
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองท่ีส้ินสุด  

------------------------ 

1. ชุดโครงการวิจัย :  วิจัยและพัฒนามันสําปะหลัง 

 

2. โครงการวิจัย :  วิจัยและพัฒนาวิธีการเขตกรรมมันสําปะหลัง 

กิจกรรม :  วิจัยและพัฒนาการจัดการธาตุอาหารในการผลิตมันสําปะหลังใน  

ดินชุดต่าง ๆ 

กิจกรรมย่อย :  ศึกษาการตอบสนองของมันสําปะหลังต่อการจัดการธาตุอาหารใน   

กลุ่มดินด่าง 

 

3. ช่ือการทดลอง (ภาษาไทย)  :  ศึกษาการตอบสนองของมันสําปะหลังต่อการจัดการธาตุอาหารใน

กลุ่มดินด่าง : 1. ชุดดินตาคลี 

ช่ือการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) :  Response of Cassava to Nutrient Management on 

Calcareous Soil : Takhli Series 

 

4. คณะผู้ดําเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง  :  สมฤทัย  ตันเจริญ1  สํานักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 

ผู้ร่วมงาน :  ดาวรุ่ง  คงเทียน2 ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ 

    วัลลีย์  อมรพล3 ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง 

    กอบเกียรติ  ไพศาลเจริญ4 ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น 

    อนุสรณ์  เทียนศิริฤกษ์1 สํานักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 

    ศิริขวัญ  ภู่นา1 สํานักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 

    ไพรสน  รุจิคุณ5 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ 
                                                            

1 สํานักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 
2 ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ 
3 ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง 
4 ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น 
5 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ 



 

5. บทคัดย่อ    

ทําการศึกษาการตอบสนองของมันสําปะหลังต่อการจัดการธาตุอาหารในกลุ่มดินด่าง เพ่ือให้ได้ข้อมูลการ

ตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ยของมันสําปะหลังพันธ์ุก้าวหน้าท่ีปลูกบนดินด่าง ชุดดินตาคลี สําหรับนําไปใช้ในการให้

คําแนะนําการใช้ปุ๋ยเฉพาะพ้ืนท่ีกับมันสําปะหลังอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยวางแผนการทดลองแบบ Split plot  3 

ซํ้า ปัจจัยหลัก คือ มันสําปะหลัง 2 พันธ์ุ  ได้แก่พันธ์ุท่ีเกษตรกรนิยม (พันธ์ุระยอง 5)  และพันธ์ุก้าวหน้า คือ พันธ์ุ

ระยอง 11  ปัจจัยรอง คือ การตอบสนองต่อปุ๋ย 3 ชนิด คือ 1) ไนโตรเจน 4 อัตรา คือ 0, 8, 16 และ 24  กก.N /

ไร่  2) ฟอสฟอรัส 3 อัตรา คือ 0, 8  และ 16  กก.P2O5 /ไร่  3) โพแทสเซียม 4 อัตรา คือ 0, 8, 16 และ 24 กก.

K2O/ไร่ รวมท้ังหมด 9 กรรมวิธี โดยมี 16-8-16 กก.N-P2O5-K2O/ไร่ เป็นปุ๋ยสูตรกลางเพ่ือเปรียบเทียบ ใช้ระยะ

ปลูก 0.7x1 เมตร ขนาดแปลงทดลองย่อย 7x8 เมตร พ้ืนท่ีเก็บเกี่ยว 5.6x6 เมตรต่อแปลงทดลองย่อย  ดําเนินการ

ท่ีศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ฤดูฝนปี 2554 

ผลการทดลอง พบว่า การปลูกมันสําปะหลังพันธ์ุระยอง 11 ในดินด่างชุดดินตาคลี ฤดูฝนปี 2554  ให้

ผลผลติหัวสดเฉลี่ยสูงสุด 3,832 กก./ไร่  ขณะท่ีพันธ์ุระยอง 5 ให้ผลผลิตหัวสดเฉลี่ย 3,058 กก./ไร่  มันสําปะหลัง

พันธ์ุระยอง 5 และพันธ์ุระยอง 11 ตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนถึง 16 กก.N/ไร่  โดยให้ผลผลิตหัวสดเฉลี่ย 

3,741 กก./ไร่  การตอบสนองต่อปุ๋ยฟอสฟอรัสมันสําปะหลังพันธ์ุระยอง 5 ตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ยฟอสฟอรัสท่ี 8 

กก.P2O5/ไร่ โดยให้ผลผลิตหัวสดเฉลี่ย 3,946 กก./ไร่ สําหรับมันสําปะหลังพันธ์ุระยอง 11 ตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ย

ฟอสฟอรัสท่ี 16 กก.P2O5/ไร่ โดยให้ผลผลิตหัวสดเฉลี่ย 4,723 กก./ไร่ และการตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ย

โพแทสเซียม พบว่า มันสําปะหลังพันธ์ุระยอง 5 ตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ยโพแทสเซียมถึง 16 กก.K2O/ไร่ โดยให้

ผลผลิตหัวสดเฉลี่ย 3,946 กก./ไร่  ในขณะท่ีพันธ์ุระยอง 11 ตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ยโพแทสเซียมที่ 24 กก.K2O/ไร่ 

โดยให้ผลผลิตหัวสดเฉลี่ย 4,136 กก./ไร่ ซ่ึงแสดงว่ามันสําปะหลังพันธ์ุระยอง 11 มีศักยภาพในการให้ผลผลิต

มันสําปะหลังสูงกว่าพันธ์ุระยอง 5 และเม่ือคํานวณจุดคุ้มทุนแล้ว พบว่า การใช้ปุ๋ยไนโตรเจน 8 กก.N/ไร่ ให้ค่า 

MRR คุ้มค่ากับการลงทุน  การใช้ปุ๋ยฟอสฟอรัส 8 กก.P2O5/ไร่ ให้กําไรสุทธิสูงสุด 2,899 บาท/ไร่ และการใช้ปุ๋ย

โพแทสเซียม 8-16 กก.K2O/ไร่ มีกําไรสุทธิ 2,899 และ 2,933 บาท/ไร่   

 

6. คํานํา  

ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและผู้ส่งออกมันสําปะหลังเป็นอันดับ 1 ของโลก โดยมีพ้ืนท่ีปลูกในปี พ.ศ. 2554 

เท่ากับ 7.4 ล้านไร่ ได้ผลผลติหัวสด 21.9 ล้านตัน ผลผลิตเฉลี่ย 3.08 ตัน/ไร่  มีมูลค่า 5.87 หม่ืนล้านบาท ซ่ึงจะ

เห็นได้ว่าผลผลิตเฉลี่ยค่อนข้างตํ่า (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2554)  ปัจจุบันการผลิตมันสําปะหลังมีการ

เปลี่ยนแปลงไป เกษตรกรต้องการปลูกมันสําปะหลังเพ่ือให้ได้ผลผลิตและมีรายได้สูงข้ึน โดยมีการปลูกมันสําปะหลัง



กันหลากหลาย ท้ังในดินท่ีมีความอุดมสมบรูณ์ตํ่าถึงสูง  เกษตรกรจึงต้องมีการใช้ปุ๋ยเคมีในอัตราท่ีแตกต่างกันไป 

ซ่ึงหากใช้ปุ๋ยในอัตราที่ไม่เหมาะสม อาจจะเป็นการเพ่ิมต้นทุนการผลิตโดยไม่จําเป็น  ดังน้ันจึงมีความจําเป็นต้องมี

วิธีการจัดการที่ดีเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการผลิตให้ได้ผลผลติ 5 ตัน/ไร่ ตามเป้าหมายของรัฐบาล  ซ่ึงจะต้องพิจารณา

ท้ังในด้านของการพัฒนาพันธ์ุท่ีให้ผลผลิตสูง  การเลือกพ้ืนท่ีปลูกท่ีเหมาะสมกับแต่ละพันธ์ุ  การปรับปรุงความ

