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5. บทคัดย่อ 

ศึกษาการตอบสนองของมันส าปะหลังต่อการจัดการธาตุอาหารในกลุ่มดินร่วนทราย บนชุดดินลาดหญ้า  (Ly) 

เพ่ือให้ได้ข้อมูลการตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ยของมันส าปะหลังพันธุ์ก้าวหน้าส าหรับน าไปใช้ในการให้ค าแนะน าการใช้ปุ๋ย

เฉพาะพ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพ ที่ไร่เกษตรกร ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี จุดพิกัด47P 0574554E 

15833286N ความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง 52 เมตร ในฤดูปลูกปี 2554/2555 ซ่ึงเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์

อยู่ในระดับต่ า ดินบนที่ระดับความลึก 0-20 เซนติเมตร มีค่า pH 6.01 มีปริมาณอินทรียวัตถุ 0.72 เปอร์เซ็นต์ มี

ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้  2.8 และ 73 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามล าดับ 

ความหนาแน่นดินรวม 1.69 ความสามารถในการซึมซาบของน้ าเฉลี่ย 4.14 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง วางแผนการทดลอง

แบบ Split plot design มี 3 ซ้ า ปัจจัยหลักประกอบด้วยพันธุ์ 2 พันธุ์คือ พันธุ์ CMR42-44-98 และระยอง 11 ปัจจัย

รองประกอบด้วยการใส่ปุ๋ยเคมีไนโตรเจน 0, 8, 16 และ 24 กก.N/ไร่ ฟอสฟอรัส อัตรา 0, 8 และ 16 กก.P2O5 และ

โพแทสเซียม อัตรา 0, 8, 16 และ 24 กก. K2O/ไร่ และการไม่ใส่ปุ๋ย (0-0-0) ผลการศึกษาพบว่า มันส าปะหลังพันธุ์  

 

รหัสทะเบียนวิจัยเลขท่ี 01-07-54-02-01-05-02-54 



1 กลุ่มวิจัยปฐพีวิทยา กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตการผลิตทางการเกษตร 
2 ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน  กรมวิชาการเกษตร 
3 ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน  กรมวิชาการเกษตร 
4 ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน  กรมวิชาการเกษตร 

CMR42-44-98 และพันธุ์ระยอง 11 มีการตอบสนองต่อการใส่ปุ๋ยที่อัตรา 16-8-16 กิโลกรัมต่อไร่ของ N-P2O5-K2O 

โดยให้ผลผลิตน้ าหนักหัวมันสดเฉลี่ย 6,116 และ 6,029 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ และมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างพันธุ์กับ

การใส่ปุ๋ย พบว่าเมื่อมีการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมในอัตราที่เพ่ิมขึ้นท าให้มันส าปะหลังพันธุ์ 

CMR42-44-98 และระยอง 11 ให้ผลผลิตน้ าหนักหัวมันสดลดลง 

 ฤดูปลูกปี 2555/2556 ด าเนินการทดลองโดยปลูกซ้ าที่เดิม ผลการทดลองพบว่า มันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 5 

และระยอง 11 มีการตอบสนองต่อการใส่ปุ๋ยที่อัตรา 16-8-16 กิโลกรัมต่อไร่ของ N-P2O5-K2O เช่นเดียวกันกับฤดูปลูก

ปี 2554/2555 โดยให้ผลผลิตหัวสด 6,116 และ 6,029 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ และไม่มีปฎิสัมพันธ์ระหว่างพันธุ์และ

การใส่ปุ๋ย 

 ฤดูปลูกปี 2556/2557-2557/2558 ด าเนินการทดลองในกลุ่มดินเหนียว บนชุดดินวังไฮ (Wi) (Clayey, 

mixed, Typic Paleustults) จุดพิกัดพ้ืนที่ UTM 47P 664843E 1697698N สูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง 104 

เมตร ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ ต.สุขส าราญ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ รวม 2 ฤดูปลูกคือฤดูปลูกปี 2556/2557 และ 

2557/2558 ซึ่งเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์อยู่ในระดับค่อนข้างต่ า ดินบนที่ระดับความลึก 0-20 เซนติเมตร มีค่า pH 

6.9 และ 6.6 มีปริมาณอินทรียวัตถุ 1.41 และ 1.39 เปอร์เซ็นต์ มีปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์และโพแทสเซียม

ที่แลกเปลี่ยนได้ 18, 27 และ 131, 133 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามล าดับ วางแผนการทดลองแบบ Split plot design 

มี 3 ซ้ า ปัจจัยหลักประกอบด้วยพันธุ์ 2 พันธุ์คือ พันธุ์ R86-13 และเกษตรศาสตร์ 50 ปัจจัยรองประกอบด้วยการใส่

ปุ๋ยเคมีไนโตรเจน 0, 8, 16 และ 24 กก.N/ไร่ ฟอสฟอรัส อัตรา 0, 4, 8 และ 16 กก.P2O5 และโพแทสเซียม อัตรา 0, 

8, 16 และ 24 กก. K2O/ไร่ ผลการศึกษาฤดูปลูกปี 56 พบว่า มันส าปะหลังพันธุ์ R86-13 และพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 

ไม่มีการตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม โดยให้ผลผลิตน้ าหนักหัวมันสดเฉลี่ย 3,694, 

3,937, 3,633, 3,760, 3,736 และ 3,975 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ และไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างพันธุ์กับการใส่ปุ๋ย ผล

การศึกษาฤดูปลูกปี 57 พบว่า การใส่ปุ๋ยไนโตรเจน พบว่ามันส าปะหลังพันธุ์ R86-13 มีการตอบสนองต่อการใส่ปุ๋ย

ไนโตรเจนอัตรา 8 กิโลกรัม Nต่อไร่ โดยให้น้ าหนักหัวสดสูงสุด 5,324 กิโลกรัมต่อไร่ ไม่ใส่ปุ๋ยไนโตรเจนให้น้ าหนักหัว

สดต่ าสุด 4,507 กิโลกรัมต่อไร่ แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับการใส่ปุ๋ย พันธุ์ KU 50 มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างพันธุ์

กับการใส่ปุ๋ย พบว่าเมื่อมีการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนในอัตราที่สูงขึ้น มันส าปะหลังให้ผลผลิตน้ าหนักหัวสดลดลง และมัน



ส าปะหลังทั้งสองพันธุ์ให้ผลผลิตน้ าหนักหัวสดไม่แตกต่างกันทางสถิติ พันธุ์ R86-13 และ KU 50 ให้ผลผลิตหัวสดเฉลี่ย 

5,152 และ 4,491 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ  

การใส่ปุ๋ยฟอสเฟต พบว่ามันส าปะหลังพันธุ์ R86-13 และ KU 50 ไม่มีการตอบสนองต่อการใส่ปุ๋ยฟอสเฟต 

เนื่องจากปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในดินมีมากเพียงพอกับความต้องการของพืชแล้ว และพันธุ์ R86-13 ให้

ผลผลิตน้ าหนักหัวสด 5,276 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับพันธุ์ KU 50 ที่ให้ผลผลิต

น้ าหนักหัวสดเฉลี่ย 4,274 กิโลกรัมต่อไร่  

การใส่ปุ๋ยโพแทช พบว่ามันส าปะหลังพันธุ์ R86-13 และ KU 50 ไม่มีการตอบสนองต่อการใส่ปุ๋ยโพแทชอัตรา

ต่างๆ และทั้งสองพันธุ์ให้ผลผลิตน้ าหนักหัวสดไม่แตกต่างกัน โดยให้ผลผลิตน้ าหนักหัวสด 5,132 และ 4,481 กิโลกรัม

ต่อไร่ ตามล าดับ 

Abstract 

A Study on the response of cassava to manage nutrients was conducted on a sandy loam; 

Lat Ya soil series; (Ly) to get the data in the response of developed cassava varieties to fertilizer 

applications for a site specific fertilizer recommendations efficiency. It was carried out on farmer’s 

field in Don Salab sub-district, Hua Krajoa district, Kanchanaburi province and be located on the 

coordinate system at 47P 0574554 Easting 15833286 Northing, Elevation 52 Meter from sea level 

which has a low soil fertility level in 2011/2012 of the growing season. On top soils in 0 - 20 cm soil 

depth have a soil pH, the amount of organic matter, available phosphorus, exchangeable 

potassium, bulk density and an average water holding capacity at  6.01, 0.72%, 2.8 mg/kg, 73 

mg/kg, 1.69 g/cm3 and 4.14 mm/hr respectively. The experimental design used was Split plot with 3 

replications. Main plot factors consisted of two varieties: 1. CMR42-44-98 and 2. Rayong 11. Sub 

plot factors consisted of  Nitrogen fertilizer rates were 0, 8, 16 and 24 kg N/rai, Phosphate fertilizer 

rates were 0, 8 and 16 kg P2O5 /rai, Potash fertilizer rates were 0, 8, 16 and 24 kg K2O/rai and 

Control (without fertilizer) was 0-0-0 kg N- P2O5 - K2O/rai. The results indicated that CMR42-44-98 

and Rayong 11 varieties response to fertilizer at the rate 16-8-16 kg N- P2O5 - K2O/rai and gave an 

average fresh root yield of 6,116 and 6,029 kg/rai respectivly. In additions, It had interaction 

between varieties and fertilizer rates which indicated that when using a higher rate of N-P-K 

fertilizer reduced fresh root yield in CMR42-44-98 and Rayong 11 varieties. 



Growing season in 2012/2013 was conducted by repeat the same cultivation. The results 

showed that Rayong 5 and Rayong 11 was responded to fertilizer at the rate 16-8-16 fertilizer kg/rai 

of N-P2O5-K2O as same as growing season in 2011/2012. It gave an average fresh root yield of 6,116 

and 6,029 kg/rai respectively. There were no interaction between varieties and fertilizer. 

Growing season in 2013/2014 – 2014/2015 was carried out on clayey soil; Wang Hai series:Wi 

(Clayey, mixed, Typic Paleustults). It was located on the coordinate system at 47P 664843 Easting 

1697698 Northing, Elevation 104 Meter from sea level in Nakhon Sawan Field Crops Research 

Center, Suk Samran sub-district, Tak  Fa district, Nakhon Sawan province, including two years 

growing season which were in 2013/2014 and 2014/2015 on low fertile soils. On top soils in 0 - 20 

cm soil depth of two years growing season have soils pH of 6.9 and 6.6, the amount of organic 

matter of 1.41 and 1.39% , available phosphorus of 18 and 17 mg/kg and exchangeable potassium 

of 131 and 133 mg/kg respectively. The experimental design used was Split plot with 3 replications. 

Main plot factors consisted of two varieties: 1. R86-13 and 2. Ku 50. Sub plot factors consisted of  

Nitrogen fertilizer rates were 0, 8, 16 and 24 kg N/rai, Phosphate fertilizer rates were 0, 4, 8 and 16 

kg P2O5 /rai, Potash fertilizer rates were 0, 8, 16 and 24 kg K2O/rai and Control (without fertilizer) 

was 0-0-0 kg N- P2O5 - K2O/rai. The results in 2013 indicated that R86-13 and Ku 50 varieties were 

no responded to NPK fertilizers which gave an average fresh root yield of 3,694  3,937  3,633  3,760 

3,739 and 3,975 kg/rai respectivly. There were no interaction between varieties and fertilizer. The 

results in 2014 found that R86-13 was responded to N fertilizer at the rate 8 kg N/rai and gave high 

fresh root yield of 5,324 kg/rai. While, without N fertilizer gave the lowest fresh root yield of 4,507 

kg/rai which is significant different with applied fertilizer.  Moreover, Ku 50 varieties found that there 

were interaction between varieties and fertilizer. When using a higher rate of N fertilizer tend to 

increase fresh root yield. However, two varieties of cassava gave fresh root yield which is not 

statistically different. R86-13 and Ku 50 gave an average fresh root yield of 5,152 and 4,491 kg/rai 

respectively. 



The result of using Phosphate fertilizer showed that R86-13 and Ku 50 were no responded 

to phosphate fertilizer. Because available phosphorus in soil was adequate for crop requirement. 

Ku 50 gave an average fresh root yield of 4,274 kg/rai. 

Using Potash fertilizer found that R86-13 and Ku 50 were no responded to potash fertilizer 

rates and gave an average fresh root yield which is not statistically different of 5,132 and 4,481 

kg/rai respectively. 

6. ค าน า 

ในปัจจุบันการผลิตมันส าปะหลังมีการเปลี่ยนแปลงไป เกษตรกรต้องการปลูกมันส าปะหลังเพ่ือให้ได้ผลผลิต

และมีรายได้สูงขึ้น โดยมีการปลูกมันส าปะหลังกันหลากหลาย ทั้งในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ าถึงสูง ซึ่งมันส าปะหลัง

พันธุ์รับรองของกรมวิชาการเกษตรนั้น ส่วนใหญ่มีการวิจัยในพ้ืนที่ศูนย์วิจัย เมื่อแนะน าพันธุ์ให้เกษตรกรใช้ปลูกจึงไม่

เป็นพันธุ์ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ในแต่ละแหล่งปลูกอย่างแท้จริง ค าแนะน าการใช้ปุ๋ยก็เป็นค าแนะน าแบบกว้างๆ ไม่

เฉพาะเจาะจงกับสภาพพ้ืนที่หรือตามลักษณะเนื้อดิน จึงท าให้ศักยภาพการให้ผลผลิตของมันส าปะหลังโดยรวมของ

ประเทศอยู่ในระดับต่ า ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งปัจจัยที่ส าคัญในการเพ่ิมผลผลิตมันส าปะหลังนั้น นอกจากการใช้

พันธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่แล้ว ควรต้องมีการจัดการการใช้ปุ๋ยอย่างเหมาะสม เพ่ือให้มันส าปะหลังแต่ละต้นแสดง

ศักยภาพในการให้ผลผลิตสูงสุด ซึ่งมีความผันแปรทั้งในด้านชุดดิน พันธุ์พืช การเขตกรรมและสภาพภูมิอากาศ เช่น

ปริมาณน้ าฝน และการกระจายตัวของฝน หากดินมีข้อจ ากัดต่อการผลผลิตมันส าปะหลัง เช่น ความอุดมสมบูรณ์ต่ า 

ธาตุอาหารพืชในดินมีน้อย จะต้องใส่ปุ๋ยเคมีชดเชยในดินที่มีธาตุอาหารพืชไม่เพียงพอ อย่างไรก็ตาม การใช้แบบจ าลอง

ในการผลิตพืชโดยใช้ภูมิอากาศตัวแทน และใช้ค่าวิเคราะห์ดินดั้งเดิมและเป็นค่าเดียวเหมือนกันทั้งประเทศ ซึ่งผิดกับ

สภาพความเป็นจริง ท าให้ได้ค่าความแม่นย าต่ า และเพ่ือให้ทราบถึงการตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ยของมันส าปะหลังแต่ละ

พันธุ์ที่ใกล้เคียงกับสภาพความเป็นจริงให้มากที่สุด และผลงานวิจัยเหล่านี้เกษตรกรสามารถน าไปปฏิบัติใช้ได้อย่าง

ถูกต้องและเหมาะสมตามสภาพเนื้อดินและภูมินิเวศน์ จึงท าการศึกษาการตอบสนองของมันส าปะหลังต่อการจัดการ

ธาตุอาหารในชุดดินลาดหญ้า ที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ า เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ า เพ่ือใช้ในการผลิตค าแนะน าการใช้

พันธุ์และปุ๋ยให้มีประสิทธิภาพแบบเฉพาะพ้ืนที่ ส าหรับมันส าปะหลังพันธุ์ก้าวหน้า และเป็นข้อมูลให้กับสถาบันวิจัยพืช

ไร่ ศูนย์วิจัยพืชไร่พิจารณาขยายพันธุ์ และส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกต่อไป 

7. วิธีด าเนินการ 

อุปกรณ์ 

 1. พันธุ์มันส าปะหลัง พันธุ์ CMR 42-44-98 และพันธุ์ ระยอง 11 



 2. ปุ๋ยเคมี ได้แก่ แอมโมเนียมซัลเฟต (21%N) ทริปเปิ้ลซูเปอร์ฟอสเฟต (46%P2O5)  

    และโพแทสเซียมคลอไรด์ (60%K2O) 

 3. สารเคมีป้องกันและก าจัดวัชพืช 

 4. เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องแก้ว สารเคมีส าหรับวิเคราะห์ดิน พืช 

วิธีการ 

 ปี 2554-2556 วางแผนการทดลองแบบ Split plot design มี 3 ซ้ า ปัจจัยหลักประกอบด้วยมันส าปะหลัง 2 

พันธุ์ ได้แก่พันธุ์ CMR 42-44-98 และระยอง 11 ปัจจัยรองประกอบด้วยวิธีการใส่ปุ๋ย 10 กรรมวิธี คือ 

  1. 0-0-0   6. 16-0-16 

  2. 0-8-16   7. 16-16-16 

  3. 8-8-16   8. 16-8-0 

  4. 16-8-16   9. 16-8-8 

  5. 24-8-16   10. 16-8-24 

 ปี 2556-2558 วางแผนการทดลองแบบ Split plot design มี 3 ซ้ า ปัจจัยหลักประกอบด้วยมันส าปะหลัง 2 

พันธุ์ ได้แก่พันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 และR86-13 ปัจจัยรองประกอบด้วยวิธีการใส่ปุ๋ย 10 กรรมวิธี คือ 

   1. 0-8-16   6. 16-4-16 

  2. 8-8-16   7. 16-16-16 

  3. 16-8-16   8. 16-8-0 

  4. 24-8-16   9. 16-8-8 

  5. 16-0-16   10. 16-8-24 

วิธีปฏิบัติการทดลอง 

 วิธีปลูก ไถเตรียมดิน 2 ครั้ง ครั้งแรกไถด้วยผาล 3 ตากดินไว้ 10 วัน แล้วไถแปรครั้งที่ 2 ด้วยผาล 7 แล้วท า

การไถยกร่อง ระยะห่างของร่องปลูก 1 เมตร ปักหลักแบ่งแปลงย่อย โดยมีขนาดของแปลงย่อย 8.0x7.0 เมตร ระยะ

ปลูกมันส าปะหลัง 1.0x0.7 เมตร จ านวน 1 ต้นต่อหลุม ก าจัดวัชพืชและใส่ปุ๋ยเคมีตามกรรมวิธีการทดลองเมื่ออายุ 2 

เดือน หลังปลูก บันทึกข้อมูลการเจริญเติบโตที่อายุ 3, 6 และ 12 เดือน เก็บตัวอย่างพืชส่งวิเคราะห์ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่

ระยอง เพ่ือวิเคราะห์หาปริมาณธาตุอาหารในส่วนต่างๆ ของมันส าปะหลังที่อายุ 6 และ 12 เดือนหลังปลูก ก่อนปลูก

ขุดหลุมดินเพ่ือเก็บตัวอย่างดินตามชั้นหน้าตัดดิน วิเคราะห์สมบัติทางเคมีและกายภาพของดินที่ห้องปฏิบัติการกลาง



กลุ่มวิจัยปฐพีวิทยา และห้องปฏิบัติการกลุ่มงานวิจัยปฐพีกายภาพ กลุ่มวิจัยปฐพีวิทยา เก็บเกี่ยวมันส าปะหลังที่อายุ 

12 เดือน บันทึกข้อมูลผลผลิต องค์ประกอบผลผลิต วัดเปอร์เซ็นต์แป้งในหัวมันสด เก็บตัวอย่างดินหลังเก็บเกี่ยวทุก

กรรมวิธีการทดลอง ที่ระดับความลึก 0-20 และ 20-50 เซนติเมตร และวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 

การบันทึกข้อมูล 

 1. เก็บตัวอย่างดินตามชั้นหน้าตัดดิน วิเคราะห์สมบัติทางเคมีและกายภาพของดิน 

 2. เก็บตัวอย่างแบบดินรวม (composite sample) ก่อนปลูกที่ระดับความลึก 0-20 และ 20-50 เซนติเมตร 

วิเคราะห์หา pH, organic matter, Avai P และ Exch K 

 3. เก็บตัวอย่างมันส าปะหลังที่อายุ 6 และ 12 เดือน วิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในส่วนต่างๆ เพื่อหาปริมาณ

การดูดใช้ของพืช 

 4. บันทึกข้อมูลผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิต เปอร์เซ็นต์แป้งในหัวสด ปริมาณน้ าฝน 

 5. เก็บตัวอย่างดินหลังเก็บเกี่ยวทุกกรรมวิธี ที่ระดับความลึก 0-20, 20-50 เซนติเมตร 

เวลาและสถานที่  เดือน ตุลาคม 54-กันยายน 58  

  ปี 2554-2556 ที่ไร่เกษตรกร ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 

     ปี 2556-2558 ที่ศุนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์   

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

สมบัติทางเคมีของดินก่อนการทดลองปี 2554-2555 

 ชุดดินลาดหญ้า (Ly) เป็นดินร่วนทราย ดินบนที่ระดับความลึก 0-20 เซนติเมตร มีค่า pH 6.01 มีปริมาณ

อินทรียวัตถุ 0.72 เปอร์เซ็นต์ มีปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้  2.8 และ 73 

มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม เป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์อยู่ในระดับต่ า ดินล่าง ที่ระดับความลึก 20-50 เซนติเมตร ปฏิกิริยา

ดินเป็นกรดจัด pH 5.81 ปริมาณอินทรียวัตถุ 0.39 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์และโพแทสเซียมที่

แลกเปลี่ยนได 3.9 และ 69 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (ตารางท่ี 1) 

การทดลองย่อยท่ี 1) ศึกษาการตอบสนองต่อปุ๋ยไนโตรเจนของมันส าปะหลัง  

ผลของการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนต่อการให้ผลผลิตของมันส าปะหลัง ด้านพันธุ์พบว่า มันส าปะหลังพันธุ์ CMR42-44-

98 และพันธุ์ระยอง 11 ให้ผลผลิตหัวสด ปริมาณแป้ง และผลผลิตแป้ง ไม่แตกต่างกันทางสถิติ การใส่ปุ๋ยไนโตรเจนให้

ผลผลิตหัวสดสูงสุดที่ 6,416 และ 5,819 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ เมื่อใส่ปุ๋ยไนโตรเจนอัตรา 16 กิโลกรัม N ต่อไร่ ด้าน

ปริมาณแป้งในหัวสด มันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 11 มีแนวโน้มที่ให้เปอร์เซ็นต์แป้งสูงกว่าพันธุ์ CMR42-44-98 และพบว่า



มันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 11 ให้ผลผลิตแป้งสูงสุด 1,341 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อใส่ปุ๋ยไนโตรเจน 16 กิโลกรัม N ต่อไร่ 

แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับการไม่ใส่ปุ๋ยไนโตรเจน แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกับการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนอัตรา 8 และ 

24 กิโลกรัม N ต่อไร่ (ตารางท่ี 2, 3 และ 4) 

ส่วนการให้ความสูง น้ าหนักสดต้นใบ และดัชนีการเก็บเกี่ยว ด้านพันธุ์พบว่า มันส าปะหลังพันธุ์ CMR42-44-

98 และพันธุ์ระยอง 11 ให้ความสูงของต้น น้ าหนักสดต้นใบ และดัชนีการเก็บเกี่ยว ไม่แตกต่างกันทางสถิติ การใส่ปุ๋ย

ไนโตรเจนที่อัตรา 8  16 และ 24 กิโลกรัม N ต่อไร่ ให้ความสูง น้ าหนักสดต้นใบ และดัชนีการเก็บเกี่ยว ไม่แตกต่างกัน 

(ตารางท่ี 5-7)  

การตอบสนองต่อปุ๋ยไนโตรเจนของมันส าปะหละง   

 การตอบสนองต่อปุ๋ยไนโตรเจนของมันส าปะหลังที่ปลูกบนดินทรายชุดดินลาดหญ้า จะเห็นได้ว่ามันส าปะหลัง

ทั้งสองพันธุ์คือพันธุ์ระยอง 11 และพันธุ์ CMR42-44-98 ตอบสนองต่อปุ๋ยไนโตรเจนสูงสุดที่ระดับ 16 กิโลกรัม N ต่อ

ไร่ และผลผลิตลดลงเมื่อใส่ปุ๋ยไนโตรเจนถึงระดับ 24 กิโลกรัม N ต่อไร่ (ภาพท่ี 1) 

การดูดใช้ธาตุอาหารไนโตรเจนของมันส าปะหลัง 

ผลของการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนต่อการดูดใช้ธาตุอาหาร จากผลการวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารที่ถูกดูดใช้ไปสะสม

ในส่วนของต้น ใบ เหง้า และหัวของมันส าปะหลัง จากเก็บเกี่ยวผลผลิตฤดูปลูกปี 2554/2555 ที่ปลูกบนดินร่วนทรายชุด

ดินลาดหญ้า พบว่า ปริมาณธาตุอาหารไนโตรเจนที่ถูกดูดใช้ไปสะสมในส่วนของต้น > ใบ > เหง้า > หัว มีการดูดใช้

ฟอสฟอรัสไปสะสมในส่วนของหัว > ต้น > ใบ > เหง้า และมีการดูดใช้โพแทสเซียมไปสะสมในส่วนของหัว > ต้น > 

เหง้า > ใบ โดยการปลูกมันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 11 ซึ่งได้ผลผลิตเฉลี่ย 4,480 กิโลกรัมต่อไร่ มีการดูดใช้ไนโตรเจนไป

สะสมในส่วนของหัว ใบ ต้น และเหง้า สูงสุด 27.58 กก.N/ไร่ หรือ 6.16 กก.N/ตันผลผลิต  มีการดูดใช้ฟอสฟอรัส 5.74 

กก.P2O5/ไร่  หรือ 1.28 กก.P2O/ตันผลผลิต และดูดใช้โพแทสเซียม 31.77 กก.K2O/ไร่ หรือ 7.09 กก.K2O/ตันผลผลิต  

การปลูกมันส าปะหลังพันธุ์ CMR42-44-98 ได้ผลผลิตเฉลี่ย 5,464 กิโลกรัมต่อไร่ มีการดูดใช้ไนโตรเจนไปสะสมในส่วน

ของหัว ต้น ใบ และเหง้า เท่ากับ 20.54 กก.N/ไร่  หรือ 3.76 กก.N/ตันผลผลิต  มีการดูดใช้ฟอสฟอรัส 5.21 กก.P2O5/

ไร่ หรือ 0.95 กก.P2O/ตันผลผลิต  และดูดใช้โพแทสเซียม 28.07 กก.K2O/ไร่ หรือ 5.14 กก.K2O/ตันผลผลิต  

การใช้ปุ๋ยไนโตรเจนทั้ง 4 ระดับ คือ 0 8 16 และ 24  กก.N/ไร่ เพ่ือให้ได้ผลผลิตเฉลี่ย 4,972 กก./ไร่ มีการ

