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5. บทคัดย่อ 

การทดสอบพันธุ์มันส าปะหลังในพ้ืนที่จังหวัดลพบุรีและสระบุรี เพ่ือเป็นแปลงต้นในการเจริญเติบโตและ

การให้ผลผลิตของพันธุ์มันส าปะหลังในแต่ละแหล่งปลูก ด าเนินการในไร่เกษตรกร 5 ราย ๆ ละ 2 ไร่ ประกอบด้วย

มันส าปะหลังจ านวน 6 พันธุ์ ได้แก่ ระยอง 5 ระยอง 72 ระยอง 7 ระยอง 9  ระยอง 11 และระยอง 86-13 

ด าเนินการในปี 2557 และ 2558 ผลการทดลองสามารถอธิบายผลตามชนิดของเนื้อดิน ได้ดังนี้ (1) ในดินเหนียวสี

ด าพบว่า พันธุ์ระยอง 11 ระยอง 72 และระยอง 86-13 สามารถเจริญเติบโตได้ดี ด้านการให้ผลผลิตหัวสดพันธุ์

ระยอง 72 ให้ผลผลิตหัวสดต่อไร่สูง รองลงมาคือพันธุ์ระยอง 86-13 และระยอง 11 ส าหรับปริมาณแป้งในหัวสด

พบว่า พันธุ์ระยอง 86-13 ให้ปริมาณแป้งในหัวสดสูงสุด รองลงมาคือระยอง 11 (2) ในดินเหนียวสีเทาปนเม็ดปูน

หรือดินด่าง ไม่ควรปลูกมันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 7 และระยอง 9 ส าหรับพันธุ์ที่สามารถปลูกได้ในดิ นด่าง ได้แก่ 

ระยอง 5 ระยอง 11 ระยอง 72 และระยอง 86-13 ซึ่งคุณสมบัติทางเคมีของดินจะท าให้เกิดอาการใบเหลืองซีด

เกิดขึ้นบ้างแต่ไม่รุนแรง ด้านการให้ผลผลิตหัวสดพบว่า พันธุ์ระยอง 5 และระยอง 11 เป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตหัวสด



ต่อไร่สูงและมีปริมาณแป้งในหัวสดสูง รองลงมาคือ พันธุ์ระยอง 72 และระยอง 86-13 (3) ในดินร่วนเหนียวสีแดง

มันส าปะหลังทุกพันธุ์สามารถเจริญเติบโตได้ดี ส่วนพันธุ์ที่มีศักยภาพในการผลผลิตหัวสดต่อไร่และให้ปริมาณแป้ง 

 

รหัสการทดลอง 01-07-54-04-06-00-10-57 
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ในหัวสดสูง ได้แก่ พันธุ์ระยอง 9  ระยอง 11 ระยอง 72 และระยอง 86-13 ดังนั้นการเลือกใช้พันธุ์ที่เหมาะสมกับ

พ้ืนที่จึงเป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มผลผลิตหัวสดและคุณภาพผลผลิตของมันส าปะหลังต่อไป 
 

ค าหลัก : มันส าปะหลัง ชนิดของเนื้อดิน ผลผลติหัวสด ปริมาณแป้งในหัวสด 

 

Abstract 

The field trails were established to investigate field growth and yielding performance of 

various cassava cultivars in different areas at Lop Buri and Saraburi provinces. Six cassava 

cultivars; Rayong 5, Rayong 72, Rayong 7, Rayong 9, Rayong 11 and Rayong 86-13 were 

performed on 5 farmer’s field during 2014-2015. The results can be explained by types of soil 

texture as follows: (1) in black clay soil; Rayong 11, Rayong 72 and Rayong 86-13 can be grown 

well in these soil. Rayong 72 gave the highest of storage root yields, followed by Rayong 86-13 

and Rayong 11. The cassava cultivars that gave the highest starch content was Rayong 86-13. 

Rayong 11 cultivar was second. (2) In calcareous soil; Rayong 7 and Rayong 9 were not suitable 

for planted in calcareous soil. The most optimal cultivars which planted in these soil were 

Rayong 5, Rayong 11, Rayong 72 and Rayong 86-13. Chlorosis of cassava growing under 

calcareous soil were appeared but symptoms were not too severe. Rayong 5 and Rayong 11 

tended to give the highest of storage root yields and starch content. Rayong 72 and Rayong 86-

13 cultivars were second. (3) in red-brown clayey loam soil; all of cassava cultivars well grown 

in red-brown clayey loam soil. While, Rayong 9, Rayong 11, Rayong 72 and Rayong 86-13 were 

provided huge potential for storage root yield and tended to give the highest of starch content. 

Therefore, recommendation to farmers for selecting suitable cassava cultivar with a specific area 

can increase fresh storage root yields and yield quality of cassava. 
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6. ค าน า 

การปลูกมันส าปะหลังของประเทศไทยในปี 2557 มีพ้ืนที่เพาะปลูกมันส าปะหลังทั้งประเทศ 8,975,865 

ไร่ เพ่ิมข้ึนจากปี 2548 ประมาณ 2,451,865 ไร่ (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2557) ส าหรับในพ้ืนที่ภาคกลาง

มีการขยายพื้นที่ปลูกเพ่ิมมากขึ้นอย่างเด่นชัด ซึ่งมาจากสาเหตุในหลายปัจจัย เช่น ราคาผลผลิตที่สูงขึ้น ความเสี่ยง

ในการปลูกน้อยกว่าพืชไร่ชนิดอ่ืน และสามารถยืดอายุการเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตั้งแต่ 7-24 เดือนหลังปลูก ส่วนการ

ปลูกมันส าปะหลังในเขตจังหวัดลพบุรีและสระบุรีพบว่า ในปี 2557 มีพ้ืนที่เพาะปลูก 249,889 และ 33,201 ไร่  

ตามล าดับ ในช่วง 5 ปีตั้งแต่ปี 2553 มีพื้นที่เพ่ิมขึ้น 78,402 และ 2,976 ไร่ ตามล าดับ ซึ่งการผลิตมันส าปะหลังให้

ประสบความส าเร็จนั้นต้องมีความเข้าใจผลของความสัมพันธ์ระหว่างพันธุ์ สภาพแวดล้อม และวิธีเขตกรรม ในแต่

ละแหล่งปลูก ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญในการเพ่ิมผลผลิตมันส าปะหลังและเพ่ิมผลตอบแทนต่อพ้ืนที่ให้เพ่ิมมากขึ้น 

