
การทดสอบพันธุมันสําปะหลังท่ีเหมาะสมตอสภาพพื้นที่ จังหวัดราชบุรี 

Testing on Cassava Varieties suitable to Ratchaburi  Province 

 
อุดม  วงศชนะภัย1/ ประสงค  วงศชนะภัย2/ วัฒนิกร เทพโพธา3/สุรพล สุขพันธ1/ วันชัย ถนอมทรัพย2/ 

 

บทคัดยอ 

 

การทดสอบพันธุมันสําปะหลังที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ปลูก จังหวัดราชบุรี ป 2554 โดยดําเนินการใน

พื้นที่เกษตรกร อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี มีการวางแผนการทดลองแบบ RCB มี 4 ซ้ํา 5 กรรมวิธี คือ พันธุ

ระยอง 7, ระยอง 72, ระยอง 11, ระยอง 5 และพันธุเกษตรศาสตร 50  ผลการดําเนินงานพบวา มันสําปะหลัง

พันธุระยอง 72 ใหผลผลิตหัวสดสูงสุด  โดยแปลงเกษตรกร ตําบลเบิกไพร (ชุดดินเขาพลอง) ใหผลผลิต 4,579 

กก./ไร มีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญกับพันธุที่ทดสอบหรือใหผลผลิตมากกวาพันธุเกษตรศาสตร 50, 

ระยอง 7, ระยอง 5 และระยอง 11 รอยละ 19.74, 26.73, 55.58 และ 87.89 ตามลําดับ  สวนแปลงเกษตรกร 

ตําบลแกมอน (ชุดดินจอมบึง) การใหผลผลิตหัวสดของพันธุมันสําปะหลังที่ทดสอบไมมีความแตกตางกัน แตพันธุ

ระยอง 72 จะใหผลผลิตหัวสดสูงสุด 5,214  กก./ไร หรือใหผลผลิตมากกวาพันธุระยอง 5, เกษตรศาสตร 50, 

ระยอง 7 และ ระยอง 11 รอยละ 6.51, 21.87, 23.02 และ 28.26 ตามลําดับ  ดังนั้นมันสําปะหลังพันธุระยอง 

72  จึงมีความเหมาะสมที่จะเปนพันธุดีของกรมวิชาการเกษตรที่จะกระจายพันธุสูเกษตรกรในพื้นที่ปลูกมัน

สําปะหลัง จังหวัดราชบุรีที่มีลักษณะของเนื้อดินเปน Loamy sand ตอไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 / ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี 
2 / สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5  
3 / ศูนยวิจัยยาง บุรรีัมย 



 

 

 

 

 

คํานํา 

 

มันสําปะหลังเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศ สามารถปลูกไดทั้งในดินที่มีความอุดมสมบูรณต่ํา

จนถึงสูง  การเพิ่มผลผลิตใหสูงขึ้นจึงจําเปนตองอาศัยเทคโนโลยีการผลิตทั้งในดานของพันธุและการเขตกรรมที่

เหมาะสม การใชพันธุจึงเปนทางเลือกหนึ่งที่เกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลังใหความสนใจ เนื่องจากไมมีความยุงยาก

ในการใชเทคโนโลยี และมีการลงทุนคอนขางต่ําหากเปรียบเทียบกับเทคโนโลยีดานเขตกรรม อยางไรก็ตามพันธุ

มันสําปะหลังที่นิยมปลูกในปจจุบัน เชน ระยอง 5 ระยอง 90 ระยอง 72 ระยอง 7 ระยอง 9 ระยอง 11 

เกษตรศาสตร 50 หวยบง 60 และหวยบง 80 ซึ่งแตละพันธุตางก็มีความสามารถในการปรับตัวและรักษาระดับ

การใหผลผลิตไดในระดับที่แตกตางกัน ( วลัยพร, 2553)  ดังนั้นการตัดสินใจในการเลือกใชพันธุของเกษตรกรจึง

ตองเปนพันธุที่ใหผลผลิตสูง อายุการเก็บเกี่ยวสั้น สามารถเก็บทอนพันธุไวไดนาน และมีความทนแลง สําหรับการ