อุดมสมบูรณ์ของดินโดยการจัดการธาตุอาหารอย่างแม่นยําตรงตามระดับความอุดมสมบูรณ์ของดิน และความ

ต้องการของพืช จึงได้ทําการทดลองเพื่อศึกษาหาอัตราปุ๋ยเคมีท่ีเหมาะสมสําหรับมันสําปะหลังพันธ์ุก้าวหน้า ใน

กลุ่มดินด่างชุดดินตาคล ี(Tk) ท่ีมีลักษณะดินเป็นดินต้ืน ถึงช้ันปูนมาร์ลท่ีพบภายใน 50 ซม.จากผิวดิน  ปฏิกิริยาดิน

เป็นด่าง  ใต้ช้ันดินลงไปเป็นช้ันปูนมาร์ลสีขาวท้ังท่ีเป็นเม็ดและท่ีเช่ือมต่อกันหนาแน่น  มีข้อจํากัดคือ  ดินต้ืนถึงช้ัน

ปูนมาร์ล ซ่ึงจะมีผลกระทบทางกายภาพและทางเคมีต่อพืช ดินอาจขาดสมดุลธาตุอาหาร โดยเฉพาะการขาด

ฟอสฟอรัสและจุลธาตุบางชนิด เพ่ือใช้ในการผลิตคําแนะนําการใช้พันธ์ุและปุ๋ยให้มีประสิทธิภาพแบบเฉพาะพ้ืนท่ี

สําหรับมันอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นข้อมูลสําหรับแนะนําเกษตรกรต่อไป 

 

7. วิธีดําเนินการ  

- อุปกรณ์    

1) มันสําปะหลัง 2  พันธ์ุ  คือ  พันธ์ุระยอง 5 และ พันธ์ุระยอง 11 

2) ปุ๋ยเคมี ได้แก่ ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต (21% N และ 24% S), ปุ๋ยไดแอมโมเนียมฟอสเฟต (18 %N 
และ 46% P2O5)  และโพแทสเซียมคลอไรด์ (60% K2O)  

3) อุปกรณ์ต่าง ๆ สําหรับเก็บตัวอย่างพืช เช่น ถุงกระดาษสําหรับเก็บตัวอย่างพืช  เครื่องช่ังนํ้าหนัก 
4) เครื่องวัดหาปริมาณแป้งแบบ Riemann scale 

5) เครื่องมือต่าง ๆ สําหรับวิเคราะห์ดินและพืช ได้แก่ Spectrophotometer  pH meter และ Flam 

Photometer  

6) สารเคมีท่ีใช้ในการวิเคราะห์ดินและพืช 

- วิธีการ  

วางแผนการทดลองแบบ Split plot มี 3 ซํ้า ปัจจัยหลัก คือ มันสําปะหลัง 2 พันธ์ุ  ได้แก่พันธ์ุท่ีเกษตรกร

นิยม (พันธ์ุระยอง 5) และพันธ์ุก้าวหน้า คือ พันธ์ุระยอง 11  ปัจจัยรอง คือ การตอบสนองต่อปุ๋ย 3 ชนิด คือ 1) 

ไนโตรเจน 4 อัตรา คือ 0, 8, 16 และ 24  กก.N /ไร ่ 2) ฟอสฟอรัส 3 อัตรา คือ 0, 8  และ 16  กก.P2O5 /ไร่  3) 

โพแทสเซียม 4 อัตรา คือ 0, 8, 16 และ 24 กก.K2O/ไร่ รวมท้ังหมด 9 กรรมวิธี โดยมี 16-8-16 กก.N-P2O5-K2O/

ไร่ เป็นปุ๋ยสูตรกลางเพ่ือเปรียบเทียบ 



ก่อนเร่ิมการทดลองเก็บตัวอย่างดินรวม (Composite Sample) ก่อนปลูกท่ีระดับความลึก 0-20 ซม. 

และ 20-50 ซม. วิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีและปริมาณธาตุอาหารในดิน แล้วทําการปลูกมันสําปะหลังท้ัง 2 พันธ์ุ 

คือพันธ์ุระยอง 5 (เกษตรกรในพ้ืนท่ีนิยมปลูก) และพันธ์ุระยอง 11 ในดินด่าง ชุดดินตาคลี ท่ีศูนย์วิจัยพืชไร่

นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ขนาดแปลงทดลองย่อย 7 X 8 ม. และระยะปลูก 0.7X1 ม. ปลูกมันสําปะหลังเม่ือ 

26 พฤษภาคม 2554 ใส่ปุ๋ยตามกรรมวิธี (Treatment) โดยผสมปุ๋ยรวมกัน ใส่ปุ๋ยท่ีอายุ 2 เดือน โดยผสมปุ๋ย

รวมกันตามตํารับการทดลอง  ใส่ด้านข้างต้นของมันสําปะหลังแล้วกลบปุ๋ย กําจัดวัชพืชตามความจําเป็น โดยไม่

ปล่อยให้วัชพืชมีผลกระทบต่อการเจรญิเติบโตของมันสําปะหลัง  เก็บเกี่ยวผลผลิตมันสําปะหลังเม่ือเดือน 23-25 

เมษายน 2555 ในพ้ืนท่ี 5.6x6 ม. วัดปริมาณแป้งด้วยเครื่องวัดแบบ Riemann scale  คํานวณผลผลิตหัวสด  

ผลผลิตแป้ง  และค่าดัชนีการเก็บเกี่ยว  เก็บตัวอย่างต้น  ใบ  หัว  และเหง้า  เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารใน

ส่วนต่าง ๆ วิเคราะห์ข้อมูลผลการทดลองโดยใช้โปรแกรม irristat  เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย โดยวิธี 

Duncan, s Multiple Range Test (DMRT)  และเปรียบเทียบผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ โดยใช้อัตรา

ผลตอบแทนส่วนเพ่ิม (marginal rate of return, MRR) ตามวิธีของอารันต์และธนรักษ์ (2534) โดยมีหลักเกณฑ์

ว่า การลงทุนมีความคุ้มทุน เม่ือค่า MRR เท่ากับหรือมากกว่า 100 % 

บันทึกข้อมูลผลวิเคราะห์ดินท่ีระดับความลึก 0-20 ซม. และ 20-50 ซม. ก่อนปลูกและหลังปลูก วิเคราะห์

หาความเป็นกรดเป็นด่าง (pH)  ปริมาณอินทรียวัตถุ  ฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์ และโพแทสเซียมท่ีแลกเปลี่ยนได ้ 

เน้ือดิน และความหนาแน่นรวมของดิน  บันทึกความสูง เก็บเกี่ยวผลผลิตหัวสดในพ้ืนท่ี 5.6x6 ม. คํานวณผลผลิต/

ไร่ และสุ่มตัวอย่างหัวสดมา 5 กก./แปลงทดลองย่อย  เพ่ือหาปริมาณแป้งในหัวสด โดยเคร่ืองวัดแบบ Riemann 

scale เม่ือทราบปริมาณแป้งในหัวสด สามารถคํานวณผลผลิตแป้งโดยใช้สูตรดังน้ี 

ผลผลิตแป้ง (กก./ไร่)  =  ผลผลิตหัวสด x (ปริมาณแป้งในหัวสด) /100   

- เวลาและสถานท่ี   

ระยะเวลาดําเนินการทดลอง เมษายน 2554 – พฤษภาคม 2555 

ดําเนินการทดลองท่ีศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 

 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์   

1) สมบัติของดินชุดตาคลี 

 ผลวิเคราะห์สมบัติของดินชุดตาคลีก่อนทําการทดลองท่ีระดับความลึก 0-20 ซม. และ 20-50 ซม. 

