
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  
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แผนงานวิจัย :  การวิจัยและพัฒนาพืชผักเพ่ือสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
โครงการวิจัย :  การประเมินความต้องการธาตุอาหารและการจัดการปุ๋ยของ 
                                           พืชผักในเขตภาคเหนือโดยการวิเคราะห์ดินและพืช 
ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)  :  ศึกษาความต้องการธาตุอาหารและการจัดการปุ๋ยต่อผลผลิตและ 
                                          คุณภาพมันเทศ 
ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) : Study of nutrient requirement and fertilizer management  
  to increase yield and quality in Sweet potato. 
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5.  บทคัดย่อ 

การทดลองมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความต้องการธาตุอาหาร เทคโนโลยีการจัดการปุ๋ยของ
มันเทศเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพ  ด าเนินการทดลองตั้งแต่ ตุลาคม 2559 ถึง กันยายน 2562  ที่
ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย  จ. เชียงราย และสวนของเกษตรกร  แบ่งการทดลองออกเป็น 3 ขั้นตอน 
ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1  วิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในมันเทศ  ขั้นตอนที่ 2  น าผลวิเคราะห์มาค านวณ
ปริมาณปุ๋ยแล้วทดสอบในแหล่งปลูกมันเทศ โดยวางแผนการทดลองแบบ RCB  4 กรรมวิธี 5 ซ้ า คือ 
กรรมวิธีที่ 1  ใส่ปุ๋ยผสมที่มีปริมาณธาตุอาหาร N-P2O5-K2O ในอัตราเท่ากับความต้องการธาตุอาหาร 
กรรมวิธีที่ 2 ใส่ปุ๋ยผสมที่มีปริมาณธาตุอาหาร N-P2O5-K2O ในอัตราเท่ากับความต้องการธาตุอาหาร 
เพ่ิม K 25% กรรมวิธีที่ 3  ใส่ปุ๋ยผสมที่มีปริมาณธาตุอาหาร N-P2O5-K2O อัตราเท่ากับความต้องการ 
และเพ่ิม K 50% และกรรมวิธีที่ 4 ใส่ปุ๋ยตามวิธีของเกษตรกร จากผลการทดลองในปีที่ 1 จากผลการ
วิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในมันเทศ จึงได้สัดส่วนธาตุอาหารที่มันเทศพันธุ์สท.03 ต้องการ คือ  
N: P2O5: K2O 17:2:13 และสัดส่วนธาตุอาหารที่มันเทศพันธุ์สท.18 ต้องการ คือ N: P2O5: K2O 
24:3:10 การใส่ปุ๋ยผสมที่มีสัดส่วนของธาตุอาหาร N:P2O5:K2O ในอัตราเท่ากับความต้องการธาตุ
อาหาร (ค่าวิเคราะห์) และเพ่ิมธาตุอาหาร โปแทสเซียมอีกจากค่าวิเคราะห์ 50% เป็นกรรมวิธีที่
เหมาะสมที่สุด เนื่องจากเป็นกรรมวิธีที่ท าให้มันเทศพันธุ์ สท.03 และ สท.18 ให้ผลผลิตมากที่สุด 

 
 
 



6.  ค าน า 
ประเทศไทยเป็นแหล่งปลูกผักที่มีความหลากหลายชนิดและพันธุ์ โดยมีพ้ืนที่การปลูกผัก

เศรษฐกิจประมาณปีละ 3 ล้านไร่ หรือ 2.5%  ของพ้ืนที่ภาคการเกษตร มีผลผลิตรวมประมาณ 5.0-
5.5 ล้านตัน ผลผลิตส่วนใหญ่ใช้บริโภคภายในประเทศ และมีการส่งออกผักสด ผักแปรรูปชนิดต่างๆ 
ตลอดจนเมล็ดพันธุ์ ประมาณปีละ 0.45 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 1.52 หมื่นล้านบาท หรือ 2.0% ของ
มูลค่าการส่งออกสินค้าการเกษตร (นิรนาม (1), ไม่ระบุปี) ภาคเหนือมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะ
ส าหรับการปลูกหลากหลายชนิดทั้งพืชผักในเขตร้อน และพืชผักในเขตหนาว สามารถปลูกพืชผักได้
ทุกจังหวัด มันเทศมีพ้ืนที่ปลูกทั่วประเทศ ประมาณ 28,363 ไร่ ผลผลิตรวม 36,575 ตัน มูลค่า 472 
ล้านบาท (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2558)  

