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การจัดการปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินเพื่อยกระดับผลผลิตมันสําปะหลัง
ที่ปลูกในชุดดินปากชองตนฤดูฝน
Chemical Fertilizer Management Following Soil Analysis for Augmenting the Production of Early
Rainy Season Cassava (Manihot esculenta Crantz) Planted in Pak Chong Soil Series
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บทคัดยอ
ศึกษาการจัดการปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินเพื่อเพิ่มระดับผลผลิตของมันสําปะหลังพันธุหวยบง 60 ที่ปลูก
ในชุดดินปากชองตนฤดูฝน โดยวางแผนการทดลองแบบ Randomized Completely Block Design จํานวน 4 ซ้ํา
(replication) แตละซ้ํามี 6 ตํารับทดลอง (treatment) ไดแก ตํารับควบคุม (T1 = 0-0-0*) ตํารับทดลองที่ใสปุยเคมี
ตามลักษณะเนื้อดินตามคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร (T2 = 8-4-8*) ตํารับทดลองที่ใสปยุ เคมีตามคาวิเคราะห
ดินทางเคมีตามคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร (T3= 4-8-16*) ตํารับทดลองที่คํานวณปริมาณปุยไนโตรเจนที่ใส
ลงในดินและคาดการณวาพืชสามารถใชได 100, 50 และ 25% (T4= 5-15-64*, T5= 10-15-64* และ T6= 20-1564*) ตามลําดับ [* กิโลกรัม N, P2O5 และ K2O ตอไร ตามลําดับ]
ผลการทดลอง พบวา ทุกตํารับทดลองที่มีการใสปุยเคมีอัตราตางๆ มีผลใหความสูงตน จํานวนกิ่งตอตน
และคาความเขียวของใบมันสําปะหลังโดยภาพรวมใกลเคียงกัน และแตกตางกันทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับตํารับ
ควบคุม (control) ซึ่งมีผลใหความสูงตน จํานวนกิ่งตอตน และคาความเขียวของใบมันสําปะหลังนอยที่สุดทุกระยะ
การเจริญเติบโต สวนตํารับทดลองที่ 3 (T3 = 4-8-16) มีผลใหน้ําหนักสดสวนเหนือดินของมันสําปะหลังมากที่สุด
(6.75 ตัน/ไร) ไมแตกตางกับตํารับทดลองที่ 4 (T4 = 5-15-64) และ 5 (T5 = 10-15-64) ตามลําดับ ขณะที่ตํารับ
ควบคุมมีผลใหน้ําหนักสดสวนเหนือดินนอยที่สุด (2.77 ตัน/ไร) ในดานผลผลิตของมันสําปะหลังที่อายุ 12 เดือน
พบวา ตํารับทดลองที่ 6 (T6 = 20-15-64) มีผลใหผลผลิตหัวสดของมันสําปะหลังมากที่สุด (7.90 ตัน/ไร) ไม
แตกตางกับตํารับทดลองที่ 5 (T5 = 10-15-64) และ 4 (T4 = 5-15-64) ตามลําดับ สวนตํารับทดลองที่ 5 (T5 = 1015-64) มีผลใหจํานวนหัวเฉลี่ยตอตนมากที่สุด (8.19 หัว/ตน) ขณะที่ตํารับควบคุมมีผลใหผลผลิตหัวสดและจํานวน
หัวเฉลี่ยตอตนนอยที่สุด อยางไรก็ตาม ตํารับควบคุมมีผลใหสัดสวนของน้ําหนักใตดินตอน้ําหนักเหนือดินและคา
ดัชนีเก็บเกี่ยวสูงที่สุด ขณะที่ตํารับทดลองที่ 3 มีผลใหสัดสวนของน้ําหนักใตดินตอน้ําหนักเหนือดินและคาดัชนีเก็บ
เกี่ยวต่ําที่สุด ไมแตกตางกับตํารับทดลองที่ 4 นอกจากนี้ ทุกตํารับทดลองที่มีการใสปุยเคมีมีผลใหเปอรเซ็นตแปงใน
ผลผลิตหัวสดของมันสําปะหลังใกลเคียงกัน และแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับตํารับ
ควบคุม
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สําหรับความเขมขนของธาตุอาหารในผลผลิตหัวสดของมันสําปะหลังที่ระยะเก็บเกี่ยว พบวา ตํารับทดลอง
ที่ 6 (T6 = 20-15-64) มีผลใหความเขมขนของธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมทั้งหมดในผลผลิตหัวสด
สูงที่สุด ขณะที่ตํารับควบคุมมีผลใหความเขมขนของธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมทั้งหมดในผลผลิต
หัวสดต่ําที่สุด
คําสําคัญ : การจัดการปุยเคมี ชุดดินปากชอง มันสําปะหลัง