 การปลูกมันส าปะหลังในพ้ืนที่จังหวัดลพบุรีและสระบุรีพบว่า เกษตรกรจะมีการเปลี่ยนพันธุ์มันส าปะหลัง

อย่างต่อเนื่องตามความเชื่อ การโฆษณาต่าง ๆ และความนิยมในพ้ืนที ่ท าให้มีต้นทุนการผลิตเพ่ิมขึ้น ปัจจุบันพันธุ์

มันส าปะหลังเพ่ืออุตสาหกรรมที่เป็นพันธุ์รับรองของกรมวิชาการเกษตรมีจ านวน 10 พันธุ์ แตพั่นธุ์ทีเ่กษตรกรยัง

นิยมปลูกมี 6 พันธุ์ ได้แก ่ระยอง 5 ระยอง 72 ระยอง 7 ระยอง 9 ระยอง 11 และระยอง 86-13 การเลือกใช้พันธุ์

ให้เหมาะสมกับพ้ืนที่เป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งต่อการให้ผลผลิตและคุณภาพของผลผลิต การเลือกใช้พันธุ์ที่

เหมาะสมจะช่วยเพ่ิมผลผลิตหัวสดต่อไร่และคุณภาพแป้งให้สูงขึ้น รวมทั้งช่วยลดต้นทุนการผลิตต่อหน่วยผลผลิต 

ดังนั้นการทดสอบพันธุ์มันส าปะหลังในแต่ละพ้ืนที่เป็นแนวทางหนึ่งที่จะท าให้เกษตรกรเข้าใจลักษณะประจ าพันธุ์

มันส าปะหลังของกรมวิชาการเกษตร การให้ผลผลิตต่อไร่และการให้ปริมาณแป้งในหัวสด รวมทั้งการตอบสนองต่อ

สภาพแวดล้อมของมันส าปะหลังแต่ละพันธุ์ในพ้ืนที่ของตนเอง ส่งผลให้เกษตรกรสามารถตัดสินใจเลือกใช้พันธุ์ด้วย

ตัวเองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม รวมทั้งลดการเปลี่ยนพันธุ์ตามโฆษณาชวนเชื่อซึ่งจะช่วยลดต้นทุนในส่วนต้น

พันธุ์ ส่งผลท าให้เกษตรกรได้รับผลผลิตต่อพ้ืนที่เพ่ิมขึ้นและลดต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตต่อไป 

 

7. วิธีด าเนินการ 

อุปกรณ์ 

(1) พันธุ์มันส าปะหลังจ านวน 6 พันธุ์ ได้แก่ ระยอง 5 ระยอง 7  ระยอง 9  ระยอง 11  ระยอง 72 และ

ระยอง 86-13 

 (2) ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0  18-46-0 และ 0-0-60 ใส่ตามค่าวิเคราะห์ดิน 

(3) สารเคมีป้องกันก าจัดวัชพืชและแมลงศัตรพืูช 



(4) เครื่องวัดปริมาณแป้งในหัวสด Reimann scale 

วิธีการ 

วางแผนการทดลองแบบ RCB จ านวน 2 ซ้ า กรรมวิธีการทดลองประกอบด้วย มันส าปะหลังจ านวน 6 

พันธุ์ ได้แก่ ระยอง 5 ระยอง 7  ระยอง 9  ระยอง 11  ระยอง 72 และระยอง 86-13 

 วิธีปฏิบัติการทดลอง 

  ใช้ขนาดแปลงทดลองย่อย 10x20 เมตร ใช้ระยะปลูกระหว่างแถว 100 ซม. ระยะปลูกระหว่าง

ต้น 80 ซม. 

การใส่ปุ๋ยจะใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 18-46-0 และ 0-0-60 ตามค่าวิเคราะห์ดิน ในส่วนของฟอสฟอรัสและ

โพแทสเซียมในระหว่างการชักร่องก่อนปลูก ส่วนปริมาณปุ๋ยยูเรีย (46-0-0) ตามการค านวณท่ีเหลือนั้นจะ

ใส่ในช่วง 2 เดือนหลังปลูก 

ตัดท่อนพันธุ์ที่ความยาว 25 ซม. แล้วแช่ท่อนพันธุ์ก่อนปลูกด้วยสารไทอะมีโทแซม 25 WG อัตรา 

4 กรัม ต่อน้ า 20 ลิตร นาน 10 นาที 

ปักท่อนพันธุ์ลึกประมาณ 1 ใน 3 ส่วนของความยาวท่อนพันธุ์ 

 ดูแลรักษาตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร 

 เก็บเก่ียวผลผลิตในพ้ืนที่เก็บเกี่ยว 3.0x6.4 เมตร 

การรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย ผลผลิตหัวสดต่อพ้ืนที่เก็บเกี่ยว ปริมาณแป้งในหัวสด (%) ปริมาณมัน

แห้ง ข้อมูลลักษณะการเจริญเติบโต การยอมรับพันธุ์และเทคโนโลยีของเกษตรกร ข้อจ ากัดและปัญหาในการ

ปฏิบัติงาน 

เวลาและสถานที่ 

เริ่มต้น  ตุลาคม  2556     สิน้สุด  มีนาคม  2559 

สถานที่การทดลอง ไร่เกษตรกรในเขตอ าเภอเมืองลพบุรี อ าเภอโคกส าโรง อ าเภอพัฒนานิคม และอ าเภอ

ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี และไร่เกษตรกรในเขตอ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 

 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

การทดสอบพันธุ์มันส าปะหลังในปี 2557 

 การทดสอบพันธุ์มันส าปะหลังในเขตจังหวัดลพบุรีและสระบุรีจ านวน 5 แปลงปลูก สามารถจ าแนกการ

ให้ผลผลิตและคุณภาพผลผลิตในแต่ละแปลงปลูกตามลักษณะชนิดเนื้อดินและคุณสมบัติทางเคมีของดินที่แตกต่าง

กัน (ตารางที่ 1) ได้ดังนี้ 

การทดสอบพันธุ์มันส าปะหลังในดินเหนียวสีด า 



 การทดสอบพันธุ์มันส าปะหลังในดินเหนียวสีด าในเขตอ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี มีคุณสมบัติทางเคมี

ของดินดังนี้ มี ค่า pH 7.47 ปริมาณอินทรียวัตถุ 2.50% ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด 0.125% ปริมาณฟอสฟอรัสที่

เป็นประโยชน์ 3 มก./กก. ปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ 75 มก./กก. และมีปริมาณแคลเซียมที่แลกเปลี่ยน

