ba

118.39±0.30Bb

112.26±1.96Bc

F74C

75.73±1.44Ea

80.94±0.62Da

57.37±0.35Eb

F2RT

94.18±2.22Ca

94.58±2.84Ca

82.45±1.94Db

V1RT

87.64±1.34Da

82.84±0.69Db

94.18±0.08Ca

V2RT

156.35±1.12Aa

144.27±9.01Aa

112.41±2.66Bb

V3RT

96.48±1.68Cb

93.40±0.10Cb

126.38±0.41Aa

หมายเหตุ ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวเล็กที่ต่างกันเป็ นการเปรียบเทียบแนวนอน แสดงถึงมีความแตกต่างอย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติระหว่างการเจริญของเชื้อราที่ระดับความเข้มข้นของสารละลายเกลือทั้งสามระดับ
ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวใหญ่ที่ต่างกันเป็นการเปรียบเทียบแนวตั้ง แสดงถึงมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติระหว่างการเจริญของเชื้อราที่ระดับความเข้มข้นเดียวกันในแต่ละไอโซเลท
จากผลการศึกษาสารละลายเกลือทั้งสามชนิดต่อการยับยั้งเชื้อราก่อโรคในมันเทศที่แยกได้จากแปลงของ
กลุ่มปลูกมันเทศ วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรบ้านทับน้้า ต้าบลบ้านม้า อ้าเภอบางประหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พบว่าสารละลายเกลือโซเดียมคาร์บอเนตมีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อราก่อโรคในระดับจานทดลองมากที่สุด จึง
คัดเลื อกชนิ ดนี้ เพื่อศึกษาผลของโซเดีย มคาร์บอเนตต่อการยืดอายุการเก็บรักษามันเทศกับมันเทศทดลองที่
อุณหภูมิห้องและแช่เย็นต่อไป
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ผลการทดลอง
การเก็บรักษามันเทศสายพันธุ์ สีม่วงที่ได้จากต้าบลทับน้้า อ้าเภอบางประหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หลังจากการเก็บเกี่ยว 120 วัน โดยทดลองจุ่มมันเทศในสารละลายโซเดียมคาร์บอเนตเข้มข้น 1 และ 2 เปอร์เซ็นต์
เป็นเวลา 3 นาที จากนั้นเก็บรักษามันเทศที่ 2 อุณหภูมิ คือ อุณหภูมิห้อง และอุณหภูมิแช่เย็น เพื่อท้าการศึกษา
การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ เคมี การท้าลายด้วยแมลง และการเน่าเสียจากจุลินทรีย์
1. การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของมันเทศระหว่างการเก็บรักษา
1.1 การสูญเสียน้้าหนักของมันเทศ
จากการเปรียบเทียบการสูญเสียน้้าหนักของมันเทศระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้องและอุณหภูมิ
แช่เย็นที่ระยะเวลา 14 วัน พบว่ามันเทศที่เก็บรักษาที่อุณหภูมิห้องที่ไม่ผ่านการจุ่มสาร (RT) มีการสูญเสียน้้าหนัก
(1.07 ถึง 1.97 เปอร์เซ็นต์) มากกว่ามันเทศที่เก็บรักษาที่อุณหภูมิห้องที่จุ่มสารละลายโซเดียมคาร์บอเนตเข้มข้น 1
เปอร์เซ็นต์ (RT1) และ 2 เปอร์เซ็นต์ (RT2) (0.25 ถึง 1.25 เปอร์เซ็นต์ และ 0.30 ถึง 0.54 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ)
อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ โดยมันเทศ RT1 และ RT2 ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติทางด้านการ
สูญเสียน้้าหนัก ขณะที่มันเทศที่เก็บรักษาอุณหภูมิแช่เย็นทั้งสามสภาวะ (C, C1 และ C2) มีการสูญเสียน้้าหนักมาก
ขึ้นตามระยะเวลา แต่ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติของการสูญเสียน้้าหนักตลอดระยะเวลาการเก็บ
รักษา โดยมีการสูญเสียน้้าหนัก 0.54 ถึง 1.59 เปอร์เซ็นต์ 0.43 ถึง 1.41 เปอร์เซ็นต์ และ 0.45 ถึง 1.92
เปอร์เซ็นต์ ตามล้า ดับ ในระยะเวลา 42 วัน (ภาพที่ 1) จากการทดลองแสดงให้เห็นว่าสารละลายโซเดียม
คาร์บอเนตเข้มข้น 1 และ 2 เปอร์เซ็นต์ ช่วยลดการสูญเสียน้้าหนักของมันเทศที่เก็บที่อุณหภูมิห้อง แต่ ไม่ส่งผลต่อ
การสูญเสียน้้าหนักของมันเทศที่เก็บอุณหภูมิแช่เย็น
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ภาพที่ 1 การสูญเสียน้้าหนักของมันเทศที่สภาวะต่างๆ
หมายเหตุ ตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ที่แตกต่างกันแสดงถึงมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ
ของการสูญเสียน้้าหนักของมันเทศ เมื่อเปรียบเทียบมันเทศที่สภาวะต่างกันในวันเดียวกัน
ตัว อักษรพิมพ์เล็กที่แตกต่างกันแสดงถึงมีความแตกต่างอย่างมีนัยส้ าคัญทางสถิติของการสู ญเสี ย
น้้าหนักของมันเทศ เมื่อเปรียบเทียบมันเทศในสภาวะเดียวกันที่ระยะเวลาต่างกัน
* แสดงถึง ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติของการสูญเสียน้้าหนัก
แสดงถึง มันเทศที่ไม่ผ่านการจุ่มสาร และเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง (RT)
แสดงถึง มันเทศผ่านการจุ่มในสารละลายโซเดียมคาร์บอเนตเข้มข้น 1 เปอร์เซ็นต์ และเก็บรักษาที่
อุณหภูมิห้อง (RT1)
แสดงถึง มันเทศผ่านการจุ่มในสารละลายโซเดียมคาร์บอเนตเข้มข้น 2 เปอร์เซ็นต์ และเก็บรักษาที่
อุณหภูมิห้อง (RT2)
แสดงถึง มันเทศที่ไม่ผ่านการจุ่มสาร และเก็บรักษาที่อุณหภูมิแช่เย็น (C)
แสดงถึง มันเทศผ่านการจุ่มในสารละลายโซเดียมคาร์บอเนตเข้มข้น 1 เปอร์เซ็ นต์ และเก็บรักษาที่
อุณหภูมิแช่เย็น (C1)
แสดงถึง มันเทศผ่านการจุ่มในสารละลายโซเดียมคาร์บอเนตเข้มข้น 2 เปอร์เซ็นต์ และเก็บรักษาที่
อุณหภูมิแช่เย็น (C2)
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1.2 การงอกของมันเทศ
พบการงอกของมันเทศ RT และ RT1 ตั้งแต่วันที่ 7 ของการเก็บรักษา โดยมีเปอร์เซ็นต์การงอกอยู่ที่
86.67 และ 56.67 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ และการงอกจะเพิ่มมากขึ้นในวันที่ 14 โดยมันเทศ RT1 มีการงอกต่้า
กว่า RT อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ แสดงให้เห็นว่าสารละลายโซเดียมคาร์บอเนตช่วยลดการงอกของมันเทศที่
อุณหภูมิห้องได้ถึง 30 และ 26.67 เปอร์เซ็นต์ ในวันที่ 7 และ 14 ของการเก็บรักษา ขณะที่มันเทศที่เก็บรักษา
อุณหภูมิแช่เย็น ไม่พบการงอกทั้ง C, C1 และ C2 ตลอดระยะเวลา 42 วัน (ภาพที่ 2) ซึ่งอุณหภูมิต่้าเป็นปัจจัยหลัก
ที่ช่วยชะลอการงอกของมันเทศ โดยจากการทดลอง 42 วัน ยังไม่พบความแตกต่างของสารละลายเกลือที่มีผลต่อ
การงอก เมื่อเก็บมันเทศที่อุณหภูมิแช่เย็น

ภาพที่ 2 การงอกของมันเทศที่สภาวะต่างๆ
หมายเหตุ ตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ที่แตกต่างกันแสดงถึงมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ
ของการสูญเสียน้้าหนักของมันเทศ เมื่อเปรียบเทียบมันเทศที่สภาวะต่างกันในวันเดียวกัน
ตัว อักษรพิมพ์เล็กที่แตกต่างกันแสดงถึงมีความแตกต่างอย่างมีนัยส้ าคัญทางสถิติของการสู ญเสี ย
น้้าหนักของมันเทศ เมื่อเปรียบเทียบมันเทศในสภาวะเดียวกันที่ระยะเวลาต่างกัน
* แสดงถึง ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติของการงอก
แสดงถึง มันเทศที่ไม่ผ่านการจุ่มสาร และเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง (RT)
แสดงถึง มันเทศผ่านการจุ่มในสารละลายโซเดียมคาร์บอเนตเข้มข้น 1 เปอร์เซ็นต์ และเก็บรักษาที่
อุณหภูมิห้อง (RT1)
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แสดงถึง มันเทศผ่านการจุ่มในสารละลายโซเดียมคาร์บอเนตเข้มข้น 2 เปอร์เซ็นต์ และเก็บรักษาที่
อุณหภูมิห้อง (RT2)
แสดงถึง มันเทศที่ไม่ผ่านการจุ่มสาร และเก็บรักษาที่อุณหภูมิแช่เย็น (C)
แสดงถึง มันเทศผ่านการจุ่มในสารละลายโซเดียมคาร์บอเนตเข้มข้น 1 เปอร์เซ็ นต์ และเก็บรักษาที่
อุณหภูมิแช่เย็น (C1)
แสดงถึง มันเทศผ่านการจุ่มในสารละลายโซเดียมคาร์บอเนตเข้มข้น 2 เปอร์เซ็นต์ และเก็บรักษาที่
อุณหภูมิแช่เย็น (C2)
1.3 สีของมันเทศ
1.3.1 ค่าความสว่าง
หลังการจุ่มมันเทศในสารละลายโซเดียมคาร์บอเนตเข้มข้น 1 และ 2 เปอร์เซ็นต์ ไม่พบความ
แตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติของค่าความสว่าง เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้มีการจุ่ม เช่นเดียวกับไม่มีความ
แตกต่างอย่างชัดเจนของความสว่างของมันเทศ ตลอดการเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้องและแช่เย็น เป็นเวลา 14 วัน
และ 42 วัน ตามล้าดับ (ภาพที่ 3) แสดงให้เห็นว่าสารละลายโซเดียมคาร์บอเนตไม่ส่งผลต่อความสว่างของมันเทศ

ภาพที่ 3 ค่าความสว่างของมันเทศที่สภาวะต่างๆ
หมายเหตุ ตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ที่แตกต่างกันแสดงถึงมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ
ของการสูญเสียน้้าหนักของมันเทศ เมื่อเปรียบเทียบมันเทศที่สภาวะต่างกันในวันเดียวกัน
ตัว อักษรพิมพ์เล็กที่แตกต่างกันแสดงถึงมีความแตกต่างอย่างมีนัยส้ าคัญทางสถิติของการสู ญเสี ย
น้้าหนักของมันเทศ เมื่อเปรียบเทียบมันเทศในสภาวะเดียวกันที่ระยะเวลาต่างกัน
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* แสดงถึง ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติของค่าความสว่าง
แสดงถึง มันเทศที่ไม่ผ่านการจุ่มสาร และเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง (RT)
แสดงถึง มันเทศผ่านการจุ่มในสารละลายโซเดียมคาร์บอเนตเข้มข้น 1 เปอร์เซ็นต์ และเก็บรักษาที่
อุณหภูมิห้อง (RT1)
แสดงถึง มันเทศผ่านการจุ่มในสารละลายโซเดียมคาร์บอเนตเข้มข้น 2 เปอร์เซ็นต์ และเก็บรักษาที่
อุณหภูมิห้อง (RT2)
แสดงถึง มันเทศที่ไม่ผ่านการจุ่มสาร และเก็บรักษาที่อุณหภูมิแช่เย็น (C)
แสดงถึง มันเทศผ่านการจุ่มในสารละลายโซเดียมคาร์บอเนตเข้มข้น 1 เปอร์เซ็ นต์ และเก็บรักษาที่
อุณหภูมิแช่เย็น (C1)
แสดงถึง มันเทศผ่านการจุ่มในสารละลายโซเดียมคาร์บอเนตเข้มข้น 2 เปอร์เซ็นต์ และเก็บรักษาที่
อุณหภูมิแช่เย็น (C2)
1.3.2 ค่าสีแดง
จากการทดลอง ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติของค่าสีแดงเช่นเดียวกับค่า
ความสว่างระหว่างมันเทศทั้ง 6 กลุ่มหลังการจุ่มมันเทศในสารละลายเกลือ แต่ระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง
พบว่ามันเทศ RT1 และ RT2 มีแนวโน้มของค่าสีแดงลดลงอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ตลอดเวลาการเก็บรักษา 14
วัน เมื่อเก็บที่อุณหภูมิแช่เย็น พบว่าค่าสีแดงของมันเทศ C และ C2 มีแนวโน้มลดลงระหว่างการเก็บรักษาเป็นเวลา
42 วัน แต่ไม่พบการเปลี่ยนแปลงอย่างชั ดเจนในมันเทศ C1 (ภาพที่ 4) แสดงให้เห็นว่าสารละลายโซเดียม
คาร์บอเนต ท้าให้มันเทศมีสีแดงลดลง

ภาพที่ 4 ค่าสีแดงของมันเทศที่สภาวะต่างๆ
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หมายเหตุ ตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ที่แตกต่างกันแสดงถึงมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ
ของการสูญเสียน้้าหนักของมันเทศ เมื่อเปรียบเทียบมันเทศที่สภาวะต่างกันในวันเดียวกัน
ตัว อักษรพิมพ์เล็กที่แตกต่างกันแสดงถึงมีความแตกต่างอย่างมีนัยส้ าคัญทางสถิติของการสู ญเสี ย
น้้าหนักของมันเทศ เมื่อเปรียบเทียบมันเทศในสภาวะเดียวกันที่ระยะเวลาต่างกัน
แสดงถึง มันเทศที่ไม่ผ่านการจุ่มสาร และเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง (RT)
แสดงถึง มันเทศผ่านการจุ่มในสารละลายโซเดียมคาร์บอเนตเข้มข้น 1 เปอร์เซ็นต์ และเก็บรักษาที่
อุณหภูมิห้อง (RT1)
แสดงถึง มันเทศผ่านการจุ่มในสารละลายโซเดียมคาร์บอเนตเข้มข้น 2 เปอร์เซ็นต์ และเก็บรักษาที่
อุณหภูมิห้อง (RT2)
แสดงถึง มันเทศที่ไม่ผ่านการจุ่มสาร และเก็บรักษาที่อุณหภูมิแช่เย็น (C)
แสดงถึง มันเทศผ่านการจุ่มในสารละลายโซเดียมคาร์บอเนตเข้มข้น 1 เปอร์เซ็ นต์ และเก็บรักษาที่
อุณหภูมิแช่เย็น (C1)
แสดงถึง มันเทศผ่านการจุ่มในสารละลายโซเดียมคาร์บอเนตเข้มข้น 2 เปอร์เซ็นต์ และเก็บรักษาที่
อุณหภูมิแช่เย็น (C2)
1.3.3 ค่าสีเหลือง
เมื่อจุ่มมันเทศลงในสารละลายโซเดียมคาร์บอเนตเข้มข้น 1 และ 2 เปอร์เซ็นต์ ส่งผลให้มัน
เทศมีสีเหลืองเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้จุ่มสาร แต่ไม่พบการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ
ของค่าสีเหลืองที่เก็บอุณหภูมิห้อง เมื่อเก็บมันเทศที่อุณหภูมิแช่เย็น ค่าสีเหลืองของมันเทศ C มีการลดลงอย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติในช่วงวันที่ 7 ถึง 21 และเพิ่มขึ้นอีกครั้งในวันที่ 28 ถึง 42 ส่วนมันเทศ C1 และ C2 ไม่มีความ
แตกต่างของค่าสีเหลืองอย่างชัดเจน ตลอดการเก็บเป็ นเวลา 42 วัน (ภาพที่ 5) แสดงให้เห็นว่าสารละลายเกลือ
โซเดียมคาร์บอเนตช่วยรักษาความคงตัวของค่าสีเหลืองของมันเทศ เมื่อเก็บที่อุณหภูมิแช่เย็น
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ภาพที่ 5 ค่าสีแดงของมันเทศที่สภาวะต่างๆ
หมายเหตุ ตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ที่แตกต่างกันแสดงถึงมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ
ของการสูญเสียน้้าหนักของมันเทศ เมื่อเปรียบเทียบมันเทศที่สภาวะต่างกันในวันเดียวกัน
ตัว อักษรพิมพ์เล็กที่แตกต่างกันแสดงถึงมีความแตกต่างอย่างมีนัยส้ าคัญทางสถิติของการสู ญเสี ย
น้้าหนักของมันเทศ เมื่อเปรียบเทียบมันเทศในสภาวะเดียวกันที่ระยะเวลาต่างกัน
แสดงถึง มันเทศที่ไม่ผ่านการจุ่มสาร และเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง (RT)
แสดงถึง มันเทศผ่านการจุ่มในสารละลายโซเดียมคาร์บอเนตเข้มข้น 1 เปอร์เซ็นต์ และเก็บรักษาที่
อุณหภูมิห้อง (RT1)
แสดงถึง มันเทศผ่านการจุ่มในสารละลายโซเดียมคาร์บอเนตเข้มข้น 2 เปอร์เซ็นต์ และเก็บรักษาที่
อุณหภูมิห้อง (RT2)
แสดงถึง มันเทศที่ไม่ผ่านการจุ่มสาร และเก็บรักษาที่อุณหภูมิแช่เย็น (C)
แสดงถึง มันเทศผ่านการจุ่มในสารละลายโซเดียมคาร์บอเนตเข้มข้น 1 เปอร์เซ็ นต์ และเก็บรักษาที่
อุณหภูมิแช่เย็น (C1)
แสดงถึง มันเทศผ่านการจุ่มในสารละลายโซเดียมคาร์บอเนตเข้มข้น 2 เปอร์เซ็นต์ และเก็บรักษาที่
อุณหภูมิแช่เย็น (C2)
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2. การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางเคมีระหว่างการเก็บรักษา
2.1 ปริมาณน้้าตาลรีดิวซ์
ในวันแรกมันเทศ RT1 และ C1 มีปริมาณน้้าตาลรีดิวซ์สูงกว่ามันเทศสภาวะอื่นอย่างมีนัยส้าคั ญทาง
สถิติ ขณะที่มันเทศทั้งสามกลุ่มที่เก็บรักษาที่อุณหภูมิห้องมีปริมาณน้้าตาลรีดิวซ์ค่อนข้างคงที่ตลอดเวลา 14 วัน
ส่วนมันเทศที่เก็บอุณหภูมิแช่เย็นมีปริมาณน้้าตาลรีดิวซ์สูงสุดในวันที่ 28 จากนั้นจึงค่อยๆ ลดลง (ภาพที่ 6) แสดง
ให้เห็นว่าการเก็บมันเทศที่อุณหภูมิต่้าช่วยชะลอการเปลี่ยนแป้งเป็นน้้าตาลในหัวมันเทศ ส่วนสารละลายเกลือไม่มี
ผลต่อปริมาณน้้าตาลรีดิวซ์อย่างชัดเจน

ภาพที่ 6 ปริมาณน้้าตาลรีดิวซ์ของมันเทศที่สภาวะต่างๆ
หมายเหตุ ตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ที่แตกต่างกันแสดงถึงมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ
ของการสูญเสียน้้าหนักของมันเทศ เมื่อเปรียบเทียบมันเทศที่สภาวะต่างกันในวันเดียวกัน
ตัว อักษรพิมพ์เล็กที่แตกต่างกันแสดงถึงมีความแตกต่างอย่างมีนัยส้ าคัญทางสถิติของการสู ญเสี ย
น้้าหนักของมันเทศ เมื่อเปรียบเทียบมันเทศในสภาวะเดียวกันที่ระยะเวลาต่างกัน
แสดงถึง มันเทศที่ไม่ผ่านการจุ่มสาร และเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง (RT)
แสดงถึง มันเทศผ่านการจุ่มในสารละลายโซเดียมคาร์บอเนตเข้มข้น 1 เปอร์เซ็นต์ และเก็บรักษาที่
อุณหภูมิห้อง (RT1)
แสดงถึง มันเทศผ่านการจุ่มในสารละลายโซเดียมคาร์บอเนตเข้มข้น 2 เปอร์เซ็นต์ และเก็บรักษาที่
อุณหภูมิห้อง (RT2)
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แสดงถึง มันเทศที่ไม่ผ่านการจุ่มสาร และเก็บรักษาที่อุณหภูมิแช่เย็น (C)
แสดงถึง มันเทศผ่านการจุ่มในสารละลายโซเดียมคาร์บอเนตเข้มข้น 1 เปอร์เซ็ นต์ และเก็บรักษาที่
อุณหภูมิแช่เย็น (C1)
แสดงถึง มันเทศผ่านการจุ่มในสารละลายโซเดียมคาร์บอเนตเข้มข้น 2 เปอร์เซ็นต์ และเก็บรักษาที่
อุณหภูมิแช่เย็น (C2)
3. ศึกษาความเสียหายของมันเทศจากแมลง
มันเทศทุกสภาวะที่เก็บที่อุณหภูมิห้องและแช่เย็นไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติของความ
เสียหายจากแมลง แสดงให้เห็นว่าสารละลายโซเดียมคาร์บอเนตไม่สามารถยับยั้งการท้าลายจากแมลงได้ แม้ว่ามี
การเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่้า (ภาพที่ 7) อาจเนื่องมาจากมันเทศถูกท้าลายจากแมลงมาตั้งแต่ช่วงของการเพาะปลูก
ดังนั้นเมื่อน้ามาแช่ที่อุณหภูมิต่้าและ/หรือการแช่สารละลายโซเดียมคาร์บอเนตที่ความเข้มข้น 1 ถึง 2 เปอร์เซ็นต์
ซึ่งไม่ได้เป็นสภาวะที่รุนแรงจึงไม่สามารถลดการท้าลายมันเทศจากแมลง