ดูดใช้ไนโตรเจนไปสะสมในส่วนของต้น ใบ เหง้า และหัวของมันส าปะหลังเฉลี่ย 24.06 กก.N/ไร่ เท่ากับ 39.71%  ดูด

ใช้ฟอสฟอรัสเฉลี่ย 5.48 กก.P2O5/ไร่ เท่ากับ 9.36% และดูดใช้โพแทสเซียมเฉลี่ย 29.92 กก.K2O/ไร่  เท่ากับ 50.93% 

(ผนวก 1) 

ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ 



การใส่ปุ๋ยไนโตรเจนในการปลูกมันส าปะหลัง 2 พันธุ์ บนดินร่วนทรายชุดดินลาดหญ้า จังหวัดกาญจนบุรี 

2554/2555 พบว่า การปลูกมันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 11  มีก าไรสุทธิเฉลี่ยสูงสุด 5,450 บาทต่อไร่ รองลงมาคือพันธุ์ 

CMR42-44-98 มีก าไรสุทธิเฉลี่ย 4,916 บาทต่อไร่  ส่วนการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนอัตรา 16 กิโลกรัม Nต่อไร่ ให้ผลตอบแทน

คุ้มค่ากับการลงทุนมากที่สุด คือมีก าไรสุทธิเฉลี่ย 6,992 บาทต่อไร่ มีอัตราเพ่ิมผลตอบแทนเพ่ิม (marginal rate of 

return: MRR) เท่ากับ 193 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ ก) 

การทดลองย่อยท่ี 2) ศึกษาการตอบสนองต่อปุ๋ยฟอสเฟตของมันส าปะหลัง  

ผลของการใส่ปุ๋ยฟอสเฟตต่อการให้ผลผลิตของมันส าปะหลัง ด้านพันธุ์พบว่า มันส าปะหลังพันธุ์ CMR42-44-

98 และพันธุ์ระยอง 11 ให้ผลผลิตหัวสด ปริมาณแป้ง และผลผลิตแป้ง ไม่แตกต่างกันทางสถิติ การใส่ปุ๋ยฟอสเฟตให้

ผลผลิตหัวสดสูงสุดเฉลี่ย 6,118 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อใส่ปุ๋ยฟอสเฟตอัตรา 16 กิโลกรัม P2O5 ต่อไร่ แตกต่างอย่างมี

นัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการไม่ใส่ปุ๋ยฟอสเฟต สอดคล้องกับโชติ (2539) มันส าปะหลังจะตอบสนองต่อการใส่ปุ๋ย

ฟอสเฟตเมื่อปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในดินต่ ากว่าค่าวิกฤต ด้านปริมาณแป้งในหัวสด ทั้งสองพันธุ์ให้

เปอร์เซ็นต์แป้งไม่แตกต่างกันทางสถิติ มันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 11 มีแนวโน้มที่ให้เปอร์เซ็นต์แป้งสูงกว่าพันธุ์ CMR42-

44-98 เล็กน้อย และเมื่อมีการใส่ปุ๋ยฟอสเฟตอัตรา 8 กิโลกรัม P2O5 ต่อไร่ พบว่ามันส าปะหลังทั้งสองพันธุ์ให้ผลผลิต

แป้งเฉลี่ยสูงสุด 1,271 กิโลกรัมต่อไร่ (ตารางท่ี 8-10) 

ส่วนการให้ความสูง น้ าหนักสดต้นใบ และดัชนีการเก็บเกี่ยว ด้านพันธุ์พบว่า มันส าปะหลังพันธุ์ CMR42-44-

98 มีการเจริญเติบโตด้านความสูงล าต้นลดลงเมื่อมีการใส่ปุ๋ยฟอสเฟตเพ่ิมมากขึ้น พันธุ์ระยอง 11 ให้ความสูงของต้น

เพ่ิมข้ึนตามอัตราปุ๋ยฟอสเฟตที่ใส่เพิ่มมากขึ้น และทั้งสองพันธุ์ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ด้านน้ าหนักสดต้นใบ พบว่าเมื่อมี

การใส่ปุ๋ยฟอสเฟตอัตรา 8 กิโลกรัม P2O5 ต่อไร่ ทั้งสองพันธุ์ให้น้ าหนักต้นใบสดสูงสุด แตกต่างทางสถิติอย่างมี

นัยส าคัญกับการไม่ใส่ปุ๋ย ด้านดัชนีการเก็บเกี่ยว พบว่าการใส่ปุ๋ยฟอสเฟตอัตราต่างๆ ไม่ท าให้ค่าดัชนีการเก็บเกี่ยว

เพ่ิมข้ึนและแตกต่างกันและทั้งสองพันธุ์ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (ตารางท่ี 11-13) 

 

การตอบสนองต่อปุ๋ยฟอสเฟตของมันส าปะหลัง    

การตอบสนองต่อปุ๋ยฟอสเฟตของมันส าปะหลังที่ปลูกบนดินทรายชุดดินลาดหญ้า จะเห็นได้ว่ามันส าปะหลัง

ทั้งสองพันธุ์คือพันธุ์ระยอง 11 และพันธุ์ CMR42-44-98 ตอบสนองต่อปุ๋ยฟอสเฟตสูงสุดที่ระดับ 10 กิโลกรัม P2O5 ต่อ

ไร่ และผลผลิตเริ่มลดลงเมื่อใส่ปุ๋ยฟอสเฟตถึงระดับ 16 กิโลกรัม P2O5 ต่อไร่ (ภาพท่ี 2) 

การดูดใช้ธาตุอาหารฟอสฟอรัสของมันส าปะหลัง 



ผลของการใช้ปุ๋ยฟอสเฟตต่อการดูดใช้ธาตุอาหาร จากผลการวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารที่ถูกดูดใช้และไป

สะสมในส่วนของต้น ใบ เหง้า และหัวของมันส าปะหลังทั้ง 2 พันธุ์ พบว่า ปริมาณธาตุอาหารฟอสฟอรัสที่ถูกดูดใช้ไป

สะสมในส่วนของต้น > หัว > ใบ > เหง้า โดยมันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 11 ซึ่งใหผ้ลผลิตเฉลี่ย 4,767 กก./ไร่ มีการดูดใช้

ฟอสฟอรัสรวมทุกส่วนสูงสุด 5.23 กก.P2O/ไร่ หรือ 1.10 กก.P2O/ตันผลผลิต มีการดูดใช้ไนโตรเจน 27.84 กก.N/ไร่ 

หรือ 5.84 กก.N/ตันผลผลิต และดูดใช้โพแทสเซียม 28.62 กก.K2O/ไร่ หรือ 6.00 กก.K2O/ตันผลผลิต  ส าหรับมัน

ส าปะหลังพันธุ์ CMR42-44-98 ซึ่งได้ผลผลิตเฉลี่ย 4,751 กก./ไร่ มีการดูดใช้ฟอสฟอรัสรวมทุกส่วน 5.02 กก.P2O5/ไร่ 

หรือ 1.06 กก.P2O5/ตันผลผลิต  มีการดูดใช้ไนโตรเจน 21.76  กก.N/ไร่ หรือ 4.58 กก.N/ตันผลผลิต และมีการดูดใช้

โพแทสเซียม 29.52 กก.K2O/ไร่ หรือ 6.21 กก.K 2O/ตันผลผลิต 

การใช้ปุ๋ยฟอสเฟต 3 ระดับ คือ 0  8 และ16 กก.P2O/ไร่  เพ่ือให้ได้ผลผลิตเฉลี่ย 4,759 กก./ไร่  มีการดูดใช้

ไนโตรเจนไปสะสมในส่วนของต้น ใบ เหง้า และหัวของมันส าปะหลังเฉลี่ย 24.80 กก.N/ไร่ เท่ากับ 41.65%  ดูดใช้

ฟอสฟอรัสเฉลี่ย 5.13 กก.P2O5/ไร่ เท่ากับ 8.52% และดูดใช้โพแทสเซียมเฉลี่ย 29.07 กก.K2O/ไร่ เท่ากับ 49.83% 

(ผนวก 2) 

ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ 

การใส่ปุ๋ยฟอสเฟตเพ่ือการปลูกมันส าปะหลัง 2 พันธุ์ บนดินร่วนทรายชุดดินลาดหญ้า จังหวัดกาญจนบุรี 

2554/2555 พบว่า การปลูกมันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 11  มีก าไรสุทธิเฉลี่ยสูงสุด 5,450 บาทต่อไร่ รองลงมาคือพันธุ์ 

CMR42-44-98 มีก าไรสุทธิเฉลี่ย 4,916 บาทต่อไร่  ส่วนการใส่ปุ๋ยฟอสเฟตอัตรา 8 กิโลกรัม P2O5 ต่อไร่  ให้

ผลตอบแทนคุ้มค่ากับการลงทุนมากที่สุด คือมีก าไรสุทธิเฉลี่ย 6,992 บาทต่อไร่ มีค่า Marginal rate of return (MRR) 

เท่ากับ 336 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ ก) 

การทดลองย่อยท่ี 3) ศึกษาการตอบสนองต่อปุ๋ยโพแทชของมันส าปะหลัง  

ผลของการใส่ปุ๋ยโพแทชต่อการให้ผลผลิตของมันส าปะหลัง ด้านพันธุ์พบว่า มันส าปะหลังพันธุ์ CMR42-44-98 

และพันธุ์ระยอง 11 ให้ผลผลิตหัวสด และผลผลิตแป้ง ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ด้านการใส่ปุ๋ยโพแทชให้ผลผลิตหัวสด

สูงสุดเฉลี่ย 6,118 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อใส่ปุ๋ยโพแทชอัตรา 16 กิโลกรัม K2O ต่อไร่ แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับ

การไม่ใส่ปุ๋ยโพแทช และใส่ปุ๋ยโพแทชอัตรา 8 และ 24 กิโลกรัม K2O ต่อไร่ ด้านปริมาณแป้งในหัวสด พบว่ามัน

ส าปะหลังพันธุ์ระยอง 11 ให้เปอร์เซ็นต์แป้ง 24.4 เปอร์เซ็นต์ สูงกว่าพันธุ์ CMR42-44-98 ที่ให้เปอร์เซ็นต์แป้ง 17.4 

เปอร์เซ็นต์ และเมื่อมีการใส่ปุ๋ยโพแทชอัตรา 24 กิโลกรัม K2O ต่อไร่ พบว่ามันส าปะหลังทั้งสองพันธุ์ให้เปอร์เซ็นต์แป้ง



เฉลี่ยสูงสุด 24.0 เปอร์เซ็นต์ ด้านผลผลิตแป้ง พบว่าการใส่ปุ๋ยโพแทช 16 กิโลกรัม K2O ต่อไร่ มันส าปะหลังทั้งสองพันธุ์

ให้ผลผลิตแป้งสูงสุดเฉลี่ย 1,271 กิโลกรัมต่อไร่ (ตารางท่ี 14-16) 

ส่วนการให้ความสูง น้ าหนักสดต้นใบ และดัชนีการเก็บเกี่ยว ด้านพันธุ์พบว่า มันส าปะหลังทั้งสองพันธุ์ให้

ความสูง น้ าหนักสดต้นใบ และดัชนีการเก็บเกี่ยวไม่แตกต่างกันทางสถิติ เมื่อมีการใส่ปุ๋ยโพแทช พบว่าเมื่อมีการใส่ปุ๋ย

โพแทชอัตรา 16 กิโลกรัม K2O ต่อไร่ ทั้งสองพันธุ์ให้ความสูงเฉลี่ยสูงสุด 217 เซนติเมตร ด้านน้ าหนักต้นใบสด และ

ดัชนีการเก็บเก่ียว ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิตแิม้จะใส่ปุ๋ยโพแทช 0-24 กิโลกรัม K2O ต่อไร่ (ตารางท่ี 17-19) 

การตอบสนองต่อปุ๋ยโพแทชของมันส าปะหลัง    

 การตอบสนองต่อปุ๋ยโพแทชของมันส าปะหลังที่ปลูกบนดินทรายชุดดินลาดหญ้า จะเห็นได้ว่ามันส าปะหลังทั้ง

สองพันธุ์คือพันธุ์ระยอง 11 และพันธุ์ CMR42-44-98 ตอบสนองต่อปุ๋ยโพแทชสูงสุดที่ระดับ 16 กิโลกรัม K2O ต่อไร่ 

และผลผลิตเริ่มลดลงเมื่อใส่ปุ๋ยโพแทชถึงระดับ 24 กิโลกรัม K2O ต่อไร่ (ภาพท่ี 3) 

 

 

การดูดใช้ธาตุอาหารโพแทสเซียมของมันส าปะหลัง 

ผลของการใช้ปุ๋ยโพแทชต่อการดูดใช้ธาตุอาหาร จากผลการวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารที่ถูกดูดใช้และไป

สะสมในส่วนของต้น ใบ เหง้า และหัวของมันส าปะหลังทั้ง 2 พันธุ์ พบว่า ปริมาณธาตุอาหารโพแทสเซียมที่ถูกดูดใช้ไป

สะสมในส่วนของหัว > ต้น > เหง้า > ใบ โดยมันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 11 ซึ่งใหผ้ลผลิตเฉลี่ย 4,758 กก./ไร่ มีการดูดใช้

โพแทสเซียม 29.71 กก.K2O/ไร่ หรือ 7.09 กก.K2O/ตันผลผลิต  มีการดูดใช้ไนโตรเจน 26.45 กก.N/ไร่ หรือ 6.16 กก.

N/ตันผลผลิต และมีการดูดใช้ฟอสฟอรัสรวมทุกส่วนสูงสุด 5.46 กก.P2O/ไร่ หรือ 1.28 กก.P2O/ตันผลผลิต ส าหรับมัน

ส าปะหลังพันธุ์ CMR42-44-98 ซึ่งได้ผลผลิตเฉลี่ย 4,230 กก./ไร่ มีการดูดใช้โพแทสเซียม 29.32 กก.K2O/ไร่ หรือ 5.14 

กก.K 2O/ตันผลผลิต และมีการดูดใช้ไนโตรเจน 22.74  กก.N/ไร่ หรือ 3.76 กก.N/ตันผลผลิต  

การใช้ปุ๋ยโพแทช 4 ระดับ คือ 0 4 8 และ16 กก.P2O/ไร่  เพ่ือให้ได้ผลผลิตเฉลี่ย 4,494 กก./ไร่  มีการดูดใช้

ไนโตรเจนไปสะสมในส่วนของต้น ใบ เหง้า และหัวของมันส าปะหลังเฉลี่ย 24.60 กก.N/ไร่ เท่ากับ 41.31%  ดูดใช้

ฟอสฟอรัสเฉลี่ย 5.43 กก.P2O5/ไร่ เท่ากับ 9.12% และดูดใช้โพแทสเซียมเฉลี่ย 29.52 กก.K2O/ไร่ เท่ากับ 49.57% 

(ผนวก 3) 

ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ 

การใส่ปุ๋ยโพแทชเพ่ือการปลูกมันส าปะหลัง 2 พันธุ์ บนดินร่วนทรายชุดดินลาดหญ้า จังหวัดกาญจนบุรี 

2554/2555 พบว่า การปลูกมันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 11  มีก าไรสุทธิเฉลี่ยสูงสุด 5,450 บาทต่อไร่ รองลงมาคือพันธุ์ 



CMR42-44-98 มีก าไรสุทธิเฉลี่ย 4,916 บาทต่อไร่  ส่วนการใส่ปุ๋ยโพแทชอัตรา 16 กิโลกรัม K2O ต่อไร่ ให้ผลตอบแทน

คุ้มค่ากับการลงทุนมากที่สุด คือมีก าไรสุทธิเฉลี่ย 6,992 บาทต่อไร่ มีค่า Marginal rate of return (MRR) เท่ากับ 280 

เปอร์เซ็นต ์(ตารางที่ ก) 

ฤดูปลูกปี 2555/2556 

 เนื่องจากประสบปัญหาท่อนพันธุ์ CMR42-44-98 มีไม่เพียงพอ จึงจ าเป็นต้องเปลี่ยนจากพันธุ์ CMR42-44-98 

เป็นพันธุ์ระยอง 5 ซึ่งเกษตรกรนิยมปลูกในพ้ืนที่เช่นกัน วางแผนการทดลองและวิธีการทดลองเช่นเดียวกันกับฤดูปลูก

ปี 2554/2555 

การทดลองย่อยท่ี 1 ศึกษาการตอบสนองต่อปุ๋ยไนโตรเจนของมันส าปะหลัง 

 ผลของการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนต่อการให้ผลผลิตของมันส าปะหลัง ด้านพันธุ์พบว่า มันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 

5 และพันธุ์ระยอง 11 ให้ผลผลิตหัวสด ปริมาณแป้ง และผลผลิตแป้ง ไม่แตกต่างกันทางสถิติ การใส่ปุ๋ยไนโตรเจนท าให้

ผลผลิตหัวสดสูงสุดที่ 6,116 และ 6,029 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ เมื่อใส่ปุ๋ยไนโตรเจนอัตรา 16 กิโลกรัม N ต่อไร่ และ

ผลผลิตหัวสดเฉลี่ยสูงสุด 6,073 กิโลกรัมต่อไร่ แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนอัตราต่างๆ 

ด้านปริมาณแป้งในหัวสด พบว่าการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนอัตราต่างๆ 0-24 กิโลกรัม N ต่อไร่ ไม่มีผลท าให้ปริมาณแป้งในหัว

สดของมันส าปะหลังทั้งสองพันธุ์เพ่ิมขึ้นแตกต่างกันทางสถิติ ด้านผลผลิตแป้งก็เช่นเดียวกัน พบว่า เมื่อใส่ปุ๋ยไนโตรเจน 

16 กิโลกรัม N ต่อไร่ มันส าปะหลังทั้งสองพันธุ์ให้ผลผลิตแป้งเฉลี่ยสูงสุด 1,648 กิโลกรัมต่อไร่ แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติกับการไม่ใส่ปุ๋ยไนโตรเจน และการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนอัตรา 8 และ 24 กิโลกรัม N ต่อไร่ (ตารางท่ี 20-22) 

ส่วนการให้ความสูง น้ าหนักสดต้นใบ และดัชนีการเก็บเกี่ยว ด้านพันธุ์พบว่า มันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 5 และ

พันธุ์ระยอง 11 ให้ความสูงของต้น น้ าหนักสดต้นใบ และดัชนีการเก็บเกี่ยว ไม่แตกต่างกันทางสถิติ การใส่ปุ๋ย

ไนโตรเจนที่อัตรา 8  16 และ 24 กิโลกรัม N ต่อไร่ ไม่มีผลท าให้ความสูงต้นมันส าปะหลังแตกต่างกันทางสถิติ ด้าน

น้ าหนักสดต้นใบ พบว่าการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนอัตรา 16 กิโลกรัม N ต่อไร่ ให้น้ าหนักสดต้นใบของมันส าปะหลังทั้งสอง

พันธุ์เฉลี่ยสูงสุด3,678 กิโลกรัมต่อไร่ และด้านดัชนีการเก็บเกี่ยว พบว่าการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนอัตรา 8-24 กิโลกรัม N ต่อ

ไร่ ให้ค่าดัชนีการเก็บเก่ียวไม่แตกต่างกันทางสถิต ิ(ตารางท่ี 23-25) 

การตอบสนองต่อปุ๋ยไนโตรเจนของมันส าปะหลัง    

 การตอบสนองต่อปุ๋ยไนโตรเจนของมันส าปะหลังที่ปลูกบนดินทรายชุดดินลาดหญ้า จะเห็นได้ว่ามันส าปะหลัง

ทั้งสองพันธุ์คือพันธุ์ระยอง 5 และพันธุ์ระยอง 11 ตอบสนองต่อปุ๋ยไนโตรเจนสูงสุดที่ระดับ 16 กิโลกรัม N ต่อไร่ และ

ผลผลิตลดลงเมื่อใส่ปุ๋ยไนโตรเจนถึงระดับ 24 กิโลกรัม N ต่อไร่ (ภาพที่ 4) 

การดูดใช้ธาตุอาหารไนโตรเจนของมันส าปะหลัง 



ผลของการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนต่อการดูดใช้ธาตุอาหาร จากผลการวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารที่ถูกดูดใช้ไปสะสม

ในส่วนของต้น ใบ เหง้า และหัวของมันส าปะหลัง จากเก็บเกี่ยวผลผลิตฤดูปลูกปี 2555/2556 ที่ปลูกบนดินร่วนทรายชุด

ดินลาดหญ้า พบว่า ปริมาณธาตุอาหารไนโตรเจนที่ถูกดูดใช้ไปสะสมในส่วนของต้น > เหง้า > ใบ > หัว มีการดูดใช้

ฟอสฟอรัสไปสะสมในส่วนของหัว > ต้น > เหง้า > ใบ และมีการดูดใช้โพแทสเซียมไปสะสมในส่วนของหัว > ต้น > 

เหง้า > ใบ โดยการปลูกมันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 11 ซึ่งได้ผลผลิตเฉลี่ย 4,922 กิโลกรัมต่อไร่ มีการดูดใช้ไนโตรเจนไป

สะสมในส่วนของหัว ใบ ต้น และเหง้า สูงสุด 14.71 กก.N/ไร่ หรือ 2.99 กก.N/ตันผลผลิต  มีการดูดใช้ฟอสฟอรัส 5.31 

กก.P2O5/ไร่  หรือ 1.08 กก.P2O/ตันผลผลิต และดูดใช้โพแทสเซียม 34.57 กก.K2O/ไร่ หรือ 7.02 กก.K2O/ตันผลผลิต  

การปลูกมันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 5 ได้ผลผลิตเฉลี่ย 4,904 กิโลกรัมต่อไร่ มีการดูดใช้ไนโตรเจนไปสะสมในส่วนของหัว 

ต้น ใบ และเหง้า เท่ากับ 11.28 กก.N/ไร่  หรือ 2.30 กก.N/ตันผลผลิต  มีการดูดใช้ฟอสฟอรัส 5.58 กก.P2O5/ไร่ หรือ 

1.14 กก.P2O/ตันผลผลิต  และดูดใช้โพแทสเซียม 44.08 กก.K2O/ไร่ หรือ 8.99 กก.K2O/ตันผลผลิต  

การใช้ปุ๋ยไนโตรเจนทั้ง 4 ระดับ คือ 0 8 16 และ 24  กก.N/ไร่ เพ่ือให้ได้ผลผลิตเฉลี่ย 4,913 กก./ไร่ มีการ

ดูดใช้ไนโตรเจนไปสะสมในส่วนของต้น ใบ เหง้า และหัวของมันส าปะหลังเฉลี่ย 13.00 กก.N/ไร่ เท่ากับ 22.50%  ดูด

ใช้ฟอสฟอรัสเฉลี่ย 5.45 กก.P2O5/ไร่ เท่ากับ 9.43% และดูดใช้โพแทสเซียมเฉลี่ย 39.32 กก.K2O/ไร่  เท่ากับ 68.07% 

(ผนวก 4) 

ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ 

การใส่ปุ๋ยไนโตรเจนในการปลูกมันส าปะหลัง 2 พันธุ์ บนดินร่วนทรายชุดดินลาดหญ้า จังหวัดกาญจนบุรี 

2555/2556 พบว่า การปลูกมันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 11  มีก าไรสุทธิเฉลี่ยสูงสุด 6,943 บาทต่อไร่ ใกล้เคียงกับพันธุ์

ระยอง 5 ที่มีก าไรสุทธิเฉลี่ย 6,918 บาทต่อไร่  ส่วนการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนอัตรา 8 กิโลกรัม Nต่อไร่ ให้ผลตอบแทนคุ้มค่า

กับการลงทุนมากท่ีสุด คือมีก าไรสุทธิเฉลี่ย 6,002 บาทต่อไร่ มีอัตราเพ่ิมผลตอบแทนเพ่ิม (marginal rate of return: 

MRR) เท่ากับ 364 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ ข) 

การทดลองย่อยท่ี 2) ศึกษาการตอบสนองต่อปุ๋ยฟอสเฟตของมันส าปะหลัง  

ผลของการใส่ปุ๋ยฟอสเฟตต่อการให้ผลผลิตของมันส าปะหลัง ด้านพันธุ์พบว่า มันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 5 และ

พันธุ์ระยอง 11 ให้ผลผลิตหัวสด ปริมาณแป้ง และผลผลิตแป้ง ไม่แตกต่างกันทางสถิติ การใส่ปุ๋ยฟอสเฟต พบว่ามัน

ส าปะหลังทั้งสองพันธุ์ให้ผลผลิตหัวสดสูงสุดเฉลี่ย 6,073 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อใส่ปุ๋ยฟอสเฟตอัตรา 8 กิโลกรัม P2O5 ต่อไร่ 

แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการไม่ใส่ปุ๋ยและใส่ปุ๋ยฟอตเฟต 16 กิโลกรัม P2O5 ต่อไร่ ด้านปริมาณแป้งในหัว



สด การใส่ปุ๋ยฟอสเฟตอัตราต่างๆ ไม่ท าให้เปอร์เซ็นต์แป้งแตกต่างกันทางสถิติ  และเมื่อมีการใส่ปุ๋ยฟอสเฟตอัตรา 8 

กิโลกรัม P2O5 ต่อไร่ พบว่ามันส าปะหลังทั้งสองพันธุ์ให้ผลผลิตแป้งเฉลี่ยสูงสุด 1,648 กิโลกรัมต่อไร่ (ตารางท่ี 26-28) 

ส่วนการให้ความสูง น้ าหนักสดต้นใบ และดัชนีการเก็บเกี่ยว ด้านพันธุ์พบว่า มันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 5 และ

พันธุ์ระยอง 11 ให้ความสูงของต้นไม่แตกต่างกันทางสถิติ ด้านน้ าหนักสดต้นใบ พบว่าเมื่อมีการใส่ปุ๋ยฟอสเฟตอัตรา 8 

กิโลกรัม P2O5 ต่อไร่ ทั้งสองพันธุ์ให้น้ าหนักต้นใบสดสูงสุด แตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญกับการไม่ใส่ปุ๋ยฟอสเฟต 

ด้านดัชนีการเก็บเกี่ยว พบว่าการใส่ปุ๋ยฟอสเฟตอัตราต่างๆ ไม่ท าให้ค่าดัชนีการเก็บเกี่ยวเพ่ิมข้ึนและแตกต่างกันและทั้ง

สองพันธุ์ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (ตารางท่ี 29-31)  

การตอบสนองต่อปุ๋ยฟอสเฟตของมันส าปะหลัง   

 การตอบสนองต่อปุ๋ยฟอสเฟตของมันส าปะหลังที่ปลูกบนดินทรายชุดดินลาดหญ้า จะเห็นได้ว่ามันส าปะหลัง

