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บทคัดยอ 
ศึกษาผลของการใชปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินรวมกับยิปซัม ที่มตีอการเจริญเติบโตและผลผลิตของ 

มันสําปะหลังพันธุหวยบง 60 ที่ปลูกในชุดดินกําแพงแสน โดยวางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete 
Block Design (RCBD) จํานวน 3 ซ้ํา 7 ตํารับทดลอง ไดแก ตํารับควบคุม (T1 = Control) ใสปุยเคมีตามคา
วิเคราะหดิน (T2 = IF100%+G0) ใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินรวมกับยิปซัมอัตรา 25 และ 50 กก./ไร (T3 = 
IF100%+G25 และ T4 = IF100%+G50) ใสปุยเคมเีพียง 75% ของคาวิเคราะหดิน (T5 = IF75%+G0) และใสปุยเคมเีพียง 
75% ของคาวิเคราะหดินรวมกับยิปซัมอัตรา 25 และ 50 กก./ไร (T6 = IF75%+G25 และ T7 = IF75%+G50)    

ผลการทดลอง พบวา การใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินรวมกับยิปซัมอัตรา 50 กก./ไร (IF100%+G50) มีผล
ใหความสูงตนของมันสําปะหลังมากที่สุด ใกลเคียงกับการใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินรวมกับยิปซัมอัตรา 25 
กก./ไร (IF100%+G25) สวนตํารับควบคุม (T1 = Control) มีผลใหความสูงตนของมันสําปะหลังต่ําที่สุดทุกระยะการ
เจริญเติบโต ในดานผลผลิตของมันสําปะหลัง พบวา การใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน (IF100%) หรือการใสปุยเคมี
เพียง 75% ของคาวิเคราะหดิน (IF75%) ทัง้ที่ใชเดี่ยวหรือใชรวมกับยิปซัมอัตรา 25 หรือ 50 กก./ไร มีผลใหผลผลิตหัว
สด น้ําหนักเฉลี่ยตอหัว และเปอรเซ็นตแปงของผลผลิตหัวสดใกลเคียงกัน นอกจากนี ้การใสปุยเคมีตามคาวิเคราะห
ดินรวมกับยิปซัมอัตรา 50 กก./ไร (IF100%+G50) มีผลใหปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมในผลผลิตหัว
สดมากที่สุด ใกลเคียงกับการใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินรวมกับยิปซัมอัตรา 25 กก./ไร (IF100%+G25) สวนตํารับ
ควบคุม (T1 = Control) มีผลใหปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมในผลผลิตหัวสดต่ําที่สุด 

 
คําสําคัญ : ชุดดินกําแพงแสน มันสําปะหลัง ปุยเคมี ยิปซัม 
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Abstract 
This study aimed at investigating the effects of chemical fertilizer application with gypsum on 

growth and yield of cassava (Manihot esculenta Crantz) planted in Kamphaeng Saen soil series. 
Randomized Complete Block Design was used in this experiment consisted of 7 treatments, i.e., a) 
control/unfertilized treatment (T1 = control); b) chemical fertilizer following soil analysis (T2 = IF100%+G0); 
c-d) chemical fertilizer following soil analysis combining with gypsum 25 and 50 kg/rai (T3 = IF100%+G25 
and T4 = IF100%+G50); e) chemical fertilizers following soil analysis only 75% (T5 = IF75%+G0); f-g) 
chemical fertilizers following soil analysis only 75% combining with gypsum 25 and 50 kg/rai (T6 = 
IF75%+G25 และ T7 = IF75%+G50).   

The study revealed that applying chemical fertilizer following soil analysis combining with 
gypsum 50 kg/rai (IF100%+G50) gave the highest effect on cassava height nearly the same as applying 
chemical fertilizer following soil analysis combining with gypsum 25 kg/rai (IF100%+G25) while the control 
treatment (T1 = control) effected on the lowest of plant height of all growth stages. Regarding yield of 
cassava, it was found that applying chemical fertilizer following soil analysis (IF100%) or applying 
chemical fertilizer following soil analysis only 75% (IF75%) both single applying or combining with 
gypsum 25 and 50 kg/rai  (IF100%+G0, IF100%+G25, IF100%+G50, IF75%+G0, IF75%+G25 and IF75%+G50) effected 
on the fresh root yields, average weight per root and starch contents of cassava fresh root yields nearly 
the same. Further, applying chemical fertilizer following soil analysis combining with gypsum 50 kg/rai 
(IF100%+G50) effected on the highest concentration of total N, P and K in fresh root yield nearly the same as 
applying chemical fertilizer following soil analysis combining with gypsum 25 kg/rai (IF100%+G25) while 
the control treatment (T1 = control) effected on the lowest concentration of total N, P and K in fresh root 
yield. 