ภาพที่ 7 การท้าลายด้วยแมลงของมันเทศที่สภาวะต่างๆ
หมายเหตุ ตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ที่แตกต่างกันแสดงถึงมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ
ของการสูญเสียน้้าหนักของมันเทศ เมื่อเปรียบเทียบมันเทศที่สภาวะต่างกันในวันเดียวกัน
ตัว อักษรพิมพ์เล็กที่แตกต่างกันแสดงถึงมีความแตกต่างอย่างมีนัยส้ าคัญทางสถิติของการสู ญเสี ย
น้้าหนักของมันเทศ เมื่อเปรียบเทียบมันเทศในสภาวะเดียวกันที่ระยะเวลาต่างกัน
* แสดงถึง ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติของการท้าลายจากแมลง
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แสดงถึง มันเทศที่ไม่ผ่านการจุ่มสาร และเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง (RT)
แสดงถึง มันเทศผ่านการจุ่มในสารละลายโซเดียมคาร์บอเนตเข้มข้น 1 เปอร์เซ็นต์ และเก็บรักษาที่
อุณหภูมิห้อง (RT1)
แสดงถึง มันเทศผ่านการจุ่มในสารละลายโซเดียมคาร์บอเนตเข้มข้น 2 เปอร์เซ็นต์ และเก็บรักษาที่
อุณหภูมิห้อง (RT2)
แสดงถึง มันเทศที่ไม่ผ่านการจุ่มสาร และเก็บรักษาที่อุณหภูมิแช่เย็น (C)
แสดงถึง มันเทศผ่านการจุ่มในสารละลายโซเดียมคาร์บอเนตเข้มข้น 1 เปอร์เซ็ นต์ และเก็บรักษาที่
อุณหภูมิแช่เย็น (C1)
แสดงถึง มันเทศผ่านการจุ่มในสารละลายโซเดียมคาร์บอเนตเข้มข้น 2 เปอร์เซ็นต์ และเก็บรักษาที่
อุณหภูมิแช่เย็น (C2)
4. ศึกษาการเน่าเสียของมันเทศจากจุลินทรีย์
พบความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติของดัชนีการเน่าเสียของมันเทศจากจุลินทรีย์ หลังเก็บมันเทศที่
อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 7 วัน ในกลุ่ม RT, RT1 และ RT2 โดยพบว่าสารละลายเกลือทั้งสองความเข้มข้นไม่มีผลใน
การยับยั้งการท้าลายของจุลินทรีย์ และไม่พบการเจริญของจุลินทรีย์ในมันเทศทั้งสามกลุ่มที่เก็บที่อุณหภูมิแช่เย็น
ตลอดเวลา 42 วัน (ภาพที่ 8) ซึ่งการเก็บมันเทศที่อุณหภูมิต่้าช่วยให้สามารถเก็บมันเทศได้น านกว่าที่อุณหภูมิห้อง
นอกจากนี้งานวิจัยนี้ ไม่พบความสามารถในการยับยั้งจุลินทรีย์ของสารละลายเกลือ ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลของการ
ทดลองในระดับจานทดลองในห้องปฏิบัติการ อาจเนื่องมาจากมันเทศที่ท้าการทดลองได้มาจากต้าบลบางประหันที่
รับซื้อจากเกษตรกรในหลายพื้นที่และอาจมีก ารใช้ยาฆ่าเชื้อรา ท้าให้ไม่เห็นผลของการยับยั้งจุลินทรีย์จากเกลือได้
อย่างชัดเจน ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแผนท้าการทดลองซ้้ากับมันเทศจากวิสาหกิจชุมชนบ้านทับน้้าอีกครั้ง ซึ่งเป็นมันเทศที่
เพาะปลู ก กึ่งอิน ทรี ย์ มีการใช้ส ารเคมีป ริ มาณน้อย รวมทั้งอาจเกิดจากการใช้ระยะเวลาในการจุ่ม มันเทศใน
สารละลายน้อยเกินไป
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ภาพที่ 8 ดัชนีการเน่าเสียของมันเทศที่สภาวะต่างๆ
หมายเหตุ ตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ที่แตกต่างกันแสดงถึงมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ
ของการสูญเสียน้้าหนักของมันเทศ เมื่อเปรียบเทียบมันเทศที่สภาวะต่างกันในวันเดียวกัน
ตัว อักษรพิมพ์เล็กที่แตกต่างกันแสดงถึงมีความแตกต่างอย่างมีนัยส้ าคัญทางสถิติของการสู ญเสี ย
น้้าหนักของมันเทศ เมื่อเปรียบเทียบมันเทศในสภาวะเดียวกันที่ระยะเวลาต่างกัน
* แสดงถึง ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติของดัชนีการท้าลายจากจุลินทรีย์
แสดงถึง มันเทศที่ไม่ผ่านการจุ่มสาร และเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง (RT)
แสดงถึง มันเทศผ่านการจุ่มในสารละลายโซเดียมคาร์บอเนตเข้มข้น 1 เปอร์เซ็นต์ และเก็บรักษาที่
อุณหภูมิห้อง (RT1)
แสดงถึง มันเทศผ่านการจุ่มในสารละลายโซเดียมคาร์บอเนตเข้มข้น 2 เปอร์เซ็นต์ และเก็บรักษาที่
อุณหภูมิห้อง (RT2)
แสดงถึง มันเทศที่ไม่ผ่านการจุ่มสาร และเก็บรักษาที่อุณหภูมิแช่เย็น (C)
แสดงถึง มันเทศผ่านการจุ่มในสารละลายโซเดียมคาร์บอเนตเข้มข้น 1 เปอร์เซ็ นต์ และเก็บรักษาที่
อุณหภูมิแช่เย็น (C1)
แสดงถึง มันเทศผ่านการจุ่มในสารละลายโซเดียมคาร์บอเนตเข้มข้น 2 เปอร์เซ็นต์ และเก็บรักษาที่
อุณหภูมิแช่เย็น (C2)
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5. การถ่ายทอดองค์ความรู้การยืดอายุการเก็บรักษามันเทศด้วยสารละลายเกลือ
จากการถ่ายทอดองค์ความรู้การยืดอายุมันเทศให้กับเกษตรกร พบว่าเกษตรผู้ปลูกมันเทศมีความสนใจใน
วิธีการยืดอายุการเก็บรักษามันเทศด้วยการจุ่ม ในสารละลายเกลือโซเดียมคาร์บอเนตเข้มข้น 1 เปอร์เซ็นต์ เป็น
เวลา 3 นาที ร่วมกับการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่้าด้วยการแช่ในตู้เย็นที่มีอุณหภูมิ 12 ถึง 16 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็น
วิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด จากการทดลองพบว่ามันเทศที่เก็บอุณหภูมิห้องมักเสื่อมเสียจากการงอกเป็นส่วนใหญ่
ซึ่งการจุ่มมันเทศในสารละลายเกลือเข้มข้น 1 เปอร์เซ็นต์ ช่วยลดการงอกได้ 30 เปอร์เซ็นต์ สามารถเก็บมันเทศได้
นานขึ้น จาก 5 วัน เป็น 7 ถึง 14 วัน และเมื่อเก็บที่อุณหภูมิแช่เย็น มันเทศสามารถเก็บรักษาได้อย่างน้อย 42 วัน
โดยไม่มีการเสื่อมเสียจากการงอก จากการเน่าเสียจากจุลินทรีย์ และการสูญเสียน้้าหนัก ซึ่งช่วยท้าให้ได้รายของ
เกษตรเพิ่มสูงขึ้น 810 ถึง 864 บาท ต่อมันเทศ 1,000 หัว แต่ในขณะนี้ยังอยู่ในช่วงก้าลังศึกษาอายุการเก็บรักษา
ให้นานมากยิ่งขึ้น และจะท้าการถ่ายทอดให้กับวิสาหกิจชุมชน เกษตรกรผู้ปลูกมันเทศ ต้าบลทับน้้า ต่อไป
ตารางที่ 9 แสดงการคาดการณ์รายได้ที่เพิ่มขึ้นของเกษตรกรผู้ปลูกมันเทศ
วิธีการทดลอง
ก่อนการเก็บรักษา
ไม่มีการจุ่มสาร
จุ่มหัวมันเทศในสารละลายโซเดียม
คาร์บอเนตเข้มข้น 1 เปอร์เซ็นต์
จุ่มหัวมันเทศในสารละลายโซเดียม
คาร์บอเนตเข้มข้น 2 เปอร์เซ็นต์
ไม่มีการจุ่มสาร
จุ่มหัวมันเทศในสารละลายโซเดียม
คาร์บอเนตเข้มข้น 1 เปอร์เซ็นต์
จุ่มหัวมันเทศในสารละลายโซเดียม
คาร์บอเนตเข้มข้น 2 เปอร์เซ็นต์

อุณหภูมิเก็บ การสูญเสีย รายได้ต่อหัวมัน
รักษา
มันเทศ
เทศ 1,000 หัว
(ºC)
(%)
(บาท)
90
270
อุณหภูมิห้อง
(28-31ºC)

อุณหภูมิแช่
เย็น
(12-16ºC)

รายได้ที่เพิ่มขึ้นต่อ
หัวมันเทศ 1,000
หัว (บาท)
0
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1,080

810
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1,134

864

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ ราคามันเทศหัวละประมาณ 2.7 บาท ซึ่งหัวมันเทศสดจ้านวน 1,000 หัว คิดเป็น 2,700 บาท
- แสดงถึง ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติของทุกพารามิเตอร์ที่ได้ท้าการศึกษาในมัน
เทศ C, C1 และ C2
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สรุปผลการทดลอง
จากการศึกษาการยืดอายุการเก็บรักษามันเทศด้วยสารละลายโซเดียมคาร์บอเนตเข้มข้น 1 และ 2
เปอร์เซ็นต์ และท้าการเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้องและแช่เย็น พบว่าเมื่ อเก็บรักษามันเทศที่อุณหภูมิห้อง การจุ่มมัน
เทศด้ว ยสารละลายเกลื อเข้มข้น 1

เปอร์เซ็นต์ มีประสิ ทธิภ าพที่ดีที่สุด เนื่องจากช่วยลดการงอกลงได้ 30

เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับมันเทศที่ไม่ได้จุ่มสาร โดยมีปริมาณน้้าตาลค่อนข้างคงที่ตลอดเวลา 7 ถึง 14 วัน ท้าให้
สามารถเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรได้ประมาณ 810 ถึง 864 บาท ต่อมันเทศ 1,000 หัว ขณะที่เมื่อเก็บมันเทศที่
อุณหภูมิแช่เย็นระหว่าง 12 ถึง 16 องศาเซลเซียส ยังไม่พบผลความแตกต่างของสารละลายเกลือต่อการยืดอายุมัน
เทศที่เวลา 42 วัน ทั้งทางด้านการสูญเสียน้้าหนัก การงอก ปริมาณน้้าตาลรี ดิวซ์ การท้าลายจากแมลงและ
จุลินทรีย์ ซึ่งจะมีการศึกษาต่อไป

การถ่ายทอดองค์ความรู้

ภาพประกอบการอบรม กิจกรรมที่ 1 การศึกษาการยืดอายุการเก็บรักษามันเทศ
กิจกรรมที่ 2 การใช้นวัตกรรมแปรรูปเพิ่มมูลค่ามันเทศ
วิทยากร ผศ.พาขวัญ ทองรักษ์
2.1 ถ่ายทอดเทคโนโลยีมันอบ มันกรอบ รสต่างๆ รสไข่เค็ม รสกุ้ง
2.1.1 มันม่วงกรอบ รสกุ้ง
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2.1.2 มันม่วงกรอบ รสกุ้ง สาหร่าย
2.1.3 มันม่วงกรอบ รสกุง้ ชีส
2.1.4 มันม่วงกรอบ รสกุ้งสไปรซี่
2.1.5 มันส้มกรอบ รสกุ้ง
2.1.6 มันส้มกรอบ รสกุ้ง สาหร่าย
2.1.7 มันส้มกรอบ รสกุ้ง ชีส
2.1.8 มันส้มกรอบ รสกุ้งสไปรซี่
เอกสารประกอบการอบรม
โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี:หมู่บ้านมันเทศหวาน บ้านทับน้้า
กิจกรรม การแปรรูปมันเทศ : การท้ามันกรอบหลากรส
วิทยากร ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พาขวัญ ทองรักษ์
1. การเตรียมผงปรุงรสต่างๆ
1,1 การเตรียมไข่เค็มผง
ไข่เป็ด (ล้างท้าความสะอาด)
เตรียมน้้าเกลือเข็มข้น 20%(เกลือ2ส่วนต่อน้้า 8 ส่วน) ต้มเดือด พักให้เย็น
เทน้้าเกลือใส่ให้ท่วมไข่ ปิดฝาภาชนะ ห้ามไม่ให้ไข่ลอยน้้า
ดองไข่นาน 7-10 วัน
แยกไข่แดงออกจากไข่ขาว
นึ่งไข่แดงให้สุก
ยี่ให้เป็นผง
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ตากแห้ง (ใช้แดดกลางถึงแดดอ่อน ห้ามใช้แดดจัดเพราะจะท้าให้ไข่แดงเป็นน้้ามัน)
ผงไข่เค็ม เก็บใสถุงปิดสนิท
1.2 การเตรียมผงปรุงรสไข่เค็มสาหร่าย
ผงไข่เค็ม 12 กรัม ต่อผงสาหร่าย 9 กรัม
ผสมให้เข้ากัน
ผงสาหร่ายไข่เค็ม 20 กรัม ต่อปริมาณมันทอด 100 กรัม
คลุกผสมกัน
มันทอดรสไข่เค็มสาหร่าย
บรรจุใส่ภาชนะปิดสนิท
1.3 เตรียมกุ้งผง
กุ้งขาวหรือกุ้งก้ามกาม
ล้างท้าความสะอาด
ตัมให้สุก
ตากแดดจนแห้งกรอบ
ปั่นให้ละเอียดทั้งตัว
กุ้งแห้งผง
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บรรจุใส่ภาชนะปิดสนิท หลีกเลี่ยงการโดนแสงแดด
(เพราะจะท้าให้สีของกุ้งเปลี่ยนไป)
1.4 การเตรียมผงปรุงรสกุ้ง
ผงกุ้งที่เตรียมไว้ 12 กรัม ผงสาหร่าย 9 กรัม
ผสมให้เข้ากัน จะได้ผงกุ้งสาหร่าย
เก็บในภาชนะปิดสนิท

การคลุกกับมันทอด
มันทอด 100 กรัม ผสมกับผงกุ้งสาหร่าย 20 กรัม
คลุกผสมให้เข้ากัน
มันทอดรสกุ้งสาหร่าย
บรรจุใส่ภาชนะปิดสนิท
.......................................................
1.5 การเตรียมผงปรุงรสกุ้งชีส
ผงกุ้งที่เตรียมไว้ 12 กรัม ผงชีส 9 กรัม
ผสมให้เข้ากัน จะได้ผงกุ้งชีส
เก็บในภาชนะปิดสนิท
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การกลุกกับมันทอด
มันทอด 100 กรัม ต่อผงกุ้งชีส 20 กรัม
คลุกผสมให้เข้ากัน
มันทอดรสกุ้งชีส
บรรจุใส่ภาชนะปิดสนิท
...................................................
1.6 การเตรียมผงปรุงรสหวาน
มันทอด 100 กรัม ต่อปริมาณน้้าตาลไอซ์ซิ่ง 20 กรัม
คลุกผสมให้เข้ากัน
บรรจุใส่ภาชนะปิดสนิท
...................................................
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2.การเตรียมมันทอด ไม่ให้อมน้้ามัน
ล้างท้าความสะอาดหัวมัน
ปลอกเปลือก สไลด์ให้เป็นแผ่นบาง
ตั้งน้้ามันที่อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส
น้ามันลงไปทอด
(ในอัตราส่วนน้้ามัน 1 กิโลกรัมต่อมัน 100 กรัม เพื่อไม่ให้มันอัดแน่นจนเกินไปในกระทะ)
ทอดโดยใช้เวลาประมาณ 1.30 นาที
(หรือสังเกตุจากฟองที่ฟูออกมาจากมัน ถ้าฟองหมดให้ตักขึ้นได้ทันที)
น้าขึ้นมาพักให้สะเด็ดน้้ามันบนตระแกรง
ซับน้้ามันด้วยกระดาษซับน้้ามัน
น้ามาคลุกผงปรุงรสตามที่เราต้องการ
อบที่อุณหภูมิ 60 ซ นาน 5 นาที พักให้เย็น
บรรจุภาชนะปิดสนิท
...................................................
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การถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้ค้าปรึกษา กิจกรรที่ 2.1

ผลิตภัณฑ์มันเทศกรอบรสต่างๆ
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ผลิตภัณฑ์มันเทศกรอบรสต่างๆ
กิจกรรมที่ 2.2 ถ่ายทอดเทคโนโลยีมันอบ แบบต่างๆ
2.2.1 มันอบ
2.2.2 มันนึ่ง
2.2.3 มันย่าง มันเผา
2.2.4 สูตรซอสราดซอส
วิทยากร : ดร.สุภาพร พาเจริญ
การเตรียมองค์ความรู้
1 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการปรุงสุกมันเทศสีม่วง
น้ามันเทศสีม่วง พันธุ์กะปิแท้ (ควบคุมน้้า หนักของหัวมันเทศน้้าหนัก 100-120 กรัม ยาว 10-12
เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 2-2.2 เซนติเมตร) จากต้าบลทับน้้า อ้าเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มา
ศึกษาสภาวะ และวิธีการปรุงสุกมันเทศที่เหมาะสม 3 วิธีคือ การนึ่ง การอบ และการย่าง โดยท้าการศึกษาวิธีการ
ละ 3 ช่วงเวลาในการท้าให้มันเทศสุก คือ 20, 25 และ 30 นาทีตามล้าดับ ทั้ง 3 วิธีการ โดยใช้เทอร์โมคัปเปิล
ส้าหรับวัดอุณหภูมิ เป็นตัวก้าหนดอุณหภูมิในการสุกของมันเทศ หลังจากนั้นน้ามาวัดค่าคุณภาพทางกายภาพ เคมี
การยอมรับของผู้บริโภค และการเปลี่ยนแปลงในระหว่างการเก็บรักษามันเทศปรุงสุกพร้อมรับประทาน
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ตารางที่ 10 วิธีการปรุงอาหาร
วิธีการปรุง
อาหาร

การนึ่ง
การอบ
การย่าง

การปรับสภาพ

ทั้งหัว
ไม่ปอกเปลือก
ทั้งหัว
ไม่ปอกเปลือก
ทั้งหัว
ไม่ปอกเปลือก

เวลา (นาที)