พบว่า ชุดดินตาคลีมีเน้ือดินเป็นดินร่วนปนเหนียว สีดําปนสีเทา และมีเม็ดปูนมาร์ลปนอยู่ท่ัวไปในเน้ือดินและตาม

ผิวดิน มีความหนาแน่นรวมของดิน 1.66 และ 1.61 ก./ลบ.ซม.  ดินมีปฏิกิริยาดินเป็นด่างค่อนข้างมาก มีค่า pH 

8.15 และ pH 8.46  ปริมาณอินทรียวัตถุอยู่ในระดับปานกลางเท่ากับ 1.02% และ 0.17%  ปริมาณฟอสฟอรสัท่ี



เป็นประโยชน์ตํ่ามากจนไม่สามารถวิเคราะห์หาปริมาณได้ และปริมาณโพแทสเซียมท่ีแลกเปลี่ยนได้ตํ่ามีค่าเท่ากับ 

65.9 และ 7.8 มก./กก. ตามลําดับ (ตารางท่ี 1) 

 

2) การเจริญเติบโตและผลผลิตของมันสําปะหลัง 

 2.1) การตอบสนองของ N P K ต่อการเจริญเติบโต 

ผลการทดลองจากการปลูกมันสําปะหลังท้ัง 2 พันธ์ุ คือพันธ์ุระยอง 5 และพันธ์ุระยอง 11 ใน

ฤดูฝนปี 2554  ในดินด่างชุดดินตาคลี พบว่า ให้ความสูงไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยให้ความสูง

เฉลี่ยอยู่ระหว่าง  169 - 183  ซม.  

การตอบสนองต่อปุ๋ยไนโตรเจน พบว่า การใช้ปุ๋ยไนโตรเจนให้ความสูงของมันสําปะหลังไม่

แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยให้ความสูงเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 169 - 183 ซม. 

การตอบสนองต่อปุ๋ยฟอสฟอรัส พบว่า การใช้ปุ๋ยฟอสฟอรัสท้ัง 3 ระดับ ไม่มีผลต่อความสูง

ของมันสําปะหลัง โดยมีความสูงเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 177 - 183 ซม. 

การตอบสนองต่อปุ๋ยโพแทสเซียม พบว่า การใช้ปุ๋ยโพแทสเซียมไม่มีผลต่อความสูงของมันสําปะหลัง

โดยให้ความสูงเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 171 - 183 ซม. และไม่พบปฏิกิริยาสัมพันธ์ระหว่างพันธ์ุมันสําปะหลังกับการใส่ปุ๋ย

อัตราต่าง ๆ  ต่อความสูง (ตารางที่ 2) 

 

 2.2) การตอบสนองของ N P K ต่อผลผลิตหัวสด 

การปลูกมันสําปะหลังท้ัง 2 พันธ์ุ คือ พันธ์ุระยอง 5 และพันธ์ุระยอง 11 ในดินด่าง ชุดดินตาคลี 

พบว่า ให้ผลผลิตหัวสดไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญย่ิงทางสถิติ โดยพันธ์ุระยอง 5 ให้ผลผลิตหัวสดเฉลี่ยสูงสุด  

3,058  กก./ไร่  และพันธ์ุระยอง 11 ให้ผลผลติหัวสดเฉลี่ย  3,832  กก.ไร่ 

การตอบสนองต่อปุ๋ยไนโตรเจน พบว่า การใช้ปุ๋ยไนโตรเจนไม่มีผลต่อผลผลิตหัวสดของมันสําปะหลัง 

โดยให้ผลผลิตหัวสดสูงสุดเฉลี่ย 3,132 – 3,741 กก./ไร่ 

การตอบสนองต่อปุ๋ยฟอสฟอรัส พบว่า การใช้ปุ๋ยฟอสฟอรัสให้ผลผลิตหัวสดไม่แตกต่างกันอย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติ โดยให้ผลผลิตหัวสดเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  3,450 - 3,787  กก./ไร ่

การตอบสนองต่อปุ๋ยโพแทสเซียม พบว่า มันสําปะหลังมีการตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ยโพแทสเซียม

ให้ผลผลิตหัวสดไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  โดยให้ผลผลิตหัวสดเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  2,903 – 3,846  กก./

ไร่  โดยการใช้ปุ๋ยโพแทสเซียมท่ี 24 กก.K2O/ไร่   ให้ผลผลิตหัวสดเฉลีย่สูงสุดเท่ากับ 3,846  กก./ไร่  รองลงมาคือ 

การใช้ปุ๋ยโพแทสเซียม 16 และ 8 กก.K2O/ไร่ ให้ผลผลิตหัวสดเฉลี่ย 3,741 และ 3,317 กก./ไร่ ตามลําดับ  สําหรับ



การไม่ใช้ปุ๋ยโพแทสเซียมให้ผลผลิตหัวสดเฉลี่ยตํ่าสุดเท่ากับ 2,903 กก./ไร่ และไม่พบปฏิกิริยาสัมพันธ์ระหว่างพันธ์ุมัน

สําปะหลังกับการใส่ปุ๋ยอัตราต่าง ๆ  ต่อผลผลติหัวสด  (ตารางท่ี 3) 

 
 2.3) การตอบสนองของ N P K ต่อเปอร์เซ็นต์แป้ง 

การปลูกมันสําปะหลังพันธ์ุระยอง 5 และ พันธ์ุระยอง 11 ในดินด่าง ชุดดินตาคลี ให้เปอร์เซ็นต์

แป้งแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยพันธ์ุระยอง 11 ให้เปอร์เซ็นต์แป้งเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 28.2 % ในขณะ

ท่ีพันธ์ุระยอง 5 ให้เปอร์เซ็นต์แป้งเฉลี่ยเท่ากับ  24.7 % 

การตอบสนองต่อปุ๋ยไนโตรเจน พบว่า การใช้ปุ๋ยไนโตรเจนท่ี  24  กก.N/ไร่ ให้เปอร์เซ็นต์แป้ง

เฉลี่ยสูงสุดเท่ากบั 27.6 % ไม่แตกต่างกันใช้ปุ๋ยไนโตรเจนท่ี 16 กก.N/ไร่ โดยให้เปอร์เซ็นต์แป้งเฉลี่ยเท่ากับ  26.3 

%  แตกต่างกับการไม่ใช้ปุ๋ยไนโตรเจน ซ่ึงให้เปอร์เซ็นต์แป้งเฉลี่ยเท่ากับ 25.5 % 

การตอบสนองต่อปุ๋ยฟอสฟอรัส พบว่า การใช้ปุ๋ยฟอสฟอรัสทุกระดับ ให้เปอร์เซ็นต์แป้งไม่

แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยให้เปอร์เซ็นต์แป้งเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 26.2 – 26.3% 

การตอบสนองต่อปุ๋ยโพแทสเซียม พบว่า การใช้ปุ๋ยโพแทสเซียมทุกระดับให้เปอร์เซ็นต์แป้งไม่

แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติเช่นกัน โดยให้เปอร์เซ็นต์แป้งเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 26.2 – 27.1%  โดยการใช้ปุ๋ย

โพแทสเซียมท่ี 24 กก.K2O/ไร่ ให้เปอร์เซ็นต์แป้งเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ  27.1 %  และไม่พบปฏิกิริยาสัมพันธ์ระหว่าง

พันธ์ุมันสําปะหลังกับการใส่ปุ๋ยอัตราต่าง ๆ ต่อเปอร์เซ็นต์แป้ง (ตารางท่ี 4) 

 

 2.4) การตอบสนองของ N P K ต่อผลผลิตแป้ง 

การปลูกมันสําปะหลังพันธ์ุระยอง 5 และ พันธ์ุระยอง 11 ในดินด่าง ชุดดินตาคลี พบว่า ให้

ผลผลิตแป้งแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยพันธ์ุระยอง 11 ให้ผลผลิตแป้งเฉลี่ยสูงสุด 1,088 กก./ไร่ 

แตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสําคัญกับพันธ์ุระยอง 5 ซ่ึงให้ผลผลิตแป้งเฉลี่ย 757 กก./ไร่ 

การตอบสนองต่อปุ๋ยไนโตรเจน พบว่า มันสําปะหลังตอบสนองต่อการให้ผลผลิตแป้งสูงสุดไม่

แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  โดยให้ผลผลิตแป้งสูงสุดเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  812 - 981 กก./ไร่ 

การตอบสนองต่อปุ๋ยฟอสฟอรัส พบว่า การใช้ปุ๋ยฟอสฟอรัสท่ี 16 กก.P2O5/ไร่ ให้ผลผลิตแป้ง

สูงสุดเฉลี่ย 1,009 กก./ไร่  ไม่แตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสําคัญกับการใช้ปุ๋ยฟอสฟอรัสท่ี 8 กก.P2O5/ไร่ และการไม่ใช้

ปุ๋ยฟอสฟอรัส ซ่ึงให้ผลผลิตแป้งเฉลี่ยเท่ากับ  981  และ  914  กก./ไร่ ตามลําดับ 

การตอบสนองต่อปุ๋ยโพแทสเซียม พบว่า การตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ยโพแทสเซียมที่ 24 กก.

