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บทคัดย่อ 
 ท าการศึกษาถึงการให้ผลผลิตของมันข ้หนูท ่ปลูกในชุดดินแตกต่างกัน 3 ชุดดิน เมื่อได้รับปุ๋ยแตกต่าง

กัน พบว่าในชุดดินหาดใหญ่ท ่ศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลา การเจริญทางล าต้นท ่อายุ 2 เดือนหลังปลูกเมื่อวัดจาก

เส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่มทุกกรรมวิธ ไม่ม ความแตกต่างกันทางสถิติ ส่วนผลผลิตหัวพบว่าวิธ การท ่ไม่ใส่ปุ๋ยให้

ผลผลิตต่ าท ่สุด 648 กก./ไร่  วิธ การท ่ให้ผลผลิตได้สูงท ่สุดคือ การใช้ปุ๋ยอินทร ย์อัตรา 400 กก./ไร่ร่วมกับ ปุ๋ย

สูตร 15-15-15 อัตรา 25 กก./ไร่เท่ากับ 2,481 กก./ไร่ แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกับ การใช้ปุ๋ยสูตร 13-13-21 

อัตรา 25 กก./ไร่ ในชุดดินย่านตาขาวท ่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรังพบว่าการไม่ใส่ปุ๋ยม ขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่มท ่อายุ 3 เดือนต่ าท ่สุด 54.3 ซม. ต่างจากกรรมวิธ อ่ืน ๆ ท ่ม ค่าอยู่ระหว่าง 75.5 – 

80.1 ซม. ผลผลิตหัวทั้งหมดอยู่ระหว่าง 1,328 ถึง 2,062 กก./ไร่ โดยท ่การใส่ปุ๋ยอินทร ย์อัตรา 400 กก./ไร่ 

ร่วมกับปุ๋ยเคม สูตร 13-13-21 อัตรา 25 กก./ไร่ ให้ผลผลิตอยู่ในเกณฑ์สูงเช่นเด ยวกับการใสปุ๋ยสูตร 15-15-15 

หรือ 13-13-21 อัตรา 50 กก./ไร่ ในชุดดินพังงาท ่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส ในช่วงแรกมันข ้หนู

ม การเจริญเติบโตทางล าต้นรวดเร็วจนคลุมเต็มพ้ืนท ่เมื่ออายุ 3 เดือน ผลผลิตสูงสุด – ต่ าสุด ม ค่าระหว่าง 

1,255 ถึง 2,228 กก./ไร่ แต่การเข้าท าลายของไส้เดือนฝอยท าให้การทดลองม ความแปรปรวนสูงมากจึงไม่

พบว่าม แตกต่างกันทางสถิติ แต่พบว่าวิธ การท ่ไม่ใส่ปุ๋ยม จ านวนหัวต่อกิโลกรัมต่ าท ่สุด 98 หัวในขณะท ่ วิธ การ

อ่ืน ๆ ท ่ม การใส่ปุ๋ยม แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของหัวขนาดเล็ก 



 

 
Abstract 

 The appropriate fertilizer application for hausa potato in 3 soil series were 
investigated. The experimental design was RCBD with 3 replications. Seven treatments 
consisted of applied chemical fertilizer grade 13-13-21 or 15-15-15 at 25 and 50 kg/rai, 
applied compost fertilizer rate 400 kg/rai (250 g/hill) plus 25 kg/rai chemical fertilizer grade 
13-13-21 or 15-15-15, and no fertilizer application as the controlled treatment. The 
experiment in Hat Yai soil series at Songkhla Field Crops Research Center revealed that the 
vegetative growth at two months age were not statistical significant.  No fertilizer application 
treatment gave the lowest yield, 648 kg/rai. The highest yield, 2,481 kg/rai revealed from the 
application of compost fertilizer plus 25 kg/rai chemical fertilizer grade 15-15-15. In Yan Ta 
Kao soil series at Trang Agricultural research and Development Center, no fertilizer 
application also gave the lowest canopy diameter 54.3 cm while others were between 75.5 
– 80.1 cm. Total tuber yield ranged from 1,328 – 2,062 kg/rai. Application of compost 
fertilizer plus 25 kg/rai of chemical fertilizer grade 13-13-21 gave the same high yield level as 
the application of chemical fertilizer grade 13-13-21 or 15-15-15 at the rate of 50 kg/rai. In 
Pang – nga soil series at Narathiwat Agricultural Research and Development Center, a very 
good vegetative growth was obtained in the first 3 months. But root – knot nematode 
infection caused the damaged yield. And the results indicated that no fertilizer application 
treatment gave the lowest tuber number per kilograms while fertilizer application treatment 
trended to increase small size tubers. 
 
