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รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  
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1. ชุดโครงการวิจัย   : วิจัยและพัฒนำวิธีกำรเขตกรรมมันส ำปะหลัง 

 

2. โครงการวิจัย   : กำรวิจัยและพัฒนำกำรจัดกำรด้ำนดิน น  ำ และปุ๋ยอ้อย 

กิจกรรมที่ 2   : ศึกษำวิจัยกำรใช้ปัจจัยกำรผลิตต่อกำรผลิตของพันธุ์ 

  มันส ำปะหลัง 

กิจกรรมย่อยท่ี 2.2  : ศึกษำวิจัยกำรใช้ปัจจัยกำรผลิตแบบผสมผสำนในกำรผลิต 

  มันส ำปะหลัง 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)  : ผลของไนโตรเจน แคลเซียมและแมกนีเซียมที่มีต่อกำรผลิต 

                                          มันส ำปะหลังในระบบปลูกพืชที่ต่ำงกันระยำว  

4. ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) : Effect of Nitrogen, Calcium and Magnesium on  

              Cassava Production under Long-term of Different Cropping Systems 

5. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง   :  กอบเกียรติ ไพศำลเจริญ  สถำบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงำน 

ผู้ร่วมงาน                            :  ศรีสุดำ ทิพยรักษ์1/ ศุภกำญจน์ ล้วนมณี2/  

                                          ชยันต์ ภักดีไทย1/ วัลลีย์  อมรพล3/ และ 

                                            เหรียญทอง พำนสำยตำ1/  

                                            

6. บทคัดย่อ   

ศึกษำผลของไนโตรเจน แคลเซียม และแมกนีเซียมที่มีต่อกำรปลูกมันส ำปะหลังในระบบปลูกพืช 
ต่ำงกันในพื นที่ที่เป็นดินร่วนปนทรำยชุดดินยโสธรซึ่งมีธำตุอำหำรดั งเดิมของดินอยู่ในเกณฑ์ต่ ำ และ กำรปลูกมัน
ส ำปะหลังต่อเนื่องกันนำนกว่ำ 35 ปี ณ ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น ตั งแต่ปี 2555 ถึง 2558 ระยะเวลำ 3 ปี วำงแผน
ทดลองแบบ Group balanced block design มี 4 ซ  ำ จ ำนวน 8 วิธี ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม (ระบบปลูกพืช) คือ 
1) มันส ำปะหลังเดี่ยว และ  2) มันส ำปะหลังแซมด้วยถั่วพุ่ม  แต่ละระบบปลูกพืช มีกำรใช้ปุ๋ย 4 ต ำรับ ดังนี  1)  0-
8-16  กก. N-P2O5-K2O/ไร่   2) 8-8-16 กก. N-P2O5-K2O /ไร่   3) 16-8-16 กก. N-P2O5-K2O /ไร่    4) 16-8-



16 กก. N-P2O5-K2O /ไร่+โดโลไมท์ อัตรำ 50 กก./ไร ่ผลกำรทดลองพบว่ำ กำรปลูกมันส ำปะหลังแซมด้วยถั่วพุ่ม 
ไม่ท ำให้ผลผลิตมันส ำปะหลังลดลงแตกต่ำงกับมันส ำปะหลังในระบบมันส ำปะหลังเดี่ยวแต่อย่ำงใด และตอบสนอง
ต่ออัตรำกำรใช้ปุ๋ยไนโตรเจนสูงสุด ประมำณ 8 กิโลกรัมต่อไร่ ในขณะมันส ำปะหลังระบบมันส ำปะหลังเดี่ยว
ตอบสนองต่อปุ๋ยไนโตรเจนสูงสุด 16 กิโลกรัมต่อไร่ โดยเฉพำะมันส ำปะหลังในวิธีกำรไม่ใส่ปุ๋ยไนโตรเจนของระบบ
ปลูกพืชแซมให้ผลผลิตสูงกว่ำระบบปลูกมันส ำปะหลังเดี่ยว ร้อยละ 60.2 เนื่องจำกมีกำรเจริญเติบโต (ควำมสูง) 
และดัชนีกำรเก็บเกี่ยว สูงกว่ำร้อยละ 72.2 และ 8.5 ตำมล ำดับ ส่วนแคลเซียมและแมกนีเซียมจำกกำรใช้โดโลไมท์ 
มีแนวโน้มท ำให้ควำมสูงของมันส ำปะหลังเพ่ิมขึ นทั งสองระบบปลูกพืช และมีเปอร์เซ็นต์แป้งเพ่ิมขึ นเฉพำะระบบ
มันส ำปะหลังเดี่ยว เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีกำรไม่ใส่ (16-8-16 กิโลกรัมต่อไร่)   อย่ำงไรก็ตำม กำรใส่โดโลไมท์อัตรำ 
50 กิโลกรัมต่อไร่ มีแนวโน้มให้ผลผลิตมันส ำปะหลังลดลงโดยเฉพำะระบบมันส ำปะหลังเดี่ยว   อย่ำงไรก็ตำมระบบ
ปลูกมันแซมด้วยถั่วพุ่มจะได้ผลผลิตถั่วพุ่ม เฉลี่ย 29.3 กิโลกรัมต่อไร่ และได้มวลชีวภำพที่มีไนโตรเจนเป็นธำตุ
ประกอบหลักไว้บนดินดีกว่ำระบบมันส ำปะหลังเดี่ยว 
 