ได้ 7,500 มก./กก. (ตารางท่ี 1) โดยใช้ปุ๋ยเคมีอัตรา 6-8-8 กก.N-P2O5-K2O ต่อไร่ พบว่า มันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 

72 ให้ผลผลิตหัวสดสูงสุด 8.39 ตัน/ไร่ รองลงมาคือ พันธุ์ระยอง 9 และระยอง 86-13 ให้ผลผลิตหัวสด 7.94 และ 

7.59 ตัน/ไร่ ตามล าดับ ส่วนพันธุ์ระยอง 5 ให้ผลผลิตหัวสดต่ าสุด 4.74 ตัน/ไร่  

ด้านปริมาณแป้งในหัวสดพบว่า พันธุ์ระยอง 86-13 ให้ปริมาณแป้งในหัวสดสูงสุด 28.7% ด้านพันธุ์ระยอง 

72 ให้ปริมาณแป้งในหัวสด 26.8% ส่วนพันธุ์ระยอง 5 ให้ปริมาณแป้งในหัวสดต่ าสุด 19.9% ส าหรับปริมาณมัน

แห้งพบว่า พันธุ์ระยอง 86-13 ให้ปริมาณมันแห้งสูงสุด 49.3% รองลงมาคือ พันธุ์ระยอง 11 และระยอง 72 ให้

ปริมาณมันแห้ง 47.8 และ 46.2% ตามล าดับ (ตารางท่ี 2) 

 การปลูกมันส าปะหลังในดินเหนียวสีด าซึ่งเก็บเก่ียวผลผลิตหัวสดในช่วงเดือนมีนาคมท าให้มันส าปะหลัง

พันธุ์ระยอง 5  ระยอง 7 และระยอง 9 มีปริมาณแป้งในหัวสดต่ ากว่ามาตรฐานการซื้อขายผลผลิตหัวสดที่ก าหนด

ขั้นต่ าที่ 25 เปอร์เซ็นต์ 

การทดสอบพันธุ์มันส าปะหลังในดินเหนียวสีเทาปนเม็ดปูน (ดินด่าง) 

การทดสอบพันธุ์มันส าปะหลังในดินเหนียวสีเทาปนเม็ดปูนซึ่งเป็นสภาพดินด่าง ในเขตอ าเภอโคกส าโรง 

จังหวัดลพบุรี มีคุณสมบัติทางเคมีของดินดังนี้ มีค่า pH 7.91 ปริมาณอินทรียวัตถุ 3.17% ปริมาณไนโตรเจน

ทั้งหมด 0.159% ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ 12 มก./กก. ปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ 183 มก./

กก. และมีปริมาณแคลเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ 7,895 มก./กก. โดยใช้ปุ๋ยเคมีอัตรา 6-8-10 กก.N-P2O5-K2O ต่อไร่ 

พบว่า มันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 7 และระยอง 9 ไม่สามารถเจริญเติบโตได้ในดินด่าง เนื่องจากหลังปลูกใบที่แตก

ใหม่มีสีใบเหลืองซีดหลังจากนั้นใบจะเริ่มแห้งตาย และมีอัตราอยู่รอดหลังปลูกต่ ากว่า 15% ของประชากรทั้งหมด 

ส่วนมันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 5 ระยอง 11 และระยอง 72 พบอาการใบเหลืองซีดน้อย และสามารถเจริญเติบโตได้

ค่อนข้างดีถ้าฉีดพ่นธาตุเหล็กทางใบช่วยเสริมระหว่างการเจริญเติบโต 

การให้ผลผลิตหัวสดพบว่าพันธุ์ระยอง 5 ให้ผลผลิตหัวสดสูงสุด 7.24 ตัน/ไร่ รองลงมาคือ พันธุ์ระยอง 11 

และระยอง 72 ให้ผลผลิตหัวสด 6.86 และ 5.93 ตัน/ไร่ ด้านปริมาณแป้งในหัวสดซึ่งเก็บเกี่ยวในเดือนมีนาคม

พบว่า มันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 11 ให้ปริมาณแป้งในหัวสดสูงสุด 28.0% ด้านพันธุ์ระยอง 5 และระยอง 72 ให้

ปริมาณแป้งในหัวสด 25.8 และ 24.1% ตามล าดับ ส าหรับปริมาณมันแห้งพบว่า พันธุ์ระยอง 86-13 ให้ปริมาณ

มันแห้งสูงสุด 49.5% รองลงมาคือ พันธุ์ระยอง 5 และระยอง 11 ให้ปริมาณมันแห้ง 49.2 และ 48.6% ตามล าดับ 

(ตารางท่ี 2)  



ดินด่าง (calcareous soil) ท าให้พืชเกิดการขาดธาตุเหล็กซึ่งส่วนใหญ่มีผลท าให้ใบมีสีเหลืองโดยเฉพาะ

ส่วนยอด (chlorosis) เนื่องจากดินด่างมีปริมาณของแคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) อยู่มาก ส่งผลให้มีอนุมูล 

HCO3
- สูง ซึ่งอนุมูลชนิดนี้มีผลต่อการดูดและล าเลียงเหล็กภายในต้นพืช นอกจากนั้นเกิดการดูดยึดฟอสฟอรัสใน

ดินเพิ่มมากข้ึน ส่งผลให้ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสลดลง (Lindsay, 1979) ปริมาณแคลเซียมที่แลกเปลี่ยน

ได้ที่เหมาะสมกับการปลูกมันส าปะหลังควรอยู่ระหว่าง 125-2,500 มก./กก. (สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทน

พลังงาน, 2556) ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีของดินในแปลงปลูกพบว่า มีปริมาณแคลเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ 

7,895 มก./กก. มากกว่าช่วงปริมาณที่เหมาะสมอย่างเด่นชัด (ตารางที่ 1)  ในกรณีการขาดธาตุอาหารเสริม

โดยเฉพาะธาตุเหล็ก ได้แนะน าให้เกษตรกรฉีดพ่นธาตุอาหารเสริมทางใบ 2 -3 ครั้ง ในช่วง 1-3.5 เดือนหลังปลูก 

ท าให้เกษตรกรเข้าใจผลของดินด่างต่อการเจริญเติบโตของมันส าปะหลังเพ่ิมมากข้ึน 

การทดสอบพันธุ์มันปะหลังในดินร่วนเหนียวสีแดง 

 การทดสอบพันธุ์มันส าปะหลังในดินร่วนเหนียวสีแดงในเขตอ าเภอพัฒนานิคม อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัด

ลพบุรี และอ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ดินมีค่า pH อยู่ระหว่าง 5.93-7.30 ปริมาณอินทรียวัตถุ 1.44-2.18% 

ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด 0.072-0.109% ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ 5-20 มก./กก. ปริมาณโพแทสเซียม

ที่แลกเปลี่ยนได้ 67-133 มก./กก. (ตารางที่ 1) การทดสอบใช้ปุ๋ยเคมีอัตรา 6-5-8 กก.N-P2O5-K2O ต่อไร่ พบว่า

การให้ผลผลิตหัวสดในการทดสอบทั้ง 3 แปลง มันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 72 ให้ผลผลิตหัวสดไม่แตกต่างกันให้ผล

ผลิตอยู่ระหว่าง 6.89-7.15 ตัน/ไร่ พันธุ์ระยอง 86-13 การเก็บเกี่ยวผลผลิตที่อายุ 11 เดือนหลังปลูกให้ผลผลิตหัว

สดอยู่ระหว่าง 7.74-7.88 ตัน/ไร่ ส่วนพันธุ์ระยอง 11 การให้ผลผลิตหัวสดในแต่ละแปลงปลูกมีความแตกต่างกัน

ให้ผลผลิตหัวสดตั้งแต่ 4.77-8.23 ตัน/ไร่ แสดงให้เห็นว่าการให้ผลผลิตหัวสดของมันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 11 มี

การตอบสนองต่อสภาพอากาศเช่นกัน ซึ่งการปลูกในเขตอ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี สามารถให้ผลผลิตหัวสด 

8.23 ตัน/ไร ่

ปริมาณแป้งในหัวสดซึ่งเก็บเกี่ยวเดือนเมษายน พบว่า พันธุ์ระยอง 86-13 ให้ปริมาณแป้งในหัวสดสูงสุด

ทั้ง 3 แปลงปลูกมีค่าอยู่ระหว่าง 27.2-33.6% ส่วนพันธุ์ระยอง 72 ในพ้ืนที่อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ให้

ปริมาณแป้งในหัวสดสูงเฉลี่ย 32.3% แต่ในพ้ืนที่อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ให้ปริมาณแป้งในหัวสดต่ าเฉลี่ย 

24.8% ด้านปริมาณมันแห้ง พบว่า พันธุ์ระยอง 86-13 ให้ปริมาณมันแห้งสูงในทุกแปลงปลูกมีค่าอยู่ระหว่าง 42.5-

49.6% นอกจากนั้นปริมาณมันแห้งส่วนใหญ่มีค่ามากกว่า 40% ยกเว้นมันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 9 และระยอง 11 

ในเขตอ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ให้ปริมาณมันแห้ง 37.9 และ 37.7% ตามล าดับ (ตารางท่ี 2) 
 

การทดสอบพันธุ์มันส าปะหลังในปี 2558 



 การทดสอบพันธุ์มันส าปะหลังในเขตจังหวัดลพบุรีและสระบุรีจ านวน 5 แปลงปลูก ในปี 2558 ช่วงเดือน

เมษายนถึงต้นเดือนสิงหาคมประสบปัญหาภัยแล้งยาวนาน ท าให้ต้นมันส าปะหลังส่วนหนึ่งได้รับความเสียหายและ

มีการเจริญเติบโตช้าและส่งผลกระทบต่อการให้ผลผลิตของมันส าปะหลังในแต่ละพันธุ์ที่แตกต่างกัน ส าหรับการให้

ผลผลิตและคุณภาพผลผลิตในแต่ละแปลงปลูกตามลักษณะชนิดเนื้อดิน มีผลการทดสอบดังนี้ 

การทดสอบพันธุ์มันส าปะหลังในดินเหนียวสีด า 

 การทดสอบพันธุ์มันส าปะหลังในดินเหนียวสีด า ในเขตอ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี สระบุรี ดินมีค่า pH 

อยู่ระหว่าง 6.57 ปริมาณอินทรียวัตถุ 2.11% ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด 0.105% ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็น

ประโยชน์ 15 มก./กก. ปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ 94 มก./กก. (ตารางที่ 3) โดยใช้ปุ๋ยเคมีอัตรา 6-8-8 

กก.N-P2O5-K2O ต่อไร่ พบว่า มันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 72 และระยอง 86-13 สามารถเจริญเติบโตได้ดี ส่วนพันธุ์

ระยอง 7 และระยอง 9 การอยู่รอดในช่วง 1 เดือนหลังปลูกมีอัตราค่อนข้างต่ าท าให้ต้องปลูกซ่อมทดแทนต้นที่ตาย

ค่อนข้างมาก ด้านการให้ผลผลิตหัวสดพบว่า พันธุ์ระยอง 72 ให้ผลผลิตหัวสดสูงสุด 5.84 ตัน/ไร่ รองลงมาคือ 

พันธุ์ระยอง 86-13 ให้ผลผลิตหัวสด 4.93 ตัน/ไร่ ส่วนพันธุ์ระยอง 9 ให้ผลผลิตหัวสดต่ าสุด 3.02 ตัน/ไร่ (ตารางที่ 

4) จากการทดสอบแม้ว่าพันธุ์ระยอง 7 ให้ผลผลิตหัวสดสูงกว่าพันธุ์ระยอง 5 และระยอง 11 แต่พันธุ์ระยอง 7 มี

อัตราการอยู่รอดต่ าท าให้มีต้นทุนการผลิตสูงในการปลูกซ่อมรวมทั้งมีลักษณะการเจริญเติบโตที่ไม่ดีท าให้เกษตรกร

ไม่มีสนใจในการน าต้นพันธุ์ไปปลูกขยายต่อไป 

 ปริมาณแป้งในหัวสดพบว่า พันธุ์ระยอง 11 มีปริมาณแป้งในหัวสดสูงสุด 29.6% รองลงมาคือพันธุ์ระยอง 

86-13 มีปริมาณแป้งในหัวสด 27.7% ส่วนพันธุ์ระยอง 9 มีปริมาณแป้งในหัวสดต่ าสุด 23.1% ซึ่งจากการทดสอบ

ทั้ง 2 ปีเห็นได้ว่ามันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 72 การปลูกในดินเหนียวสีด าท าให้มีปริมาณแป้งในหัวสูงกว่า พันธุ์

ระยอง 5  ระยอง 7 และระยอง 9 ดังนั้นชนิดของเนื้อดินจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญต่อปริมาณแป้งในหัวสด 

ด้านปริมาณมันแห้งในหัวสดพบว่า พันธุ์ระยอง 11 ให้ปริมาณมันแห้งในหัวสดสูงสุด 41.8% รองลงมาคือพันธุ์