K2O/ไร่  โดยให้ผลผลิตแป้งเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 1,045 กก./ไร่ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติกับการใช้ปุ๋ย

โพแทสเซียมท่ี 16 กก.K2O/ไร่  8 กก.K2O/ไร่ และการไม่ใส่ปุ๋ยโพแทสเซียม โดยให้ผลผลิตแป้งเฉล่ีย 981  893 



และ 779  กก./ไร่  และไม่พบปฏิกิริยาสัมพันธ์ระหว่างพันธ์ุมันสําปะหลังกับการใส่ปุ๋ยอัตราต่าง ๆ ต่อผลผลิตแป้ง 

(ตารางที่ 5) 

 

3) การดูดใช้ธาตุอาหารของมันสําปะหลัง 

 3.1) ผลของการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนต่อการดูดใช้ธาตุอาหาร 

ผลการวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารท่ีถูกดูดใช้ไปสะสมในส่วนของต้น (ท่อนพันธ์ุ) ใบ เหง้า และ

หัวของมันสําปะหลัง จากเก็บเกี่ยวผลผลิตท่ีปลูกในฤดูฝนปี 2554 ในชุดดินตาคลี พบว่า ปริมาณธาตุอาหาร

ไนโตรเจนท่ีถูกดูดใช้ไปสะสมในส่วนของใบ > ต้น > เหง้า > หัว มีการดูดใช้ฟอสฟอรัสไปสะสมในส่วนของหัว > ต้น 

> ใบ > เหง้า และมีการดูดใช้โพแทสเซียมไปสะสมในส่วนของหัว > เหง้า > ต้น > ใบ โดยการปลูกมันสําปะหลัง

พันธ์ุระยอง 11 ซ่ึงได้ผลผลิตเฉลี่ย 3,683 กก./ไร่ มีการดูดใช้ไนโตรเจนไปสะสมในส่วนของหัว ต้น ใบ และเหง้า 

สูงสุด 11.0 กก.N/ไร่ หรือ 3.28 กก.N/ตันผลผลิต  มีการดูดใช้ฟอสฟอรัส 8.1 กก.P2O5/ไร่  หรือ 1.40 กก.P2O/ตัน

ผลผลิต และดูดใช้โพแทสเซียม 23.7 กก.K2O/ไร่ หรือ 3.34 กก.K2O/ตันผลผลิต  การปลูกมันสําปะหลังพันธ์ุระยอง 

5 ได้ผลผลิตเฉลี่ย 3,165 กก./ไร่ มีการดูดใช้ไนโตรเจนไปสะสมในส่วนของหัว ต้น ใบ และเหง้า เท่ากับ 10.3 กก.N/

ไร่  หรือ 3.65 กก.N/ตันผลผลิต  มีการดูดใช้ฟอสฟอรัส 6.6 กก.P2O5/ไร่ หรือ 1.32 กก.P2O/ตันผลผลิต  และดูดใช้

โพแทสเซียม 21.2 กก.K2O/ไร่ หรือ 3.39 กก.K2O/ตันผลผลิต  

การใช้ปุ๋ยไนโตรเจนทั้ง 4 ระดับ คือ 0 8 16 และ 24  กก.N/ไร่ เพ่ือให้ได้ผลผลิตเฉลี่ย 3,424 

กก./ไร่ มีการดูดใช้ไนโตรเจนไปสะสมในส่วนของต้น ใบ เหง้า และหัวของมันสําปะหลังเฉลี่ย 10.64 กก.N/ไร่  

เท่ากับ 26.30%  ดูดใช้ฟอสฟอรัสเฉลี่ย 7.35 กก.P2O5/ไร่  เท่ากับ 18.15%  และดูดใช้โพแทสเซียมเฉลี่ย 22.48 

กก.K2O/ไร่  เท่ากับ  55.56% (ตารางท่ี 6) 

 3.2) ผลของการใช้ปุ๋ยฟอสฟอรัสต่อการดูดใช้ธาตุอาหาร 

ผลการวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารท่ีถูกดูดใช้และไปสะสมในส่วนของต้น ใบ เหง้า และหัวของ

มันสําปะหลังท้ัง 2 พันธ์ุ พบว่า ปริมาณธาตุอาหารฟอสฟอรัสท่ีถูกดูดใช้ไปสะสมในส่วนของหัว > ต้น > ใบ > เหง้า  

มีการดูดใช้ไนโตรเจนไปสะสมในส่วนของใบ > ต้น > เหง้า > หัว และดูดใช้โพแทสเซียมไปสะสมในส่วนของหัว > 

ต้น > เหง้า > ใบ  โดยมันสําปะหลังพันธ์ุระยอง 11 ซ่ึงได้ผลผลิตเฉลี่ย 4,033 กก./ไร่ มีการดูดใช้ฟอสฟอรัสรวมทุก

ส่วนสูงสุด 9.0 กก.P2O/ไร่ หรือ 1.50 กก.P2O/ตันผลผลิต  มีการดูดใช้ไนโตรเจน 12.0 กก.N/ไร่ หรือ 3.52 กก.N/

ตันผลผลิต และดูดใช้โพแทสเซียม 25.3 กก.K2O/ไร่ หรือ 3.33 กก.K2O/ตันผลผลิต  สําหรับมันสําปะหลังพันธ์ุ

ระยอง 5 ซ่ึงได้ผลผลิตเฉลี่ย 3,286 กก./ไร่ มีการดูดใช้ฟอสฟอรัสรวมทุกส่วน 6.0 กก.P2O5/ไร่ หรือ 1.36  มีการดูด

ใช้ไนโตรเจน 10.9  กก.N/ไร่ หรือ 3.94  และมีการดูดใช้โพแทสเซียม 23.1 กก.K2O/ไร่ หรือ 3.45 กก.K 2O/ตัน

ผลผลิต 



การใช้ปุ๋ยฟอสฟอรัส 3 ระดับ คือ 0 8 และ16 กก.P2O/ไร่  เพ่ือให้ได้ผลผลิตเฉลี่ย 3,660 กก./

ไร่  มีการดูดใช้ไนโตรเจนไปสะสมในส่วนของต้น ใบ เหง้า และหัวของมันสําปะหลังเฉลี่ย 11.43 กก.N/ไร่ เท่ากับ 

26.53%  ดูดใช้ฟอสฟอรัสเฉลี่ย 7.49 กก.P2O5/ไร่ เท่ากับ 17.40%  และดูดใช้โพแทสเซียมเฉลี่ย 24.15 กก.K2O/

ไร่ เท่ากับ 56.07% (ตารางท่ี 7) 

 3.3) ผลของการใช้ปุ๋ยโพแทสเซียมต่อการดูดใช้ธาตุอาหาร 

ผลการวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารท่ีถูกดูดใช้และไปสะสมในส่วนของต้น ใบ เหง้า และหัวของ

มันสําปะหลัง พบว่า ธาตุอาหารโพแทสเซียมท่ีถูกดูดใช้ไปสะสมในส่วนของหัว > ต้น > เหง้า > ใบ มีการดูดใช้