20, 25 และ 30
20, 25 และ 30
ที่อุณหภูมิ 250 °C
20, 25 และ 30

Cold point (°C)
หลังผ่านกระบวนการปรุงสุก
2 นาที
5 นาที

58, 60 และ 64
ตามล้าดับ
68, 70 และ 76
ตามล้าดับ
63, 65 และ 70
ตามล้าดับ

51, 53 และ 57
ตามล้าดับ
52, 54 และ56
ตามล้าดับ
52, 53 และ 54
ตามล้าดับ

2 การศึกษาคุณภาพทางกายภาพ
2.1 การวัดค่าสี L*a*b* ของผลิตภัณฑ์ โดยใช้เครื่องวัดค่าสี ด้วยเครื่อง Color Meter ตามวิธีการ
ของ CIE (1986) L* คือ ค่าแสดงถึงความสว่าง (100 = สว่างมาก, 0 = สีด้า), a* คือ ค่าแสดงความเป็นสีแดง (+
= redness, - = greenness), b* คือ ค่าแสดงความเป็นสีเหลือง (+ = yellowness, - = blueness)
2.2 การวิเคราะห์เนื้อสัมผัส ด้วยเครื่องวัดเนื้อสัมผัส Texture Analyzer ด้วยโหมดTPA โดยใช้หัว
กดทรงกระบอก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 35 มิลลิเมตร ตามวิธีการของ Zhu and Sun (2019) ใช้ความเร็วก่อน
และหลังในการทดสอบ 5 มิลลิเมตรต่อนาที และความเร็วในการทดสอบ 10 มิลลิเมตรต่อนาที ที่แรงกระตุ้น 5
กรัม มีระยะการบีบอัด 25 มิลลิเมตร และเวลาหยุดพักชั่วคราวระหว่างการบีบอัดคือ 1 วินาที โดยวัดความเปราะ
หรือความกรอบ (Fractuability), ความแข็ง (Hardness), ความยืดหยุ่น (Cohensiveness), การยึดติดกัน
(Adhesiveness), ความหนืด (Springiness) และความหนึบ (Guminess)
. การศึกษาคุณภาพทางเคมี
3.1 การตรวจหา Reducing sugar ด้วยวิธี DNS method ตามวีที่ดัดแปลงจาก Miller (1959)
ท้าการวิเคราะห์ปริมาณน้้าตาลรีดิวซ์ในตัวอย่าง โดยการเจือจางตัวอย่างให้อยู่ในระดับการเจือจางที่เหมาะสม
น้าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 540 นาโนเมตร ด้วยเครื่อง Spectrophotometer สุดท้ายน้าค่าที่ได้
ไปค้านวณปริมาณน้้าตาลรีดิวซ์ โดยการเปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐานมอลโทส
3.2 การวัดสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด (Total phenolic content) ตามวิธีที่ดัดแปลงจาก Kim
and Lee (2002) ตรวจสอบปริมาณฟีนอลิกทั้งหมดโดย ใช้กรดแกลลิกเป็นสารมาตรฐาน และรายงานผลเป็น
มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิกในตัวอย่าง 100 กรัม (mg gallic acid equi/100g)
3.3 การวิเคราะห์ปริมาณแอนโทไซยานิน (Total anthocyanin content) ตามวิธีที่ดัดแปลงจาก
Giusti and Wrolstad (2005) ตรวจสอบปริมาณแอนโทไซยานินทั้งหมดโดยวิธี pH-differntial โดยการปรับ
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ระดับความเจือจางของตัวอย่างใน 0.025 โมลาร์ โพแทสเซียมคลอไรด์บัฟเฟอร์ที่ pH 1.0 และ 0.4 โมลาร์
โซเดียมอะซิเตทบัฟเฟอร์ที่ pH 4.5 จากนั้นวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 510 และ700 นาโนเมตร
รายงานผลในรูปของ Monomeric anthocyanins pigment (mg cyanidin/100g)
3.4 การวัดความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ DPPH (Free radical scavenging assay) ตาม
วิธีที่ดัดแปลงจาก Jung et al.(2006) โดยการศึกษาค่าการดูดกลืนแสงที่ลดลงของสารละลาย DPPH ซึ่งเป็นสาร
อนุมูลอิสระที่เสถียร มีสีม่วงเข้มดูดกลืนแสงได้ที่ความยาวคลื่น 515 นาโนเมตร เมื่อท้าปฏิกิริยากับสารที่สามารถ
ให้อิเล็กตรอนแก่ DPPH แล้วจะเกิดเป็นสารประกอบที่เสถียรท้าให้สีม่วงจางลง ซึ่งตรวจสอบได้โดยการวัดค่าการ
ดูดกลืนแสง น้าสารละลายตัว อย่าง 100 ไมโครลิตร ผสมกับสารละลาย DPPH ความเข้มข้น 0.5 มิลลิกรัม/
มิลลิลิตร จ้านวน 50 ไมโครลิตรใน 96-well Microplates ตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องในที่มืดนาน 30 นาที วัดค่าการ
ดูดกลื น แสงที่ 515 นาโนเมตร จากนั้ น ค้านวณหาค่า ความสามารถในการเป็นสารต้ านอนุมู ล อิส ระเที ยบกั บ
ความสามารถในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระของกรดวิตามินซี วิตามินอี และ BHT ค้านวณเป็น
% Inhibition = A0 - Ac / A0 x 100
โดย A0 คือค่า การดูดกลืนแสงเริ่มต้นของ DPPH
Ac คือค่าการดูดกลืนแสงของสารตัวอย่างที่ท้าปฏิกิริยากับ DPPH
ผลการทดลอง
1. การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการปรุงสุกมันเทศสีม่วง
จากการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการปรุงสุกมันเทศสีม่ว งโดยการน้ามันเทศสี ม่วง พันธุ์กะปิแท้
(ควบคุมน้้าหนักของหัวมันเทศ 100-120 กรัม ยาว 10-12 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 2-2.2 เซนติเมตร) ทั้งหัว
ไม่ปลอกเปลือก จากต้าบลทับน้้า อ้าเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาศึกษาสภาวะและวิธีการปรุงสุก
มันเทศ 3 วิธีได้แก่ การนึ่ง การอบ และการย่าง โดยท้าการศึกษาวิธีการละ 3 ช่วงเวลาในการท้าให้มันเทศสุก คือ
ที่เวลา 20, 25 และ 30 ตามล้าดับ ทั้ง 3 วิธีการ โดยใช้เทอร์โมคัปเปิล เสียบไปที่บริเวณจุด ที่ร้อนช้าที่สุด (Cold
point) หรือส่วนที่หนาที่สุดของมันเทศ ความลึกประมาณ 2-2.2 เซนติเมตร หรือเท่ากับเส้นผ่าศูนย์กลางของมัน
เทศจากนั้ น น้ าไปนึ่ ง อบ และย่าง เพื่อเป็ นตัว ก้าหนดอุณหภูมิในการสุ กของมันเทศ โดยการอ่านค่าอุณหภูมิ
หลังจากที่มันเทศผ่านกระบวนการให้ความร้อนในการปรุงสุก 2 ช่วงอุณหภูมิ ที่เวลา 2 นาที และ 5 นาที จากนั้น
น้ามันเทศที่ผ่านการปรุงสุกแล้วไปวัดค่าคุณภาพทางกายภาพ เคมี การยอมรับของผู้บริโภค และการเปลี่ยนแปลง
ในระหว่างการเก็บรักษามันเทศปรุงสุกพร้อมรับประทานต่อไป
2. การศึกษาคุณภาพทางกายภาพของมันเทศสีม่วง
2.1 การวัดค่าสี
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จากการทดสอบคุณภาพด้านสี L* a* b* ด้วยการปรุงสุก 3 วิธี ได้แก่ การนึ่ง การอบ และการย่าง
ที่เวลา 20, 25 และ30 นาที ตามล้าดับ จากตารางที่ 2 พบว่าการนึ่งที่เวลา 20, 25 และ30 นาที ท้าให้ค่า L* คือ
ค่าความสว่างเพิ่มขึ้นแต่ไม่ท้าให้แตกต่างอย่ างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ซึ่งอยู่ในช่วง 39.35-41.88 ส่วนค่า a* ที่แสดง
ถึงความเป็นสีแดง และค่า -b* ที่แสดงถึงความเป็นสีน้าเงินลดลงอย่างมีนัยส้าคัญ (p≤0.05) มีค่าอยู่ในช่วง 2.556.23 และ(-4.53)-(-5.82) ตามล้าดับ
ส่วนการอบที่เวลา 20, 25 และ 30 นาที ท้าให้ค่า L* คือความสว่างเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส้าคัญทาง
สถิติ ซึ่งอยู่ในช่วง 35.96-43.02 ส่วนค่า a* ที่แสดงถึงความเป็นสีแดง และค่า -b* ที่แสดงถึงความเป็นสีน้าเงิน
ลดลงอย่างมีนัยส้าคัญ ซึ่งอยู่ในช่วง 1.46-3.18 และ(-3.68)-(-5.18) (p≤0.05) ตามล้าดับ
และการย่างที่เวลา 20, 25 และ 30 นาที ท้าให้ค่า L* คือความสว่างเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส้าคัญทาง
สถิติ ซึ่งอยู่ในช่วง 35.43-42.70 ส่วนค่า a* ที่แสดงถึงความเป็นสีแดง และค่า -b* ที่แสดงถึงความเป็นสีน้าเงิน
ลดลงอย่างมีนัยส้าคัญ ซึ่งอยู่ในช่วง 2.68-3.89 และ(-5.22)-(-6.04) (p≤0.05) ตามล้าดับ
ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับการปรุงทั้ง 3 วิธี ได้แก่ การนึ่ง การอบ และการย่างที่เวลา 20, 25 และ30
นาที ตามล้าดับ พบว่าเมื่อระยะเวลาและอุณหภูมิในการปรุงเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้ทั้ง 3 วิธีการมีค่า L* เพิ่มสูงขึ้น โดย
ที่การอบมีค่าสูงที่สุด รองลงมาคือการย่าง และการนึ่ง ส่วนค่า a* ลดต่้าลง ซึ่งการอบมีค่าต่้าที่สุด รองลงมาคือการ
นึ่ง และการย่าง ส่วนค่า b* ลดต่้าลง โดยที่การอบมีค่าต่้าที่สุด รองลงมาคือการนึ่ง และการย่าง โดย Lan Phan
et al. (2018) ได้รายงานไว้ว่า การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นและลดลงของค่ าสี L* a* b* ทั้ง 3 วิธี ในการ
ปรุงสุก เนื่องมาจากแอนโทไซยานินเป็นรงควัตถุหรือสารสีที่ให้สีแดง ม่วง และน้้าเงิน เป็นสารให้สีธรรมชาติใน
อาหาร ซึ่งมีคุณสมบัติที่ละลายได้ดีในน้้า ไม่เสถียร สลายตัวได้ง่ายด้วยความร้อน ออกซิเจน แสง เมื่อโครงสร้าง
เปลี่ยนแปลงไป สีจะเปลี่ยนไปด้วย และกรรมวิธีการปรุงสุกโดยใช้ความร้อนจะส่งผลให้เกิดเจลาติไนเซชันของเม็ด
แป้ง และการเปลี่ยนสีอย่างมีนัยส้าคัญ เช่นเดียวกับ ญาณและ ปิยะวิทย์ (2020) ได้ท้าการศึกษาเรื่องความคงตัว
ของสารสีแอนโทไซยานินจากกากกีบดอกกระเจี๊ยบแดง (Hibiscus sabdariffa Linn.) ในผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวมูน
ได้รายงานไว้ว่า เมื่อเพิ่มเวลาในการสกัดนานขึ้นมีผลท้าให้ปริมาณแอนโทไซยานินทั้งหมดลดลง
ตารางที่ 11 ค่าสีของมันเทศสีม่วงที่ผ่านการปรุงสุกทั้ง 3 วิธี
Time
(min)
20
25
30

Steaming
L*
a*
39.35
6.23
(1.97)ns (1.48)a
40.77
3.03
(2.23)ns (0.72)b
41.88
2.55
(1.74)ns (0.91)b

Baking
Roasting
b*
L*
a*
b*
L*
a*
-5.82 35.96
3.18
-5.18 35.43
3.89
(1.41)b (0.75)a (0.29)a (0.45)b (0.95)c (0.73)a
-4.88 40.79
3.02
-4.86 41.14
3.03
(0.59)a (1.46)b (1.19)a (0.69)b (1.48)b (0.47)b
-4.53 43.02
1.46
-3.68 42.70
2.68
(0.25)a (0.93)a (0.37)b (0.31)a (0.64)a (0.64)b

b*
-6.04
(0.64)b
-5.53
(0.35)ab
-5.22
(0.52)a
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หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บ คือ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูล
a, b และc ที่แตกต่างกันในแนวตั้ง มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (p≤0.05)
ns หมายถึง ค่าที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95
2.2 การวิเคราะห์เนื้อสัมผัส
จากการทดสอบคุณภาพด้านเนื้อสัมผัสด้วยการปรุงสุกทั้ง 3 วิธี ได้แก่ การนึ่ง การอบ และการย่าง
ที่เวลา 20, 25 และ30 นาทีตามล้าดับ จากตารางที่ 3 พบว่าเมื่อระยะเวลาและอุณหภูมิในการปรุงเพิ่มสูงขึ้นท้าให้
ความเปราะหรือความกรอบ (Fractuability), การยึดติด (Adhesiveness), ความสามารถในความยืดหยุ่น
(Cohensiveness), และความหนื ด (Springiness) มี ค วามแตกต่า งอย่ างมี นัย ส้ าคั ญ (p≤0.05) ซึ่ ง อยู่ ใ นช่ ว ง
230.28-858.32, (-10.62)-( -34.09), 0.11-0.15 และ0.24-0.58 ตามล้าดับ โดยที่การอบที่เวลา 30 นาที มีค่า
ความเปราะสูงที่สุด ส่วนการอบที่ 20 นาทีมีค่าการยึดติดกันสูงที่สุด ส่วนการย่างที่เวลา 25 นาทีมีค่าความยืดหยุ่น
ที่สุ ด และการย่ างที่เวลา 30 นาทีมีค่ าความหนืดสู งที่สุด ส่ วนค่าความแข็ง (Hardness) และความหนึบ
(Guminess) ของมันเทศมี่ผ่านการปรุงสุกทั้ง 3 วิธี ได้แก่ การนึ่ง การอบ และการย่าง ที่เวลา 20, 25 และ30
นาทีตามล้าดับ พบว่าไม่ได้ท้าให้แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ซึ่งอยู่ในช่วง 7.47-8.60 และ0.91-1.29
ตามล้าดับ
จากการรายงานของ Sajeev et al. (2012) เรื่องลักษณะของเนื้อสัมผัสและการเกิด
เจลของ
หัวมันเทศเนื้อสีขาว ครีม และส้ม (Ipomoea Batatas L.) กล่าวไว้ว่า การอ่อนตัวของหัวมันเทศเนื่องมาจากการ
ปรุงอาหารมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและทางเคมีที่เกิดขึ้นกับผนังเซลล์ เช่นการลดลงของความ
ดัน การเกิดเจลของแป้งและการสลายของเพคตินในโครงสร้างของเซลล์ ซึ่งในระหว่างการให้ความร้อนเม็ดแป้งจะ
ดูดซับน้้าและพองตัวในระดับสูงซึ่งน้าไปสู่กระบวนการที่เรียกว่าเจลาติไนเซชันซึ่งเกิดขึ้นประมาณ 70–80 ° C จึง
เกิดการขยายขนาดและปริมาณของเซลล์รวมถึงการแยกเซลล์ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณแป้งของหัวมันเทศ ดังนั้นการ
เปลี่ยน แปลงเนื้อสัมผัสส่วนใหญ่จึงเกิดจากการแยกเซลล์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากแรงดันที่ท้าให้แป้งขยายตัว

66

ตารางที่ 12 ค่าเนื้อสัมผัสของมันเทศสีม่วงที่ผ่านการปรุงสุกทั้ง 3 วิธี
Cooking
process
Steaming

Time
(min)
20
25
30

Baking

20
25
30

Roasting

20
25
30

Fractuability
(g)

777.14
(8.17)b
376.08
(8.45)f
618.04
(12.92)d
735.03
(18.06)c
619.02
(13.61)d
858.32
(16.02)a
487.49
(5.58)e
230.28
(10.99)cg
366.74
(14.74)f

Hardness
(g)

7.70
(1.23)ns
7.60
(1.27)ns
8.60
(0.6)ns
7.47
(0.73)ns
8.57
(0.67)ns
8.08
(0.95)ns
7.79
(0.47)ns
8.18
(1.02)ns
7.86
(0.44)ns

Adhesiveness
(g.sec)

Cohensiveness

-15.23
(4.94)a
-10.77
(5.32)a
-10.62
(7.7)a
-34.09
(16.34)b
-7.64
(5.21)a
-17.08
(4.54)a
-12.84
(3.28)a
-13.38
(3.85)a
-12.53
(7.76)a

0.12
(0.01)ab
0.14
(0.02)ab
0.12
(0.03)ab
0.12
(0.01)ab
0.11
(0)b
0.12
(0.02)ab
0.13
(0.01)ab
0.15
(0.04)a
0.11
(0.01)b

Springiness

Guminess

0.37
(0.03)bcd
0.31
(0.04)cd
0.24
(0.06)d
0.48
(0.1)ab
0.45
(0.1)abc
0.24
(0.05)d
0.40
(0.14)bcd
0.30
(0.09)cd
0.58
(0.11)a

0.94
(0.21)ns
1.05
(0.26)ns
1.08
(0.32)ns
0.91
(0.05)ns
0.98
(0.08)ns
0.96
(0.01)ns
0.97
(0.01)ns
1.29
(0.48)ns
0.88
(0.09)ns

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บ คือ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูล
a-f ที่แตกต่างกันในแนวตั้ง มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (p≤0.05)
ns หมายถึง ค่าที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95
3. การศึกษาคุณภาพทางเคมีของมันเทศสีม่วง
3.1 น้้าตาลรีดิวซ์ (Reducing sugar)
จากผลการวิเคราะห์ปริมาณน้้าตาลรีดิวซ์ของมันเทศสีม่วงที่ผ่านการปรุงสุก 3 วิธี ได้แก่ การนึ่ง
การอบ และการย่าง ที่เวลา 20, 25 และ30 นาทีตามล้าดับ จากภาพที่ 7 พบว่าการนึ่งและการอบที่เวลา 20, 25
และ30 นาที ท้าให้ปริมาณน้้าตาลรีดิวซ์ที่เพิ่มขึ้นและลดลงไม่แตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ เนื่องมาจากความ
ไม่สม่้าเสมอของขนาดมันเทศ เช่นน้้าหนัก ความยาว ความกว้าง รวมถึงอายุของมันเทศ ที่ส่งผลให้ปริมาณน้้าตาล
รีดิวซ์เพิ่มขึ้นหรือลดลงไม่ชัดเจน และท้าให้ได้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนไปจากเดิม
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ส่วนการย่างที่เวลา 20, 25 และ30 นาทีตามล้าดับ พบว่าเมื่อระยะเวลาและอุณหภูมิในการปรุง
เพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้ปริมาณน้้าตาลรีดิวซ์เพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย ซึ่งลอดคล้องกับงานวิจัยของKourouma et al.
(2019) โดยรายงานไว้ว่า เมื่อระยะเวลาเพิ่มสูงขึ้นส่งให้ปริมาณน้้าตาลรีดิวซ์เพิ่มขึ้นตามไปด้วย เนื่องจากปริมาณ
คาร์โบไฮเครตที่เปลี่ยนจากแป้งเป็นน้้าตาล และมีการรายงานผลในท้านองเดียวกันนี้เอาไว้โดย Hou et al.
(2018) ซึ่งพบว่าปริมาณน้้าตาลจะเพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิและความเร็วในการย่าง
โดยน้้าตาลรีดิวซ์ คือ น้้าตาลที่มีหมู่แอลดีไฮด์หรือคีโทนที่เป็ นอิสระอยู่ในโมเลกุลของน้้าตาล และ
ถู ก ออกซิ ไ ดส์ ไ ด้ ง่ า ยด้ ว ยตั ว ออกซิ ไ ดส์ อ ย่ า งอ่ อ น ตั ว อย่ า งของน้้ า ตาลกลุ่ ม นี้ ได้ แ ก่ น้้ า ตาลโมเลกุ ล เดี่ ย ว
(monosaccharide) ทุกชนิด เช่น น้้าตาลกลูโคส น้้าตาลกาแล็กโทส น้้าตาลฟรุกโตส และน้้าตาลโมเลกุลคู่
(disaccharide) บางชนิด เช่น น้้าตาลแล็กโทส น้้าตาลมอลโทส ซึ่ง
อัศพงษ์และสมชาย (2557)
รายงานไว้ว่าแอนโทไซยานินเมื่อท้าปฏิกิริยากับน้้าตาลจะเกิดสาร ประกอบเชิงซ้อนท้าให้แอนโทไซยานินมีความคง
ตัวเพิ่มมากขึ้น และยังส่งผลต่อปริมาณสาร ประกอบฟีนอล แทนนิน แอนโทไซยานิน ความสามารถในการรีดิ วซ์
และความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ
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แสดงการวิเคราะห์ปริมาณน้้าตาลรีดิวซ์ของมันเทศสีม่วงที่ผ่านการปรุงสุกทั้ง 3 วิธี
3.2 ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด (TPC: Total phenolic content)
จากผลการวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิก ทั้งหมดของมันเทศสีม่วงที่ผ่านการปรุงสุก 3 วิธี
ได้แก่ การนึ่ง การอบ และการย่าง ที่เวลา 20, 25 และ30 นาที ตามล้าดับ พบว่าเมื่อระยะเวลาและอุณหภูมิใน
การปรุงเพิ่มสูงขึ้น ท้าให้เกิดการสูญเสียปริมาณสารประกอบฟีนอลิกเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส้าคัญ (p≤0.05) โดยจากรูป
8a จะเห็น ได้ว่าที่ 30 นาที การย่ างท้าให้เกิดการสูญเสี ยปริมาณฟีนอลิ กทั้งหมดมากที่สุ ดเท่ากับ 229 mg
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GAE/100g รองลงมาคือการอบ เท่ากับ 212 mg GAE/100g ส่วนการนึ่ง สามารถรักษาระดับสารฟีนอลิกทั้งหมด
เอาไว้ได้มากที่สุดเท่ากับ 182 mg GAE/100g ซึ่งสอดคล้องกับผลที่รายงานไว้โดย Tian et al. (2016) พบว่า การ
ผัดท้าให้เกิดการสูญเสียสารประกอบฟีนอลิกมากที่สุด (72.44%) รองลงมาคือการอบ (40.51%), การทอดไร้น้ามัน
ด้วยอากาศ (32.52%) และการทอด (14.08%) การต้มและการนึ่งสามารถรักษาระดับสาร ประกอบ ฟีนอลิก
ทั้งหมดเอาไว้ได้สูงที่สุด เนื่องจากการให้ความร้อนในระหว่างการปรุงอาหารจะท้าให้โครงสร้างเซลล์ของมันเทศ
เปิดออก จึงช่วยเพิ่มความสามารถในการสกัดและเพิ่มการปลด ปล่อยสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่ยึดเกาะอยู่กับ
ส่วนประกอบอื่น ๆ ของเซลล์ ซึ่งสามารถละลายได้ในน้้ารวมถึงสลายตัวได้โดยง่ายโดยกระบวนการให้ความร้อนจึ ง
ท้าให้ปริมาณสาร ประกอบฟีนอลิกทั้งหมดลดลงรวมถึงการเพิ่มระยะเวลาและอุณหภูมิในการปรุงอาหารท้าให้เกิด
การสูญเสียสารประกอบฟีนอลิกเพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากการสลายตัวทางความร้อนหรือการถ่ายเทสารประกอบ ฟี
นอลิกที่มีคุณสมบัติไฮโดรฟิลลิกจากมันฝรั่งลงสู่น้า รวมถึงผลที่ Zhao et al. (2016) ได้รายงานไว้ว่า การนึ่งและ
การอบด้วยไมโครเวฟถือเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการรักษาสารสารประกอบฟีนอลิก ซึ่งการศึกษาก่อนหน้าที่
แสดงให้เห็นว่าการลดลงของ TPC ในมันเทศเนื้อม่วงลดลงเป็น 7.09-72.44% ในระหว่างการปรุงอาหารใน
ครัวเรือนที่แตกต่างกัน เช่น การอบ การต้ม การอบด้วยไมโครเวฟและการนึ่งด้วยไอน้้า Kourouma et al. (2019)
3.3 ปริมาณแอนโทไซยานิน (TAC: Total anthocyanin content)
จากผลการวิเคราะห์ปริมาณแอนโทไซยานินของมันเทศสีม่วงที่ผ่านการปรุงสุก 3 วิธี ได้แก่ การนึ่ง
การอบ และการย่าง ที่เวลา 20, 25 และ30 นาที ตามล้าดับ พบว่าเมื่อเวลาเพิ่มสูงขึ้นท้าให้เกิดการสูญเสียปริมาณ
แอนโทไซยานินเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส้าคัญ (p≤0.05) โดยจากรูป 8b จะเห็นได้ว่าที่เวลา 30 นาที การย่าง ท้าให้เกิด
การสูญเสียปริมาณแอนโทไซยานินมากที่สุดเท่ากับ 221.42 mg cyanidin/100g รองลงมาคือการอบ เท่ากับ
208.66 mg cyanidin/100g ส่วนการนึ่ง สามารถรักษาระดับแอนโทไซยานินเอาไว้ได้มากที่สุดเท่ากับ 142.48
mg cyanidin/100g ซึ่งสอดคล้องกับผลที่รายงานไว้โดย Tian et al. (2016) พบว่ามีการสูญเสียมากที่สุดหลังการ
ทอด การทอดแบบไร้น้ามัน และการผัด (57.06%, 44.53% และ 83.15%, ตามล้าดับ) รองลงมาคือการอบ
(25.67%), การต้ม (14.66%), การอบด้วยไมโครเวฟ (14.01%) และการนึ่ง (7.45%) เนื่องจากเป็นสารที่ละลาย
ได้ดีในน้้าและสลายตัวได้ง่ายเมื่อผ่านความร้อน ดังนั้นการเพิ่มระยะเวลาและอุณหภูมิในการปรุงอาหารจึงท้าให้
เกิดการสูญเสียปริมาณแอนโทไซยานินเพิ่มขึ้น
3.4 ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ DPPH
จากผลการวิเคราะห์ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของมันเทศสีม่วงที่ผ่านการปรุงสุก 3 วิธี
ได้แก่ การนึ่ง การอบ และการย่าง ที่เวลา 20, 25 และ30 นาที ตามล้าดับ พบว่าเมื่อเวลาเพิ่มสูงขึ้นท้าให้
ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระลดลงอย่างมีนัยส้าคัญ (p≤0.05) โดยจากรูป 8c จะเห็นได้ว่าที่ 30 นาที การ
ย่าง ท้าให้เกิดการสูญเสียความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระทั้งหมดมากที่สุดเท่ากับ 71.41% รองลงมาคือการ
อบ เท่ากับ 69.79% ส่วนการนึ่ง สามารถรักษาความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระทั้งหมดเอาไว้ได้มากที่สุด
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เท่ากับ 35.42% ซึ่งลอดคล้องกับผลที่รายงานไว้โดย Tain et al. (2016) พบว่าการต้ม การอบด้วยไมโครเวฟ
หรือการทอด ท้าให้ฤทธิ์ก้าจัดอนุมูลอิสระลดลงปานกลาง ในขณะที่การนึ่ง การอบ และการผัดท้าให้ฤทธิ์ต้าน
ออกซิเดชันลดลง 21.57%, 22.51% และ 61.40% ตามล้าดับ และ วีรพล บวรงวศ์เสถียร (2553) เรื่องผลของ
การอบแห้งต่อฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของกระเจี๊ยบแดง Hibiscus sabdariffa กล่าวว่าผลการวิเคราะห์ฤทธิ์ต้าน
ออกซิเดชันของกระเจี๊ยบแดงอบแห้งให้ผลสอดคล้องกันกับผลการวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด
และปริมาณแอนโทไซยา เนื่องจากในระหว่างการปรุงอาหาร ความร้อนจะท้าให้เกิดปฏิกิริยาเคมีมากมาย เช่น
ปฏิกิริยา Maillard, การสลายตัวแบบ Strecker และกระบวนการไฮโดรไลซิสของ ester และ glycoside ซึ่งท้า
ให้เกิดสารต้านออกซิเดชันชนิดใหม่ สารประกอบเคมีที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาเคมีจึงน้อยกว่าสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
ที่สูญเสียไป จึงท้าให้ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระลดลงอย่างมาก Tain et al. (2016)
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แสดงผลการวิเคราะห์สารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด แอนโทไซยานิน และความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของ
มันเทศสีม่วงที่ผ่านการปรุงสุกทั้ง 3 วิธี