ระยอง 86-13 ให้ปริมาณมันแห้งในหัวสด 40.7% ส่วนพันธุ์ระยอง 7 ให้ปริมาณมันแห้งในหัวสดต่ าสุด 35.1% 

(ตารางที่ 4) 

การทดสอบพันธุ์มันส าปะหลังในดินเหนียวสีเทาปนเม็ดปูน (ดินด่าง) 

การทดสอบพันธุ์มันส าปะหลังในดินเหนียวสีเทาปนเม็ดปูนซึ่งเป็นสภาพดินด่างจ านวน 2 แปลง ในเขต

อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี มีคุณสมบัติทางเคมีของดินดังนี้ ค่า pH 8.14-8.21 ปริมาณอินทรียวัตถุ 2.58-

2.63% ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด 0.129-0.132% ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ 6-9 มก./กก. ปริมาณ

โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ 97-129 มก./กก. และมีปริมาณแคลเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ 7,895 มก./กก. โดยใช้

ปุ๋ยเคมีอัตรา 6-8-10 กก.N-P2O5-K2O ต่อไร่ พบว่า พันธุ์ระยอง 5 สามารถเจริญเติบโตได้ดีในดินด่างและมีอัตรา



การอยู่รอดหลังปลูกสูง ด้านการให้ผลผลิตหัวสดพบว่า มันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 72 ให้ผลผลิตต่อไร่สูงทั้ง 2 แปลง

ปลูก รองลงมาคือพันธุ์ระยอง 11 ส่วนพันธุ์ระยอง 7 ให้ผลผลิตต่อไร่ต่ า (ตารางท่ี 4) 

 การให้ปริมาณแป้งในหัวสดโดยเก็บเกี่ยวผลผลิตหัวสดในเดือนมีนาคมทั้ง 2 แปลงปลูก พบว่า พันธุ์ระยอง 

86-13 ให้ปริมาณแป้งในหัวสดสูงสุด รองลงมาคือพันธุ์ระยอง 11 ส่วนพันธุ์ระยอง 72 ให้ปริมาณแป้งในหัวสด

ต่ าสุด ด้านปริมาณมันแห้งในหัวสดมันส าปะหลังพันธุ์ 86-13 ให้ปริมาณมันแห้งในหัวสดสูงสุด รองลงมาคือพันธุ์

ระยอง 11 และระยอง 5 (ตารางท่ี 4) 

 ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีของดินในแปลงปลูกพบว่า มีปริมาณแคลเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ 4,894-

5173 มก./กก. (ตารางที่ 3) มากกว่าปริมาณแคลเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ที่เหมาะสมกับการผลิตมันส าปะหลังซึ่งควร

อยู่ระหว่าง 125-2,500 มก./กก. (สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน, 2556) ในดินด่างก่อให้เกิดปัญหา

หลายประการ เนื่องจากมีปริมาณของแคลเซียมคาร์บอเนตและแมกนีเซียมสูง ซึ่งมีผลต่อระดับความเป็นประโยชน์

ของธาตุ ซึ่งปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสของสารแคลเซียมคาร์บอเนตก่อให้เกิด ไฮดรอกซิลไอออน (OH-) ท าให้ค่า pH 

สูงขึ้น จากปฏิกิริยาดังกล่าวการควบคุมไม่ให้มีน้ ามากเกินไปจึงเป็นสิ่งส าคัญในดินด่างเพ่ือลดไฮดรอกซิลไอออนที่

เกิดข้ึนให้น้อยลง (เพ่ิมพูน, 2528) 

การทดสอบพันธุ์มันปะหลังในดินร่วนเหนียวสีแดง 

 การทดสอบพันธุ์มันส าปะหลังในดินร่วนเหนียวสีแดงจ านวน 2 แปลง ในเขตอ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัด

ลพบุรี และอ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ดินมีค่า pH อยู่ระหว่าง 6.12-6.92 ปริมาณอินทรียวัตถุ 1.61-2.01% 

ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด 0.081-0.100% ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ 3-24 มก./กก. ปริมาณโพแทสเซียม

ที่แลกเปลี่ยนได้ 39-104 มก./กก. (ตารางที่ 3) การให้ผลผลิตหัวสด พบว่า ในสภาวะกระทบแล้งในช่วงแรกของ

การเจริญเติบโตมันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 72 สามารถให้ผลผลิตหัวสดสูงในการทดสอบที่อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัด

ลพบุรี ให้ผลผลิตหัวสด 4.47 ตัน/ไร่ ในพ้ืนที่อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี พบว่า พันธุ์ระยอง 11 ให้ผลผลิต

สูงสุด 3.58 ตัน/ไร่ ส่วนพันธุ์ระยอง 5 พบว่า ให้ผลผลิตต่อไร่ต่ าสุดทั้ง 2 แปลง ให้ผลผลิตหัวสดอยู่ระหว่าง 2.47 -

2.92 ตัน/ไร่ (ตารางท่ี 4) 

ปริมาณแป้งในหัวสดซึ่งเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม พบว่า มันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 86-13 

ให้ปริมาณแป้งในหัวสดสูงสุดทั้ง 2 แปลงปลูกมีค่าอยู่ระหว่าง 31.3-32.5% ส่วนพันธุ์ระยอง 72 ซึ่งให้ผลผลิตหัว

สดสูงสุดในพ้ืนที่อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ให้ปริมาณแป้งในหัวสด 29.5% ส าหรับพันธุ์ระยอง 11 ในพ้ืนที่

อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ให้ปริมาณแป้งในหัวสด 31.0% ส่วนพันธุ์ระยอง 5 ให้ปริมาณแป้งในหัวสดต่ าสุด

ทั้ง 2 แปลง ให้ปริมาณแป้งในหัวสด 27.3 และ 25.3% ตามล าดับ ด้านปริมาณมันแห้ง พบว่า พันธุ์ระยอง 86-13 

ให้ปริมาณมันแห้งสูงสุดทั้ง 2 แปลงปลูกมีค่าอยู่ระหว่าง 44.9-45.4% นอกจากนั้นปริมาณมันแห้งของมัน

ส าปะหลังทุกพันธุ์ในทั้ง 2 แปลงมีค่ามากกว่า 40% (ตารางท่ี 4) 



 

การวิเคราะห์พันธุ์มันส าปะหลังท่ีเหมาะสมในแต่ละชนิดของเนื้อดิน 

ดินเหนียวสีด า 

 การปลูกมันส าปะหลังในดินเหนียวสีด า พบว่า พันธุ์ระยอง 11  ระยอง 72 และระยอง 86-13 สามารถ