Abstract  
Field experiment was conducted to evaluate nitrogen, calcium and magnesium nutrients 

use in long-term over 35 consecutive years of cassava field under different cropping systems at 
Khon Kaen Field Crops Research Center during 2012 to 2015.  Soil class was identified to 
Yasothon soil series which had originally an infertile soil in Northeast Thailand.  A group 
balanced block with four replications and eight treatments was designed.  Eight treatments 
were divided into 2 blocks of group I as cassava monocrop, and group II nominated of cassava 
intercropped with cowpea, each consisted of 1) without N fertilizer (0 kg N/rai)   2) with a half of 
N fertilizer recommendation rate (8 kg N/rai)   3) with N fertilizer recommendation rate (16 kg 
N/rai) and   4) with N fertilizer recommendation rate and dolomite at 50 kg/rai.   All of 
treatments were sufficiently applied of phosphate and potash at 8 kg P2O5 and 16 kg K2O per 
rai.    The results showed that cassava intercropped gave the equivalent of cassava yield to 
cassava monocrop, by obtaining an average of 3,039 kilograms of the highest fresh root yield at 
8 kgN application while monocrop gave 3.535 kg rai-1 at 16 kgN application rate, respectively.   
For advantages of cassava intercropped, Its gave cowpea seed yield account for 29.3 kg-1rai-1yr-1. 
Beside of biomass of cowpea could be left in the field to maintain fertility status of that soil.  It 
was clarified evidence in without N fertilizer treatment, gave an average 60.2 percent higher root 
yield than monocrop. Because of the better of cassava height and harvest index value itself.  
Dolomitic application could accelerated growth rate of cassava height in both system, had a 
higher starch content than control (16 kgN) treatment in monocrop.  However, Dolomite could 



not effectively increase cassava root yield when compared to the control especially, in cassava 
monocrop.  

 
7. ค าน า                                 :   

ดินที่เกษตรกรปลูกมันส ำปะหลัง ส่วนใหญ่ประมำณ ร้อยละ 80  เป็นดินที่มีเนื อดินเป็นดินทรำยถึงร่วน 
ปนทรำย นอกนั นจะเป็นดินที่มีเนื อดินร่วนถึงร่วนเหนียว  กำรเขตกรรมปลูกมันส ำปะหลังอย่ำงต่อเนื่องเป็นระยะ
เวลำนำนๆ มีแนวโน้มท ำให้ดินเสื่อมโทรมลงทุกๆปี (โชติ, 2539; Wongwiwatchai et al 2002; Paisancharoen et 
al, 2008) สำเหตุเนื่องจำกทรัพยำกรดินที่มีควำมอุดมสมบูรณ์ต่ ำโดยธรรมชำติ มีธำตุอำหำรน้อย เช่น  ชุดดินน  ำ
พอง ก ำบง บ้ำนไผ่ และมหำสำรคำม มีควำมอุดมสมบูรณ์ต่ ำ มีเนื อดินบนเป็นทรำยจัด ชุดดินเหล่ำนี มี
ประสิทธิภำพกำรใช้ปุ๋ยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตมันส ำปะหลังต่ ำ เนื่องจำกมีปริมำณแร่ดินเหนียวน้อย และเป็นประเภทดิน
เหนียวชนิด 1:1 เช่น คำโอลิไนต์ (kaolinite) เป็นส่วนใหญ่     กอบเกียรติ และคณะ(2548) พบว่ำ กำรใช้ปุ๋ยเคมี 
NPK ในอัตรำตำมค่ำวิเครำะห์ดินสำมำรถช่วยลดกำรสูญเสียหน้ำดิน (โดยน  ำหนักแห้ง) ในดินร่วนปนทรำยชุดแม่
ริม (Mr): Loamy-skeletal, mixed   Oxic Paleustults  ที่ไร่กสิกร จังหวัดกำฬสินธุ์ ประมำณ ร้อยละ 33-42  
สอดคล้องกำรทดลองของ Jantawat et al (1991)  ซึ่งได้ด ำเนินกำรในไร่ทดลองมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
จงัหวัดชลบุรี ซึ่งสำมำรถลดกำรสูญเสียหน้ำดิน ถึงร้อยละ  60 เมื่อเปรียบกับวิธีกำรไม่ใส่ปุ๋ย  

กำรปลูกพืชตระกูลถั่วที่เหมำะสมในระบบปลูกพืชร่วมกับมันส ำปะหลัง เช่น กำรปลูกแซมในแถวมัน 
ส ำปะหลัง นอกจำกเกษตรกรมีรำยได้ตอบแทนเพ่ิมขึ น สำมำรถตรึงไนโตรเจนจำกอำกำศ โดยพืชตระกูลถั่วซึ่งเป็น
พืชบ ำรุงดินแล้ว ยังช่วยลดกำรสูญเสียหน้ำดินและรักษำควำมอุดมสมบูรณ์ของดินได้อีกด้วย เช่น กำรใช้ถั่วพุ่มปลูก
แซมมันส ำปะหลังในดินชุดแม่ริม สำมำรถลดกำรสูญเสียดินถึงร้อยละ 47 และ ร้อยละ 28 ในดินทรำย จั งหวัด
ระยอง (กอบเกียรติและคณะ , 2548) ท ำนองเดียวกัน กำรใช้ถั่วลิสงปลูกแซมมันส ำปะหลังในดินทรำยภำค
ตะวันออก สำมำรถลดกำรสูญเสีย ประมำณ ร้อยละ 40 -44 (Jantawat et al, 1991 and Tongglum et al, 
1990) 

 ศรีสุดำ และคณะ, 2554. รำยงำนว่ำกำรปลูกมันส ำปะหลังต่อเนื่องทุกปีนำน 31 ปี ยังคงรักษำผลผลิตอยู่ 
ในระดับสูงได้เมื่อใส่ปุ๋ยเคมี กำรปลูกถั่วลิสงแซมระหว่ำงแถวมันส ำปะหลัง ถั่วลิสงให้ผลผลิตไม่ดีนักแต่รักษำควำม
อุดมสมบูรณ์ของดินได้มำกกว่ำปลูกต่อเนื่อง 

 จำกรำยงำนของกองปฐพีวิทยำตั งแต่ พ.ศ. 2506-2539 พบว่ำ มันส ำปะหลังมีกำรตอบสนองต่อปุ๋ย 
ไนโตรเจนอย่ำงเด่นชัดในกำรเพ่ิมกำรเจริญเติบโตและผลผลิตต่อไร่ มีกำรตอบสนองต่อปุ๋ยโพแทช ที่ระดับ 8-16 
กิโลกรัมต่อไร่ จำกกำรปลูกมันส ำปะหลังติดต่อกันมำกกว่ำ 3 ปี ในดินร่วนปนทรำย แต่ไม่พบกำรตอบสนองต่อปุ๋ย
ฟอสเฟตเลย 

