
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่ส้ินสุด 

1.  ชื่อแผนงานวิจัย  วิจัยและพัฒนามันสําปะหลัง 

2.  ช่ือโครงการวิจัย   วิจัยและพัฒนาวิธีการเขตกรรมมันสําปะหลัง 

   ชื่อกิจกรรม    วิจัยและพัฒนาการจัดธาตุอาหารในการผลิตมันสําปะหลังในดินชุดตาง ๆ  

     ชื่อกิจกรรมยอย   ศึกษาการตอบสนองของมันสําปะหลังตอการจัดการธาตุอาหารในกลุมดินดาง 

3.  ช่ือการทดลอง   ศึกษาการตอบสนองของมันสําปะหลังตอการจัดการธาตุอาหารในกลุมดินดาง : ชุดดิน

ลพบุรี 

  Study on Response of Cassava on Nutrients Managements in Alkaline Soil Series : 

Lopburi Soil Series  

4. ผูดําเนินงาน   

     หัวหนา    นายอนุสรณ  เทียนศิริฤกษ 

 ผูรวมงาน   นายกอบเกียรติ  ไพศาลเจริญ 

นางวัลลีย  อมรพล 

นางสาวพัชรินทร  นามวงษ 

นางสาวสมฤทัย  ตันเจริญ 

นายดาวรุง  คงเทียน 

5. บทคัดยอ 

 มันสําปะหลังเปนพืชท่ีมีความสําคัญพืชหน่ึงของประเทศไทย ปจจุบันมันสําปะหลังจะปลูกมากในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก และภาคกลางตอนบน โดยปกติดินสวนมากจะมีปญหาท้ังดินเปรี้ยว ดินเค็ม ดินกรด 

ดินดาง และพื้นท่ีท่ีมีดินดางซ่ึงทําการปลูกมันสําปะหลังก็มีปริมาณมาก งานวิจัยน้ีจัดทําเพื่อใหคําแนะนําการใชปุยในดิน

ดางเพ่ือใหมีการใชปุยอยางมีประสิทธิภาพ โดยทําการทดลองในดินดาง ชุดดินลพบุรี ในจังหวัดนครสวรรค โดยวาง



แผนการทดลองแบบ split plot in RCB มี 3 ซํ้า ใชพันธุมันสําปะหลัง 2 พันธุไดแกพันธุระยอง 5 และพันธุระยอง 11 และ

ใสปุย 9 อัตรา โดยผลการทดลองมันสําปะหลังพันธุระยอง 5 สามารถใหผลผลิตและเปอรเซ็นตแปงในดินดางชุดดิน

ลพบุรีไดสูงกวาพันธุระยอง 11 โดยท่ีการใสปุยไนโตรเจนอัตราสูงทําใหไดผลผลิตที่สูงตามไปดวย 

 

6. คํานํา 

ดินดาง )Alkaline soils)ดินดาง คือ ดินท่ีมีคา พีเอช สูงกวา 7.0 การท่ีดินเปนดางไดน้ันเพราะ

ไฮโดรเจนไอออนท่ีแลกเปล่ียนไดในดินถูกแทนท่ีหมดดวยไอออนท่ีเปนดาง เชน แคลเซียม แมกนีเซียม โซเดียม

และโพแทสเซียม ดินดางแบงไดเปน 2 ประเภท คือ 

1. ดินแคลคาเรียส )Calcareous soils) 

2. ดินเค็ม )Saline soils) 

ดินแคลคาเรียส )Calcareous soils) หมายถึง ดินใด ๆ ก็ตามที่มีปริมาณของแคลเซียมคารบอเนต 

แมกนีเซียมคารบอเนตปนอยูเสมอ สําหรับดินชนิดนี้จัดอยูในอันดับเวอรติโซลส (Vertisols) เปนดินท่ีเกิดขึ้นใน

บริเวณท่ีราบลุมและท่ีราบสูงข้ันบันได โดยอิทธิพลจากตะกอนแมนํ้า และทะเล ดังนั้นจึงทําใหมีการสะสมอนุมูล

ตาง ๆคอนขางสูง และเม่ือมีการสะสมพวกหินปูนโดยกระบวนการทางเคมี ทําใหเกิดแรดินเหนียวประเภทมอนตมิ

ริลโลไนท )Montmorillonite) หรือชนิด 2:1 ชั้นแรดินเหนียวชนิดน้ีเกิดในชวงฤดูฝนกับฤดูรอน โดยสังเกตไดจาก

ใน ฤดูฝน ดินมีการขยายตัว หรือพองตัวสูง แตในฤดูรอนดินหดตัวและแตกระแหงอยางเดนชัด คือมีการยึดและหด