Abstract

This study aimed at researching on chemical fertilizer management following soil analysis to
improve cassava (Manihot esculenta Crantz) production planted in Pak Chong soil series on early rainy
season. Randomized Complete Block Design was used as an experimental design consisted of 6
treatments, i.e., a) control/unfertilized treatment (T1 = 0-0-0*); b) chemical fertilizer application based on
soil texture as recommended by Department of Agriculture (T2 = 8-4-8*); c) chemical fertilizers
application based on soil chemical analysis as recommended by Department of Agriculture (T3= 4-816*); d-f) chemical fertilizers based on quantities of applied nitrogen and estimated that plants can
taken up for 100, 50 and 25% (T4= 5-15-64*, T5= 10-15-64* and T6= 20-15-64*) respectively. [* kgN,
P2O5 and K2O per rai, respectively].
The study revealed that all treatments that applying chemical fertilizer effected on the highest of
plant height, branch per plant and leaf greenness of cassava nearly the same, and were significantly
different when comparing with the control treatment that effected on the lowest of plant height, branch
per plant and leaf greenness at all growth stages. Further, T3 (4-8-16) effected on the highest of fresh
shoot yield (6.75 ton/rai) which was similar to T4 (5-15-64) and T5 (10-15-64). While the control treatment
gave the lowest fresh shoot yield (2.77 ton/rai). Regarding yield of cassava at 12 months, it was found
that T6 (20-15-64) gave the highest fresh roots yield (7.90 ton/rai) but not markedly different from T5 (1015-64) and T4 (5-15-64), respectively. Further, T5 (10-15-64) gave the highest average root per plant
(8.19 root/plant), while the control treatment produced the lowest fresh roots yield and average root per
plant. However, the control treatment gave the highest root to shoot ratio and harvest index, while T3 (48-16) gave the lowest root to shoot ratio and harvest index nearly the same as T4 (5-15-64). Further, all
treatments that applying chemical fertilizers effected on starch contents of cassava fresh root yields
nearly the same, and were significantly different when comparing with the control treatment.
Regarding the concentration of plant nutrient in fresh root of cassava, it was found that T6 (T6 =
20-15-64) effected on the highest concentration of total N, P and K in fresh root yield, while the control
treatment (T1 = 0-0-0) effected on the lowest concentration of total N, P and K in fresh root yield.
Keywords : chemical fertilizer management, Pak Chong soil series, cassava (Manihot esculenta Crantz)
E-mail : thongjuu@yahoo.com, g522410026@kps.ku.ac.th, O_omo_om@windowslive.com
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คํานํา