 

ค าน า 
 มันข ้ หนู  (Solenostemon rotundifolius Poir. หรือ  Plectranthus rotundifolius Poir. หรือ 
Coleus tuberosus (Blume) Benth.) เป็นพืชท้องถิ่นท ่ม การปลูกและบริโภคกันมาตามวิถ วัฒนธรรมของ
ภาคใต้มาช้านานแล้ว เป็นพืชท ่สามารถสร้างรายได้สุทธิให้แก่เกษตรกรได้สูงอ กชนิดหนึ่ง แต่การท ่ไม่ใช่พืช
เศรษฐกิจระดับประเทศ ท าให้การปลูกมันข ้หนูยังเป็นการท าต่อเนื่องกันมาตามวิธ การท ่คุ้นเคยหรือดัดแปลง
กันเองตามประสบการณ์ของผู้ปลูก ปัญหาท ่เกษตรกรมักสอบถามจากนักวิชาการเกษตรคือจะใส่ปุ๋ยอะไรด  ใส่
ปริมาณเท่าไหร่ เนื่องจากท ่ปฏิบัติอยู่มักท าตามค าแนะน าของร้านขายปุ๋ย หรือฝ่ายส่งเสริมการขายของบริษัท
ปุ๋ย ทั้งท ่การตอบสนองต่อปุ๋ยของพืชต่าง ๆ จะต้องม การศึกษากันอย่างละเอ ยดเป็นขั้นเป็นตอน แต่ในขั้นต้นท ่
โครงการวิจัยม ระยะเวลาจ ากัด จึงท าการศึกษาหาวิธ ปฏิบัติในกรอบท ่กว้างเพ่ือเป็นค าแนะน าโดยทั่วไปก่อน 
ในค าแนะน าของทางราชการปัจจุบัน ศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลา (ม.ป.ป) แนะน าให้ใส่ปุ๋ยสูตรเคม สูตร 15-15-15 



 

หรือ 13-13-21 อัตรา 30 – 50 กก./ไร่ ซึ่งก็เป็นค าแนะน าท ่ยังไม่ม การทดลองท ่ครอบคลุมในชุดดินท ่แตกต่าง
กัน ในประเทศไนจ เร ยก็ม รายงานการศึกษาการใช้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 กับมันข ้หนู พบว่าการใช้อัตรา 32 
กิโลกรัม/ไร่ เหมาะสมกว่าอัตราท ่มากขึ้น แต่ก็ได้ผลผลิตมันข ้หนูเพ ยง 610 กก./ไร่ เท่านั้น (Akinpelu et al., 
2011) จึงได้ศึกษาถึงความเหมาะสมของสูตรและอัตราปุ๋ยท ่เกษตรกรสามารถหาซื้อได้สะดวกในต่างชุดดินกัน
เพ่ือน าผลการทดลองไปใช้เป็นค าแนะน าแกเ่กษตรกรต่อไป 
  
 
 
 
 

วิธีด าเนินการ 
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- หัวพันธุ์มันข ้หนูพันธุ์ควนเน ยง 1 
- ปุ๋ยเคม สูตร 13-13-21 และ 15-15-15 
- ปุ๋ยอินทร ย์ท ่ผ่านมาตรฐานกรมวิชาการเกษตร 
- อุปกรณ์ชั่ง ตวง วัด และฉ ดพ่นสารเคม ป้องกันก าจัดศัตรูพืช 

