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บทคัดยอ 
ศึกษาการจัดการปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินเพื่อเพิ่มระดับผลผลิตของมันสําปะหลังพันธุหวยบง 60 ที่ปลูก

ในชุดดินกําแพงแสนตนฤดูฝน โดยวางแผนการทดลองแบบ Randomized Completely Block Design จํานวน 3 
ซ้ํา (replication) แตละซ้ํามี 7 ตํารับทดลอง (treatment) ไดแก ตํารับควบคุม (T1 = 0-0-0*) ตํารับทดลองที่ใส
ปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินทางเคมีตามคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร (T2 = 16-8-4*) ตํารับทดลองที่ใสปุยเคมี
ตามลักษณะเนื้อดินตามคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร (T3= 16-8-16*) ตํารับที่ใสปุยเคมตีามผลงานวิจัยของ
จิรวัฒน และคณะ (2550) (T4 = 15-10-10*) และตํารับทดลองที่คํานวณปริมาณปุยไนโตรเจนที่ใสลงในดินและ
คาดการณวาพืชสามารถใชได 100, 50 และ 25% (T5= 8-0-61*, T6= 16-0-61* และ T7= 32-0-61*) ตามลําดับ [* 
กิโลกรัม N, P2O5 และ K2O ตอไร ตามลําดับ] 

ผลการทดลอง พบวา ตํารับทดลองที ่7 (T7 = 32-0-61) มีผลใหความสูงตน จํานวนกิ่งตอตน และคาความ
เขียวของใบมันสําปะหลังโดยภาพรวมมากที่สุด ไมแตกตางกับตํารับทดลองที ่6 (T6 = 16-0-61) และ 5 (T5 = 8-0-
61) ตามลําดับ ขณะทีต่ํารับควบคุม (control) มีผลใหความสูงตน จํานวนกิ่งตอตน และคาความเขียวของใบมัน
สําปะหลังนอยที่สุดทุกระยะการเจริญเติบโต ในดานผลผลิตของมันสําปะหลังที่อาย ุ12 เดือน พบวา ตํารับทดลองที ่
7 (T7 = 32-0-61) มีผลใหผลผลิตหัวสดของมันสําปะหลังมากที่สุด (14.85 ตัน/ไร) ไมแตกตางกับตํารับทดลองที ่ 6 
(T6 = 16-0-61) และ 5 (T5 = 8-0-61) ตามลําดับ นอกจากนี ้ตํารับทดลองที ่7 (T7 = 32-0-61) ยังมีผลใหน้ําหนัก
เฉลี่ยตอหัวมากที่สุด (0.96 กก./หัว) ไมแตกตางกับตํารับทดลองที ่5 (T5 = 8-0-61),  6 (T6 = 16-0-61) และ 4 (T4 = 
15-10-10) ตามลําดับ สวนตํารับควบคุมมีผลใหผลผลิตหัวสดและน้ําหนักเฉลี่ยตอหัวนอยที่สุด อยางไรก็ตาม 
ตํารับทดลองที ่3 (T3 = 16-8-16) มีผลใหสัดสวนของน้ําหนักใตดินตอน้ําหนักเหนือดินสงูทีสุ่ด ไมแตกตางกับตํารับ
ทดลองที ่7 (T7 = 32-0-61) ขณะที่ตํารับทดลองที ่4 (T4 = 15-10-10) มีผลใหสัดสวนของน้ําหนักใตดินตอน้ําหนัก
เหนือดินต่ําทีสุ่ด ไมแตกตางกับตํารับควบคุม ตํารับทดลองที ่2 (T2 = 16-8-4) และ 5 (T5 = 8-0-61) ตามลําดับ  

สําหรับความเขมขนของธาตุอาหารในผลผลิตหัวสดของมันสําปะหลังที่ระยะเก็บเกี่ยว พบวา ตํารับทดลอง
ที ่7 (T7 = 32-0-61) มีผลใหความเขมขนของธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมทั้งหมดในผลผลิตหัวสดสูง
ที่สุด ไมแตกตางกับตํารับทดลองที ่6 (T6 = 16-0-61) และ 5 (T5 = 8-0-61) ตามลําดับ ขณะที่ตํารับควบคุมมีผลให
ความเขมขนของธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมทั้งหมดในผลผลิตหัวสดต่ําที่สุด   
                                                 