70

วิธีการศึกษามันเทศสีม่วง
1. การเตรียมตัวอย่างส้าหรับการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของมันเทศสีม่วง

เตรียมตัวอย่างมันเทศ

คัดแยกขนาด และท้าความสะอาด

เสียบด้วยโพรบตรงจุดกึ่งกลาง ในส่วนที่หนาที่สุดของมันเทศ

น้าไปนึ่ง อบ และย่าง ที่เวลา 20, 25 และ30 นาที
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2. ลักษณะของมันเทศสีม่วงที่ผ่านการปรุงสุกทั้ง 3 วิธี
2.1 มันเทศนึ่ง ที่เวลา 20, 25 และ30 นาที ตามล้าดับ

ลักษณะภายนอกมันนึ่ง

B

A

C
ลักษณะภายในมันเทศสีม่วงที่ผ่านกระบวนการนึ่ง ที่เวลา 20 นาที (A), 25 นาที (B) และ30 นาที (C) ตามล้าดับ
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2.2 มันเทศอบ ที่เวลา 20, 25 และ30 นาที ตามล้าดับ

ลักษณะภายนอกมันอบ

A

B

C

ลักษณะภายในมันเทศสีม่วงที่ผ่านกระบวนการอบ ที่เวลา 20 นาที (A), 25 นาที (B) และ30 นาที (C) ตามล้าดับ
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2.3 มันเทศย่าง ที่เวลา 20, 25 และ30 นาที ตามล้าดับ

ลักษณะภายนอกมันย่าง

A

B

C
ลักษณะภายในมันเทศสีม่วงที่ผ่านกระบวนการย่าง ที่เวลา 20 นาที (A), 25 นาที (B) และ30 นาที (C)
ตามล้าดับ
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มันบดราดซอส

การถ่ายทอดเทคโนโลยีกิจกรรมที่ 2.2
2.3 ถ่ายทอดเทคโนโลยี เครือ่ งดื่มจากมันเทศ
2.3.1: ไซรัปมันเทศ
2.3.2 ไซเดอร์มันเทศ
2.3.3 ทาร์ตมันเทศ
2.3.4 น้้านมมันเทศ
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วิทยากร : อ.วรรภา องศ์แสงธรรม , ผศ.พาขวัญ ทองรักษ์
องค์ความรู้ที่ถ่ายทอด
ไซรัปมันม่วง
การศึกษาการผลิตไซรัปมันม่วงเพื่อใช้ในการท้าเครื่องดื่ม
ท้าการทดลองสกัดสีและกลิ่นของมันม่วงโดยอาศัยหลักแรงดันออสโมซีส ใช้ปริมาณของมันเทศต่อน้้า
ทรายในอัตราส่วน 1 : 1 โดยใช้เนื้อมันเทศนึ่งสุกเปรียบเทียบกับเนื้อมันเทศดิบ

(a)
(b)
การสกัดสีและกลิ่นของมันม่วงโดยอาศัยหลักแรงดันออสโมซีส a) มันม่วงนึ่งสุก b) มันม่วงดิบ
ท้าการสกัดเป็นระยะเวลา 4 วัน แล้วน้ามากรองกากมันเทศออกได้ไซรัปมันม่วง น้้ากากของมันเทศนึ่งสุก
มาเติมน้้าเชื่อมเข้มข้น 50 อาศาบริกซ์ แล้วแยกเอากากออกได้ไซรัปจากกากมันม่วง จากนั้นน้าไปต้มฆ่าเชื้อ
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ไซรัปมันม่วง a) มันม่วงนึ่งสุก b) กากมันม่วงสุก c) มันม่วงดิบ

ตารางที่ 12 ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (TSS) และค่าความเป็นกรด–ด่าง (pH) ของไซรัปมันม่วง
ไซรัป
TSS (°Brix)
pH
เนื้อมันม่วงสุก

72.13+0.85

5.45+0.09

กากมันม่วงสุก

62.27+0.70

5.50+0.03

มันม่วงดิบ

56.17+0.98

4.91+0.03

เอกสารประกอบการอบรม ไซเดอร์ มันม่วง
ประโยชน์ของมันเทศ
มันเทศนอกจากจะทานเพื่อเป็นอาหารให้พลังงานแล้ว ยังมีองค์ประกอบที่เป็นประโยชน์หลายชนิด เช่น
เม็ดสีของมันเทศสีม่วง มีสารต้านอนุมูลอิสระ พาขวัญ และคณะ (2558) ได้วิเคราะห์คุณคุณค่าทางอาหารของมัน
เทศ ที่ป ลู กที่บ้ านทับ น้้ า อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธ ยา พบว่า มันเทศมีความชื้นระหว่างร้อยละ 72-63
โปรตีนร้อยละ 0.85-1.83 ไขมันร้อยละ 0.21 – 0.85 เยื่อใยร้อยละ0.85- 1.5 คาร์โบไฮเดรตร้อยละ18-32.9 การ
วิเคราะห์ปริมาณฟลาโวนอยด์ แอนโทไซยานิน และเบต้าแคโรทีนในมันเทศดิบ พบมันม่วงเวียดนามมีฟลาโวนอยด์
สูงสุดเท่ากับ 2,660mg/100 g และมีแอนโทไซยานินสูงสุดเท่ากับ 970 m g/100 g รองลงมาได้แก่ มันเทศพันธุ์สี
ม่วงเข้ม (กะปิแท้) มันเทศพันธุ์สีม่วงอ่อน (กะปิเทียม)ที่ปลูกในพื้นที่บ้านทับน้้า อ้าเภอบางปะหัน พบแอนโทไซยา
นิน 890,485 mg/100g ตามล้าดับ มันเทศพันธุ์ไข่เนื้อสีเหลือง(บางปะหัน) มีปริมาณเบต้าแคโรทีนสูงสุดเท่ากับ
1,508 mg/100 g การศึกษาฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระรวม (เทียบกับกรดแกลลิก) และปริมาณสารประกอบฟี
นอลิกรวมของมันเทศดิบ 4 สายพันธุ์จากบ้านทับน้้า บางปะหันพบว่า มันเทศพันธ์กะปิเข้ม มีความสามารถในการ
ต้านอนุมูลอิสระรวมสูงกว่าพันธุ์กะปิสอดคล้องกับปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม
การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่ามันเทศ ที่ราถูก จึงเป็นทางเลือกที่เกษตรกร ควรใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น มาพัฒนา
เป็นสินค้า จ้าหน่ายเพิ่มรายได้ หรือบริโภคเองในครอบครัว ซึ่งสามารถแปรรูปเป็นอาหารได้หลากหลาย เช่นแกง
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ต้ม ข้าวกึ่ง ทอด ข้าวเกรียบ น้้านมมันเทศ ไวน์ สาโท น้้าส้มสายชู เครื่องดื่มไซเดอร์ ไส้อั่ว เค้ก ทองม้วน ดอกจอก
โจ๊ก และขนมหวานต่าง อีกมากมาย
1. ไวน์มันเทศ
ส่วนผสม
-มันเทศสีม่วง ปอกเปลือก หั่นเป็นชิ้น
1 กิโลกรัม
-น้้าสะอาด
4 กิโลกรัม
- สับปะรดสับละเอียด
500 กรัม
- น้้าตาลทราย
1 กิโลกรัม
- ซิตริกแอซิด (Citric acid)
5 กรัม
-ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต (DAP)อาหารยีสต์
0.2 กรัม ต่อน ้า 1 กิโลกรัม
-โปตัสเซียมเมตาไบซัลไฟต์ (Potassium metabisulfideหรือ KMS) 0.1 กรัม/ลิตร
- ยีสต์หมักแอลกอฮอล์
อุปกรณ์
ผ้าขาวบาง
ภาชนะหมัก อาทิ ไห หม้อดินเผา ถังน้้าชนิดมีฝาปิด
น้้าสะอาด
ปูนแดง
เครื่องวัดความหวาน กระดาษวัด pH
วิธีท้า
1. มันเทศขนาดเล็กล้างเปลือกให้สะอาด ไม่ให้มีดินติด หรือปอกเปลือก ตัดแต่งแยกหัวที่เสีย แมลงกัดแทะ
ออก หั่นมันเทศชิ้นเล็กๆ
2. สับปะรด ปอกเปลือก สับหยาบๆ
3. ต้มมันเทศ สับปะรด อัตราส่วน มันเทศ 1 กิโลกรัม สับปะรด 0.5 กิโลกรัม น้้าสะอาด 4กิโลกรัม ต้มสกัด
น้้าออก โดยให้เดือดนานกว่า 30 นาที ยกลง
4. ตักเนื้อมันเทศ และกากสับปะรดออก เติมน้้าตาลทราย กรดมะนาว ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต อัตราส่วน
น้้า 1 กิโลกรัม: น้้าตาลทราย 1 กรัม : ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต 1กรัม คนให้ละลาย
5. บรรจุขาดปากแคบ ปริมาณ 2/3 ขวด ใช้ขวดที่สะอาด พักไว้ให้เย็น
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6. เติมเชื้อยีสต์ อัตราส่วน น้้ามันเทศ 1กิโลกรัม: ยีสต์ละลาย 20-100 กรัม ( 1 2 ช้อนโต๊ะ ถึง ครึ่งแก้ว)
7. ปิดฝาด้วยส้าลี หรือชุดดักอากาศ หมักไว้ 15 วัน ชิมจะไม่มีรสหวาน ยุติการหมักด้วยปูนแดง อัตราส่วน
น้้าไวน์ 5 ลิตร : ปูนแดง 5 กรัม (ครึ่งช้อนชา)
8. กรองด้วยผ้าขาวบาง
9. ถ่ายตะกอนออกใส่ขวดที่สะอาด (ล้างขวดด้วยน้้าสารละลาย KMS น้้า 1 ลิตร: KMS 10 กรัม หรือ 1
ช้อนชา)
10. บ่มไวน์ในตู้เย็นไวน์จะตกตะกอน ถ่ายตะกอนออก จนใส บรรจุขวด
.........................................................
2.การท้าไซเดอร์
ไซเดอร์ ไซเดอร์ (cider) เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เดิมหมักท้าจากน้้าแอปเปิล ปริมาณแอลกอฮอล์ในไซ
เดอร์แปรผันตั้งแต่ 1.2% ถึง 8.5 % มีความเป็นกรดอ่อนเกิดจากกรดจากการหมัก ไซเดอร์ในประเทศไทยอาจ
ผลิตจากผลไม้หลายชนิด ประโยชน์จากไซเดอร์ มีสารต้านอนุมูลอิสระ วิตามิน และกรดจากการหมัก ดื่มเป็น
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ช่วยเสริมภูมิต้านทานร่างกาย ลดอาการภูมิแพ้
การผลิตไซเดอร์ เป็นกระบวนที่ต่อเนื่องมาจากการผลิตไวน์ หมักต่อจนได้รสเปรี้ยวเป็นน้้าส้มสายชู
น้าน้้าส้มสายชูมันเทศที่ตกตะกอนแล้ว มาผสมกับน้้าเชื่อมที่สกัดจากมันเทศ ปรับให้มีรสหวานเล็กน้อย
บรรจุขวด ปิดสนิท
การถ่ายทอดเทคโนโลยีครื่องดื่มจากมันเทศ
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ไซรัปมันเทศ
2.5 การออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์
ใช้ตราสินค้าเดิม จากการผลการด้าเนินในปีที่ 1
ออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์โดยบูรณาการการมีส่วนร่วมของชุมชน นักศึกษา นักวิจัย
จัดพิมพ์ฉลากและจัดหาบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม
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ตราสินค้า มันดี (MUNDEE)

แบบฉลากข้าวเกรียบดิบ
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ฉลากมันกรอบ รสสไปร์ทซี่

ฉลากมันกรอบ รสชีส
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ฉลากมันกรอบ รสกุ้ง สาหร่าย

3. การพัฒนาร้านจ้าหน่ายสินค้า และร้านอาหารเพื่อเป็นตลาดที่ร้านมันดี
3. ช่องทางการจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์
3.1 จัดระบบการจ้าน่ายสินค้าของสมาชิกร้านมันดี
3.2 การปรับปรุงสถานที่จ้าหน่ายผลผลิตของสมาชิก ร้านมันดี
กลุ่มสมาชิก ต้องการมีร้านค้าเพื่อจ้าหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ ซึ่งกลุ่มมีสถานที่ ท้าเลที่ตั้ง
ติดถนน จึงด้าเนินการส้ารวจ ออกแบบพื้นที่ เพื่อปรับปรุงเป็นร้านค้าจ้าหน่ายผลผลิตมันเทศ ผัก และ
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สินค้าแปรรูปของสมาชิกต่อไป โดยกลุ่ม สนับสนุนดินถม ปุ๋ย รถในการปรับพื้นที่ แรงงานในการจัด
สวน

การปรับภูมิทัศน์ จัดสวนร้านมันดี
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ร้านมันดี
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ร้านมันดี
4. การสร้างฐานข้อมูล ในการจัดท้าศูนย์การเรียนรู้มันเทศหวานบ้านทับน้้า
4,1 รวมรวมองค์ความรู้ในการปลูกมันเทศโดยการสัมภท?ษ์และแบบสอบถามเกษตรกรที่ปลูกมันเทศ
ในพืนที่ต้าบลทับน้้า ต้าบลบ้านม้า จ้านวน 10 ราย
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การรวบรวมองค์ความรู้ในการปลูกมันเทศ ของเกษตรกรบ้านทับน้้า
1 นายประจวบ บุญปกครอง

ตอนที่ 1 ข้อความทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
บุญปกครอง
นายประจวบ
64
1.1 ชื่อ................................................................
นามสกุล.........................................
อายุ........................
ปี
47 หมู่ 1 ตาบลทับน ้า อาเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
ที่อยู่.................................................................................................................................................................
086-5321376
เบอร์โทรศัพท์ ..................................................................................................................................................
ปลูกมัน
รับจ้ างขึ ้นมัน
อาชีพหลัก....................................................
อาชีพรอง/อาชีพเสริม.............................................................
1.2 ข้อมูลทั่วไปในการปลูกมันเทศ
1)
2)

3)
4)
5)

เป็นที่ดินของตนเอง...............................ไร่
6
เป็นที่ดินเช่า..........................................ไร่
เหตุผลในการปลูกมันเทศ
(√) รายได้ดีเพียงพอ เลี้ยงครอบครัวได้
( ) มีความถนัดมากกว่าอาชีพอื่น
(√) ปลูกตามๆ ต่อๆกันมา
( ) อื่นๆ ระบุ ......................................................
2495
ระยะเวลาในการปลูกมันเทศของท่านหรือครอบครัว เริ่มปลูกในปี พ.ศ...............................................
2563
55
ตั้งแต่เริ่มปลูก จนปัจจุบันรวม ......................
ปี.
จนถึงปี พ.ศ.......................................................
ประเภทของการปลูกมันเทศ
( ) ปลูกเชิงเดี่ยว
ข้ าว
(√) ปลูกสลับกับพืชชนิดอื่น ระบุ............................
พ่อ แม่
องค์ความรู้ หรือภูมิปัญญา ในการปลูกมันเทศ ท่าน (√ ) คนในครอบครอบครัว ระบุ........................
เรียนรู้มาจากใคร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
( ) บุคคลภายนอกครอบครัว ระบุ...................
( ) จากการศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเองจากเอกสาร
6
พื้นที่การปลูกมันเทศ.........................ไร่
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หรือสื่อออนไลน์
( ) จากการเข้าร่วมประชุม สัมมนา
(√) การแลกเปลี่ยนกันเองในชุมชน
( ) พัฒนา ต่อยอดจากผู้อื่นหรือหน่วยงานอื่น
ท่านคิดว่าองค์ความรู้ หรือภูมิปัญญา ในการปลูกมัน ( ) เพียงพอ ไม่ต้องเรียนรู้เพิ่ม
เทศของท่านหรือครอบครัว มีเพียงพอหรือไม่
( ) ไม่เพียงพอ ไม่พร้อมเรียนรู้เพิ่ม
(ตอบได้ 1 ข้อ)
(√) ไม่เพียงพอ และพร้อมเรียนรู้เพิ่ม
6)

ท่านเห็นด้วยหรือไม่หากมีการรวบรวมองค์ความรู้
(√) เห็นด้วย
หรือภูมิปัญญา ในการปลูกมันเทศ ในพื้นที่บ้านทับ ( ) ไม่เห็นด้วย
น้้า เพื่อการึกษาเรียนรู้
( ) ไม่แน่ใจ
7)
หากมีการน้าองค์ความรู้หรือภูมิปัญญา ในการปลูก (√) เห็นด้วย
มันเทศของท่านไปรวบรวมไว้ที่ศูนย์การเรียนรู้มัน
( ) ไม่เห็นด้วย
เทศ ท่านเห็นด้วยหรือไม่
( ) ไม่แน่ใจ
8)
ท่านเป็นรุ่นแรก ของครอบครัว ที่ปลูกมันเทศใช่
( ) ใช่
หรือไม่
(√) ไม่ใช่
9)
ที่มาของการน้ามันเทศบ้านทับน้้า มาปลูก (ใครเริ่มปลูกคนแรก น้าต้นมันเทศมาจากไหน แพร่กระจาย ได้
อย่างไร )
- พ่อและแม่เอายอดมันมาจากบ้านลี่ เห็นทางแถบบ้านลี่ปลูกกันจึงไปขอซื้อยอดมาปลูกที่ทับน้้า
10) ท่านคิดว่า มันเทศ บ้านทับน้้า มีเอกลักษณ์โดดเด่น กว่ามันเทศที่ปลูกจากพื้นที่ในจังวัดอื่นๆ อย่างไร
- เนื้อเหนียว รสชาติดี เชื่อมแล้วสีสวย อร่อย
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1.3 องค์ความรู้ ในการปลูกมันเทศ

(เริ่มตั้งแต่ การเลือกต้นพันธุ์ เตรียมยอด เตรียมดิน ปลูก ดูแล ก้าจัดโรค
แมลง วัชพืข การให้น้า การบ้ารุงดิน การก้าจัดวัชพืช การเตรียมพื้นที่เก็บเกี่ยว การเก็บเกี่ยว เครื่องมือในการเก็บ
เกี่ยว การตัดแต่ง ล้าง เรียง การเก็บ และการขาย (กรุณาบรรยาย และเก็บภาพประกอบ
องค์ความรู้ย้อนหลังไปประมาณ 20-30
หัวข้อ
องค์ความรู้ในปัจจุบัน
ปี หรือตั้งแต่รุ่นแรกๆ ที่ปลูกมันเทศ
1 ฤดูกาลปลูกมันเทศ ช่วงมกราคม – เมษายน
ช่วงกุมภาพันธ์ – เมษายน
2

3

การเลือกต้นพันธุ์
มันเทศ
มีวิธีการเลือก
อย่างไร
พันธุ์มนั เทศ ที่
ปลูก มีอะบ้าง

สมบรูณ์ ยอดงาม เป็นยอดข้างอ่อน

สมบรูณ์ ยอดงาม เป็นยอดข้างอ่อน

มันไข่ส้ม มันกระต่าย มันกะปิอ่อน มันกะปิ มันไข่ มันปากช่อง
เข้ม
มันม่วง(มันญี่ปุ่น)