ไนโตรเจนไปสะสมในส่วนของใบ > ต้น > เหง้า > หัว  และดูดใช้ฟอสฟอรัสไปสะสมในส่วนของหัว > ต้น > ใบ > 

เหง้า  โดยการปลูกมันสําปะหลังพันธ์ุระยอง 11 ซ่ึงได้ผลผลิตเฉลี่ย 3,381 กก./ไร่ มีการดูดใช้โพแทสเซียมรวมทุก

ส่วนสูงสุด 25.2 กก.K2O/ไร่ หรือ 3.42 กก./ตันผลผลิต  มีการดูดใช้ไนโตรเจน 12.3 กก.N/ไร่ หรือ 3.50 กก.N/

ตันผลผลิต  มีการดูดใช้ฟอสฟอรัส 8.3 กก.P2O/ไร่ หรือ 1.38 กก.P2O/ตันผลผลิต  สําหรับการปลูกมันสําปะหลัง

พันธ์ุระยอง 5  เพ่ือให้ได้ผลผลิตเฉลี่ย 3,223 กก./ไร่ มีการดูดใช้โพแทสเซียม 23.4 กก.K2O/ไร่ หรือ 3.60  มีการ

ดูดใช้ไนโตรเจน 11.5 กก.N/ไร่ หรือ 3.68 กก.N/ตันผลผลิต  มีการดูดใช้ฟอสฟอรัส 7.1 กก.P2O/ไร่ หรือ 1.33 

กก.P2O/ตันผลผลิต 

การใช้ปุ๋ยโพแทสเซียมทั้ง 4 ระดับ คือ 0 8 16 และ 24 กก.K2O/ไร่ เพ่ือให้ได้ผลผลิตเฉลี่ย 

3,452 กก./ไร่  มีการดูดใช้ไนโตรเจนไปสะสมในส่วนของต้น ใบ เหง้า และหัวของมันสําปะหลังเฉลี่ย 11.92 กก.

N/ไร่ เท่ากับ 27.15%  ดูดใช้ฟอสฟอรัสเฉลี่ย 7.70 กก.P2O5/ไร่ เท่ากับ 17.53% และดูดใช้โพแทสเซียมเฉลี่ย 

24.28 กก.K2O/ไร่ เท่ากับ 55.32% (ตารางท่ี 8) 

4) ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 

การปลูกมันสําปะหลังเพ่ือให้ได้ผลผลิตสูง จําเป็นจะต้องมีการจัดการท่ีดี และมีการลงทุนเพ่ิมข้ึน 

เน่ืองจากมีการใช้ปัจจัยการผลิตเพ่ิมข้ึน ปุ๋ยอัตราสูงจะให้ผลผลิตสูง แต่อาจจะไม่ใช่อัตราที่เหมาะสมท่ีสุด  ดังน้ันจึง

ต้องคํานวณรายได้ และจุดคุ้มทุน เพ่ือประกอบการตัดสินใจในการเลือกใช้พันธ์ุ และอัตราปุ๋ยท่ีเหมาะสม  หลังจาก

เก็บเกี่ยวผลผลิตหัวสด จากคํานวณรายได้ พบว่า การปลูกมันสําปะหลังพันธ์ุระยอง 11  ทําให้ได้กําไรสุทธิเฉลี่ย

สูงสุด เป็นเงิน  3,255  บาท/ไร่  ส่วนพันธ์ุระยอง 5 มีกําไรสุทธิเฉลี่ยเท่ากับ 1,760 บาท/ไร่ 

การใช้ปุ๋ยไนโตรเจน พบว่า การใช้ปุ๋ยไนโตรเจนที่ 8 กก.N/ไร่ มีกําไรสุทธิสูงสุดเฉลี่ย 2,908 บาท/ไร่  

และมีกําไรเพ่ิมข้ึนสูงสุด 650 บาท/ไร่ มีค่า MRR เท่ากับ 220 % ซ่ึงคุ้มค่ากับการลงทุนมากท่ีสุด  รองลงมาคือ 

การใช้ปุ๋ยไนโตรเจน 16 กก.N/ไร่  มีกําไรสุทธิเฉลี่ย 2,899 บาท/ไร่  และมีรายได้สูงสุด 7,436 บาท/ไร่ 



การใช้ปุ๋ยฟอสฟอรัส พบว่า การใช้ปุ๋ยฟอสฟอรัส 8 กก.P2O5/ไร่ มีกําไรสุทธิสูงสุดเฉลี่ย 2,899 บาท/ไร่ 

และมีกําไรเพ่ิมข้ึนสูงสุด 78 บาท/ไร่ มีค่า MRR เท่ากับ 16%  ขณะท่ีการใช้ปุ๋ยฟอสฟอรัส 16 กก.P2O5/ไร่ ซ่ึงมี

กําไรสุทธิเฉลี่ย 2,700 บาท/ไร่ และมีรายได้สูงสุดเท่ากับ 7,512 บาท/ไร่ 

การใช้ปุ๋ยโพแทสเซียม พบว่า การใช้ปุ๋ยโพแทสเซียม 16 กก.K2O/ไร่ มีกําไรสุทธิเฉลี่ย 2,899 บาท/ไร่  

และมีกําไรเพ่ิมข้ึนสูงสุด 387 บาท/ไร่  มีค่า MRR 95% คุ้มค่ากับการลงทุนมากท่ีสุด  ขณะท่ีการใช้ปุ๋ย

โพแทสเซียม 8 กก.K2O/ไร่ มีกําไรสุทธิเฉลี่ย 2,512 บาท/ไร่  และมีกําไรเพ่ิมข้ึน 391 บาท/ไร่  และการใช้ปุ๋ย

โพแทสเซียม 24 กก.K2O/ไร่ มีกําไรสุทธิเฉลี่ย 2,933 บาท/ไร่ และมีกําไรเพ่ิมข้ึน 34 บาท/ไร่ และมีรายได้สูงสุด 

2,933 บาท/ไร่ (ตารางที่ 9) 

 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ :  

การปลูกมันสําปะหลังพันธ์ุระยอง 11 ในดินด่างชุดดินตาคลี ฤดูฝนปี 2554  ให้ผลผลิตหัวสดเฉลี่ยสูงสุด 

3,832 กก./ไร่  ขณะท่ีพันธ์ุระยอง 5 ให้ผลผลิตหัวสดเฉลี่ย 3,058 กก./ไร่  และการปลูกมันสําปะหลังพันธ์ุระยอง 

11  ให้เปอร์เซ็นต์แป้ง และผลผลิตแป้งเฉล่ียสูงสุด 28.2% และ 1,088 กก./ไร่ ตามลําดับ  การใช้ปุ๋ยไนโตรเจน 16 

กก.N/ไร่ ให้ผลผลิตหัวสดสูงสุดเฉลี่ย 3,741 กก./ไร่  การใช้ปุ๋ยฟอสฟอรัสท่ี 16 กก.P2O5/ไร่ ให้ผลผลิตหัวสดสูงสุด

เฉลี่ย 3,787 กก./ไร่ และการใช้ปุ๋ยโพแทสเซียม 24 กก.K2O/ไร่ ให้ผลผลิตหัวสดสูงสุดเฉลี่ย 3,846 กก./ไร่   ส่วน

ปริมาณธาตุอาหารท่ีดูดใช้ไปสะสมในส่วนต่าง ๆ พบว่า ไนโตรเจนถูกดูดใช้ไปสะสมในส่วนของใบ > ต้น > เหง้า > 

หัว  ฟอสฟอรัสถูกดูดใช้ไปสะสมในส่วนของหัว > ต้น > ใบ > เหง้า  และโพแทสเซียมถูกดูดใช้ไปสะสมในส่วนของ

หัว > ต้น > เหง้า > ใบ 

จากคํานวณรายได้ พบว่า การปลูกมันสําปะหลังพันธ์ุระยอง 11 ทําให้ได้กําไรสุทธิเฉลี่ยสูงสุดเป็นเงิน 

