
รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  

------------------------ 
1. ชุดโครงการวิจัย  4. วิจัยและพัฒนามันสําปะหลัง 

2. โครงการวิจัย   12. วิจัยและพัฒนาวิธีเขตกรรมมันสําปะหลัง 

กิจกรรม    2. ศึกษาวิจัยการใชปจจัยการผลิตตอผลผลิตของมันสําปะหลัง 

กิจกรรมยอย    2.1 การศึกษาวิจัยการจัดการน้ําสําหรับการปลูกมันสําปะหลัง 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)   การตอบสนองของผลผลิตและปริมาณแปงของมันสําปะหลัง 

ตอชวงเวลาปลูกและการใหน้ําบนดินชุดเดิมบาง ในเขตจังหวัดชัยนาท 

ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ)  Effect of Planting Month and Irrigation on Cassava Yield  

and Starch Content in Doem-Bang Soil Series, Chai Nat 

Province 

 

4. คณะผูดําเนินงาน 

เชาวนาถ พฤทธิเทพ1/  สันติ  พรหมคํา1/  ชูชาติ  บุญศักดิ์1/  ปวีณา  ไชยวรรณ1/ 

 

5. บทคัดยอ 

การทดลองนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความแตกตางของชวงเวลาปลูกและการใหน้ํา ตอผลผลิต

และปริมาณแปงของมันสําปะหลังบนดินชุดเดิมบางในเขตจังหวัดชัยนาท ดําเนินการที่แปลงทดลองและ

ขยายพันธุพืชดงเกณฑหลวง อ.วัดสิงห จ.ชัยนาท ระหวางเดือนตุลาคม 2553 - กันยายน 2555 วาง

แผนการทดลองแบบ Split plot in RCB จํานวน 3 ซ้ํา Main plots ไดแก การใหน้ํามันสําปะหลังจนถึง

อายุ 3 เดือน การใหน้ําตลอดฤดูปลูก และการไมใหน้ํา Subplot ไดแก การปลูกมันสําปะหลังพันธุระยอง 

11 ในชวงเวลาปลูก 5 ชวง ไดแก เดือนธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ เมษายน และมิถุนายน เก็บเก่ียวที่

อายุ 12 เดือน ผลการทดลองพบวาไมมีปฏิสัมพันธระหวางการใหน้ําและชวงเวลาปลูกท่ีแตกตางกันใน

สวนการเจริญเติบโตทางลําตน แตมีปฏิสัมพันธกันในสวนผลผลิตหัวสดและผลผลิตมันแหง การปลูกมัน

สําปะหลังในเดือนธันวาคม มกราคม และ มิถุนายน ใหความสูงตนและความกวางทรงพุมสูง 228-242 

และ 124-135 เซนติเมตร แตกตางจากการปลูกในเดือนกุมภาพันธและเมษายน การใหน้ํามันสําปะหลัง

จนถึงอายุ 3 เดือนและการใหน้ําตลอดฤดูปลูกใหความสูงตนไมแตกตางกันคือ 225 และ 226 เซนติเมตร 

การปลูกมันสําปะหลังในเดือนธันวาคม มกราคม และกุมภาพันธ ใหผลผลิตหัวสด ผลผลิตมันแหงและ

ผลผลิตแปงสูงสุด เฉลี่ยระหวาง 6,600-7,400 2,967-3,100 และ 1,720-1,971 กิโลกรัมตอไร การใหน้ํา

ตลอดฤดูปลูกใหผลผลิตหัวสด ผลผลิตมันแหง และผลผลิตแปงสูง 7,403 3,199 และ 2,008 กิโลกรัมตอ

ไร ตามลําดับ แตกตางจากการไมใหน้ําตลอดฤดูปลูกท่ีใหผลผลิตหัวสด ผลผลิตมันแหง และผลผลิตแปง 

5,314 2,144 1,441 กิโลกรัมตอไร ในขณะที่การใหน้ําและชวงเวลาปลูกท่ีแตกตางกันไมมีผลตอ

เปอรเซ็นตแปง อยูระหวาง 24.5-28.9 เปอรเซ็นต  



 

คําหลัก : มันสําปะหลัง ชวงเวลาปลูก การใหน้ํา ผลผลิตหัวสด ผลผลิตมันแหง 

 

 