เจริญเติบโตได้ดี ส่วนพันธุ์ระยอง 9 ในบางแหล่งปลูกอาจมีปัญหาดินมีค่า pH สูง และมีปริมาณแคลเซียมที่

แลกเปลี่ยนได้ในดินสูงท าให้มีอัตราการอยู่รอดหลังปลูกค่อนข้างต่ า จากการทดสอบพันธุ์ระยอง 72 ให้ผลผลิตหัว

สดต่อไร่สูง รองลงมาคือพันธุ์ระยอง 86-13 และระยอง 11 ส าหรับปริมาณแป้งในหัวสดพบว่า พันธุ์ระยอง 86-13 

ให้ปริมาณแป้งในหัวสดสูงสุด รองลงมาคือระยอง 11 ส่วนพันธุ์ระยอง 72 การเก็บเกี่ยวผลผลิตหัวสดให้มีปริมาณ

แป้งในหัวสดสูง (มากกว่า 25%) ควรเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ 

ดินเหนียวสีเทาปนเม็ดปูน (ดินด่าง) 

 การปลูกมันส าปะหลังในดินเหนียวสีเทาปนเม็ดปูนหรือดินด่าง ซึ่งเป็นดินมีคุณสมบัติทางเคมีไม่เหมาะสม

ต่อการผลิตมันส าปะหลัง พบว่า พันธุ์ที่ ไม่สามารถเจริญเติบโตได้ในดินด่าง ได้แก่ ระยอง 7 และระยอง 9 

เนื่องจากเม่ือมันส าปะหลังเริ่มแตกใบใหม่พบว่าใบที่เกิดข้ึนจะมีอาการเหลืองซีดมาก หลังจากนั้นใบจะมีลักษณะใบ

แห้งและตายในที่สุด ส่วนพันธุ์มันส าปะหลังที่สามารถปลูกได้ในสภาพดินด่าง ได้แก่ ระยอง 5  ระยอง 11  ระยอง 

72 และระยอง 86-13 แต่อาจพบลักษณะอาการใบเหลือง (chlorosis) บ้าง ดังนั้นต้องฉีดพ่นธาตุอาหารเสริมทาง

ใบโดยเฉพาะธาตุเหล็กให้กับมันส าปะหลังในช่วง 1-3 เดือนหลังปลูก ส าหรับการให้ผลผลิตหัวสดพบว่า ในกรณี

พ้ืนที่มีปริมาณน้ าฝนตกสม่ าเสมอหรือมีน้ าชลประทานช่วยเสริมในช่วงขาดน้ ามันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 11 ให้

ผลผลิตหัวสดต่อไร่สูงและมีปริมาณแป้งในหัวสดสูงเช่นกัน ส่วนในพ้ืนที่อับฝนควรเลือกใช้พันธุ์ระยอง 5 เนื่องจาก

สามารถทนดินด่างและทนแล้งได้ดรีวมทั้งให้ผลผลิตหัวสดต่อไร่สูง รองลงมาคือ พันธุ์ระยอง 72 และระยอง 86-13 

ดินร่วนเหนียวสีแดง 

 การปลูกมันส าปะหลังในดินร่วนเหนียวสีแดงมันส าปะหลังทุกพันธุ์สามารถเจริญเติบโตได้ดี ด้านการให้ผล

ผลิตหัวสดพบว่า พันธุ์ระยอง 72 สามารถให้ผลผลิตหัวสดต่อไร่สูงและให้ผลผลิตหัวสดไม่มีความแตกต่างกันอย่าง

เด่นชัดในแต่ละแหล่งปลูก ในการจัดการดูแลรักษาที่ดีมันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 9  ระยอง 11 และระยอง 86 -13 

เป็นพันธุ์ที่มีศักยภาพในการผลผลิตหัวสดต่อไร่สูงและให้ปริมาณแป้งในหัวสดสูง 

 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

การทดสอบพันธุ์มันส าปะหลังในแต่ละชนิดของเนื้อดินเพ่ือเป็นแปลงต้นแบบในการผลิตมันส าปะหลังใน

แต่ละสภาพแวดล้อม มีรายละเอียดดังนี้ 



ในดินเหนียวสีด าพบว่า พันธุ์ระยอง 11  ระยอง 72 และระยอง 86-13 สามารถเจริญเติบโตได้ดี ซึ่งพันธุ์

ระยอง 72 ให้ผลผลิตหัวสดต่อไร่สูง รองลงมาคือพันธุ์ระยอง 86-13 และระยอง 11 ส าหรับปริมาณแป้งในหัวสด

พบว่า พันธุ์ระยอง 86-13 ให้ปริมาณแป้งในหัวสดสูงสุด รองลงมาคือระยอง 11 

ในดินเหนียวสีเทาปนเม็ดปูนหรือดินด่าง ไม่ควรปลูกมันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 7 และระยอง 9 ส าหรับ

พันธุ์ที่สามารถปลูกได้ในดินด่าง ได้แก่ ระยอง 5  ระยอง 11  ระยอง 72 และระยอง 86-13 แต่อาจพบลักษณะ

อาการใบเหลืองบ้าง ด้านการให้ผลผลิตหัวสดพบว่า พันธุ์ระยอง 5 และระยอง 11 เป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตหัวสดต่อ

ไร่สูงและมีปริมาณแป้งในหัวสดสูง รองลงมาคือ พันธุ์ระยอง 72 และระยอง 86-13 

ในดินร่วนเหนียวสีแดงมันส าปะหลังทุกพันธุ์สามารถเจริญเติบโตได้ดี ด้านการให้ผลผลิตหัวสดพบว่า พันธุ์

ระยอง 9 ระยอง 11 ระยอง 72 และระยอง 86-13 เป็นพันธุ์ที่มีศักยภาพในการผลผลิตหัวสดต่อไร่สูงและให้

ปริมาณแป้งในหัวสดสูง 

 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

(1) การแนะน าพันธุ์มันส าปะหลังที่เหมาะสมในแต่ละชนิดของเนื้อดินในเขตจังหวัดลพบุรีและสระบุรี 

(2) การถ่ายทอดและเผยแพร่งานวิจัย 

 - การอบรมเกษตรกรในโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจส าหรับสินค้าที่ส าคัญ (Zoning 

Center) หลักสูตร การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลัง ในพื้นที่แปลงทดสอบพันธุ์มันส าปะหลัง อ าเภอ