ทั้งสองพันธุ์คือพันธุ์ระยอง 11 และพันธุ์ระยอง 5 ตอบสนองต่อปุ๋ยฟอสเฟตสูงสุดที่ระดับ 8 กิโลกรัม P2O5 ต่อไร่ และ

ผลผลิตเริ่มลดลงเมื่อใส่ปุ๋ยฟอสเฟตถึงระดับ 16 กิโลกรัม P2O5 ต่อไร่ (ภาพท่ี 5) 

การดูดใช้ธาตุอาหารฟอสฟอรัสของมันส าปะหลัง 

ผลของการใช้ปุ๋ยฟอสเฟตต่อการดูดใช้ธาตุอาหาร จากผลการวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารที่ถูกดูดใช้และไป

สะสมในส่วนของต้น ใบ เหง้า และหัวของมันส าปะหลังทั้ง 2 พันธุ์ พบว่า ปริมาณธาตุอาหารฟอสฟอรัสที่ถูกดูดใช้ไป

สะสมในส่วนของหัว > ต้น > เหง้า > ใบ โดยมันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 11 ซึ่งใหผ้ลผลิตเฉลี่ย 5,222 กก./ไร่ มีการดูดใช้

ฟอสฟอรัสรวมทุกส่วนสูงสุด 5.66 กก.P2O/ไร่ หรือ 1.08 กก.P2O/ตันผลผลิต มีการดูดใช้ไนโตรเจน 16.52 กก.N/ไร่ 

หรือ 3.16 กก.N/ตันผลผลิต และดูดใช้โพแทสเซียม 40.27 กก.K2O/ไร่ หรือ 7.71 กก.K2O/ตันผลผลิต  ส าหรับมัน

ส าปะหลังพันธุ์ระยอง 5 ซึ่งได้ผลผลิตเฉลี่ย 5,526 กก./ไร่ มีการดูดใช้ฟอสฟอรัสรวมทุกส่วน 6.35 กก.P2O5/ไร่ หรือ 

1.15 กก.P2O5/ตันผลผลิต  มีการดูดใช้ไนโตรเจน 14.43  กก.N/ไร่ หรือ 2.61 กก.N/ตันผลผลิต และมีการดูดใช้

โพแทสเซียม 47.51 กก.K2O/ไร่ หรือ 8.60 กก.K 2O/ตันผลผลิต 

การใช้ปุ๋ยฟอสเฟต 3 ระดับ คือ 0  8 และ16 กก.P2O/ไร่  เพ่ือให้ได้ผลผลิตเฉลี่ย 5,374 กก./ไร่  มีการดูดใช้

ไนโตรเจนไปสะสมในส่วนของต้น ใบ เหง้า และหัวของมันส าปะหลังเฉลี่ย 15.48 กก.N/ไร่ เท่ากับ 23.69%  ดูดใช้

ฟอสฟอรัสเฉลี่ย 6.01 กก.P2O5/ไร่ เท่ากับ 9.21% และดูดใช้โพแทสเซียมเฉลี่ย 43.89 กก.K2O/ไร่ เท่ากับ 67.10% 

(ผนวก 5) 

 

 



ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ 

การใส่ปุ๋ยฟอสเฟตเพ่ือการปลูกมันส าปะหลัง 2 พันธุ์ บนดินร่วนทรายชุดดินลาดหญ้า จังหวัดกาญจนบุรี 

2555/2556 พบว่า การปลูกมันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 11  มีก าไรสุทธิเฉลี่ยสูงสุด 6,943 บาทต่อไร่ ใกล้เคียงกับพันธุ์

ระยอง 5 ที่มีก าไรสุทธิเฉลี่ย 6,918 บาทต่อไร่  ส่วนการใส่ปุ๋ยฟอสเฟตอัตรา 8 กิโลกรัม P2O5 ต่อไร่ ให้ผลตอบแทน

คุ้มค่ากับการลงทุนมากท่ีสุด คือมีก าไรสุทธิเฉลี่ย 6,897 บาทต่อไร่ มีค่า Marginal rate of return (MRR) เท่ากับ 118 

เปอร์เซ็นต ์(ตารางที่ ก) 

การทดลองย่อยท่ี 3) ศึกษาการตอบสนองต่อปุ๋ยโพแทชของมันส าปะหลัง  

ผลของการใส่ปุ๋ยโพแทชต่อการให้ผลผลิตของมันส าปะหลัง ด้านพันธุ์พบว่า มันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 5 และ

พันธุ์ระยอง 11 ให้ผลผลิตหัวสด และผลผลิตแป้ง ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ด้านการใส่ปุ๋ยโพแทชให้ผลผลิตหัวสดสูงสุด

เฉลี่ย 6,073 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อใส่ปุ๋ยโพแทชอัตรา 16 กิโลกรัม K2O ต่อไร่ แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการ

ไม่ใส่ปุ๋ยโพแทช และใส่ปุ๋ยโพแทชอัตรา 8 กิโลกรัม K2O ต่อไร่ ด้านปริมาณแป้งในหัวสด พบว่ามันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 

11 และพันธุ์ระยอง 5 ให้เปอร์เซ็นต์แป้งสูงสุด 28.8 และ 27.5 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ เมื่อมีการใส่ปุ๋ยโพแทชอัตรา 24 

กิโลกรัม K2O ต่อไร่ ด้านผลผลิตแป้ง พบว่าการใส่ปุ๋ยโพแทช 8-24 กิโลกรัม K2O ต่อไร่ ให้ผลผลิตแป้งไม่แตกต่างกัน

ทางสถิติ ระหว่าง 1,503-1,648 กิโลกรัมต่อไร่ การไม่ใส่ปุ๋ยโพแทชให้ผลผลิตแป้งน้อยที่สุด 876 กิโลกรัมต่อไร่ (ตารางที่ 

32-34) 

ส่วนการให้ความสูง น้ าหนักสดต้นใบ และดัชนีการเก็บเกี่ยว ด้านพันธุ์พบว่า มันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 5 และ

พันธุ์ระยอง 11 ให้ความสูง น้ าหนักสดต้นใบ และดัชนีการเก็บเกี่ยวไม่แตกต่างกันทางสถิติ เมื่อมีการใส่ปุ๋ยโพแทช 

พบว่าเมื่อมีการใส่ปุ๋ยโพแทชอัตรา 0-24 กิโลกรัม K2O ต่อไร่ ไม่มีผลท าให้มันส าปะหลังทั้งสองพันธุ์ให้ความสูง น้ าหนัก

ต้นใบสด แตกต่างกันทางสถิติ และดัชนีการเก็บเกี่ยว การใส่ปุ๋ยโพแทชอัตรา 24 กิโลกรัม K2O ต่อไร่ ให้ค่าดัชนีการ

เก็บเก่ียวสูงสุด 0.66 แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกับการใส่ปุ๋ยโพแทชอัตรา 8-16 กิโลกรัม K2O ต่อไร่ (ตารางท่ี 35-37) 

การตอบสนองต่อปุ๋ยโพแทชของมันส าปะหลัง 

 การตอบสนองต่อปุ๋ยโพแทชของมันส าปะหลังที่ปลูกบนดินทรายชุดดินลาดหญ้า จะเห็นไดว้่ามันส าปะหลังทั้ง    

สองพันธุ์คือพันธุ์ระยอง 11 และพันธุ์ระยอง 5 ตอบสนองต่อปุ๋ยโพแทชสูงสุดที่ระดับ 16 กิโลกรัม K2O ต่อไร่ และ

ผลผลิตเริ่มลดลงเมื่อใส่ปุ๋ยโพแทชถึงระดับ 24 กิโลกรัม K2O ต่อไร่ (ภาพท่ี 6) 

การดูดใช้ธาตุอาหารโพแทสเซียมของมันส าปะหลัง 

ผลของการใช้ปุ๋ยโพแทชต่อการดูดใช้ธาตุอาหาร จากผลการวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารที่ถูกดูดใช้และไป

สะสมในส่วนของต้น ใบ เหง้า และหัวของมันส าปะหลังทั้ง 2 พันธุ์ พบว่า ปริมาณธาตุอาหารโพแทสเซียมที่ถูกดูดใช้ไป



สะสมในส่วนของหัว > ต้น > เหง้า > ใบ โดยมันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 11 ซึ่งใหผ้ลผลิตเฉลี่ย 5,204 กก./ไร่ มีการดูดใช้

โพแทสเซียม 36.78 กก.K2O/ไร่ หรือ 7.07 กก.K2O/ตันผลผลิต  มีการดูดใช้ไนโตรเจน 16.77 กก.N/ไร่ หรือ 3.22 กก.

N/ตันผลผลิต และมีการดูดใช้ฟอสฟอรัสรวมทุกส่วนสูงสุด 5.51 กก.P2O/ไร่ หรือ 1.06 กก.P2O/ตันผลผลิต ส าหรับมัน

ส าปะหลังพันธุ์ระยอง 5 ซึ่งได้ผลผลิตเฉลี่ย 5,028 กก./ไร่ มีการดูดใช้โพแทสเซียม 38.33 กก.K2O/ไร่ หรือ 7.62 กก.   

K 2O/ตันผลผลิต และมีการดูดใช้ไนโตรเจน 12.55 กก.N/ไร่ หรือ 2.50 กก.N/ตันผลผลิต  

การใช้ปุ๋ยโพแทช 4 ระดับ คือ 0 4 8 และ16 กก.P2O/ไร่  เพ่ือให้ได้ผลผลิตเฉลี่ย 5,116 กก./ไร่  มีการดูดใช้

ไนโตรเจนไปสะสมในส่วนของต้น ใบ เหง้า และหัวของมันส าปะหลังเฉลี่ย 14.66 กก.N/ไร่ เท่ากับ 25.49%  ดูดใช้

ฟอสฟอรัสเฉลี่ย 5.30 กก.P2O5/ไร่ เท่ากับ 9.21% และดูดใช้โพแทสเซียมเฉลี่ย 37.56 กก.K2O/ไร่ เท่ากับ 65.30% 

(ผนวก 6) 

ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ 

การใส่ปุ๋ยโพแทชเพ่ือการปลูกมันส าปะหลัง 2 พันธุ์ บนดินร่วนทรายชุดดินลาดหญ้า จังหวัดกาญจนบุรี 

2555/2556 พบว่า การปลูกมันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 11  มีก าไรสุทธิเฉลี่ยสูงสุด 6,943 บาทต่อไร่ ใกล้เคียงกับพันธุ์

ระยอง 5 ที่มีก าไรสุทธิเฉลี่ย 6,918 บาทต่อไร่  ส่วนการใส่ปุ๋ยโพแทชอัตรา 16 กิโลกรัม K2O ต่อไร่ ให้ผลตอบแทน

คุ้มค่ากับการลงทุนมากที่สุด คือมีก าไรสุทธิเฉลี่ย 6,897 บาทต่อไร่ มีค่า Marginal rate of return (MRR) เท่ากับ 44 

เปอร์เซ็นต ์(ตารางที่ ก) 

ฤดูปลูกปี 2556/2557-2557/2558 

สมบัติทางเคมีของดินก่อนการทดลอง 

 ปี 2556/2557 เป็นดินเหนียวชุดดินวังไฮ ดินบนที่ระดับความลึก 0-20 เซนติเมตร มีค่า pH 6.9 มีปริมาณ

อินทรียวัตถุ 1.41 เปอร์เซ็นต์ มีปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้  18 และ 131 

มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม เป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์อยู่ในระดับค่อนข้างต่ า ดินล่างที่ระดับความลึก 20-50 เซนติเมตร 

ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัด pH 4.6 ปริมาณอินทรียวัตถุ 1.08 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์และ

โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได ้5.1 และ 28 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามล าดับ (ตารางท่ี 38) 

 ปี 2557/2558 เป็นดินเหนียวชุดดินวังไฮ ดินบนที่ระดับความลึก 0-20 เซนติเมตร มีค่า pH 6.6 มีปริมาณ

อินทรียวัตถุ 1.39 เปอร์เซ็นต์ มีปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้  24 และ 134 

มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม เป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์อยู่ในระดับค่อนข้างต่ า ดินล่างที่ระดับความลึก 20-50 เซนติเมตร 

ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัด pH 4.7 ปริมาณอินทรียวัตถุ 1.01 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์และ

โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได ้7 และ 34 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามล าดับ (ตารางท่ี 38) 



การทดลองย่อยท่ี 1 ศึกษาการตอบสนองต่อปุ๋ยไนโตรเจนของมันส าปะหลัง  

ผลผลิตหัวสด ฤดูปลูกปี 2556/2557 ผลของการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน พบว่ามันส าปะหลังทั้งสองพันธุ์คือ R86-13 

และเกษตรศาสตร์ 50 ไม่มีการตอบสนองต่อการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนอัตราต่างๆ โดยให้ผลผลิตน้ าหนักหัวสดเฉลี่ย 3,816 

กิโลกรัมต่อไร่ และพันธุ์ R86-13 และเกษตรศาสตร์ 50 ให้ผลผลิตน้ าหนักหัวสดเฉลี่ย 3,694 และ 3,937 กิโลกรัมต่อ

ไร่ ตามล าดับ ไม่แตกต่างกันทางสถิติ  ฤดูปลูกปี  2557/2558 พบว่า มันส าปะหลังพันธุ์  พันธุ์  R86-13 และ

เกษตรศาสตร์ 50 ให้ผลผลิตน้ าหนักหัวสดเฉลี่ย 5,152 และ 4,491 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ ไม่แตกต่างกันทางสถิติ 

และพันธุ์ R86-13 ให้ผลผลิตหัวสดสูงสุดเมื่อใส่ปุ๋ยไนโตรเจนที่อัตรา 8 กิโลกรัม N ต่อไร่ โดยให้ผลผลิตหัวสด 5,324 

กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับการไม่ใส่ปุ๋ยไนโตรเจน สอดคล้องกั บสมฤทัยและคณะ

(2557) ที่ให้ผลผลิตน้ าหนักหัวสด 4,507 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 พบว่าเมื่อมีการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน

เพ่ิมขึ้นผลผลิตน้ าหนักหัวสดกลับลดลง ผลผลิตหัวสดเฉลี่ย 2 ฤดูปลูก ด้านพันธุ์ พบว่า มันส าปะหลังพันธุ์ R86-13 

และเกษตรศาสตร์ 50 ให้ผลผลิตหัวสดเฉลี่ย 4,423 และ 4,214 กิโลกรัมต่อไร่ ไม่แตกต่างกันทางสถิติ การใส่ปุ๋ย

ไนโตรเจน พบว่ามันส าปะหลังทั้งสองพันธุ์ให้ผลผลิตหัวสดสูงสุด 4,603 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อใส่ปุ๋ยไนโตรเจนอัตรา 8 

กิโลกรัม N ต่อไร่ (ตารางท่ี 39) 

ผลผลิตแป้ง ผลของการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนต่อผลผลิตแป้ง ในฤดูปลูกปี 2556/2557 ด้านพันธุ์พบว่า มัน

ส าปะหลังพันธุ์ R86-13 และเกษตรศาสตร์ 50 ให้ผลผลิตแป้ง 993 และ 868 กิโลกรัมต่อไร่ ไม่แตกต่างกันทางสถิติ 

การใส่ปุ๋ยไนโตรเจนอัตราต่างๆ ไม่ท าให้ผลผลิตแป้งแตกต่างกันทางสถิติ โดยให้ผลผลิตแป้งเฉลี่ย 930 กิโลกรัมต่อไร่ 

ฤดูปลูกปี 2557/2558 ด้านพันธุ์พบว่า มันส าปะหลังทั้งพันธุ์ R86-13 และเกษตรศาสตร์ 50 ให้ผลผลิตแป้ง 1,388 

และ 1,063 กิโลกรัมต่อไร่ ไม่แตกต่างกันทางสถิติ การใส่ปุ๋ยไนโตรเจนอัตราต่างๆ ก็เช่นเดียวกัน ไม่พบความแตกต่าง

กันทางสถิติ โดยให้ผลผลิตแป้งเฉลี่ย 1,226 กิโลกรัมต่อไร่ และพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 เมื่อใส่ปุ๋ยไนโตรเจนเพ่ิมขึ้นมีผล

ท าให้ผลผลิตแป้งลดลง เมื่อเฉลี่ย 2 ฤดูปลูกพบว่า มันส าปะหลังพันธุ์ R86-13 ให้ผลผลิตแป้งเฉลี่ย 1,190 กิโลกรัมต่อ

ไร่ สูงกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 ที่ให้ผลผลิตแป้งเฉลี่ย 965 กิโลกรัมต่อไร่ 

การใส่ปุ๋ยไนโตรเจนอัตราต่างๆ ไม่ท าให้ผลผลิตแป้งเพ่ิมขึ้นแตกต่างกันทางสถิติ โดยให้ผลผลิตแป้งเฉลี่ย 1,078 

กิโลกรัมต่อไร่ (ตารางท่ี 39) 

ปริมาณแป้ง ผลของการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนต่อปริมาณแป้งในหัวสด ฤดูปลูกปี 2556/2557 ด้านพันธุ์พบว่า มัน

ส าปะหลังพันธุ์ R86-13 และเกษตรศาสตร์ 50 ให้เปอร์เซ็นต์แป้งเฉลี่ย 24.5 เปอร์เซ็นต์ ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ด้าน

การใส่ปุ๋ยไนโตรเจนอัตราต่างๆ ไม่ท าให้ปริมาณแป้งในหัวสดของมันส าปะหลังแตกต่างกันทางสถิติ  ฤดูปลูกปี 

2557/2558 ด้านพันธุ์พบว่า มันส าปะหลังพันธุ์ R86-13 ให้ปริมาณแป้งในหัวสด 26.9 เปอร์เซ็นต์ สูงกว่าและแตกต่าง



ทางสถิติกับพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 ที่ให้ปริมาณแป้งในหัวสด 23.6 เปอร์เซ็นต์ ด้านการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนอัตราต่างๆ ไม่

ท าให้ปริมาณแป้งในหัวสดของมันส าปะหลังเพ่ิมขึ้นแตกต่างกันทางสถิติ เมื่อเฉลี่ย 2 ฤดูปลูกพบว่า มันส าปะหลังพันธุ์ 

R86-13 ให้ปริมาณแป้งในหัวสด 26.9 เปอร์เซ็นต์ สูงกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับพันธุ์เกษตรศาสตร 

50 ที่ให้ปริมาณแป้งในหัวสด 22.9 เปอร์เซ็นต์ การใส่ปุ๋ยไนโตรเจนอัตราต่างๆ ไม่ท าให้ปริมาณแป้งในหัวสดของมัน

ส าปะหลังเพ่ิมข้ึนแตกต่างกันทางสถิติ (ตารางท่ี 40) 

ดัชนีการเก็บเกี่ยว ผลของการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนต่อดัชนีการเก็บเกี่ยว ฤดูปลูกปี 2556/2557 ด้านพันธุ์พบว่า 

มันส าปะหลังพันธุ์ R86-13 และเกษตรศาสตร์ 50 ให้ค่าดัชนีการเก็บเกี่ยวไม่แตกต่างกันทางสถิติ การใส่ปุ๋ยไนโตรเจน 

พบว่า เมื่อมีการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนในอัตราที่เพ่ิมขึ้นจะมีผลท าให้ค่าดัชนีการเก็บเกี่ยวของมันส าปะหลังลดลง เนื่องจาก

มันส าปะหลังจะมีการเจริญเติบโตด้านล าต้นและใบมากกว่าการสะสมอาหารในหัว ฤดูปลูกปี 2557/2558 ด้านพันธุ์

พบว่า มันส าปะหลังพันธุ์ R86-13 ให้ค่าดัชนีการเก็บเกี่ยว 0.63 สูงกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับพันธุ์

เกษตรศาสตร์ 50 ที่ให้ค่าดัชนีการเก็บเกี่ยว 0.48 ด้านการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนพบว่า เมื่อมีการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนเพ่ิมมากขึ้น 

ค่าดัชนีการเก็บเกี่ยวจะลดลงเช่นเดียวกันกับปี 2556/2557 เมื่อเฉลี่ย 2 ฤดูปลูก ก็เป็นไปในท านองเดียวกัน มัน

ส าปะหลังพันธุ์ R86-13 ให้ค่าดัชนีการเก็บเกี่ยว 0.65 สูงกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับพันธุ์

เกษตรศาสตร์ 50 ที่ให้ค่าดัชนีการเก็บเกี่ยว 0.53 ด้านการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนก็เป็นเช่นเดียวกันกับปี 2556/2557-

2557/2558 เมื่อไม่ใส่ปุ๋ยไนโตรเจนมีค่าดัชนีการเก็บเกี่ยว 0.65 สูงกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการ

ใส่ปุ๋ยไนโตรเจนที่อัตรา 24 กิโลกรัม N ต่อไร่ (ตารางท่ี 40) 

ความสูงเมื่ออายุ 12 เดือน ผลของการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนด้านพันธุ์พบว่า มันส าปะหลังพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 มี

การเจริญเติบโตด้านควาสูงของต้นมากกว่าและแตกต่างกันทางสถิติกับพันธุ์ R86-13 ทั้งสองฤดูปลูก โดยมีความสูง

เฉลี่ย 262 เซนติเมตร ขณะที่พันธุ์ R86-13 ให้ความสูงเฉลี่ย 187 เซนติเมตร ด้านการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนพบว่า การใส่ปุ๋ย

ไนโตรเจนอัตรา 24 กิโลกรัม N ต่อไร่ ให้การเจริญเติบโตด้านความสูงต้นมันส าปะหลังสูงสุดเฉลี่ย 242 เซนติเมตร แต่

ไม่แตกต่างทางสถิติกับการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน 8-16 กิโลกรัม N ต่อไร่ (ตารางท่ี 41) 

น้ าหนักสดต้นใบ ผลของการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนเฉลี่ย 2 ฤดูปลูก ด้านพันธุ์พบว่า มันส าปะหลังพันธุ์เกษตรศาสตร์ 

50 ให้น้ าหนักสดต้นใบเฉลี่ย 3,916 กิโลกรัมต่อไร่ มากกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับพันธุ์ R86-13 ที่

ให้น้ าหนักสดต้นใบ 2,404 กิโลกรัมต่อไร่ อันเนื่องมาจากมันส าปะหลังพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 มีการเจริญเติบโตด้านล า

ต้นสูงกว่า ด้านการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนพบว่า เมื่อใส่ปุ๋ยไนโตรเจนในอัตราที่เพ่ิมมากขึ้น มันส าปะหลังก็จะมีน้ าหนักสดต้น

ใบเพ่ิมข้ึนตามอัตราปุ๋ยที่ใส่เพิ่ม (ตารางท่ี 41) 

การตอบสนองต่อปุ๋ยไนโตรเจนของมันส าปะหลัง 



การตอบสนองต่อปุ๋ยไนโตรเจนของมันส าปะหหลังที่ปลูกบนดินเหนียวชุดดินวังไฮ จะเห็นได้ว่ามันส าปะหลัง

พันธุ์ R86-13 ตอบสนองต่อการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนที่ระดับ 8-16 กิโลกรัม N ต่อไร่ ขณะที่พันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 ไม่มีการ

ตอบสนองต่อการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน (ภาพท่ี 7) 

การดูดใช้ธาตุอาหารไนโตรเจนของมันส าปะหลัง 

ผลของการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนต่อการดูดใช้ธาตุอาหาร จากผลการวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารที่ถูกดูดใช้ไปสะสม

ในส่วนของต้น ใบ เหง้า และหัวของมันส าปะหลัง จากเก็บเกี่ยวผลผลิตเฉลี่ย 2 ฤดูปลูก (2556/2557-2557/2558) ที่

ปลูกบนดินเหนียวชุดดินวังไฮ พบว่า ปริมาณธาตุอาหารไนโตรเจนที่ถูกดูดใช้ไปสะสมในส่วนของใบ > หัว > ต้น > เหง้า 

มีการดูดใช้ฟอสฟอรัสไปสะสมในส่วนของหัว > ต้น > เหง้า > ใบ และมีการดูดใช้โพแทสเซียมไปสะสมในส่วนของหัว > 

ต้น > เหง้า > ใบ โดยการปลูกมันส าปะหลังพันธุ์ R86-13 ซึ่งได้ผลผลิตเฉลี่ย 4,423 กิโลกรัมต่อไร่ มีการดูดใช้ไนโตรเจน

ไปสะสมในส่วนของหัว ใบ ต้น และเหง้า สูงสุด 14.0 กก.N/ไร่ หรือ 3.17 กก.N/ตันผลผลิต  มีการดูดใช้ฟอสฟอรัส 5.13 

กก.P2O5/ไร่  หรือ 1.16 กก.P2O/ตันผลผลิต และดูดใช้โพแทสเซียม 15.13 กก.K2O/ไร่ หรือ 3.42 กก.K2O/ตันผลผลิต  

การปลูกมันส าปะหลังพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 ได้ผลผลิตเฉลี่ย 4,214 กิโลกรัมต่อไร่ มีการดูดใช้ไนโตรเจนไปสะสมในส่วน

ของหัว ต้น ใบ และเหง้า เท่ากับ 16.41 กก.N/ไร่  หรือ 3.89 กก.N/ตันผลผลิต  มีการดูดใช้ฟอสฟอรัส 7.04 กก.P2O5/

ไร่ หรือ 1.67 กก.P2O/ตันผลผลิต  และดูดใช้โพแทสเซียม 22.16 กก.K2O/ไร่ หรือ 5.26 กก.K2O/ตันผลผลิต  

การใช้ปุ๋ยไนโตรเจนทั้ง 4 ระดับ คือ 0 8 16 และ 24  กก.N/ไร่ เพ่ือให้ได้ผลผลิตเฉลี่ย 4,319 กก./ไร่ มีการ

ดูดใช้ไนโตรเจนไปสะสมในส่วนของต้น ใบ เหง้า และหัวของมันส าปะหลังเฉลี่ย 15.21 กก.N/ไร่ เท่ากับ 30.06%  ดูด

ใช้ฟอสฟอรัสเฉลี่ย 6.09 กก.P2O5/ไร่ เท่ากับ 15.25% และดูดใช้โพแทสเซียมเฉลี่ย 18.64 กก.K2O/ไร่  เท่ากับ 

46.69% (ผนวก 7) 

การวิเคราะห์ผลตอบแทนเชิงเศรษฐกิจจากการใช้ปุ๋ย 

การใส่ปุ๋ยไนโตรเจนในการปลูกมันส าปะหลัง 2 พันธุ์ บนดินเหนียวชุดดินวังไฮ จังหวัดนครสวรรค์ เฉลี่ย 2 ฤดู

ปลูก (2556/2557-2557/2558) พบว่า การปลูกมันส าปะหลังพันธุ์ R86-13  มีก าไรสุทธิเฉลี่ยสูงสุด 8,258 บาทต่อไร่ 