ตัวสูงมาก ไดแก ชุดดินตาคลี ชุดดินลพบุรี ชุดดินโคก กระเทียม เปนตน 

สาเหตุการเกิดดินแคลคาเรียส เกิดจากสาเหตุ ดังตอไปน้ี 

1. การเกิดการแหงแลง บริเวณท่ีเกิดดินประเภทนี้เน่ืองจากเปนบริเวณท่ีมีความแหงแลง นํ้าไมสามารถ

ชะลางดินท่ีมีเกลือสะสมอยูออกไปได ทําใหมีการสะสมเกลือประเภทแคลเซียมคาบอเนตและแมกนีเซียม

คารบอเนตสูง เมื่อเวลานาน ๆ ทําใหเกลือเหลานี้สะสมกลายเปนช้ันแคลสิค )Calcic horizon) ซ่ึงมีความ

หนาของแคลเซียมคารบอเนตมากกวา6 นิ้ว มีสมมูลยของแคลเซียมคารบอเนตเมื่อเทียบกับเกลือ

แคลเซียมคารบอเนตบริสุทธิ์มากกวารอยละ 15 อีกท้ังมีแคลเซียมคารบอเนตในช้ันดินสูงกวา 



2. ระดับนํ้าใตดินสูง เน่ืองจากในช้ันดินมีสารละลายแคลเซียมไบคารบอเนตปะปนอยู เมื่อชั้นดินมีระดับ

น้ําใตดินสูงกวา มีการเคลื่อนยายเกลือชนิดนั้นมาสะสมในดินบนโดยแรงแคพิลลารี )Capillary forces) ท่ี

ผิวดินน้ีระเหยไป แคลเซียมคารบอเนตจะทําปฏิกิริยากับคารบอนไดออกไซดในบรรยากาศกลายเปน

แคลเซียมคารบอเนต 

3. การคายนํ้าของพืช การคายนํ้าของพืชเปนสาเหตุทําใหพืชดูดน้ําท่ีมีเกลือเขาสูรากพืชได การไหลของ

สารละลายน้ํากอใหเกิดความตางศักยขึ้น ระหวางบริเวณนํ้าใกลรากพืชและบริเวณไกลรากพืช โดยท่ี

บริเวณใกลรากพืชมีความตางศักยตํ่ากวาบริเวณท่ีมีสารละลายเกลือ ทําใหแคลเซียมไบคารบอเนตไม

เสถียร จึงดูดกาซคารบอนไดออกไซดเขามา กลายเปนแคลเซียมคารบอเนตตกตะกอนอยูบริเวณรากพืช 

ปญหาของการเกิดดินแคลคาเรียส จากการศึกษาและรายงานของนักวิชาการ พอสรุปไดวาดินแคล

คาเรียสเปนดินท่ีไมเหมาะตอการปลูกพืชเน่ืองจากสาเหตุดังตอไปน้ี 

1. มีคาพีเอชเปนดาง คือ 7.0-8.5 เน่ืองจากมีการสะสมของแคลเซียมคารบอเนต และแมกนีเซียม

คารบอเนต 

2. มีปริมาณธาตุอาหารพืชบางชนิดละลายออกมามากเกินความตองการของพืช เชน แคลเซียม และ

แมกนีเซียม 

3. เกิดการขาดธาตุอาหารพืชบางชนิด เชน เหล็ก สังกะสี เปนตน และพืชอาหารบางชนิด ถูกตรึงไวในดิน 

เชน ฟอสฟอรัส และโบรอน เปนตน 

4. ยากตอการเตรียมดิน ท้ังน้ีเพราะบริเวณดังกลาวมีหินปะปนอยูมากมาย 

5. คุณสมบัติทางกายภาพของดินไมดี ท้ังนี้เพราะเปนดินเหนียวจัด มีการยืดหดตัวสูง ทําใหรากพืชไม

สามารถหย่ังลงไปได หรืออาจมีการฉีกขาด ท้ังนี้เพราะมีดินเหนียวประเภทมอนตมอริลโลไนทสูง 

7. วิธีดําเนินการ 

อุปกรณ 

- ทอนพันธุมันสําปะหลัง 



- ปุยเคมี   

- สารเคมีปองกันและกําจัดวัชพืช 

- เครื่องมือวิทยาศาสตร เครื่องแกว สารเคมีสําหรับวิเคราะหดิน 

- อุปกรณระบบการใหน้ํา 

แบบและวิธีการทดลอง 

แผนการทดลอง 

วางแผนการทดลองแบบ split plot  in RCB มี 3 ซ้ํา 

กรรมวิธี 

ปจจัยหลัก ประกอบดวย  

 1 ) พันธุตามเกษตรกรในพื้นท่ีนิยม (ระยอง 5) 

 2 ) พันธุระยอง 11 

ปจจัยรอง ประกอบดวย การตอบสนองตอปุย 3 ชนิด  รวม 9 กรรมวิธี 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/ไร   