โคกส าโรง จังหวัดลพบุรี   

ในปีงบประมาณ 2558 จัดฝึกอบรมในแปลงทดสอบในพ้ืนที่หมู่ที่ 10 ต าบลคลองเกตุ อ าเภอโคกส าโรง 

จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 

ในปีงบประมาณ 2559 จัดฝึกอบรมในแปลงทดสอบในพ้ืนที่หมู่ที่ 5 ต าบลคลองเกตุ อ าเภอโคกส าโรง 

จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 

 - การใช้แปลงทดสอบพันธุ์มันส าปะหลัง จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) โดยส านักงานเกษตร

อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี ในไร่เกษตรกรของนายสมพิศ ค าหวาน หมู่ที่ 5 ต าบลคลองเกตุ อ าเภอโคกส าโรง 

จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 

 - แปลงต้นแบบการผลิตมันส าปะหลังในพ้ืนทีศู่นย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

(ศพก.) อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี 

 

11. ค าขอบคุณ 



 ขอขอบคุณนายสรพล จันทรสุข นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ส านักงานเกษตรอ าเภอโคก

ส าโรง จังหวัดลพบุรี ที่ได้ช่วยเหลือและจัดหาตัวแทนเกษตรกรในการเข้าร่วมจัดท าแปลงทดสอบพันธุ์มันส าปะหลัง

ที่เหมาะสมต่อสภาพพ้ืนที่แบบเกษตรกรมีส่วนร่วมในพ้ืนที่ต าบลคลองเกตุ อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี ท าให้

เกิดการน าไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกรในพ้ืนที่ต่อไป 
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ตารางที่ 1  รายชื่อเกษตรกร สถานท่ีแปลงปลูก ชนิดเนื้อดิน และคณุสมบัติทางเคมีของดินในแปลงทดสอบพันธุ์มันส าปะหลังใน

เขตจังหวัดลพบุรีและสระบรุี ปี 2557 
 

 ลักษณะเนื้อดิน คุณสมบัติทางเคมีของดิน 

 

สถานท่ีด าเนินงาน 

pH อินทรียวัตถ ุ

(%) 

Total  

N 

(%) 

Avail.  

P 

(mg/kg) 

Exch.  

K 

(mg/kg) 

Exch. 

Ca 

(mg/kg) 

Exch. 

Mg 

(mg/kg) 

Exch. 

Fe 

(mg/kg) 

1. นายเศรษฐสิทธ์ิ  ตั้งสมบูรณ์  ต.คลองเกตุ อ.โคกส าโรง จ.ลพบุรี 

 ดินเหนียวสีด า 7.47 2.50 0.125  3  75 7500 798 * 

2. นายสมพิษ  ค าหวาน  ต.คลองเกตุ อ.โคกส าโรง จ.ลพบุร ี

 ดินเหนียวสีเทาปนเม็ดปูน 7.91 3.17 0.159  12 183 7895  431 * 

3. นายถาวร  เชียงพา  ต.ช่องสาริกา อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุร ี

 ดินร่วนเหนียวสีแดง 6.22 2.18 0.109 20 108 2708 212 * 

4. นายอ านวย  โพธิ์เกตุ  ต.โคกตมู อ.เมือง จ.ลพบุร ี

 ดินร่วนเหนียวสีแดง 5.93 1.83 0.092 16  67 1280 189 * 



5. นายสามารถ  ศิริสุทธิ  ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบรุ ี

 ดินร่วนเหนียวสีแดง 7.30 1.44 0.072 5 133 2784 276 * 

* : ไมไ่ดต้รวจวิเคราะห์เนื่องจากหอ้งปฏิบัติการเกดิความขัดข้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 2  ผลผลิตหัวสด ปริมาณแป้งในหัวสด และปรมิาณมันแห้งในหัวสดของมันส าปะหลังจ านวน 6 พันธุ์ ที่ด าเนินการทดสอบ

ใน 5 สถานท่ีเขตจังหวัดลพบุรีและสระบุรี ปี 2557 
 

  พันธุ์มันส าปะหลัง  

สถานท่ีด าเนินการ ลักษณะเนื้อดิน ระยอง  

5 

ระยอง  

7 

ระยอง  

9 

ระยอง 

11 

ระยอง 

72 

ระยอง 

86-13 

หมายเหต ุ

ผลผลิตหัวสด  
ผลผลิตหัวสด (ตัน/ไร่) 

อาย ุ

จังหวัดลพบุร ี  เก็บเกี่ยว 

1. อ.โคกส าโรง เหนียวสดี า 4.74 5.62 7.94 6.99 8.39 7.59 11 เดือน 

2. อ.โคกส าโรง(ดินด่าง) เหนียวสเีทาปนเมด็ปูน 7.24 2.88 1.51 6.86 5.93 5.33 11 เดือน 

3. อ.พัฒนานิคม ร่วนเหนียวสีแดง 5.65 4.95 6.05 5.63 7.04 5.92 10 เดือน 



4. อ.เมือง จ.ลพบุร ี ร่วนเหนียวสีแดง 5.21 6.01 5.10 4.77 6.89 7.74 11 เดือน 

จังหวัดสระบุร ี         

5. อ.มวกเหล็ก ร่วนเหนียวสีแดง 6.80 6.53 8.71 8.23 7.15 7.88 11 เดือน 

ปริมาณแป้งในหัวสด  
ปริมาณแป้งในหัวสด (%) 

เดือน 

จังหวัดลพบุร ี  เก็บเกี่ยว 

1. อ.โคกส าโรง เหนียวสดี า 19.9 21.3 23.8 25.6 26.8 28.7  มีนาคม 

2. อ.โคกส าโรง(ดินด่าง) เหนียวสเีทาปนเมด็ปูน 25.8 26.4 19.4 28.0 24.1 24.2  มีนาคม 

3. อ.พัฒนานิคม ร่วนเหนียวสีแดง 26.1 27.2 25.4 28.6 24.8 29.8  เมษายน 

4. อ.เมือง จ.ลพบุร ี ร่วนเหนียวสีแดง 24.6 25.6 23.0 24.1 25.9 27.2  เมษายน 

จังหวัดสระบุร ี         

5. อ.มวกเหล็ก ร่วนเหนียวสีแดง 27.3 31.4 31.2 32.0 32.3 33.6  เมษายน 

ปริมาณมันแห้งในหัวสด 
ปริมาณมันแห้งในหัวสด (%) 

 