รองลงมาคือพันธุ์พันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 ทีม่ีก าไรสุทธิเฉลี่ย 7,735 บาทต่อไร่  ส่วนการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนอัตรา 8 กิโลกรัม 

Nต่อไร่ ให้ผลตอบแทนคุ้มค่ากับการลงทุนมากที่สุด คือมีก าไรสุทธิเฉลี่ย 10,439 บาทต่อไร่ มีอัตราเพิ่มผลตอบแทนเพ่ิม 

(marginal rate of return: MRR) เท่ากับ 685 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 42) 

การทดลองย่อยท่ี 2 ศึกษาการตอบสนองต่อปุ๋ยฟอสเฟตของมันส าปะหลัง 



ผลผลิตหัวสด ฤดูปลูกปี 2556/2557 ผลของการใส่ปุ๋ยฟอสเฟต พบว่ามันส าปะหลังทั้งสองพันธุ์คือ R86-13 

และเกษตรศาสตร์ 50 ไม่มีการตอบสนองต่อการใส่ฟอสเฟตอัตราต่างๆ โดยให้ผลผลิตน้ าหนักหัวสดเฉลี่ย 3,697 

กิโลกรัมต่อไร่ ด้านพันธุ์ R86-13 และเกษตรศาสตร์ 50 ให้ผลผลิตน้ าหนักหัวสดเฉลี่ย 3,633 และ 3,760 กิโลกรัมต่อ

ไร่ ตามล าดับ ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ฤดูปลูกปี 2557/2558 พบว่า มันส าปะหลังพันธุ์ พันธุ์ R86-13 ให้ผลผลิต

น้ าหนักหัวสดเฉลี่ย 5,276 กิโลกรัมต่อไร่ มากกว่าและแตกต่างกันทางสถิติกับพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 ที่ให้ผลผลิตหัวสด 

4,274 กิโลกรัมต่อไร่ และไม่พบการตอบสนองต่อการใส่ปุ๋ยฟอสเฟตของมันส าปะหลัง โดยให้ผลผลิตหัวสดเฉลี่ย 

4,775 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตหัวสดเฉลี่ย 2 ฤดูปลูก ด้านพันธุ์ พบว่า มันส าปะหลังพันธุ์ R86-13 และเกษตรศาสตร์ 50 

ให้ผลผลิตหัวสดเฉลี่ย 4,454 และ 4,017 กิโลกรัมต่อไร่ ไม่แตกต่างกันทางสถิติ การใส่ปุ๋ยฟอสเฟต พบว่ามันส าปะหลัง

ทั้งสองพันธุ์ไม่มีการตอบสนองต่อการใส่ปุ๋ยฟอสเฟตที่เพ่ิมมากข้ึน (ตารางท่ี 43) 

ผลผลิตแป้ง ผลของการใส่ปุ๋ยฟอสเฟตต่อผลผลิตแป้ง ในฤดูปลูกปี 2556/2557 ด้านพันธุ์พบว่า มัน

ส าปะหลังพันธุ์ R86-13 และเกษตรศาสตร์ 50 ให้ผลผลิตแป้ง 978 และ 801 กิโลกรัมต่อไร่ ไม่แตกต่างกันทางสถิติ 

การใส่ปุ๋ยฟอสเฟตอัตราต่างๆ ไม่ท าให้ผลผลิตแป้งแตกต่างกันทางสถิติ โดยให้ผลผลิตแป้งเฉลี่ย 889 กิโลกรัมต่อไร่ ฤดู

ปลูกปี 2557/2558 ด้านพันธุ์พบว่า มันส าปะหลังทั้งพันธุ์ R86-13 ให้ผลผลิตแป้ง 1,423 กิโลกรัมต่อไร่ มากกว่าและ

แตกต่างกันทางสถิติกับพันธุ์เกษตรศาตร์ 50 การใส่ปุ๋ยฟอสเฟตอัตราต่างๆ ไม่มีผลท าให้ผลผลิตแป้งมีความแตกต่างกัน

ทางสถิติ โดยให้ผลผลิตแป้งเฉลี่ย 1,182 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อเฉลี่ย 2 ฤดูปลูกพบว่า มันส าปะหลังพันธุ์ R86-13 ให้

ผลผลิตแป้งเฉลี่ย 1,200 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าและแตกต่างกันทางสถิติกับพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 ที่ให้ผลผลิตแป้งเฉลี่ย 

871 กิโลกรัมต่อไร่ การใส่ปุ๋ยฟอสเฟตอัตราต่างๆ ไม่ท าให้ผลผลิตแป้งเพ่ิมขึ้นแตกต่างกันทางสถิติ โดยให้ ผลผลิตแป้ง

เฉลี่ย 1,078 กิโลกรัมต่อไร่ (ตารางท่ี 43) 

ปริมาณแป้ง ผลของการใส่ปุ๋ยฟอสเฟตต่อปริมาณแป้งในหัวสด ฤดูปลูกปี 2556/2557 ด้านพันธุ์พบว่า มัน

ส าปะหลังพันธุ์ R86-13 ให้ปริมาณแป้ง 27.2 เปอร์เซ็นต์ สูงกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับพันธุ์

เกษตรศาสตร์ 50 ที่ให้ปริมาณแป้ง 21.3 เปอร์เซ็นต์ ด้านการใส่ปุ๋ยฟอสเฟตอัตราต่างๆ ไม่ท าให้ปริมาณแป้งในหัวสด

ของมันส าปะหลังแตกต่างกันทางสถิติ ฤดูปลูกปี 2557/2558 ด้านพันธุ์พบว่า มันส าปะหลังพันธุ์ R86-13 ให้ปริมาณ

แป้งในหัวสด 27.0 เปอร์เซ็นต์ สูงกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 ที่ให้ปริมาณแป้ง

ในหัวสด 22.0 เปอร์เซ็นต์ ด้านการใส่ปุ๋ยฟอสเฟตอัตราต่างๆ ไม่ท าให้ปริมาณแป้งในหัวสดของมันส าปะหลังเพ่ิมขึ้น

แตกต่างกันทางสถิติ เมื่อเฉลี่ย 2 ฤดูปลูกพบว่า มันส าปะหลังพันธุ์ R86-13 ให้ปริมาณแป้งในหัวสด 27.1 เปอร์เซ็นต์ 

สูงกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับพันธุ์เกษตรศาสตร 50 ที่ให้ปริมาณแป้งในหัวสด 21.7 เปอร์เซ็นต์ 

การใส่ปุ๋ยฟอสเฟตอัตราต่างๆ ไม่ท าให้ปริมาณแป้งในหัวสดของมันส าปะหลังเพิ่มขึ้นแตกต่างกันทางสถิติ (ตารางท่ี 44) 



ดัชนีการเก็บเกี่ยว ผลของการใส่ปุ๋ยฟอสเฟตต่อดัชนีการเก็บเกี่ยว ฤดูปลูกปี 2556/2557 ด้านพันธุ์พบว่า มัน

ส าปะหลังพันธุ์ R86-13 และเกษตรศาสตร์ 50 ให้ค่าดัชนีการเก็บเกี่ยวไม่แตกต่างกันทางสถิติ การใส่ปุ๋ยฟอสเฟต 

พบว่า การใส่ปุ๋ยฟอสเฟตอัตราต่างๆ ไม่ท าให้ค่าดัชนีการเก็บเกี่ยวของมันส าปะหลังเพ่ิมขึ้ นและแตกต่างกันทางสถิติ 

ฤดูปลูกปี 2557/2558 ด้านพันธุ์พบว่า มันส าปะหลังพันธุ์ R86-13 ให้ค่าดัชนีการเก็บเกี่ยว 0.61 สูงกว่าและแตกต่าง

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 ที่ให้ค่าดัชนีการเก็บเกี่ยว 0.47 ด้านการใส่ปุ๋ยฟอสเฟตพบว่า เมื่อมี

การใส่ปุ๋ยฟอสเฟตอัตราต่างๆ ไม่ท าให้ค่าดัชนีการเก็บเกี่ยวแตกต่างกันทางสถิติ  เมื่อเฉลี่ย 2 ฤดูปลูก ก็เป็นไปใน

ท านองเดียวกัน มันส าปะหลังพันธุ์ R86-13 ให้ค่าดัชนีการเก็บเกี่ยว 0.62 สูงกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ

กับพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 ที่ให้ค่าดัชนีการเก็บเกี่ยว 0.50 ด้านการใส่ปุ๋ยฟอสเฟตก็เป็นเช่นเดียวกันกับปี 2556/2557-

2557/2558 ค่าดัชนีการเก็บเก่ียวไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (ตารางท่ี 44) 

ความสูงเม่ืออายุ 12 เดือน ผลของการใส่ปุ๋ยฟอสเฟต ด้านพันธุ์พบว่า มันส าปะหลังพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 มี

การเจริญเติบโตด้านควาสูงของต้นมากกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับพันธุ์ R86-13 ทั้งสองฤดูปลูก โดย

มีความสูงเฉลี่ย 264 เซนติเมตร ขณะที่พันธุ์ R86-13 ให้ความสูงเฉลี่ย 190 เซนติเมตร ด้านการใส่ปุ๋ยฟอสเฟตพบว่า 

การใส่ปุ๋ยฟอสเฟตอัตราต่างๆ ไม่ท าให้การเจริญเติบโตด้านความสูงต้นมันส าปะหลังแตกต่างทางสถิติ (ตารางท่ี 45) 

น้ าหนักสดต้นใบ ผลของการใส่ปุ๋ยฟอสเฟตเฉลี่ย 2 ฤดูปลูก ด้านพันธุ์พบว่า มันส าปะหลังพันธุ์เกษตรศาสตร์ 

50 ให้น้ าหนักสดต้นใบเฉลี่ย 4,127 กิโลกรัมต่อไร่ มากกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับพันธุ์ R86-13 ที่ให้

น้ าหนักสดต้นใบ 2,765 กิโลกรัมต่อไร่ อันเนื่องมาจากมันส าปะหลังพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 มีการเจริญเติบโตด้านล าต้น

สูงกว่า ด้านการใส่ปุ๋ยฟอสเฟตพบว่า การใส่ปุ๋ยฟอสเฟตอัตราต่างๆ ไม่มีผลท าให้น้ าหนักสดต้นใบแตกต่างกันทางสถิติ 

(ตารางท่ี 45) 

การตอบสนองต่อปุ๋ยฟอสเฟตของมันส าปะหลัง 

การตอบสนองต่อปุ๋ยฟอสเฟตของมันส าปะหหลังที่ปลูกบนดินเหนียวชุดดินวังไฮ จะเห็นได้ว่ามันส าปะหลัง

พันธุ์ R86-13 และพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 ไม่มีการตอบสนองต่อการใส่ปุ๋ยฟอสเฟต (ภาพท่ี 8) 

การดูดใช้ธาตุอาหารฟอสฟอรัสของมันส าปะหลัง 

ผลของการใช้ปุ๋ยฟอสเฟตต่อการดูดใช้ธาตุอาหาร จากผลการวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารที่ถูกดูดใช้และไป

สะสมในส่วนของต้น ใบ เหง้า และหัวของมันส าปะหลังทั้ง 2 พันธุ์ พบว่า ปริมาณธาตุอาหารฟอสฟอรัสที่ถูกดูดใช้ไป

สะสมในส่วนของหัว > ต้น > เหง้า > ใบ โดยมันส าปะหลังพันธุ์ R86-13 ซึ่งให้ผลผลิตเฉลี่ย 4,454 กก./ไร่ มีการดูดใช้

ฟอสฟอรัสรวมทุกส่วนสูงสุด 5.48 กก.P2O/ไร่ หรือ 1.23 กก.P2O/ตันผลผลิต มีการดูดใช้ไนโตรเจน 15.81 กก.N/ไร่ 

หรือ 3.55 กก.N/ตันผลผลิต และดูดใช้โพแทสเซียม 16.91 กก.K2O/ไร่ หรือ 3.80 กก.K2O/ตันผลผลิต  ส าหรับมัน



ส าปะหลังพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 ซึ่งได้ผลผลิตเฉลี่ย 4,017 กก./ไร่ มีการดูดใช้ฟอสฟอรัสรวมทุกส่วน 7.39 กก.P2O5/ไร่ 

หรือ 1.84 กก.P2O5/ตันผลผลิต  มีการดูดใช้ไนโตรเจน 20.21  กก.N/ไร่ หรือ 5.03 กก.N/ตันผลผลิต และมีการดูดใช้

โพแทสเซียม 22.19 กก.K2O/ไร่ หรือ 5.52 กก.K 2O/ตันผลผลิต 

การใช้ปุ๋ยฟอสเฟต 4 ระดับ คือ 0 4 8 และ16 กก.P2O/ไร่  เพ่ือให้ได้ผลผลิตเฉลี่ย 4,236 กก./ไร่  มีการดูดใช้

ไนโตรเจนไปสะสมในส่วนของต้น ใบ เหง้า และหัวของมันส าปะหลังเฉลี่ย 18.00 กก.N/ไร่ เท่ากับ 40.92%  ดูดใช้

ฟอสฟอรัสเฉลี่ย 6.44 กก.P2O5/ไร่ เท่ากับ 14.63% และดูดใช้โพแทสเซียมเฉลี่ย 19.56 กก.K2O/ไร่ เท่ากับ 44.45% 

(ผนวก 8) 

การวิเคราะห์ผลตอบแทนเชิงเศรษฐกิจจากการใช้ปุ๋ย 

การใส่ปุ๋ยฟอสเฟตในการปลูกมันส าปะหลัง 2 พันธุ์ บนดินเหนียวชุดดินวังไฮ จังหวัดนครสวรรค์ เฉลี่ย 2 ฤดู

ปลูก (2556/2557-2557/2558) พบว่า การปลูกมันส าปะหลังพันธุ์ R86-13  มีก าไรสุทธิเฉลี่ยสูงสุด 8,335 บาทต่อไร่ 

รองลงมาคือพันธุ์พันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 ที่มีก าไรสุทธิเฉลี่ย 7,243 บาทต่อไร่  ส่วนการใส่ปุ๋ยฟอสเฟตอัตรา 8 กิโลกรัม 

P2O5 ต่อไร่ ให้ผลตอบแทนคุ้มค่ากับการลงทุนมากที่สุด คือมีก าไรสุทธิเฉลี่ย 9,735 บาทต่อไร่ มีอัตราเพ่ิมผลตอบแทน

เพ่ิม (marginal rate of return: MRR) เท่ากับ 205 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 46) 

การทดลองย่อยท่ี 3 ศึกษาการตอบสนองต่อปุ๋ยโพแทชของมันส าปะหลัง 

ผลผลิตหัวสด ฤดูปลูกปี 2556/2557 ผลของการใส่ปุ๋ยโพแทช พบว่ามันส าปะหลังทั้งสองพันธุ์คือ R86-13 

และเกษตรศาสตร์ 50 ไม่มีการตอบสนองต่อการใส่ปุ๋ยโพแทชอัตราต่างๆ โดยให้ผลผลิตน้ าหนักหัวสดเฉลี่ย 3,855 

กิโลกรัมต่อไร่ ด้านพันธุ์พบว่าพันธุ์ R86-13 และเกษตรศาสตร์ 50 ให้ผลผลิตน้ าหนักหัวสดเฉลี่ย 3,736 และ 3,975 

กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ฤดูปลูกปี 2557/2558 ด้านพันธุ์พบว่า มันส าปะหลังพันธุ์ พันธุ์ R86-

13 ให้ผลผลิตน้ าหนักหัวสดเฉลี่ย 5,132 กิโลกรัมต่อไร่ ไม่แตกต่างทางสถิติกับพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 ที่ให้ผลผลิตหัว

สด 4,481 กิโลกรัมต่อไร่ และไม่พบการตอบสนองต่อการใส่ปุ๋ยโพแทชของมันส าปะหลัง โดยให้ผลผลิตหัวสดเฉลี่ย 

4,807 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตหัวสดเฉลี่ย 2 ฤดูปลูก ด้านพันธุ์ พบว่า มันส าปะหลังพันธุ์ R86-13 และเกษตรศาสตร์ 50 

ให้ผลผลิตหัวสดเฉลี่ย 4,434 และ 4,228 กิโลกรัมต่อไร่ ไม่แตกต่างกันทางสถิติ การใส่ปุ๋ยโพแทช พบว่ามันส าปะหลัง

ทั้งสองพันธุ์ไม่มีการตอบสนองต่อการใส่ปุ๋ยโพแทชที่เพิ่มมากข้ึน (ตารางท่ี 47) 

ผลผลิตแป้ง ผลของการใส่ปุ๋ยโพแทชต่อผลผลิตแป้ง ในฤดูปลูกปี 2556/2557 ด้านพันธุ์พบว่า มันส าปะหลัง

พันธุ์ R86-13 และเกษตรศาสตร์ 50 ให้ผลผลิตแป้ง 1,017 และ 931 กิโลกรัมต่อไร่ ไม่แตกต่างกันทางสถิติ การใส่ปุ๋ย

โพแทชอัตราต่างๆ ไม่ท าให้ผลผลิตแป้งแตกต่างกันทางสถิติ โดยให้ผลผลิตแป้งเฉลี่ย 974 กิโลกรัมต่อไร่ ฤดูปลูกปี 



2557/2558 ด้านพันธุ์พบว่า มันส าปะหลังทั้งพันธุ์ R86-13 ให้ผลผลิตแป้ง 1,390 กิโลกรัมต่อไร่ มากกว่าและแตกต่าง

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับพันธุ์เกษตรศาตร์ 50 ที่ให้ผลผลิตแป้ง 1,048 กิโลกรัมต่อไร่ การใส่ปุ๋ยโพแทชอัตราต่างๆ 

ไม่มีผลท าให้ผลผลิตแป้งมีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยให้ผลผลิตแป้งเฉลี่ย 1,219 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อเฉลี่ย 2 ฤดูปลูก

พบว่า มันส าปะหลังพันธุ์ R86-13 ให้ผลผลิตแป้งเฉลี่ย 1,203 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง

ทางสถิติกับพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 ที่ให้ผลผลิตแป้งเฉลี่ย 989 กิโลกรัมต่อไร่ การใส่ปุ๋ยโพแทชอัตราต่างๆ ไม่ท าให้ผล

ผลิตแป้งเพ่ิมข้ึนแตกต่างกันทางสถิติ โดยให้ผลผลิตแป้งเฉลี่ย 1,096 กิโลกรัมต่อไร่ (ตารางท่ี 47) 

ปริมาณแป้ง ผลของการใส่ปุ๋ยโพแทชต่อปริมาณแป้งในหัวสด ฤดูปลูกปี 2556/2557 ด้านพันธุ์พบว่า มัน

ส าปะหลังพันธุ์ R86-13 ให้ปริมาณแป้ง 27.2 เปอร์เซ็นต์ สูงกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับพันธุ์

เกษตรศาสตร์ 50 ที่ให้ปริมาณแป้ง 22.8 เปอร์เซ็นต์ ด้านการใส่ปุ๋ยโพแทชอัตรา 16 กิโลกรัม P2O5 ต่อไร่ท าให้ปริมาณ

แป้งในหัวสดของมันส าปะหลังลดลงและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการไม่ใส่ปุ๋ยและใส่ปุ๋ยโพแทชอัตรา 8 

และ 24 กิโลกรัม P2O5 ต่อไร่ ฤดูปลูกปี 2557/2558 ด้านพันธุ์พบว่า มันส าปะหลังพันธุ์ R86-13 ให้ปริมาณแป้งในหัว

สด 26.9 เปอร์เซ็นต์ สูงกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 ที่ให้ปริมาณแป้งในหัวสด 

23.6 เปอร์เซ็นต์ ด้านการใส่ปุ๋ยโพแทชอัตราต่างๆ ไม่ท าให้ปริมาณแป้งในหัวสดของมันส าปะหลังเพ่ิมขึ้นแตกต่างกัน

ทางสถิติ เมื่อเฉลี่ย 2 ฤดูปลูกพบว่า มันส าปะหลังพันธุ์ R86-13 ให้ปริมาณแป้งในหัวสด 27.1 เปอร์เซ็นต์ สูงกว่าและ

แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับพันธุ์เกษตรศาสตร 50 ที่ให้ปริมาณแป้งในหัวสด 23.2 เปอร์เซ็นต์ การใส่ปุ๋ยโพ

แทชอัตราต่างๆ ไม่ท าให้ปริมาณแป้งในหัวสดของมันส าปะหลังเพิ่มขึ้นแตกต่างกันทางสถิติ (ตารางท่ี 48) 

ดัชนีการเก็บเกี่ยว ผลของการใส่ปุ๋ยฟอสเฟตต่อดัชนีการเก็บเกี่ยว เมื่อเฉลี่ย 2 ฤดูปลูก ด้านพันธุ์พบว่า มัน

ส าปะหลังพันธุ์ R86-13 ให้ค่าดัชนีการเก็บเกี่ยว 0.63 สูงกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับพันธุ์

เกษตรศาสตร์ 50 ที่ให้ค่าดัชนีการเก็บเกี่ยว 0.52 ด้านการใส่ปุ๋ยโพแทชก็เป็นเช่นเดียวกันกับปี 2556/2557-

2557/2558 ค่าดัชนีการเก็บเก่ียวไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (ตารางท่ี 48) 

ความสูงเม่ืออายุ 12 เดือน ผลของการใส่ปุ๋ยโพแทช เฉลี่ย 2 ฤดูปลูก ด้านพันธุ์พบว่า มันส าปะหลังพันธุ์

เกษตรศาสตร์ 50 มีการเจริญเติบโตด้านควาสูงของต้นมากกว่าพันธุ์ R86-13 แต่ไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดยมีความสูง

เฉลี่ย 259 และ 188 เซนติเมตร ตามล าดับ ด้านการใส่ปุ๋ยโพแทชพบว่า การใส่ปุ๋ยโพแทชอัตราต่างๆ ไม่ท าให้การ

เจริญเติบโตด้านความสูงต้นมันส าปะหลังแตกต่างทางสถิติ (ตารางท่ี 49) 

น้ าหนักสดต้นใบ ผลของการใส่ปุ๋ยโพแทช เฉลี่ย 2 ฤดูปลูก ด้านพันธุ์พบว่า มันส าปะหลังพันธุ์เกษตรศาสตร์ 

50 ให้น้ าหนักสดต้นใบเฉลี่ย 4,139 กิโลกรัมต่อไร่ มากกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับพันธุ์ R86-13 ที่ให้

น้ าหนักสดต้นใบ 2,681 กิโลกรัมต่อไร่ อันเนื่องมาจากมันส าปะหลังพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 มีการเจริญเติบโตด้านล าต้น



สูงกว่า ด้านการใส่ปุ๋ยโพแทชพบว่า การใส่ปุ๋ยโพแทชอัตราต่างๆ ไม่มีผลท าให้น้ าหนักสดต้นใบแตกต่างกันทางสถิติ 

(ตารางท่ี 49) 

การตอบสนองต่อปุ๋ยฟอสเฟตของมันส าปะหลัง 

การตอบสนองต่อปุ๋ยโพแทชของมันส าปะหหลังที่ปลูกบนดินเหนียวชุดดินวังไฮ จะเห็นได้ว่ามันส าปะหลังพันธุ์ 

R86-13 และพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 ไม่มีการตอบสนองต่อการใส่ปุ๋ยโพแทช (ภาพท่ี 9) 

การดูดใช้ธาตุอาหารโพแทสเซียมของมันส าปะหลัง 

ผลของการใช้ปุ๋ยโพแทชต่อการดูดใช้ธาตุอาหาร จากผลการวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารที่ถูกดูดใช้และไป

สะสมในส่วนของต้น ใบ เหง้า และหัวของมันส าปะหลังทั้ง 2 พันธุ์ พบว่า ปริมาณธาตุอาหารโพแทสเซียมที่ถูกดูดใช้ไป

สะสมในส่วนของหัว > ต้น > เหง้า > ใบ โดยมันส าปะหลังพันธุ์ R86-13 ซึ่งให้ผลผลิตเฉลี่ย 4,434 กก./ไร่ มีการดูดใช้

โพแทสเซียม 16.46 กก.K2O/ไร่ หรือ 3.71 กก.K 2O/ตันผลผลิต ดูดใช้ไนโตรเจน 17.00 กก.N/ไร่ หรือ 3.83 กก.N/ตัน

ผลผลิต และมีการดูดใช้ฟอสฟอรัสรวมทุกส่วนสูงสุด 5.51 กก.P2O/ไร่ หรือ 1.24 กก.P2O/ตันผลผลิต ส าหรับมัน

ส าปะหลังพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 ซึ่งได้ผลผลิตเฉลี่ย 4,228 กก./ไร่ มีการดูดใช้โพแทสเซียม 23.80 กก.K2O/ไร่ หรือ 

5.63 กก.K 2O/ตันผลผลิต มีการดูดใช้ไนโตรเจน 19.04  กก.N/ไร่ หรือ 4.50 กก.N/ตันผลผลิต และมีการดูดใช้

ฟอสฟอรัสรวมทุกส่วน 7.45 กก.P2O5/ไร่ หรือ 1.76 กก.P2O5/ตันผลผลิต  

การใช้ปุ๋ยโพแทช 4 ระดับ คือ 0 4 8 และ16 กก.P2O/ไร่  เพ่ือให้ได้ผลผลิตเฉลี่ย 4,331 กก./ไร่  มีการดูดใช้

ไนโตรเจนไปสะสมในส่วนของต้น ใบ เหง้า และหัวของมันส าปะหลังเฉลี่ย 18.02 กก.N/ไร่ เท่ากับ 40.38%  ดูดใช้

ฟอสฟอรัสเฉลี่ย 6.48 กก.P2O5/ไร่ เท่ากับ 14.52% และดูดใช้โพแทสเซียมเฉลี่ย 20.13 กก.K2O/ไร่ เท่ากับ 45.10% 

(ผนวก 9) 

การวิเคราะห์ผลตอบแทนเชิงเศรษฐกิจจากการใช้ปุ๋ย 

การใส่ปุ๋ยโพแทชในการปลูกมันส าปะหลัง 2 พันธุ์ บนดินเหนียวชุดดินวังไฮ จังหวัดนครสวรรค์ เฉลี่ย 2 ฤดู

ปลูก (2556/2557-2557/2558) พบว่า การปลูกมันส าปะหลังพันธุ์ R86-13  มีก าไรสุทธิเฉลี่ยสูงสุด 8,285 บาทต่อไร่ 

รองลงมาคือพันธุ์ พันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 ที่มีก าไรสุทธิเฉลี่ย 7,770 บาทต่อไร่  ส่วนการใส่ปุ๋ยโพแทชอัตรา 8-24 

กิโลกรัม P2O5 ต่อไร่ ให้ผลตอบแทนไม่คุ้มค่ากับการลงทุน การไม่ใส่ปุ๋ยโพแทชมีก าไรสุทธิเฉลี่ย 10,175 บาทต่อไร่ สูง

กว่าการใส่ปุ๋ยโพแทชทุกอัตรามีอัตรา (ตารางที่ 50) 

สรุปผลการทดลอง 



 การศึกษาการตอบสนองของมันส าปะหลังต่อการจัดการธาตุอาหารในกลุ่มดินร่วนทรายชุดดินลาดหญ้า จ.