มันสําปะหลังเปนพืชเศรษฐกิจที่ทํารายไดใหเกษตกรไทยมากเปนลําดับที่ 4 รองจากยางพารา ออย และ
ขาว โดยประเทศไทยสงออกมันสําปะหลังมากที่สุดในโลก มีรายงานวาในป พ.ศ. 2551 ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกมัน
สําปะหลัง 7.75 ลานไร ไดผลผลิตหัวสดรวม 25.16 ลานตัน คิดเปนผลผลิตเฉลี่ย 3.40 ตัน/ไร ซึ่งแหลงปลูกมัน
สําปะหลังที่สําคัญไดแก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือคิดเปนรอยละ 62 ภาคกลางและภาคตะวันออกคิดเปนรอยละ
28 สวนภาคเหนือคิดเปนรอยละ 10 (ศูยนสถิติการเกษตร, 2551) ปุยเคมีเปนวัสดุที่มีความสําคัญอยางยิ่งในการ
ยกระดับผลผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของพืชผลทางการเกษตร (ยงยุทธ และคณะ, 2551) ในแตละปมี
การใชปุยเคมีเปนปริมาณมหาศาลทั้งสวนที่มีการนําเขาหรือสวนที่ผลิตภายในประเทศ โดยในป พ.ศ. 2552 มีการ
นําเขาปุยเคมีปริมาณมากถึง 3,867,187 ตัน คิดเปนมูลคากวา 42,413 ลานบาท (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร,
2552) ดวยมูลคาของปุยเคมีที่มีราคาแพง จึงเปนปจจัยสําคัญในการเพิ่มตนทุนการผลิต ดังนั้น การใชปุยเคมีอยาง
มีประสิทธิภาพโดยพิจารณาจากปริมาณธาตุอาหารในปุยที่สอดคลองกับราคาปุย รวมถึงการใชใหเหมาะสมกับคา
การวิเคราะหดิน จึงเปนหัวใจสําคัญที่สรางความเขมแข็งในระบบการผลิตของประเทศไทยใหสามารถแขงขันใน
ระบบการคาเสรีได อนึ่ง การใชปุยเคมีอยางมีประสิทธิภาพ ไมไดขึ้นอยูกับการประเมินปริมาณธาตุอาหารพืชในดิน
จากคาวิเคราะหดินเทานั้น แตยังขึ้นอยูกับปจจัยอื่น ๆ อีกมากมาย เชน ลักษณะของดินที่แตกตางกันในแตละชุดดิน
ความอุดมสมบูรณของดินที่แตกตางกันตามการจัดการดินหรือการใสปุยของเกษตรกร ภูมิอากาศ หรือปริมาณและ
การกระจายตัวของฝนที่ไมสม่ําเสมอในแตละป เปนตน (ระวิวรรณ, 2552; ศิริสุดา, 2553)
การประมวลองคความรูตาง ๆ ดานปฐพีวิทยาเพื่อจัดทําคําแนะนําการจัดการทรัพยากรดิน เพื่อการผลิต
พืชแกเกษตรกรอยางแมนยําเปนเรื่องที่ยาก ซึ่งอาจกลาวโดยรวมไดวาการแนะนําการจัดการดานดินหรือการใชปุย
ของประเทศไทยมักเปนไปอยางกวาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งการเพิ่มประสิทธิภาพการใชปุยเคมีรวมกับการจัดการ
ดินเพื่อ ใหเ กิดความยั่ง ยืน ดานธาตุอ าหารพืช ในสภาพใช ได จริง ในไรน า และในแตล ะชนิ ดพื ชที่มี ความสํ าคั ญ
ทางดานเศรษฐกิจ อีกทั้งยังมีการติดตามและตรวจสอบอยูอยางจํากัด การศึกษาและพัฒนาคําแนะนําเกี่ยวกับการ
ใชปุยเคมีกับพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศในแตละชุดดิน ยังไมมีการจัดทําเปนฐานขอมูลที่แมนยําในระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตรทรัพยากรเกษตร การทดลองครั้งนี้ ตองการศึกษาผลการตอบสนองของพืชตอการจัดการดิน
และปุยเคมีโดยอาศัยขอมูลจากคาวิเคราะหดินและลักษณะเนื้อดินของชุดดินปากชอง เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพใน
ดานการเพิ่มผลผลิตของพืชสูงสุด และเกิดความยั่งยืนดานธาตุอาหารพืช โดยใชมันสําปะหลังเปนพืชทดสอบ
ประสิทธิภาพการใชปุยเคมี เพื่อยกระดับการผลิตมันสําปะหลังในชุดดินปากชองตนฤดูฝน ซึ่งปจจุบันถือวามัน
สําปะหลังเปนพืชพลังงานทดแทนที่มีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาประเทศเปนอยางมาก อีกทั้งเปนพืชที่มีศักยภาพ
สูงที่จะเพิ่มผลผลิตไดอยางชัดเจน หากมีการจัดการดินและปุยอยางเหมาะสม (ปยะ, 2536)