1 ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ.นครปฐม 73140 
  Department of Soil Science, Faculty of Agriculture at Kamphaeng Saen, Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus,   
  Nakhon Pathom, 73140 
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คําสําคัญ : การจัดการปุยเคม ีชุดดินกําแพงแสน มันสําปะหลัง  
 

Abstract 
This study aimed at researching on chemical fertilizer management following soil analysis to 

improve cassava (Manihot esculenta Crantz) production planted in Kamphaeng Sean soil series on 
early rainy season. Randomized Complete Block Design was used as an experimental design consisted 
of 7 treatments, i.e., a) control/unfertilized treatment (T1 = 0-0-0*); b) chemical fertilizers application 
based on soil chemical analysis as recommended by Department of Agriculture (T2= 16-8-4*); c) 
chemical fertilizer application based on soil texture as recommended by Department of Agriculture (T3 = 
16-8-16*); d) chemical fertilizer rates from research (T4 = 15-10-10*); e-g) chemical fertilizers based on 
quantities of applied nitrogen and estimated that plants can taken up for 100, 50 and 25% (T5= 8-0-61*, 
T6= 16-0-61* and T7= 32-0-61*) respectively. [* kgN, P2O5 and K2O per rai, respectively].  

The study revealed that T7 (32-0-61) effected on the highest of plant height, branch per plant 
and leaf greenness of cassava nearly the same as T6 (16-0-61) and T5 (8-0-61), respectively. While the 
control treatment effected on the lowest of plant height, branch per plant and leaf greenness at all 
growth stages. Regarding yield of cassava at 12 months, it was found that T7 (32-0-61) gave the highest 
fresh roots yield (14.85 ton/rai) but not markedly different from T6 (16-0-61) and T5 (8-0-61), respectively. 
Further, T7 (32-0-61) gave the highest average weight per root (0.96 kg/root) nearly the same as T5 (8-0-
61), T6 (16-0-61) and T4 (15-10-10), respectively. While the control treatment produced the lowest fresh 
roots yield and average weight per root. However, T3 (16-8-16) gave the highest root to shoot ratio 
nearly the same as T7 (32-0-61). While T4 (15-10-10) gave the lowest root to shoot ratio nearly the same 
as the control treatment, T2 (16-8-4) and T5 (8-0-61), respectively. 

Regarding the concentration of plant nutrient in fresh root of cassava, it was found that T7 (32-0-61) 
effected on the highest concentration of total N, P and K in fresh root yield which was similar to T6 (16-0-61) 
and T5 (8-0-61), respectively. While the control treatment (T1 = control) effected on the lowest 
concentration of total N, P and K in fresh root yield. 

 
Keywords : chemical fertilizer management, Kamphaeng Saen soil series, cassava (Manihot esculenta Crantz)  
E-mail : thongjuu@yahoo.com, surirut_ku@hotmail.com  
 

คํานํา 
ปุยเคมีเปนวัสดุที่มีความสําคัญอยางยิ่งในการยกระดับผลผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของพืชผล

ทางการเกษตร (ยงยุทธ และคณะ, 2551) โดยในป พ.ศ. 2552 มีการนําเขาปุยเคมีปริมาณมากถึง 3,867,187 ตัน 
คิดเปนมูลคากวา 42,413 ลานบาท (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2552) ดวยมูลคาของปุยเคมีที่มีราคาแพง จึง
เปนปจจัยสําคัญในการเพิ่มตนทุนการผลิต  ดังนั้น การใชปุยเคมีอยางมีประสิทธิภาพโดยพิจารณาจากปริมาณธาตุ



การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที ่7 
 

 78 

อาหารในปุยที่สอดคลองกับราคาปุย รวมถึงการใชใหเหมาะสมกับคาการวิเคราะหดิน จึงเปนหัวใจสําคัญที่สราง
ความเขมแข็งในระบบการผลิตของประเทศไทยใหสามารถแขงขันในระบบการคาเสรีได การใชปุยเคมีอยางมี
ประสิทธิภาพ ไมไดขึ้นอยูกับการประเมินปริมาณธาตุอาหารพืชในดินจากคาวิเคราะหดินเทานั้น แตยังขึ้นอยูกับ
ปจจัยอื่น ๆ อีกมากมาย เชน ลักษณะของดินที่แตกตางกันในแตละชุดดิน ความอุดมสมบูรณของดินที่แตกตางกัน
ตามการจัดการดินหรือการใสปุยของเกษตรกร ภูมิอากาศ หรือปริมาณและการกระจายตัวของฝนที่ไมสม่ําเสมอใน
แตละป เปนตน (ระวิวรรณ, 2552;   ศิริสุดา, 2553) อาจกลาวโดยรวมไดวาการแนะนําการจัดการดานดินหรือการ
ใชปุยของประเทศไทยมักเปนไปอยางกวาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งการเพิ่มประสิทธิภาพการใชปุยเคมีรวมกับการ
จัดการดินเพื่อใหเกิดความยั่งยืนดานธาตุอาหารพืชในสภาพใชไดจริงในไรนา และในแตละชนิดพืชที่มีความสําคัญ
ทางดานเศรษฐกิจ อีกทั้งยังมีการติดตามและตรวจสอบอยูอยางจํากัด การศึกษาและพัฒนาคําแนะนําเกี่ยวกับการ
ใชปุยเคมีกับพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศในแตละชุดดิน ยังไมมีการจัดทําเปนฐานขอมูลที่แมนยําในระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตรทรัพยากรเกษตร การทดลองครั้งนี้ ตองการศึกษาผลการตอบสนองของพืชตอการจัดการดิน
และปุยเคมีโดยอาศัยขอมูลจากคาวิเคราะหดินและลักษณะเนื้อดินของชุดดินกําแพงแสน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
ในดานการเพิ่มผลผลิตของพืชสูงสุด และเกิดความยั่งยืนดานธาตุอาหารพืช โดยใชมันสําปะหลังเปนพืชทดสอบ
ประสิทธิภาพการใชปุยเคมี เพื่อยกระดับการผลิตมันสําปะหลังในชุดดินกําแพงแสนตนฤดูฝน ซึ่งปจจุบันถือวามัน
สําปะหลังเปนพืชพลังงานทดแทนทีม่ีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาประเทศเปนอยางมาก อีกทั้งเปนพืชที่มีศักยภาพ
สูงที่จะเพิ่มผลผลิตไดอยางชัดเจน หากมีการจัดการดินและปุยอยางเหมาะสม (ปยะ, 2536)  

 
อุปกรณและวิธีการ 

การทดลองดําเนินการที่แปลงทดลองและวิจัยของภาควิชาปฐพีวิทยา และหองปฏิบัติการเคมีและความ
อุดมสมบูรณของดิน ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน จ. นครปฐม  
 
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 จัดเปนดินทีม่ีความอุดมสมบูรณสูง ซึ่งสมบัติทางเคมีและฟสิกสของชุดดิน
กําแพงแสนไดแสดงไวใน 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 
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2. วิธีการ 
2.1 ปลูกมันสําปะหลังพันธุหวยบง 60 ในชวงตนฤดูฝน (เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2552 ถึงเดือนเมษายน 

พ.ศ. 2553) โดยวางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCBD) จํานวน 3 ซ้ํา 7 ตํารับ
ทดลอง (Table 2) ซึ่งใชพื้นที่ปลูกทั้งหมด 40 x 40 ตารางเมตร แบงเปน 21 แปลงยอย แตละแปลงยอยมีขนาด
กวาง 5 เมตร และยาว 8 เมตร ปลูกดวยทอนพันธุขนาดประมาณ 30 ซม. จํานวน 5 แถวตอแปลงยอย ระยะปลูก 1 
x 1 เมตร และระยะหางระหวางแปลงยอย 2 เมตร 