ปลูกมันสําปะหลังของเกษตรกรจังหวัดราชบุรี ในป 2553  จากขอมูลของสํานักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี (2553) 

มีพ้ืนที่ปลูกมันสําปะหลัง 93,827 ไร และจากการสัมภาษณการใชพันธุมันสําปะหลังของเกษตรกร พบวาสวนใหญ

ใชพันธุเกษตรศาสตร 50 สวนพันธุแนะนําของกรมวิชาการเกษตรมีนอย สาเหตุเนื่องจากการกระจายพันธุของกรม

วิชาการเกษตรไปยังเกษตรกรยังมีนอยไมครอบคลุมพื้นที่  ดังนั้นการขยายผลเพื่อนําพันธุดีที่เหมาะสมกับพื้นที่

ตามแนวทางการเลือกพันธุจากแผนที่พันธุมันสําปะหลังที่เหมาะสมเฉพาะพื้นที่มาใช  จะสามารถชวยใหเกิดการ

กระจายพันธุดีของกรมวิชาการเกษตร มีเปาหมายเชิงพื้นที่ที่ชัดเจน และเกษตรกรไดรับพันธุมันสําปะหลังที่

สามารถยกระดับผลผลิตตอไรใหเพิ่มสูงขึ้นได อีกทั้งยังเปนแหลงกระจายพันธุของกรมวิชาการเกษตรไดอีกทาง

หนึ่ง  

 

วิธีดําเนินการ 

อุปกรณ 

- พันธุมันสําปะหลัง ไดแก  พันธุระยอง 7, ระยอง 72, ระยอง 11, ระยอง 5 และพันธุเกษตรศาสตร 

50  

- ปุยเคมี ไดแก สูตร 46-0-0, 0-0-60 และ 18-46-0  

- ปุยมูลไกแกลบ 

- สารเคมีปองกันและกําจัดวัชพืชไดแก พาราควอท ไดยูรอน และฟลูมิโอซาซีน 

- สารเคมีปองกันกําจัดแมลงไดแก ไทอะมีโทแซม 



- ไมวัดความสูง ตราชั่ง และอ่ืนๆ  

 

วิธีการ 

ดําเนินการในพื้นที่เกษตรกรจํานวน 2 ราย วางแผนการทดลองแบบ  RCB มี 4 ซ้ํา 5 พันธุ คือ พันธุ

ระยอง 7, ระยอง 72, ระยอง 11, ระยอง 5 และพันธุเกษตรศาสตร 50   มีการใสปุยมูลไกแกลบในชวงเตรียมดิน 

อัตรา 1 ตัน/ไร ยกรองปลูกโดยใชระยะปลูก 1.20x0.8 เมตร 1 ตน/หลุม และกอนปลูกแชทอนพันธุมันสําปะหลัง

ดวยสารฆาแมลงไทอะมีโทแซม 25% WG อัตรา 4 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร เปนเวลา 10 นาที มีการเก็บตัวอยางดิน

วิเคราะหคุณสมบัติทางเคมีกอนปลูกเพื่อใสปุยตามคาวิเคราะหดิน และฉีดพนสารเคมีปองกันกําจัดกําจัดวัชพืช

ตามความจําเปน 

 

การบันทึกขอมูล   

การบันทึกขอมูล  วันปลูก  วันเก็บเกี่ยว ผลผลิต ผลการวิเคราะหดินกอนปลูก เพ่ือวิเคราะหคุณสมบัติดิน

ทางเคมี (ความเปนกรด-ดาง  อินทรียวัตถุ  ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน  โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได เนื้อดิน)    

พิกัดทางภูมิศาสตรและขอมูลภูมิอากาศ  ทําการวิเคราะหขอมูลโดยใช  analysis of variance  เปรียบเทียบ

ความแตกตางของคาเฉลี่ยใช Duncan, s New Multiple Range Test  

 

เวลาและสถานที่ 

 ระยะเวลา : ตุลาคม 2553-มิถุนายน 2555 

 สถานที่ดําเนินการ : แปลงเกษตรกร อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 

 

ผลและวิจารณผลการทดลอง 

 

คัดเลือกเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลังเขารวมโครงการไดจํานวน 2 ราย คือ แปลงที่ 1 นายศักดิ์โกศล  บัว

งาม หมู 2  ตําบลเบิกไพร  อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี พิกัดแปลง  x : 553326 และ y : 1512550  มีความสูง

จากระดับน้ําทะเล 93  soil_group 40 และ soil_name เขาพลอง (Kpg-lsA) และแปลงที่ 2 นายสมจิตต สุคนธา  

51/1 หมู 6 ตําบลแกมอน อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี พิกัดแปลง  x : 550025 และ y : 1523692  มีความสูง

จากระดับน้ําทะเล 85  soil_group 44B และ soil_name จอมบึง (Cbg-lsB)  

 

1. ดิน และปุยมูลไกแกลบ 

ผลการวิเคราะหดินกอนปลูกจากตารางที่ 1 พบวาดินบนระดับความลึก 0-20 ซม. โดยแปลงที่ 1 (นาย

ศักดิ์โกศล  บัวงาม หมู 2  ตําบลเบิกไพร)  ดินมี  pH  5.26  OM 0.45 %  P 3 ppm.  K 1 ppm.  และเนื้อดิน 

Loamy sand แปลงที่ 2  (นายสมจิตต สุคนธา  51/1 หมู 6 ตําบลแกมอน) pH   5.10 OM  0.25%  P  7  



ppm. K 11 ppm. และเนื้อดิน Loamy sand  จากผลการวิเคราะหดินการใสปุยแปลงที่ 1 จึงใชปุยอัตรา 16-8-

16 กก./ไรของ N-P2O5-K2O และแปลงที่ 2  อัตรา 16-4-16   กก./ไรของ N-P2O5-K2O 

สวนผลการวิเคราะหปุยมูลไกแกลบจากตารางที่ 2 มี pH 8.2  Total Nitrogen 2.40 % Total 

Phosphate 2.40 % Total Potash 3.10 % และ Organic Matter 55.30 % 

   

2. ปริมาณน้ําฝน 

 จากตารางที่ 3 ปริมาณการตกของฝนในรอบ 6 ป ระหวางป 2549-2554  มีปริมาณการตกของฝนโดย

เฉลี่ยมากในชวงเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม คืออยูในชวง 121.80-235.90 มม. และเดือนตุลาคมจะมีปริมาณการตก

ของฝนมากสุด และโดยเฉลี่ยมีปริมาณการตกของฝน 1,076 มม./ป  เมื่อพิจารณาการตกของฝนในชวงปลูกป 

2554 พบวาเดือนพฤษภาคมซึ่งเปนชวงปลูกมีฝนตก 134.40 มม. เดือนมิถุนายนมีปริมาณการตกลดลงเหลือ 

37.50 มม. ทําใหทอนพันธุมันสําปะหลังบางสวนไมงอกจําเปนตองปลูกซอม และมีปริมาณการตกเพิ่มขึ้นในชวง

เดือนกรกฎาคม-ตุลาคม อยูในชวง 99.50-267.40 มม. และโดยเฉลี่ยมีปริมาณการตกของฝน 910 มม./ป 

   

 

 

 

3. การเจริญเติบโตและผลผลิตมันสําปะหลัง  

3.1 การเจริญเติบโต 

ปลูกมันสําปะหลังชวงวันที่ 7 เดือนพฤษภาคม 2554 พบวา จากตารางที่ 4 ความสูงมันสําปะหลังอายุ 6 

เดือนหลังปลูก แปลงที่ 1 นายศักดิ์โกศล  บัวงาม หมู 2  ตําบลเบิกไพร  อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี พันธุระยอง 

72 มีความสูงอายุหลังปลูก 6  เดือนมากที่สุด 154 ซม. ไมแตกตางกับพันธุระยอง 11 เกษตรศาสตร 50  และ

ระยอง 5 ซึ่งมีความสูง 153, 151 และ 140 ซม. ตามลําดับ ในขณะที่พันธุระยอง 7 มีความสูงต่ําสุด 118 ซม.และ

มีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญยิ่งกับพันธุอื่น สอดคลองกับความสูงอายุ 9 เดือนโดยพันธุระยอง 72 จะมี

ความสูงมากสุด  161 ซม. ไมแตกตางจากพันธุระยอง 11 เกษตรศาสตร 50  และระยอง 5 ซึ่งมีความสูงอยูในชวง 

145-161 ซม. แตจะมีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญกับพันธุระยอง 7  และเมื่อถึงอายุวันเก็บเกี่ยว (20 

มิถุนายน 2555) พันธุเกษตรศาสตร 50 จะมีความสูงมากที่สุด และไมแตกตางกับพันธุระยอง 72 ซึ่งมีความสูง 

180 และ 178 ซม.ตามลําดับ แตจะมีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญยิ่งกับพันธุระยอง 11 ระยอง 5 และ

ระยอง 7 ที่มีความสูง 165, 156 และ 139 ซม. ตามลําดับ สวนเกษตรกรแปลงที่ 2 นายสมจิตต สุคนธา  51/1 

หมู6 ตําบลแกมอน    อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี มันสําปะหลังพันธุเกษตรศาสตร 50 มีความสูงมากท่ีสุดที่อายุ 

6 เดือนหลังปลูก 207 ซม. ไมแตกตางกับพันธุระยอง 72 ซึ่งมีความสูง 198 ซม. แตจะมีความแตกตางทางสถิติ

อยางมีนัยสําคัญยิ่งกับพันธุระยอง 5, ระยอง11 และระยอง 7 ซึ่งมีความสูง 174, 171 และ 133 ซม. ตามลําดับ 

สอดคลองกับความสูงที่อายุ 9 เดือนหลังปลูก โดยพันธุเกษตรศาสตร 50 และระยอง 72 มีความสูงไมแตกตางกัน

คือ 212 และ 207 ซม.ตามลําดับ แตจะมีความแตกตางกับพันธุอื่น  และเมื่ออายุถึงวันเก็บเกี่ยว (19  พฤษภาคม 



2555) พันธุเกษตรศาสตร 50 ยังคงเปนพันธุที่ใหความสูงมากที่สุดคือ 249 ซม. และมีความแตกตางทางสถิติอยาง

มีนัยสําคัญยิ่งกับพันธุระยอง 72, ระยอง 11, ระยอง 5 และ ระยอง 7 ความสูง 235, 196, 195 และ 168 ซม. 

ตามลําดับ  จากขอมูลการเจริญเติบโตของพันธุมันสําปะหลังที่ปลูกในแปลงเกษตรกรทั้งสองแหลงปลูก หาก

พิจารณาถึงจํานวนของทอนพันธุที่จะนํามาขยายสูแปลงปลูก พันธุเกษตรศาสตร 50 จะมีจํานวนทอนพันธุ/ตน

มากกวาพันธุอื่นเนื่องจากมีความสูงมากสุด  สามารถลดตนทุนในการซื้อทอนพันธุและการขนสงลงไดมากกวาพันธุ

อื่น รองลงมาคือพันธุระยอง 72  สวนพันธุระยอง 7 มีความสูงนอยสุด และแตกตางจากพันธุอื่นการนํามาทําพันธุ

ขยายในพื้นที่ทดสอบจะเปนการเพิ่มตนทุนเมื่อเปรียบเทียบกับพันธุที่นํามาทดสอบ อยางไรก็ตามการตัดสินใจ

เลือกใชพันธุยังตองขึ้นอยูกับปจจัยอื่นดวย เชน ผลผลิตหัวสด  %แปง อายุทอนพันธุหลังเก็บเกี่ยว และความทน

แลง 

3.2 ผลผลิตหัวสด  

จากตารางที่ 5  แปลงที่ 1 นายศักดิ์โกศล  บัวงาม หมู 2  ตําบลเบิกไพร  อําเภอจอมบึง จัง ราชบุรี (ชุด

ดินเขาพลอง) พบวา พันธุมันสําปะหลังที่นํามาทดสอบใหผลผลิตแตกตางกัน  โดยพันธุระยอง 72 ใหผลผลิตหัวสด

สูงสุดและแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญกับพันธุอื่นคือ ใหผลผลิตเฉลี่ย  4,579 กก./ไร ในขณะที่พันธุ

เกษตรศาสตร 50, ระยอง 7, ระยอง 5 และระยอง 11ใหผลผลิต 3,824, 3,613, 2,943 และ 2,437  กก./ไร 

ตามลําดับ  โดยพันธุเกษตรศาสตร 50 ใหผลผลิตไมแตกตางกับระยอง 7 แตจะมีความแตกตางกับพันธุระยอง 5 

และ ระยอง 11 หรือพันธุระยอง 72 ใหผลผลิตมากกวาพันธุเกษตรศาสตร 50, ระยอง 7, ระยอง 5 และระยอง 

11 รอยละ 19.74, 26.73, 55.58 และ 87.89 ตามลําดับ 

แปลงที่ 2 นายสมจิตต สุคนธา  51/1 หมู 6 ตําบลแกมอน อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี (ชุดดินจอมบึง) 

พบวาพันธุระยอง 72 ใหผลผลิตหัวสดสูงสุด 5,214  กก./ไร ไมแตกตางทางสถิติกับพันธุอื่นที่นํามาทดสอบคือ 

ระยอง 5, เกษตรศาสตร 50, ระยอง 7 และ ระยอง 11 ใหผลผลิต 4,895, 4,278, 4,238 และ 4,065 กก./ไร 

หรือพันธุระยอง 72 ใหผลผลิตมากกวาพันธุระยอง 5, เกษตรศาสตร 50, ระยอง 7 และ ระยอง 11 รอยละ 6.51, 

21.87, 23.02 และ 28.26 ตามลําดับ 

 

สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา 

 

การทดสอบพันธุมันสําปะหลังที่เหมาะสมตอสภาพพื้นที่ จังหวัดราชบุรี ป 2554 ในพื้นที่เกษตรกรตําบล

เบิกไพร (ชุดดินเขาพลอง) และตําบลแกมอน (ชุดดินจอมบึง) อําเภอจอมบึง จังหวัด ราชบุรี จํานวน 2 แปลง 

พบวา  

1. ตําบลเบิกไพร (ชุดดินเขาพลอง) ที่มีเนื้อดินเปน Loamy sand ใสปุยตามคาวิเคราะหดินอัตรา 16-8-

16 กก./ไร ของ N-P2O5-K2O (อินทรียวัตถุ 0.45 %  ฟอสฟอรัส 3 ppm และ โพแทสเซี่ยม 1 ppm) โดยพันธุมัน

สําปะหลังที่นํามาทดสอบซึ่งมีการปลูกและเก็บเกี่ยวชวงเดือนพฤษภาคม 2554-เดือนมิถุนายน 2555 จะให

ผลผลิตหัวสดที่แตกตางกันคือ พันธุระยอง 72 ใหผลผลิตหัวสดสูงสุด 4,579 กก./ไร มีความแตกตางทางสถิติอยาง



มีนัยสําคัญกับพันธุเกษตรศาสตร 50, ระยอง 7, ระยอง 5 และระยอง 11 หรือใหผลผลิตหัวสดมากกวารอยละ 

19.74, 26.72, 55.58 และ 87.89 ตามลําดับ  

2. ตําบลแกมอน (ชุดดินจอมบึง) ที่มีเนื้อดินเปน Loamy sand ใสปุยตามคาวิเคราะหดินอัตรา 16-4-16 

กก./ไร ของ N-P2O5-K2O (อินทรียวัตถุ 0.25 %  ฟอสฟอรัส 7 ppm และ โพแทสเซี่ยม 11 ppm) โดยปลูกและ

เก็บเกี่ยวชวงเดือนพฤษภาคม 2554-เดือนพฤษภาคม 2555  พบวาผลผลิตหัวสดที่นํามาทดสอบไมมีความ

แตกตางกัน  โดยพันธุระยอง 72 มีแนวโนมใหผลผลิตหัวสดสูงสุด 5,214 กก./ไร หรือใหผลผลิตหัวสดมากกวา