อุปกรณและวิธีการ

การทดลองดําเนินการที่แปลงทดลองของเกษตรกร ตําบลสิงห อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี และ
หองปฏิบัติการเคมีและความอุดมสมบูรณของดิน ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม
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1. อุปกรณ
1.1 ชุดดินปากชอง (Pak Chong soil series, Pc) จัดอยูในดินอันดับ Oxisols พบตามสภาพพื้นที่แบบ
ลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 2-8 % ดินมีการระบายน้ําดี ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนปนดินเหนียว มีสีเขมของ
น้ําตาลปนแดง จัดเปนดินที่มีความอุดมสมบูรณปานกลาง (กรมพัฒนาที่ดิน, 2548) สําหรับสมบัติทางเคมีและ
ฟสิกสของชุดดินปากชองกอนการทดลองไดแสดงไวใน Table 1
1.2 พันธุมันสําปะหลัง (Manihot esculenta Crantz) ใชพันธุหวยบง 60
1.3 ปุยเคมี ไดแก ปุยแอมโมเนียมซัลเฟต (21%N) ปุยยูเรีย (46%N) ปุยทริปเปลซูเปอรฟอสเฟต
(46%P2O5) และปุยโพแทสเซียมคลอไรด (60%K2O)
1.4 เครื่องมือสําหรับวิเคราะหทางเคมี ไดแก pH meter (420A model), Electrical conductivity meter
(4010 model), Microkjeldahl distillation apparatus (Gerhard:VAP 20 model), Digestion apparatus
(Gerhard:Ger 704000 model), Atomic absorption spectrophotometer (SpectrAA 220 FS), เครื่องชั่ง
ภาคสนาม, เครื่องชั่ง 3 ตําแหนง และตูอบ (Memmert)
1.5 เครื่องวัดปริมาณแปงของหัวมันสําปะหลัง โดยใชเครื่อง Remain Scale
2. วิธีการ
2.1 ปลูกมันสําปะหลังพันธุหวยบง 60 ในชวงตนฤดูฝน (เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2552-เดือนมีนาคม พ.ศ.
2553) โดยวางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCBD) จํานวน 4 ซ้ํา 6 ตํารับ
ทดลอง (Table 2) ซึ่งใชพื้นที่ปลูกทั้งหมด 40 x 40 ตารางเมตร แบงเปน 24 แปลงยอย แตละแปลงยอยมีขนาด
กวาง 5 เมตร และยาว 8 เมตร ปลูกดวยทอนพันธุขนาดประมาณ 30 ซม. จํานวน 5 แถวตอแปลงยอย ระยะปลูก 1
x 1 เมตร และระยะหางระหวางแปลงยอย 2 เมตร
2.2 ในตํารับทดลองที่ใสปุยเคมี แบงใสปุย 2 ครั้ง เมื่อมันสําปะหลังอายุ 2 และ 4 เดือน ตามลําดับ
2.3 เก็บตัวอยางดินกอนและหลังปลูกจากแปลงทดลองที่ระดับความลึก 0-30 เซนติเมตร เพื่อวิเคราะห
สมบัติทางเคมีของดิน ไดแก คาความเปนกรดเปนดางของดิน (pH, 1:1) คาการนําไฟฟาของดิน (ECe) ปริมาณ
อินทรียวัตถุ ปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน โพแทสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได สวนสมบัติ
ทางฟสิกสของดินที่ทําการวิเคราะห ไดแก ความหนาแนนรวมของดิน และเนื้อดิน
2.4 เก็บขอมูลการเจริญเติบโตของมันสําปะหลังที่อายุ 3, 6, 9 และ 12 เดือนหลังปลูก โดยขอมูลที่เก็บ
ไดแก ความสูงของตน จํานวนกิ่งตอตน และคาความเขียวของใบ (SPAD reading) (วัดตําแหนงใบที่ 3-5 จาก
ปลายยอด ทําการวัด 15 ใบตอตน) ซึ่งวัดโดยใชเครื่อง chlorophyll meter (Minolta Co., Ltd., JAPAN: SPAD502 model)
2.5 เก็บขอมูลผลผลิตและองคประกอบของผลผลิตมันสําปะหลังที่อายุ 12 เดือน โดยขอมูลที่เก็บ ไดแก
น้ําหนักสดของตนสวนเหนือดิน น้ําหนักสดของหัว สัดสวนของน้ําหนักหัวสดใตดินตอน้ําหนักสวนตนเหนือดินรวม
เหงา (root to shoot ratio) และปริมาณแปงของหัวสด ซึ่งวัดโดยใชเครื่อง Remain Scale
2.6 คาดัชนีเก็บเกี่ยว (harvest index) โดยคํานวณไดจากสูตร
Harvest index =

นน. ผลผลิตหัวสด
นน. ผลผลิตหัวสด + นน. สวนเหนือดิน (ไดแก นน. สวนใบ ลําตน และเหงา )
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Table 1 Chemical and physical properties of soil before the experiment
Soil properties
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/
Bulk density (Db, g/cm3)
Texture4/

Results
5.49
0.23
2.92
4.84
28.85
1159.48
369.26
1.39
clay

Note : 1/ = Walkey and Black method (Walkey and Black, 1934)
3/
= Extracted with NH4OAc pH 7.0 (Pratt, 1965)

2/
4/

= Bray II method (Bray and Kurtz, 1945)
= คณาจารยภาควิชาปฐพีวิทยา (2541)