รหัสการทดลอง 01-07-54-02-02-01-05-54 
1/ศูนยวิจัยพชืไรชัยนาท อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000  โทรศัพท  0 5640 5080-1 

6. คํานํา 

 มันสําปะหลังเปนพืชไรเศรษฐกิจที่มีความสําคัญมากพืชหนึ่งของประเทศไทย เนื่องจากมัน

สําปะหลังและผลิตภัณฑจากมันสําปะหลังถูกสงออกไปขายตางประเทศ 5.96 ลานตัน คิดเปนมูลคา 

33,629 ลานบาท (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2550) ในป 2552 ประเทศไทยมีพื้นที่เก็บเกี่ยวมัน

สําปะหลัง ประมาณ 8.29 ลานไร ผลผลิตหัวสด 30.09 ลานตัน ผลผลิตเฉลี่ย 3.63 ตันตอไร (สํานักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร, 2552) การปลูกมันสําปะหลังมักมีปญหาในเรื่องของปริมาณน้ําฝนและการกระจาย

ตัวของฝน ซึ่งจะทําใหไดผลผลิตไดไมเต็มศักยภาพของพันธุ ในปจจุบันพบวามีมันสําปะหลังหลายพันธุที่

ใหผลผลิตหัวสดและเปอรเซ็นตแปงสูง (สถาบันวิจัยพืชไรและพืชทดแทนพลังงาน, 2549) โดยผลผลิตและ

เปอรเซ็นตแปงจะแตกตางกันไปตามชุดดิน สภาพอากาศ และชวงเวลาปลูก นอกจากนี้การเจริญเติบโต

และผลผลิตของมันสําปะหลังยังเกี่ยวของโดยตรงกับปริมาณน้ําที่ไดรับ ความตองการน้ําของมันสําปะหลัง

เกี่ยวของกับหลายปจจัย เชน ระยะการเจริญเติบโตและสภาพภูมิอากาศ เมื่อเกิดการขาดน้ําผลผลิตจะ

ลดลง แตอัตราการลดลงของผลผลิตจะแตกตางกัน ขึ้นอยูกับความรุนแรงของการขาดน้ํา และระยะการ

เจริญเติบโตของมันสําปะหลัง  

จากรูปแบบการเจริญเติบโตของมันสําปะหลัง พบวา มันสําปะหลังเริ่มพัฒนาเปนหัวเมื่ออายุ 3 

เดือน และจะหยุดชะงักการเจริญเติบโตในชวงฤดูแลง 6 เดือน คือ ตั้งแตเดือนพฤศจิกายนถึงเมษายน 

โดยมีจํานวนใบลดลง เพื่อลดการคายน้ําออกจากตน ดังนั้นการใหน้ําในชวงฤดูแลงจะชวยใหมันสําปะหลัง

มีการเจริญเติบโตอยางตอเนื่องหรือทําใหใบรวงนอยที่สุด ทําใหมีการสะสมอาหารในหัวอยางตอเนื่อง 

สงผลใหผลผลิตมันสําปะหลังเพ่ิมขึ้น (โอภาษ และคณะ, 2546) จากการศึกษาการตอบสนองของพันธุมัน

สําปะหลังตอความถี่การใหน้ําบนดินชุดเดิมบาง พบวา มันสําปะหลังที่ปลูกในเดือนพฤศจิกายน การใหน้ํา

ที่อัตรา 60-80% ของคาการระเหย ใหผลผลิตหัวสดสูงสุด คือ 7.1-7.5 ตันตอไร และผลผลิตมันแหง 3.1-

3.3 ตันตอไรตามลําดับ (พัชราพร, 2550) แตยังไมมีขอมูลการศึกษาผลของการใหน้ํามันสําปะหลังใน

ชวงเวลาปลูกตางๆ บนดินชุดเดิมบาง ซึ่งเปนชุดดินที่พบไดทั่วไปในพื้นที่ปลูกมันสําปะหลังในเขตภาค

กลางซึ่งมีเนื้อที่ปลูกมันสําปะหลัง รวม 646,900 ไร ผลผลิตรวม 2,238,158 ตัน ผลผลิตหัวสดเฉลี่ย 3.46 

ตันตอไร ซึ่งขอมูลการตอบสนองของผลผลิตและปริมาณแปงของมันสําปะหลังตอชวงเวลาปลูกและการ