 อย่ำงไรก็ตำม งำนวิจัยด้ำนกำรจัดกำรดินและธำตุอำหำรพืชในระบบปลูกมันส ำปะหลังระยะยำว ยังมีไม่ 
มำกนักและยังเป็นแบบแยกส่วน ซึ่งต้องกำรควำมชัดเจนของปัจจัยกำรจัดกำรดินต่ำงๆ ที่มีผลกระทบต่อกำรผลิต
และควำมเสื่อมโทรมของดินมำกกว่ำนี  

8. วิธีด าเนินการ                         :  



8.1 สิ่งท่ีใช้ในการทดลอง  
1.ปุ๋ยเคมี ได้แก่ ยูเรีย (46% N) ทริเปิ้ลซูเปอร์ฟอสเฟต (46% P2O5) โพแทสเซียมคลอไรด์ (60% 

K2O) และปุ๋ยเชิงประกอบ 16-8-8 
2.วัสดุปรับปรุงดิน โดโลไมท์ (CaMg(CO3)2) ซ่ึงเป็นแหล่งแคลเซียม (30.4% CaO) 

และแมกนีเซียม (21.8% MgO)รำคำถูก 
3.ท่อนพันธุ์มันส ำปะหลังเกษตรศำสตร์50  
4.เมล็ดพันธุ์ถั่วพุ่มอุบลรำชธำนี 
5.สว่ำนเก็บตัวอย่ำงดิน และอุปกรณ์เก็บตัวอย่ำงดิน 

8.2 วิธีการ 
1.แบบแผนกำรทดลอง 
วำงแผนทดลองแบบ Group balanced block design มี 4 ซ  ำ ปัจจัยหลัก มี 2 ระบบปลูก 

พืช คือ 1) มันส ำปะหลังเดี่ยว และ  2) มันส ำปะหลังแซมด้วยถั่วพุ่ม  ปัจจัยรอง คือ กำรใช้ปุ๋ย 4 ต ำรับ 
ดังนี  1)  0-8-16  กก. N-P2O5-K2O/ไร่   2) 8-8-16 กก. N-P2O5-K2O /ไร่   3) 16-8-16 กก. N-P2O5-
K2O /ไร่    4) 16-8-16 กก. N-P2O5-K2O /ไร่+โดโลไมท์ อัตรำ 50 กก./ไร่  

2.ขนำดของแปลง 
แปลงทดลองพื นที่ 2.2 ไร่ (40x88 เมตร) แบ่งแปลงโดยเว้นระยะระหว่ำงซ  ำ 2 เมตร  

และระหว่ำงแปลงย่อย 1 เมตร ขุดคูระบำยน  ำระหว่ำงแปลง มีขนำดแปลงย่อย 9x10 เมตร จ ำนวน 32 
แปลงย่อย 

3.วิธีกำรปลูก กำรใส่ปุ๋ย และกำรดูแลรักษำ 
  1) ปลูกมันส ำปะหลังพันธุ์เกษตรศำสตร์50 โดยกรรมวิธีที่ 1 2 3 และ 4 ในระบบปลู 

มันส ำปะหลังเดี่ยว (Monocrop) ใช้ระยะปลูก 1.00 x 1.00 เมตร 1 ต้นต่อหลุม (ประชำกร 1,600 ต้น/
ไร่) และระยะปลูก 1.50 x 0.50 เมตร ในกรรมวิธีที่ 5 6 7 และ 8 ปลูกมันส ำปะหลังแซมด้วยถั่วพุ่ม 
(ประชำกร 2,133 ต้น/ไร่)   ใช้ถั่วพุ่มเมล็ดด ำพันธุ์อุบลรำชธำนี โดยปลูกถ่ัวพุ่มหลังปลูกมันส ำปะหลัง 1 
เดือน เป็นแถวคู่แซมระหว่ำงแถวมันส ำปะหลัง มีระยะห่ำงของต้น 0.20 เมตร โดยห่ำงจำกแถวมัน
ส ำปะหลัง 0.50 เมตร ใส่ปุ๋ยเป็นแถวเมื่อมันส ำปะหลังอำยุ 1 เดือน ห่ำงจำกต้นประมำณ 10 เซนติเมตร 

  2) กำรใส่ปุ๋ย 
      (1) ใส่ปุ๋ยฟอสเฟต และโพแทชตำมกรรมวิธีแบบโรยรองก้นแถวก่อนปลูกถ่ัวพุ่ม  
      (2) ใส่ปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสเฟต และโพแทชตำมกรรมวิธีแบบโรยข้ำงแถวปลูก เมื่อ 

มันส ำปะหลังอำยุ 1 เดือนหลังปลูก และโดโลไมท์โรยข้ำงแถวปลูก ด้ำนตรงข้ำมกับปุ๋ยเคมี 
      (3) รำยละเอียดกำรใส่ปุ๋ยของทั งสองระบบปลูกพืชเท่ำกัน ดังต่อไปนี  

กรรมวิธีทดลอง 
N-P2O5-K2O/ 

(กก./ไร่) 
CaO :MgO 
(กก./ไร่) 

มันส ำปะหลังแซมด้วยถั่วพุ่ม มันส ำปะหลังเดี่ยว 

ถั่วพุ่ม มันส ำปะหลัง มันส ำปะหลัง 

1.ไม่ใส่ปุ๋ยไนโตรเจน (N0) 0-8-16 - 0-4-4 0-4-12 0-8-16 



2.ปุ๋ยไนโตรเจน (N8)  8-8-16 - 0-4-4 8-4-12 8-8-16 
3.ปุ๋ยไนโตรเจน (N16) 16-8-16 - 0-4-4 16-4-12 16-8-16 
4.ปุ๋ยไนโตรเจน (N16)+     
   โดโลไมท์ (D50) 