กาญจนบุรี เพ่ือให้ได้ข้อมูลการตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ยของมันส าปะหลังพันธุ์ก้าวหน้าส าหรับน าไปใช้ในการให้

ค าแนะน าการใช้ปุ๋ยเฉพาะพ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพ จากการศึกษาสรุปได้ว่า 

 ปี 2554/2555-2555/2556 

 1.มันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 11 มีแนวโน้มให้ผลตอบแทนด้านก าไรสุทธิสูงกว่าพันธุ์ CMR42-44-98 และ

ระยอง 5 เล็กน้อย 

 2.เมื่อมีการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสเฟต และโพแทช อัตราต่างๆ ผลผลิตหัวสดของมันส าปะหลังทั้งสามพันธุ์มี

การตอบสนองต่อการใส่ปุ๋ยที่เพ่ิมข้ึน และผลผลิตจะลดลงเมื่อเกินความต้องการ 

 3.มันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 11 มีการดูดใช้ธาตุอาหารไนโตรเจน และฟอสฟอรัส ไปเก็บสะสมไว้ในส่วนต่างๆ 

ของพืชรวมทั้งหมดสูงกว่าพันธุ์ CMR42-44-98 และพันธุ์ระยอง 5 ต่อผลผลิตหัวมันสด 1,000 กิโลกรัม แสดงว่าการ

ให้ผลผลิตหัวมันสด 1 ตันต่อไร่ มันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 11 มีการใช้ธาตุอาหารที่มากกว่าพันธุ์ CMR42-44-98 

 4.อัตราปุ๋ยที่เหมาะสมและคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของมันส าปะหลังทั้งสามพันธุ์คือ 16-8-16 กิโลกรัมต่อไร่ 

ของ N-P2O5-K2O  

 การศึกษาการตอบสนองของมันส าปะหลังต่อการจัดการธาตุอาหารในกลุ่มดินเหนียวชุดดินวังไฮ จ.นครสวรรค์ 

จากการศึกษาสรุปได้ว่า 

 1.มันส าปะหลังพันธุ์ R86-13 มีแนวโน้มให้ผลตอบแทนด้านก าไรสุทธิสูงกว่าพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 เล็กน้อย 

 2.เมื่อมีการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส อัตราต่างๆ มันส าปะหลังทั้งสองพันธุ์ไม่มีการตอบสนองต่อการใส่ปุ๋ยที่

เพ่ิมข้ึน และการใส่ปุ๋ยโพแทสเซียม เมื่อมีการใส่อัตราที่เพ่ิมสูงขึ้นไม่มีผลท าให้ผลผลิตหัวมันสดของมันส าปะหลังทั้งสอง

พันธุ์เพ่ิมมากข้ึน เนื่องจากปริมาณธาตุโพแทสเซียมในดินมีมากเกินพอความต้องการของพืช 

 3.มันส าปะหลังพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 มีการดูดใช้ธาตุอาหารไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ไปเก็บ

สะสมไว้ในส่วนต่างๆ ของพืชสูงกว่าพันธุ์ R86-13 ต่อผลผลิตหัวมันสด 1,000 กิโลกรัม แสดงว่าการให้ผลผลิตหัวมันสด 

1 ตันต่อไร่ มันส าปะหลังพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 มีการใช้ธาตุอาหารที่มากกว่าพันธุ์ R86-13 

 4.เมื่อวิเคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ โดยวิธี MRR (marginal rate of return) อัตราปุ๋ยที่เหมาะสม

ส าหรับดินเหนียวชุดดินวังไฮคือ 8-8-0 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ หรือแนะน าอัตรา 8-8-8 กิโลกรัม N-P2O5-K2O 

ต่อไร่ เพ่ือรักษาระดับปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ในดินไว้และป้องกันการเสื่อมโทรมของดิน 

 

เอกสารอ้างอิง 



 

กรมพัฒนาที่ดิน. 2525. การจ าแนกดินของประเทศไทย กองส ารวจดิน กรุงเทพฯ 
กรมวิชาการเกษตร. 2553. ค าแนะน าการใช้ปุ๋ยกับพืชเศรษฐกิจ กลุ่มวิจัยปฐพีวิทยา ส านักวิจัยพัฒนาปัจจั 

การผลิตทางการเกษตร 122 หน้า 
กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ ชุมพล นาควิโรจน์ โชติ สิทธิบุศย์. 2538. การผลิตมันส าปะหลัง และการจัดการดิน 

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รายงานประจ าปี 2538 กองปฐพีวิทยา กรมวิชาการเกษตร 
ชุมพล นาควิโรจน์ กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ สุพิน สุวรรณ ปราโมทย์ ไตรเพียร จเร เฉลิมนพกุล การุณ จิตวิโชติ 

ประสาท เกศวพิทักษ์ โชติ สิทธิบุศย์ บัณฑิต ชมศิริ. 2533. การทดสอบปุ๋ยมันส าปะหลังในดินร่วนทรายภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ รายงานผลการวิจัยดิน -ปุ๋ยพืชไร่ กลุ่มงานวิจัยดินและปุ๋ยพืชไร่ กองปฐพีวิทยา กรม
วิชาการเกษตร 

ชุมพล นาควิโรจน์ มล.จักรานพคุณ ทองใหญ่ โชติ สิทธิบุศย์. 2533. อิทธิพลของปุ๋ยไนโตรเจนต่อการเจริญเติบโตและ
ผลผลิตมันสะหลังระยอง 1 ในเขตภาคตะวันออก รายงานผลการวิจัยดิน-ปุ๋ยพืชไร่ กลุ่มงานวิจัยดินและปุ๋ยพืช
ไร่ กองปฐพีวิทยา กรมวิชาการเกษตร 

โชติ สิทธิบุศย์ วิชัย นพอมรบดี ชุมพล นาควิโรจน์ ประวัติ อุทโยภาศ สนั่น รัตนานุกูล.  2519. การตอบสนองต่อปุ๋ย
ไนโตรเจนและฟอสฟอรัสของมันส าปะหลัง รายงานผลการวิจัยดินและปุ๋ยพืชไร่ สาขาดินและปุ๋ย กองพืชไร่ 
กรมวิชาการเกษตร 

 
โชติ สิทธิบุศย์ และคณะ 2533. อิทธิพลระยะยาวของปุ๋ย NPK และวัสดุอินทรีย์ที่มีต่อมันส าปะหลัง ที่ปลูก 

บนดินชุดดินห้วยโป่ง โคราช และยโสธร เอกสารวิชาการด้านปฐพีวิทยา กองปฐพีวิทยา  
กรมวิชาการเกษตร 

โชติ สิทธิบุศย์ 2539. แนวทางการพัฒนาระบบการให้ค าแนะน าการใช้ปุ๋ยกับพืชไร่. กรมวิชาการเกษตร กระทรวง 
 เกษตรและสหกรณ์. 119 หน้า 
Bray, R.H. and L.T. Kurtz. 1945. Determination of total organic and available forms of phosphorus in 

soils. Soil Sci. 59: 39-45. 
CIAT. Annual Report. 1979. Cassava Program. CIAT, Cali, Colombia. 
Howeler, R.H. 2002. Cassava Mineral Nutrition and Fertilization. In Hillocks, R.J.,J.M. Thresh and A.C. 

Bellotti (eds.) Cassava: Biology, Production and Utilization,115-147p. 
International Center for Tropical Agriculture. (CIAT) 1979. Cassava program. In: Annual report 1978. 

Cali, Colombai pp. A-1-A100. 
Peech, M. 1965. Soil pH by grass electrode pH meter, pp 914-925. In C.A. Black, D.D. Evans, R.L. 

White, L.E. Ensminger, F.E. Clark and R.C.Dinsure (eds). Method of soil Analysis Part 2: 



Physical and menerological Propertics, Inching Statistics of Measurement and sampling 
American Society of Agronomy Inc. Pubisher Madison, U.S.A. 

Thomas, G.W. 1982. Exchangeable cation. In A.L. Page et al (ed.) Method of soil analysis. Second 
edition. Agronomy 9: 159-166. American Society of Agronomy. Inc., Madison, Wisconsin, 
U.S.A. 

Walkley, A. and C.A. Black. 1934. An examination of the Degtjareff method for determining soil 
organic matter and a proposed modification of the chromic acid titration method. Soil 
Sci. 37: 29-37.   

 

ตารางท่ี 1  ผลวิเคราะห์สมบัติทางเคมีของดินก่อนปลูกมันส าปะหลัง ปี 54 จ.กาญจนบุรี 

ระดับความลึก pH O.M. EC Avai P Exch K 
Texture 

(ซม.) (1:1) (%) (mS/cm) (mg/kg) 

0-20 6.01 0.72 0.01 2.8 73 Sandy loam 

20-50 5.81 0.39 0.03 3.1 69 Sandy loam 

ที่มา : ห้องปฏิบัติการกลาง กลุ่มวิจัยปฐพีวิทยา 



 ตารางที่ 2   ผลของการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนต่อผลผลิตหัวสด (กก./ไร่) ของมันส าปะหลัง 2 พันธุ์ ที่ปลูกบนดินร่วนทราย 

ชุดดินลาดหญ้า อ.ห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ฤดปูลูกปี 2554/2555 

ปุ๋ย (b) พันธุ์มันส าปะหลัง (a) เฉลี่ย 

N-P2O5-K2O/ไร่  CMR42-44-98 R11  

0-0-0 1577 2456 2017 

ปุ๋ยไนโตรเจน    

0-8-16 3678 b 3347 c 3512 c 

8-8-16 5192 a 4222 bc 4707 b 

16-8-16 6416 a 5819 a 6118 a 

24-8-16 6002 a 4665 ab 5334 ab 

     เฉลี่ย 5322 4513 4918 

     F-test: CV (a) = 13.9% (b) = 13.8% พันธุ์ (a) = ns, ปุ๋ย (b) = **, axb = ns 

  ns = ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 

  ** = แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99 เปอร์เซ็นต์ 

  ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันมีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ ระดับความเชื่อมั่น 95       

เปอร์เซ็นต ์โดยวิธี DMRT 

 ตารางที่ 3  ผลของการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนต่อปริมาณแป้ง (%) ของมันส าปะหลัง 2 พันธุ์ ที่ปลูกบนดินร่วนทรายชุดดิน

ลาดหญ้า อ.ห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ฤดูปลูกปี 2554/2555 

ปุ๋ย (b) พันธุ์มันส าปะหลัง (a) เฉลี่ย 

N-P2O5-K2O/ไร่  CMR42-44-98 R11  

0-0-0 17.0 18.8 17.9 

ปุ๋ยไนโตรเจน    

0-8-16 18.2 22.2 20.2 

8-8-16 18.7 22.7 20.7 

16-8-16 18.7 23.8 21.2 

24-8-16 18.2 21.4 19.8 



     เฉลี่ย 18.5 22.5 20.5 

     F-test: CV (a) = 9.2% (b) = 12.4% พันธุ์ (a) = ns, ปุ๋ย (b) = ns, axb = ns 

  ns = ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 

  ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันมีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95       

เปอร์เซ็นต ์โดยวิธี DMRT 

 ตารางที่ 4  ผลของการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนต่อผลผลิตแป้ง (กก./ไร่) ของมันส าปะหลัง 2 พันธุ์ ที่ปลูกบนดินร่วนทรายชุด

ดินลาดหญ้า อ.ห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ฤดูปลูกปี 2554/2555 

ปุ๋ย (b) พันธุ์มันส าปะหลัง (a) เฉลี่ย 

N-P2O5-K2O/ไร่  CMR42-44-98 R11  

0-0-0 263 472 367 

ปุ๋ยไนโตรเจน    

0-8-16 791 714 b 752 b 

8-8-16 976 964 ab 970 ab 

16-8-16 1200 1341 a 1271 a 

24-8-16 1099 1001 ab 1050 ab 

     เฉลี่ย 1017 1005 1011 

     F-test: CV (a) = 22.3% (b) = 25.8% พันธุ์ (a) = ns, ปุ๋ย (b) = *, axb = ns 

  ns = ไม่มีความแตกต่างทางสถิต ิ

  * = แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเ์ซ็นต์ 

  ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันมีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95       

เปอร์เซ็นต ์โดยวิธี DMRT 

  ตารางที่ 5  ผลของการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนต่อความสูง (เซนติเมตร) ของมันส าปะหลัง 2 พันธุ์ ที่ปลูกบนดินร่วนทรายชุด

ดินลาดหญ้า อ.ห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ฤดูปลูกปี 2554/2555 

ปุ๋ย (b) พันธุ์มันส าปะหลัง (a) เฉลี่ย 

N-P2O5-K2O/ไร่  CMR42-44-98 R11  

0-0-0 151 138 145 



ปุ๋ยไนโตรเจน    

0-8-16 182 159 171 

8-8-16 218 183 201 

16-8-16 232 201 217 

24-8-16 221 180 200 

     เฉลี่ย 213 181 197 

     F-test: CV (a) = 18.4% (b) = 18.3% พันธุ์ (a) = ns, ปุ๋ย (b) = ns,  axb = ns 

  ns = ไม่มีความแตกต่างทางสถิต ิ

  ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันมีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95       

เปอร์เซ็นต ์โดยวิธี DMRT 

  ตารางที่ 6 ผลของการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนต่อน้ าหนักสดต้นใบ (กก./ไร่) ของมันส าปะหลัง 2 พันธุ์ ที่ปลูกบนดินร่วน

ทรายชุดดินลาดหญ้า อ.ห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ฤดูปลูกปี 2554/2555 

ปุ๋ย (b) พันธุ์มันส าปะหลัง (a) เฉลี่ย 

N-P2O5-K2O/ไร่  CMR42-44-98 R11  

0-0-0 1727 1868 1798 

ปุ๋ยไนโตรเจน    

0-8-16 3050 2094 b 2572 b 

8-8-16 3927 3396 ab 3661 ab 

16-8-16 4329 4502 a 4416 a 

24-8-16 4675 4029 a 4352 a 

     เฉลี่ย 3995 3505 3750 

     F-test: CV (a) = 27.0% (b) = 26.1% พันธุ์ (a) = ns, ปุ๋ย (b) = *,  axb = ns 

  ns = ไม่มีความแตกต่างทางสถิต ิ 

  * = แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 

  ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันมีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95       

เปอร์เซ็นต ์โดยวิธี DMRT 



  ตารางที่ 7  ผลของการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนต่อดัชนีการเก็บเกี่ยว (HI) ของมันส าปะหลัง 2 พันธุ์ ที่ปลูกบนดินร่วนทราย

ชุดดินลาดหญ้า อ.ห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ฤดูปลูกปี 2554/2555 

ปุ๋ย (b) พันธุ์มันส าปะหลัง (a) เฉลี่ย 

N-P2O5-K2O/ไร่  CMR42-44-98 R11  

0-0-0 0.48 0.57 0.52 

ปุ๋ยไนโตรเจน    

0-8-16 0.58 0.60 0.59 

8-8-16 0.57 0.57 0.57 

16-8-16 0.60 0.57 0.59 

24-8-16 0.57 0.55 0.56 

     เฉลี่ย 0.58 0.57 0.58 

     F-test: CV (a) = 4.6% (b) = 5.0% พันธุ์ (a) = ns, ปุ๋ย (b) = ns,  axb = ns 

  ns = ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 

  ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันมีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95       

เปอร์เซ็นต ์โดยวิธี DMRT 

y = -7.5313x2 + 283.2x + 3610.6
R² = 0.9793

y = -7.9258x2 + 259.61x + 3173.3
R² = 0.8099

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000

0 8 16 24

Fr
es

h 
ro

ot
 y

ie
ld

 (k
g/

ra
i)

N fertilizer application (kg N/rai)

CHR 42-44-98 R11

 
ภาพที่ 1 การตอบสนองต่อปุ๋ยไนโตรเจนของมันส าปะหลัง 2 พันธ์ ที่ปลูกบนดินร่วนทรายชุดดินลาดหญ้า 

  ไร่เกษตรกร อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ฤดูปลูกปี 2554/2555 



 

 

ตารางท่ี 8  ผลของการใช้ปุ๋ยฟอสเฟตต่อผลผลิตหัวสด (กก./ไร่) ของมันส าปะหลัง 2 พันธุ์ ที่ปลูกบนดินร่วนทราย 

             ชุดดินลาดหญ้า อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ฤดูปลูกปี 2554/2555 

ปุ๋ย (b) พันธุ์มันส าปะหลัง (a) เฉลี่ย 

N-P2O5-K2O/ไร่  CMR42-44-98 R11  

16-0-16 2716 b 3495 b 3106 b 

16-8-16 6416 a 5819 a 6118 a 

16-16-16 5120 a 4988 ab 5054 a 

     เฉลี่ย 4751 4767 4759 

     F-test: CV (a) = 20.1% (b) = 20.5% พันธุ์ (a) = ns, ปุ๋ย (b) = **, axb = ns 

ns = ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 

** = แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99 เปอร์เซ็นต์ 

ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันมีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95     

เปอร์เซ็นต ์โดยวิธี DMRT 

 

 

 

ตารางท่ี 9  ผลของการใช้ปุ๋ยฟอสเฟตต่อปริมาณแป้ง (%) ของมันส าปะหลัง 2 พันธุ์ ที่ปลูกบนดินร่วนทราย 

             ชุดดินลาดหญ้า อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ฤดูปลูกปี 2554/2555 

ปุ๋ย (b) พันธุ์มันส าปะหลัง (a) เฉลี่ย 

N-P2O5-K2O/ไร่  CMR42-44-98 R11  

16-0-16 18.2 21.2 19.7 

16-8-16 18.7 23.8 21.2 

16-16-16 19.0 21.5 20.3 

     เฉลี่ย 18.6 22.2 20.4 



     F-test: CV (a) = 8.6% (b) = 10.4% พันธุ์ (a) = ns, ปุ๋ย (b) = ns, axb = ns 

ns = ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 

ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันมีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95     

เปอร์เซ็นต ์โดยวิธี DMRT 

 

 

ตารางท่ี 10  ผลของการใช้ปุ๋ยฟอสเฟตต่อผลผลิตแป้ง (กก./ไร่) ของมันส าปะหลัง 2 พันธุ์ ที่ปลูกบนดินร่วนทราย 

               ชุดดินลาดหญ้า อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ฤดูปลูกปี 2554/2555 

ปุ๋ย (b) พันธุ์มันส าปะหลัง (a) เฉลี่ย 

N-P2O5-K2O/ไร่  CMR42-44-98 R11  

16-0-16 495 b 732 b 614 c 

16-8-16 1200 a 1341 a 1271 a 

16-16-16 969 a 1060 ab 1014 b 

     เฉลี่ย 888 1044 966 

     F-test: CV (a) = 21.7% (b) = 18.9% พันธุ์ (a) = ns, ปุ๋ย (b) = **, axb = ns 

ns = ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 

** = แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99 เปอร์เซ็นต์ 

ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันมีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95     

เปอร์เซ็นต ์โดยวิธี DMRT 

 

 

 

 

ตารางท่ี 11  ผลของการใช้ปุ๋ยฟอสเฟตต่อความสูง (เซนติเมตร) ของมนัส าปะหลัง 2 พันธุ์ ที่ปลูกบนดินร่วนทราย 

               ชุดดินลาดหญ้า อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ฤดูปลูกปี 2554/2555 

ปุ๋ย (b) พันธุ์มันส าปะหลัง (a) เฉลี่ย 



N-P2O5-K2O/ไร่  CMR42-44-98 R11  

16-0-16 152 c 181 b 167 

16-8-16 232 a 201 a 217 

16-16-16 184 b 210 a 197 

     เฉลี่ย 189 197 194 

     F-test: CV (a) = 4.1% (b) = 2.8% พันธุ์ (a) = ns, ปุ๋ย (b) = **, axb = ** 

** = แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99 เปอร์เซ็นต์ 

ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันมีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ร ะดับความเชื่อมั่น 95     

เปอร์เซ็นต ์โดยวิธี DMRT 

 

 

ตารางท่ี 12  ผลของการใช้ปุ๋ยฟอสเฟตต่อน้ าหนักสดต้นใบ (กก./ไร่) ของมันส าปะหลัง 2 พันธุ์ ที่ปลูกบนดินร่วนทราย 

               ชุดดินลาดหญ้า อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ฤดูปลูกปี 2554/2555 

ปุ๋ย (b) พันธุ์มันส าปะหลัง (a) เฉลี่ย 

N-P2O5-K2O/ไร่  CMR42-44-98 R11  

16-0-16 1640 b 3162 2401 b 

16-8-16 4329 a 4502 4416 a 

16-16-16 2463 ab 4018 3241 ab 

     เฉลี่ย 2820 3894 3352 

     F-test: CV (a) = 12.3% (b) = 32.4% พันธุ์ (a) = ns, ปุ๋ย (b) = *, axb = ns 

ns = ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 

** = แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99 เปอร์เซ็นต์ 

ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันมีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95     

เปอร์เซ็นต ์โดยวิธี DMRT 

 

 



 

 

ตารางท่ี 13  ผลของการใช้ปุ๋ยฟอสเฟตต่อดัชนีการเก็บเก่ียว (HI) ของมันส าปะหลัง 2 พันธุ์ ที่ปลูกบนดินร่วนทราย 

               ชุดดินลาดหญ้า อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ฤดูปลูกปี 2554/2555 

ปุ๋ย (b) พันธุ์มันส าปะหลัง (a) เฉลี่ย 

N-P2O5-K2O/ไร่  CMR42-44-98 R11  

16-0-16 0.63 0.56 0.59 

16-8-16 0.60 0.57 0.59 

16-16-16 0.67 0.56 0.62 

     เฉลี่ย 0.63 0.56 0.60 

     F-test: CV (a) = 4.9% (b) = 10.5% พันธุ์ (a) = ns, ปุ๋ย (b) = ns, axb = ns 

ns = ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 

ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันมีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดั บความเชื่อมั่น 95     

เปอร์เซ็นต ์โดยวิธี DMRT 

 

 

 

 



ภาพที่ 2 การตอบสนองต่อปุ๋ยฟอสเฟตของมันส าปะหลัง 2 พันธุ์ ที่ปลูกบนดินร่วนทรายชุดดินลาดหญ้า 

  ไร่เกษตรกร อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ฤดูปลูกปี 2554/2555 

 

 

 

ตารางท่ี 14  ผลของการใช้ปุ๋ยโพแทชต่อผลผลิตหัวสด (กก./ไร่) ของมันส าปะหลัง 2 พันธุ์ ที่ปลูกบนดินร่วนทราย 

               ชุดดินลาดหญ้า อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ฤดูปลูกปี 2554/2555 

ปุ๋ย (b) พันธุ์มันส าปะหลัง (a) เฉลี่ย 

N-P2O5-K2O/ไร่  CMR42-44-98 R11  

16-8-0 2508 c 3418 b 2963 c 

16-8-8 3205 c 5175 a 4190 b 

16-8-16 6416 a 5819 a 6118 a 

16-8-24 4790 b 4620 ab 4705 b 

     เฉลี่ย 4230 4758 4494 

     F-test: CV (a) = 25.4% (b) = 19.4% พันธุ์ (a) = ns, ปุ๋ย (b) = **, axb = ns 

ns = ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 

** = แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99 เปอร์เซน็ต์ 

ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันมีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95     

เปอร์เซ็นต ์โดยวิธี DMRT 

 

 

ตารางท่ี 15  ผลของการใช้ปุ๋ยโพแทชต่อปริมาณแป้ง (%) ของมันส าปะหลัง 2 พันธุ์ ที่ปลูกบนดินร่วนทราย 

               ชุดดินลาดหญ้า อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ฤดูปลูกปี 2554/2555 

ปุ๋ย (b) พันธุ์มันส าปะหลัง (a) เฉลี่ย 

N-P2O5-K2O/ไร่  CMR42-44-98 R11  

16-8-0 14.5 b 22.8 b 18.7 b 



16-8-8 16.7 ab 22.7 b 19.7 b 

16-8-16 18.7 ab 23.8 ab 21.2 ab 

16-8-24 19.7 a 28.3 a 24.0 a 

     เฉลี่ย 17.4 b 24.4 a 20.9 

     F-test: CV (a) = 12.3% (b) = 12.4% พันธุ์ (a) = *, ปุ๋ย (b) = *, axb = ns 

ns = ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 

* = แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 

ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันมีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95     

เปอร์เซ็นต ์โดยวิธี DMRT 

 

 

ตารางท่ี 16  ผลของการใช้ปุ๋ยโพแทชต่อผลผลิตแป้ง (กก./ไร่) ของมันส าปะหลัง 2 พันธุ์ ที่ปลูกบนดินร่วนทราย 

               ชุดดินลาดหญ้า อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ฤดูปลูกปี 2554/2555 

ปุ๋ย (b) พันธุ์มันส าปะหลัง (a) เฉลี่ย 

N-P2O5-K2O/ไร่  CMR42-44-98 R11  

16-8-0 370 c 803 a 586 c 

16-8-8 524 bc 1180 ab 852 bc 

16-8-16 1200 a 1341 a 1271 a 

16-8-24 965 ab 1309 a 1137 ab 

     เฉลี่ย 765  1158  961 

     F-test: CV (a) = 33.0% (b) = 27.3% พันธุ์ (a) = ns, ปุ๋ย (b) = **, axb = ns 

ns = ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 

** = แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99 เปอร์เซ็นต์ 

ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันมีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95     

เปอร์เซ็นต ์โดยวิธี DMRT 

 



ตารางท่ี 17  ผลของการใช้ปุ๋ยโพแทชต่อความสูง (เซนติเมตร) ของมันส าปะหลัง 2 พันธุ์ ที่ปลูกบนดินร่วนทราย 

               ชุดดินลาดหญ้า อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ฤดูปลูกปี 2554/2555 

ปุ๋ย (b) พันธุ์มันส าปะหลัง (a) เฉลี่ย 

N-P2O5-K2O/ไร่  CMR42-44-98 R11  

16-8-0 152 c 174 163 b 

16-8-8 171 bc 210 191 ab 

16-8-16 232 a 201 217 a 

16-8-24 202 ab 182 192 ab 

     เฉลี่ย 189 192 191 

     F-test: CV (a) = 20.9% (b) = 13.7% พันธุ์ (a) = ns, ปุ๋ย (b) = *, axb = ns 

ns = ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 

* = แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 

ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันมีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95     