Table 2 Details of experimental treatments
Treatments
T1
T2
T3
T4
T5
T6
Notes

N
0
8
4
5
10
20

Fertilizer rates (kg/rai)
P2O5
K2O
0
4
8
15
15
15

0
8
16
64
64
64

Notes
Control treatment
1/
2/
3/
4/
5/

1/

Chemical fertilizer rates as suggested by soil texture analysis (กรมวิชาการเกษตร, 2548)
Chemical fertilizer rates as suggested by soil chemical analysis (กรมวิชาการเกษตร, 2548)
3/
Quantity of N fertilizer applying into soil and plants can taken up for 100% (Nijholt, 1936; van Dijk,
1951; คณาจารยภาควิชาปฐพีวิทยา, 2541)
4/
Quantity of N fertilizer applying into soil and plants can taken up for 50% (Nijholt, 1936; van Dijk, 1951;
คณาจารยภาควิชาปฐพีวิทยา, 2541)
5/
Quantity of N fertilizer applying into soil and plants can taken up for 25% (Nijholt, 1936; van Dijk, 1951;
คณาจารยภาควิชาปฐพีวิทยา, 2541)
2/

ผลการทดลองและวิจารณ

การศึกษาการจัดการปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินเพื่อเพิ่มระดับผลผลิตมันสําปะหลังพันธุหวยบง 60 ที่ปลูก
ในชุดดินปากชองตนฤดูฝน ปรากฏผลดังนี้
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1. ความสูงตน
การจัดการปุยเคมีแบบตางๆ มีผลใหความสูงตนของมันสําปะหลังทีอ่ ายุ 3, 6, 9 และ 12 เดือนหลังปลูก
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (Table 3) กลาวคือ ทุกตํารับทดลองที่มีการใสปุยเคมีแบบตางๆ มีผลให
ความสูงตนของมันสําปะหลังโดยภาพรวมใกลเคียงกัน และแตกตางกันทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับตํารับควบคุม
(T1 = 0-0-0) ซึ่งมีผลใหความสูงตนของมันสําปะหลังนอยที่สุดทุกระยะการเจริญเติบโต โดยสอดคลองกับรายงาน
วิจัยของระวิวรรณ และคณะ (2552) และศิริสุดา และคณะ (2552)
2. จํานวนกิ่งตอตน
การจัดการปุยเคมีแบบตางๆ มีผลใหจํานวนกิ่งตอตนของมันสําปะหลังทีอ่ ายุ 3, 6, 9 และ 12 เดือนหลัง
ปลูก แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (Table 3) กลาวคือ ตํารับทดลองที่ 6 (T6 = 20-15-64) มีผลให
จํานวนกิ่งตอตนโดยภาพรวมมากที่สุด ไมแตกตางกับตํารับทดลองที่ 5 (T5 = 10-15-64), 4 (T4 = 5-15-64) และ 3
(T6 = 4-8-16) ตามลําดับ ขณะที่ตํารับควบคุม (T1 = 0-0-0) มีผลใหจํานวนกิ่งตอตนนอยที่สุดทุกระยะการ
เจริญเติบโต
3. คาความเขียวของใบ
การจัดการปุยเคมีแบบตางๆ มีผลใหคาความเขียวของใบมันสําปะหลังทีอ่ ายุ 3, 6, 9 และ 12 เดือนหลัง
ปลูก แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (Table 4) กลาวคือ ตํารับทดลองที่ 6 (T6 = 20-15-64) มีผลใหคาความ
เขียวของใบมันสําปะหลังโดยภาพรวมมากที่สุด ไมแตกตางกับตํารับทดลองที่ 5 (T5 = 10-15-64) และ 4 (T4 = 515-64) ตามลําดับ สวนตํารับควบคุม (T1 = 0-0-0) ซึ่งมีผลใหคาความเขียวของใบมันสําปะหลังนอยที่สุดทุกระยะ
การเจริญเติบโต นอกจากนี้ มีขอสังเกตวาทุกตํารับทดลองมีแนวโนมใหคาความเขียวของใบมันสําปะหลังลดลง
ตามระยะการเจริญเติบโต ทั้งนี้เปนเพราะการใสปุยในชวงแรก (ที่อายุ 2 และ 4 เดือนหลังปลูก) อาจใหปริมาณธาตุ
อาหารโดยเฉพาะธาตุไนโตรเจนไมเพียงพอตอการเจริญเติบโตของมันสําปะหลังในระยะยาวได (จามีกร, 2537)
Table 3 Growth of cassava (var. Huay Bong 60) planted in Pak Chong soil series at different growth stages
Treatments

1/

Height (cm)