2.2 ในตํารับทดลองที่ใสปุยเคม ีแบงใสปุย 2 ครั้ง เมื่อมันสําปะหลังอาย ุ2 และ 4 เดือน ตามลําดับ  
2.3 เก็บตัวอยางดินกอนและหลังปลูกจากแปลงทดลองที่ระดับความลึก 0-30 เซนติเมตร เพื่อวิเคราะห

สมบัติทางเคมีของดิน ไดแก คาความเปนกรดเปนดางของดิน (pH, 1:1) คาการนําไฟฟาของดิน (ECe) ปริมาณ
อินทรียวัตถ ุปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน โพแทสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได สวนสมบัติ
ทางฟสิกสของดินที่ทําการวิเคราะห ไดแก ความหนาแนนรวมของดิน และเนื้อดิน  

2.4 เก็บขอมูลการเจริญเติบโตของมันสําปะหลังที่อาย ุ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: SPAD-
502 model) 

2.5 เก็บขอมูลผลผลิตและองคประกอบของผลผลิตมันสําปะหลังที่อาย ุ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) 
 
Table 1 Chemical and physical properties of soil before the experiment  
 

Soil 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/ 
Bulk density (Db, g/cm3)4/ 
Texture4/ 

8.03 
0.34 
0.70 

12.01 
58.62 

2768.94 
129.51 

1.59 
Sandy 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) 
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Table 2  Details of experimental treatments 
 

                                     Fertilizer rates (kg/rai) 
           Treatments 

N P2O5 K2O Notes 
T1 
T2 
T3 
T4 
T5 
T6 
T7 

0 
16 
16 
15 
8 

16 
32 

0 
8 
8 

10 
0 
0 
0 

0 
4 

16 
10 
61 
61 
61 

Control treatment 
1/ 

2/ 

3/ 

4/ 

5/ 

6/ 

          Notes 1/ Chemical fertilizer rates as suggested by soil chemical analysis (กรมวิชาการเกษตร, 2548) 
2/ Chemical fertilizer rates as suggested by soil texture analysis (กรมวิชาการเกษตร, 2548) 
3/ Chemical fertilizer rates from research (จิรวัฒน และคณะ, 2550) 
4/ Quantity of N fertilizer applying into soil and plants can taken up for 100% (Nijholt, 1936; van Dijk, 
   1951; คณาจารยภาควิชาปฐพีวิทยา, 2541)  
5/ Quantity of N fertilizer applying into soil and plants can taken up for 50% (Nijholt, 1936; van Dijk, 1951; 

     คณาจารยภาควิชาปฐพีวิทยา, 2541) 
6/ Quantity of N fertilizer applying into soil and plants can taken up for 25% (Nijholt, 1936; van Dijk, 1951; 

     คณาจารยภาควิชาปฐพีวิทยา, 2541)   
 

ผลการทดลองและวิจารณ 
 การศึกษาการจัดการปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินเพื่อเพิ่มระดับผลผลิตมันสําปะหลังพันธุหวยบง 60 ที่ปลูก
ในชุดดินกําแพงแสนตนฤดูฝน ปรากฏผลดังนี ้  
 1. ความสูงตน 
  การจัดการปุยเคมีแบบตางๆ มีผลใหความสูงตนของมันสําปะหลังทีอ่ายุ 3, 6, 9 และ 12 เดือนหลังปลูก 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ(Table 3) กลาวคือ ตํารับทดลองที ่7 (T7 = 32-0-61) มีผลใหความสูงตนของ
มันสําปะหลังโดยภาพรวมมากที่สุด ไมแตกตางกับตํารับทดลองที่ 6 (T6 = 16-0-61) และ 5 (T5 = 8-0-61) 
ตามลําดับขณะที่ตํารับควบคุม (T1 = 0-0-0) มีผลใหความสูงตนของมันสําปะหลังนอยที่สุดทุกระยะการ
เจริญเติบโต โดยสอดคลองกับรายงานวิจัยของระวิวรรณ และคณะ (2552) และศิริสุดา และคณะ (2552)   
 2. จํานวนกิ่งตอตน 