 
Keywords : Kamphaeng Saen soil series, cassava (Manihot esculenta Crantz), chemical fertilizer, gypsum 
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คํานํา 
มันสําปะหลังเปนพืชเศรษฐกิจที่ทํารายไดใหประเทศไทยมากเปนลําดับที ่ 4 รองจากยางพารา ออย และ

ขาว โดยประเทศไทยสงออกมันสําปะหลังมากที่สุดในโลก แตใชบริโภคภายในประเทศนอยมาก มีรายงานวาในป 
พ.ศ. 2551 ประเทศไทยมีพื้นที่เพาะปลูกมันสําปะหลังประมาณ 7.75 ลานไร ไดผลผลิตหัวสดรวม 25.16 ลานตัน 
คิดเปนผลผลิตเฉลี่ย 3.40 ตัน/ไร (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2552) สําหรับการสงออกมันสําปะหลงัของไทย
มักแปรรูปเปนมันอัดเม็ด มันเสน และแปงมัน โดยตลาดสําคัญของมันอัดเม็ดของไทย คือ สหภาพยุโรป ในขณะที่
ตลาดสําคัญของแปงมัน คือ ญีปุ่น (ศูยนสถิติการเกษตร, 2551) ปุยเคมีเปนปจจัยที่มีความสําคัญตอการยกระดับ
ผลผลิต และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของพืชผลทางการเกษตร (ยงยุทธ และคณะ, 2551) ในแตละปจะมีการ
ใชปุยเคมีในการผลิตพืชเปนปริมาณมาก โดยในป พ.ศ. 2552  มีการนําเขาปุยเคมีปริมาณมากถึง 3,867,187 ตัน 
คิดเปนมูลคากวา 42,413 ลานบาท (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2552) ดวยมูลคาของปุยเคมีที่มีราคาแพง จึง
เปนปจจัยสําคัญในการเพิ่มตนทุนการผลิต ดังนั้น การใชปุยเคมีอยางมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจากปริมาณธาตุ
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อาหารในปุยที่สอดคลองกับราคาปุย แลวปรับใชใหเหมาะสมกับคาวิเคราะหดิน จึงเปนสิ่งสําคัญที่จะเสริมสราง
ความเขมแข็งของระบบการผลิตของประเทศไทย ใหสามารถแขงขันในระบบการคาเสรีได การใชปุยเคมีอยางมี
ประสิทธิภาพไมไดขึ้นอยูกับการประเมินปริมาณธาตุอาหารพืชในดินจากคาวิเคราะหดินเทานั้น แตยังขึ้นอยูกับ
ปจจัยอื่นๆ อีกมากมาย เชน ลักษณะของดินที่แตกตางกันในแตละชุดดิน ความอุดมสมบูรณของดินที่แตกตางกัน
ตามการจัดการดินหรือการใสปุยของเกษตรกร สภาพภูมิอากาศ หรือปริมาณและการกระจายตัวของฝนที่ไม
สม่ําเสมอในแตละป เปนตน (ระวิวรรณ และคณะ, 2552; ศิริสุดา และคณะ, 2552)  

ยิปซัม เปนสารประกอบของแคลเซียมซัลเฟตไดไฮเดรต (CaSO4.2H2O) มีลักษณะเปนผลึกสีขาวหรือไมมี
ส ีเนื้อออน มีความสามารถในการละลายน้ําไดประมาณ 2.5 กรัมตอน้ํา 1 ลิตร (ยงยุทธ, 2542) องคประกอบสําคัญ
ของยิปซัม คือ แคลเซียมกับซัลเฟต จึงเปนปุยที่ใหธาตุแคลเซียมกับกํามะถัน สําหรับกํามะถันนั้นอาจขาดแคลนใน
ดินที่มีอินทรียวัตถุต่ํา เชน ชุดดินกําแพงแสน (ยงยุทธ และคณะ, 2551) การนําผลงานวิจัยทางเกษตรที่เกี่ยวกับ
ยิปซัมจากตางประเทศมาปรับใชในประเทศไทย พบวา ยิปซัมมีคุณสมบัติที่ดีมากในการปรับปรุงดินเสื่อมโทรม 
โดยเฉพาะดินที่มีการใชประโยชนทางการเกษตรเปนเวลายาวนาน กลาวคือ เมื่อนํายปิซัมมาใชปรับปรุงดินเสื่อม
โทรมจะมีผลใหดินมีศักยภาพในการใหผลผลิตโดยภาพรวมดีขึ้น (Warington et al., 1989; Miller, 1987; Agassi 
et al., 1990) จึงเกิดแนวคิดในการนํายิปซัมมาพิสูจนสมบตัิเดนดานการใชประโยชนทางการเกษตร โดยใชรวมกับ
ปุยเคมีเพื่อเสริมประสิทธิภาพการใชปุย ตลอดจนผลที่มีตอการเจริญเติบโต และผลผลิตของมันสําปะหลังในสภาพ
แปลง ทั้งนี้เพื่อเปนอีกทางเลือกสําหรับเกษตรกรในการลดตนทุนในสวนของปุยเคมีสําหรับการผลิตมันสําปะหลัง
ตอไป 
 