Branch/plant

3 MAP1/

6 MAP

9 MAP

12 MAP

3 MAP

6 MAP

9 MAP

12 MAP

T1 = 0-0-0

68.13c

142.52b

154.29b

162.16b

2.97b

3.42b

3.97c

4.03c

T2 = 8-4-8

77.94b

176.66a

187.29a

202.30a

3.03b

3.92b

5.58b

6.43b

T3 = 4-8-16

80.44b

177.51a

187.70a

206.92a

3.28a

5.25a

6.11b

6.66ab

T4 = 5-15-64

81.05b

181.26a

188.67a

210.04a

3.31a

5.61a

6.20b

6.77ab

T5 = 10-15-64

81.27b

182.15a

191.87a

213.65a

3.39a

5.76a

6.25b

7.29ab

T6 = 20-15-64

89.72a

184.04a

195.06a

214.35a

3.45a

5.87a

7.33a

7.71a

**
6.03

**
4.01

**
3.61

**
3.98

**
4.61

**
10.85

**
12.67

**
11.42

F-test
CV (%)

Months after planting. Numbers followed by a common letter are not significantly different at the 0.05 level according to DMRT.
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4. น้ําหนักสดสวนเหนือดิน
การจัดการปุยเคมีแบบตางๆ มีผลใหน้ําหนักสดสวนเหนือดินของมันสําปะหลังที่อายุ 12 เดือนหลังปลูก
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (Table 4) โดยตํารับทดลองที่ 3 (T3 = 4-8-16) มีผลใหน้ําหนักสดสวน
เหนือดินมากที่สุด (6.75 ตัน/ไร) ไมแตกตางกับตํารับทดลองที่ 4 (T4 = 5-15-64), 5 (T5 = 10-15-64) และ 6 (T6 =
20-15-64) ตามลําดับ สวนตํารับควบคุม (T1 = 0-0-0) มีผลใหน้ําหนักสดสวนเหนือดินนอยที่สุด (2.77 ตัน/ไร) ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของปยะ (2536) และระวิวรรณ และคณะ (2552) ที่รายงานวาน้ําหนักสดสวนเหนือดินจะ
สูงขึ้นตามอัตราปุยที่ใส เชนเดียวกับงานวิจัยของประภาส (2544) ที่รายงานวาการใสปุยมีผลใหน้ําหนักสดสวน
เหนือดินมากกวาการไมใสปุย
Table 4 Leaf greenness (SPAD reading) and fresh shoot yield of cassava (var. Huay Bong 60) planted in Pak
Chong soil series at different growth stages

12 MAP

38.18

37.90b

Fresh shoot yield
(ton/rai)
12 MAP

45.52c

40.38b

39.76a

5.11b

50.04a

45.85bc

40.79b

40.01a

6.75a

T4 = 5-15-64

50.28a

47.17ab

43.30a

40.20a

6.70a

T5 = 10-15-64

50.46a

47.63a

43.54a

41.01a

6.22a

T6 = 20-15-64

50.55a

47.80a

44.17a

41.11a

5.99ab

**
1.60

**
1.99

**
3.41

*
2.86

**
10.76

Treatments

3 MAP1/

6 MAP

9 MAP

T1 = 0-0-0

47.95

39.63

T2 = 8-4-8

49.40a

T3 = 4-8-16

F-test
CV (%)
1/

Leaf greenness (SPAD reading)
b

d

c

2.77c

Months after planting. Numbers followed by a common letter are not significantly different at the 0.05 level according to DMRT.