16-8-16   15.2 :  
10.9 

0-4-4 16-4-12+D50 16-8-16+D50 

    3) กำรก ำจัดวัชพืช 
       ก ำจัดวัชพืชด้วยแรงงำนคน เมื่อมันส ำปะหลังอำยุ 1 -3 เดือนหลังปลูก 
 4) กำรเก็บเกี่ยว 
      (1) เก็บเก่ียวถั่วพุ่มเมื่ออำยุ 80 วัน และทิ งซำกต้นใบถั่วพุ่มไว้ในแปลงเดิม   
      (2) เก็บเก่ียวมันส ำปะหลังเมื่ออำยุ 11-12 เดือน  
4. กำรเก็บข้อมูลและกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
   1) เก็บตัวอย่ำงดินรวม (Composite sampling) ที่ระดับควำมลึก 0-20 และ  

20-50 เซนติเมตร ก่อนปลูก 
   2) วิเครำะห์ ค่ำควำมเป็นกรดเป็นด่ำงของดิน (pH) อินทรียวัตถุ ด้วยวิธีของ  

Walkley and Black (1934) ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (วิธี Bray II) โพแทสเซียม แคลเซียมและ
แมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ โดยกำรสกัดด้วยน  ำยำ 1N Ammonium Acetate, pH 7.0 และวัดปริมำณ
ที่สกัดได้ด้วยเครื่อง Atomic Absorption Spectrophotometer 

   3) บันทึกข้อมูลกำรเจริญเติบโต ควำมสูง ผลผลิต องค์ประกอบผลผลิตและคุณภำพ 
ของมันส ำปะหลัง 

   4) บันทึกปริมำณน  ำฝน และกำรกระจำยของน  ำฝน  
   5) ประเมินประสิทธิภำพของปุ๋ยไนโตรเจนของทั งสองระบบกำรปลูกพืช และกำรจัดกำรปุ๋ย
จำกกรรมวิธีที่ทดลอง 
   6) วิเครำะห์ข้อมูลต่ำงๆ ทำงสถิติ 

8.3 เวลาและสถานที่ 
   ด ำเนินกำรทดลองตั งแต่ มิถุนำยน พ.ศ. 2555 ถึง พฤษภำคม พ.ศ.2558 ณ ไร่ศูนย์วิจัยพืชไร่
ขอนแก่น อ ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นชุดดินยโสธร (Yasothon soil series: Fine-loamy, siliceous 
Typic Paleustults) และเป็นพื นที่ปลูกมันส ำปะหลังต่อเนื่องกันมำนำน 35 ปี 
 

9. ผลการทดลองและวิจารณ์   
9.1 สภาพแวดล้อมการผลิตมันส าปะหลัง 
      สภำพภูมิอำกำศของแปลงทดลองทั งสำมปี อยู่ในเขตฝนเฉลี่ย 1000-1200 มิลลิเมตรต่อปี ซึ่งแต่ละปี
มีควำมแปรปรวนทั งปริมำณและกำรกระจำยของฝนแตกต่ำงกัน เฉลี่ยตั งแต่ 824 ถึง 1,174 มิลลิเมตรต่อ
ปี โดยพืชที่ปลูกจะได้รับปริมำณน  ำฝนจริง ตั งแต่ 528  861 และ 940 มิลลิเมตร และมีจ ำนวนวันฝนตก
แตกต่ำงกัน ตั งแต่ 55  65 และ 95 วัน ในปีฤดูปลูกที่ 1 3 และ 2 ตำมล ำดับ ดังนั นสภำพฝนใช้งำนซึ่ง



เหมำะกับกำรปลูกมันส ำปะหลังมำกที่สุด คือ ปีฤดูปลูกที่ 2 รองลงมำได้แก่ ปีฤดูปลูกท่ี 3 และปีฤดูปลูกที่ 
1 ตำมล ำดับ (ภำพท่ี 1)  

 
ภำพที่ 1  ปริมำณและกำรกระจำยของฝนรำยวัน ของฤดูกำลปลูกปี 2555/56 ถึง 2557/58 
 

ดินที่ทดลองมีควำมอุดมสมบูรณ์ค่อนข้ำงต่ ำ โดยมีอินทรียวัตถุและแมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ในระดับต่ ำ
มำก แคลเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ในระดับต่ ำ โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ระดับปำนกลำง และฟอสฟอรัสที่เป็น
ประโยชน์ในระดับสูง (ตำรำงที่ 1) จำกข้อมูลนี จึงได้ค ำนวณ และก ำหนดวิธีกำรศึกษำผลของไนโตรเจน แคลเซียม 
และ แมกนีเซียมบนพื นฐำนข้อมูลจำก Howeler (1986) ที่รวบรวมข้อมูลกำรวิเครำะห์กำรดูดใช้ธำตุอำหำรจำก 
Amarasiri,1975 และ ข้อมูลของประเทศไทยจำก Sittibusaya โดยให้ปุ๋ยฟอสเฟตและโพแทชกับมันส ำปะหลัง
อย่ำงเพียงพอ 

 
 
 

ตารางท่ี 1  ผลวิเครำะห์ดินก่อนปลูกในดินร่วนปนทรำยชุดดินยโสธร จังหวัดขอนแก่น ปี 2555/56 
Depth  
(cm) 

pH 
OM  

(%) 
Avail.P 
(mg/kg) 

Exch. K 
(mg/kg) 

Exch. Ca 
(mg/kg) 

Exch. Mg 
(mg/kg) 

0-20 4.7 0.39 36 69 61 9 
20-50 4.2 0.39 26 59 55 9 
Status1 Medium Very low High Medium Low Very low 
pH in H20; OM by method of Walkley and Black; P in Bray 11; K. Ca, Mg and Na in IN NH4-acetate  
1 เกณฑ์อ้ำงอิงจำก Howeler (1981) และ Howeler (2014) 



 