อุปกรณและวิธีการ 
การทดลองดําเนินการที่แปลงทดลองและวิจัยของภาควิชาปฐพีวิทยา  และหองปฏิบัติการเคมีและความ

อุดมสมบูรณของดิน ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน   
อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม 

 
1. อุปกรณ 

1.1 ชุดดินกําแพงแสน (Kamphaeng Sean soil series, Ks) จัดอยูในดินอันดับ Alfisols กลุมดิน 
Haplustalfs และกลุมดินยอย Typic Haplustalfs (Soil Survey Staff, 1975) ลักษณะดินโดยทั่วไปเปนดินลึก มี
การระบายน้ําดี น้ําซึมผานไดปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดินปานกลาง ดินบนเปนดินรวนปนทรายแปงหรือ
ดินรวนปนดินเหนียว ดินลางเปนดินรวนหรือดินรวนปนดินเหนียวดิน ดินมีความอุดมสมบูรณสูง สมบัติทางเคมีและ
ฟสิกสของชุดดินกําแพงแสนไดแสดงไวใน Table 1 

1.2 พันธุมันสําปะหลัง (Manihot esculenta Crantz) ใชพันธุหวยบง 60 
1.3 ปุยเคม ีไดแก ปุยแอมโมเนียมซัลเฟต (21%N) และปุยโพแทสเซียมคลอไรด (60%K2O) 
1.4 ยิปซัมที่ใชในการทดลอง มีชื่อทางการคาวา “กรีนแคล” ของบริษัท ด ีเค ท ีจํากัด 
1.5 เครื่องมือสําหรับวิเคราะหทางเคม ีไดแก pH meter (420A model), Electrical conductivity meter 

(4010 model), Microkjeldahl distillation apparatus (Gerhard:VAP 20 model), Digestion apparatus 
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(Gerhard:Ger 704000 model), Atomic absorption spectrophotometer (SpectrAA 220 FS), เครื่องชั่ง
ภาคสนาม, เครื่องชั่ง 3 ตําแหนง และตูอบ (Memmert) 

1.6 เครื่องวัดปริมาณแปงของหัวมันสําปะหลัง โดยใชเครื่อง Remain Scale  
 
2. วิธีการ 

เก็บตัวอยางดินกอนปลูกจากแปลงทดลองที่ระดับความลึก 0-30 ซม. เพื่อวิเคราะหสมบัติทางเคมีของดิน 
ไดแก คาความเปนกรดเปนดางของดิน (pH, 1:1) คาการนําไฟฟาของดิน (ECe) ปริมาณอินทรียวัตถุ ปริมาณ
ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน โพแทสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได  

ปลูกมันสําปะหลังพันธุหวยบง 60 ในชวงตนฤดูฝน (เดือนพฤษภาคม 2552) ซึ่งใชพื้นที่ปลูกทั้งหมด 18 x 
41 เมตร แบงเปน 21 แปลงยอย แตละแปลงยอยมีขนาดกวาง 5 เมตร และยาว 5 เมตร ปลูกดวยทอนพันธุขนาด
ประมาณ 30 ซม. จํานวน 5 แถว ระยะปลูก 1 x 1 เมตร และระยะหางระหวางแปลงยอย 2 เมตร โดยวางแผนการ
ทดลองแบบ Randomized Complete Block Design จํานวน 3 ซ้ํา 7 ตํารับทดลอง ดังนี ้

 1) ไมใสปุยเคมีและยิปซัม (Control) 
 2) ใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน (IF100%+G0) 
 3) ใสปุยเคมตีามคาวิเคราะหดินรวมกับยิปซัมอัตรา 25 กก./ไร (IF100%+G25) 
 4) ใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินรวมกับยิปซัมอัตรา 50 กก./ไร (IF100%+G50)  
 5) ใสปุยเคมเีพียง 75% ของคาวิเคราะหดิน (IF75%+G0)    
 6) ใสปุยเคมเีพียง 75% ของคาวิเคราะหดินรวมกับยิปซัมอัตรา 25 กก./ไร (IF75%+G25)  
 7) ปุยเคมเีพียง 75% ของคาวิเคราะหดินรวมกับยิปซัมอัตรา 50 กก./ไร (IF75%+G50) 
สําหรับปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน คือ 16 และ 8 กิโลกรัม N และ K2O ตอไร ตามลําดับ (กรมวิชาการ