 การจัดการปุยเคมีแบบตางๆ มีผลใหจํานวนกิ่งตอตนของมันสําปะหลังทีอ่ายุ 3, 6, 9 และ 12 เดือนหลัง
ปลูก แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ(Table 3) กลาวคือ ตํารับทดลองที่ 7 (T7 = 32-0-61) มีผลใหจํานวนกิ่ง
ตอตนของมันสําปะหลังโดยภาพรวมมากที่สุด ไมแตกตางกับตํารับทดลองที ่6 (T6 = 16-0-61), 5 (T5 = 8-0-61) 
และ 3 (T3 = 16-8-16) ตามลําดับ ขณะที่ตํารับควบคุม (T1 = 0-0-0) มีผลใหจํานวนกิ่งตอตนนอยที่สุด ไมแตกตาง
กับตํารับทดลองที ่4 (T4 = 15-10-10) และ 2 (T2 = 16-8-4) ตามลําดับ 
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3. คาความเขียวของใบ 
 การจัดการปุยเคมีแบบตางๆ มีผลใหคาความเขียวของใบมันสําปะหลังทีอ่ายุ 9 เดือนหลังปลูก แตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ(Table 4) กลาวคือ ตํารับทดลองที่ 7 (T7 = 32-0-61) มีผลใหคาความเขียวของใบมัน
สําปะหลังมากที่สุด ไมแตกตางกับตํารับทดลองที่ 6 (T6 = 16-0-61), 5 (T5 = 8-0-61) และ 3 (T3 = 16-8-16) 
ตามลําดับ สวนตํารับควบคุม (T1 = 0-0-0) มีผลใหคาความเขียวของใบมันสําปะหลังนอยที่สุด นอกจากนี้ มี
ขอสังเกตวาทุกตํารับทดลองมีแนวโนมใหคาความเขียวของใบมันสําปะหลังลดลงในชวง 6-12 เดือนหลังปลูก ทั้งนี้
เปนเพราะการใสปุยในชวงแรก (ที่อายุ 2 และ 4 เดือนหลังปลูก) อาจใหปริมาณธาตุอาหารโดยเฉพาะธาตุ
ไนโตรเจนไมเพียงพอตอการเจริญเตบิโตของมันสําปะหลังในระยะยาวได (จามีกร, 2537)  
 4. น้ําหนักสดสวนเหนือดิน 
  การจัดการปุยเคมีแบบตางๆ มีผลใหน้ําหนักสดสวนเหนือดินของมันสําปะหลังที่อาย ุ12 เดือนหลังปลูก 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิต ิ(Table 4) โดยตํารับทดลองที่ 5 (T5 = 8-0-61) มีผลใหน้ําหนักสดสวน
เหนือดินมากที่สุด (8.04 ตัน/ไร) ไมแตกตางกับตํารับทดลองที่ 4 (T4 = 15-10-10) และ 2 (T2 = 16-8-4) ตามลําดับ 
สวนตํารับทดลองที่ 3 (T3 = 16-8-16) มีผลใหน้ําหนักสดสวนเหนือดินนอยที่สุด (4.53 ตัน/ไร) ไมแตกตางกับตํารับ
ควบคุม (T1 = 0-0-0)  
 
Table 3  Growth of cassava (var. Huay Bong 60) planted in Kamphaeng Saen soil series at different growth  
                stages                                
 

Height (cm) Branch/plant 
Treatments 

3 MAP1/ 6 MAP 9 MAP 12 MAP 3 MAP 6 MAP 9 MAP 12 MAP 

T1 = 0-0-0 128.53b 235.03c 277.96c 314.23c 2.63c 2.69c 6.40b 12.70b 
T2 = 16-8-4 138.30a 242.13c 306.74b 344.83b 3.13abc 3.77ab 6.77b 14.10b 
T3 = 16-8-16 141.47a 264.13b 307.63b 347.10b 3.18abc 3.89ab 7.19ab 19.81a 
T4 = 15-10-10 137.43ab 241.68c 304.20b 342.40b 2.90bc 3.52b 6.51b 13.73b 
T5 = 8-0-61 142.80a 267.61b 312.96ab 357.31ab 3.20abc 4.22a 7.75a 20.61a 
T6 = 16-0-61 145.85a 272.00b 318.63ab 361.37ab 3.40ab 4.32a 7.87a 22.54a 
T7 = 32-0-61 147.13a 293.20a 336.66a 374.97a 3.60a 4.34a 7.92a 23.03a 