 
9.2 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างปีท่ีท าการทดลองและต ารับทดลองท่ีมีต่อการเจิญเติบโต และผลผลิตพืช 
(เฉลี่ย 3 ปี) 
   1. ควำมสูงของมันส ำปะหลัง เมื่ออำยุ 3 เดือนหลังปลูก  

       กำรเจริญเติบโต (ควำมสูง) ของมันส ำปะหลัง เมื่ออำยุ 3 เดือน ของระบบมันส ำปะหลังแซมด้วยถั่ว
พุ่ม ไม่แตกต่ำงกับมันส ำปะหลังในระบบมันส ำปะหลังเดี่ยว และพบว่ำ กำรใส่ปุ๋ยไนโตรเจนเพ่ิมขึ นทุกอัตรำ ไม่ท ำ
ให้ควำมสูงมันส ำปะหลังแตกต่ำงกัน แต่ทุกต ำรับกำรใส่ปุ๋ยไนโตรเจนแตกต่ำงจำกวิธีกำรไม่ใส่ปุ๋ย และกำรใส่โดโล
ไมท์ไม่ท ำให้ควำมสูงมันส ำปะหลังทั งสองระบบปลูกพืชเพ่ิมขึ นเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีกำรไมใส่ (16-8-16) อย่ำงไรก็
ตำม ปีที่ท ำกำรทดลองมีอิทธิพลต่อควำมสูงของมันส ำปะหลังแตกต่ำงกันอย่ำงเด่นชัด โดยปีที่ 1 ให้ควำมสูงมัน
ส ำปะหลังเฉลี่ยเพียง 73 เซนติเมตร เท่ำนั น(ตำรำงที่ 2) ทั งเนื่องมำจำกปริมำณและกำรกระจำยของฝนไม่ดี เมื่อ
เปรียบเทียบกับอีก 2 ปี (ภำพที่ 1) 
       กำรเจริญเติบโต (ควำมสูง) ของมันส ำปะหลัง เมื่ออำยุเก็บเกี่ยว (11 เดือน) ของระบบมันส ำปะหลัง
แซมด้วยถั่วพุ่ม ไม่แตกต่ำงกับมันส ำปะหลังในระบบมันส ำปะหลังเดี่ยว และพบว่ำ กำรใส่ปุ๋ยไนโตรเจนเพ่ิมขึ นทุก
อัตรำ ไม่ท ำให้ควำมสูงมันส ำปะหลังแตกต่ำงกัน แต่ทุกต ำรับกำรใส่ปุ๋ยไนโตรเจนแตกต่ำงจำกวิธีกำรไม่ใส่ปุ๋ย 
เช่นเดียวกับเมื่ออำยุ 3 เดือน แต่กำรใส่โดโลไมท์มีแนวโน้มท ำให้ควำมสูงมันส ำปะหลังทั งสองระบบปลูกพืชเพ่ิมขึ น
เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีกำรไมใส่ (16-8-16) อย่ำงไรก็ตำม ปีที่ท ำกำรทดลองมีอิทธิพลต่อควำมสูงของมันส ำปะหลัง
แตกต่ำงกันอย่ำงเด่นชัด โดยปีที่ 3 ให้ควำมสูงมันส ำปะหลังเฉลี่ยเพียง 181 เซนติเมตร เท่ำนั น ใกล้เคียงกับปีที่ 1 
(ตำรำงที่ 3) ทั งเนื่องมำจำกปริมำณและกำรกระจำยของฝนหลังเก็บเกี่ยวถั่วพุ่มไม่ดี เมื่อเปรียบเทียบกับอีก 2 ปี 
(ภำพที่ 1) นอกจำกนี ในวิธีกำรไม่ใส่ปุ๋ยไนโตรเจนจำกระบบกำรปลูกถั่วพุ่มแซมมันส ำปะหลัง มีอัตรำกำรเพ่ิมขึ น
ของควำมสูงมันส ำปะหลังมำกกว่ำในระบบปลูกพืชมันส ำปะหลังเดี่ยว เมื่อเปรียบเทียบกับควำมสูงของมัน
ส ำปะหลังเมื่ออำยุ 3 เดือน 
 

   2. มวลชีวภำพ และผลผลิตถั่วพุ่มในระบบปลูกพืชแซม 
      มวลชีวภำพของถั่วพุ่มที่ปลูกแซมมันส ำปะหลังนอกจำกขึ นกับปริมำณ และกำรกระจำยของฝนในแต่

ละปีแล้วยังมีควำมสัมพันธ์แบบผกผันกับกำรเจริญเติบโตของมันส ำปะหลังด้วย ปี 2557/58 ให้มวลชีวภำพถั่วพุ่ม
สูงสุด 359 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมำได้แก่ ปี 2556/57 และ 2555/56 ตำมล ำดับ และไม่พบอิทธิพลผลตกค้ำงของ
ปุ๋ยที่ให้กับมันส ำปะหลัง โดยให้มวลชีวภำพถั่วพุ่มใกล้เคียงกัน ระหว่ำง 188-198 กิโลกรัมต่อไร่  

     ผลผลิตถั่วพุ่มสัมพันธ์กับมวลชีวภำพโดยตรงและผกผันกับกำรเจริญเติบโตของมันส ำปะหลังด้วย ซึ่ง
วิธีกำรไม่ใส่ปุ๋ยให้กับมันส ำปะหลัง ให้ผลผลิตถั่วพุ่มสูงสุด เฉลี่ย 46.3 กิโลกรัมต่อไร่ แตกต่ำงกับวิธีกำรใส่ปุ๋ยทุกวิธี 
โดยปีที่ 1 ให้ผลผลิตถั่วพุ่มสูงสุด เฉลี่ย 46.4 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมำได้แก่ ปีที่ 3 และให้ผลผลิตต่ ำสุด เฉลี่ย 9.3 
กิโลกรัมต่อไร่ในปีที่ 2 (ตำรำงที่ 2)  อย่ำงไรก็ตำม ระบบมันส ำปะหลังแซมถั่วพุ่มให้ผลผลิตถั่วพุ่มเพ่ิมขึ น เฉลี่ย 