วิธีการ 
 วางแผนการทดลองแบบ RCB 3 ซ้ า ประกอบด้วย 7 กรรมวิธ คือ 1.ใช้ปุ๋ยสูตร 13-13-21 อัตรา 25 
กก./ไร่  2.ใช้ปุ๋ยสูตร 13-13-21 อัตรา 50 กก./ไร่  3.ใช้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 25 กก./ไร่  4.ใช้ปุ๋ยสูตร 15-
15-15 อัตรา 50  กก./ไร่  5.ใช้ปุ๋ยอินทร ย์ท ่ผ่านมาตรฐานกรมวิชาการเกษตร อัตรา 400 กก./ไร่ (หลุมละ 
250 กรัม) ร่วมกับปุ๋ยสูตร 13-13-21 อัตรา 25 กก./ไร่  6.ใช้ปุ๋ยอินทร ย์ท ่ผ่านมาตรฐานกรมวิชาการเกษตร 
อัตรา 400 กก./ไร่ (หลุมละ 250 กรัม) ร่วมกับปุ๋ยสูตร 15 -15-15 อัตรา 25 กก./ไร่  7.ปลูกโดยไม่ใส่ปุ๋ย   
ปลูกมันข ้หนูพันธุ์ควนเน ยง 1 โดยใช้หัวพันธุ์ท ่ก าลังแตกหน่อจ านวน 2 หัว/หลุม ใช้แปลงย่อยขนาด 6 × 6 
เมตร หลังปลูก 1 เดือนใส่ปุ๋ยเคม ในปริมาณครึ่งหนึ่งของท ่ก าหนดในกรรมวิธ การทดลอง และใส่อ กครั้งหนึ่ง
เมื่ออายุได้ 2 เดือน ส่วนปุ๋ยอินทร ย์ใส่ครั้งเด ยวหมดพร้อมการใส่ปุ๋ยเคม ในครั้งแรก  หลังการใส่ปุ๋ยทุกครั้งท า
การพูนกลบปุ๋ยเป็นโคกกลม เก็บเก ่ยวเมื่อมันข ้หนูแก่จัดโดยสังเกตจากเริ่มแสดงอาการใบเหลืองทั้งต้น เก็บ
เก ่ยวผลผลิตจากพ้ืนท ่ 3 × 3 ตารางเมตร  บันทึกข้อมูล วันปฏิบัติการทุกอย่าง วันดอกบาน เส้นผ่าศูนย์กลาง
ทรงพุ่มหลังปลูก 1, 2 และ 3 เดือน จ านวนหัวต่อกิโลกรัม และน้ าหนักผลผลิตหัวแยกตามขนาด 
เวลาและสถานที่ 
 เริ่มต้น  พฤษภาคม 2555 
 สิ้นสุด   กุมภาพันธ์ 2556 
 ด าเนินการท ่ ศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
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ผลการทดลองและวิจารณ์ 