3) โพแทสเซียม 4 อัตรา คือ 0, 16 และ 24  กก.K2O/ไร   

วิธีปฏิบัติการทดลอง 

   เตรียมพื้นท่ีปลูกเพ่ือปรับพ้ืนท่ีใหเหมาะสมกับการทดลอง จากนั้นแบงแปลงยอย ใหมีขนาด 7 x 

8  เมตร  เก็บตัวอยางดินกอนการทดลอง เพื่อนํามาวิเคราะหสมบัติทางเคมี ปลูกมันสําปะหลัง โดยใหมีระยะปลูก 

100 x 70 ซม  .บตัวอยางมันสําปะหลังในแตละกรรมวิธีมาวิโดยเมื่อมันสําปะหลังอายุสองเดือนทําการใสปุย สุมเก็

เคราหธาตุอาหารท่ีดูดดึงไปใช พรอมท้ังเก็บตัวอยางดินในแตละแปลงยอยมาวิเคราะหปริมาณธาตุอาหารหลังเก็บ

เกี่ยว 

การบันทึกขอมูล 



บันทึกขอมูลในภาคสนาม :  วันปลูก วันเก็บเก่ียว จํานวนตนเก็บเกี่ยว ผลผลิต พิกัดทางภูมิศาสตร และ

ขอมูลภูมิอากาศ 

ขอมูลในหองปฏิบัติการ :  เก็บตัวอยางดินท้ังกอนและหลังเก็บเกี่ยว โดยเก็บท่ีระดับความลึก 0-20 ซม .

และ 20-50 ซม  .จากผิวดินเพ่ือวิเคราะหคุณสมบัติดินทางกายภาพและเคมี ไดแก เน้ือดิน 

ารถในการแลกเปลี่ยนประจุความหนาแนนดิน ความชื้นดิน ความเปนกรดเปนดาง ความสาม

บวก  อินทรียวัตถุ  ไนเตรท ไนโตรเจนท้ังหมด ฟอสฟอรัสท่ีเปนประโยชน ฟอสฟอรัสท้ังหมด 

โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได โพแทสเซ่ียมท้ังหมด 

เก็บตัวอยางพืชตอนเก็บเกี่ยว วิเคราะหการดูดใชธาตุอาหาร วิเคราะหความสัมพันธระหวางการดูดใช

ธาตุอาหารของพืชและผลผลิต  

ระยะเวลา เริ่ม ต .ค . 2553 ถึง ก.ย.2558 

สถานท่ีทําการทดลอง 

ดําเนินงานทดลองในแปลงเกษตรกรในจังหวัดนครสวรรค 

8.ผลการทดลองและวิจารณ 

  

การทดลองไดทําการศึกษาใน จังหวัดนครสวรรค โดยทําการทดลองเปนระยะเวลา1 ป โดยเก็บเก่ียวท่ี

ระยะ 12 เดือน โดยผลการทดลองไดแสดงดังตอไปน้ี 

จากภาพท่ี 1 แสดงนํ้าหนักเฉลี่ยของใบมันสําปะหลังเม่ือใสปุยในปริมาณตางกัน พบวา พันธุ

ระยอง 5 มีนํ้าหนักใบเฉลี่ยสูงกวาพันธุระยอง 11 โดยท่ีพันธุระยอง 5 ตํารับท่ีใสปุยอัตรา 24-8-16 กก. N-

P2O5- K2O/ไร  มีนํ้าหนักใบสูงสุด และตํารับท่ีใส 0-8-16กก. N-P2O5- K2O/ไร มีน้ําหนักใบตํ่าสุด สวนพันธุระยอง 

11 ตํารับท่ีใสปุยอัตรา 24-8-16 และ  16-16-16 กก. N-P2O5- K2O/ไรมีนํ้าหนักใบสูงสุด และตํารับท่ีใส 0-8-

16กก. N-P2O5- K2O/ไร มีนํ้าหนักใบตํ่าสุด 

 



ภาพท่ี 1  แสดงน้ําหนักเฉลี่ยของใบมันสําปะหลัง  

  

 

 

 

จากภาพท่ี 2 แสดงน้ําหนักเฉลี่ยของตนมันสําปะหลังเมื่อใสปุยในปริมาณตางกัน พบวา พันธุระยอง 5 มี

น้ําหนักตนเฉลี่ยสูงกวาพันธุระยอง 11 โดยท่ีพันธุระยอง 5 ตํารับท่ีใสปุยอัตรา 24-8-16 กก. N-P2O5- K2O/ไร  มี

น้ําหนักตนสูงสุด และตํารับท่ีใส 0-8-16กก. N-P2O5- K2O/ไร มีนํ้าหนักตนตํ่าสุด สวนพันธุระยอง 11 ตํารับท่ีใส