เกษตร, 2548)  
ในตํารับทดลองที่ใสปุยเคม ีและยิปซัม แบงใสปุย 2 ครั้ง เมื่อมันสําปะหลังอาย ุ2 และ 4 เดือน ตามลําดับ  
เก็บขอมูลการเจริญเติบโตของมันสําปะหลังที่ระยะ 3, 6, 9 และ 12 เดือนหลังปลูก โดยขอมูลที่เก็บ ไดแก 

ความสูงของตน และจํานวนกิ่งตอตน 
เก็บขอมูลผลผลิตและองคประกอบของผลผลิตมันสําปะหลังที่อายุ 12 เดือน โดยขอมูลที่เก็บ ไดแก 

น้ําหนักสดของตนสวนเหนือดิน น้ําหนักสดของหัว สัดสวนของน้ําหนักหัวสดใตดินตอน้ําหนักสวนตนเหนือดินรวม
เหงา (root to shoot ratio) ปริมาณแปงของหัวสด วัดโดยใชเครื่อง Remain Scale และคาดัชนีเก็บเกี่ยว (harvest 
index) ซึ่งคํานวณไดจากสูตร 

 
harvest index  =                                    นน. ผลผลิตหัวสด             

                     นน. ผลผลิตหัวสด+นน. สวนเหนือดิน (ไดแก นน. สวนใบ ลําตน และเหงา) 
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Table 1  Chemical and physical properties of Kamphaeng Sean soil series  

Properties Results 
pH (soil : water = 1:1) 
ECe (dS/m) 
Organic matter (%)1/ 
Available P (mg/kg)2/ 
Exchangeable K (mg/kg)3/ 
Exchangeable Ca (mg/kg)3/ 
Exchangeable Mg (mg/kg)3/ 
Texture4/ 

7.36 
0.96 
0.92 

44.44 
54.68 

1523.58 
68.29 

clay loam 
Note :  1/ = Walkey and Black method (Walkey and Black, 1934)    2/ = Bray II method (Bray and Kurtz, 1945) 
            3/ = Extracted with NH4OAc pH 7.0 (Pratt, 1965)                  4/ = คณาจารยภาควิชาปฐพีวิทยา (2541) 
  

ผลและวิจารณ  
การศึกษาผลของการใชปุยเคมีรวมกับยิปซัมที่มตีอการเจริญเติบโต และผลผลิตของมันสําปะหลังพันธุ

หวยบง 60 ที่ปลูกในชุดดินกําแพงแสน ปรากฏผลดังนี ้
 
1. ความสูงตน 

การใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินอัตราตางๆ ทัง้ที่ใชเดี่ยวหรือใชรวมกับยิปซัม มีผลใหความสูงตนของ 
มันสําปะหลังที่อายุ 3, 6, 9 และ 12 เดือนหลังปลูก แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ (Table 2) โดยการใส
ปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินรวมกับยิปซัมอัตรา 50 กก./ไร (IF100%+G50) มีผลใหความสูงตนของมันสําปะหลังโดย
ภาพรวมมากที่สุด ไมแตกตางกับการใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน รวมกับยิปซัมอัตรา 25 กก./ไร (IF100%+G25) 
และการใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินอยางเดียว (IF100%+G0) ตามลําดับ สวนตํารับควบคุม (control) มีผลใหความ
สูงตนของมันสําปะหลังนอยที่สุดทุกระยะการเจริญเติบโต โดยมีขอสังเกตวาการใสปุยเคมีในอัตราที่ลดลง มีผลให
ความสูงตนของมันสําปะหลังคอนขางต่ํา เมื่อเปรียบเทียบกับการใสปุยเคมีในอัตราที่สูงกวา ซึ่งสอดคลองกับ
รายงานวิจัยของจันจิรา (2553) และประสิทธิ ์ (2552) อีกทั้งการใสปุยเคมีรวมกับยิปซมัอัตราสูง (50 กก./ไร) มี
แนวโนมใหความสูงตนของมันสําปะหลังโดยภาพรวมมากกวาการใสปุยเคมีรวมกับยิปซัมอัตราต่ํากวา (25 กก./ไร) 
และการใสปุยเคมีอยางเดียว ตามลําดับ 
 
2. จํานวนกิ่งตอตน 

การใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินอัตราตางๆ ทั้งที่ใชเดี่ยวหรือใชรวมกับยิปซัม มีผลใหจํานวนกิ่งตอตนของ
มันสําปะหลังที่อาย ุ3, 6, 9 และ 12 เดือนหลังปลูก ไมแตกตางกันทางสถิต ิ(Table 2) 
 