 ในการวิเคราะห์ความอุดมสมบูรณ์ของดินทั้ง 3 สถานท ่ท าการทดลอง พบว่าชุดดินย่านตาขาวท ่
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรัง (ศวพ.ตรัง) ม ค่าเปอร์เซ็นต์อินทร ยวัตถุ โพแทสเซ ยมท ่เป็นประโยชน์ และ
แมกน เซ ยมท ่แลกเปล ่ยนได้สูงท ่สุด ส่วนชุดดินพังงาท ่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส (ศวพ.นราธิวาส) 
ม ค่าฟอสฟอรัสท ่เป็นประโยชน์สูงท ่สุด (ตารางท ่1) 
 ท ่ ศวพ.ตรังเริ่มท าการทดลองตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคม 2555 แต่ม ปัญหาฝนทิ้งช่วงผิดปกติท าให้ต้อง
ปลุกใหม่รวม  3 ครั้ง โดยครั้งสุดท้ายเป็นการปลูกในช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2555 จากการวัดการ
เจริญเติบโตของทรงพุ่มเมื่ออายุ 3 เดือน พบว่าเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่มของวิธ การท ่ไม่ใส่ปุ๋ยม ค่าต่ าท ่สุด 54.3 
ซม. โดยค่าสูงสุด 80.1 ซม. ในวิธ การท ่ใช้ปุ๋ยอินทร ย์อัตรา 400 กก./ไร่ ร่วมกับปุ๋ยสูตร 13-13-21 อัตรา 25 
กก./ไร่ ในส่วนของการให้ผลผลิตแม้พบว่าผลผลิตน้ าหนักหัวทั้งหมดจะไม่ม ความแตกต่างกันทางสถิติก็ตาม แต่
การเพ่ิมปุ๋ยแต่ละสูตรจาก 25 เป็น 50 กก./ไร่ ม ทิศทางท าให้ผลผลิตเพ่ิมขึ้น และการใช้ปุ๋ยอินทร ย์อัตรา 400 
กก./ไร่ หรือหลุมละ 250 กรัมร่วมกับปุ๋ยเคม ทั้ง 2 สูตร อัตรา 25 กก./ไร่ เป็นวิธ การท ่สามารถลดการใช้
ปุ๋ยเคม อย่างเด ยวในอัตราสูงได้และจะเป็นวิธ การท ่รักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินในระยะยาวได้ เนื่องด้วยม 
การเติมอินทร ยวัตถุลงในแปลงปลูกด้วย ส าหรับน้ าหนักหัวขนาดส่งตลาดได้ก็เป็นไปในลักษณะเด ยวกันคือ
กรรมวิธ ท ่ใช้ปุ๋ยอินทร ย์ร่วมกับปุ๋ยเคม สูตร 13-13-21 ม แนวโน้มให้ผลผลิตได้สูงกว่าวิธ การอ่ืน ๆ ส าหรับผล
ของการได้รับปุ๋ยแตกต่างกันต่อขนาดหัวพบว่าวิธ การท ่ม การใส่ปุ๋ยเคม ทั้ง 2 สูตรในอัตรา 50 กก./ไร่ ม จ านวน
หัวต่อกิโลกรัมไม่แตกต่างทางสถิติกับทุกกรรมวิธ  แต่กรรมวิธ ท ่ม จ านวนหัวต่อกิโลกรัมมากซึ่งบ่งบอกถึงการม 
หัวขนาดเล็กมากขึ้นกว่ากรรมวิธ ท ่ม การใช้ปุ๋ยเคม อัตรา 25 กก./ไร่ และใช้ปุ๋ยเคม สูตร 15 -15-15 อัตรา 25 
กก./ไร่ ร่วมกับปุ๋ยอินทร ย์และการไม่ใส่ปุ๋ยคือการใช้ปุ๋ยเคม สูตร 13-13-21 ร่วมกับปุ๋ยอินทร ย์อัตรา 400 กก./
ไร่ (ตารางท ่2) จึงเป็นการแสดงให้เห็นว่าการได้รับปุ๋ยในอัตราท ่เพ่ิมขึ้นท าให้มันข ้หนูเพ่ิมสัดส่วนของหัวขนาด
เล็กลงมากข้ึนแต่ผลผลิตโดยรวมก็เพ่ิมมากข้ึน 
 ท ่ ศวร.สงขลา ซึ่งเป็นชุดดินหาดใหญ่ท ่ม ปริมาณอินทร ยวัตถุต่ ามากเพ ยง 0 – 39% การเจริญเติบโต
ของทรงพุ่มท ่อายุ 2 เดือนหลังปลูกม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่มอยู่ระหว่าง 63.2 ถึง 76.4 ซม. ไม่แตกต่าง
กันทางสถิติ ส าหรับผลผลิตหัวทั้งหมดพบว่าการใช้ปุ๋ยอินทร ย์อัตรา 400 กก./ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคม สูตร 15-15-15 
อัตรา 25 กก./ไร่ ให้ผลผลิตได้สูงท ่สุด 2,481 กก./ไร่ แตกต่างทางสถิติกับการใช้ปุ๋ยเคม อย่างเด ยวอัตรา 25 
กก./ไร่ และการไม่ใสปุ๋ย แต่ผลผลิตหัวขนาดส่งตลาดได้ม ค่าต่ าเมื่อปลูกโดยไม่ใส่ปุ๋ย หรือใส่ปุ๋ยเคม สูตร 15-15-
15 อัตรา 25 กก./ไร่ ส่วนจ านวนหัวทั้งหมดต่อกิโลกรัมม แนวโน้มว่าวิธ การท ่ใช้ปุ๋ยสูตร 13 -13-21 อัตรา 25 
กก./ไร่ และการใช้สูตรและอัตราน ้ร่วมกับปุ๋ยอินทร ย์ 400 กก./ไร่ ม ค่าต่ า (ตารางท ่3) ซึ่งหมายถึงม สัดส่วนของ
หัวขนาดใหญ่อยู่มาก อย่างไรก็ตามการท ่ค่าผลผลิตหัวทั้งหมด หัวขนาดส่งตลาดได้ และจ านวนหัวทั้งหมดต่อ
กิโลกรัม ม ค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนสูงท าให้ระบุความแตกต่างทางสถิติได้ไม่แจ่มชัดเมื่อค่าท ่ได้ไม่ต่างกัน
มากจริง ๆ แต่ก็ท าให้เห็นได้ว่าการไม่ใส่ปุ๋ยให้ผลผลิตต่ าอย่างชัดเจน และการใช้ปุ๋ยอินทร ย์อัตรา 400 กก./ไร่ 