3,255 บาท/ไร่  ส่วนพันธ์ุระยอง 5  มีกําไรสุทธิเฉลี่ย 1,760 บาท/ไร่  การใช้ปุ๋ยไนโตรเจนท่ี 8 กก.N/ไร่  มีกําไร

สุทธิสูงสุดเฉลี่ย 2,908 บาท/ไร่  และมีกําไรเพ่ิมข้ึน 650 บาท/ไร่  การใช้ปุ๋ยฟอสฟอรัส 8 กก.P2O5/ไร่ มีกําไรสุทธิ

สูงสุดเฉลี่ย 2,899 บาท/ไร่  การใช้ปุ๋ยโพแทสเซียม 16 K2O/ไร่  มีกําไรสุทธิเฉลี่ย 2,899 บาท/ไร่  และมีกําไร

เพ่ิมข้ึน 387 บาท/ไร่  มีค่า MRR 95% คุ้มค่ากับการลงทุนมากท่ีสุด 

 

10. การนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

1) สามารถนําไปใช้ประโยชน์โดยให้คําแนะนํา และถ่ายทอดให้เกษตรกรและนักวิชาการเกษตร ทราบถึงการ

ใช้ปุ๋ยเฉพาะพ้ืนท่ีกับมันสําปะหลังอย่างมีประสิทธิภาพ    

2) ท้ังน้ีควรได้มีการพัฒนาวิจัยต่อในกลุ่มดินต่างๆ เพ่ือให้สามารถให้คําแนะนําการใช้ปุ๋ยให้มีประสิทธิภาพ

แบบเฉพาะพ้ืนท่ีสําหรับมันสําปะหลังอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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13. ภาคผนวก  

ตารางท่ี 1  ผลวิเคราะห์สมบัติของดินชุดตาคลีก่อนทําการทดลอง ปี 2554 

ระดับความลึก
จากผิวดิน (ซม.) 

เน้ือดิน1/ ความหนาแน่นรวม
ของดิน 

(ก./ลบ.ซม.) 

pH2/ 
(1:1) 

อินทรียวัตถุ3/ 
 

(%) 

ฟอสฟอรัสท่ี
เป็นประโยชน์4/ 

(มก./กก.) 

โพแทสเซียมท่ี
แลกเปล่ียนได้5/ 

(มก./กก.) 



0-20 ดินร่วนปนเหนียว 1.66 8.15 1.02 nd 65.9 
20-50 ดินร่วนปนเหนียว 1.61 8.46 0.17 nd   7.8 

nd   ไม่สามารถวิเคราะห์หาปริมาณได้ 
1/ Hydrometer method 
2/ Peech (1965)  อัตราส่วนดิน:นํ้า = 1:1 
3/ Walkley and Black (1934) 
4/ Bray and Kurtz (1945) 
5/ Thomas (1982) 
 

ตารางท่ี 2  ผลของปุ๋ยเคมีต่อความสูง (ซม.) ของมันสําปะหลัง 2 พันธ์ุ ท่ีปลูกในดินด่าง ชุดดินตาคลี ศูนย์วิจัยพืช
ไร่นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์  ฤดูฝนปี 2554 

อัตราปุ๋ย (F) 
N-P2O5-K2O กก./ไร่ 

พันธ์ุมันสําปะหลัง (V) 
ค่าเฉลี่ย 

ระยอง 5 ระยอง 11 
ไนโตรเจน (กก./ไร่)    
0-8-16 159  a 179  ab 169  a 
8-8-16 171  a 176  b 174  a 
16-8-16 179  a 187  ab 183  a 
24-8-16 175  a 183  ab 179  a 
ฟอสฟอรัส (กก./ไร่)    
16-0-16 175  a 180  ab 177  a 
16-8-16 179  a 187  ab 183  a 
16-16-16 165  a 202  a 183  a 
โพแทสเซียม (กก./ไร่)    
16-8-0 169  a 174  b 171  a 
16-8-8  171  a 181  ab 176  a 
16-8-16 179  a 187  ab 183  a 
16-8-24 169  a 178  b 173  a 
ค่าเฉลี่ย 170 182 176 
CV. (a) = 10.3 %  CV.(b) = 7.0 %  พันธ์ุ (V) = NS ,ปุ๋ย (F) = NS,  V x F = NS 
NS =  ไม่แตกต่างกันทางสถิติ 
ค่าเฉลี่ยในสดมภ์เดียวกันท่ีตามด้วยอักษรที่เหมือนกัน  ไม่แตกต่างกันทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95 % โดยวิธี 

DMRT 



ตารางท่ี 3  ผลของปุ๋ยเคมีต่อผลผลิตหัวสด (กก./ไร่) ของมันสําปะหลัง 2 พันธ์ุท่ีปลูกในดินด่าง  
    ชุดดินตาคลี ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์  ฤดูฝนปี 2554 

อัตราปุ๋ย (F) 
N-P2O5-K2O กก./ไร่ 

พันธ์ุมันสําปะหลัง (V) 
ค่าเฉลี่ย 

ระยอง 5 ระยอง 11 
ไนโตรเจน (กก./ไร่)    
0-8-16 2,586  ab 3,677  a 3,132  a 
8-8-16 3,480  ab 3,791  a 3,636  a 
16-8-16 3,946  a 3,536  a 3,741  a 
24-8-16 2,649  ab 3,729  a 3,189  a 
ฟอสฟอรัส (กก./ไร่)    
16-0-16 3,062  ab 3,839  a 3,450  a 
16-8-16 3,946  ab 3,536  a 3,741  a 
16-16-16 2,851  ab 4,723  a 3,787  a 
โพแทสเซียม (กก./ไร่)    
16-8-0 2,337  b 3,470  a 2,903  a 
16-8-8  3,052  ab 3,582  a 3,317  a 
16-8-16 3,946  ab 3,536  a 3,741  a 
16-8-24 3,556  ab 4,136  a 3,846  a 
ค่าเฉลี่ย 3,058 3,832 3,445 
CV. (a) = 22.8 %  CV.(b) = 23.6 %  พันธ์ุ (V) = NS ,ปุ๋ย (F) = NS,  V x F = NS 
NS =  ไม่แตกต่างกันทางสถิติ 

ค่าเฉลี่ยในสดมภ์เดียวกันท่ีตามด้วยอักษรที่เหมือนกัน  ไม่แตกต่างกันทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95 % โดยวิธี 

DMRT 

 



ตารางท่ี 4  ผลของปุ๋ยเคมีต่อปริมาณแป้ง (เปอร์เซ็นต์) ของมันสําปะหลัง 2 พันธ์ุ ท่ีปลูกในดินด่าง  
    ชุดดินตาคลี ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์  ฤดูฝนปี 2554 

อัตราปุ๋ย (F) 
N-P2O5-K2O กก./ไร่ 

พันธ์ุมันสําปะหลัง (V) 
ค่าเฉลี่ย 

ระยอง 5 ระยอง 11 
ไนโตรเจน (กก./ไร่)    
0-8-16 22.8  b 28.2  a 25.5  c 
8-8-16 23.9  ab 28.0  a 26.0  bc 
16-8-16 25.2  a 27.4  a 26.3  abc 
24-8-16 25.7  a 29.4  a 27.6  a 
ฟอสฟอรัส (กก./ไร่)    
16-0-16 24.3  ab 28.2  a 26.3  abc 
16-8-16 25.2  a 27.4  a 26.3  abc 
16-16-16 24.1  ab 28.2  a 26.2  abc 
โพแทสเซียม (กก./ไร่)    
16-8-0 24.7  ab 28.4  a 26.6  abc 
16-8-8  25.7  a 27.6  a 26.7  abc 
16-8-16 25.2  a 27.4  a 26.2  abc 
16-8-24 25.7  a 28.5  a 27.1  ab 
ค่าเฉลี่ย 24.7 28.2 26.0 
CV. (a) = 7.5 %  CV.(b) = 4.2 %  พันธ์ุ (V) = * ,ปุ๋ย (F) = NS,  V x F = NS 
NS =  ไม่แตกต่างกันทางสถิติ 
*   =  แตกต่างกันทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ัน  99 %  
ค่าเฉลี่ยในสดมภ์เดียวกันท่ีตามด้วยอักษรที่เหมือนกัน  ไม่แตกต่างกันทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95 % โดยวิธี 