เปอร์เซ็นต ์โดยวิธี DMRT 

 

 

ตารางท่ี 18  ผลของการใช้ปุ๋ยโพแทชต่อน้ าหนักสดต้นใบ (กก./ไร่) ของมันส าปะหลัง 2 พันธุ์ ที่ปลูกบนดินร่วนทราย 

               ชุดดินลาดหญ้า อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ฤดูปลูกปี 2554/2555 

ปุ๋ย (b) พันธุ์มันส าปะหลัง (a) เฉลี่ย 

N-P2O5-K2O/ไร่  CMR42-44-98 R11  

16-8-0 1899 2564 2231 

16-8-8 2020 4253 3137 

16-8-16 4329 3836 4082 

16-8-24 2508 3475 2992 

     เฉลี่ย 2689 3532 3110 

     F-test: CV (a) = 49.3% (b) = 43.3% พันธุ์ (a) = ns, ปุ๋ย (b) = ns, axb = ns 



ns = ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 

ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันมีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95     

เปอร์เซ็นต ์โดยวิธี DMRT 

 

 

ตารางท่ี 19  ผลของการใช้ปุ๋ยโพแทชต่อดัชนีการเก็บเก่ียว (HI) ของมันส าปะหลัง 2 พันธุ์ ที่ปลูกบนดินร่วนทราย 

               ชุดดินลาดหญ้า อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ฤดูปลูกปี 2554/2555 

ปุ๋ย (b) พันธุ์มันส าปะหลัง (a) เฉลี่ย 

N-P2O5-K2O/ไร่  CMR42-44-98 R11  

16-8-0 0.57 0.57 0.57 

16-8-8 0.60 0.56 0.58 

16-8-16 0.60 0.57 0.59 

16-8-24 0.67 0.59 0.63 

     เฉลี่ย 0.61 0.57 0.59 

     F-test: CV (a) = 10.2% (b) = 12.7% พันธุ์ (a) = ns, ปุ๋ย (b) = ns, axb = ns 

ns = ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 

ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันมีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95     

เปอร์เซ็นต ์โดยวิธี DMRT 

 

 



 
ภาพที่ 3 การตอบสนองต่อปุ๋ยโพแทชของมันส าปะหลัง 2 พันธุ์ ที่ปลูกบนดินร่วนทรายชุดดินลาดหญ้า 

  ไร่เกษตรกร อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ฤดูปลูกปี 2554/2555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ตารางที ่ก  แสดงต้นทุน รายได้ ก าไรสุทธิ ก าไรเพิ่ม ต้นทุนเพิ่ม และอัตราผลตอบแทนส่วนเพิ่ม (MRR)  

    เมื่อจ าหน่ายมันส าปะหลังในรูปหัวสดของการปลูกมันส าปะหลัง 2 พันธุ์ และการใส่ปุ๋ยอัตรา 

    ต่างๆ ที่ปลูกบนชุดดินลาดหญ้า จังหวัดกาญจนบุรี ฤดูฝนปี 2554 

วิธีการ 
ต้นทุน รายได้ ก าไรสุทธิ ก าไรเพ่ิม ต้นทุนเพิ่ม MRR 

(บาท/ไร่) (บาท/ไร่) (บาท/ไร่) (บาท/ไร่) (บาท/ไร่) (%) 

พันธุ์มันส าปะหลัง (V)       

CMR 42-44-98 3,380 8,296 4,916 - - - 

ระยอง 11 3,393 8,843 5,450 - - - 

ปุ๋ย (F) N-P2O5-K2O       

0-0-0 2,327 3,510 1,183 - - - 

ไนโตรเจน (กก.ไร่)       

0-8-16 3,959 7,375 3,416 - - - 

8-8-16 4,845 9,885 5,040 1,624 895 183 

16-8-16 5,856 12,848 6,992 3,576 1,897 193 

24-8-16 6,007 11,201 5,194 1,778 2,048 D 

ฟอสฟอรัส (กก./ไร่)       

16-0-16 4,404 6,523 2,119 - - - 

16-8-16 5,856 12,848 6,992 4,873 1,452 336 

16-16-16 5,872 10,613 4,719 2,600 1,468 D 

โพแทสเซียม (กก./ไร่)       

16-8-0 4,111 6,222 2,111 - - - 

16-8-8 4,943 8,799 3,856 1,745 832 210 

16-8-16 5,856 12,848 6,992 4,881 1,745 280 



16-8-24 5,731 9,881 4,150 2,039 1,620 2274 

D = dominate treatment 

ปี 2554 ราคาหัวมันสด 2.10 บาท/กิโลกรัม (แป้ง 30%) ลดลง % ละ 0.03 บาท/กิโลกรัม 

ค่าขุดและค่าขนส่ง 0.40 บาท/กิโลกรัม, ค่าปลูก ค่าใส่ปุ๋ยและดูแลรักษา 1,720 บาท/ไร่ 

วิธีการไม่ใส่ปุ๋ย 1,520 บาท/ไร่, ปุ๋ย 21-0-0 ราคา 11.60 บาท/กิโลกรัม,  

ปุ๋ย 46-0-0 ราคา 21.80 บาท/กิโลกรัม 

ปุ๋ย 0-46-0  ราคา  27.00 บาท/กก.  ปุ๋ย 0-0-60  ราคา   18.30 บาท/กก. 

ตารางท่ี 20  ผลของการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนต่อผลผลิตหัวสด (กก./ไร่) ของมันส าปะหลัง 2 พันธุ์ ที่ปลูกบนดินร่วนทราย 

               ชุดดินลาดหญ้า อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ฤดูปลูกปี 2555/2556 

ปุ๋ย (b) พันธุ์มันส าปะหลัง (a) เฉลี่ย 

N-P2O5-K2O/ไร่  R5 R11  

0-0-0 2317 2888 2603 

ปุ๋ยไนโตรเจน    

0-8-16 2963 b 3455 c 3209 c 

8-8-16 5160 a 5170 ab 5165 b 

16-8-16 6116 a 6029 a 6073 a 

24-8-16 5377 a 5035 b 5206 b 

     เฉลี่ย 4904 4922 4913 

     F-test: CV (a) = 2.6 % (b) = 10.6 % พันธุ์ (a) = ns, ปุ๋ย (b) = **, axb = ns 

  ns = ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 

  ** = แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ัน 99 เปอร์เซ็นต์ 

  ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันมีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95       

เปอร์เซ็นต ์โดยวิธี DMRT 

ตารางที่ 21  ผลของการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนต่อปริมาณแป้ง (%) ของมันส าปะหลัง 2 พันธุ์ ที่ปลูกบนดินร่วนทรายชุดดิน

ลาดหญ้า อ.ห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ฤดูปลูกปี 2555/2556 



ปุ๋ย (b) พันธุ์มันส าปะหลัง (a) เฉลี่ย 

N-P2O5-K2O/ไร่  R5 R11  

0-0-0 26.7 27.0 26.9 

ปุ๋ยไนโตรเจน    

0-8-16 26.8 27.1 27.0 

8-8-16 27.4 27.3 27.4 

16-8-16 27.8 26.5 27.2 

24-8-16 26.2 25.8 26.0 

     เฉลี่ย 27.1 26.7 26.9 

     F-test: CV (a) = 5.8 % (b) = 5.1 % พันธุ์ (a) = ns, ปุ๋ย (b) = ns, axb = ns 

  ns = ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 

  ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันมีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95       

เปอร์เซ็นต ์โดยวิธี DMRT 

 ตารางที่ 22  ผลของการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนต่อผลผลิตแป้ง (กก./ไร่) ของมันส าปะหลัง 2 พันธุ์ ที่ปลูกบนดินร่วนทราย 

ชุดดินลาดหญ้า อ.ห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ฤดูปลูกปี 2555/2556 

ปุ๋ย (b) พันธุ์มันส าปะหลัง (a) เฉลี่ย 

N-P2O5-K2O/ไร่  R5 R11  

0-0-0 624 780 702 

ปุ๋ยไนโตรเจน    

0-8-16 796 b 936 c 866 c 

8-8-16 1413 a 1413 ab 1413 b 

16-8-16 1698 a 1599 a 1648 a 

24-8-16 1410 a 1299 b 1354 b 

     เฉลี่ย 1329 1311 1320 

     F-test: CV (a) = 4.8 % (b) = 11.8 % พันธุ์ (a) = ns, ปุ๋ย (b) = **,  axb = ns 

  ns = ไม่มีความแตกต่างทางสถิต ิ



  ** = แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99 เปอร์เซ็นต์ 

  ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันมีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95       

เปอร์เซ็นต ์โดยวิธี DMRT 

  ตารางที่ 23  ผลของการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนต่อความสูง (เซนติเมตร) ของมันส าปะหลัง 2 พันธุ์ ที่ปลูกบนดินร่วนทราย   

ชุดดินลาดหญ้า อ.ห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ฤดูปลูกปี 2555/2556 

ปุ๋ย (b) พันธุ์มันส าปะหลัง (a) เฉลี่ย 

N-P2O5-K2O/ไร่  R5 R11  

0-0-0 163 158 161 

ปุ๋ยไนโตรเจน    

0-8-16 181 189 185 

8-8-16 199 200 200 

16-8-16 211 212 211 

24-8-16 206 183 195 

     เฉลี่ย 199 196 198 

     F-test: CV (a) = 19.9 % (b) = 8.5 % พันธุ์ (a) = ns, ปุ๋ย (b) = ns,  axb = ns 

  ns = ไม่มีความแตกต่างทางสถิต ิ

  ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันมีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95       

เปอร์เซ็นต ์โดยวิธี DMRT 

  ตารางที่ 24  ผลของการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนต่อน้ าหนักสดต้นใบ (กก./ไร่) ของมันส าปะหลัง 2 พันธุ์ ที่ปลูกบนดินร่วน

ทรายชุดดินลาดหญ้า อ.ห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ฤดูปลูกปี 2555/2556 

ปุ๋ย (b) พันธุ์มันส าปะหลัง (a) เฉลี่ย 

N-P2O5-K2O/ไร่  R5 R11  

0-0-0 1971 2214 2092 

ปุ๋ยไนโตรเจน    

0-8-16 2353 b 2405 b 2379 b 

8-8-16 2882 ab 2693 ab 2788 b 



16-8-16 3702 a 3654 a 3678 a 

24-8-16 2977 ab 3272 ab 3125 ab 

     เฉลี่ย 2979 3006 2992 

     F-test: CV (a) = 41.0 % (b) = 19.3 % พันธุ์ (a) = ns, ปุ๋ย (b) = *,  axb = ns 

  ns = ไม่มีความแตกต่างทางสถิต ิ  * = แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต ์

  ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันมีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95       

เปอร์เซ็นต ์โดยวิธี DMRT 

  ตารางที่ 25  ผลของการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนต่อดัชนีการเก็บเกี่ยว (HI) ของมันส าปะหลัง 2 พันธุ์ ที่ปลูกบนดินร่วนทราย

ชุดดินลาดหญ้า อ.ห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ฤดูปลูกปี 2555/2556 

ปุ๋ย (b) พันธุ์มันส าปะหลัง (a) เฉลี่ย 

N-P2O5-K2O/ไร่  R5 R11  

0-0-0 0.54 0.57 0.55 

ปุ๋ยไนโตรเจน    

0-8-16 0.55 b 0.59 0.57 b 

8-8-16 0.64 a 0.66 0.65 a 

16-8-16 0.62 ab 0.62 0.62 ab 

24-8-16 0.64 a 0.62 0.63 a 

     เฉลี่ย 0.62 0.62 0.62 

     F-test: CV (a) = 16.6 % (b) = 6.7 % พันธุ์ (a) = ns, ปุ๋ย (b) = *, axb = ns 

ns = ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ * = แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต ์

ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันมีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่ อมั่น 95            

เปอร์เซ็นต ์โดยวิธี DMRT 

 

 



 
ภาพที่ 4 การตอบสนองต่อปุ๋ยไนโตรเจนของมันส าปะหลัง 2 พันธ์ ที่ปลูกบนดินร่วนทรายชุดดินลาดหญ้า 

  ไร่เกษตรกร อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ฤดูปลูกปี 2555/2556 

 

 

ตารางท่ี 26  ผลของการใช้ปุ๋ยฟอสเฟตต่อผลผลิตหัวสด (กก./ไร่) ของมันส าปะหลัง 2 พันธุ์ ที่ปลูกบนดินร่วนทราย 

               ชุดดินลาดหญ้า อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ฤดูปลูกปี 2555/2556 

ปุ๋ย (b) พันธุ์มันส าปะหลัง (a) เฉลี่ย 

N-P2O5-K2O/ไร่  R5 R11  

16-0-16 5170 b 4473 b 4822 b 

16-8-16 6116 a 6029 a 6073 a 

16-16-16 5293 b 5163 b 5228 b 

     เฉลี่ย 5526 5222 5374 

     F-test: CV (a) = 11.2 % (b) = 6.9 % พันธุ์ (a) = ns, ปุ๋ย (b) = **, axb = ns 

ns = ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 

ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันมีค่าไม่แตกต่ างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95     

เปอร์เซ็นต ์โดยวิธี DMRT 

 



 

 

ตารางท่ี 27  ผลของการใช้ปุ๋ยฟอสเฟตต่อปริมาณแป้ง (%) ของมันส าปะหลัง 2 พันธุ์ ที่ปลูกบนดินร่วนทราย 

               ชุดดินลาดหญ้า อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ฤดูปลูกปี 2555/2556 

ปุ๋ย (b) พันธุ์มันส าปะหลัง (a) เฉลี่ย 

N-P2O5-K2O/ไร่  R5 R11  

16-0-16 26.8 26.6 26.7 

16-8-16 27.8 26.5 27.2 

16-16-16 26.6 26.8 26.7 

     เฉลี่ย 27.1 26.6 26.9 

     F-test: CV (a) = 4.4 % (b) = 5.0 % พันธุ์ (a) = ns, ปุ๋ย (b) = ns, axb = ns 

ns = ไม่มีความแตกต่างทางสถิต ิ

ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันมีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95     

เปอร์เซ็นต ์โดยวิธี DMRT 

 

 

ตารางท่ี 28  ผลของการใช้ปุ๋ยฟอสเฟตต่อผลผลิตแป้ง (กก./ไร่) ของมันส าปะหลัง 2 พันธุ์ ที่ปลูกบนดินร่วนทราย 

               ชุดดินลาดหญ้า อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ฤดูปลูกปี 2555/2556 

ปุ๋ย (b) พันธุ์มันส าปะหลัง (a) เฉลี่ย 

N-P2O5-K2O/ไร่  R5 R11  

16-0-16 1386 b 1199 b 1293 b 

16-8-16 1698 a 1599 a 1648 a 

16-16-16 1402 b 1384 b 1393 b 

     เฉลี่ย 1495 1394 1445 

     F-test: CV (a) = 10.8 % (b) = 7.8 % พันธุ์ (a) = ns, ปุ๋ย (b) = **, axb = ns 

ns = ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 



** = แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99 เปอร์เซ็นต์ 

ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันมีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่ อมั่น 95     

เปอร์เซ็นต ์โดยวิธี DMRT 

 

 

 

 

ตารางท่ี 29  ผลของการใช้ปุ๋ยฟอสเฟตต่อความสูง (เซนติเมตร) ของมันส าปะหลัง 2 พันธุ์ ที่ปลูกบนดินร่วนทราย 

               ชุดดินลาดหญ้า อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ฤดูปลูกปี 2555/2556 

ปุ๋ย (b) พันธุ์มันส าปะหลัง (a) เฉลี่ย 

N-P2O5-K2O/ไร่  R5 R11  

16-0-16 190 b 220 205 

16-8-16 211 a 212 211 

16-16-16 210 a 220 215 

     เฉลี่ย 204 217 210 

     F-test: CV (a) = 14.1 % (b) = 3.9 % พันธุ์ (a) = ns, ปุ๋ย (b) = ns, axb = * 

ns = ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 

* = แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 

ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันมีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95     

เปอร์เซ็นต ์โดยวิธี DMRT 

 

 

ตารางท่ี 30  ผลของการใช้ปุ๋ยฟอสเฟตต่อน้ าหนักสดต้นใบ (กก./ไร่) ของมันส าปะหลัง 2 พันธุ์ ที่ปลูกบนดินร่วนทราย 

               ชุดดินลาดหญ้า อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ฤดูปลูกปี 2555/2556 

ปุ๋ย (b) พันธุ์มันส าปะหลัง (a) เฉลี่ย 

N-P2O5-K2O/ไร่  R5 R11  



16-0-16 2876 b 3481 3178 

16-8-16 3702 a 3654 3678 

16-16-16 3347 a 3244 3296 

     เฉลี่ย 3308 3460 3384 

     F-test: CV (a) = 13.4 % (b) = 6.6 % พันธุ์ (a) = ns, ปุ๋ย (b) = *, axb = * 

ns = ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 

* = แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 

ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันมีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95     

เปอร์เซ็นต ์โดยวิธี DMRT 

 

 

 

ตารางท่ี 31  ผลของการใช้ปุ๋ยฟอสเฟตต่อดัชนีการเก็บเก่ียว (HI) ของมันส าปะหลัง 2 พันธุ์ ที่ปลูกบนดินร่วนทราย 

               ชุดดินลาดหญ้า อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ฤดูปลูกปี 2555/2556 

ปุ๋ย (b) พันธุ์มันส าปะหลัง (a) เฉลี่ย 

N-P2O5-K2O/ไร่  R5 R11  

16-0-16 0.64 0.56 0.60 

16-8-16 0.62 0.62 0.62 

16-16-16 0.61 0.61 0.61 

     เฉลี่ย 0.63 0.60 0.61 

     F-test: CV (a) = 4.0 % (b) = 4.5 % พันธุ์ (a) = ns, ปุ๋ย (b) = ns, axb = ns 

ns = ไม่มีความแตกต่างทางสถิต ิ

ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันมีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95     

เปอร์เซ็นต ์โดยวิธี DMRT 

 



 
ภาพที่ 5 การตอบสนองต่อปุ๋ยฟอสเฟตของมันส าปะหลัง 2 พันธุ์ ที่ปลูกบนดินร่วนทรายชุดดินลาดหญ้า 

  ไร่เกษตรกร อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ฤดูปลูกปี 2555/2556 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 32  ผลของการใช้ปุ๋ยโพแทชต่อผลผลิตหัวสด (กก./ไร่) ของมันส าปะหลัง 2 พันธุ์ ที่ปลูกบนดินร่วนทราย 

               ชุดดินลาดหญ้า อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ฤดูปลูกปี 2555/2556 

ปุ๋ย (b) พันธุ์มันส าปะหลัง (a) เฉลี่ย 

N-P2O5-K2O/ไร่  R5 R11  

16-8-0 3106 b 3492 b 3299 c 

16-8-8 5375 a 5514 a 5445 b 

16-8-16 6116 a 6029 a 6073 a 

16-8-24 5516 a 5781 a 5649 ab 

     เฉลี่ย 5028 5204 5116 

     F-test: CV (a) = 7.6 % (b) = 8.9 % พันธุ์ (a) = ns, ปุ๋ย (b) = **, axb = ns 



ns = ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 

** = แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99 เปอร์เซ็นต์ 

ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันมีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95     

เปอร์เซ็นต ์โดยวิธี DMRT 

 

 

ตารางที่ 33  ผลของการใช้ปุ๋ยโพแทชต่อปริมาณแป้ง (%) ของมันส าปะหลัง 2 พันธุ์ ที่ปลูกบนดินร่วนทราย 

               ชุดดินลาดหญ้า อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ฤดูปลูกปี 2555/2556 

ปุ๋ย (b) พันธุ์มันส าปะหลัง (a) เฉลี่ย 

N-P2O5-K2O/ไร่  R5 R11  

16-8-0 26.5 b 26.6 b 26.6 b 

16-8-8 27.3 ab 28.0 ab 27.7 ab 

16-8-16 27.8 ab 26.5 b 27.2 b 

16-8-24 28.5 a 28.8 a 28.7 a 

     เฉลี่ย 27.5 27.5 27.5 

     F-test: CV (a) = 1.7 % (b) = 3.5 % พันธุ์ (a) = ns, ปุ๋ย (b) = *, axb = ns 

ns = ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 

* = แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 

ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันมีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95     

เปอร์เซ็นต ์โดยวิธี DMRT 

 

 

ตารางท่ี 34  ผลของการใช้ปุ๋ยโพแทชต่อผลผลิตแป้ง (กก./ไร่) ของมันส าปะหลัง 2 พันธุ์ ที่ปลูกบนดินร่วนทราย 

               ชุดดินลาดหญ้า อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ฤดูปลูกปี 2555/2556 

ปุ๋ย (b) พันธุ์มันส าปะหลัง (a) เฉลี่ย 

N-P2O5-K2O/ไร่  R5 R11  



16-8-0 824 b 928 b 876 b 

16-8-8 1464 a 1543 a 1503 a 

16-8-16 1698 a 1599 a 1648 a 

16-8-24 1575 a 1663 a 1619 a 

     เฉลี่ย 1390 1433 1412 

     F-test: CV (a) = 5.9 % (b) = 9.2 % พันธุ์ (a) = ns, ปุ๋ย (b) = **, axb = ns 

ns = ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 

** = แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99 เปอร์เซ็นต์ 

ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันมีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95     

เปอร์เซ็นต ์โดยวิธี DMRT 

 

 

ตารางท่ี 35  ผลของการใช้ปุ๋ยโพแทชต่อความสูง (เซนติเมตร) ของมันส าปะหลัง 2 พันธุ์ ที่ปลูกบนดินร่วนทราย 

               ชุดดินลาดหญ้า อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ฤดูปลูกปี 2555/2556 

ปุ๋ย (b) พันธุ์มันส าปะหลัง (a) เฉลี่ย 

N-P2O5-K2O/ไร่  R5 R11  

16-8-0 194 223 214 

16-8-8 182 227 205 

16-8-16 211 212 211 

16-8-24 192 191 192 

     เฉลี่ย 195 216 205 

     F-test: CV (a) = 7.2 % (b) = 8.1 % พันธุ์ (a) = ns, ปุ๋ย (b) = ns, axb = ns 

ns = ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 

ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันมีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95     

เปอร์เซ็นต ์โดยวิธี DMRT 

 



ตารางท่ี 36  ผลของการใช้ปุ๋ยโพแทชต่อน้ าหนักสดต้นใบ (กก./ไร่) ของมันส าปะหลัง 2 พันธุ์ ที่ปลูกบนดินร่วนทราย 

               ชุดดินลาดหญ้า อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ฤดูปลูกปี 2555/2556 

ปุ๋ย (b) พันธุ์มันส าปะหลัง (a) เฉลี่ย 

N-P2O5-K2O/ไร่  R5 R11  

16-8-0 2848 3571 3210 

16-8-8 2890 3858 3374 

16-8-16 3702 3654 3678 

16-8-24 2995 2993 2994 

     เฉลี่ย 3109 3519 3314 

     F-test: CV (a) = 20.5 % (b) = 13.1 % พันธุ์ (a) = ns, ปุ๋ย (b) = ns, axb = ns 

ns = ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 

ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันมีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95     

เปอร์เซ็นต์ โดยวิธี DMRT 

 

 

ตารางท่ี 37  ผลของการใช้ปุ๋ยโพแทชต่อดัชนีการเก็บเก่ียว (HI) ของมันส าปะหลัง 2 พันธุ์ ที่ปลูกบนดินร่วนทราย 

               ชุดดินลาดหญ้า อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ฤดูปลูกปี 2555/2556 

ปุ๋ย (b) พันธุ์มันส าปะหลัง (a) เฉลี่ย 

N-P2O5-K2O/ไร่  R5 R11  

16-8-0 0.60 0.55 b 0.58 b 

16-8-8 0.65 0.60 ab 0.62 ab 

16-8-16 0.62 0.62 ab 0.62 ab 

16-8-24 0.65 0.66 a 0.66 a 

     เฉลี่ย 0.63 0.61 0.62 

     F-test: CV (a) = 8.0 % (b) = 6.7 % พันธุ์ (a) = ns, ปุ๋ย (b) = *, axb = ns 

ns = ไม่มีความแตกต่างทางสถิต ิ



* = แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 

ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันมีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95     

เปอร์เซ็นต ์โดยวิธี DMRT 

 

 

 

 
ภาพที่ 6 การตอบสนองต่อปุ๋ยโพแทชของมันส าปะหลัง 2 พันธุ์ ที่ปลูกบนดินร่วนทรายชุดดินลาดหญ้า 

  ไร่เกษตรกร อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ฤดูปลูกปี 2555/2556 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ ข  แสดงต้นทุน รายได้ ก าไรสุทธิ ก าไรเพิ่ม ต้นทุนเพิ่ม และอัตราผลตอบแทนส่วนเพิ่ม (MRR)  

    เมื่อจ าหน่ายมันส าปะหลังในรูปหัวสดของการปลูกมันส าปะหลัง 2 พันธุ์ และการใส่ปุ๋ยอัตรา 

    ต่างๆ ที่ปลูกบนชุดดินลาดหญ้า จังหวัดกาญจนบุรี ฤดูฝนปี 2555 

วิธีการ 
ต้นทุน รายได้ ก าไรสุทธิ ก าไรเพ่ิม ต้นทุนเพิ่ม MRR 

(บาท/ไร่) (บาท/ไร่) (บาท/ไร่) (บาท/ไร่) (บาท/ไร่) (%) 

พันธุ์มันส าปะหลัง (V)       

ระยอง 5 3,380 10,298 6,918 - - - 

ระยอง 11 3,393 10,336 6,943 - - - 

ปุ๋ย (F) N-P2O5-K2O       

0-0-0 2,327 3,510 1,183 - - - 

ไนโตรเจน (กก.ไร่)       

0-8-16 3,959 6,739 2,780 - - - 

8-8-16 4,845 10,847 6,002 3,222 895 364 

16-8-16 5,856 12,753 6,897 4,117 1,897 D 

24-8-16 6,007 10,933 4,926 2,146 2,048 D 

ฟอสฟอรัส (กก./ไร่)       

16-0-16 4,404 10,126 5,722 - - - 



16-8-16 5,856 12,753 6,897 1,175 1,452 118 

16-16-16 5,872 10,979 5,085 -637 1,468 D 

โพแทสเซียม (กก./ไร่)       

16-8-0 4,111 6,928 2,817 - - - 

16-8-8 4,943 11,435 6,492 3,675 832 D 

16-8-16 5,856 12,753 6,897 4,080 1,745 44 

16-8-24 5,731 11,863 6,132 3,315 1,602 D 

D = dominate treatment 

ปี 2555 ราคาหัวมันสด 2.10 บาท/กิโลกรัม (แป้ง 30%) ลดลง % ละ 0.03 บาท/กิโลกรัม 

ค่าขุดและค่าขนส่ง 0.40 บาท/กิโลกรัม, ค่าปลูก ค่าใส่ปุ๋ยและดูแลรักษา 1,720 บาท/ไร่ 

วิธีการไม่ใส่ปุ๋ย 1,520 บาท/ไร่, ปุ๋ย 21-0-0 ราคา 11.60 บาท/กิโลกรัม,  

ปุ๋ย 46-0-0 ราคา 21.80 บาท/กิโลกรัม 

ปุ๋ย 0-46-0  ราคา  27.00 บาท/กก.  ปุ๋ย 0-0-60  ราคา   18.30 บาท/กก. 