 

แบ่งใส่หลุมละ 250 กรัม ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคม อัตรา 25 กก./ไร่ สามารถให้ผลผลิตเท่าเท ยมกับการใช้ปุ๋ยเคม 
ในอัตราสูงถึง 50 กก./ไร่ 
 ท ่ ศวพ.นราธิวาส ซึ่งเป็นชุดดินพังงา พบว่า ในช่วงแรกม การเจริญเติบโตทางล าต้นอย่างรวดเร็วจนทรง

พุ่มเจริญถึงกันคลุมพ้ืนท ่ทั้งหมดเมื่ออายุ 3 เดือน เมื่อเก็บเก ่ยวผลผลิตพบว่าน้ าหนักหัวทั้งหมดม ค่าระหว่าง 

1,255 และ 2,228 กก./ไร่ แต่ไม่ม ความแตกต่างทางสถิติ ด้วยในการทดลองน ้ม ค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวน

สูงมากเนื่องจากม ปัญหาการเข้าท าลายของไส้เดือนฝอย  ความแตกต่างกันระหว่างกรรมวิธ ต่างๆ ท ่พบได้ใน

การทดลองน ้ คือลักษณะจ านวนหัวทั้งหมดต่อกิโลกรัม  โดยกรรมวิธ ท ่ไม่ม การใส่ปุ๋ยม จ านวนหัวต่อกิโลกรัม

น้อยท ่สุดเท่ากับ 98 หัว นั่นคือม หัวขนาดเล็กอยู่ในสัดส่วนท ่ น้อยกว่าเมื่อเท ยบกับวิธ การท ่ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-

15 อัตรา 50 กก./ไร่ และการใส่ปุ๋ยอินทร ย์อัตรา 400 กก./ไร่ ร่วมกับปุ๋ยสูตร 13-13-21 อัตรา 25 กก./ไร่ ท ่ม 

จ านวนหัวต่อกิโลกรัมเท่ากับ 204 และ 208 หัว/กก.ตามล าดับ (ตารางท ่4) จึงยังไม่สามารถระบุถึงความ

เหมาะสมของวิธ การใส่ปุ๋ยในการทดลองท ่ ศวพ.นราธิวาสได้ และการระบุความเหมาะสมของการใส่ปุ๋ยมัน

ข ้หนูในแต่ละชุดดินจะต้องม การทดลองในแต่ละชุดดินหลาย ๆ การทดดลอง แล้วน ามาวิเคราะห์ผลร่วมกัน

ก่อน แต่ในขั้นต้นซึ่งต้องการทราบถึงความเหมาะสมอย่างกว้าง ๆ เมื่อดูจากผลการทดลองท ่ ศวพ.ตรัง และ 

ศวร.สงขลา สามารถแนะน าการใส่ปุ๋ยในมันข ้หนูโดยหากเกษตรกรใช้ปุ๋ยสูตร 13-13-21 หรือ 15-15-15 ควร

ใส่ในอัตรา 50 กก./ไร่ และสามารถลดการใช้ปุ๋ยเคม ลงเหลือ 25 กก./ไร่ โดยใส่ร่วมกับปุ๋ยอินทร ย์ท ่ผ่าน

มาตรฐานกรมวิชาการเกษตรอัตรา 400 กก./ไร่ โดยใส่เป็นรายหลุม ๆ ละ 250 กรัม โดยใส่พร้อมการใส่ปุ๋ย

ครั้งแรกท ่อายุ 1 เดือน ซึ่งเป็นปริมาณท ่ไม่ล าบากในการปฏิบัติ แตกต่างจากบางค าแนะน าในต่างประเทศท ่

แนะน าให้ใช้ปุ๋ยคอกอัตรา 4 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคม สูตร 16-8-8 อัตรา 20 กก./ไร่ (Appropedia, 2013) 

ตารางท่ี 1   ค่าวิเคราะห์ดินในแปลงปลูกก่อนท าการทดลองท ่ ศวพ.ตรัง ศวร.สงขลา และ ศวพ.นราธิวาส 