5. ผลผลิตหัวสด จํานวนหัวเฉลี่ยตอตน น้ําหนักเฉลี่ยตอหัว ความกวางและความยาวของหัว
และเปอรเซ็นตแปงสวนหัวสด
การจัดการปุยเคมีแบบตางๆ มีผลใหผลผลิตหัวสด จํานวนหัวเฉลี่ยตอตน น้ําหนักเฉลี่ยตอหัว ความ
กวางของหัว และเปอรเซ็นตแปงสวนหัวสดของมันสําปะหลังที่อายุ 12 เดือน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(Table 5) โดยตํารับทดลองที่ 6 (T6 = 20-15-64) มีผลใหผลผลิตหัวสดของมันสําปะหลังมากที่สุด (7.90 ตัน/ไร)
ไมแตกตางกับตํารับทดลองที่ 5 (T5 = 10-15-64) และ 4 (T4 = 5-15-64) ตามลําดับ สวนตํารับทดลองที่ 5 (T5 =
10-15-64) มีผลใหจํานวนหัวตอตนมากที่สุด (8.19 หัว/ตน) ไมแตกตางกับตํารับทดลองที่ 6 (T6 = 20-15-64), 4 (T4
= 5-15-64) และ 2 (T2 = 8-4-8) ตามลําดับ ขณะที่ตํารับควบคุม (T1 = 0-0-0) มีผลใหผลผลิตหัวสดและจํานวนหัว
เฉลี่ยตอตนนอยที่สุด (3.96 ตัน/ไร และ 5.67 หัว/ตน) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของปยะ (2536) ที่รายงานวา
น้ําหนักผลผลิตหัวสดจะเพิ่มขึ้นตามอัตราปุยที่สูงขึ้น
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นอกจากนี้ ทุกตํารับทดลองที่มีการใสปุยเคมีแบบตางๆ มีผลใหน้ําหนักเฉลี่ยตอหัว ความกวางของหัว
และเปอรเซ็นตแปงสวนหัวสดของมันสําปะหลังโดยภาพรวมใกลเคียงกัน (Table 5) และแตกตางกันทางสถิติเมื่อ
เปรียบเทียบกับตํารับควบคุม (T1 = 0-0-0) ซึ่งมีผลใหน้ําหนักเฉลี่ยตอหัว ความกวางของหัว และเปอรเซ็นตแปงสวน
หัวสดของมันสําปะหลังนอยที่สุด
6. สัดสวนของน้ําหนักใตดินตอน้ําหนักเหนือดิน และคาดัชนีเก็บเกี่ยว
การจัดการปุย เคมีแบบตางๆ มีผลใหสัดสวนของน้ําหนักใตดินตอน้ําหนักเหนือดิน และคาดัชนีเก็บเกี่ยว
ของมันสําปะหลังที่อายุ 12 เดือน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (Table 5) โดยตํารับควบคุม (T1 = 0-0-0)
มีผลใหสัดสวนของน้ําหนักใตดินตอน้ําหนักเหนือดินและคาดัชนีเก็บเกี่ยวของมันสําปะหลังมากที่สุด (1.43 และ
0.59 ตามลําดับ) ไมแตกตางกับตํารับทดลองที่ 2 (T2 = 8-4-8) และ 6 (T6 = 20-15-64) ตามลําดับ ขณะที่ตํารับ
ทดลองที่ 3 (T3 = 4-8-16) มีผลใหสัดสวนของน้ําหนักใตดินตอน้ําหนักเหนือดินและคาดัชนีเก็บเกี่ยวของมัน
สําปะหลังนอยที่สุด ซึ่งการมีแนวโนมใหสัดสวนของน้ําหนักใตดินตอน้ําหนักเหนือดินเขาใกล 1 แสดงถึงความสมดุล
ระหวางการสราง source (น้ําหนักเหนือดิน) และ sink (น้ําหนักใตดิน) (โอภาษ, 2546) สอดคลองกับงานวิจัยของ
กอบเกียรติและคณะ (2552) ที่รายงานวาการปลูกมันสําปะหลังที่มุงเนนเพื่อเพิ่มผลผลิตหัวสด (sink) โดยไมบํารุง
ตนและใบ (source) ใหมีทรงพุมที่สมดุล อาจเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหดินที่ปลูกมันสําปะหลังเสื่อมโทรมมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ มีขอสังเกตุวามันสําปะหลังที่มีการใสปุยเคมีมีแนวโนมใหคาดัชนีเก็บเกี่ยวต่ํากวามันสําปะหลังที่ไมมกี าร
ใชปุยเคมี ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของปยะ (2536) ระวิวรรณ (2552) และศิริสุดา (2553)
Table 5 Yields and yield components of early rainy season cassava (var. Huay Bong 60) planted in
Pak Chong soil series
Treatments

Fresh root
Average
Average
yields
weight/root
Root/plant
(ton/rai)
(kg)

Root
width
(cm)

Starch
contents
(%)

Root to
Shoot ratio

Harvest
index

4.61c

Root
length
(cm)
28.42

19.18b

1.43a

0.59a

T1 = 0-0-0

3.96c

5.67c

0.44b

T2 = 8-4-8

6.82b

7.75a

0.56a

5.03b

27.20

21.90a

1.34ab

0.57a

T3 = 4-8-16

6.83b

6.64b

0.65a

5.48a

29.47

22.30a

1.03c

0.51c

T4 = 5-15-64

7.22ab

7.64a

0.59a

5.17ab

27.64

22.38a

1.08c

0.52bc

T5 = 10-15-64

7.73ab

8.19a

0.61a

5.25ab

27.68

23.40a

1.28b

0.56ab

T6 = 20-15-64

7.90a

7.75a

0.64a

5.28ab

30.07

23.45a

1.32ab

0.57a

**
8.43

**
7.35

*
12.61

*
4.77

ns
7.57

*
7.21

**
6.78

*
4.88

F-test
CV (%)