DMRT 

 



ตารางท่ี 5  ผลของปุ๋ยเคมีต่อผลผลิตแป้ง (กก./ไร่) ของมันสําปะหลัง 2 พันธ์ุ ท่ีปลูกในดินด่าง  
    ชุดดินตาคลี ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์  ฤดูฝนปี 2554 

อัตราปุ๋ย (F) 
N-P2O5-K2O กก./ไร่ 

พันธ์ุมันสําปะหลัง (V) 
ค่าเฉลี่ย 

ระยอง 5 ระยอง 11 
ไนโตรเจน (กก./ไร่)    
0-8-16   590  a 1,034  a   812  a 
8-8-16   833  a 1,065  a   949  a 
16-8-16 1,001  a   960  a   981  a 
24-8-16   681  a 1,166  a   923  a 
ฟอสฟอรัส (กก./ไร่)    
16-0-16   744  a 1,085  a   914  a 
16-8-16 1,001  a   960  a   981  a 
16-16-16   690  a 1,329  a 1,009  a 
โพแทสเซียม (กก./ไร่)    
16-8-0   574  a   977  a   776  a 
16-8-8    788  a   997  a   893  a 
16-8-16 1,001  a   960  a   981  a 
16-8-24   911  a 1,179  a 1,045  a 
ค่าเฉลี่ย   757 1,088   922 
CV. (a) = 27.2 %  CV.(b) = 24.1 %  พันธ์ุ (V) = * ,ปุ๋ย (F) = NS,  V x F = NS 
NS =  ไม่แตกต่างกันทางสถิติ 

*   =  แตกต่างกันทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ัน  95 %  
ค่าเฉลี่ยในสดมภ์เดียวกันท่ีตามด้วยอักษรที่เหมือนกัน  ไม่แตกต่างกันทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95 % โดยวิธี 

DMRT 

 

 

 



ตารางที่ 6  การดูดใช้ธาตุอาหาร N P K ของมันสําปะหลัง 2 พันธุ์ ในส่วนของหัว (ผลผลิต) ต้น ใบ และเหง้า เมื่อมีการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนระดับต่างๆ ที่ปลูกในดินด่าง  

ชุดดินตาคลี ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์  ฤดูฝนปี 2554 

 

พันธุ์มัน
สําปะหลัง 

ผลผลิต 
(กก./ไร่) 

หัวมัน (กก./ไร่) ต้น (กก./ไร่) ใบ (กก./ไร่) เหง้า (กก./ไร่) รวม (กก./ไร่) 
N P K N P K N P K N P K N P K 

ระยอง 5 3,165 0.0 (0.00) 3.1 (0.17) 13.2 (0.73) 2.5 (0.66) 1.6 (0.43) 2.9 (0.74) 6.4 (2.53) 1.1 (0.45) 2.1 (0.84) 1.3 (0.46) 0.8 (0.27) 2.9 (1.06) 10.3 (3.65) 6.6 (1.32) 21.2 (3.39) 
ระยอง 11 3,683 0.0 (0.00) 3.6 (0.17) 14.1 (0.68) 2.9 (0.61) 2.3 (0.49) 3.3 (0.68) 6.7 (2.26) 1.4 (0.47) 2.6 (0.86) 1.4 (0.41) 0.9 (0.28) 3.7 (1.12) 11.0 (3.28) 8.1 (1.40) 23.7 (3.34) 
เฉลี่ย 3,424 0.03 3.34 13.69 2.73 1.92 3.11 6.55 1.26 2.34 1.33 0.84 3.35 10.64 7.35 22.48 
ปุ๋ย (F) N-P2O5-K2O กก./ไร่                             
0-8-16 3,132 0.0 (0.00) 3.2 (0.17) 13.5 (0.73) 2.1 (0.67) 1.6 (0.52) 2.2 (0.70) 5.6 (2.35) 1.1 (0.46) 1.9 (0.80) 1.1 (0.42) 0.8 (0.29) 3.0 (1.13) 8.9 (3.44) 6.7 (1.44) 20.6 (3.36) 
8-8-16 3,636 0.0 (0.00) 3.3 (0.18) 12.9 (0.71) 2.8 (0.64) 2.1 (0.49) 3.2 (0.73) 7.0 (2.4)2 1.4 (0.48) 2.5 (0.86) 1.4 (0.46) 0.9 (0.29) 3.5 (1.10) 11.2 (3.51) 7.7 (1.44) 22.0 (3.39) 
16-8-16 3,741 0.0 (0.00) 3.8 (0.18) 14.6 (0.68) 3.4 (0.66) 2.5 (0.48) 3.8 (0.73) 7.1 (2.57) 1.4 (0.53) 2.5 (0.95) 1.5 (0.47) 0.9 (0.29) 3.5 (1.04) 12.1 (3.69) 8.7 (1.47) 24.5 (3.39) 
24-8-16 3,189 0.0 (0.00) 3.0 (0.15 13.8 (0.71) 2.6 (0.58) 1.5 (0.34) 3.2 (0.70) 6.5 (2.23) 1.1 (0.38) 2.5 (0.81) 1.3 (0.41) 0.7 (0.24) 3.4 (1.10) 10.4 (3.23) 6.3 (1.11) 22.9 (3.31) 
ปริมาณธาตุอาหาร
ที่ดูดใช้ (%) 

 
0.00 

 
19.53 

 
80.47 

 
35.16 

 
24.84 

 
40.00 

 
64.53 

 
12.32 

 
23.15 

 
24.06 

 
15.0 

 
60.91 

 
26.30 

 
18.15 

 
55.56 

ตัวเลขใน ( ) หมายถึง ปริมาณธาตุอาหารที่สะสม  มีหน่วยเป็น กรัม/กิโลกรัม 



ตารางที่ 7  การดูดใช้ธาตุอาหาร N P K ของมันสําปะหลัง 2 พันธุ์ ในส่วนของหัว (ผลผลิต) ต้น ใบ และเหง้า เมื่อมีการใช้ปุ๋ยฟอสฟอรัสระดับต่างๆ ที่ปลูกในดินด่าง  

ชุดดินตาคลี ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์  ฤดูฝนปี 2554 

 

พันธุ์มัน
สําปะหลัง 

ผลผลิต 
(กก./ไร่) 

หัวมัน (กก./ไร่) ต้น (กก./ไร่) ใบ (กก./ไร่) เหง้า (กก./ไร่) รวม (กก./ไร่) 
N P K N P K N P K N P K N P K 

ระยอง 5 3,286 0.0 (0.00) 3.5 (0.17) 14.9 (0.74) 2.8 (0.70) 1.7 (0.44) 3.0 (0.77) 6.6 (2.70) 1.1 (0.46) 2.3 (0.93) 1.4 (0.53) 0.8 (0.28) 2.7 (1.01) 10.9 (3.94) 6.0 (1.36) 23.1 (3.45) 
ระยอง 11 4,033 0.0 (0.00) 3.9 (0.17) 15.3 (0.69) 3.4 (0.62) 2.6 (0.49) 3.7 (0.68) 7.0 (2.46) 1.6 (0.55) 2.4 (0.87) 1.5 (0.44) 1.0 (0.29) 3.9 (1.10) 12.0 (3.52) 9.0 (1.50) 25.3 (3.33) 
เฉลี่ย 3,660 0.03 3.70 15.13 3.09 2.15 3.35 6.83 1.35 2.36 1.49 0.89 3.31 11.43 7.49 24.15 
ปุ๋ย (F) N-P2O5-K2O กก./ไร่                             
16-0-16 3,450 0.0 (0.00) 3.1 (0.17) 13.1 (0.74) 2.7 (0.66) 1.7 (0.44) 2.9 (0.73) 5.6 (2.47) 1.1 (0.48) 2.0 (0.87) 1.3 (0.48) 0.8 (0.28) 2.9 (1.03) 9.7 (3.60) 6.7 (1.37) 20.9 (3.37) 
16-8-16 3,741 0.0 (0.00) 3.8 (0.18) 14.6 (0.68) 3.4 (0.66) 2.5 (0.48) 3.8 (0.73) 7.1 (2.57) 1.4 (0.53) 2.5 (0.95) 1.5 (0.47) 0.9 (0.29) 3.5 (1.04) 12.1 (3.69) 8.7 (1.47) 24.5 (3.39) 
16-16-16 3,787 0.0 (0.00) 4.2 (0.17) 17.7 (0.72) 3.1 (0.67) 2.2 (0.47) 3.3 (0.71) 7.8 (2.70) 1.5 (0.51) 2.6 (0.89) 1.6 (0.51) 0.9 (0.30) 3.5 (1.08) 12.5 (3.88) 7.1 (1.45) 27.1 (3.40) 
ปริมาณธาตุอาหาร
ที่ดูดใช้ (%) 