ปุยอัตรา24-8-16 กก. N-P2O5- K2O/ไรมีน้ําหนักตนสูงสุด และตํารับท่ีใส 0-8-16กก. N-P2O5- K2O/ไร มีน้ําหนัก

ตนตํ่าสุด 

 

ภาพท่ี 2  แสดงนํ้าหนักเฉล่ียของตนมันสําปะหลัง 

 



 

 

จากภาพท่ี 3 แสดงน้ําหนักเฉลี่ยของเหงามันสําปะหลังเม่ือใสปุยในปริมาณตางกัน พบวา พันธุระยอง 5 มี

น้ําหนักเหงาเฉล่ียสูงกวาพันธุระยอง 11 โดยท่ีพันธุระยอง 5 ตํารับท่ีใสปุยอัตรา 16-0-16 กก. N-P2O5- K2O/ไร  มี

น้ําหนักเหงาสูงสุด และตํารับท่ีใส 0-8-16กก. N-P2O5- K2O/ไร มีนํ้าหนักเหงาตํ่าสุด สวนพันธุระยอง 11 ตํารับท่ี

ใสปุยอัตรา16-8-24 กก. N-P2O5- K2O/ไรมีนํ้าหนักเหงาสูงสุด และตํารับท่ีใส 0-8-16กก. N-P2O5- K2O/ไร มี

น้ําหนักเหงาตํ่าสุด 

 

 

ภาพท่ี 3  แสดงนํ้าหนักเฉล่ียของเหงามันสําปะหลัง 

 



 

 

จากภาพท่ี 4 แสดงน้ําหนักเฉลี่ยของหัวสดมันสําปะหลังเมื่อใสปุยในปริมาณตางกัน พบวา พันธุระยอง 5 

มีนํ้าหนักตนเฉล่ียสูงกวาพันธุระยอง 11 โดยท่ีพันธุระยอง 5 ตํารับท่ีใสปุยอัตรา  16-0-16 ก ก . N-P2O5- K2O/ไ ร  

มีนํ้าหนักหัวสดสูงสุด และตํารับท่ีใส 0-8-16กก. N-P2O5- K2O/ไร มีนํ้าหนักตนตํ่าสุด สวนพันธุระยอง 11 ตํารับท่ี

ใสปุยอัตรา 8-8-16 กก. N-P2O5- K2O/ไรมีน้ําหนักตนสูงสุด และตํารับท่ีใส 0-8-16กก. N-P2O5- K2O/ไร มี

น้ําหนักตนตํ่าสุด 

 

 

ภาพท่ี 4  แสดงนํ้าหนักเฉล่ียของหัวสดมันสําปะหลัง 

 



 

 

 

จากภาพท่ี 5 แสดงเปอรเซ็นตแปงมันสําปะหลังเม่ือใสปุยในปริมาณตางกัน พบวา พันธุระยอง 5 มี

น้ําหนักตนเฉลี่ยสูงกวาพันธุระยอง 11 โดยท่ีพันธุระยอง 5 ตํารับท่ีใสปุยอัตรา  16-8-8 กก. N-P2O5- K2O/ไร  มี

เปอรเซ็นตแปงมันสําปะหลังสูงสุด และตํารับท่ีใส 0-8-16กก. N-P2O5- K2O/ไร มีเปอรเซ็นตแปงมันสําปะหลัง

ตํ่าสุด สวนพันธุระยอง 11 ตํารับท่ีใสปุยอัตรา 16-16-16 กก. N-P2O5- K2O/ไรมีเปอรเซ็นตแปงมันสําปะหลัง

สูงสุด และตํารับท่ีใส 16-8-8 กก. N-P2O5- K2O/ไร มีเปอรเซ็นตแปงมันสําปะหลังตํ่าสุด 

 

 

ภาพท่ี 5  แสดงเปอรเซ็นตแปงมันสําปะหลัง 

 



 

 

 

9. สรุปผลการทดลองและขอเสนอแนะ 

 

 ดลองเพียงแคปเดียว มันสําปะหลังพันธุระยองจากผลการทดลองซ่ึงทําการท  5 สามารถใหผลผลิตและ

เปอรเซ็นตแปงในดินดางชุดดินลพบุรีไดสูงกวาพันธุระยอง 11 โดยที่การใสปุยไนโตรเจนอัตราสูงทําใหไดผลผลิตท่ี

สูงตามไปดวย  

10. การนําผลงานไปใชประโยชน : จากผลท่ีไดเปนผลการทดลองแคปเดียวทําใหไมสามารถสรุปไดอยางแนชัดแตมี

แนวโนมท่ีมันสําปะหลังพันธุระยอง5 จะใหผลผลิตไดสูงกวามันสําปะหลังพันธุระยอง 11 เม่ือปลูกในดินดาง 
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