ค่าวิเคราะห ์ ศวพ.ตรัง ศวพ.สงขลา ศวพ.นราธิวาส 

 (ชุดดินย่านตาขาว) (ชุดดินหาดใหญ่) (ชุดดินพังงา) 

 pH 5.2 5.9 4.74 

 อินทร ยวัตถุ (%) 3.22 0.39 1.68 

 ฟอสฟอรัสท ่เป็นประโยชน์ (mg/kg) 7.74 21.37 39.06 

 โพแทสเซ ยมท ่เป็นประโยชน์ (mg/kg) 89.2 41.7 33.4 

 แคลเซ ยมท ่แลกเปล ่ยนได้ (cmolc/kg) 0.48 1.57 0.32 

 แมกน เซ ยมท ่แลกเปล ่ยนได้ (cmolc/kg) 0.21 0.10 0.02 

 

ตารางท่ี 2   การเจริญเติบโตและผลผลิตของมันข ้หนูท ่ได้รับปุ๋ยแตกต่างกันในการทดลองท ่ ศวพ.ตรัง 



 

 กรรมวิธ          Øทรงพุ่มท ่อาย ุ น้ าหนักหวัทั้งหมด น้ าหนักหวัขนาด   จ านวนหวั 
           3 เดือน (ซม.) (กก./ไร่)   ส่งตลาดได้ (กก./ไร่) ทั้งหมด/กก.(หัว) 
1. ใช้ปุ๋ยสูตร 13-13-21 อัตรา 25 กก./ไร่   71.5a  1,596  1,396   259b 
2. ใช้ปุ๋ยสูตร 13-13-21 อัตรา 50 กก./ไร่   75.1a  1,948 1,662    330ab  
3. ใช้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 25 กก./ไร่   74.4a  1,671  1,438   264b 
4. ใช้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 50 กก./ไร่   72.9a  2,007  1,685   323ab 
5. ใช้ปุ๋ยอินทร ย์ท ่ผ่านมาตรฐานกรมวิชาการเกษตร  80.1a  2,062  1,732   392a 
อัตรา 400 กก./ไร่ (หลุมละ 250 กรัม) ร่วมกับ 
ปุ๋ยสูตร 13-13-21 อัตรา 25 กก./ไร่ 
6. ใช้ปุ๋ยอินทร ย์ท ่ผ่านมาตรฐานกรมวิชาการเกษตร  73.5a  1,732  1,415   273b 
อัตรา 400 กก./ไร่ (หลุมละ 250 กรัม) ร่วมกับ 
ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 25 กก./ไร่ 
7. ปลูกโดยไม่ใส่ปุ๋ย    54.3b  1,328  1,162   246b 

C.V. (%)     7.4                     20.1     20.4   17.1 

 
ตารางท่ี 3   การเจริญเติบโตและผลผลิตของมันข ้หนูท ่ได้รับปุ๋ยแตกต่างกันในการทดลองท ่ ศวร.สงขลา 

 กรรมวิธ          Øทรงพุ่มท ่อาย ุ น้ าหนักหวัทั้งหมด น้ าหนักหวัขนาด   จ านวนหวั 
           2 เดือน (ซม.) (กก./ไร่)   ส่งตลาดได้ (กก./ไร่) ทั้งหมด/กก.(หัว) 
1. ใช้ปุ๋ยสูตร 13-13-21 อัตรา 25 กก./ไร่   68.9 1,256bc   1,028ab  184 
2. ใช้ปุ๋ยสูตร 13-13-21 อัตรา 50 กก./ไร่   75.3 1,521abc 1,171ab  270  
3. ใช้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 25 กก./ไร่   67.6  847bc  690b  256 
4. ใช้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา50 กก./ไร่   70.5  1,903ab  1,429ab  223 
5. ใช้ปุ๋ยอินทร ย์ท ่ผ่านมาตรฐานกรมวิชาการเกษตร  74.3  1,483abc  1,177ab  190 
อัตรา 400 กก./ไร่ (หลุมละ 250 กรัม) ร่วมกับ 
ปุ๋ยสูตร 13-13-21 อัตรา 25 กก./ไร่ 
6. ใช้ปุ๋ยอินทร ย์ท ่ผ่านมาตรฐานกรมวิชาการเกษตร  76.4  2,481a  1,992a  237 
อัตรา 400 กก./ไร่ (หลุมละ 250 กรัม) ร่วมกับ 
ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 25 กก./ไร่ 
7. ปลูกโดยไม่ใส่ปุ๋ย    63.2  648c  583b  247 