3. น้ําหนักสดสวนเหนือดิน  

 การใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินอัตราตางๆ ทัง้ที่ใชเดี่ยวหรือใชรวมกับยิปซัม มีผลใหน้ําหนักสดสวน
เหนือดินของมันสําปะหลังที่อาย ุ 12 เดือนหลังปลูก แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิต ิ (Table 2) โดยการใส
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ปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินรวมกับยิปซัมอัตรา 50 กก./ไร (IF100%+G50) มีผลใหน้ําหนักสดสวนเหนือดินของมัน
สําปะหลังมากที่สุด (7.62 ตัน/ไร) ไมแตกตางกับการใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินรวมกับยิปซัมอัตรา 25 กก./ไร 
(IF100%+G25) และการใสปุยเคมเีพียง 75% ของคาวิเคราะหดินรวมกับยิปซัมอัตรา 25 กก./ไร (IF75%+G25) 
ตามลําดับ สวนตํารับควบคุมมีผลใหน้ําหนักสดสวนเหนือดินของมันสําปะหลังนอยที่สุด (4.77 ตัน/ไร) ไมแตกตาง
กับการใสปุยเคมีเพียง 75% ของคาวิเคราะหดิน (IF75%+G0) โดยมีขอสังเกตวาการใสปุยเคมีในอัตราที่ลดลงมีผลให
น้ําหนักสดสวนเหนือดินของมันสําปะหลังคอนขางต่ํา เมื่อเปรียบเทียบกับการใสปุยเคมีในอัตราที่สูงกวา ซึ่ง
สอดคลองกับรายงานวิจัยของปยะ (2536); ระวิวรรณ และคณะ (2552); ศิริสุดา และคณะ (2552); Sangkhasila 
et al. (2009) 
 
4. ผลผลิตหัวสด จํานวนหัวเฉลี่ยตอตน น้ําหนักเฉลี่ยตอหัว ความกวางและความยาวของหัว 

การใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินอัตราตางๆ ทั้งที่ใชเดี่ยวหรือใชรวมกับยิปซัม มีผลใหผลผลิตหัวสดของ
มันสําปะหลังที่อาย ุ 12 เดือนหลังปลูก แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิต ิ (Table 3) โดยการใสปุยเคมีตาม
คาวิเคราะหดินรวมกับยิปซัมอัตรา 50 กก./ไร (IF100%+G50) มีผลใหผลผลิตหัวสดของมันสําปะหลังมากที่สุด (11.19 
ตัน/ไร) ไมแตกตางกับการใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินรวมกับยิปซัมอัตรา 25 กก./ไร (IF100%+G25) การใสปุยเคมี
ตามคาวิเคราะหดินอยางเดียว (IF100%+G0) การใสปุยเคมเีพียง 75% ของคาวิเคราะหดินรวมกับยิปซัมอัตรา 50 
และ 25 กก./ไร (IF75%+G50 และ IF75%+G25) ตามลําดับ สวนตํารับควบคุมมีผลใหผลผลิตหัวสดของมันสําปะหลัง
นอยที่สุด (6.17 ตัน/ไร) สําหรับเหตุผลที่ตํารับควบคุมใหผลผลิตหัวสดของมันสําปะหลังสูงกวาคาเฉลี่ยของ 
มันสําปะหลังทั้งประเทศ (3.40 ตัน/ไร) อาจเนื่องมาจากปริมาณฝนที่ตกสม่ําเสมอตลอดการทดลอง อีกทั้งพื้นที่
แปลงกอนการทดลองมีสภาพเปนทุงหญา และมีการไถกลบในขั้นตอนการเตรียมแปลง ทําใหเกิดการยอยสลายของ
เศษซากพืชและมีการปลดปลอยธาตุอาหารออกมาเปนประโยชนตอพืชในภายหลัง ซึ่งสอดคลองกับรายงานของ 
Howeler (1981) เกี่ยวกับการหมุนเวียนของสารประกอบอินทรียจากเศษพืชที่เหลือตกคางในดนิ นอกจากนี ้ มี
ขอสังเกตวาการใสปุยเคมีในอัตราที่ลดลงมีผลใหผลผลิตหัวสดคอนขางต่ํา เมื่อเปรียบเทียบกับการใสปุยเคมีใน
อัตราที่สูงกวา ซึ่งสอดคลองกับรายงานวิจัยของจันจิรา (2553) และประสิทธิ ์ (2552) อีกทั้งตํารับทดลองที่มีการใส
ปุยเคมีรวมกับยิปซัมอัตราสูง (50 กก./ไร) มีแนวโนมใหผลผลิตหัวสดโดยภาพรวมมากกวาการใสปุยเคมีรวมกับ
ยิปซัมอัตราต่ํากวา (25 กก./ไร) และการใสปุยเคมีอยางเดียว ตามลําดับ  
 การใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินอัตราตางๆ ทั้งที่ใชเดี่ยวหรือใชรวมกับยิปซัม มีผลใหจํานวนหัวเฉลี่ยตอ
ตน และน้ําหนักเฉลี่ยตอหัวของมันสําปะหลังที่อาย ุ12 เดือนหลังปลูก แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ(Table 
3) โดยการใสปุยเคมเีพียง 75% ของคาวิเคราะหดิน (IF75%+G0) มีผลใหจํานวนหัวเฉลี่ยตอตนของมันสําปะหลังมาก
ที่สุด (13.13 หัว) ไมแตกตางกับการใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินอยางเดียว (IF100%+G0) และการใสปุยเคมีตามคา
วิเคราะหดิน รวมกับยิปซัมอัตรา 50 กก./ไร (IF100%+G50) ตามลําดับ ขณะที่การใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน 
รวมกับยิปซัมอัตรา 25 กก./ไร (IF100%+G25) มีผลใหน้ําหนักเฉลี่ยตอหัวของมันสําปะหลังมากที่สุด (0.60 กก.) ไม
แตกตางกับการใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินรวมกับยิปซัมอัตรา 50 กก./ไร (IF100%+G50) การใสปุยเคมีเพียง 75% 
ของคาวิเคราะหดินรวมกับยิปซัมอัตรา 25 และ 50 กก./ไร (IF75%+G25 และ IF75%+G50) และการใสปุยเคมีตามคา
วิเคราะหดินอยางเดียว (IF100%+G0) ตามลําดับ สวนตํารับควบคุมมีผลใหจํานวนหัวเฉลี่ยตอตนและน้ําหนักเฉลี่ยตอ
หัวของมันสําปะหลังนอยที่สุด (11.20 หัว และ 0.38 กก.)  



การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที ่7 
 

 15 

การใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินอัตราตางๆ ทั้งที่ใชเดี่ยวหรือใชรวมกับยิปซัมมีผลใหความกวางและ
ความยาวของหัวมันสําปะหลังที่อายุ 12 เดือนหลังปลูก แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ(Table 3) โดยการใส
ปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินรวมกับยิปซัมอัตรา 25 กก./ไร (IF100%+G25) มีผลใหความกวางและความยาวของหัวมัน
สําปะหลังมากที่สุด (5.73 และ 26.22 ซม.) สวนตํารับควบคุมมีผลใหความกวางของหัวมันสําปะหลังนอยที่สุด 
(4.88 ซม.) ขณะที่การใสปุยเคมีตามคาวเิคราะหดินเพียง 75 เปอรเซ็นต (IF75%+G0) มีผลใหความยาวของหัวมัน
สําปะหลังนอยที่สุด (22.61 ซม.) 
 
5. เปอรเซ็นตแปงของหัวสด และสัดสวนของน้ําหนักใตดินตอน้ําหนักเหนือดิน  

การใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินอัตราตางๆ ทัง้ที่ใชเดี่ยวหรือใชรวมกับยิปซัมมีผลใหเปอรเซ็นตแปงสวน
หัวสดของมันสําปะหลังที่อาย ุ 12 เดือนหลังปลูก แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิต ิ (Table 3) กลาวคือ ทุก
ตํารับทดลองที่มีการใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินอัตราตางๆ ทัง้ที่ใชเดี่ยวหรือใชรวมกับยิปซัมมีผลใหเปอรเซ็นต
แปงสวนหัวสดโดยภาพรวมใกลเคียงกันในชวง 32.10-33.60 เปอรเซ็นต และแตกตางกันทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบ
กับตํารับควบคุม ซึ่งมีผลใหเปอรเซ็นตแปงสวนหัวสดนอยที่สุดเพียง 29.63 เปอรเซ็นต 

การใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินอัตราตางๆ ทั้งที่ใชเดี่ยวหรือใชรวมกับยิปซัมมีผลใหสัดสวนของน้ําหนัก
ใตดินตอน้ําหนักเหนือดินของมันสําปะหลังที่อายุ 12 เดือนหลังปลูก แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิต ิ
(Table 3) โดยการใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินอยางเดียว (IF100%+G0) มีผลใหสัดสวนของน้ําหนักใตดินตอ
น้ําหนักเหนือดินของมันสําปะหลังมากที่สุด ไมแตกตางกับการใสปุยเคมีเพียง 75% ของคาวิเคราะหดินรวมกับ
ยิปซัมอัตรา 50 กก./ไร (IF75%+G50) สวนตํารับควบคุมมีผลใหสัดสวนของน้ําหนักใตดินตอน้ําหนักเหนือดินของ
สําปะหลังนอยที่สุด 
 

6. คาดัชนีการเก็บเกี่ยว 
การใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินอัตราตางๆ ทั้งที่ใชเดี่ยวหรือใชรวมกับยิปซัมมีผลใหดัชนีเก็บเกี่ยวของ 