ใหน้ํา จะเปนคําแนะนําสําหรับเกษตรกรในการจัดการปลูกและการใหน้ําแกมันสําปะหลังบนดินชุดเดิม

บาง เพื่อใหไดผลผลิตสูงสุดตอไป 

 

7. วิธีดําเนินการ 



 

อุปกรณ 

1. ทอนพันธุมันสําปะหลังพันธุระยอง 11 

2. ปุยเคมีสูตร 15-15-15  
3. สารเคมีปองกันกําจัดวัชพืช โรค และแมลงศัตรูพืช 

4. ถาดวัดคาการระเหยของน้ํา 

5. เครื่องวัดเปอรเซ็นตแปง 

วิธีการ 

วางแผนการทดลองแบบ Split plot in RCB จํานวน 3 ซ้ํา กรรมวิธีประกอบดวย Main plots 

ไดแก การใหน้ํามันสําปะหลังจนถึงอายุ 3 เดือน การใหน้ํามันสําปะหลังตลอดฤดูปลูก และการไมให

น้ํามันสําปะหลัง Subplot ไดแก ชวงเวลาปลูก 5 ชวง ไดแก ปลูกเดือนธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ 

เมษายน และมิถุนายน ทําการปลูกมันสําปะหลังพันธุระยอง 11 ในชวงเวลาปลูกที่แตกตางกันดวยระยะ

ปลูก 1x1 เมตร ขนาดแปลงยอย 6x8 เมตร หลังปลูกทุกแปลงยอยจะไดรับน้ําเต็มที่ ในกรรมวิธีที่ใหน้ําจะ

ใหน้ําเมื่อคาการระเหยจากถาดวัดการระเหยสะสมครบ 60 มิลลิเมตร โดยใหในอัตรา 80 เปอรเซ็นตของ

คาการระเหย ทําการกําจัดวัชพืช 3 ครั้ง คือ พนสารกําจัดวัชพืชทันทีหลังปลูก กอนวัชพืชงอกใชจอบ

กําจัดวัชพืชระหวางแถวปลูกเมื่อมันสําปะหลังอายุ 1-2 เดือนกอนใสปุย และกําจัดวัชพืชอีกครั้งเมื่อมี

วัชพืชมากกวา 50 เปอรเซ็นตของพื้นที่ ใสปุย 15-15-15 จํานวน 50 กิโลกรัมตอไร โดยโรยสองขางของ

ตน แลวพรวนดินกลบ เก็บเก่ียวที่อายุ 12 เดือนในพื้นที่เก็บเกี่ยว 4x6 เมตร 

บันทึกขอมูล ความสูงตนและความกวางทรงพุมตน จํานวนตนเก็บเกี่ยว จํานวนหัวตอตน 

น้ําหนักหัวสดตอตน น้ําหนักสดทั้งตน ผลผลิตหัวสดตอไร และวัดเปอรเซ็นตแปง โดยใชเครื่องวัดแบบ 

Reimann Scale คํานวณหาผลผลิตแปงและผลผลิตมันแหงตอไร บันทึกขอมูลอุตุนิยมวิทยาตลอดฤดู

ปลูก วิเคราะหขอมูลทางสถิติ โดยวิเคราะหความแปรปรวน (analysis of variance) และเปรียบเทียบ

คาเฉลี่ยโดยวิธี Duncan, s Multiple Ranges Test  

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

 เดือนตุลาคม 2553 - กันยายน 2555 

สถานที่ดําเนินการ 

 แปลงทดลองและขยายพันธุพืชดงเกณฑหลวง ศูนยวิจัยพืชไรชัยนาท  

 

8. ผลการทดลองและวิจารณ   

ความสูงตนและความกวางทรงพุม 

จากผลการทดลอง พบวาไมมีปฏิสัมพันธระหวางการใหน้ําและชวงเวลาปลูกท่ีแตกตางกันในสวน

การเจริญเติบโตทางลําตน พบวาการปลูกในชวงเวลาปลูกที่แตกตางกัน มีผลใหความสูงตนและความ

กวางทรงพุมแตกตางกันทางสถิติ จากผลการทดลองพบวา การปลูกมันสําปะหลังในเดือนธันวาคม 



 