4

เตรียมยอดก่อนลง น้ายอดมันมามัดรวมกันประมาณ 500 ยอด น้ายอดมันมามัดรวมกันให้แน่นประมาณ
แปลงปลูก
มัดให้แน่นน้ามาชุบน้้ายาเร่งรากแล้วเอาผ้า 500 ยอด น้าไปชุบน้้าเปล่าเอาผ้าหมก
หมกทิ้งไว้ 1 คืน เพื่อให้รากงอกก่อนการลง ทิ้งไว้ให้รากงอก
แปลง

5

การตรียมดิน
แปลงปลูกมันเทศ
ใส่ปุ๋ยอะไร

6

วิธีการปลูก
วาดภาพประกอบ
ได้ หรือถ่ายภาพ
หัวข้อ

7

ใส่ปุ๋ยหลังแปลดินยกร่อง ใช้ปุ๋ยสูตร 15 15 ใส่ปุ๋ยหลังแปลดินยกร่อง ใช้ปุ๋ยสูตร 15
15

องค์ความรู้ในปัจจุบัน

วิธีการให้น้า การ ใช้สปริงเกอร์เปิด 1 ชั่วโมงต่อแปลง
ค้านวณปริมาณน้้า สลับกันไป ระยะเวลาในการให้น้า 3-4 วัน

องค์ความรู้ย้อนหลังไปประมาณ 20-30
ปี ตั้งแต่รุ่นแรกๆ ที่ปลูกมันเทศ
ใช้สายยางรดน้้า โดยดูความเหมาะสมรด
จนดินชุ่มน้้า ระยะเวลาในการรด 3-4
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อย่างไรให้เพียงพอ
การใส่ปุ๋ย บ้ารุงดิน ใส่ฮอร์โมน(ปุ๋ยจัมโบ้) หลังลงยอด 2 เดือน
ดูแล เพิ่มขนาดหัว
เทคนิคการเพิ่ม
ผลผลิต
ป้องกันก้าจัดโรค ฉีดยาฆ่าแมลงหลังการลงยอด 1 เดือน

วัน
ใส่ฮอร์โมน(ปุ๋ยจัมโบ้) หลังลงยอด 2
เดือน

10

ป้องกัน ก้าจัด
วัชพืข

ใช้กรัมม็อกโซนฉีดท้องร่อง จะฉีดในช่วง 3
อาทิตย์จนถึง 1 เดือนแรกหลังการลงยอด
ถ้าเป็นวัชพืชต้นใหญ่จะใช้คนถอน

ใช้กรัมม็อกโซนฉีดท้องร่อง จะฉีดในช่วง
3 อาทิตย์จนถึง 1 เดือนแรกหลังการลง
ยอด ถ้าเป็นวัชพืชต้นใหญ่จะใช้คนถอน

11

การเตรียมการ
ก่อนการก็บเกี่ยว

เตรียมอุปกรณ์และคนงานในการตัดยอดมัน เตรียมอุปกรณ์และคนงานในการตัดยอด
มัน

12

วิธีการเก็บเกี่ยว

ตัดยอดมันแล้วใช้รถไถ ไถหน้าดินเพื่อให้
เห็นหัวมันจากนั้นใช้คนในการเก็บและ
คัดเลือกหัวมันที่สมบรูณ์

8

9

หัวข้อ
13

เครื่องมือในการ
เก็บเกี่ยว
.ใช้อะไร ถ่ายภาพ
หรือ วาด
ภาพประกอบ

14

การยืดอายุการ
เก็บหัวมันเทศ

องค์ความรู้ในปัจจุบัน

ไม่มีการยืดอายุการเก็บรักษา หลังการเก็บ
เกี่ยวล้างบรรจุแล้วส่งขายเลย

ฉีดยาฆ่าแมลงหลังการลงยอด 1 เดือน

ตัดยอดมันจากนั้นใช้คราดและจอบใน
การขุดหัวมัน แล้วใช้คนในการเก็บและ
คัดเลือกหัวมนที่สมบรูณ์

องค์ความรู้ย้อนหลังไปประมาณ 20-30
ปี ตั้งแต่รุ่นแรกๆ ที่ปลูกมันเทศ

ไม่มีการยืดอายุการเก็บรักษา หลังการ
เก็บเกี่ยวล้างบรรจุแล้วส่งขายเลย
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25

การตัดแต่งหัว
การล้าง

16

การรจุหัวมันเทศ

17

ไม่มีการตัดแต่งหัวมัน ใช้สวิงตาข่ายล้าง 2
คน แล้วเปิดก็อกน้้าฉีดน้้าแรงๆให้ดินหลุด

ไม่มีการตัดแต่งหัวมัน ล้างในคูคลองโดย
ใช้คนล้าง

คัดแยกมันออกเป็น 2 ขนาดคือขนาดเล็ก
และขนาดใหญ่ บรรจุใส่ถุง(ถุงสีแดง) 10
กิโลกรัม
การเก็บรักษา การ มีรถมารับซื้อ
ขนส่ง

คัดแยกมันออกเป็น 2 ขนาดคืขนาดเล็ก
และขนาดใหญ่บรรจุใส่ถุง(ถุงสีขาว) 10
กิโลกรัม
มีรถมารับซื้อ

แสดงขั้นตอน และระยเวลา ในการปลูกมันเทศ พร้อมภาพประกอบ
ขั้นตอนที่ 1.........ไถแปร ทิ้งไว้ 1 สัปดาห์ ตากหน้าดินให้แห้ง........................................................
ขั้นตอนที่ 2.......ดินยกร่อง เตรีลงยอดมันเทศ..........................................................
ขั้นตอนที่ 3......เตรียมยอดมันเทศ โดยเรียงยอด มัดรวมกัน แช่ฮอร์โมนเร่งราก 1 คืน เพื่อให้รากงอก
ขั้นตอนที่ 4........ลงยอดในแปลงที่เปรียมไว้.........................................................
ขั้นตอนที่ 5........รดน้้า ใส่ปุ๋ย .........................................................
ขั้นตอนที่ 6..........ก้าจัดวัชพืช ......................................................
นตอนที่ 6.............ตัดยอดมันและไถหน้าดินก่อนการเก็บหัวก่อนเก็บหัวมัน มัน
ขั้นตอนที่ 7..........เก็บหัวมันคัดเลือกหัวที่สมบรูณ์ จ้าหน่าย
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2.

นายประสิทธิ์ สีเหลือง .

ตอนที่ 1 ข้อความทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
74
สีเหลือง
นายประสิทธิ์
1.2 ชื่อ................................................................
นามสกุล.........................................
อายุ........................
ปี
85/1 หมู่ 2 ตาบลทับน ้า อาเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่อยู่.............................................................................................................................................................
....
เบอร์โทรศัพท์ ...........................................................................................................................................
.......
ปลูกข้ าว
ปลูกมัน
อาชีพหลัก....................................................
อาชีพรอง/อาชีพเสริม.............................................................
1.2 ข้อมูลทั่วไปในการปลูกมันเทศ
1)
2)

3)
4)
5)

8
พื้นที่การปลูกมันเทศ.........................ไร่

เป็นที่ดินของตนเอง...............................ไร่
8
เป็นที่ดินเช่า..........................................ไร่
เหตุผลในการปลูกมันเทศ
(√ ) รายได้ดีเพียงพอ เลี้ยงครอบครัวได้
( ) มีความถนัดมากกว่าอาชีพอื่น
(√ ) ปลูกตามๆ ต่อๆกันมา
( ) อื่นๆ ระบุ ......................................................
2548
ระยะเวลาในการปลูกมันเทศของท่านหรือครอบครัว เริ่มปลูกในปี พ.ศ...............................................
15
2563
ตั้งแต่เริ่มปลูก จนปัจจุบันรวม ......................
ปี.
จนถึงปี พ.ศ.......................................................
ประเภทของการปลูกมันเทศ
( ) ปลูกเชิงเดี่ยว
ข้ าว
(√ ) ปลูกสลับกับพืชชนิดอื่น ระบุ............................
องค์ความรู้ หรือภูมิปัญญา ในการปลูกมันเทศ ท่าน ( ) คนในครอบครอบครัว ระบุ........................
พ่อค้ าคนกลาง
เรียนรู้มาจากใคร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
(√ ) บุคคลภายนอกครอบครัว ระบุ..........................
( ) จากการศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเองจากเอกสาร
หรือสื่อออนไลน์
( ) จากการเข้าร่วมประชุม สัมมนา

92

(√ ) การแลกเปลี่ยนกันเองในชุมชน
( ) พัฒนา ต่อยอดจากผู้อื่นหรือหน่วยงานอื่น
ท่านคิดว่าองค์ความรู้ หรือภูมิปัญญา ในการปลูกมัน ( ) เพียงพอ ไม่ต้องเรียนรู้เพิ่ม
เทศของท่านหรือครอบครัว มีเพียงพอหรือไม่
( ) ไม่เพียงพอ ไม่พร้อมเรียนรู้เพิ่ม
(ตอบได้ 1 ข้อ)
(√ ) ไม่เพียงพอ และพร้อมเรียนรู้เพิ่ม
6)
ท่านเห็นด้วยหรือไม่หากมีการรวบรวมองค์ความรู้
(√ ) เห็นด้วย
หรือภูมิปัญญา ในการปลูกมันเทศ ในพื้นที่บ้านทับ ( ) ไม่เห็นด้วย
น้้า เพื่อการึกษาเรียนรู้
( ) ไม่แน่ใจ
7)
หากมีการน้าองค์ความรู้หรือภูมิปัญญา ในการปลูก (√ ) เห็นด้วย
มันเทศของท่านไปรวบรวมไว้ที่ศูนย์การเรียนรู้มัน
( ) ไม่เห็นด้วย
เทศ ท่านเห็นด้วยหรือไม่
( ) ไม่แน่ใจ
8)
ท่านเป็นรุ่นแรก ของครอบครัว ที่ปลูกมันเทศใช่
(√ ) ใช่
หรือไม่
( ) ไม่ใช่
9)
ที่มาของการน้ามันเทศบ้านทับน้้า มาปลูก (ใครเริ่มปลูกคนแรก น้าต้นมันเทศมาจากไหน แพร่กระจาย ได้
อย่างไร )
- รับยอดมันเทศมาจากภาคใต้ โดยพ่อค้าคนกลางมาติดต่อและสอนวิธีการปลูก พอได้ผลผลิตก็จะส่ง
ให้พ่อค้าคนเดิม
10) ท่านคิดว่า มันเทศ บ้านทับน้้า มีเอกลักษณ์โดดเด่น กว่ามันเทศที่ปลูกจากพื้นที่ในจังวัดอื่นๆ อย่างไร
- รสชาติดี เหนียวหนึบกว่าที่อื่นเพราะพื้นที่ที่ปลูกเป็นดินเหนียว ดินจะมีผลต่อหัวมันด้วยทั้งรสชาติ
และเนื้อสัมผัส
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1.3 องค์ความรู้ ในการปลูกมันเทศ

(เริ่มตั้งแต่ การเลือกต้นพันธุ์ เตรียมยอด เตรียมดิน ปลูก ดูแล ก้าจัดโรค
แมลง วัชพืข การให้น้า การบ้ารุงดิน การก้าจัดวัชพืช การเตรียมพื้นที่เก็บเกี่ยว การเก็บเกี่ยว เครื่องมือในการเก็บ
เกี่ยว การตัดแต่ง ล้าง เรียง การเก็บ และการขาย (กรุณาบรรยาย และเก็บภาพประกอบ
องค์ความรู้ย้อนหลังไปประมาณ 20-30 ปี
หัวข้อ
องค์ความรู้ในปัจจุบัน
หรือตั้งแต่รุ่นแรกๆ ที่ปลูกมันเทศ
1 ฤดูกาลปลูกมัน
ช่วงพฤษภาคม
ช่วงกุมภาพันธ์
เทศ
2 การเลือกต้นพันธุ์ ไม่มีวิธีการเลือกต้นพันธุ์ รับซื้อมาแล้ว
ไม่มีวิธีการเลือกต้นพันธุ์ รับซื้อมาแล้ว
มันเทศ
เตรียมยอดลงแปลงเลย
เตรียมยอดลงแปลงเลย
มีวิธีการเลือก
อย่างไร
3
4

5

7

8

9

พันธุ์มันเทศ ที่
ปลูก มีอะบ้าง
เตรียมยอดก่อน
ลงแปลงปลูก

มันไข่ มันกะปิ มันปากช่อง

มันไข่

ตัดยอดมาความยาวประมาณ 1 คืบ น้ามา
มัดรวมกันให้แน่นประมาณ 500 ยอด
จากนั้นน้ามาจุ่มยาเร่งรากแล้วทิ้งไว้ 1 คืน
โดยเอาผ้าพันไว้ เพื่อให้รากงอกก่อนการลง
แปลง
การตรียมดิน
ไถตากดินไว้ 15-30 วัน เพื่อให้ดินแห้ง
แปลงปลูกมันเทศ จากนั้นยกร่องแล้วใส่ปุ๋ยตรากระต่ายหลัง
ใส่ปุ๋ยอะไร
การลงยอด

ตัดยอดมาความยาวประมาณ 1 คืบ น้ามา
มัดรวมกันให้แน่นประมาณ 500 ยอด
จากนั้นน้ามาจุ่มน้้ายาเร่งรากแล้วทิ้งไว้ 1
คืนโดยเอาผ้าพันไว้ เพื่อให้รากงอกก่อน
การลงแปลง
ไถตากดินไว้ 15-30 วัน เพื่อให้ดินแห้ง
จากนั้นยกร่องแล้วใส่ปุ๋ยตรากระต่ายหลัง
การลงยอด

วิธีการให้น้า การ
ค้านวณปริมาณ
น้้าอย่างไรให้
เพียงพอ
การใส่ปุ๋ย บ้ารุง
ดิน ดูแล เพิ่ม
ขนาดหัว เทคนิค
การเพิ่มผลผลิต
ป้องกันก้าจัดโรค

ใช้สปริงเกอร์ระยะเวลา 1 แปลงต่อ 1
ชั่วโมงสลับกันไป

ใช้สายยางยืนฉีดให้ชุ่มท้องร่องจึงจะพอ

ใส่ปุ๋ยหลังจากลงยอด 2 เดือน (เริ่มมี
หัวมัน) เพื่อเพิ่มขนาดและบ้ารุงหัวมัน

ใสปุ๋ยหลังจากลงยอด 2 เดือน (เริ่มมี
หัวมัน) เพื่อเพิ่มขนาดและบ้ารุงหัวมัน

ฉีดยาฆ่าแมลงหลังจากลงยอดแล้ว 1 เดือน ฉีดยาฆ่าแมลงหลังจากลงยอดแล้ว 1
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ความถี่ในการฉีด 5 วันฉีดครั้ง
หลังลงยอด 10 วันหญ้าจะเริ่มขึ้น จึงฉีดยา
ฆ่าหญ้า
(กรัมม็อกโซน) ตามท้องร่อง
เตรียมอุปกรณ์และจ้างคนในการเก็บเกี่ยว

เดือน ความถี่ในการฉีด 10 วันฉีดครั้ง
หลังลงยอด 10 วันหญ้าจะเริ่มขึ้นจึงฉีดยา
ฆ่าหญ้า
(กรัมม็อกโซน) ตามท้องร่อง
เตรียมอุปกรณ์และจ้างคนในการเก็บเกี่ยว

ไม่มีการยืดอายุการเก็บรักษา หลังจากเก็บ
เกี่ยวหัวมันแล้วล้างท้าความสะอาด บรรจุ
แล้วจะมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อเลย
การตัดแต่งหัว
เก็บใส่ถุงแล้วเอาน้้าขังไว้ให้ดินหลุดออก
การล้าง
จากนั้นใช้สวิงเขย่าโดยใช้สายยางยืนฉีด
การรจุหัวมันเทศ หลังจากล้างแล้วทิ้งไว้ให้แห้ง(ประมาณครึ่ง
คืน) น้ามากรอกใส่ถุง ถุงละ 10 กิโลกรัม
(ถุงสีแดง)
การเก็บรักษา
ขนส่งโดยรถยนต์ มีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อ
การขนส่ง

ไม่มีการยืดอายุการเก็บรักษา หลังจากเก็บ
เกี่ยวหัวมันแล้วล้างท้าความสะอาด บรรจุ
แล้วจะมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อเลย
เก็บใส่ถุงแล้วเอาน้้าขังไว้ให้ดินหลุดออก
จากนั้นใช้สวิงเขย่าโดยใช้สายยางยืนฉีด
หลังจากล้างแล้วทิ้งไว้ให้แห้ง(ประมาณครึ่ง
คืน) น้ามากรอกใส่ถุง ถุงละ 10 กิโลกรัม
(ถุงสีขาว)
ขนส่งโดยรถยนต์ มีพ่อค้าคนกลางมารับ
ซือ้

10

ป้องกัน ก้าจัด
วัชพืข

11

การเตรียมการ
ก่อนการก็บเกี่ยว
วิธีการเก็บเกี่ยว ตัดยอดทิ้งมันทิ้งแล้วใช้รถไถ ไถดินจากนั้น ตัดยอดทิ้งมันทิ้งแล้วใช้รถไถ ไถดินจากนั้น
ใช้คนเก็บหัวมันและคัดเลือกหัวที่สมบูรณ์ ใช้คนเก็บหัวมันและคัดเลือกหัวที่สมบูรณ์

12

13

เครื่องมือในการ
เก็บเกี่ยว
.ใช้อะไร
ถ่ายภาพหรือ
วาดภาพประกอบ

14

การยืดอายุการ
เก็บหัวมันเทศ

25
16

17
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แสดงขั้นตอน และระยเวลา ในการปลูกมันเทศ พร้อมภาพประกอบ
ขั้นตอนที่ 1 ไถแปลดินทิ ้งไว้ ให้ แห้ ง 15-30 วัน จากนันยกร่
้ อง

ขั้นตอนที่ 2.....ลงยอด
ขั้นตอนที่ 3 รดน ้า

ขั้นตอนที่ 4 ใส่ป๋ ยุ ใส่ป๋ ยเพิ
ุ ม่ ขนาดและบารุงหัวมัน
ขั้นตอนที่ 5.......ฉีดยากาจัดวัชพืชและศัตรูพืช...........................
ขั้นตอนที่ 6.....ไถดินก่อนการเก็บเกี่ยว

ขั้นตอนที่ 7..................เก็บหัวมัน

ขั้นตอนที่ 8.........ล้ างทาความสะอาดหัวมัน
ขั้นตอนที่ 9..........บรรจุใส่ถงุ
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3.

นางประทิน ตรีวุฒิ

ตอนที่ 1 ข้อความทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตรี วฒ
ุ
นางสาวประทิน
65
1.3 ชื่อ................................................................ นามสกุล......................................... อายุ........................
ปี
54 หมู่ 1 ตาบลทับน ้า อาเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
ที่อยู่............................................................................................................................................................. ....
089-9042336
เบอร์โทรศัพท์ ..................................................................................................................................................
ปลูกมัน
ค้ าขาย
อาชีพหลัก....................................................
อาชีพรอง/อาชีพเสริม.............................................................
1.2 ข้อมูลทั่วไปในการปลูกมันเทศ
1)
2)

3)
4)
5)

เป็นที่ดินของตนเอง...............................ไร่
6
เป็นที่ดินเช่า..........................................ไร่
เหตุผลในการปลูกมันเทศ
(√) รายได้ดีเพียงพอ เลี้ยงครอบครัวได้
(√) มีความถนัดมากกว่าอาชีพอื่น
(√) ปลูกตามๆ ต่อๆกันมา
( ) อื่นๆ ระบุ ......................................................
2553
ระยะเวลาในการปลูกมันเทศของท่านหรือครอบครัว เริ่มปลูกในปี พศ...............................................
10
2563
ตั้งแต่เริ่มปลูก จนปัจจุบันรวม ......................
ปี.
จนถึงปี พศ.......................................................
ประเภทของการปลูกมันเทศ
( ) ปลูกเชิงเดี่ยว
ข้ าว
(√) ปลูกสลับกับพืชชนิดอื่น ระบุ............................
องค์ความรู้ หรือภูมิปัญญา ในการปลูกมันเทศ ท่าน ( ) คนในครอบครอบครัว .ระบุ........................
เรียนรู้มาจากใคร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
( ) บุคคลภายนอกครอบครัว ระบุ...................
( ) จากการศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเองจากเอกสาร
หรือสื่อออนไลน์
6
พื้นที่การปลูกมันเทศ.........................ไร่
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( ) จากการเข้าร่วมประชุม สัมมนา
(√) การแลกเปลี่ยนกันเองในชุมชน
( ) พัฒนา ต่อยอดจากผู้อื่นหรือหน่วยงานอื่น
ท่านคิดว่าองค์ความรู้ หรือภูมิปัญญา ในการปลูกมัน (√) เพียงพอ ไม่ต้องเรียนรู้เพิ่ม
เทศของท่านหรือครอบครัว มีเพียงพอหรือไม่
( ) ไม่เพียงพอ ไม่พร้อมเรียนรู้เพิ่ม
(ตอบได้ 1 ข้อ)
( ) ไม่เพียงพอ และพร้อมเรียนรู้เพิ่ม
6)