พันธุระยอง 5, เกษตรศาสตร 50, ระยอง 7 และระยอง 11 รอยละ 6.51, 21.87, 23.02 และ 28.26 ตามลําดับ 

 จากการทดสอบพันธุมันสําปะหลังในพื้นที่เกษตรกรตําบลเบิกไพร (ชุดดินเขาพลอง) และ ตําบลแกมอน 

(ชุดดินจอมบึง) อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี พันธุมันสําปะหลังที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ปลูก และใหผลผลิตหัว

สดสูงสุดคือ พันธุระยอง 72  ซึ่งมีความเหมาะสมที่จะเปนพันธุดีของกรมวิชาการเกษตรที่จะกระจายพันธุสู

เกษตรกรในพื้นที่ปลูกมันสําปะหลังที่มีเนื้อดินเปน Loamy sand ตอไป และยังพบวาสามารถเก็บรักษาตนพันธุไว

ไดนานกวา 45 วันหลังตัดตนทั้งในฤดูฝนและแลง (จรุงสิทธิ์, 2542)  ซึ่งเปนอีกปจจัยหนึ่งของการตัดสินใจในการ

เลือกใชพันธุของเกษตรกร 

 

การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 

 เกษตรกรยอมรับทําใหสามารถกระจายพันธุมนัสําปะหลังพันธุดีของกรมวิชาการเกษตรที่ใหผลผลิตสูงใน

พื้นที่ปลูกมันสําปะหลังของจังหวัดราชบุรีได และเกษตรกรมีความตองการพันธุระยอง 72 สําหรับปลูกในฤดูกาล

ปลูกตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารอางอิง 

 

จรุงสิทธิ์ ลิ่มศิลา, เมธี คําหุง, จิณณจาร หาญเศรษฐสุข, นเรศ สอนหลักทรัพย.  2542.  ศึกษาอายุและวิธีการเก็บ

รักษาตนพันธุมันสําปะหลัง (CMR33-57-81) ในฤดูฝนและฤดูแลง. ใน  รายงานประจําป 2541 มัน

สําปะหลัง. ศูนยวิจัยพืชไรระยอง สถาบันวิจัยพืชไร กรมวิชาการเกษตร.   

วลัยพร ศะศิประภา สุกิจ รัตนศรีวงษ โสพิศ ใจปาละ นายวินัย ศรวัติ เถลิงศักดิ์ วีระวุฒิ นรีลักษณ วรรณสาย 

โสภิตา สมคิด สันติ พรหมคํา นพดล แดงพวง วิภารัตน ดําริเขมตระกูล แคทลิยา เอกอุน ณรงคศักดิ์ ศรี



สุวอ สุภาพร ราจันทึก จิราลักษณ ภูมิไธสง และอิสระ พุทธสิมมา. 2553. แผนที่ความเหมาะสมของ

เทคโนโลยีการผลิตมันสําปะหลังเฉพาะพื้นที่ . ISBN :978-974-436-745-7. กรมวิชาการเกษตร,

กรุงเทพฯ. 62 หนา. 

สํานักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี.  2553.  สถิติการเกษตร ป 2553. สํานักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี  กรมสงเสริม

การเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ. 



ภาคผนวก 

ตารางที่ 1  ผลการวิเคราะหดินกอนปลูกในพื้นที่ทดสอบแปลงเกษตรกร อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ป 2554 

 

ที่มา : หองปฏิบัติการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 

 

 

ตารางที่ 2  ผลการวิเคราะหปุยมูลไกแกลบที่ทดสอบในแปลงเกษตรกร อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี  

 

 

 

 

ที่มา : หองปฏิบัติการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 

 

เกษตรกร pH EC(1:5) ds/m 

at 25 

OM(%) P 

(ppm) 

K 

(ppm) 

Ca 

(ppm) 

Mg Fe เนื้อดิน 

1 นายศักดิ์โกศล  บัวงาม ม. 2   

ต.เบิกไพร อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 

5.26 0.03 0.45 3 1 62 11 11 Loamy sand 

2 นายสมจิตต สุคนธา  51/1 ม.6 

ต.แกมอน อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 

5.10 0.03 0.25 7 11 128 15 17 Loamy sand 

pH Total Nitrogen (%) Total Phosphate 

(%) 