C.V. (%)     13.1                      39.9      44.1  34.5 

 

ตารางท่ี 4   การเจริญเติบโตและผลผลิตของมันข ้หนูท ่ได้รับปุ๋ยแตกต่างกันในการทดลองท ่ ศวพ.นราธิวาส 

 กรรมวิธ          Øทรงพุ่มท ่อาย ุ น้ าหนักหวัทั้งหมด น้ าหนักหวัขนาด   จ านวนหวั 
           3 เดือน (ซม.) (กก./ไร่)   ส่งตลาดได้ (กก./ไร่) ทั้งหมด/กก.(หัว) 
1. ใช้ปุ๋ยสูตร 13-13-21 อัตรา 25 กก./ไร่   105.0  2,228  1,582  147a-d 
2. ใช้ปุ๋ยสูตร 13-13-21 อัตรา 50 กก./ไร่   105.4  1,444   818  175abc  
3. ใช้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 25 กก./ไร่   109.3  1,470  1,049  118cd 
4. ใช้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา50 กก./ไร่   111.7  1,255    693  204ab 
5. ใช้ปุ๋ยอินทร ย์ท ่ผ่านมาตรฐานกรมวิชาการเกษตร  114.7  1,321    836  208a 
อัตรา 400 กก./ไร่ (หลุมละ 250 กรัม) ร่วมกับ 
ปุ๋ยสูตร 13-13-21 อัตรา 25 กก./ไร่ 



 

6. ใช้ปุ๋ยอินทร ย์ท ่ผ่านมาตรฐานกรมวิชาการเกษตร  109.1  1,867  1,013  140bcd 
อัตรา 400 กก./ไร่ (หลุมละ 250 กรัม) ร่วมกับ 
ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 25 กก./ไร่ 
7. ปลูกโดยไม่ใส่ปุ๋ย    109.6  1,641  1,031   98d 

C.V. (%)     7.1                     81.9     78.3   21.7 

 

 

 

 

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
1. กรณ การปลูกมันข ้หนูในชุดดินหาดใหญ่ท ่ ศวร.สงขลา และชุดดินย่านตาขาวท ่ ศวพ.ตรัง หากใช้ปุ๋ยสูตร 

15-15-15 หรือ 13-13-21 อย่างเด ยวควรใส่ในอัตรา 50 กก./ไร่ หรือเลือกใช้ปุ๋ยอินทร ย์ท ่ผ่าน
มาตรฐานกรมวิชาการเกษตรอัตรา 400 กก./ไร่ (250 กรัม/หลุม) ร่วมกับปุ๋ยสูตร 15-15-15 หรือ 13-
13-21 อัตรา 25 กก./ไร่ ซ่ึงนอกจากให้ผลผลิตสูงแล้วยังม ข้อด ท ่ม การเติมอินทร ย์วัตถุให้กับดินด้วย 

2. เนื่องจากความเส ยหายท ่เกิดจากการเข้าท าลายของไส้เดือนฝอยท ่ ศวพ.นราธิวาส จึงยังไม่สามารถสรุป
ถึงความเหมาะสมของชนิดและอัตราการใส่ปุ๋ยได้ 

3. ควรท าการทดลองใหม่ในชุดพังงา และท าการทดลองซ้ าในชุดดินอื่นๆ เพ่ิมเติมเพ่ือจะได้น าข้อมูล
จ านวนมากมาวิเคราะห์ผลร่วมกัน เพ่ือเป็นแนวทางสร้างเป็นค าแนะน าท ่ถูกต้องเหมาะสมต่อไป รวมทั้ง
ควรศึกษาการตอบสนองของมันข ้หนูต่อปุ๋ย N-P-K ในอัตราต่าง ๆ ด้วย 

 
 
 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 สามารถใช้เป็นค าแนะน าท ่เป็นทางเลือกในเบื้องต้นส าหรับเกษตรกรผู้ปลูกมันข ้หนูก่อนท ่จะม 
ผลการวิจัยท ่สมบูรณ์ชัดเจนในอนาคต 
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