29.3 กิโลกรัมต่อไร่ นอกจำกปริมำณไนโตรเจนในมวลชีวภำพจำกตรึงของไรโซเบียม เมื่อเปรียบเทียบกับระบบมัน
ส ำปะหลังเดี่ยว 
 
ตารางท่ี 2  ผลของปุ๋ยไนโตรเจน แคลเซียม และแมกนีเซียมต่อกำรเจริญเติบโตของมันส ำปะหลังและ 

    ถั่วพุ่มที่ปลูกบนชุดดินยโสธร จ.ขอนแก่น 2555 ถึง 2558  

ปีที่ทดลอง/ 
ระบบพืช 

ธำตุอำหำรพืช ควำมสูง (ซม.) ถั่วพุ่ม 
N-P2O5-K2O Ca & Mg มันส ำปะหลัง มวลชีวภำพ เมล็ด 

(กก./ไร่)  อำยุ 3 เดือน (กก./ไร่) 
1 (2555)   73 b 124 b 46.4 a 
2 (2556)   89 a 99 c 9.3 c 
3 (2557)   91 a 359 a 32.1b 

มันส ำปะหลังเดี่ยว   88 - - 
มันส ำปะหลังแซม

ด้วยถั่วพุ่ม 
  81 194 29.3 

มันส ำปะหลังเดี่ยว. 0-8-16 - 78.0 bc - - 
 8-8-16 - 91.8  a - - 
 16-8-16 - 92.6  a - - 
 16-8-16 โดโลไมท์ 90.6  a - - 

มันส ำปะหลังแซม
ด้วยถั่วพุ่ม. 

0-8-16 - 73.1  c 197 46.3 a 

 8-8-16 - 86.2 ab 194 24.8 b 
 16-8-16 - 80.7  b 198 23.6 b 
 16-8-16 โดโลไมท์ 84.8 ab 188 22.4 b 

F-test (Y)   * ** ** 
F-test (C)   ns - - 
F-test (Y x C)   ns - - 
F-test (F in C1)   ** - - 
F-test (F in C2)   ** ns ** 
F-test (Y x (F in C1)   ** - - 
F-test (Y x (F in C2)   ** ns ** 

CVa (%)   14.6 13.4 36.3 
CVb (%)   22.4 - - 
CVc (%)   10.0 18.0 24.8 



1/ค่ำเฉลี่ยของปุ๋ยที่ตำมหลังด้วยตวัอักษรเหมือนกันไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติ โดยใช้ DMRT ที่ระดับควำมเช่ือมั่น 95 % 

  



   3. ผลผลิตหัวมันสด  
      ผลผลิตหัวมันสดของมันส ำปะหลัง เมื่ออำยุเก็บเกี่ยว (11 เดือน) ของระบบมันส ำปะหลังแซมด้วยถั่วพุ่ม ไม่
แตกต่ำงกับมันส ำปะหลังในระบบมันส ำปะหลังเดี่ยว และพบว่ำ กำรใส่ปุ๋ยไนโตรเจนเพ่ิมขึ นทุกอัตรำ ไม่ท ำให้ผล
ผลิตมันส ำปะหลังแตกต่ำงกัน แต่ทุกต ำรับกำรใส่ปุ๋ยไนโตรเจนแตกต่ำงจำกวิธีกำรไม่ใส่ปุ๋ย และกำรใส่โดโลไมท์มี
แนวโน้มท ำให้ผลผลิตมันส ำปะหลังทั งสองระบบปลูกพืชลดลง โดยเฉพำะระบบปลูกมันส ำปะหลังเดี่ยว เมื่อ
เปรียบเทียบกับวิธีกำรไมใส่ (16-8-16) อย่ำงไรก็ตำม ปีที่ท ำกำรทดลองมีอิทธิพลต่อผลผลิตของมันส ำปะหลัง
แตกต่ำงกันอย่ำงเด่นชัด โดยปีที่ 2 ให้หัวมันสดมันส ำปะหลัง สูงสุด เฉลี่ย 4,548 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมำได้แก่ ใน
ปีที่ 3 และในปีที่ 1 ตำมล ำดับ (ตำรำงที่ 3) ทั งเนื่องมำจำกปริมำณ และกำรกระจำยของฝนตลอดฤดูที่แตกต่ำงกัน 
เมื่อเปรียบเทียบกับอีก 2 ปี (ภำพที่ 1) นอกจำกนี ในวิธีกำรไม่ใส่ปุ๋ยไนโตรเจนจำกระบบกำรปลูกถั่วพุ่มแซมมัน
ส ำปะหลัง มีแนวโน้มท ำให้ผลผลิตเพ่ิมขึ นมำกกว่ำในระบบปลูกพืชมันส ำปะหลังเดี่ยว มีกำรตอบสนองต่อกำรปุ๋ย
ไนโตรเจนสูงสุด เมื่อใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรำ 8 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนระบบปลูกมันส ำปะหลังเดี่ยวตอบสนองต่อกำรใส่
ปุ๋ยไนโตรเจนเพ่ิมขึ น คือ 16 กิโลกรัมต่อไร่ (ตำรำงที่ 3) ทั งนี อำจเป็นเพรำะมันส ำปะหลังในระบบปลูกมัน
ส ำปะหลังแซมถั่วพุ่ม มีกำรชดเชยกำรใช้ไนโตรเจนจำกกำรตรึงไนโตรเจนของถั่วพุ่ม  

   4. ดัชนีกำรเก็บเกี่ยวของมันส ำปะหลัง (Harvest Index; HI) 
      ไมม่ีปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงปีที่ทดลอง ระบบปลูกพืชและต ำรับปุ๋ยทดลองต่อดัชนีกำรเก็บเก่ียว  
      ดัชนีกำรเก็บเกี่ยวของมันส ำปะหลังของระบบมันส ำปะหลังแซมด้วยถั่วพุ่ม ไม่แตกต่ำงกับมัน