Total Potash (%) OM (%) 

8.2 2.40 2.40 3.10 55.3 



 



ตารางที่ 3 ปริมาณน้ําฝนในรอบป 2549-2555 ของสถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี  อําเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี 

ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี  อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 

 

 

ตารางที่ 4 ความสูงของพันธุมันสําปะหลัง (ซม.) ที่ปลูกทดสอบในพ้ืนที่เกษตรกร อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ป 

2554   

พันธุ 

เกษตรกร ตําบลเบิกไพร (เขาพลอง) เกษตรกร ตําบลแกมอน (จอมบึง) 

อายุ 6 

เดือน 

อายุ 9 

เดือน 

อายุวันเก็บ

เกี่ยว 

อายุ 6 

เดือน 

อายุ 9 

เดือน 

อายุวันเก็บ

เกี่ยว 

ระยอง 7 118b 116b 139c 133c 147c 168d 

ระยอง72 154a 161a 178a 198a 207a 235b 

ระยอง11 153a 157a 165b 171b 182b 196c 

ระยอง5 140a 145ab 156b 174b 178b 195c 

เกษตรศาสตร 50 151a 161a 180a 207a 212a 249a 

cv(%) 9.40 11.48 8.8 6.70 5.96 6.4 

F-test ** * ** ** ** ** 

*   =  แตกตางกันทางสถิติที่ระดบัความเชื่อมั่น  95 % 

**   =  แตกตางกันทางสถติิที่ระดบัความเชื่อมั่น  99 %  

 คาเฉลี่ยในสดมภเดียวกันที่ตามดวยอักษรที่เหมือนกัน  ไมแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % โดยวิธี DMRT 

 

ป ปริมาณน้ําฝน (มม.) 

มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. รวม 

2549 0.0 17.9 13.2 61.6 202.6 181.7 82.9 24.3 150.7 214.7 0.0 9.4 959.0 

2550 1.1 0.0 0.9 90.6 335.2 107.4 133.0 218.3 202.8 117.6 77.6 0.0 1,284.5 

2551 0.0 43.8 5.3 77.4 96.7 169.0 118.8 97.0 82.7 282.1 32.9 2.2 1,007.9 

2552 0.0 0.0 99.7 34.6 141.8 109.5 171.0 107.0 161.5 242.4 22.2 0.0 1,089.7 

2553 2.0 0.1 21.3 13.3 71.0 147.2 250.8 185.2 196.7 291.6 1.8 24.0 1,205.0 

2554 4.1 4.1 50.2 52.7 134.4 37.5 141.1 99.5 110.6 267.4 0.0 8.4 910.0 

เฉลี่ย 1.2 10.9 31.7 55.0 163.6 125.3 149.6 121.8 150.8 235.9 22.4 7.3 1,076.0 

2555 13.2 0 20.6 0.6 193.7 12.4 74       



 

 

 

ตารางที่ 5 ผลผลิตหัวสด (กก./ไร) ของพันธุมันสําปะหลังที่ปลูกในพื้นที่เกษตรกร อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี                  

ป 2554   

พันธุ 
ผลผลิตหัวสด (กก./ไร) 

เกษตรกร ตําบลเบิกไพร (เขาพลอง) เกษตรกร ตําบลแกมอน (จอมบึง) 

-ระยอง 7 3,613b 4,238 

-ระยอง72 4,579a 5,214 

-ระยอง11 2,437c 4,065 

-ระยอง5 2,943c 4,895 

-เกษตรศาสตร 50 3,824b 4,278 

cv(%) 25.72 22.3 

F-test * NS 
NS =  ไมแตกตางกันทางสถิต 

 *    =  แตกตางกันทางสถิติทีร่ะดับความเชื่อมั่น  95  

คาเฉลี่ยในสดมภเดียวกันที่ตามดวยอักษรที่เหมือนกัน  ไมแตกตางกนัทางสถิติที่ระดบัความเชื่อมั่น 95 % โดยวิธDีMRT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