ท่านเห็นด้วยหรือไม่หากมีการรวบรวมองค์ความรู้
(√) เห็นด้วย
หรือภูมิปัญญา ในการปลูกมันเทศ ในพื้นที่บ้านทับ ( ) ไม่เห็นด้วย
น้้า เพื่อการึกษาเรียนรู้
( ) ไม่แน่ใจ
7)
หากมีการน้าองค์ความรู้หรือภูมิปัญญา ในการปลูก (√) เห็นด้วย
มันเทศของท่านไปรวบรวมไว้ที่ศูนย์การเรียนรู้มัน
( ) ไม่เห็นด้วย
เทศ ท่านเห็นด้วยหรือไม่
( ) ไม่แน่ใจ
8)
ท่านเป็นรุ่นแรก ของครอบครัว ที่ปลูกมันเทศใช่
(√) ใช่
หรือไม่
( ) ไม่ใช่
9)
ที่มาของการน้ามันเทศบ้านทับน้้า มาปลูก (ใครเริ่มปลูกคนแรก น้าต้นมันเทศมาจากไหน แพร่กระจาย ได้
อย่างไร )
- เอายอดมันที่เพาะในแหล่งชุมชนทับน้้ามาปลูกต่อ
10) ท่านคิดว่า มันเทศ บ้านทับน้้า มีเอกลักษณ์โดดเด่น กว่ามันเทศที่ปลูกจากพื้นที่ในจังวัดอื่นๆ อย่างไร
- เนื้อเหนียว รสชาติหวาน
1.3 องค์ความรู้ ในการปลูกมันเทศ (เริ่มตั้งแต่ การเลือกต้นพันธุ์ เตรียมยอด เตรียมดิน ปลูก ดูแล ก้าจัดโรค
แมลง วัชพืข การให้น้า การบ้ารุงดิน การก้าจัดวัชพืช การเตรียมพื้นที่เก็บเกี่ยว การเก็บเกี่ยว เครื่องมือในการเก็บ
เกี่ยว การตัดแต่ง ล้าง เรียง การเก็บ และการขาย (กรุณาบรรยาย และเก็บภาพประกอบ
องค์ความรู้ย้อนหลังไปประมาณ 20-30
หัวข้อ
องค์ความรู้ในปัจจุบัน
ปี หรือตั้งแต่รุ่นแรกๆ ที่ปลูกมันเทศ
1
ฤดูกาลปลูกมันเทศ ช่วงพฤษภาคม
ช่วงพฤษภาคม
2

การเลือกต้นพันธุ์มัน ยอดสวยตั้งตรงสมบรูณ์
เทศ
มีวิธีการเลือก

ยอดสวยตั้งตรงสมบูรณ์
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3
4

อย่างไร
พันธุ์มันเทศ ที่ปลูก มันกะปิแท้ มันญี่ปุ่น มันไข่
มีอะบ้าง
เตรียมยอดก่อนลง แช่น้าไว้ 1 คืนให้รากงอกก่อนการลง
แปลงปลูก
แปลง

5

การตรียมดิน แปลง
ปลูกมันเทศ ใส่ปุ๋ย
อะไร

6

วิธีการปลูก
วาดภาพประกอบได้
หรือถ่ายภาพ

หัวข้อ

ไถแปลดิน ยกร่อง

มันไข่ มันกระต่าย
แช่น้าไว้ 1 คืนให้รากงอก่อนการงแปลง

ไถแปลดิน ยกร่อง

ใช้สปริงเกอร์ในการให้น้า ระยะเวลา 1
ชั่วโมงต่อแปลง

องค์ความรู้ย้อนหลังไปประมาณ 20-30
ปี ตั้งแต่รุ่นแรกๆ ที่ปลูกมันเทศ
ใช้สายยางรดน้้า ดูความเหมาะสมที่ดิน
ชุ่ม

ใส่ปุ๋ยหลังจากลงยอดแล้ว 2 เดือน

ใส่ปุ๋ยหลังการลงยอดแล้ว 2 เดือน

ฉีดยาฆ่าแมลงทุกๆ 10 วัน หลังการลง
ยอดแล้ว 1 เดือน

ฉีดยาฆ่าแมลงทุกๆ 10 วัน หลังการลง
ยอดแล้ว 1 เดือน

องค์ความรู้ในปัจจุบัน

9

วิธีการให้น้า การ
ค้านวณปริมาณน้้า
อย่างไรให้เพียงพอ
การใส่ปุ๋ย บ้ารุงดิน
ดูแล เพิ่มขนาดหัว
เทคนิคการเพิ่ม
ผลผลิต
ป้องกันก้าจัดโรค

10

ป้องกัน ก้าจัดวัชพืข ฉีดยาฆ่าหญ้า

11

การเตรียมการ ก่อน เมื่อถึงก้าหนดขุดจะต้องนัดแม่ค้ารับก่อน เมื่อถึงก้าหนดขุดจะต้องรับแม่ค้ารับก่อน

7

8

ฉีดยาฆ่าหญ้า
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การก็บเกี่ยว
12
13
14
25
16
17

และเตรียมอุปกรณ์และแรงงานคนในการ
เก็บหัวมัน
วิธีการเก็บเกี่ยว
ใช้รถไถในการไถหน้าดินแล้วใช้คนในการ
เก็บหัวมัน
เครื่องมือในการเก็บเกี่ยว
.ใช้อะไร ถ่ายภาพหรือ วาดภาพประกอบ
การยืดอายุการเก็บ ไม่มีการยืดอายุการเก็บรักษา ล้างแล้วส่ง
หัวมันเทศ
ขายทันที
การตัดแต่งหัว การ ใช้สวิงใส่มันฉีดน้้าจากท่แล้วเขย่าให้ดิน
ล้าง
ออก
การรจุหัวมันเทศ
บรรจุใส่ถุง ถุงละ 10 กิโลกรัมโดยคัดแยก
ขนาดเล็กและใหญ่
การเก็บรักษา การ ใช้รถยนต์ในการขนส่งไปขายเอง
ขนส่ง

และเตรียมอุปกรณ์และแรงงานคนในการ
เก็บหัวมัน
ใช้คนขุดหน้าดินหาหัวมัน

ไม่มีการยืดอายุการเก็บรักษา ล้างแล้วส่ง
ขายทันที
ใช้สวิงใส่มันฉีดน้้าผ่านท่อแล้วเขย่าให้ดิน
ออก
บรรจุใส่ถุง ถุงละ 10 กิโลกรัมโดยคัดแยก
ขนาดเล็กแลใหญ่
ใช้รถยนต์ในการขนส่งไปขายเอง

แสดงขั้นตอน และระยเวลา ในการปลูกมันเทศ พร้อมภาพประกอบ
ไถแปลดินทิ ้งไว้ ให้ แห้ งประมาณ 1 เดือน
ขั้นตอนที่ 1.................................................................
ขั้นตอนที่ 2.......ไถยกร่อง
ขั้นตอนที่ 3.................................................................
เตรี ยมยอดแช่น ้าให้ รากงอก 1 คืน
ขั้นตอนที่ 4....ลงยอด.............................................................
ขั้นตอนที่ 5........ใส่ป๋ ยบ
ุ ารุงดินและรดน ้า
ขั้นตอนที่ 6...........กาจัดวัชพืชและศัตรูพืช
ใส่ป๋ ยบ
ุ ารุงหัวมันหลังลงยอดแล้ ว 2 เดือน
ขั้นตอนที่ 6.................................................................
ขั้นตอนที่ 7.......เก็บหัวมันเมื่อครบระยะเวลา 4 เดือน
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4 นางมานิตย์ จะโสรัตน์

ตอนที่ 1 ข้อความทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
นางนิตย์
52
จะโสรัตน์
1.4 ชื่อ................................................................
นามสกุล.........................................
อายุ........................
ปี
ที่อยู่.................................................................................................................................................................
087-1164235
เบอร์โทรศัพท์ ..................................................................................................................................................
ปลูกมัน
ปลูกข้ าว
อาชีพหลัก....................................................
อาชีพรอง/อาชีพเสริม.............................................................
1.2 ข้อมูลทั่วไปในการปลูกมันเทศ
10
1)
พื้นที่การปลูกมันเทศ.........................ไร่
เป็นที่ดินของตนเอง...............................ไร่
10
เป็นที่ดินเช่า..........................................ไร่
2)
เหตุผลในการปลูกมันเทศ
(√) รายได้ดีเพียงพอ เลี้ยงครอบครัวได้
( ) มีความถนัดมากกว่าอาชีพอื่น
( ) ปลูกตามๆ ต่อๆกันมา
( ) อื่นๆ ระบุ .......................................................
2501
3)
ระยะเวลาในการปลูกมันเทศของท่านหรือครอบครัว เริ่มปลูกในปี พศ...............................................
30
2563
ตั้งแต่เริ่มปลูก จนปัจจุบันรวม ......................
ปี.
จนถึงปี พศ.......................................................
4)
ประเภทของการปลูกมันเทศ
( ) ปลูกเชิงเดี่ยว
ข้ าว
(√) ปลูกสลับกับพืชชนิดอื่น ระบุ............................
.
พ่อแม่
5)
องค์ความรู้ หรือภูมิปัญญา ในการปลูกมันเทศ ท่าน (√) คนในครอบครอบครัว .ระบุ........................
เรียนรู้มาจากใคร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
( ) บุคคลภายนอกครอบครัว ระบุ...................
( ) จากการศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเองจากเอกสาร
หรือสื่อออนไลน์
( ) จากการเข้าร่วมประชุม สัมมนา
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(√) การแลกเปลี่ยนกันเองในชุมชน
( ) พัฒนา ต่อยอดจากผู้อื่นหรือหน่วยงานอื่น
ท่านคิดว่าองค์ความรู้ หรือภูมิปัญญา ในการปลูกมัน (√) เพียงพอ ไม่ต้องเรียนรู้เพิ่ม
เทศของท่านหรือครอบครัว มีเพียงพอหรือไม่
( ) ไม่เพียงพอ ไม่พร้อมเรียนรู้เพิ่ม
(ตอบได้ 1 ข้อ)
( ) ไม่เพียงพอ และพร้อมเรียนรู้เพิ่ม
6)

ท่านเห็นด้วยหรือไม่หากมีการรวบรวมองค์ความรู้
(√) เห็นด้วย
หรือภูมิปัญญา ในการปลูกมันเทศ ในพื้นที่บ้านทับ ( ) ไม่เห็นด้วย
น้้า เพื่อการึกษาเรียนรู้
( ) ไม่แน่ใจ
7)
หากมีการน้าองค์ความรู้หรือภูมิปัญญา ในการปลูก (√) เห็นด้วย
มันเทศของท่านไปรวบรวมไว้ที่ศูนย์การเรียนรู้มัน
( ) ไม่เห็นด้วย
เทศ ท่านเห็นด้วยหรือไม่
( ) ไม่แน่ใจ
8)
ท่านเป็นรุ่นแรก ของครอบครัว ที่ปลูกมันเทศใช่
( ) ใช่
หรือไม่
(√) ไม่ใช่
9)
ที่มาของการน้ามันเทศบ้านทับน้้า มาปลูก (ใครเริ่มปลูกคนแรก น้าต้นมันเทศมาจากไหน แพร่กระจาย ได้
อย่างไร )
- เอายอดมันมาจากบ้านลี่แล้วน้ามาเพาะเอง
10) ท่านคิดว่า มันเทศ บ้านทับน้้า มีเอกลักษณ์โดดเด่น กว่ามันเทศที่ปลูกจากพื้นที่ในจังวัดอื่นๆ อย่างไร
- เนื้อเหนียว สีสวย
1.3 องค์ความรู้ ในการปลูกมันเทศ (เริ่มตั้งแต่ การเลือกต้นพันธุ์ เตรียมยอด เตรียมดิน ปลูก ดูแล ก้าจัดโรค
แมลง วัชพืข การให้น้า การบ้ารุงดิน การก้าจัดวัชพืช การเตรียมพื้นที่เก็บเกี่ยว การเก็บเกี่ยว เครื่องมือในการเก็บ
เกี่ยว การตัดแต่ง ล้าง เรียง การเก็บ และการขาย (กรุณาบรรยาย และเก็บภาพประกอบ
องค์ความรู้ย้อนหลังไปประมาณ 20-30
หัวข้อ
องค์ความรู้ในปัจจุบัน
ปี หรือตั้งแต่รุ่นแรกๆ ที่ปลูกมันเทศ
1
ฤดูกาลปลูกมันเทศ ช่วมีนาคม
ช่วงพฤษภาคม
2

การเลือกต้นพันธุ์มัน ยอดสวย ข้อถี่
เทศ
มีวิธีการเลือก
อย่างไร

ยอดสวย ข้อถี่
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3
4

พันธุ์มันเทศ ที่ปลูก มันไข่ไส้เหลือง มันไส้ขาว
มันไข่ มันไข่ไส้เหลือง
มีอะบ้าง
เตรียมยอดก่อนลง ช้ายอดไว้กับพื้น ตัดยอดขยายแปลงต่อ ช้ายอดไว้กับพื้น ตัดยอดขยายปลงต่อ
แปลงปลูก
แปลง
แปลง

5

การตรียมดิน แปลง ไถแปลดิน ยกร่องและใส่ปุ๋ยหลังการลง ไถแปลดิน ยกร่องและใส่ปุ๋ยหลังการลง
ปลูกมันเทศ ใส่ปุ๋ย ยอด
ยอด
อะไร

6

วิธีการปลูก
วาดภาพประกอบได้
หรือถ่ายภาพ

หัวข้อ

ใช้ระบบน้้าหยด ระยะเวลาคือค่อยๆ
ปล่อยน้้าให้หยดตลอดทั้งวัน

องค์ความรู้ย้อนหลังไปประมาณ 20-30
ปี ตั้งแต่รุ่นแรกๆ ที่ปลูกมันเทศ
ใช้สายยางรดน้้า ดูความเหมาะสมที่ดิน
ชุ่ม

ใส่ปุ๋ยหลังจากลงยอดแล้ว 2 เดือน

ใส่ปุ๋ยหลังการลงยอดแล้ว 2 เดือน

ฉีดยาฆ่าแมลงทุกๆ 10 วัน

ฉีดยาฆ่าแมลง

องค์ความรู้ในปัจจุบัน

9

วิธีการให้น้า การ
ค้านวณปริมาณน้้า
อย่างไรให้เพียงพอ
การใส่ปุ๋ย บ้ารุงดิน
ดูแล เพิ่มขนาดหัว
เทคนิคการเพิ่ม
ผลผลิต
ป้องกันก้าจัดโรค

10

ป้องกัน ก้าจัดวัชพืข ฉีดยาฆ่าหญ้า

11

การเตรียมการ ก่อน งดการฉีดยาทุกชนิดก่อนการเก็บเกี่ยว งดการฉีดยาทุกชนิดก่อนการเก็บเกี่ยว
การก็บเกี่ยว
20 วันจากนั้น เตรียมคนในการตัดยอด 20 วัน จากนั้นเตรียมคนในการตัดยอด

7

8

ฉีดยาฆ่าหญ้า
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12
13
14
25
16
17

และไถหน้าดิน
วิธีการเก็บเกี่ยว
ใช้รถไถในการไถหน้าดินแล้วใช้คนใน
การเก็บหัวมัน
เครื่องมือในการเก็บเกี่ยว
.ใช้อะไร ถ่ายภาพหรือ วาดภาพประกอ
การยืดอายุการเก็บ ไม่มีการยืดอายุการเก็บรักษา ล้างแล้ว
หัวมันเทศ
ส่งขายทันที
การตัดแต่งหัว การ ใช้ท่อฉีดน้้าฉีดผ่านตาข่ายและเขย่าให้
ล้าง
ดินหลุดออกจากหัวมัน
การรจุหัวมันเทศ
บรรจุใส่ถุง ถุงละ 10 กิโลกรัมโดยคัด
แยกขนาดเล็กและใหญ่
การเก็บรักษา การ ใช้รถยนต์ในการขนส่งไปขายเอง
ขนส่ง

และขุดหัวมัน
ใช้คนขุดหน้าดินหาหัวมัน

ไม่มีการยืดอายุการเก็บรักษา ล้างแล้ว
ส่งขายทันที
ใส่กะละมังล้าง
บรรจุใส่ถุง ถุงละ 10 กิโลกรัมโดยคัด
แยกขนาดเล็กแลใหญ่
ใช้รถยนต์ในการขนส่งไปขายเอง

แสดงขั้นตอน และระยเวลา ในการปลูกมันเทศ พร้อมภาพประกอบ
ขั้นตอนที่ 1.................................................................
ไถแปลดินทิ ้งไว้ ให้ แห้ งประมาณ 1 เดือน
ขั้นตอนที่ 2.....เพาะยอดไว้ ในแปลงเพาะปั กชาประมาณ 2 เดือน
.ขั้นตอนที่ 3............ไถยกร่อง
ขั้นตอนที่ 4.......ตัดยอดจากแลงเพาะชามาลงปลูก
ขั้นตอนที่ 5...........ใส่ป๋ ยบ
ุ ารุงดินและรดน ้า
ขั้นตอนที่ 6........กาจัดวัชพืชและศัตรูพืช
ขั้นตอนที่ 6......ใส่ป๋ ยบ
ุ ารุงหัวมันหลังลงยอดแล้ ว 2 เดือน
ขั้นตอนที่ 7..........เก็บหัวมันเมือ่ ครบระยะเวลา 4 เดือน
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1

5. นางส้าเริง เต็มเปียม

ตอนที่ 1 ข้อความทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
นางสาเริง
53
เต็มเปี่ ยม
1.1 ชื่อ................................................................ นามสกุล.........................................
อายุ........................
ปี
ที่อยู่.................................................................................................................................................................
082-3560910
เบอร์โทรศัพท์ ..................................................................................................................................................
ปลูกข้าว
ปลูกมัน
อาชีพหลัก....................................................
อาชีพรอง/อาชีพเสริม.............................................................
1.2 ข้อมูลทั่วไปในการปลูกมันเทศ
1)
2)

3)
4)
5)

6
พื้นที่การปลูกมันเทศ.........................ไร่

เป็นที่ดินของตนเอง...............................ไร่
6
เป็นที่ดินเช่า..........................................ไร่
เหตุผลในการปลูกมันเทศ
(√) รายได้ดีเพียงพอ เลี้ยงครอบครัวได้
( ) มีความถนัดมากกว่าอาชีพอื่น
( ) ปลูกตามๆ ต่อๆกันมา
( ) อื่นๆ ระบุ ......................................................
2497
ระยะเวลาในการปลูกมันเทศของท่านหรือครอบครัว เริ่มปลูกในปี พศ...............................................
2563
50
ตั้งแต่เริ่มปลูก จนปัจจุบันรวม ......................
ปี.
จนถึงปี พศ.......................................................
ประเภทของการปลูกมันเทศ
( ) ปลูกเชิงเดี่ยว
ข้าว
(√) ปลูกสลับกับพืชชนิดอื่น ระบุ............................
พ่อแม่
องค์ความรู้ หรือภูมิปัญญา ในการปลูกมันเทศ ท่าน (√) คนในครอบครอบครัว .ระบุ........................
เรียนรู้มาจากใคร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
( ) บุคคลภายนอกครอบครัว ระบุ...................
( ) จากการศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเองจากเอกสาร
หรือสื่อออนไลน์
( ) จากการเข้าร่วมประชุม สัมมนา
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6
7

8

9
10
11
12

13
14

25

16
17

วิธีการปลูก
วาดภาพประกอบได้ หรือถ่ายภาพ
วิธีการให้น้า การ ใช้สปริงเกอร์ในการรดน้้า ระยะเวลา 1
ค้านวณปริมาณน้้า ชั่วโมงต่อแปลงสลับไปจนครบ 2-3 วัน
อย่างไรให้เพียงพอ รดทีหรือแล้วแต่สภาพอากาศ
การใส่ปุ๋ย บ้ารุงดิน ใส่ปุ๋ยเร่งหัวในช่วง 2 เดือนแรกหลังการ
ดูแล เพิ่มขนาดหัว ลงยอด
เทคนิคการเพิ่ม
ผลผลิต
ป้องกันก้าจัดโรค
ฉีดยาฆ่าแมลงทุกๆ 10 วัน
ป้องกัน ก้าจัดวัชพืข ใช้ยาฆ่าหญ้าฉีดช่วงที่หญ้าอ่อนเริ่มขึ้น

ใช้สายยางยืนรดจนกว่าดินจะชุ่ม
ระยะเวลาในการรดน้้า 2-3วันรดทีหรือ
แล้วแต่สภาพอากาศ
ใส่ปุ๋ยเร่งหัวในช่วง 2 เดือนแรกหลังการ
ลงยอด

ฉีดยาฆ่าแมลงทุกๆ 15 วัน
ใช้ยาฆ่าหญ้าฉีดช่วงที่หญ้าอ่อนเริ่มขึ้น

การเตรียมการ ก่อน ท้าโรงล้างมัน เตรียมพื้นที่ อุปกรณ์และ ท้าโรงล้างมัน เตรียมพื้นที่ อุปกรณ์และ
การก็บเกี่ยว
คนงานส้าหรับเก็บมัน
คนงานส้าหรับเก็บมัน
วิธีการเก็บเกี่ยว
ใช้รถไถ ไถหน้าดิน จากนั้นใช้คนเก็บ ใช้คราดในการถากหน้าดินหาหัวมัน
จากนั้นใช้คนเก็บ
เครื่องมือในการเก็บเกี่ยว
.ใช้อะไร ถ่ายภาพหรือ วาดภาพประกอบ
การยืดอายุการเก็บ ไม่มีการยืดอายุการเก็บรักษา หลังจาก
หัวมันเทศ
การเก็บเกี่ยวจะน้ามาล้างท้าความ
สะอาดและบรรจุให้พ่อค้าคนกลางทันที
การตัดแต่งหัว การ ใช้สวิงในการล้าง ใช้ท่อปล่อยน้้า
ล้าง
ออกมาแรงๆและใช้คนในการเขย่า
เพื่อให้เศษดินหลุดออก
การรจุหัวมันเทศ
บรรจุใส่ถุงสีแดง 10 กิโลกรัม
การเก็บรักษา การ หลังจากการล้างและบรรจุใส่ถุงจะมี
ขนส่ง
พ่อค้าแม่ค้าคนกลางมารับซื้อทันที

ไม่มีการยืดอายุการเก็บรักษา หลังจาก
การเก็บเกี่ยวจะน้ามาล้างท้าความ
สะอาดและบรรจุให้พ่อค้าคนกลางทันที
ล้างในคลองโดยใช้คนในการล้าง

บรรจุใส่ถุงสีขาวใส 10 กิโลกรัม
หลังจากการล้างและบรรจุใส่ถุงจะมี
พ่อค้าแม่ค้าคนกลางมารับซื้อทันที
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1.3 องค์ความรู้ ในการปลูกมันเทศ