 
0.00 

 
19.65 

 
80.35 

 
35.94 

 
25.00 

 
39.06 

 
64.87 

 
12.66 

 
22.47 

 
26.04 

 
15.38 

 
58.58 

 
26.53 

 
17.40 

 
56.07 

ตัวเลขใน ( ) หมายถึง ปริมาณธาตุอาหารที่สะสม  มีหน่วยเป็น กรัม/กิโลกรัม 

 



ตารางที่ 8  การดูดใช้ธาตุอาหาร N P K ของมันสําปะหลัง 2 พันธุ์ ในส่วนของหัว (ผลผลิต) ต้น ใบ และเหง้า เมื่อมีการใช้ปุ๋ยโพแทสเซียมระดับต่างๆ ที่ปลูกในดินด่าง  

ชุดดินตาคลี ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์  ฤดูฝนปี 2554 

 

พันธุ์มัน
สําปะหลัง 

ผลผลิต 
(กก./ไร่) 

หัวมัน (กก./ไร่) ต้น (กก./ไร่) ใบ (กก./ไร่) เหง้า (กก./ไร่) รวม (กก./ไร่) 
N P K N P K N P K N P K N P K 

ระยอง 5 3,223 0.0 (0.00) 3.3 (0.17) 14.1 (0.72) 2.7 (0.66) 1.7 (0.43) 3.5 (0.85) 7.5 (2.55) 1.4 (0.46) 2.6 (0.89) 1.3 (0.47) 0.8 (0.27) 3.2 (1.13) 11.5 (3.68) 7.1 (1.33) 23.4 (3.60) 
ระยอง 11 3,681 0.1 (0.00) 3.5 (0.17) 14.8 (0.70) 3.2 (0.60) 2.2 (0.43) 3.8 (0.70) 7.5 (2.45) 1.5 (0.51) 2.7 (0.89) 1.6 (0.44) 0.9 (0.27) 3.9 (1.12) 12.3 (3.50) 8.3 (1.38) 25.2 (3.42) 
เฉลี่ย 3,452 0.04 3.41 14.42 2.94 1.99 3.67 7.50 1.45 2.64 1.45 0.84 3.55 11.92 7.70 24.28 
ปุ๋ย (F) N-P2O5-K2O กก./ไร่                             
16-8-0 2,903 0.1 (0.00) 2.4 (0.16) 10.5 (0.69) 2.4 (0.59) 1.5 (0.36) 3.3 (0.76) 7.4 (2.30) 1.4 (0.43) 2.6 (0.78) 1.3 (0.44) 0.7 (0.25) 3.1 (1.07) 11.2 (3.33) 5.9 (1.19) 19.5 (3.31) 
16-8-8 3,317 0.1 (0.00) 3.2 (0.16) 15.4 (0.78) 2.8 (0.61) 1.7 (0.37) 3.8 (0.80) 7.6 (2.49) 1.4 (0.46) 2.6 (0.89) 1.4 (0.44) 0.8 (0.25) 3.8 (1.22) 11.8 (3.34) 7.0 (1.23) 25.6 (3.69) 
16-8-16 3,741 0.0 (0.00) 3.8 (0.18) 14.6 (0.68) 3.4 (0.66) 2.5 (0.48) 3.8 (0.73) 7.1 (2.57) 1.4 (0.53) 2.5 (0.95) 1.5 (0.47) 0.9 (0.29) 3.5 (1.04) 12.1 (3.69) 8.7 (1.47)) 24.5 (3.39) 
16-8-24 3,846 0.0 (0.00) 4.3 (0.18) 17.1 (0.70) 3.1 (0.67) 2.4 (0.53) 3.8 (0.83) 7.9 (2.63) 1.6 (0.53) 2.8 (0.95) 1.6 (0.48) 1.0 (0.30) 3.8 (1.16) 12.6 (3.78) 9.2 (1.53) 27.6 (3.65) 
ปริมาณธาตุอาหาร
ที่ดูดใช้ (%) 

 
0.28 

 
19.16 

 
80.56 

 
33.91 

 
23.48 

 
42.61 

 
64.79 

 
12.53 

 
22.68 

 
24.79 

 
14.53 

 
60.68 

 
27.15 

 
17.53 

 
55.32 

ตัวเลขใน ( ) หมายถึง ปริมาณธาตุอาหารที่สะสม  มีหน่วยเป็น กรัม/กิโลกรัม 

 

 

 



ตารางท่ี 9  ต้นทุน รายได้ กําไรสุทธิ กําไรเพ่ิม ต้นทุนเพ่ิม และอัตราผลตอบแทนส่วนเพิ่ม (MRR) เม่ือจําหน่าย 
มันสําปะหลังในรูปหัวสดของการปลูกมันสําปะหลัง 2 พันธ์ุ ท่ีปลูกในดินด่าง ชุดดินตาคลี  
ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์  ฤดูฝนปี 2554 

ตํารับการทดลอง 
ต้นทุน 

(บาท/ไร่) 
รายได้ 

(บาท/ไร่) 
กําไรสุทธิ 
(บาท/ไร่) 

กําไรเพ่ิม 
(บาท/ไร่) 

ต้นทุนเพ่ิม 
(บาท/ไร่) 

MRR 
(%) 

พันธ์ุมันสําปะหลัง(V)       
ระยอง 5 4,164 5,923 1,760 - - - 
ระยอง 11 4,478 7,733 3,255 1,495 315 475 
ปุ๋ย (F) N-P2O5-K2O กก./ไร่       
ไนโตรเจน (กก./ไร่)       
0-8-16 3,998 6,257 2,258 - - - 
8-8-16 4,294 7,203 2,908 650 296 220 
16-8-16 4,537 7,436 2,899 - 243 - 
24-8-16 4,530 5,944 1,415 - - - 
ฟอสฟอรัส (กก./ไร่)       
16-0-16 4,061 6,882 2,821    
16-8-16 4,537 7,436 2,899 78 476 16 
16-16-16 4,812 7,512 2,700 - - - 
โพแทสเซียม (กก./ไร่)       
16-8-0 3,708 5,830 2,121    
16-8-8  4,130 6,642 2,512 391 422 93 
16-8-16 4,537 7,436 2,899 387 407 95 
16-8-24 4,817 7,750 2,933 34 280 12 
ปี 2554  ราคาหัวมัน 2.10 บาท/กก.  (แป้ง 30 % ) คิดลดลง % ละ 0.03 บาท/กก. 
ค่าขุดและค่าขนส่งหัว 0.40 บาท/กก.  ค่าปลูกและค่าใส่ปุ๋ย ดูแลรักษา  1,720  บาท/ไร่  
ปุ๋ย 46-0-0  ราคา 11.80 บาท/กก. ปุ๋ย18-46-0  ราคา 20.00 บาท/กก.   
ปุ๋ย 0-0-60 ราคา 18.30 บาท/กก. 