F-test * ** ** ** * ** * ** 
CV (%) 3.68 3.09 4.77 2.95 10.18 9.41 7.25 12.10 

1/ 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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Table 4  Leaf greenness (SPAD reading) and fresh shoot yield of cassava (var. Huay Bong 60) planted in                
 Kamphaeng Saen soil series at different growth stages 
 

 

Leaf greenness (SPAD reading) 
Fresh shoot yield 

(ton/rai) 
 

Treatments 
3 MAP1/ 6 MAP 9 MAP 12 MAP 12 MAP 

T1 = 0-0-0 45.20 52.56 45.91c 44.55 4.56c 
T2 = 16-8-4 46.66 54.15 46.74bc 47.79 7.24a 
T3 = 16-8-16 46.81 54.53 48.60abc 47.90 4.53c 
T4 = 15-10-10 45.55 54.02 46.74bc 47.24 7.67a 
T5 = 8-0-61 46.96 54.56 49.09abc 48.25 8.04a 
T6 = 16-0-61 47.42 54.94 49.40ab 48.57 6.27b 
T7 = 32-0-61 47.64 55.31 50.90a 48.79 6.08b 

F-test ns ns * ns ** 
CV (%) 3.80 4.70 3.63 5.32 8.33 

1/ Months after planting. 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. 
 

5. ผลผลิตหัวสด จํานวนหัวเฉลี่ยตอตน น้ําหนักเฉลี่ยตอหัว ความกวางและความยาวของหัว 
และเปอรเซ็นตแปงสวนหัวสด 