มกราคม และ มิถุนายน ใหความสูงตนและความกวางทรงพุมไมแตกตางกันทางสถิติ โดยมีความสูงตน

เฉลี่ยระหวาง 228-242 เซนติเมตรและความกวางทรงพุมเฉลี่ยระหวาง 124-135 เซนติเมตร ในขณะที่

การปลูกในเดือนกุมภาพันธและเมษายนใหความสูงตนเฉลี่ย 213 และ 205 เซนติเมตร และความกวาง

ทรงพุมเฉลี่ย 110 และ 107 เซนติเมตร ชวงเวลาการใหน้ําที่แตกตางกันสงผลตอความสูงตน พบวา

กรรมวิธีที่ใหน้ําจนมันสําปะหลังอายุ 3 เดือนและการใหน้ําตลอดฤดูปลูกใหความสูงตนไมแตกตางกันคือ 

225 และ 226 เซนติเมตร แตแตกตางกันการไมใหน้ํามันสําปะหลังที่ใหความสูงตนต่ําสุด เฉลี่ย 213 

เซนติเมตร ดานความกวางทรงพุม พบวา ชวงเวลาการใหน้ําทุกกรรมวิธีไมมีผลตอความกวางทรงพุม 

เฉลี่ยระหวาง 116-125 เซนติเมตร (ตารางที ่1) 

ผลผลิตหัวสด ผลผลิตมันแหง เปอรเซ็นตแปง และผลผลิตแปง 

จากผลการทดลอง พบวามีปฏิสัมพันธระหวางการใหน้ําและชวงเวลาปลูกที่แตกตางกันในสวน

ผลผลิตหัวสดและผลผลิตมันแหง พบวาการปลูกในชวงเวลาปลูกที่แตกตางกันมีผลใหผลผลิตหัวสด 

ผลผลิตมันแหง และผลผลิตแปงแตกตางกัน การปลูกมันสําปะหลังในเดือนธันวาคม มกราคม และ

กุมภาพันธ พบวาใหผลผลิตหัวสด ผลผลิตมันแหงและผลผลิตแปงสูงไมแตกตางกันทางสถิติ เฉลี่ย

ระหวาง 6,600-7,400 2,967-3,100 และ 1,720-1,971 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ ในขณะที่การปลูกมัน

สําปะหลังในเดือนมิถุนายน ใหผลผลิตหวัสด ผลผลิตมันแหง และผลผลิตแปงต่ําสุด เฉลี่ย 5,494 1,994 

และ 1,496 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ นอกจากนี้ยังพบวาชวงเวลาการใหน้ําที่แตกตางกันมีผลใหผลผลิต

หัวสด ผลผลิตมันแหง และผลผลิตแปงแตกตางกัน โดยพบวาการใหน้ําตลอดฤดูปลูกใหผลผลิตหัวสด 

ผลผลิตมันแหง และผลผลิตแปงสูง 7,403 3,199 และ 2,008 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ แตกตางจากการ

ไมใหน้ําตลอดฤดูปลูกที่ใหผลผลิตหัวสด ผลผลิตมันแหง และผลผลิตแปง 5,314 2,144 1,441 กิโลกรัม

ตอไร ตามลําดับในขณะที่การใหน้ําและชวงเวลาปลูกท่ีแตกตางกันไมมีผลตอเปอรเซ็นตแปง อยูระหวาง 

24.5-28.9 เปอรเซ็นต (ตารางที่ 2) 

จากการทดลอง พบวามันสําปะหลังมีการตอบสนองตอชวงเวลาปลูกและการใหน้ําที่แตกตางกัน 

โดยพบวาการใหน้ําตลอดฤดูปลูกและการใหน้ําจนมันสําปะหลังอายุ 3 เดือน ทําใหผลผลิตหัวสดผลผลิต

มันแหง และผลผลิตแปงสูงสุด เมื่อมีการใหน้ํามันสําปะหลังในฤดูแลงหรือสภาวะที่ฝนทิ้งชวงในชวง

พัฒนาหัวจะชวยเพิ่มผลผลิตหัวสดมันสําปะหลังได แตพบวาชวงเวลาการใหน้ําไมมีผลตอเปอรเซ็นตแปง

ของมันสําปะหลัง ทั้งนี้ เนื่องจากปจจัยความชื้นในดินขณะเก็บเกี่ยวผลผลิตเปนตัวแปรสําคัญตอ