(เริ่มตั้งแต่ การเลือกต้นพันธุ์ เตรียมยอด เตรียมดิน ปลูก ดูแล ก้าจัดโรค
แมลง วัชพืข การให้น้า การบ้ารุงดิน การก้าจัดวัชพืช การเตรียมพื้นที่เก็บเกี่ยว การเก็บเกี่ยว เครื่องมือในการเก็บ
เกี่ยว การตัดแต่ง ล้าง เรียง การเก็บ และการขาย (กรุณาบรรยาย และเก็บภาพประกอบ
องค์ความรู้ย้อนหลังไปประมาณ 20-30
หัวข้อ
องค์ความรู้ในปัจจุบัน
ปี หรือตั้งแต่รุ่นแรกๆ ที่ปลูกมันเทศ
1
ฤดูกาลปลูกมันเทศ ช่วงเมษายน(แล้วแต่ฤดูกาลของน้้า)
ช่วงมีนาคม
2
การเลือกต้นพันธุ์มัน เลือกยอดมันที่เถาดกๆน้ามาฝั่งดินให้
เลือกยอดมันที่เถาดกๆน้ามาฝั่งดินให้
เทศ
ยอดขึ้นแล้วตัดลงแปลง
ยอดขึ้นแล้วตัดลงแปลง
มีวิธีการเลือก
อย่างไร
มันไข่

10

พันธุ์มันเทศ ที่ปลูก มันกะปิใบจัก มันกะปิใบกลม มันไข่ส้ม
มีอะบ้าง
เตรียมยอดก่อนลง ตัดยอดจุ่มน้้าทิ้งไว้ 1 คืนเพื่อให้รากงอก
แปลงปลูก
การตรียมดิน แปลง ไถแปลตากดินไว้ 15 วันจากนั้นชักร่อง
ปลูกมันเทศ ใส่ปุ๋ย แล้วใส่ปุ๋ยหลังจากลงยอดแล้ว
อะไร
วิธีการปลูก
วาดภาพประกอบได้ หรือถ่ายภาพ
วิธีการให้น้า การ ใช้สปริงเกอร์ในการรดน้้า ระยะเวลา 1
ค้านวณปริมาณน้้า ชั่วโมงต่อแปลงสลับไปจนครบ 2-3 วันรด
อย่างไรให้เพียงพอ ทีหรือแล้วแต่สภาพอากาศ
การใส่ปุ๋ย บ้ารุงดิน ใส่ปุ๋ยเร่งหัวในช่วง 2 เดือนแรกหลังการ
ดูแล เพิ่มขนาดหัว ลงยอด
เทคนิคการเพิ่ม
ผลผลิต
ป้องกันก้าจัดโรค
ฉีดยาฆ่าแมลงทุกๆ 10 วัน
ป้องกัน ก้าจัดวัชพืข ใช้ยาฆ่าหญ้าฉีดช่วงที่หญ้าอ่อนเริ่มขึ้น

11

การเตรียมการ ก่อน ท้าโรงล้างมัน เตรียมพื้นที่ อุปกรณ์และ

ท้าโรงล้างมัน เตรียมพื้นที่ อุปกรณ์และ

3
4
5

6
7

8

9

ตัดยอดจุ่มน้้าทิ้งไว้ 1 คืนเพื่อให้รากงอก
ไถแปลตากดินไว้ 15 วันจากนั้นชักร่อง
แล้วใส่ปุ๋ยหลังจากลงยอดแล้ว

ใช้สายยางยืนรดจนกว่าดินจะชุ่ม
ระยะเวลาในการรดน้้า 2-3วันรดทีหรือ
แล้วแต่สภาพอากาศ
ใส่ปุ๋ยเร่งหัวในช่วง 2 เดือนแรกหลังการ
ลงยอด

ฉีดยาฆ่าแมลงทุกๆ 15 วัน
ใช้ยาฆ่าหญ้าฉีดช่วงที่หญ้าอ่อนเริ่มขึ้น
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12

13
14

25

16
17

การก็บเกี่ยว
วิธีการเก็บเกี่ยว

คนงานส้าหรับเก็บมัน
ใช้รถไถ ไถหน้าดิน จากนั้นใช้คนเก็บ

เครื่องมือในการเก็บเกี่ยว
.ใช้อะไร ถ่ายภาพหรือ วาดภาพประกอบ
การยืดอายุการเก็บ ไม่มีการยืดอายุการเก็บรักษา หลังจาก
หัวมันเทศ
การเก็บเกี่ยวจะน้ามาล้างท้าความสะอาด
และบรรจุให้พ่อค้าคนกลางทันที
การตัดแต่งหัว การ ใช้สวิงในการล้าง ใช้ท่อปล่อยน้้าออกมา
ล้าง
แรงๆและใช้คนในการเขย่าเพื่อให้เศษดิน
หลุดออก
การรจุหัวมันเทศ
บรรจุใส่ถุงสีแดง 10 กิโลกรัม
การเก็บรักษา การ หลังจากการล้างและบรรจุใส่ถุงจะมี
ขนส่ง
พ่อค้าแม่ค้าคนกลางมารับซื้อทันที

คนงานส้าหรับเก็บมัน
ใช้คราดในการถากหน้าดินหาหัวมัน
จากนั้นใช้คนเก็บ

ไม่มีการยืดอายุการเก็บรักษา หลังจาก
การเก็บเกี่ยวจะน้ามาล้างท้าความสะอาด
และบรรจุให้พ่อค้าคนกลางทันที
ล้างในคลองโดยใช้คนในการล้าง

บรรจุใส่ถุงสีขาวใส 10 กิโลกรัม
หลังจากการล้างและบรรจุใส่ถุงจะมี
พ่อค้าแม่ค้าคนกลางมารับซื้อทันที

แสดงขั้นตอน และระยเวลา ในการปลูกมันเทศ พร้อมภาพประกอบ
ขั้นตอนที่ 1....ไถแปลดินทิ้งไว้ 15 วันแล้วท้าการยกร่องดิน
ขั้นตอนที่ 2.....เตรียมเพาะเถามันลงแปลงและตัดยอดมาเพาะต่อ
ขั้นตอนที่ 3......รดน้้า
.ขั้นตอนที่ 4...ก้าจัดวัชพืชและศัตรูพืช
ขั้นตอนที่ 5....เมื่อครบ 2 เดือน ใส่ปุ๋ยบ้ารุงหัวมัน
ขั้นตอนที่ 6........ครบ 4 เดือนท้าการเก็บเกี่ยว
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4. นายณัฐพงศ์ ตัดสูงเนิน

ตอนที่ 1 ข้อความทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตัดสูงเนิน
31
นายณัฐพงศ์
1.5 ชื่อ................................................................
นามสกุล......................................... อายุ........................ ปี
38/3 หมู่ 1 ตาบลทับน ้า อาเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
ที่อยู่.................................................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์ ..................................................................................................................................................
ปลูกมัน
ปลูกข้ าว
อาชีพหลัก....................................................
อาชีพรอง/อาชีพเสริม.............................................................
1.2 ข้อมูลทั่วไปในการปลูกมันเทศ
1)
2)

3)
4)
5)

12
พื้นที่การปลูกมันเทศ.........................ไร่

เป็นที่ดินของตนเอง...............................ไร่
12
เป็นที่ดินเช่า..........................................ไร่
เหตุผลในการปลูกมันเทศ
(√) รายได้ดีเพียงพอ เลี้ยงครอบครัวได้
(√) มีความถนัดมากกว่าอาชีพอื่น
(√) ปลูกตามๆ ต่อๆกันมา
( ) อื่นๆ ระบุ ......................................................
2502
ระยะเวลาในการปลูกมันเทศของท่านหรือครอบครัว เริ่มปลูกในปี พศ...............................................
2563
40
ตั้งแต่เริ่มปลูก จนปัจจุบันรวม ......................
ปี.
จนถึงปี พศ.......................................................
ประเภทของการปลูกมันเทศ
( ) ปลูกเชิงเดี่ยว
ข้ าว
(√) ปลูกสลับกับพืชชนิดอื่น ระบุ............................
พ่อแม่
องค์ความรู้ หรือภูมิปัญญา ในการปลูกมันเทศ ท่าน (√) คนในครอบครอบครัว .ระบุ........................
เรียนรู้มาจากใคร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
( ) บุคคลภายนอกครอบครัว ระบุ...................
( ) จากการศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเองจากเอกสาร
หรือสื่อออนไลน์
( ) จากการเข้าร่วมประชุม สัมมนา
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( ) การแลกเปลี่ยนกันเองในชุมชน
( ) พัฒนา ต่อยอดจากผู้อื่นหรือหน่วยงานอื่น
ท่านคิดว่าองค์ความรู้ หรือภูมิปัญญา ในการปลูกมัน (√) เพียงพอ ไม่ต้องเรียนรู้เพิ่ม
เทศของท่านหรือครอบครัว มีเพียงพอหรือไม่
( ) ไม่เพียงพอ ไม่พร้อมเรียนรู้เพิ่ม
(ตอบได้ 1 ข้อ)
( ) ไม่เพียงพอ และพร้อมเรียนรู้เพิ่ม
6)
ท่านเห็นด้วยหรือไม่หากมีการรวบรวมองค์ความรู้
(√) เห็นด้วย
หรือภูมิปัญญา ในการปลูกมันเทศ ในพื้นที่บ้านทับ ( ) ไม่เห็นด้วย
น้้า เพื่อการึกษาเรียนรู้
( ) ไม่แน่ใจ
7)
หากมีการน้าองค์ความรู้หรือภูมิปัญญา ในการปลูก (√) เห็นด้วย
มันเทศของท่านไปรวบรวมไว้ที่ศูนย์การเรียนรู้มัน
( ) ไม่เห็นด้วย
เทศ ท่านเห็นด้วยหรือไม่
( ) ไม่แน่ใจ
8)
ท่านเป็นรุ่นแรก ของครอบครัว ที่ปลูกมันเทศใช่
( ) ใช่
หรือไม่
(√) ไม่ใช่
9)
ที่มาของการน้ามันเทศบ้านทับน้้า มาปลูก (ใครเริ่มปลูกคนแรก น้าต้นมันเทศมาจากไหน แพร่กระจาย ได้
อย่างไร )
- พ่อเริ่มซื้อยอดมันมาจากเมืองกาญ โดยพ่อค้าแม่ค้าจะหากลุ่มตลาดที่ต้องการปลูกมันและส่งยอด
มันมาให้ปลูก
10) ท่านคิดว่า มันเทศ บ้านทับน้้า มีเอกลักษณ์โดดเด่น กว่ามันเทศที่ปลูกจากพื้นที่ในจังวัดอื่นๆ อย่างไร
- รสชาติดี เหนียวหนึบ
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1.3 องค์ความรู้ ในการปลูกมันเทศ

(เริ่มตั้งแต่ การเลือกต้นพันธุ์ เตรียมยอด เตรียมดิน ปลูก ดูแล ก้าจัดโรค
แมลง วัชพืข การให้น้า การบ้ารุงดิน การก้าจัดวัชพืช การเตรียมพื้นที่เก็บเกี่ยว การเก็บเกี่ยว เครื่องมือในการเก็บ
เกี่ยว การตัดแต่ง ล้าง เรียง การเก็บ และการขาย (กรุณาบรรยาย และเก็บภาพประกอบ
องค์ความรู้ย้อนหลังไปประมาณ 20-30
หัวข้อ
องค์ความรู้ในปัจจุบัน
ปี หรือตั้งแต่รุ่นแรกๆ ที่ปลูกมันเทศ
1
ฤดูกาลปลูกมันเทศ ช่วงมกราคม
ช่วงกุมภาพันธ์
2

3
4

5

6

7

8

9

การเลือกต้นพันธุ์มัน
เทศ
มีวิธีการเลือก
อย่างไร
พันธุ์มันเทศ ที่ปลูก
มีอะบ้าง
เตรียมยอดก่อนลง
แปลงปลูก
การตรียมดิน แปลง
ปลูกมันเทศ ใส่ปุ๋ย
อะไร
วิธีการปลูก
วาดภาพประกอบได้
หรือถ่ายภาพ
วิธีการให้น้า การ
ค้านวณปริมาณน้้า
อย่างไรให้เพียงพอ
การใส่ปุ๋ย บ้ารุงดิน
ดูแล เพิ่มขนาดหัว
เทคนิคการเพิ่ม
ผลผลิต
ป้องกันก้าจัดโร

ยอดสด ตั้งสมบรูณ์

ยอดสดตั้งสมบรูณ์

มันเกาหลี มันญี่ปุ่น มันไข่ส้ม มันไข่เหนือ
มันม่วงเข้ม
ตัดยอด 1 คืบมัดรวมกัน 500 ยอด น้าไป
ชุบน้้าและหมกผ้าทิ้งไว้ 1 คืน เพื่อให้ราก
งอก่อนการลงแปลง
ขุดร่องโดยใช้รถไถ ไม่มีการใส่ปุ๋ยเตรียม
ดิน

มันปากช่อง มันอีกา

ใช้สปริงเกอร์ในการรดน้้า 1 แปลง 1
ชั่วโมงสลับไปจนครบ ระยะเวลาในการ
รดน้้า 3-4 วันรดที
ใส่ปุ๋ยหลังการลงยอด 2 เดือน

ใช้สายยางรดน้้า ดูที่ความชุ่มของดิน
ระยะเวลาในการรดน้้า 3-4 วันรดที

ฉีดยาฆ่าแมลงทุกๆ 7 วัน

ฉีดยาฆ่าแมลงทุกๆ 1 เดือน

ตัดยอด 1 คืบ มัดรวมกัน 500 ยอด
น้าไปชุบน้้าและหมกผ้าทิ้งไว้ 1 คืน
เพื่อให้รากงอกก่อนการลงแปลง
ขุดร่องโดยใช้แรงงานคน ไม่มีการใส่ปุ๋ย
เตรียมดิน

ใส่ปุ๋ยหลังการลงยอด 2 เดือน
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10
11
12
13
14

25
16
17

ป้องกัน ก้าจัดวัชพืข ฉีดยาฆ่าหญ้า
การเตรียมการ ก่อน ตัดยอดมัน เตรียมอุปกรณ์ส้าหรับเก็บมัน
การเก็บเกี่ยว
วิธีการเก็บเกี่ยว
ใช้รถไถพลิกดินแถกร่องและใช้คนเดิน
เก็บ
เครื่องมือในการเก็บเกี่ยว
.ใช้อะไร ถ่ายภาพหรือ วาดภาพประกอบ
การยืดอายุการเก็บ ไม่มีการยืดอายุ เก็บแล้วขายเลย
หัวมันเทศ

ใช้คนคอยถอน
เตรียมคนส้าหรับขุดมัน

การตัดแต่งหัว การ ใช้ตาข่ายเขย่าผ่านท่อฉีดน้้า
ล้าง
การรจุหัวมันเทศ
บรรจุใส่ถุง 10 กิโลกรัม
การเก็บรักษา การ หลังการบรรจุจะมีคนมารับซื้อเลย
ขนส่ง

ฉีดสายยางล้าง

ใช้คนในการขุดหัวมันและเดินเก็บ

ไม่มีการยืดอายุ เก็บแล้วขายเลย

บรรจุใส่ถุง 10 กิโลกรัม
หลังการบรรจุจะมีคนมารับซื้อเลย

แสดงขั้นตอน และระยเวลา ในการปลูกมันเทศ พร้อมภาพประกอบ
ขั้นตอนที่ 1 ไถแปลดินยกร่อง
ขั้นตอนที่ 2..มัดยอดรวมแช่น้า 1 คืน
ขั้นตอนที่ 3.......ลงยอด
ขั้นตอนที่ 4......รดน้้า
.ขั้นตอนที่ ..5 ก้าจัดวัชพืชและศัตรูพืช
ขั้นตอนที่ 6 ใส่ปุ๋ยบ้ารุงหัวมันหลังลงยอด 2 เดือน
ขั้นตอนที่ 7เก็บเกี่ยว
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การรวบรวมองค์ความรู้ในการปลูกมันเทศ ของเกษตรกรบ้านทับน้้า
......................................................................................................................

ภาพเจ้ าของภูมิปัญญา
บุคคล

ภาพเจ้ าของภูมิปัญญา
กิจกรรม

ตอนที่ 1 ข้อความทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
นางสาวจันร์ ญา
จะโสรัตน์
28
1.6 ชื่อ................................................................ นามสกุล.........................................
อายุ........................
ปี
38/3
หมู
่
1
ต
าบลทั
บ
น
้า
อ
าเภอบางปะหั
น
จั
ง
หวั
ด
พระนครศรี
อ
ยุ
ธ
ยา
ที่อยู่............................................................................................................................................................. ....
093-1722622
เบอร์โทรศัพท์ .....................................................................................................................................
.............
ปลูกมัน
ปลูกข้ าว
อาชีพหลัก....................................................
อาชีพรอง/อาชีพเสริม.............................................................
1.2 ข้อมูลทั่วไปในการปลูกมันเทศ
1)
2)

3)
4)

5)

12
พื้นที่การปลูกมันเทศ.........................ไร่

เป็นที่ดินของตนเอง...............................ไร่
12
เป็นที่ดินเช่า..........................................ไร่
เหตุผลในการปลูกมันเทศ
(√) รายได้ดีเพียงพอ เลี้ยงครอบครัวได้
(√) มีความถนัดมากกว่าอาชีพอื่น
(√) ปลูกตามๆ ต่อๆกันมา
( ) อื่นๆ ระบุ ......................................................
...............................................................................
2498
ระยะเวลาในการปลูกมันเทศของท่านหรือครอบครัว เริ่มปลูกในปี พ.ศ...............................................
2563
42
ตั้งแต่เริ่มปลูก จนปัจจุบันรวม ......................
ปี.
จนถึงปี พ.ศ.......................................................
ประเภทของการปลูกมันเทศ
( ) ปลูกเชิงเดี่ยว
ข้ าว
(√) ปลูกสลับกับพืชชนิดอื่น ระบุ............................
..................................................................................
พ่อ แม่
องค์ความรู้ หรือภูมิปัญญา ในการปลูกมันเทศ ท่าน (√) คนในครอบครอบครัว .ระบุ........................
เรียนรู้มาจากใคร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
( ) บุคคลภายนอกครอบครัว ระบุ...................
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( ) จากการศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเองจากเอกสาร
หรือสื่อออนไลน์
( ) จากการเข้าร่วมประชุม สัมมนา
( ) การแลกเปลี่ยนกันเองในชุมชน
( ) พัฒนา ต่อยอดจากผู้อื่นหรือหน่วยงานอื่น
ท่านคิดว่าองค์ความรู้ หรือภูมิปัญญา ในการปลูกมัน (√) เพียงพอ ไม่ต้องเรียนรู้เพิ่ม
เทศของท่านหรือครอบครัว มีเพียงพอหรือไม่
( ) ไม่เพียงพอ ไม่พร้อมเรียนรู้เพิ่ม
(ตอบได้ 1 ข้อ)
( ) ไม่เพียงพอ และพร้อมเรียนรู้เพิ่ม
6)

7)

8)
9)

10)

ท่านเห็นด้วยหรือไม่หากมีการรวบรวมองค์ความรู้
(√) เห็นด้วย
หรือภูมิปัญญา ในการปลูกมันเทศ ในพื้นที่บ้านทับ ( ) ไม่เห็นด้วย
น้้า เพื่อการึกษาเรียนรู้
( ) ไม่แน่ใจ
หากมีการน้าองค์ความรู้หรือภูมิปัญญา ในการปลูก (√) เห็นด้วย
มันเทศของท่านไปรวบรวมไว้ที่ศูนย์การเรียนรู้มัน
( ) ไม่เห็นด้วย
เทศ ท่านเห็นด้วยหรือไม่
( ) ไม่แน่ใจ
ท่านเป็นรุ่นแรก ของครอบครัว ที่ปลูกมันเทศใช่
( ) ใช่
หรือไม่
(√) ไม่ใช่
ที่มาของการน้ามันเทศบ้านทับน้้า มาปลูก (ใครเริ่มปลูกคนแรก น้าต้นมันเทศมาจากไหน แพร่กระจาย ได้
อย่างไร )
- พ่อแม่ซื้อยอดมันมาจากจังหวัดกาญจนบุรีน้ามาแพร่พันธุ์ปลูกในพื้นที่ทับน้้า

ท่านคิดว่า มันเทศ บ้านทับน้้า มีเอกลักษณ์โดดเด่น กว่ามันเทศที่ปลูกจากพื้นที่ในจังวัดอื่นๆ อย่างไร
- รสชาติดี มีรสหวาน เนื้อมีความเหนียวหนึบ
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1.3 องค์ความรู้ ในการปลูกมันเทศ

(เริ่มตั้งแต่ การเลือกต้นพันธุ์ เตรียมยอด เตรียมดิน ปลูก ดูแล ก้าจัดโรค
แมลง วัชพืข การให้น้า การบ้ารุงดิน การก้าจัดวัชพืช การเตรียมพื้นที่เก็บเกี่ยว การเก็บเกี่ยว เครื่องมือในการเก็บ
เกี่ยว การตัดแต่ง ล้าง เรียง การเก็บ และการขาย (กรุณาบรรยาย และเก็บภาพประกอบ
องค์ความรู้ย้อนหลังไปประมาณ 20หัวข้อ
องค์ความรู้ในปัจจุบัน
30 ปี หรือตั้งแต่รุ่นแรกๆ ที่ปลูกมัน
เทศ
1 ฤดูกาลปลูกมัน
ช่วงมกราคม-เมษายน (โดยยึดหลักความ ช่วงกุมภาพันธ์-เมษายน
เทศ
แห้งของดิน ถ้าน้้าไม่ท่วมสามารถปลูกมัน
ได้ตั้งแต่ต้นปี)
2 การเลือกต้นพันธุ์ ยอดตั้งตรง ดูสดสมบรูณ์ ใบไม่มีหนอน
ยอดตั้งตรง ดูสดสมบรูณ์ ใบใม่มี
มันเทศ
หนอน
มีวิธีการเลือก
อย่างไร
3 พันธุ์มันเทศ ที่
มันเกาหลี มันไข่ส้ม มันไข่เหนือ
มันปากช่อง มันอีกา
ปลูก มีอะบ้าง
4 เตรียมยอดก่อน
ตัดยอดมา 1 คืบ มัดรวมกันประมาณ 500 ตัดยอดมา 1 คืบ มัดรวมกันประมาณ
ลงแปลงปลูก
ยอด น้าไปชุบน้้ายาเร่งรากจากนั้นน้าขึ้นมา 500 ยอด น้าไปแช่น้าเปล่าแล้วเอาผ้า
เอาผ้าหมกทิ้งไว้ 1 คืน เพื่อให้รากงอกก่อน หมกไว้ให้รากงอกก่อนน้าไปลงแปลง
น้าไปลงแปลกปลูก
ปลูก
5 การตรียมดิน
ขุดร่องดินโดยใช้รถไถ ไม่มีการใส่ปุ๋ยบ้ารุง ขุดร่องโดยใช้แรงคน ไม่มีการใส่ปุ๋ย
แปลงปลูกมันเทศ ดิน
บ้ารุง
ใส่ปุ๋ยอะไร
6 วิธีการปลูกวาดภาพประกอบได้ หรือถ่ายภาพ
7 วิธีการให้น้า การ
ใช้สปริงเกอร์โดยการตั้งเวลาในการ ใช้สายยางยืนฉีดโดยใช้แรงคน ความเห
ค้านวณปริมาณน้้า
รดน้้า 1 ชั่วโมงต่อแปลงแล้วสลับไป มะสมและเพียงพอของน้้าดูที่ดิน รด
อย่างไรให้เพียงพอ
เรื่อยๆ ระยะเวลาในการรดน้้า 3-4 จนชุ้ม ระยะเวลาในการรด 3-4 วันรดที
วันรดที แล้วแต่สภาพอากาศ
8 การใส่ปุ๋ย บ้ารุงดิน
ใส่ปุ๋ยหลังจากลงยอด 2 เดือน
ใส่ปุ๋ยหลังการลงยอด 2 เดือน
ดูแล เพิ่มขนาดหัว
เทคนิคการเพิ่มผลผลิต
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9
10