 การจัดการปุยเคมีแบบตางๆ มีผลใหผลผลิตหัวสด จํานวนหัวเฉลี่ยตอตน และน้ําหนักเฉลี่ยตอหัวของ
มันสําปะหลังที่อาย ุ12 เดือน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ(Table 5) โดยตํารับทดลองที่ 7 (T7 = 32-0-
61) มีผลใหผลผลิตหัวสด และน้ําหนักเฉลี่ยตอหัวของมันสําปะหลังมากที่สุด (14.85 ตัน/ไร และ 0.96 กก./หัว)  ไม
แตกตางกับตํารับทดลองที่ 6 (T6 = 16-0-61) และ 5 (T5 = 8-0-61) ตามลําดับ ขณะที่ตํารับควบคุม (T1 = 0-0-0) มี
ผลใหผลผลิตหัวสดและน้ําหนักเฉลี่ยตอหัวนอยที่สุด (7.23 ตัน/ไร และ 0.67 กก./หัว) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของปยะ (2536) ที่รายงานวาน้ําหนักผลผลิตหัวสดและน้ําหนักเฉลี่ยตอหัวจะเพิ่มขึ้นตามอัตราปุยที่สูงขึ้น สําหรับ
เหตุผลที่ตํารับควบคุม (T1 = 0-0-0) สามารถใหผลผลิตหัวสดสูงกวาผลผลิตหัวสดเฉลี่ยของมันสําปะหลังทั้ง
ประเทศ (3.40 ตัน/ไร; สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2552) อาจเนื่องมาจากปริมาณฝนที่ตกสม่ําเสมอตลอดการ
ทดลอง อีกทั้งพื้นที่แปลงกอนการทดลองมีสภาพเปนทุงหญา และมีการไถกลบในขั้นตอนการเตรียมแปลง ทําเกิด
การยอยสลายของเศษซากพืชและมีการปลดปลอยธาตุอาหารออกมาเปนประโยชนตอพืชในภายหลัง ซึ่งสอดคลอง
กับรายงานของ Howeler (1981) เกี่ยวกับการหมุนเวียนของสารประกอบอินทรียจากเศษพืชที่เหลือตกคางในดิน 
นอกจากนี้ ทุกตํารับทดลองที่มีการใสปุยเคมีมีผลใหจํานวนหัวตอตนใกลเคียงกัน และแตกตางกันทางสถิติเมื่อ
เปรียบเทียบกับตํารับควบคุม (T1 = 0-0-0)  
 อยางไรก็ตาม ทุกตํารับทดลองที่มีการใสปุยเคมีแบบตางๆ มีผลใหความกวางของหัว ความยาวของหัว 
และเปอรเซ็นตแปงสวนหัวสดของมันสําปะหลังโดยภาพรวมใกลเคียงกัน (Table 5) และไมแตกตางกันทางสถิติเมื่อ
เปรียบเทียบกับตํารับควบคุม (T1 = 0-0-0)   
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6. สัดสวนของน้ําหนักใตดินตอน้ําหนักเหนือดิน และคาดัชนีเก็บเกี่ยว  
  การจัดการปุยเคมีแบบตางๆ มีผลใหสัดสวนของน้ําหนักใตดินตอน้ําหนักเหนือดินของมันสําปะหลังที่
อายุ 12 เดือน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิต ิ(Table 5) โดยตํารับทดลองที่ 3 (T3 = 16-8-16) มีผลให
สัดสวนของน้ําหนักใตดินตอน้ําหนักเหนือดินของมันสําปะหลังมากที่สุด ไมแตกตางกับตํารับทดลองที ่7 (T7 = 32-
0-61) ขณะที่ตํารับทดลองที่ 4 (T4 = 15-10-10) มีผลใหสัดสวนของน้ําหนักใตดินตอน้ําหนักเหนือดินของมัน
สําปะหลังนอยที่สุด ไมแตกตางกับตํารับควบคุม (T1 = 0-0-0) ตํารับทดลองที่ 2 (T2 = 16-8-4) และ 5 (T5 = 8-0-
61) ตามลําดับ ซึ่งการมีแนวโนมใหสัดสวนของน้ําหนักใตดินตอน้ําหนักเหนือดินเขาใกล 1 แสดงถึงความสมดุล
ระหวางการสราง source (น้ําหนักเหนือดิน) และ sink (น้ําหนักใตดิน) (โอภาษ, 2546) สอดคลองกับงานวิจัยของ
กอบเกียรติและคณะ (2552)  ที่รายงานวาการปลูกมันสําปะหลังที่มุงเนนเพื่อเพิ่มผลผลิตหัวสด (sink) โดยไมบํารุง
ตนและใบ (source) ใหมีทรงพุมที่สมดุล อาจเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหดินที่ปลูกมันสําปะหลังเสื่อมโทรมมากยิ่งขึ้น     
 
Table 5  Yields and yield components of early rainy season cassava (var. Huay Bong 60) planted in  
            Kamphaeng Saen soil series  
    

Treatments 
Fresh root 

yields 
(ton/rai) 

Average 
Root/plant 

Average 
weight/root 

(kg) 

Root 
width 
(cm) 

 Root 
length  
(cm) 

Starch 
contents 

(%) 

 Root to 
Shoot ratio 

 Harvest 
index 

T1 = 0-0-0 7.23d 9.53b 0.67c 6.30 30.28 24.13 1.59c 0.61 

T2 = 16-8-4 11.89c 11.17a 0.79bc 6.14 28.29 21.63 1.64c 0.62 

T3 = 16-8-16 12.23bc 11.87a 0.77bc 6.30 28.88 22.83 2.70a 0.73 

T4 = 15-10-10 11.87c 11.57a 0.81abc 6.22 27.97 21.47 1.55c 0.61 

T5 = 8-0-61 13.52ab 10.97a 0.87ab 6.97 28.72 23.77 1.68c 0.63 

T6 = 16-0-61 13.61ab 11.77a 0.81abc 6.74 29.73 24.87 2.17b 0.68 

T7 = 32-0-61 14.85a 11.20a 0.96a 6.91 30.70 23.00 2.44ab 0.71 

F-test ** * * ns ns ns ** ns 
CV (%) 6.79 7.17 10.95 11.49 6.81 11.19 8.25 14.40 

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. 
 