ส ำปะหลังในระบบมันส ำปะหลังเดี่ยว และพบว่ำ กำรใส่ปุ๋ยไนโตรเจนเพ่ิมขึ นทุกอัตรำ ไม่ท ำให้ผลดัชนีกำรเก็บ
เกี่ยวแตกต่ำงกัน แต่ทุกต ำรับกำรใส่ปุ๋ยไนโตรเจนแตกต่ำงจำกวิธีกำรไม่ใส่ปุ๋ย และกำรใส่โดโลไมท์มีแนวโน้มท ำให้
มีค่ำดัชนีกำรเก็บเกี่ยวทั งสองระบบปลูกพืชลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีกำรไมใส่ (16-8-16) อย่ำงไรก็ตำม 
โดยเฉพำะระบบปลูกมันส ำปะหลังเดี่ยว  ปีที่ท ำกำรทดลองมีอิทธิพลต่อค่ำดัชนีกำรเก็บเกี่ยวของมันส ำปะหลัง
แตกต่ำงกันอย่ำงเด่นชัด โดยในปีที่ 3 มีค่ำดัชนีกำรเก็บเกี่ยวสูงสุด เฉลี่ย 0.63 รองลงมำได้แก่ ในปีที่ 2 และ ปีที่ 1 
ตำมล ำดับ (ตำรำงที่ 3) ทั งเนื่องมำจำกปริมำณ และกำรกระจำยของฝนในช่วง 3-4 เดือนหลังปลูกมันส ำปะหลังที่
แตกต่ำงกัน เมื่อเปรียบเทียบกับอีก 2 ปี (ภำพที่ 1) นอกจำกนี ในวิธีกำรไม่ใส่ปุ๋ยไนโตรเจนจำกระบบกำรปลูกถั่ว
พุ่มแซมมันส ำปะหลัง มีแนวโน้มท ำให้ค่ำดัชนีกำรเก็บเกี่ยวมำกกว่ำในระบบปลูกพืชมันส ำปะหลังเดี่ยว อย่ำงไรก็
ตำม ในระบบปลูกมันเดี่ยวมีกำรตอบใส่ปุ๋ยไนโตรเจน มีแนวโน้มท ำให้มีค่ำดัชนีกำรเก็บเกี่ยวเพ่ิมขึ น แต่ไม่แตกต่ำง
กัน ระหว่ำง ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรำ 8 ถึง 16 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนกำรใส่โดโลไมท์มีแนวโน้มท ำให้ดัชนีกำรเก็บเกี่ยว
ลดลง ทั งสองระบบปลูกพืช (ตำรำงที่ 3) อำจเนื่องจำกพืชดูดใช้แคลเซียมและแมกนีเซียมเพ่ิมขึ น ซึ่งอำจเป็น
ปฏิปักษ์ท ำให้มันส ำปะหลังดูดใช้โพแทสเซียมลดลง เพรำะโพแทสเซียมมีควำมส ำคัญต่อกำรเคลื่อนย้ำยน  ำตำลมำ
สะสมเป็นแป้งในหัวมันส ำปะหลัง 

   5. เปอร์เซ็นต์แป้ง  
      ไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงปีที่ทดลอง ระบบปลูกพืช และต ำรับปุ๋ยทดลองต่อเปอร์เซ็นต์แป้งในระบบ

ปลูกมันส ำปะหลังเดี่ยว ยกเว้น ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงปีที่ทดลองกับต ำรับปุ๋ยทดลอง 



      เปอร์เซ็นต์แป้งของมันส ำปะหลังของระบบมันส ำปะหลังแซมด้วยถั่วพุ่ม ไม่แตกต่ำงกับมันส ำปะหลัง
ในระบบมันส ำปะหลังเดี่ยว และพบว่ำ กำรใส่ปุ๋ยไนโตรเจนเพ่ิมขึ นทุกอัตรำ มีแนวโน้มท ำให้เปอร์เซ็นต์แป้งลดลง
จำกวิธีกำรไม่ใส่ปุ๋ย ยกเว้น กำรใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรำ 8 กิโลกรัมในระบบปลูกมันส ำปะหลังแซมด้วยถั่วพุ่ม และ
กำรใส่โดโลไมท์มีแนวโน้มท ำให้เปอร์เซ็นต์แป้งของมันส ำปะหลังเพ่ิมขึ นโดยเฉพำะในระบบปลูกมันส ำปะหลังเดี่ยว 
เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีกำรไมใส่ (16-8-16) อำจเนื่องจำกพืชได้รับแมกนีเซียมเพ่ิมขึ น จำกเดิมซึ่งในดินมีไม่เพียงพอ 
อย่ำงไรก็ตำม ปีที่ท ำกำรทดลองมีอิทธิพลต่อเปอร์เซ็นต์แป้งของมันส ำปะหลังแตกต่ำงกันอย่ำงเด่นชัด โดยในปีที่ 2 
มีค่ำเปอร์เซ็นต์แป้งสูงสุด เฉลี่ย 24.9 รองลงมำได้แก่ ในปีที่ 3 และ ปีที่ 1 ตำมล ำดับ สอดคล้องกับปริมำณผลผลิต 
(ตำรำงที่ 3) ทั งเนื่องมำจำกปริมำณ และกำรกระจำยของฝนตลอดฤดูที่แตกต่ำงกัน เมื่อเปรียบเทียบกับอีก 2 ปี 
(ภำพท่ี 1)  
 
ตารางท่ี 3  ผลของปุ๋ยไนโตรเจน แคลเซียม และแมกนีเซียมต่อกำรเจริญเติบโตและผลผลิตมันส ำปะหลัง 

    ในระบบปลูกพืชต่ำงกันที่ปลูกบนชุดดินยโสธร จ.ขอนแก่น 2555 ถึง 2558  

ปีที่ทดลอง (Y)/ 
ระบบพืช (C) 