11
12

13

ป้องกันก้าจัดโรค
ป้องกัน ก้าจัดวัชพืข

การเตรียมการ ก่อน
การก็บเกี่ยว
วิธีการเก็บเกี่ยว

ฉีดยาฆ่าแมลงทุกๆ 7 วัน
ใช้ยาพาราควอดฉีดในท้องร่อง ถ้า
หญ้ามีลักษณะสูง เช่น ต้นโสนจะใช้
คนถอน
เตรียมคนงานและอุปกรณ์การเก็บ
เกี่ยว
ตัดยอดมันทิ้ง(ไม่สามรถน้าไป
เพาะพันธุ์ต่อได้เนื่องจากยอดมีอายุ
เกินก้าหนด)ใช้รถไถไถหน้าดิน
จากนั้นใช้คนเก็บหัวมัน

เตรียมคนงานและอุปกรณ์การเก็บเกี่ยว
ตัดยอดมันทิ้งจากนั้นใช้คราดถากดินให้
เห็นหัวมันแล้วเก็บหัวมัน

เครื่องมือในการเก็บ
เกี่ยว
.ใช้อะไร ถ่ายภาพ
หรือ วาด
ภาพประกอบ

ไม่มีการยืดอายุการเก็บรักษา
หลังจากเก็บเกี่ยวแล้วล้างท้าความ
สะอาด บรรจุแล้วส่งขายเลย
25 การตัดแต่งหัว การล้า ใช้ตาข่าย 2 คนถือ โดยฉีดน้้าแรงๆใส่
หัวมันแล้วเขย่า
16 การรจุหัวมันเทศ
คัดแยกขนาดออกเป็น 2 ขนาดคือ
ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ บรรจุใส่ถุง
(สีแดง)ถุงละ 10 กิโลกรัม
17 การเก็บรักษา การ
มีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อโดยขนส่ง
ขนส่ง
ทางรถยนต์
แสดงขั้นตอน และระยเวลา ในการปลูกมันเทศ พร้อมภาพประกอบ
ขั้นตอนที่ 1..ไถแปรดิน ยกร่อง
ขั้นตอนที่ 2.............เตรียมยอดแช่น ้ายาเร่งรากไว้ 1 คืน
ขั้นตอนที่ 3....ลงยอด .............................................................
ขั้นตอนที่ 4.....รดน้้า............................................................
14

ฉีดยาฆ่าแมลงหลังจากลงยอด 1 เดือน
ใช้ยาพาราควอตฉีดในท้องร่อง ถ้าหญ้า
มีลักษณะสูงจะใช้คนถอน

การยืดอายุการเก็บ
หัวมันเทศ

ไม่มีการยืดอายุการเก็บรักษา หลังจาก
เก็บเกี่ยวแล้วล้างท้าความสะอาด บรรจุ
แล้วส่งขายเลย
ฉีดสายยางล้าง
คัดแยกขนาดออกเป็น 2 ขนาดคือ
ขนาดเล็กและขนาดใหญ่
บรรจุใส่ถุง(ถุงใส)ถุงละ 10 กิโลกรัม
มีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อโยขนส่งทาง
รถยนต์
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ขั้นตอนที่ 5....ใส่ป๋ ยบ
ุ ารุงหัวมัน
ขั้นตอนที่ 6......ตัดยอดมันและไถหน้ าดินเตรียมเก็บเกี่ยว
ขั้นตอนที่ 7......เก็บหัวมันที่สมบรูณ์
ขั้นตอนที่ 8.......ล้างทาความสะอาด
ขั้นตอนที่ 9.......บรรจุใส่ถงุ
8. นางสมร .............

ตอนที่ 1 ข้อความทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
65
นางสมร
1.7 ชื่อ................................................................
นามสกุล......................................... อายุ........................
ปี
ที่อยู่.................................................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์ .................................................................................................................................................
ปลูกมัน
ปลูกข้ าว
อาชีพหลัก....................................................
อาชีพรอง/อาชีพ เสริม.............................................................
1.2 ข้อมูลทั่วไปในการปลูกมันเทศ
1)
2)

3)
4)

3
พื้นที่การปลูกมันเทศ.........................ไร่

3
เป็นที่ดินของตนเอง...............................ไร่
เป็นที่ดินเช่า..........................................ไร่
เหตุผลในการปลูกมันเทศ
(√ ) รายได้ดีเพียงพอ เลี้ยงครอบครัวได้
(√ ) มีความถนัดมากกว่าอาชีพอื่น
(√ ) ปลูกตามๆ ต่อๆกันมา
( ) อื่นๆ ระบุ .....................................................
2545
ระยะเวลาในการปลูกมันเทศของท่านหรือครอบครัว เริ่มปลูกในปี พ.ศ. ...............................................
30
2563
ตั้งแต่เริ่มปลูก จนปัจจุบันรวม ......................
ปี
จนถึงปี พ.ศ. .......................................................
ประเภทของการปลูกมันเทศ
( ) ปลูกเชิงเดี่ยว
ข้ าว
(√ ) ปลูกสลับกับพืชชนิดอื่น ระบุ............................
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..................................................................................
พ่อ แม่
5)
องค์ความรู้ หรือภูมิปัญญา ในการปลูกมันเทศ ท่าน (√) คนในครอบครอบครัว ระบุ........................
เรียนรู้มาจากใคร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
( ) บุคคลภายนอกครอบครัว ระบุ...................
( ) จากการศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเองจากเอกสาร
หรือสื่อออนไลน์
( ) จากการเข้าร่วมประชุม สัมมนา
(√ ) การแลกเปลี่ยนกันเองในชุมชน
( ) พัฒนา ต่อยอดจากผู้อื่นหรือหน่วยงานอื่น
ท่านคิดว่าองค์ความรู้ หรือภูมิปัญญา ในการปลูกมัน (√ ) เพียงพอ ไม่ต้องเรียนรู้เพิ่ม
เทศของท่านหรือครอบครัว มีเพียงพอหรือไม่
( ) ไม่เพียงพอ ไม่พร้อมเรียนรู้เพิ่ม
(ตอบได้ 1 ข้อ)
( ) ไม่เพียงพอ และพร้อมเรียนรู้เพิ่ม
6)
ท่านเห็นด้วยหรือไม่หากมีการรวบรวมองค์ความรู้
(√ ) เห็นด้วย
หรือภูมิปัญญา ในการปลูกมันเทศ ในพื้นที่บ้านทับ ( ) ไม่เห็นด้วย
น้้า เพื่อการึกษาเรียนรู้
( ) ไม่แน่ใจ
7)
หากมีการน้าองค์ความรู้หรือภูมิปัญญา ในการปลูก (√ ) เห็นด้วย
มันเทศของท่านไปรวบรวมไว้ที่ศูนย์การเรียนรู้มัน
( ) ไม่เห็นด้วย
เทศ ท่านเห็นด้วยหรือไม่
( ) ไม่แน่ใจ
8)
ท่านเป็นรุ่นแรก ของครอบครัว ที่ปลูกมันเทศใช่
( ) ใช่
หรือไม่
(√ ) ไม่ใช่
9)
ที่มาของการน้ามันเทศบ้านทับน้้า มาปลูก (ใครเริ่มปลูกคนแรก น้าต้นมันเทศมาจากไหน แพร่กระจาย ได้
อย่างไร )
- รุ่นแรก(พ่อแม่) ซื้อยอดมันมาจากทางทับน้้าตอนใต้น้ามาปลูก
10) ท่านคิดว่า มันเทศ บ้านทับน้้า มีเอกลักษณ์โดดเด่น กว่ามันเทศที่ปลูกจากพื้นที่ในจังวัดอื่นๆ อย่างไร
- เนื้อหนึบ รสชาติหวาน สีสวย
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1.3 องค์ความรู้ ในการปลูกมันเทศ

(เริ่มตั้งแต่ การเลือกต้นพันธุ์ เตรียมยอด เตรียมดิน ปลูก ดูแล ก้าจัดโรค
แมลง วัชพืข การให้น้า การบ้ารุงดิน การก้าจัดวัชพืช การเตรียมพื้นที่เก็บเกี่ยว การเก็บเกี่ยว เครื่องมือในการเก็บ
เกี่ยว การตัดแต่ง ล้าง เรียง การเก็บ และการขาย (กรุณาบรรยาย และเก็บภาพประกอบ
องค์ความรู้ย้อนหลังไปประมาณ 20-30
หัวข้อ
องค์ความรู้ในปัจจุบัน
ปี หรือตั้งแต่รุ่นแรกๆ ที่ปลูกมันเทศ
1 ฤดูกาลปลูกมัน
ช่วงพฤษภาคม
ช่วงกุมภาพันธ์
เทศ
2 การเลือกต้นพันธุ์ ไม่มีการเลือกยอดพันธุ์มัน(รับซื้อยอด
ไม่มีการเลือกยอดพันธุ์มัน(รับซื้อยอด
มันเทศ
มาแล้วท้าการแช่น้าเตรียมปลูกเลย)
มาแล้วท้าการแช่น้าเตรียมปลูกเลย)
มีวิธีการเลือก
อย่างไร
3
4

5

6
7

8

9
10

พันธุ์มันเทศ ที่
มันไข่ส้ม มันเหลือง มันกะปิ
ปลูก มีอะบ้าง
เตรียมยอดก่อนลง รับซื้อยอดส้าเร็จมา แล้วจ้างคนมาชักร่อง
แปลงปลูก
ลงยอด
การตรียมดิน
ไม่มีการใส่ปุ๋ยในการเตรียมดิน
แปลงปลูกมันเทศ
ใส่ปุ๋ยอะไร
วิธีการปลูก วาดภาพประกอบได้ หรือถ่ายภาพ
วิธีการให้น้า การ ใช้สปริงเกอร์ในการให้น้า โดยสลับแต่ละ
ค้านวณปริมาณน้้า แปลง แปลงละ 1 ชั่วโมง ระยะเวลาในการ
อย่างไรให้เพียงพอ ให้น้า 3-7 วัน แล้วแต่สภาพของดิน
การใส่ปุ๋ย บ้ารุง ไม่มีการใส่ปุ๋ยบ้ารุง
ดิน ดูแล เพิ่ม
ขนาดหัว เทคนิค
การเพิ่มผลผลิต
ป้องกันก้าจัดโรค ใช้ยาฆ่าแมลง
ป้องกัน ก้าจัด
ใช้ยาฆ่าหญ้า(กรัมม็อกโซน)ฉีดพ้นตาม
วัชพืข
ท้องร่อง ถ้ามีวัชพืชหลงเหลือก็จะใช้คนถาง

มันไข่ มันปากช่อง
รับซื้อยอดมันมาแล้วปักช้าเอง เมื่อถึง
ระยะเวลาที่เหมาะสมจะจ้างคนมาตัด
ยอดแล้วลงแปลง
ไม่มีการใส่ปุ๋ยในการเตรียมดิน

ใช้สายยางยืนรดน้้า ดูว่าดินชุ่มน้้าจึงพอ
ระยะเวลาในการให้น้า 3-7 วันแล้วแต่
สภาพของดิน
ไม่มีการใส่ปุ๋ยบ้ารุง

ใช้ยาฆ่าแมลง
ใช้คนถางวัชพืช
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12

การเตรียมการ
ก่อนการก็บเกี่ยว
วิธีการเก็บเกี่ยว

เตรียมอุปกรณ์การเก็บหัวมัน เตรียม
แรงงานคน
ตัดยอดมันทิ้ง ใช้รถไถไถดินจากนั้นใช้คน
เก็บหัวมัน โดยดูหัวที่สมบรูณ์ไม่เป็นแมง

13

เครื่องมือในการ
เก็บเกี่ยว
.ใช้อะไร ถ่ายภาพ
หรือ วาด
ภาพประกอบ

14

การยืดอายุการ
เก็บหัวมันเทศ
การตัดแต่งหัว
การล้าง
การรจุหัวมันเทศ
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ไม่มีการยืดอายุการเก็บ เนื่องจากขุดมาแล้ว
มีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อเลย
ไม่มีการล้าง (ขายเป็นมันดิน ราคาจะถูก
กว่ามันล้างประมาณ 1-2 บาทต่อกิโลกรัม)
บรรจุใส่ถุงสีแดง หรือถุงใส ถุงละ 10
กิโลกรัม โดยแยกตามขนาดของหัวมัน(มีดิน
ผสม)
การเก็บรักษา การ มีรถมารับซื้อหลังการเก็บเกี่ยว
ขนส่ง

เตรียมอุปกรณ์ในการเก็บหัวมัน เตรียม
แรงงานคน
ตัดยอดมันทิ้ง ใช้ตะกาวถากและจอบขุด
หาหัวมัน

ไม่มีการยืดอายุการเก็บ เนื่องจากขุด
มาแล้วมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อเลย
ใช้สายยางฉีดล้าง ไม่มีการตัดแต่ง
บรรจุใส่ถุงสีใส ถุงละ 10 กิโลกรัม โดย
แยกตามขนาดของหัวมัน(หัวมันที่ผ่าน
การล้างและตากให้แห้งแล้ว)
มีรถมารับซื้อหลังการเก็บเกี่ยว

แสดงขั้นตอน และระยเวลา ในการปลูกมันเทศ พร้อมภาพประกอบ
แปลดินให้ ละเอียดทิ ้งไว้ 1-2 เดือนเพื่อให้ ดินแห้ ง
ขั้นตอนที่ 1...........................................................................
จากนันจึ
้ งไถยกร่อง
.............................................................................................
เตรี ยมยอดมันรวมกันแช่น ้าแล้ วผ้ าคลุมทิ ้งไว้

ขั้นตอนที่ 2...................................................................
1 คืนเพื่อให้ รากงอก
.....................................................................................
ลงยอด
ขั้นตอนที่ 3.................................................................
รดน ้า

ขั้นตอนที่ 4.................................................................
กาจัดวัชพืชและศัตรูพืช
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ขั้นตอนที่ 5.................................................................
ขั้นตอนที่ 6.......เก็บเกี่ยวหัวมันโดยการใช้ รถไถ
บรรจุใส่ถงุ (มันดินไม่มีการล้ าง)

ขั้นตอนที่ 7................................................................

4.2 รวมรวมองค์ความรู้ ในการแปรรูปมันเทศ
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บทที่ 3 ผลการประเมินระหว่างการถ่ายทอดเทคโนโลยี
การประเมินระหว่างการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยการตอบบสอบถามและการสังเกตุ
ประเมินผลจากแบบสอบถาม
ข้อมูลวัดความพึงพอใจจากแบบสอบถามในภาพรวมหลังการให้บริการถ่ายทอดองค์ความรู้
1. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ (เช่น การประกาศรับสมัคร การติดต่อเชิญอบรม การประสานงานและให้ข้อมูล
การดูแล และการท้างานอย่างมีขั้นตอน ฯลฯ) คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก 4.4 คะแนน
2. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (เช่น อัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีใจในการให้บริการ ฯลฯ) คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก 5
คะแนน
3. สิ่งอ้านวยความสะดวก (สถานที่อบรม อาหาร เครื่องโสตฯ เอกสารอบรม ฯลฯ) คะแนนเฉลีย่ อยู่ในระดับดีมาก 4.7
คะแนน
ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร
4. การน้าความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ใช้ประกอบอาชีพ หรือใช้ในชีวิตประจ้าวัน) คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก 4.8 คะแนน
5. ความเหมาะสมของเนื้อหาหลักสูตร คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก 4.6 คะแนน
6. ความเหมาะสมของวิทยากร (ความรู้ ความสามารถ เทคนิคการสอน) คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก 5 คะแนน
7. ระยะเวลาการอบรม (จ้านวนวัน) คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก 5 คะแนน
8. ช่วงเวลาการอบรม (วัน/เดือน/ฤดูที่อบรม) คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก 5 คะแนน
9. ความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับเวลาและค่าใช้จา่ ย(ประโยชน์ที่ได้รับมากกว่าเวลาและค่าใช้จ่ายที่เสียไป) คะแนนเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับดีมาก 4.4 คะแนน
ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 100 สามารถน้าความรู้จากการอรมไปใช้ปนะโยชน์ได้ คาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยเดือนละ
3000--4000 บาทต่อเดือน
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บทที่ 4 ผลการติดตามหลังการถ่ายทอดเทคโนโลยี
หลังการอบรม มีการคิดตามให้ค้าปรึกษาทั้งแบบเข้าพบผู้ประกอบการและออนไลน์ เพื่อให้กลุ่มสามารถ
ด้าเนินกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากภัยแล้ง ส่งผลต่อกลุ่มไม่สามารถปลูกมันเทศต่อเนื่องได้ ส่วนค้าแปร
รูป กลุ่มสามารถผลิตได้เอง น้าวางจ้าหน่ายที่ร้านมันดี เนื่องจากภัยแล้ง ไม่สามารถผลิตผัก มันเทศ มาร่วมวาง
จ้าหน่ายเหมือนที่เคยด้าเนินการได้ กลุ่ม มียอดจ้าหน่ายประมาณเดือนละ 3000 บาท ส่วนการจ้าหน่ายส่การ
จ้าหน่าย กลุ่มด้าเนินการได้ไม่มาก เนื่องปัญหาด้านอายุ สูงวัย จึงมีการผลิตตามออเดอร์ เช่น งานเลี้ยง สัมมนา
ประชุม
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บทที่ 5 สรุปผลการด้าเนินโครงการตามข้อเสนอโครงการ
การด้าเนินกิจกรรมในโรงการหมู่บ้านมันเทศหวานบ้านทับน้้า ปีที่ 2 เป็นการปรังปรุงและเพิ่มเติมองค์
ความรู้ ประกอบด้วย การปรังปรุงองค์ความรู้ในการยืดอายุการเก็บหัวมันเทศสด ซึ่งท้าให้ได้แนวทาวที่ชัดเจน แล
น้าไปถ่ายทอดได้ ซึ่งจะได้มีการพัฒนาปรับปรุงในปีต่อไป ให้ได้ผลที่ชัดเจน และน้าไปใช้ได้อย่มีประสิทธิภาพ เพื่อ
ใช้เป็นข้อมูลในการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวของกลุ่มต่อไป ส่วนการแปรรูปเพิ่มมูลค่ามันเทศ ด้าเนินการพัฒนาองค์
ความรู้และถ่ายทอดสู่กลุ่มสมาชิก ตามความต้องการของกลุ่ ม ประกอบด้วย มันกรอบรสต่างๆ เครื่องดื่มมันเทศ
มันอบแบบต่างๆ จากนั้น ออกแบบฉลาก บรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสม ทดลองตลาด และน้าออกจ้าหน่ายที่ร้านมันดี
สร้างรายได้ให้กับสมาชิกเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม การระบาดของโรคไวรัส โควิด 19 มีผลกระทบกับกรจ้าหน่าย
นอกจากนี้เกษตรกรยังประสบปัญหาภัยแล้ง ไม่สามารถปลูกมันเทศได้ต่อเนื่อง จึงปรับเปลี่ยนจากปลูกมันเทศมา
เป็นปลูกผัก เนื่องจากใช้ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวสั้น โดยใช้ปุ๋ยมูลเดือนในการปลูกผัก แต่มาประสบปัญหาภัย
แล้งต่อเนื่อง ท้าให้ผักเสียหาย และร้านค้าที่รับซื้อผักหยุดกิจการ กลุ่มจึงปรับเปลี่ยนมาเพาะผักงอก เช่น ยอดอ่อน
ทานตะวัน ถั่วงอก แต่เนื่องจากขาดองค์ความรู้ ท้าให้เสียหายและขาดทุน จึงต้องการองค์ความรู้ในด้านการเพาะ
ผักงอกชนิดต่างๆในปีต่อไป
กิจกรรมการรวบรวมองค์ความรู้ ได้ด้าเนินการรวบรวมองค์ความรู้ในการปลูกมันเทศจากเกษตรกร 8 ราย
โดยใช้แบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์ พบว่า เกษตรกรมีเทคนิคการปลูกมันเทศที่แตกต่างกัน ส่วนใหญ่
ได้อค์ความรู้มากจาพ่อแม่ ซึ่งจะได้ด้าเนินการรวบรวมเพิ่มเติมในปีต่อไป เพื่อสรุปรวบรวมในศูฯย์การเรียนรู้ต่อไป
กิจ กรรมการรวบรวมองค์ความรู้ด้านการแปรรูปมันเทศ รวบรวมจากผลงานวิจัยและได้ น้าไปถ่ายทอดสู่กลุ่ ม
เกษตรกร ประกอบด้ว ย องค์ความรู้ ในการผลิ ตข้าวเกรียบมันเทศ แป้งดัดแปร ชนมปัง ทาร์ตมันเทศ น้้านม
น้้าเชื่อมมันเทศ ซึ่งจะได้ท้าการรวบรวม เป็ฯศูนย์การเรียนรู้ ต่อไป
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ภาคผนวก
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