เปอรเซ็นตแปงของมันสําปะหลังที่ ได สอดคลองกับการทดลองของ Boonseng et al. (2004) and 

Sriroth et al. (2001) ที่กลาววาความแตกตางของผลผลิตและคุณภาพของแปงขึ้นอยูกับสภาพแวดลอม

ที่ปลูก นอกจากนี้ ผลผลิตและเปอรเซ็นตแปงที่ไดยังขึ้นอยูกับความอุดมสมบูรณของดิน ฤดูปลูก อายุและ

ชวงเวลาการเก็บเกี่ยว (จิณณจาร, 2547 ; สถาบันวิจัยพืชไรและพืชทดแทนพลังงาน, 2549) นอกจากนี้

ผลการทดลองยังสอดคลองกับรายงานของ โอภาษ และคณะ (2546) ที่ไดศึกษารูปแบบการเจริญเติบโต

ของมันสําปะหลัง พบวา มันสําปะหลังจะหยุดชะงักการเจริญเติบโตในชวงฤดูแลง 5 เดือน คือ ตั้งแต

เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคม โดยจํานวนใบลดลง เพื่อลดการคายน้ําออกจากตน ทําใหประสิทธิภาพ



 

ในการสังเคราะหแสงของใบลดลง ดังนั้น ควรใหน้ําในชวงฤดูแลงเพื่อจะชวยใหมันสําปะหลังมีการ

เจริญเติบโตอยางตอเนื่องหรือทําใหใบรวงนอยที่สุด มีผลทําใหผลผลิตเพิ่มข้ึน  

 

9. สรุปผลการทดลองและขอเสนอแนะ 

1. การปลูกมันสําปะหลังในเดือนธันวาคม มกราคม และ มิถุนายน ใหความสูงตนและความ

กวางทรงพุมสูงเฉลี่ยระหวาง 228-242 เซนติเมตรและความกวางทรงพุมเฉลี่ยระหวาง 124-135 

เซนติเมตร แตกตางจากการปลูกในเดือนกุมภาพันธและเมษายนที่ใหความสูงตนเฉลี่ย 213 และ 205 

เซนติเมตร และความกวางทรงพุมเฉลี่ย 110 และ 107 เซนติเมตร การใหน้ําจนมันสําปะหลังอายุ 3 

เดือนและการใหน้ําตลอดฤดูปลูกใหความสูงตนไมแตกตางกันคือ 225 และ 226 เซนติเมตร แตแตกตาง

กันการไมใหน้ํามันสําปะหลังที่ใหความสูงตนต่ําสุด เฉลี่ย 213 เซนติเมตร  

2. การปลูกมันสําปะหลังในเดือนธันวาคม มกราคม และกุมภาพันธ ใหผลผลิตหัวสด ผลผลิตมัน

แหงและผลผลิตแปงสูงเฉลี่ยระหวาง 6,600-7,400 2,967-3,100 และ 1,720-1,971 กิโลกรัมตอไร 

ตามลําดับ ในขณะที่การปลูกมันสําปะหลังในเดือนมิถุนายน ใหผลผลิตหัวสด ผลผลิตมันแหง และผลผลิต

แปงต่ําสุด เฉลี่ย 5,494 1,994 และ 1,496 กิโลกรัมตอไร  

3. การใหน้ําตลอดฤดูปลูกใหผลผลิตหัวสด ผลผลิตมันแหง และผลผลิตแปงสูง 7,403 3,199 

และ 2,008 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ แตกตางจากการไมใหน้ําตลอดฤดูปลูกที่ใหผลผลิตหัวสด ผลผลิต

มันแหง และผลผลิตแปง 5,314 2,144 1,441 กิโลกรัมตอไร  

4. การใหน้ําและชวงเวลาปลูกที่แตกตางกันไมมีผลตอเปอรเซ็นตแปง อยูระหวาง 24.5-28.9 

เปอรเซ็นต  

 

10. การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 

ไดขอมูลการตอบสนองของผลผลิตและปริมาณแปงของมันสําปะหลังตอชวงเวลาปลูกและการให

น้ํา สําหรับเปนคําแนะนําใหเกษตรกรในการจัดการปลูกและการใหน้ําแกมันสําปะหลังบนดินชุดเดิมบาง 

เพื่อใหไดผลผลิตสูงสุดตอไป 
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ตารางที ่1 ความสูงตนและความกวางทรงพุมของมันสําปะหลังพันธุระยอง 11 ที่ใหน้ําและปลูกใน 

    ชวงเวลาที่แตกตางกัน ดําเนินการทดลอง ณ แปลงทดลองและขยายพันธุพืชดงเกณฑหลวง  

    อ.วัดสิงห จ.ชัยนาท ระหวางป 2553-2555  

  กรรมวิธี ความสูงตน  

(ซม.) 