7. ปริมาณธาตุอาหารที่สะสมในผลผลิตหัวสดของมันสําปะหลัง 
 การจัดการปุยเคมีแบบตางๆ มีผลทําใหปริมาณความเขมขนของธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ

โพแทสเซียมในผลผลิตหัวสดของมันสําปะหลังที่อาย ุ 12 เดือนหลังปลูก แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิต ิ
(Table 6) โดยตํารับทดลองที่ 7 (T7 = 32-0-61) มีผลใหความเขมขนของธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ
โพแทสเซียมทั้งหมดในผลผลิตหัวสดมากที่สุด ไมแตกตางกับตํารับทดลองที ่6 (T6 = 16-0-61) และ 5 (T5 = 8-0-
61) ตามลําดับ ขณะที่ตํารับควบคุม (T1 = 0-0-0) มีผลทําใหความเขมขนของธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ
โพแทสเซียมทั้งหมดในผลผลิตหัวสดต่ําที่สุด 
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Table 6  Concentrations of plant nutrients in fresh root yields of early rainy season cassava (var. Huay Bong  
              60) planted in Kamphaeng Saen soil series  
 

Treatments Total N (%) Total P (%) Total K (%) 
T1 = 0-0-0 0.118c 0.096c 1.113c 
T2 = 16-8-4 0.200ab 0.107bc 1.197bc 
T3 = 16-8-16 0.208ab 0.113bc 1.218bc 
T4 = 15-10-10 0.185b 0.105bc 1.169c 
T5 = 8-0-61 0.222ab 0.121b 1.285ab 
T6 = 16-0-61 0.242a 0.141a 1.293ab 
T7 = 32-0-61 0.245a 0.144a 1.393a 

F-test ** ** ** 
CV (%) 7.57 8.51 4.87 

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

สรุปผลและขอเสนอแนะ 
จากการศึกษาการจัดการปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินเพื่อเพิ่มระดับผลผลิตมันสําปะหลังพันธุหวยบง 60 ที่

ปลูกในชุดดินกําแพงแสนตนฤดูฝน สามารถสรุปผลการทดลองไดดังนี ้
1. ตํารับทดลองที ่ 7 (T7 = 32-0-61) มีผลใหความสูงตน จํานวนกิ่งตอตน และคาความเขียวของใบมัน

สําปะหลังมากที่สุด ไมแตกตางกับตํารับทดลองที ่6 (T6 = 16-0-61) และ 5 (T5 = 8-0-61) ตามลําดับ ขณะทีต่ํารับ
ควบคุมมีผลใหความสูงตน จํานวนกิ่งตอตน และคาความเขียวของใบมันสําปะหลังนอยที่สุดทุกระยะการ
เจริญเติบโต  

2. ตํารับทดลองที ่7 (T7 = 32-0-61) มีผลใหผลผลิตหัวสดของมันสําปะหลังมากที่สุด ไมแตกตางกับตํารับ
ทดลองที ่ 6 (T6 = 16-0-61) และ 5 (T5 = 8-0-61) ตามลําดับ อีกทั้งตํารับทดลองที ่ 7 (T7 = 32-0-61) ยังมีผลให
น้ําหนักเฉลี่ยตอหัวมากที่สุด ไมแตกตางกับตํารับทดลองที ่5 (T5 = 8-0-61), 6 (T6 = 16-0-61) และ 4 (T4 = 15-10-
10) ตามลําดับ สวนตํารับควบคุมมีผลใหผลผลิตหัวสดและน้ําหนักเฉลี่ยตอหัวนอยที่สุด  

3. ตํารับทดลองที ่ 7 (T7 = 32-0-61) มีผลใหความเขมขนของธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม
ทั้งหมดในผลผลิตหัวสดสูงที่สุด ไมแตกตางกับตํารับทดลองที ่6 (T6 = 16-0-61) และ 5 (T5 = 8-0-61) ตามลําดับ 
ขณะที่ตํารับควบคุมมีผลใหความเขมขนของธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมทั้งหมดในผลผลิตหัวสดต่ํา
ที่สุด   
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