มันสําปะหลังที่อาย ุ12 เดือนหลังปลูก ไมแตกตางกันทางสถิต ิ(Table 3) กลาวคือ ทุกตํารับทดลองมีผลใหดัชนีเก็บ
เกี่ยวของมันสําปะหลังใกลเคียงกันในชวง 0.55-0.64 
 

7. ปริมาณธาตุอาหารที่สะสมในผลผลิตหัวสดของมันสําปะหลัง 
การใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินอัตราตางๆ ทัง้ที่ใชเดี่ยวหรือใชรวมกับยิปซัมมีผลใหปริมาณธาตุอาหารที่

สะสมในผลผลิตหัวสดของมันสําปะหลังที่อาย ุ 12 เดือนหลังปลูก แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิต ิ (Table 
4) โดยการใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินรวมกบัยิปซัมอัตรา 50 กก./ไร (IF100%+G50) มีผลใหความเขมขนของธาตุ
ไนโตรเจน ธาตุฟอสฟอรัส และธาตุโพแทสเซียมสะสมในผลผลิตหัวสดมากที่สุด ไมแตกตางกับการใสปุยเคมีตาม
คาวิเคราะหดินรวมกับยิปซัมอัตรา 25 กก./ไร และการใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินอยางเดียว ตามลําดบั สวน
ตํารับควบคุมมีผลใหความเขมขนของธาตุไนโตรเจน ธาตุฟอสฟอรัส และธาตุโพแทสเซียมสะสมในผลผลิตหัวสด
นอยที่สุด 
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สรุปผลและเสนอแนะ 
จากการศึกษาผลของการใสปุยเคมรีวมกับยิปซัมอัตราตางๆ ที่มีตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของ 

มันสําปะหลังพันธุหวยบง 60 ตนฤดูฝน (ชวงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2552 - เดือนเมษายน พ.ศ. 2553) สามารถ
สรุปผลการทดลองไดดังตอไปนี ้ 

1. การใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน รวมกับยิปซัมอัตรา 50 กก./ไร มีผลใหผลผลิตหัวสดของมัน
สําปะหลังมากที่สุด ไมแตกตางกับการใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน รวมกับยิปซัมอัตรา 25 กก./ไร การใสปุยเคมี
ตามคาวิเคราะหดินอยางเดียว การใสปุยเคมเีพียง 75% ของคาวิเคราะหดินรวมกับยิปซัมอัตรา 50 และ 25 กก./ไร 
ตามลําดับ สวนตํารับควบคุมมีผลใหผลผลิตหัวสดของมันสําปะหลังนอยที่สุด  

2. การใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน รวมกับยิปซัมอัตรา 25 กก./ไร มีผลใหน้ําหนักเฉลี่ยตอหัวของ 
มันสําปะหลังมากที่สุด ไมแตกตางกับการใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินรวมกับยิปซัมอัตรา 50 กก./ไร การใส
ปุยเคมเีพียง 75% ของคาวิเคราะหดินรวมกับยิปซัมอัตรา 25 และ 50 กก./ไร และการใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน
อยางเดียว ตามลําดับ สวนตํารับควบคุมมีผลใหน้ําหนักเฉลี่ยตอหัวของมันสําปะหลังนอยที่สุด ไมแตกตางกับการ
ใสปุยเคมเีพียง 75% ของคาวิเคราะหดิน  

3. การใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินอัตราตางๆ ทั้งที่ใชเดี่ยวหรือใชรวมกับยิปซัมมีผลใหเปอรเซ็นตแปง
สวนหัวสดโดยภาพรวมใกลเคียงกัน ขณะที่ตํารับควบคุมมีผลใหเปอรเซ็นตแปงสวนหัวสดนอยที่สุด  

4. การใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินรวมกับยิปซัมอัตรา 50 กก./ไร มีผลใหความเขมขนของธาตุไนโตรเจน 
ธาตุฟอสฟอรัส และธาตุโพแทสเซียมสะสมในผลผลิตหัวสดมากที่สุด ไมแตกตางกับการใสปุยเคมีตามคาวิเคราะห
ดินรวมกับยิปซัมอัตรา 25 กก./ไร และการใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินอยางเดียว ตามลําดับ สวนตํารับควบคุมมี
ผลใหความเขมขนของธาตุไนโตรเจน ธาตุฟอสฟอรัส และธาตุโพแทสเซียมสะสมในผลผลิตหัวสดนอยที่สุด  