ตารางท่ี 38  ผลวิเคราะห์สมบัติทางเคมีของดินก่อนปลูกมันส าปะหลัง จ.นครสวรรค์ 

ฤดูปลูก ระดับความลึก pH O.M. EC Avai P Exch K Texture 

 (ซม.) (1:1) (%) (mS/cm) (mg/kg)  

56/57 0-20 6.9 1.41 0.03 18 131 Clay 

 20-50 4.6 1.08 0.03 5.1 28 Clay 

57/58 0-20 6.6 1.69 0.03 24 154 Clay 

 20-50 4.7 1.01 0.03 7 34 Clay 

ทีม่า : ห้องปฏิบัติการกลาง กลุ่มวิจัยปฐพีวิทยา 

ตารางท่ี 39 ผลของปุ๋ยไนโตรเจนต่อผลผลิตหัวสดและผลผลิตแป้งของมันส าปะหลัง 2 พันธุ์ ที่ปลูกบนดินเหนียว 

      ชุดดินวังไฮ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ ฤดูฝนปี 2556/2557-2557/2558 

 ผลผลิตหัวสด ผลผลิตแป้ง 

กรรมวิธี ปี 2556 ปี 2557 เฉลี่ย ปี 2556 ปี 2557 เฉลี่ย 



 (กิโลกรัม/ไร่) (กิโลกรัม/ไร่) 

พันธุ์มันส าปะหลัง (V)       

เกษตรศาสตร์ 50 3937 4491 4214 868 1063 965 b 

ระยอง 86-13 3694 5152 4423 993 1388 1190 a 

     F-test ns ns <1 ns ns * 

     CV. (%) 18.5 20.3 19.8 27.3 23.9 25.4 

N-P2O5-K2O/ไร่ (F)       

0-8-16 3919 4507 4213 942 1165 1053 

8-8-16 3883 5324 4603 929 1363 1146 

16-8-16 3889 4941 4415 908 1258 1083 

24-8-16 3572 4514 4043 942 1117 1030 

     เฉลี่ย 3816 4821 4318 930 1226 1078 

     F-test   ns * * ns ns ns 

     CV. (%) 12.8 10.0 11.2 15.2 12.9 13.9 

     VxF ns ** * * ** ** 

ns = ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 

*, ** = แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 และ 99 เปอร์เซ็นต ์

ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันมีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 

เปอร์เซ็นต ์โดยวิธี DMRT  

 

ตารางท่ี 40 ผลของปุ๋ยไนโตรเจนต่อปริมาณแป้งและดัชนีการเก็บเก่ียวของมันส าปะหลัง 2 พันธุ์ ที่ปลูกบนดินเหนียว 

      ชุดดินวังไฮ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ ฤดูฝนปี 2556/2557-2557/2558 

 ปริมาณแป้งในหัวสด ดัชนีการเก็บเก่ียว 

กรรมวิธี ปี 2556 ปี 2557 เฉลี่ย ปี 2556 ปี 2557 เฉลี่ย 

 (เปอร์เซ็นต์)  

พันธุ์มันส าปะหลัง (V)       



เกษตรศาสตร์ 50 22.2 23.6 22.9 0.59 0.48 0.53 b 

ระยอง 86-13 26.8 26.9 26.9 0.68 0.63 0.65 a 

     F-test ns * ** ns * ** 

     CV. (%) 11.7 3.8 6.9 11.4 15.4 13.3 

N-P2O5-K2O/ไร่ (F)       

0-8-16 24.2 25.8 25.4 0.69 a 0.61 a 0.65 a 

8-8-16 24.1 25.6 24.8 0.63 a 0.57 ab 0.60 a  

16-8-16 23.2 25.2 24.2 0.62 a 0.54 b 0.58 ab 

24-8-16 26.5 24.3 25.4 0.59 b 0.49 c 0.54 b 

     เฉลี่ย 24.5 25.2 24.9 0.63 0.55 0.59 

     F-test   ns ns ns * ** ** 

     CV. (%) 10.8 5.4 7.2 7.5 6.0 6.9 

     VxF ns ns ns * ns ns 

ns = ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 

*, ** = แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 และ 99 เปอร์เซ็นต ์

ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันมีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 

เปอร์เซ็นต ์โดยวิธี DMRT  

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 41 ผลของปุ๋ยไนโตรเจนต่อความสูงและน้ าหนักสดต้นใบของมันส าปะหลัง 2 พันธุ์ ที่ปลูกบนดินเหนียว 



      ชุดดินวังไฮ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ ฤดูฝนปี 2556/2557-2557/2558 

 ความสูง น้ าหนักสดต้นใบ 

กรรมวิธี ปี 2556 ปี 2557 เฉลี่ย ปี 2556 ปี 2557 เฉลี่ย 

 (เซนติเมตร) (กิโลกรัม/ไร่) 

พันธุ์มันส าปะหลัง (V)       

เกษตรศาสตร์ 50 211 a 312 a 262 a 2814 5017 a 3916 a 

ระยอง 86-13 159 b 215 b 187 b 1783 3026 b 2404 b 

     F-test * * * ns * ** 

     CV. (%) 14.7 11.2 9.2 35.6 27.5 30.8 

N-P2O5-K2O/ไร่ (F)       

0-8-16 174 235 b 205 b 1768 b 3181 c 2475 b 

8-8-16 183 260 ab 222 ab 2283 a 4006 b 3144 a 

16-8-16 194 264 a 229 a 2632 a 4050 b 3341 a 

24-8-16 189 295 a 242 a 2511 a 4848 a 3680 a 

     เฉลี่ย 185 263 224 2299 4021 3160 

     F-test   ns * * * ** ** 

     CV. (%) 6.2 9.5 7.4 19.1 15.2 16.8 

     VxF ** * * * ns ns 

ns = ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 

*, ** = แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ัน 95 และ 99 เปอร์เซ็นต ์

ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันมีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 

เปอร์เซ็นต ์โดยวิธี DMRT  



 
ภาพที่ 7 การตอบสนองของปุ๋ยไนโตรเจนต่อผลผลิตหัวสดกับมันส าปะหลัง 2 พันธุ์ เฉลี่ย 2 ปี ที่ปลูกบนดิเหนียว 

  ชุดดินวังไฮ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ ฤดูปลูกปี 2556/2557-2557/2558 

 

ตารางท่ี 42 แสดงผลผลิต ต้นทุน รายได้ ก าไรสุทธิ  ก าไรเพ่ิม  และอัตราผลตอบแทนส่วนเพิ่ม(MRR) 

                ของมันส าปะหลัง 2 พันธุ์ และการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนอัตราต่าง ๆ ที่ปลูกบนดินเหนียวชุดดินวังไฮ  

                ณ ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ เฉลี่ย 2 ปี (2556/2557-2557/2558)  

พันธุ์มันส าปะหลัง ผลผลิต 

(กก./ไร่) 

ต้นทุน 

(บาท/ไร่) 

รายได้ 

(บาท/ไร่) 

ก าไรสุทธิ 

(บาท/ไร่) 

MRR 

(%) 

เกษตรศาสตร์ 50    4,214 2,800 10,535 7,735 - 

ระยอง86-13 4,423 2,800 11,058 8,258 - 

ปุ๋ย (กก.N-P2O5-K2O/ไร่)      

0-8-16 4,213 944 10,533 9,588 - 

8-8-16 4,603 1,068 11,508 10,439 685 

16-8-16 4,415 1,303 11,038 9,735 D 

24-8-16 4,043 1,551 10,108 8,556 D 

D = Dominated treatment 

ปี 2556-2558  ราคาหัวมัน 2.50 บาท/กิโลกรัม  ค่าปลูกและค่าใส่ปุ๋ย ดูแลรักษา  2,800  บาท/ไร่  

ปุ๋ย 46-0-0  ราคา  11.80 บาท/กก. ปุ๋ย18-46-0  ราคา 20.00 บาท/กิโลกรัม 



ปุ๋ย 0-46-0  ราคา  27.00 บาท/กก.  ปุ๋ย 0-0-60  ราคา  18.30 บาท/กิโลกรัม 
 
 
 
ตารางท่ี 43 ผลของปุ๋ยฟอสเฟตต่อผลผลิตหัวสดและผลผลิตแป้งของมันส าปะหลัง 2 พันธุ์ ที่ปลูกบนดินเหนียว 

      ชุดดินวังไฮ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ ฤดูฝนปี 2556/2557-2557/2558 

 ผลผลิตหัวสด ผลผลิตแป้ง 

กรรมวิธี ปี 2556 ปี 2557 เฉลี่ย ปี 2556 ปี 2557 เฉลี่ย 

 (กิโลกรัม/ไร่) (กิโลกรัม/ไร่) 

พันธุ์มันส าปะหลัง (V)       

เกษตรศาสตร์ 50 3760 4274 b 4017 801 941 b 871 b 

ระยอง 86-13 3633 5276 a 4454 978 1423 a 1200 a 

     F-test ns * ns ns * * 

     CV. (%) 26.6 10.5 21.1 40.7 17.2 28.9 

N-P2O5-K2O/ไร่ (F)       

16-0-16 3425 4740 4083 852 1181 1016 

16-4-16 3453 4533 3999 814 1142 978 

16-8-16 3889 4941 4415 908 1258 1083 

16-16-16 4019 4886 4452 984 1145 1065 

     เฉลี่ย 3697 4775 4236 889 1182 1035 

     F-test   ns ns ns ns ns ns 

     CV. (%) 18.4 11.0 12.4 22.1 12.3 16.7 

     VxF ns ns ns ns ns ns 

ns = ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 

* = แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 

ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันมีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 

เปอร์เซ็นต ์โดยวิธี DMRT  



 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 44 ผลของปุ๋ยฟอสเฟตต่อปริมาณแป้งและดัชนีการเก็บเก่ียวของมันส าปะหลัง 2 พันธุ์ ที่ปลูกบนดินเหนียว 

      ชุดดินวังไฮ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ ฤดูฝนปี 2556/2557-2557/2558 

 ปริมาณแป้งในหัวสด ดัชนีการเก็บเก่ียว 

กรรมวิธี ปี 2556 ปี 2557 เฉลี่ย ปี 2556 ปี 2557 เฉลี่ย 

 (เปอร์เซ็นต์)  

พันธุ์มันส าปะหลัง (V)       

เกษตรศาสตร์ 50 21.3 b 22.0 b 21.7 b 0.54 0.47 b 0.50 b 

ระยอง 86-13 27.2 a 27.0 a 27.1 a 0.63 0.61 a 0.62 a 

     F-test * * ** ns * * 

     CV. (%) 7.5 7.8 8.0 25.2 11.2 19.9 

N-P2O5-K2O/ไร่ (F)       

16-0-16 24.8 24.8 24.8 0.57 0.54 0.56 

16-4-16 24.3 25.0 24.6 0.56 0.50 0.53 

16-8-16 23.2 25.2 24.2 0.62 0.55 0.58 

16-16-16 24.8 23.1 23.9 0.59 0.55 0.57 

     เฉลี่ย 24.3 24.5 24.4 0.58 0.54 0.56 

     F-test   ns ns ns ns ns ns 

     CV. (%) 7.8 7.2 7.4 8.2 8.7 8.5 



     VxF ns ns ns * ns * 

ns = ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 

*, ** = แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 และ 99 เปอร์เซ็นต ์

ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันมีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 

เปอร์เซน็ต์ โดยวิธี DMRT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ตารางท่ี 45 ผลของปุ๋ยฟอสเฟตต่อความสูงและน้ าหนักสดต้นใบของมันส าปะหลัง 2 พันธุ์ ที่ปลูกบนดินเหนียว 

       ชุดดินวังไฮ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ ฤดูฝนปี 2556/2557-2557/2558 

 ความสูง น้ าหนักสดต้นใบ 

กรรมวิธี ปี 2556 ปี 2557 เฉลี่ย ปี 2556 ปี 2557 เฉลี่ย 

 (เซนติเมตร) (กิโลกรัม/ไร่) 

พันธุ์มันส าปะหลัง (V)       

เกษตรศาสตร์ 50 225 a 303 a 264 a 3219 a 5035 4127 a 

ระยอง 86-13 157 b 222 b 190 b 2081 b 3450 2765 b 

     F-test ** * * * ns * 

     CV. (%) 1.4 16.8 6.9 23.9 32.9 39.5 

N-P2O5-K2O/ไร่ (F)       

16-0-16 183 264 224 2638 4213 3426 

16-4-16 191 268 230 2508 4548 3528 



16-8-16 194 264 229 2632 4174 3403 

16-16-16 196 253 225 2822 4036 3429 

     เฉลี่ย 191 262 227 2650 4243 3446 

     F-test   ns ns ns ns ns ns 

     CV. (%) 10.3 9.0 7.6 20.7 15.5 17.6 

     VxF ns ns ns ns ns ns 

ns = ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 

*, ** = แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 และ 99 เปอร์เซ็นต ์

ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันมีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 

เปอร์เซ็นต ์โดยวิธี DMRT  

 
ภาพที่ 8 การตอบสนองของปุ๋ยฟอสเฟตต่อผลผลิตหัวสดกับมันส าปะหลัง 2 พันธุ์ ที่ปลูกบนดินเหนียวชุดดินวังไฮ 

  อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ ฤดูปลูกปี 2556/2557-2557/2558 

 

ตารางท่ี 46 แสดงผลผลิต ต้นทุน รายได้ ก าไรสุทธิ  ก าไรเพ่ิม  และอัตราผลตอบแทนส่วนเพิ่ม(MRR) 

               ของมันส าปะหลัง 2 พันธุ์ และการใส่ปุ๋ยฟอสเฟตอัตราต่าง ๆ ที่ปลูกบนดินเหนียวชุดดินวังไฮ  

               ณ ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ เฉลี่ย 2 ปี (2556/2557-2557/2558)  

พันธุ์มันส าปะหลัง ผลผลิต 

(กก./ไร่) 

ต้นทุน 

(บาท/ไร่) 

รายได้ 

(บาท/ไร่) 

ก าไรสุทธิ 

(บาท/ไร่) 

MRR 

(%) 



เกษตรศาสตร์ 50    4,017 2,800 10,043 7,243 - 

ระยอง86-13 4,454 2,800 11,135 8,335 - 

ปุ๋ย (กก.N-P2O5-K2O/ไร่)      

16-0-16 4,083 1,031 10,208 9,176 - 

16-4-16 3,993 1,174 9,983 8,809 D 

16-8-16 4,415 1,303 11,038 9,735 205 

16-16-16 4,452 1,594 11,130 9,536 D 

D = Dominated treatment 

ปี 2556-2558  ราคาหัวมัน 2.50 บาท/กิโลกรัม  ค่าปลูกและค่าใส่ปุ๋ย ดูแลรักษา  2,800  บาท/ไร่  

ปุ๋ย 46-0-0  ราคา  11.80 บาท/กก. ปุ๋ย18-46-0  ราคา 20.00 บาท/กิโลกรัม 

ปุ๋ย 0-46-0  ราคา  27.00 บาท/กก.  ปุ๋ย 0-0-60  ราคา  18.30 บาท/กิโลกรัม 
 

 

 

ตารางท่ี 47  ผลของปุ๋ยโพแทชต่อผลผลิตหัวสดและผลผลิตแป้งของมันส าปะหลัง 2 พันธุ์ ที่ปลูกบนดินเหนียว 

       ชุดดินวังไฮ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ ฤดูฝนปี 2556/2557-2557/2558 

 ผลผลิตหัวสด ผลผลิตแป้ง 

กรรมวิธี ปี 2556 ปี 2557 เฉลี่ย ปี 2556 ปี 2557 เฉลี่ย 

 (กิโลกรัม/ไร่) (กิโลกรัม/ไร่) 

พันธุ์มันส าปะหลัง (V)       

เกษตรศาสตร์ 50 3975 4481 4228 931 1048 b 989 b 

ระยอง 86-13 3736 5132 4434 1017 1390 a 1203 a 

     F-test ns ns ns ns * ** 

     CV. (%) 11.5 17.6 15.6 16.8 13.4 13.7 

N-P2O5-K2O/ไร่ (F)       

16-8-0 3918 4826 4372 1025 1220 1123 



16-8-8 3606 4776 4191 938 1212 1075 

16-8-16 3889 4941 4415 908 1258 1083 

16-8-24 4008 4684 4346 1023 1186 1105 

     เฉลี่ย 3855 4807 4331 974 1219 1096 

     F-test   ns ns ns ns ns ns 

     CV. (%) 11.4 8.3 9.7 12.1 11.5 11.9 

     VxF ns ns ** ns ns ** 

ns = ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 

*, ** = แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 และ 99 เปอร์เซ็นต ์

ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันมีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 

เปอร์เซ็นต ์โดยวิธี DMRT  

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 48  ผลของปุ๋ยโพแทชต่อปริมาณแป้งและดัชนีการเก็บเก่ียวของมันส าปะหลัง 2 พันธุ์ ที่ปลูกบนดินเหนียว 

       ชุดดินวังไฮ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ ฤดูฝนปี 2556/2557-2557/2558 

 ปริมาณแป้งในหัวสด ดัชนีการเก็บเก่ียว 

กรรมวิธี ปี 2556 ปี 2557 เฉลี่ย ปี 2556 ปี 2557 เฉลี่ย 

 (เปอร์เซ็นต์)  

พันธุ์มันส าปะหลัง (V)       

เกษตรศาสตร์ 50 22.8 b 23.6 b 23.2 b 0.56 0.47 0.52 b 



ระยอง 86-13 27.2 a 26.9 a 27.1 a 0.64 0.62 0.63 a 

     F-test * * ** ns ns * 

     CV. (%) 6.5 3.6 5.2 12.2 27.6 20.6 

N-P2O5-K2O/ไร่ (F)       

16-8-0 24.8 a 24.8 24.8  0.59 0.54 0.57 

16-8-8 26.1 a 25.9 26.0  0.60 0.55 0.58 

16-8-16 23.8 b 25.6 24.7  0.62 0.55 0.58 

16-8-24 25.7 a 25.2 25.5  0.60 0.54 0.57 

     เฉลี่ย 25.1 25.3 25.2 0.60 0.54 0.57 

     F-test   ** ns ns ns ns ns 

     CV. (%) 4.8 6.9 6.0 9.1 7.4 8.4 

     VxF * ns * * ns * 

ns = ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 

*, ** = แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 และ 99 เปอร์เซ็นต ์

ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันมีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 

เปอร์เซ็นต ์โดยวิธี DMRT  

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 49  ผลของปุ๋ยโพแทชต่อความสูงและน้ าหนักสดต้นใบของมันส าปะหลัง 2 พันธุ์ ที่ปลูกบนดินเหนียว 

       ชุดดินวังไฮ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ ฤดูฝนปี 2556/2557-2557/2558 



 ความสูง น้ าหนักสดต้นใบ 

กรรมวิธี ปี 2556 ปี 2557 เฉลี่ย ปี 2556 ปี 2557 เฉลี่ย 

 (เซนติเมตร) (กิโลกรัม/ไร่) 

พันธุ์มันส าปะหลัง (V)       

เกษตรศาสตร์ 50 219 298 259 3089 5189 4139 a 

ระยอง 86-13 160 215 188 2126 3236 2681 b 

     F-test * ns ns ns ns * 

     CV. (%) 10.8 21.1 20.8 22.4 40.1 45.4 

N-P2O5-K2O/ไร่ (F)       

16-8-0 187 244 216 2725 4271 3498 

16-8-8 188 254 221 2407 4122 3264 

16-8-16 194 264 229 2632 4174 3403 

16-8-24 188 265 227 2667 4282 3474 

     เฉลี่ย 189 256 223 2607 4212 3410 

     F-test   ns ns ns ns ns ns 

     CV. (%) 6.3 14.4 13.7 22.7 18.4 20.2 

     VxF ns ns ns ns ns ns 

ns = ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 

*, ** = แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 และ 99 เปอร์เซ็นต ์

ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันมีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 

เปอร์เซ็นต ์โดยวิธี DMRT  

 



 
ภาพที่ 9 การตอบสนองของปุ๋ยโพแทชต่อผลผลิตหัวสดกับมันส าปะหลัง 2 พันธุ์ ที่ปลูกบนดินเหนียวชุดดินวังไฮ 

  อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ ฤดูปลูกปี 2556/2557-2557/2558 

 

ตารางท่ี 50 แสดงผลผลิต ต้นทุน รายได้ ก าไรสุทธิ  ก าไรเพ่ิม  และอัตราผลตอบแทนส่วนเพิ่ม(MRR) 

               ของมันส าปะหลัง 2 พันธุ์ และการใส่ปุ๋ยโพแทชอัตราต่าง ๆ ที่ปลูกดินเหนียวชุดดินวังไฮ  

               ณ ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ เฉลี่ย 2 ปี (2556/2557-2557/2558)  

พันธุ์มันส าปะหลัง ผลผลิต 

(กก./ไร่) 

ต้นทุน 

(บาท/ไร่) 

รายได้ 

(บาท/ไร่) 

ก าไรสุทธิ 

(บาท/ไร่) 

MRR 

(%) 

เกษตรศาสตร์ 50    4,228 2,800 10,570 7,770 - 

ระยอง86-13 4,434 2,800 11,085 8,285 - 

ปุ๋ย (กก.N-P2O5-K2O/ไร่)      

16-8-0 4,372 755 10,930 10,175 - 

16-8-8 4,191 1,039 10,478 9,439 D 

16-8-16 4,415 1,303 11,038 9,735 D 

16-8-24 4,346 1,567 10,865 9,298 D 

D = Dominated treatment 

ปี 2556-2558  ราคาหัวมัน 2.50 บาท/กิโลกรัม  ค่าปลูกและค่าใส่ปุ๋ย ดูแลรักษา  2,800  บาท/ไร่  

ปุ๋ย 46-0-0  ราคา  11.80 บาท/กก. ปุ๋ย18-46-0  ราคา 20.00 บาท/กิโลกรัม 

ปุ๋ย 0-46-0  ราคา  27.00 บาท/กก.  ปุ๋ย 0-0-60  ราคา  18.30 บาท/กิโลกรัม 



 



ผนวก 1  การดูดใช้ธาตุอาหาร NPK ของมันส าปะหลัง 2 พันธุ์ ในส่วนของหัว ต้น ใบ และเหง้า เมื่อมีการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนระดับต่างๆ ที่ปลูกบนดินร่วนทราย          

ชุดดินลาดหญ้า ไร่เกษตรกร อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ฤดูปลูกปี 2554/2555 

พันธุ์มัน ผลผลติ หัวสด (กก.ไร่) ต้น (กก./ไร่) ใบ (กก./ไร่) เหง้า (กก./ไร่) รวม (กก./ไร่) 

ส าปะหลัง (กก./ไร่) N P K N P K N P K N P K N P K 

R11 4480 0.04 1.89 13.60 15.02 2.01 10.21 8.46 0.81 1.80 3.93 0.79 3.47 27.58 5.74 31.77 

  (0.00) (0.42) (3.04) (3.35) (0.45) (2.28) (1.89) (0.18) (0.40) (0.88) (0.18) (0.77) (6.16) (1.28) (7.09) 

CMR42- 5464 0.01 2.72 22.23 11.11 2.23 9.85 8.72 0.81 1.54 3.79 0.78 2.80 20.54 5.21 28.07 

44-98  (0.00) (0.50) (4.07) (2.03) (0.41) (1.80) (1.60) (0.15) (0.28) (0.69) (0.14) (0.51) (3.76) (0.95) (5.14) 

เฉลี่ย 4972 0.03 2.31 17.92 13.07 2.12 10.03 8.59 0.81 1.67 3.86 0.79 3.14 24.06 5.48 29.92 

ปุย๋ (F) N-P2O5-K2O กก./ไร่ 

0-8-16 3729 0.01 1.41 13.87 12.18 1.86 7.85 5.40 0.52 1.19 3.21 0.64 2.83 20.79 4.42 25.73 

  (0.00) (0.38) (3.72) (3.27) (0.50) (2.11) (1.45) (0.14) (0.32) (0.86) (0.17) (0.76) (5.58) (1.19) (6.90) 

8-8-16 4707 0.01 2.82 19.15 10.76 2.12 8.45 7.24 0.73 1.33 3.04 0.66 2.51 21.04 6.33 31.44 

  (0.00) (0.60) (4.07) (2.29) (0.45) (1.80) (1.54) (0.16) (0.28) (0.65) (0.14) (0.53) (4.47) (1.34) (6.68) 

16-8-16 6118 0.01 2.03 17.67 14.08 2.09 10.44 9.63 0.92 1.96 4.69 0.92 3.45 28.40 5.95 33.52 

  (0.00) (0.33) (2.89) (2.30) (0.34) (1.71) (1.57) (0.15) (0.32) (0.77) (0.15) (0.56) (4.64) (0.97) (5.48) 

24-8-16 5334 0.07 2.98 20.98 15.24 2.42 13.37 12.10 1.08 2.20 4.50 0.93 3.75 31.90 7.39 40.30 

  (0.01) (0.56) (3.93) (2.86) (0.45) (2.51) (2.27) (0.20) (0.41) (0.84) (0.17) (0.70) (5.98) (1.39) (7.56) 

ปริมาณธาตุอาหาร                        

ที่ดูดใช้ (%) 0.12 11.39 88.49 51.81 8.42 39.77 77.57 7.33 15.10 49.58 10.12 40.30 39.71 9.36 50.93 

ตัวเลขใน ( ) หมายถึง ปริมาณธาตุอาหารที่สะสม มีหน่วยเป็น กรัม/กิโลกรัม 



 

 

 

 

ผนวก 2  การดูดใช้ธาตุอาหาร NPK ของมันส าปะหลัง 2 พันธุ์ ในส่วนของหัว ต้น ใบ และเหง้า เมื่อมีการใช้ปุ๋ยฟอสเฟตระดับต่างๆ ที่ปลูกบนดินร่วนทราย 

            ชุดดินลาดหญ้า ไร่เกษตรกร อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ฤดูปลูกปี 2554/2555 

พันธุ์มัน ผลผลิต หัวสด (กก.ไร่) ต้น (กก./ไร่) ใบ (กก./ไร่) เหง้า (กก./ไร่) รวม (กก./ไร่) 