ความกวางทรงพุม 

(ซม.) 

ชวงเวลาการใหน้ํา  

ใหน้ํามันสําปะหลังจนถึงอายุ 3 เดือน 225 a 123  



 

ใหน้ํามันสําปะหลังตลอดฤดูปลูก 226 a 125  

ไมใหน้ํามันสําปะหลังตลอดฤดูปลูก 213 b 116  

      F-test (A) * ns 

      CV (a) (%)  18.4 11.7 

ชวงเวลาปลูก   

ธันวาคม 2553 240 a 131 a 

มกราคม 2554  242 a 124 a 

กุมภาพันธ 2554 213 b  110 b 

เมษายน 2554 205 b 107 b 

มิถุนายน 2554 228 ab 135 a 

      F-test (B) * * 

      F-test (A X B) ns ns 

      CV (b) (%) 16.7 9.7 

ns = ไมมีความแตกตางทางสถิติ (P>0.05) ; * = คาเฉลี่ยมีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ 

(P<0.05) ; 

ในสดมภเดียวกันคาเฉลี่ยที่ตามดวยอักษรเดียวกัน ไมมีความแตกตางทางสถิติที่ระดับ 5% จากการ

ทดสอบคาเฉลี่ยโดยวิธี DMRT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที ่2 ผลผลิตหัวสด ผลผลิตมันแหง เปอรเซ็นตแปง และผลผลิตแปงของมันสําปะหลังพันธุระยอง  

    11 ที่ใหน้ําและปลูกในชวงเวลาที่แตกตางกัน ดําเนินการทดลอง ณ แปลงทดลองและ 



 

    ขยายพนัธุพืชดงเกณฑหลวง อ.วัดสิงห จ.ชัยนาท ระหวางป 2553-2555  

กรรมวิธี ผลผลิต 

หัวสด 

ผลผลิต 

มันแหง 

เปอรเซ็นต

แปง 

ผลผลิตแปง 

 (กก./ไร) (กก./ไร) (%) (กก./ไร) 

ชวงเวลาการใหน้ํา     

ใหน้ํามันสําปะหลังจนถึงอายุ 3 เดือน 6,740 a 2,694 ab 26.8 1,803 a 

ใหน้ํามันสําปะหลังตลอดฤดูปลูก 7,403 a 3,199 a 27.2 2,008 a 

ไมใหน้ํามันสําปะหลังตลอดฤดูปลูก 5,314 b 2,144 b 26.9 1,441 b 

      F-test (A) * * ns * 

      CV (a) (%)  17.4 19.3 9.1 18.4 

ชวงเวลาปลูก     

ธันวาคม 2553 7,400 a  3,000 a 26.2 1,841 a  

มกราคม 2554  6,833 a 3,100 a 28.9 1,971 a 

กุมภาพันธ 2554 6,600 a 2,967 a 24.5 1,720 a 

เมษายน 2554 6,100 b 2,733 a 28.2 1,725 a 

มิถุนายน 2554 5,494 c 1,994 b 26.2 1,496 b 

      F-test (B) * * ns * 

      F-test (A X B) ** * ns ns 

      CV (b) (%) 13.2 14.1 7.4 16.1 

ns = ไมมีความแตกตางทางสถิติ (P>0.05) ; * = คาเฉลี่ยมีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ 

(P<0.05) ; ** = คาเฉลี่ยมีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญยิ่ง (P<0.01) 

ในสดมภเดียวกันคาเฉลี่ยที่ตามดวยอักษรเดียวกัน ไมมีความแตกตางทางสถิติที่ระดับ 5% จากการ

ทดสอบคาเฉลี่ยโดยวิธี DMRT  

 

 

 

 
 