การทดลองนี้แสดงใหเห็นวา มีความเปนไปไดที่จะนํายิปซัมใชรวมกับปุยเคมีในการปลูกมันสําปะหลังใน
ชุดดินกําแพงแสนซึ่งมีอินทรียวัตถุต่ํา (0.92%) แตระยะเวลาในการวิจัยเพียง 1 ป อาจไมสามารถสรุปผลไดอยาง
ชัดเจนนัก ดังนั้น จึงควรทําการศึกษาตออีกในปที่ 2 ในสภาพพื้นที่เดิม ทั้งนี้เพื่อยืนยันผลของการใชยิปซัมรวมกับ
ปุยเคมีตอการเจริญเติบโต และผลผลิตของมันสําปะหลัง รวมทั้งผลตอการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีและฟสิกส
ของดินในระยะยาวอีกดวย 
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Table 2  Growth of early rainy season cassava (var. Huay Bong 60) planted in Kamphaeng Sean soil series 
 

 

Height (cm) 
 

Branch/plant 
Fresh shoot yield 

(ton/rai) 
  

Treatments 
3 MAP1/, 2/ 6 MAP1/, 2/ 9 MAP1/, 2/ 12 MAP1/, 2/ 3 MAP1/ 6 MAP1/ 9 MAP1/ 12 MAP1/ 12 MAP1/, 2/ 

T1 = Control 121.83b 258.40d 328.17e 345.20c 3.03 3.13 3.50 3.83 4.77c 
T2 = IF100%+G0 129.83ab 299.13ab 376.00abc 381.33abc 3.23 3.53 3.70 3.93 6.12b 
T3 = IF100%+G25 136.47a 305.33a 378.33ab 390.00ab 3.33 3.63 3.83 4.03 7.24a 
T4 = IF100%+G50 136.83a 306.33a 390.67a 406.50a 3.33 3.67 3.87 4.10 7.62a 
T5 = IF75%+G0 122.27b 277.00c 350.00d 363.83bc 3.10 3.30 3.53 3.87 5.72bc 
T6 = IF75%+G25 122.60b 283.53c 355.00cd 371.03abc 3.10 3.33 3.57 3.90 6.54ab 
T7 = IF75%+G50 122.83b 286.43bc 357.00bcd 376.33abc 3.17 3.37 3.63 3.90 5.94b 

F-test ** ** ** * ns ns ns ns ** 
CV (%) 4.06 2.54 3.25 5.37 14.51 11.37 10.81 10.44 9.69 

 

1/ Months after planting 
2/ Numbers follow by a common letter or letters are not significantly different at the 0.05 level according to DMRT; ns = not significantly different at 0.05 probability.
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Table 3  Yields and yield components of early rainy season cassava (var. Huay Bong 60) planted in Kamphaeng Sean soil series 
 

Fresh root yields Root width Root length Starch content Root to shoot Harvest index 
  

Treatments 
(ton/rai) 1/ Root/plant1/ 

Average 
weight/root (kg) 1/ (cm) 1/ (cm) 1/ (%)1/ ratio1/  

T1 = Control 6.17c  11.20c 0.38c 4.88c 22.78bc 29.63b 1.31d 0.55 
T2 = IF100%+G0 10.63a 13.03a 0.51ab 5.23abc 25.43a 32.97a 1.74a 0.64 
T3 = IF100%+G25 10.77a 11.23c 0.60a 5.73a 26.22a 33.27a 1.49c 0.6 
T4 = IF100%+G50 11.19a 12.80ab 0.54ab 5.55ab 25.34a 33.60a 1.46c 0.59 
T5 = IF75%+G0 8.95b 13.13a 0.43bc 5.12bc 22.61c 32.10a 1.57bc 0.61 
T6 = IF75%+G25 9.88ab 11.73bc 0.53ab 5.36abc 24.56abc 32.23a 1.54bc 0.6 
T7 = IF75%+G50 9.90ab 12.30abc 0.51ab 5.61ab 24.97ab 32.97a 1.67ab 0.63 

F-test ** ** * * * ** ** ns 
CV (%) 7.72 5.25 12.54 5.34 5.01 2.76 5.17 7.05 

1/ Numbers follow by a common letter or letters are not significantly different at the 0.05 level according to DMRT; ns = not significantly different at 0.05 probability. 
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Table 4 Concentrations of plant nutrients in fresh root yields of cassava (var. Huay Bong 60)  
              planted in Kamphaeng Sean soil series 
 

Treatments Total N (%)1/ Total P (%)1/ Total K (%)1/ 
T1 = Control 0.157d 0.085d 1.249c 
T2 = IF100%+G0 0.225b 0.132b 1.573ab 
T3 = IF100%+G25 0.225b 0.151a 1.589ab 
T4 = IF100%+G50 0.251a 0.165a 1.613a 
T5 = IF75%+G0 0.199c 0.112c 1.421b 
T6 = IF75%+G25 0.199c 0.112c 1.424b 
T7 = IF75%+G50 0.225b 0.126bc 1.433b 

F-test ** ** ** 
CV (%) 5.83 6.35 6.12 

1/ Numbers follow by a common letter or letters are not significantly different at the 0.05 level according to    
   DMRT. 
 
 