ธำตุอำหำรพืช (F) มันส ำปะหลัง 
N-P2O5-K2O Ca & Mg ควำมสูง หัวสด HI แป้ง 

(กก./ไร่)  (ซม.) (กก./ไร่)  % 
1 (2555)   183 b 1,194 c 0.43 b 13.4 b 
2 (2556)   256 a 4,548 a 0.55ab 24.9 a 
3 (2557)   181 b 2,191 b 0.63 a 17.8ab 

มันส ำปะหลัง (C1)   208 2,663 0.55 19.0 
มันส ำปะหลังแซม
ด้วยถั่วพุ่ม (C2) 

  205 2,625 0.52 18.5 

มันส ำปะหลัง (C1). 0-8-16 - 166 c 1,149 c 0.47 b 19.5 a 
 8-8-16 - 209 b 3,260 a 0.60 a 18.4ab 
 16-8-16 - 227 a 3,535 a 0.61 a 18.3ab 
 16-8-16 โดโลไมท์ 232 a 2,710ab 0.53ab 19.7 a 

มันส ำปะหลังแซม
ด้วยถั่วพุ่ม.(C2) 

0-8-16 - 178bc 1,843 b 0.51ab 19.4 a 

 8-8-16 - 215ab 3,039 a 0.52ab 19.4 a 
 16-8-16 - 207 b 2,931ab 0.53ab 17.8 b 
 16-8-16 โดโลไมท์ 226 a 2,689ab 0.51ab 17.5 b 

F-test (Y)   ** ** * ** 
F-test (C)   ns ns ns ns 
F-test (Y x C)   ns ns ns ns 



F-test (F in C1)   ** ** * ns 
F-test (F in C2)   ** ** ns * 
F-test (Y x (F in C1)   * ns ns ns 
F-test (Y x (F in C2)   * ns ns * 

CVa (%)   9.50 8.57 17.1 12.1 
CVb (%)   12.0 51.7 20.0 11.2 
CVc (%)   9.95 23.6 13.0 11.0 

1/ค่ำเฉลี่ยของวิธีกำรตำมหลังด้วยตัวอักษรเหมือนกันไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติ โดยใช้ DMRT ที่ระดับควำมเชื่อมั่น 95 % 
 
 

 
10. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
      จำกกำรศึกษำวิจัยนี  แม้ว่ำดินที่ท ำกำรทดลองจะมีคุณภำพต่อกำรผลิตมันส ำปะหลังค่อนข้ำงต่ ำ เนื่องจำก

เป็นดินร่วนปนทรำยธำตุอำหำรดั งเดิมของดินก็อยู่ในเกณฑ์ต่ ำ และ กำรปลูกมันส ำปะหลังต่อเนื่องกันนำนกว่ำ 30 
ปี แม้จะใส่ปุ๋ยเคมีก็มีเพียงไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม จนมีสถำนะภำพของดินเสื่อมโทรมเสี่ยงต่อกำร
ขำดไนโตรเจน และแมกนีเซียมอย่ำงรุนแรง รองลงมำได้แก่ แคลเซียม จำกผลกำรทดลองชี ชัดว่ำ กำรปลูกมัน
ส ำปะหลังแซมด้วยถั่วพุ่มโดยปลูกถั่วพุ่มหลังจำกปลูกมันส ำปะหลังประมำณ 1 เดือน ไม่ท ำให้ผลผลิตมันส ำปะหลัง
ลดลงแตกต่ำงกับมันส ำปะหลังระบบมันส ำปะหลังเดี่ยวแต่อย่ำงใด และตอบสนองอัตรำกำรใช้ปุ๋ยไนโตรเจนสูงสุด 
ประมำณ 8 กิโลกรัมต่อไร่ ในขณะมันส ำปะหลังระบบมันส ำปะหลังเดี่ยวตอบสนองต่อปุ๋ยไนโตรเจนสูงสุด 16 
กิโลกรัมต่อไร่ โดยเฉพำะมันส ำปะหลังในวิธีกำรไม่ใส่ปุ๋ยไนโตรเจน (0-8-16 กิโลกรัมต่อไร่) ของระบบปลูกพืชแซม
ให้ผลผลิตสูงกว่ำระบบปลูกมันส ำปะหลังเดี่ยว ร้อยละ 60.2 เนื่องจำกมีกำรเจริญเติบโต (ควำมสูง) และดัชนีกำร
เก็บเกี่ยว สูงกว่ำร้อยละ 72.2 และ 8.5 ตำมล ำดับ ส่วนแคลเซียมและแมกนีเซียมจำกกำรใส่โดโลไมท์  มีแนวโน้ม
ท ำให้มันส ำปะหลังมีควำมสูงเพ่ิมขึ นทั งสองระบบปลูกพืช และมีเปอร์เซ็นต์แป้งเพ่ิมขึ นเฉพำะระบบมันส ำปะหลัง
เดี่ยว เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีกำรไม่ใส่ (16-8-16 กิโลกรัมต่อไร่) อย่ำงไรก็ตำม กำรใส่โดโลไมท์อัตรำ 50 กิโลกรัม
ต่อไร่ มีแนวโน้มให้ผลผลิตมันส ำปะหลังลดลงโดยเฉพำะระบบมันส ำปะหลังเดี่ยว ดังนั นจึงควรมีกำรศึกษำเพ่ิมเติม
เรื่องประสิทธิภำพกำรดูดใช้ธำตุอำหำรเพื่อหำสมดุลธำตุอำหำรพืชที่เหมำะสมและติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงคุณภำพ
ดินส ำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับงำนวิจัยกำรปลูกมันส ำปะหลังไดอ้ย่ำงยั่งยืน 

11. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ :  
นักวิชำกำรเกษตรใช้เป็นข้อมูล และแนะน ำแก่เกษตรกร และผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิม 

ประสิทธิภำพในกำรปลูกมันส ำปะหลังอย่ำงยั่งยืน 
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14. ภาคผนวก :  

ไปยังกลุ่มติดตำมและประเมินผล กองแผนงำนและวิชำกำรในรูปเอกสำรหรือส่งข้อมูลทำง  



 