จังหวัดลพบุร ี   

1. อ.โคกส าโรง เหนียวสดี า 42.8 39.2 45.0 47.8 46.2 49.3  

2. อ.โคกส าโรง(ดินด่าง) เหนียวสเีทาปนเมด็ปูน 49.2 45.2 36.8 48.6 44.3 49.5  

3. อ.พัฒนานิคม ร่วนเหนียวสีแดง 43.5 44.2 45.6 47.2 43.8 47.4  

4. อ.เมืองลพบุร ี ร่วนเหนียวสีแดง 41.0 41.6 37.9 37.7 42.9 42.5  

จังหวัดสระบุร ี         

5. อ.มวกเหล็ก ร่วนเหนียวสีแดง 44.3 47.2 47.7 49.3 46.7 49.6  
 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 3  รายชื่อเกษตรกร สถานท่ีแปลงปลูก ชนิดเนื้อดิน และคณุสมบัติทางเคมีของดินในแปลงทดสอบพันธุ์มันส าปะหลังใน

เขตจังหวัดลพบุรีและสระบรุี ปี 2558 
 

 ลักษณะเนื้อดิน คุณสมบัติทางเคมีของดิน 

 

สถานท่ีด าเนินงาน 

pH อินทรียวัตถ ุ

(%) 

Total  

N 

Avail.  

P 

Exch.  

K 

Exch. 

Ca 

Exch. 

Mg 

Exch. 

Fe 



(%) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) 

1. นายเศรษฐสิทธ์ิ  ตั้งสมบูรณ์  ต.คลองเกตุ อ.โคกส าโรง จ.ลพบุรี 

 ดินเหนียวสีเทาปนเม็ดปูน 8.14 2.58 0.129  6  97 5173 1004  6.67 

2. นายสมพิษ  ค าหวาน  ต.คลองเกตุ อ.โคกส าโรง จ.ลพบุร ี

 ดินเหนียวสีเทาปนเม็ดปูน 8.21 2.63 0.132  9 129 4894  395  4.44 

3. นายไพวัลย์  สุขพิมพ์  ต.ศลิาทพิย์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 

 ดินเหนียวสีด า 6.57 2.11 0.105 15  94 5352 1135 33.66 

4. นายอ านวย  โพธิ์เกตุ  ต.โคกตมู อ.เมือง จ.ลพบุร ี

 ดินร่วนเหนียวสีแดง 6.12 1.61 0.081 24  39 1565 214 16.28 

5. นายสามารถ  ศิริสุทธิ  ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบรุ ี

 ดินร่วนเหนียวสีแดง 6.92 2.01 0.100  3 104 2399  256 23.68 
 

หมายเหตุ : แปลงทดสอบล าดับที ่1 แปลงท่ีด าเนินการทดสอบในปี 2557 กับปี 2558 ไม่ใช่แปลงบริเวณเดยีวกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางที่ 4  ผลผลิตหัวสด ปริมาณแป้งในหัวสด และปรมิาณมันแห้งในหัวสดของมันส าปะหลังจ านวน 6 พันธุ์ ที่ด าเนินการทดสอบ

ใน 5 สถานท่ีเขตจังหวัดลพบุรีและสระบุรี ปี 2558 
 

  พันธุ์มันส าปะหลัง  

สถานท่ีด าเนินการ ลักษณะเนื้อดิน ระยอง  

5 

ระยอง  

7 

ระยอง  

9 

ระยอง 

11 

ระยอง 

72 

ระยอง 

86-13 

หมายเหต ุ

ผลผลิตหัวสด  
ผลผลิตหัวสด (ตัน/ไร่) 

อาย ุ

จังหวัดลพบุร ี  เก็บเกี่ยว 

1. อ.โคกส าโรง(ดินด่าง) เหนียวสเีทาปนเมด็ปูน 2.45 2.68 2.67 3.01 3.26 2.73 8 เดือน 

2. อ.โคกส าโรง(ดินด่าง) เหนียวสเีทาปนเมด็ปูน 4.57 2.78 3.57 3.14 4.23 3.43 8 เดือน 

3. อ.ชัยบาดาล เหนียวสดี า 3.36 3.68 3.02 3.45 5.84 4.93 8 เดือน 

4. อ.เมืองลพบุร ี ร่วนเหนียวสีแดง 2.92 3.16 3.43 3.40 4.47 3.24 8 เดือน 

จังหวัดสระบุร ี         

5. อ.มวกเหล็ก ร่วนเหนียวสีแดง 2.47 2.74 3.10 3.58 3.18 3.25 8 เดือน 

ปริมาณแป้งในหัวสด  
ปริมาณแป้งในหัวสด (%) 

เดือน 

จังหวัดลพบุร ี  เก็บเกี่ยว 

1. อ.โคกส าโรง(ดินด่าง) เหนียวสเีทาปนเมด็ปูน 22.4 23.4 23.8 24.9 21.1 26.2 มีนาคม 

2. อ.โคกส าโรง(ดินด่าง) เหนียวสเีทาปนเมด็ปูน 26.6 26.6 24.9 29.1 24.9 29.7 มีนาคม 

3. อ.ชัยบาดาล เหนียวสดี า 24.5 24.1 23.1 29.6 25.7 27.7 กุมภาพันธ ์

4. อ.เมืองลพบุร ี ร่วนเหนียวสีแดง 27.3 31.6 31.0 30.3 29.5 32.5 กุมภาพันธ ์

จังหวัดสระบุร ี         

5. อ.มวกเหล็ก ร่วนเหนียวสีแดง 25.3 27.2 29.3 31.0 26.8 31.3 มีนาคม 

ปริมาณมันแห้งในหัวสด 
ปริมาณมันแห้งในหัวสด (%) 

 

จังหวัดลพบุร ี   

1. อ.โคกส าโรง(ดินด่าง) เหนียวสเีทาปนเมด็ปูน 41.7 34.9 39.8 41.5 37.3 43.1  

2. อ.โคกส าโรง(ดินด่าง) เหนียวสเีทาปนเมด็ปูน 42.0 39.4 40.2 44.8 38.6 44.7  

3. อ.ชัยบาดาล เหนียวสดี า 38.3 35.1 36.5 41.8 38.8 40.7  

4. อ.เมืองลพบุร ี ร่วนเหนียวสีแดง 41.9 43.3 43.9 43.3 43.5 45.4  

จังหวัดสระบุร ี         

5. อ.มวกเหล็ก ร่วนเหนียวสีแดง 41.8 42.6 43.8 44.7 41.5 44.9  
 

หมายเหตุ : แปลงทดสอบล าดับที ่1 แปลงท่ีด าเนินการทดสอบในปี 2557 กับปี 2558 ไม่ใช่แปลงบริเวณเดยีวกัน 

 



13. ภาคผนวก 

 