ส าปะหลัง (กก./ไร่) N P K N P K N P K N P K N P K 

R11 4767 0.02 1.40 9.60 12.86 2.11 12.18 11.10 0.90 2.60 3.86 0.82 4.24 27.84 5.23 28.62 

  (0.00) (0.29) (2.01) (2.70) (0.44) (2.56) (2.33) (0.19) (0.55) (0.81) (0.17) (0.89) (5.84) (1.10) (6.00) 

CMR42- 4751 0.02 1.97 18.21 10.14 1.62 7.07 7.70 0.70 1.55 3.90 0.73 2.69 21.76 5.02 29.52 

44-98  (0.00) (0.41) (3.83) (2.13) (0.34) (1.49) (1.62) (0.15) (0.33) (0.82) (0.15) (0.57) (4.58) (1.06) (6.21) 

เฉลี่ย 4759 0.02 1.69 13.91 11.50 1.87 9.63 9.40 0.80 2.08 3.88 0.78 3.47 24.80 5.13 29.07 

ปุ๋ย (F) N-P2O5-K2O กก./ไร่ 

16-0-16 3106 0.01 0.85 7.94 9.83 1.62 9.28 7.93 0.66 1.95 3.54 0.70 3.87 21.31 3.83 23.04 

  (0.00) (0.27) (2.56) (3.16) (0.52) (2.99) (2.55) (0.21) (0.63) (1.14) (0.23) (1.25) (6.86) (1.23) (7.42) 

16-8-16 6118 0.01 2.03 17.67 14.08 2.09 10.44 9.63 0.91 1.96 4.69 0.92 3.45 28.41 5.95 33.52 

  (0.00) (0.33) (2.89) (2.30) (0.34) (1.71) (1.57) (0.15) (0.32) (0.77) (0.15) (0.56) (4.64) (0.97) (5.48) 

16-16-16 5054 0.03 2.18 16.10 10.59 1.41 9.15 9.14 0.84 2.31 3.41 0.70 3.08 23.17 5.13 30.64 

  (0.00) (0.43) (3.19) (2.10) (0.28) (1.81) (1.81) (0.17) (0.46) (0.67) (0.14) (0.61) (4.58) (1.02) (6.06) 

ปริมาณธาตุอาหาร               



ที่ดูดใช้ (%) 0.11 10.81 89.08 50.37 7.48 42.15 75.57 6.82 17.61 47.78 9.53 42.69 41.65 8.52 49.83 

ตัวเลขใน ( ) หมายถึง ปริมาณาตุอาหารที่สะสม มีหน่วยเป็น กรัม/กิโลกรัม 

 

 

 

 

ผนวก 3  การดูดใช้ธาตุอาหาร NPK ของมันส าปะหลัง 2 พันธุ์ ในส่วนของหัว ต้น ใบ และเหง้า เมื่อมีการใช้ปุ๋ยโพแทชระดับต่างๆ ที่ปลูกบนดินร่วนทราย        

ชุดดินลาดหญ้า ไร่เกษตรกร อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ฤดูปลูกปี 2554/2555 

พันธุ์มัน ผลผลติ หัวสด (กก.ไร่) ต้น (กก./ไร่) ใบ (กก./ไร่) เหง้า (กก./ไร่) รวม (กก./ไร่) 

ส าปะหลัง (กก./ไร่) N P K N P K N P K N P K N P K 

R11 4758 0.01 1.78 12.46 14.30 2.14 11.78 8.35 0.77 1.80 3.79 0.77 3.67 26.45 5.46 29.71 

  (0.00) (0.) (3.04) (3.35) (0.45) (2.28) (1.89) (0.18) (0.40) (0.88) (0.18) (0.77) (6.16) (1.28) (7.09) 

CMR42- 4230 0.01 2.06 17.69 11.66 1.92 7.99 7.24 0.68 1.20 3.83 0.74 2.44 22.74 5.40 29.32 

44-98  (0.00) (0.) (4.07) (2.03) (0.41) (1.80) (1.60) (0.15) (0.28) (0.69) (0.14) (0.51) (3.76) (0.95) (5.14) 

เฉลี่ย 4494 0.01 1.92 15.08 12.98 2.03 9.89 7.80 0.73 1.50 3.81 0.76 3.06 24.60 5.43 29.52 

ปุ๋ย (F) N-P2O5-K2O กก./ไร่ 

16-8-0 2963 0.01 1.56 11.59 11.93 1.85 8.57 6.60 0.62 1.23 3.63 0.71 2.86 22.17 4.74 24.25 

  (0.00) (0.) (3.72) (3.27) (0.50) (2.11) (1.45) (0.14) (0.32) (0.86) (0.17) (0.76) (5.58) (1.19) (6.90) 

16-8-8 4190 0.02 1.61 12.80 13.74 2.28 12.03 7.03 0.64 1.38 3.31 0.67 2.97 24.10 5.20 29.18 



  (0.00) (0.) (4.07) (2.29) (0.45) (1.80) (1.54) (0.16) (0.28) (0.65) (0.14) (0.53) (4.47) (1.34) (6.68) 

16-8-16 6118 0.01 2.03 17.67 14.08 2.09 10.44 9.63 0.91 1.96 4.69 0.92 3.45 28.41 5.95 33.52 

  (0.00) (0.) (2.89) (2.30) (0.34) (1.71) (1.57) (0.15) (0.32) (0.77) (0.15) (0.56) (4.64) (0.97) (5.48) 

16-8-24 4705 0.01 2.48 18.25 12.17 1.89 8.50 7.90 0.73 1.41 3.61 0.72 2.95 23.69 5.82 31.11 

  (0.01) (0.) (3.93) (2.86) (0.45) (2.51) (2.27) (0.20) (0.41) (0.84) (0.17) (0.70) (5.98) (1.39) (7.56) 

ปริมาณธาตุอาหาร                        

ที่ดูดใช้ (%) 0.07 11.29 88.64 52.14 8.15 39.71 77.82 7.24 14.94 49.98 9.90 40.12 41.31 9.12 49.57 

ตัวเลขใน ( ) หมายถึง ปริมาณธาตุอาหารที่สะสม มีหน่วยเป็น กรัม/กิโลกรัม 

 

 

 

ผนวก 4  การดูดใช้ธาตุอาหาร NPK ของมันส าปะหลัง 2 พันธุ์ ในส่วนของหัว ต้น ใบ และเหง้า เมื่อมีการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนระดับต่างๆ ที่ปลูกบนดินร่วนทราย        

ชุดดินลาดหญ้า ไร่เกษตรกร อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ฤดูปลูกปี 2555/2556 

พันธุ์มัน ผลผลติ หัวสด (กก.ไร่) ต้น (กก./ไร่) ใบ (กก./ไร่) เหง้า (กก./ไร่) รวม (กก./ไร่) 

ส าปะหลัง (กก./ไร่) N P K N P K N P K N P K N P K 

R11 4922 0.01 2.84 20.81 8.99 1.58 9.98 2.35 0.21 0.70 3.36 0.68 3.08 14.71 5.31 34.57 

  (0.00) (0.58) (4.23) (1.83) (0.32) (2.03) (0.48) (0.04) (0.14) (0.68) (0.14) (0.63) (2.99) (1.08) (7.02) 

R5 4904 0.01 3.52 29.15 7.11 1.36 11.78 1.36 0.13 0.40 2.80 0.57 2.75 11.28 5.58 44.08 

  (0.00) (0.72) (5.94) (1.45) (0.28) (2.40) (0.28) (0.03) (0.08) (0.57) (0.12) (0.56) (2.30) (1.14) (8.99) 

เฉลี่ย 4913 0.01 3.18 24.98 8.05 1.47 10.88 1.86 0.17 0.55 3.08 0.63 2.92 13.00 5.45 39.32 

ปุ๋ย (F) N-P2O5-K2O กก./ไร่ 



0-8-16 3209 0.01 1.98 15.01 5.35 1.18 6.85 0.91 0.09 0.31 2.68 0.49 2.57 8.95 3.74 24.74 

  (0.00) (0.62) (4.67) (1.67) (0.37) (2.13) (0.28) (0.03) (0.10) (0.84) (0.15) (0.80) (2.79) (1.17) (7.71) 

8-8-16 5165 0.01 2.67 20.67 8.05 1.31 10.66 1.97 0.18 0.58 2.88 0.66 2.83 12.91 4.82 34.74 

  (0.00) (0.52) (4.00) (1.56) (0.25) (2.06) (0.38) (0.03) (0.11) (0.56) (0.13) (0.55) (2.50) (0.93) (6.73) 

16-8-16 6073 0.01 3.72 30.48 8.66 1.64 11.72 2.13 0.21 0.64 3.48 0.70 3.35 14.28 6.27 46.19 

  (0.00) (0.61) (5.02) (1.43) (0.27) (1.90) (0.35) (0.03) (0.11) (0.57) (0.12) (0.55) (2.35) (1.03) (7.61) 

24-8-16 5206 0.02 4.35 33.76 10.15 1.76 14.27 2.40 0.19 0.69 3.28 0.66 2.91 15.85 6.96 51.63 

  (0.00) (0.84) (6.48) (1.95) (0.34) (2.74) (0.46) (0.04) (0.13) (0.63) (0.13) (0.56) (3.04) (1.34) (9.92) 

ปริมาณธาตุอาหาร                        

ที่ดูดใช้ (%) 0.04 11.29 88.67 39.47 7.22 53.31 71.94 6.51 21.55 46.50 9.48 44.02 22.50 9.43 68.07 

ตัวเลขใน ( ) หมายถึง ปริมาณธาตุอาหารที่สะสม มีหน่วยเป็น กรัม/กิโลกรัม 

 

 

 

 

ผนวก 5  การดูดใช้ธาตุอาหาร NPK ของมันส าปะหลัง 2 พันธุ์ ในส่วนของหัว ต้น ใบ และเหง้า เมื่อมีการใช้ปุ๋ยฟอสเฟตระดับต่างๆ ที่ปลูกบนดินร่วนทราย 

            ชุดดินลาดหญ้า ไร่เกษตรกร อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ฤดูปลูกปี 2555/2556 

พันธุ์มัน ผลผลิต หัวสด (กก.ไร่) ต้น (กก./ไร่) ใบ (กก./ไร่) เหง้า (กก./ไร่) รวม (กก./ไร่) 

ส าปะหลัง (กก./ไร่) N P K N P K N P K N P K N P K 

R11 5222 0.03 2.99 24.10 9.68 1.70 11.66 3.44 0.29 1.05 3.37 0.68 3.46 16.52 5.66 40.27 

  (0.00) (0.57) (4.62) (1.85) (0.33) (2.23) (0.66) (0.06) (0.20) (0.65) (0.13) (0.66) (3.16) (1.08) (7.71) 



R5 5526 0.01 3.85 29.78 10.10 1.76 14.12 1.01 0.10 0.32 3.31 0.64 3.29 14.43 6.35 47.51 

  (0.00) (0.70) (5.39) (1.83) (0.32) (2.56) (0.18) (0.02) (0.06) (0.60) (0.12) (0.60) (2.61) (1.15) (8.60) 

เฉลี่ย 5374 0.02 3.42 26.94 9.89 1.73 12.89 2.23 0.20 0.69 3.34 0.66 3.38 15.48 6.01 43.89 

ปุ๋ย (F) N-P2O5-K2O กก./ไร่ 

16-0-16 4822 0.03 2.35 23.05 8.66 1.38 11.31 2.88 0.24 0.90 3.21 0.57 3.29 14.78 4.54 38.37 

  (0.00) (0.49) (4.78) (1.80) (0.29) (2.35) (0.60) (0.05) (0.19) (0.67) (0.12) (0.68) (3.07) (0.94) (7.96) 

16-8-16 6073 0.01 3.72 27.31 9.69 1.64 13.08 2.40 0.21 0.69 3.28 0.70 3.35 15.38 6.27 44.43 

  (0.00) (0.61) (4.50) (1.60) (0.27) (2.15) (0.40) (0.03) (0.11) (0.54) (0.11) (0.55) (2.53) (1.03) (7.32) 

16-16-16 5228 0.01 4.19 30.45 11.33 2.18 14.27 1.39 0.14 0.47 3.52 0.72 3.49 16.25 7.23 48.68 

  (0.00) (0.80) (5.82) (2.17) (0.42) (2.73) (0.27) (0.03) (0.09) (0.67) (0.14) (0.67) (3.11) (1.38) (9.31) 

ปริมาณธาตุอาหาร               

ที่ดูดใช้ (%) 0.05 11.26 88.69 40.36 7.07 52.57 71.57 6.33 22.10 45.23 8.99 45.78 23.69 9.21 67.10 

ตัวเลขใน ( ) หมายถึง ปริมาณาตุอาหารที่สะสม มีหน่วยเป็น กรัม/กิโลกรัม 

 

 

 

 

ผนวก 6  การดูดใช้ธาตุอาหาร NPK ของมันส าปะหลัง 2 พันธุ์ ในส่วนของหัว ต้น ใบ และเหง้า เมื่อมีการใช้ปุ๋ยโพแทชระดับต่างๆ ที่ปลูกบนดินร่วนทราย        

ชุดดินลาดหญ้า ไร่เกษตรกร อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ฤดูปลูกปี 2555/2556 

พันธุ์มัน ผลผลติ หัวสด (กก.ไร่) ต้น (กก./ไร่) ใบ (กก./ไร่) เหง้า (กก./ไร่) รวม (กก./ไร่) 

ส าปะหลัง (กก./ไร่) N P K N P K N P K N P K N P K 



R11 5204 0.02 2.57 18.50 10.73 2.03 14.30 2.57 0.23 0.70 3.45 0.68 3.28 16.77 5.51 36.78 

  (0.00) (0.49) (3.55) (2.06) (0.39) (2.75) (0.49) (0.04) (0.13) (0.66) (0.13) (0.63) (3.22) (1.06) (7.07) 

R5 5028 0.01 3.02 24.20 8.31 1.39 11.07 1.12 0.11 0.37 3.11 0.57 2.69 12.55 5.09 38.33 

  (0.00) (0.60) (4.81) (1.65) (0.28) (2.20) (0.22) (0.02) (0.07) (0.62) (0.11) (0.54) (2.50) (1.01) (7.62) 

เฉลี่ย 5116 0.01 2.80 21.35 9.52 1.71 12.69 1.85 0.17 0.54 3.28 0.63 2.99 14.66 5.30 37.56 

ปุ๋ย (F) N-P2O5-K2O กก./ไร่ 

16-8-0 3299 0.02 2.39 16.09 7.81 1.30 9.24 0.68 0.07 0.21 2.63 0.45 2.01 11.14 4.21 27.55 

  (0.00) (0.72) (4.88) (2.37) (0.39) (2.80) (0.21) (0.02) (0.06) (0.80) (0.14) (0.61) (3.38) (1.28) (8.35) 

16-8-8 5445 0.01 2.41 19.30 8.57 1.47 11.12 1.68 0.16 0.52 3.12 0.55 3.00 13.38 4.59 33.94 

  (0.00) (0.44) (3.54) (1.57) (0.27) (2.04) (0.31) (0.03) (0.10) (0.57) (0.10) (0.55) (2.46) (0.84) (6.23) 

16-8-16 6073 0.01 3.72 19.55 8.66 1.64 14.27 2.39 0.21 0.69 3.28 0.70 3.35 14.34 6.27 37.86 

  (0.00) (0.61) (3.22) (1.43) (0.27) (2.35) (0.39) (0.03) (0.11) (0.54) (0.11) (0.55) (2.36) (1.03) (6.23) 

16-8-24 5649 0.02 2.65 30.45 13.04 2.43 16.10 2.62 0.24 0.71 4.09 0.80 3.58 19.77 6.12 50.84 

  (0.00) (0.47) (5.39) (2.31) (0.43) (2.85) (0.46) (0.04) (0.13) (0.72) (0.14) (0.63) (3.50) (1.08) (9.00) 

ปริมาณธาตุอาหาร                        

ที่ดูดใช้ (%) 0.06 11.56 88.38 39.81 7.15 53.04 72.40 6.68 20.92 47.61 9.07 43.32 25.49 9.21 65.30 

ตัวเลขใน ( ) หมายถึง ปริมาณธาตุอาหารที่สะสม มีหน่วยเป็น กรัม/กิโลกรัม 

 

 

 

 



ผนวก 7   การดูดใช้ธาตุอาหาร NPK ของมันส าปะหลัง 2 พันธุ์ ในส่วนของหัว ต้น ใบ และเหง้า เมื่อมีการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนระดับต่างๆ ที่ปลูกบนดินเหนียวชุดดินวังไฮ 

             ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ เฉลี่ย 2 ฤดูปลูก (2556/2557-2557/2558) 

พันธุ์มัน ผลผลติ หัวสด (กก.ไร่) ต้น (กก./ไร่) ใบ (กก./ไร่) เหง้า (กก./ไร่) รวม (กก./ไร่) 

ส าปะหลัง (กก./ไร่) N P K N P K N P K N P K N P K 

R86-13 4423 4.41 2.98 9.75 2.72 0.98 2.38 5.11 0.56 1.51 1.76 0.61 1.49 14.00 5.13 15.13 

  (1.00) (0.67) (2.20) (0.61) (0.22) (0.54) (1.16) (0.13) (0.34) (0.40) (0.14) (0.34) (3.17) (1.16) (3.42) 

KU50 4214 4.93 3.48 12.64 4.55 2.13 5.62 4.42 0.54 1.54 2.51 0.89 2.36 16.41 7.04 22.16 

  (1.17) (0.83) (3.00) (1.08) (0.51) (1.33) (1.05) (0.13) (0.37) (0.60) (0.21) (0.56) (3.89) (1.67) (5.26) 

เฉลี่ย 4319 4.67 3.23 11.19 3.64 1.56 4.00 4.77 0.55 1.53 2.14 0.75 1.93 15.21 6.09 18.65 

ปุ๋ย (F) N-P2O5-K2O กก./ไร่ 

0-8-16 4213 3.59 3.08 10.70 2.08 1.24 3.02 3.32 0.42 1.07 1.50 0.68 1.81 10.49 5.42 16.60 

  (0.85) (0.73) (2.54) (0.49) (0.29) (0.72) (0.79) (0.10) (0.25) (0.36) (0.16) (0.43) (2.49) (1.29) (3.94) 

8-8-16 4603 4.44 3.41 11.71 3.40 1.67 3.80 4.65 0.54 1.41 2.12 0.74 1.97 14.61 6.36 18.89 

  (0.96) (0.74) (2.54) (0.74) (0.36) (0.83) (1.01) (0.12) (0.31) (0.46) (0.16) (0.43) (3.17) (1.38) (4.10) 

16-8-16 4415 5.31 3.37 11.81 4.79 1.76 4.64 5.12 0.61 1.66 2.48 0.79 2.00 17.70 6.53 20.11 

  (1.20) (0.76) (2.67) (1.08) (0.40) (1.05) (1.16) (0.14) (0.38) (0.56) (0.18) (0.45) (4.01) (1.48) (4.55) 

24-8-16 4043 5.34 3.07 10.57 4.26 1.54 4.54 5.96 0.64 1.95 2.44 0.80 1.91 18.00 6.05 18.97 

  (1.32) (0.76) (2.61) (1.05) (0.38) (1.12) (1.47) (0.16) (0.48) (0.60) (0.20) (0.47) (4.45) (1.50) (4.69) 

ปริมาณธาตุอาหาร                

ที่ดูดใช้ (%) 24.45 16.92 58.63 39.55 16.90 43.55 69.65 8.08 22.27 44.39 15.64 39.97 30.06 15.25 46.69 

ตัวเลขใน ( ) หมายถึง ปริมาณธาตุอาหารที่สะสม มีหน่วยเป็น กรัม/กิโลกรัม 



 

 

 

 

ผนวก 8   การดูดใช้ธาตุอาหาร NPK ของมันส าปะหลัง 2 พันธุ์ ในส่วนของหัว ต้น ใบ และเหง้า เมื่อมีการใช้ปุ๋ยฟอสเฟตระดับต่างๆ ที่ปลูกบนดินเหนียวชุดดินวังไฮ 

             ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ เฉลี่ย 2 ฤดูปลูก 2556/2557-2557/2558) 

พันธุ์มัน ผลผลติ หัวสด (กก.ไร่) ต้น (กก./ไร่) ใบ (กก./ไร่) เหง้า (กก./ไร่) รวม (กก./ไร่) 

ส าปะหลัง (กก./ไร่) N P K N P K N P K N P K N P K 

R86-13 4454 4.33 2.87 9.90 3.65 1.28 3.60 5.92 0.67 1.85 1.91 0.66 1.56 15.81 5.48 16.91 

  (0.97) (0.64) (2.22) (0.82) (0.29) (0.81) (1.33) (0.15) (0.42) (0.43) (0.15) (0.35) (3.55) (1.23) (3.80) 

KU50 4017 6.13 3.42 11.96 5.63 2.31 6.02 5.64 0.64 1.91 2.81 1.02 2.30 20.21 7.39 22.19 

  (1.53) (0.85) (2.98) (1.40) (0.58) (1.50) (1.40) (0.16) (0.48) (0.70) (0.25) (0.57) (5.03) (1.84) (5.52) 

เฉลี่ย 4236 5.23 3.15 10.93 4.64 1.80 4.82 5.78 0.66 1.88 2.36 0.84 1.93 18.01 6.44 19.55 

ปุ๋ย (F) N-P2O5-K2O กก./ไร่ 

16-0-16 4083 6.16 3.24 11.48 5.02 2.05 5.53 6.23 0.69 2.06 2.23 0.79 1.83 19.64 6.77 20.90 

  (1.51) (0.79) (2.81) (1.23) (0.50) (1.35) (1.53) (0.17) (0.50) (0.55) (0.19) (0.45) (4.81) (1.66) (5.12) 

16-4-16 3993 3.94 2.72 9.36 3.77 1.63 4.83 5.40 0.60 1.83 2.26 0.82 2.04 15.37 5.77 18.06 

  (0.99) (0.68) (2.34) (0.94) (0.41) (1.21) (1.35) (0.15) (0.46) (0.57) (0.21) (0.51) (3.85) (1.45) (4.52) 

16-8-16 4415 5.31 3.37 11.81 4.79 1.76 4.64 5.12 0.61 1.66 2.48 0.79 2.00 17.70 6.53 20.11 

  (1.20) (0.76) (2.67) (1.08) (0.40) (1.05) (1.16) (0.14) (0.38) (0.56) (0.18) (0.45) (4.01) (1.48) (4.55) 

16-16-16 4452 5.48 3.25 11.08 4.99 1.73 4.24 6.36 0.73 1.97 2.47 0.96 1.87 19.30 6.67 19.16 



  (1.23) (0.73) (2.49) (1.12) (0.39) (0.95) (1.43) (0.16) (0.44) (0.55) (0.22) (0.42) (4.34) (1.50) (4.30) 

ปริมาณธาตุอาหาร               

ที่ดูดใช้ (%) 27.06 16.30 56.64 41.29 15.94 42.77 69.48 7.92 22.60 45.96 16.36 37.68 40.92 14.63 44.45 

ตัวเลขใน ( ) หมายถึง ปริมาณาตุอาหารที่สะสม มีหน่วยเป็น กรัม/กิโลกรัม 

 

 

 

 

ผนวก 9   การดูดใช้ธาตุอาหาร NPK ของมันส าปะหลัง 2 พันธุ์ ในส่วนของหัว ต้น ใบ และเหง้า เมื่อมีการใช้ปุ๋ยโพแทชระดับต่างๆ ที่ปลูกบนดินเหนียวชุดดินวังไฮ 

             ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ เฉลี่ย 2 ฤดูปลูก (2556/2557-2557/2558) 

พันธุ์มัน ผลผลติ หัวสด (กก.ไร่) ต้น (กก./ไร่) ใบ (กก./ไร่) เหง้า (กก./ไร่) รวม (กก./ไร่) 

ส าปะหลัง (กก./ไร่) N P K N P K N P K N P K N P K 

R86-13 4434 4.51 2.84 9.93 3.83 1.26 3.22 6.46 0.69 1.71 2.20 0.72 1.60 17.00 5.51 16.46 

  (1.02) (0.64) (2.24) (0.86) (0.28) (0.73) (1.46) (0.16) (0.39) (0.50) (0.16) (0.36) (3.83) (1.24) (3.71) 

KU50 4228 5.67 3.47 12.91 6.22 2.40 6.74 4.17 0.52 1.40 2.98 1.06 2.75 19.04 7.45 23.80 

  (1.34) (0.82) (3.05) (1.47) (0.57) (1.59) (0.99) (0.12) (0.33) (0.70) (0.25) (0.65) (4.50) (1.76) (5.63) 

เฉลี่ย 4331 5.09 3.16 11.42 5.03 1.83 4.98 5.32 0.61 1.56 2.59 0.89 2.18 18.02 6.48 20.13 

ปุ๋ย (F) N-P2O5-K2O กก./ไร่ 

16-8-0 4372 5.35 3.15 11.25 5.94 2.21 6.30 5.39 0.62 1.41 2.78 0.91 2.50 19.46 6.89 21.46 

  (1.22) (0.72) (2.57) (1.36) (0.51) (1.44) (1.23) (0.14) (0.32) (0.64) (0.21) (0.57) (4.45) (1.58) (4.91) 

16-8-8 4191 5.08 3.05 10.90 4.85 1.74 4.33 5.38 0.61 1.71 2.73 0.95 2.01 18.04 6.35 18.95 



  (1.21) (0.73) (2.60) (1.16) (0.42) (1.03) (1.28) (0.15) (0.41) (0.65) (0.23) (0.48) (4.30) (1.52) (4.52) 

16-8-16 4415 5.31 3.37 11.81 4.79 1.76 4.64 5.12 0.61 1.66 2.48 0.79 2.00 17.70 6.53 20.11 

  (1.20) (0.76) (2.67) (1.08) (0.40) (1.05) (1.16) (0.14) (0.38) (0.56) (0.18) (0.45) (4.01) (1.48) (4.55) 

16-8-24 4346 4.62 3.05 11.71 4.53 1.62 4.65 5.37 0.58 1.44 2.37 0.90 2.21 16.89 6.15 20.01 

  (1.06) (0.70) (2.69) (1.04) (0.37) (1.07) (1.24) (0.13) (0.33) (0.55) (0.21) (0.51) (3.89) (1.42) (4.60) 

ปริมาณธาตุอาหาร                

ที่ดูดใช้ (%) 25.89 16.05 58.06 42.46 15.48 42.06 71.10 8.10 20.80 45.78 15.69 38.53 40.38 14.52 45.10 

ตัวเลขใน ( ) หมายถึง ปริมาณาตุอาหารที่สะสม มีหน่วยเป็น กรัม/กิโลกรัม 

 

 