ns = not significantly different at 0.05 probability.
Numbers followed by a common letter are not significantly different at the 0.05 level according to DMRT.
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7. ปริมาณธาตุอาหารที่สะสมในผลผลิตหัวสดของมันสําปะหลัง
การจั ด การปุ ย เคมี แ บบต า งๆ มี ผ ลทํ า ให ป ริ ม าณความเข ม ข น ของธาตุ ไ นโตรเจน ฟอสฟอรั ส และ
โพแทสเซียมในผลผลิตหัวสดของมันสําปะหลังที่อายุ 12 เดือนหลังปลูก แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ
(Table 6) โดยตํารับทดลองที่ 6 (T6 = 20-15-64) มีผลใหความเขมขนของธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ
โพแทสเซียมทั้งหมดในผลผลิตหัวสดสูงที่สุด ขณะที่ตํารับควบคุม (T1 = 0-0-0) มีผลทําใหความเขมขนของธาตุ
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมทั้งหมดในผลผลิตหัวสดต่ําที่สุด
Table 6 Concentrations of plant nutrients in fresh root yields of early rainy season cassava (var. Huay Bong
60) planted in Pak Chong soil series
Treatments

Total N (%)

Total K (%)

T1 = 0-0-0

0.244d

Total P (%)

T2 = 8-4-8

0.281c

0.135b

1.035bc

T3 = 4-8-16

0.290c

0.138b

1.160b

T4 = 5-15-64

0.309b

0.138b

1.176b

T5 = 10-15-64

0.321b

0.140b

1.321a

T6 = 20-15-64

0.346a

0.147a

1.374a

**
3.99

**
3.20

**
7.96

F-test
CV (%)

0.127c

0.985c

Numbers followed by a common letter are not significantly different at the 0.05 level according to DMRT.

สรุปผลและเสนอแนะ

จากการศึกษาการจัดการปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินเพื่อเพิ่มระดับผลผลิตมันสําปะหลังพันธุหวยบง 60 ที่
ปลูกในชุดดินปากชองตนฤดูฝน สามารถสรุปผลการทดลองไดดังนี้
1. ทุกตํารับทดลองที่มีการใสปุยเคมีแบบตางๆ มีผลใหความสูงตน จํานวนกิ่งตอตน และคาความเขียวของ
ใบมันสําปะหลังโดยภาพรวมใกลเคียงกัน และแตกตางกันทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับตํารับควบคุม (control) ซึ่งมี
ผลใหความสูงตน จํานวนกิ่งตอตน และคาความเขียวของใบมันสําปะหลังนอยที่สุดทุกระยะการเจริญเติบโต สวน
ตํารับทดลองที่ 3 (T3 = 4-8-16) มีผลใหน้ําหนักสดสวนเหนือดินของมันสําปะหลังมากที่สุด ไมแตกตางกับตํารับ
ทดลองที่ 4 (T4 = 5-15-64) และ 5 (T5 = 10-15-64) ตามลําดับ ขณะที่ตํารับควบคุมมีผลใหน้ําหนักสดสวนเหนือ
ดินนอยที่สุด
2. ตํารับทดลองที่ 6 (T6 = 20-15-64) มีผลใหผลผลิตหัวสดของมันสําปะหลังมากที่สุด ไมแตกตางกับ
ตํารับทดลองที่ 5 (T5 = 10-15-64) และ 4 (T4 = 5-15-64) ตามลําดับ สวนตํารับทดลองที่ 5 (T5 = 10-15-64) มีผล
ใหจํานวนหัวเฉลี่ยตอตนมากที่สุด ขณะที่ตํารับควบคุมมีผลใหผลผลิตหัวสดและจํานวนหัวเฉลี่ยตอตนนอยที่สุด
นอกจากนี้ ทุกตํารับทดลองที่มีการใสปุยเคมีมีผลใหเปอรเซ็นตแปงในผลผลิตหัวสดของมันสําปะหลังใกลเคียงกัน
และแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับตํารับควบคุม
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3. ตํารับทดลองที่ 6 (T6 = 20-15-64) มีผลใหความเขมขนของธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม
ทั้งหมดในผลผลิตหัวสดสูงที่สุด ขณะที่ตํารับ ควบคุมมีผ ลใหความเขมขนของธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ
โพแทสเซียมทั้งหมดในผลผลิตหัวสดต่ําที่สุด
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