แต่พืชผักเป็นกลุ่มพืชที่ต้องการความเอาใจใส่ดูแลตลอดฤดูปลูก ท าให้ต้นทุนการผลิตสูง ทั้ง
ด้านแรงงาน ปุ๋ยเคมี สารเคมีป้องกันศัตรูพืชต่างๆ เพ่ือให้ได้ผลิตที่มีคุณภาพได้ราคาสูง นอกจากนี้
เกษตรกรทางภาคเหนือยังประสบปัญหากับการเปิดเส้นทาง R3A เชื่อมจาก อ.เชียงของ  จ.เชียงราย 
ผ่านประเทศลาวไปยังจีน ท าให้พืชผักจากประเทศจีนเข้าสู่ตลาดท้องถิ่นในไทยและในอนาคตอันใกล้
อาจจะผ่านเข้าสู่ตลาดขายส่งในกรุงเทพฯ ท าให้เกษตรกรผู้ปลูกผักของไทยประสบปัญหาดังที่เคยเกิด
ขึ้นกับกระเทียม แต่อย่างไรก็ตามพืชผักของจีนมีปัญหาด้านสารพิษตกค้างและความสดลดลงจากการ
ขนส่ง ดังนั้นจึงควรเร่งสร้างจุดแข็งโดยการยกระดับคุณภาพพืชผักของไทย ปัญหาด้านการให้ปุ๋ยของ
เกษตรกรที่ปลูกพืชผัก คือ ไม่ทราบความต้องการธาตุอาหารทุกระยะของพืชที่ปลูก การให้ปุ๋ยเคมีแก่
พืชผักของเกษตรกรส่วนใหญ่มักจะใส่ตามประสบการณ์ของตัวเอง หรือแสวงหาความรู้ด้านการใช้ปุ๋ย
จากตัวแทนจ าหน่าย ท าให้เกษตรกรจ านวนมากยังคงใช้ปุ๋ยไม่ถูกต้อง ส่งผลให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายโดย
ไม่จ าเป็น และการให้ปุ๋ยเคมีที่ไม่ถูกต้องอาจท าให้เกิดอาการต่างๆ กับพืชผัก เช่น อาการไส้กลวง ซึ่ง
เกิดจากการขาดธาตุโบรอน (B) พบมากในดินที่มีปริมาณธาตุอาหารโบรอนต่ า การขาดแคลเซียมใน
พริกท าให้พริกเกิดอาการกุ้งแห้งเทียม เป็นต้น พืชผักแต่ละชนิดก็ย่อมมีความต้องการธาตุอาหารที่
แตกต่างกัน การใช้ปุ๋ยอัตราเดียวกันทั้งหมดท าให้การใช้ปุ๋ยไม่มีประสิทธิภาพ โดยหากมีการให้ธาตุ
อาหารบางชนิดน้อยเกินไปจะท าให้พืชเจริญเติบโตไม่เต็มศักยภาพ และไปลดประสิทธิภาพของธาตุ
อาหารบางตัว ค าแนะน าการใช้ปุ๋ยที่ได้จากการวิเคราะห์ธาตุอาหารและค่าวิเคราะห์ท างเคมีดิน 
อาจจะไม่สามารถน ามาใช้ได้กับทุกพ้ืนที่ เนื่องจากดินในแต่ละแหล่งมีความอุดมสมบูรณ์และ
คุณสมบัติทางเคมีที่แตกต่างกัน ปัจจุบันได้มีการน าวิธีวิเคราะห์พืช โดยเฉพาะการวิเคราะห์ส่วนต่างๆ
ของพืช มาเพ่ือใช้ประเมินระดับธาตุอาหารที่พืชต้องการและเป็นแนวทางการใส่ปุ๋ย ดังนั้นการใส่ปุ๋ย
ตามค่าวิเคราะห์ดินและพืชระยะต่างๆ น่าจะเป็นแนวทางหนึ่งในการช่วยเกษตรกรลดต้นทุนการผลิต
โดยเฉพาะต้นทุนค่าปุ๋ยเคมีลงได้ และท าให้ผลผลิตพืชต่างๆมีคุณภาพมากขึ้น 
 
7.  วิธีด าเนินการ 



การศึกษาความต้องการธาตุอาหารและการจัดการปุ๋ยต่อผลผลิตและคุณภาพมันเทศแบ่งการ
ทดลองออกเป็น 3 ขั้นตอน 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาความต้องการธาตุอาหารในหัวมันเทศที่ระยะการเจริญเติบโตต่างๆ  

(ด าเนินการปี 2560, 1 ปี) 

แผนการทดลอง  ไม่มีการวางแผนการทดลองทางสถิติ 
วิธีปฏิบัติการทดลอง 
   1. ปลูกมันเทศในแปลงทดลองเพ่ือสุ่มเก็บตัวอย่าง ขนาด 1x10 เมตร จ านวน 3 แปลง ระยะ

ปลูก 50 เซนติเมตร  
   2. สุ่มเก็บตัวอย่างหัวมันเทศระยะเก็บเก่ียวจากแปลง 
   3. น าไปวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหาร N P K Ca Mg Fe Mn Cu Zn และ B 
   4. บันทึกน้ าหนักผลผลิตต่อพ้ืนที่ 
   5. ค านวณปริมาณธาตุอาหารที่สูญเสียไปกับผลผลิตในปีที่เก็บเกี่ยวตัวอย่าง และเปรียบเทียบ

กับผลผลิตที่คาดว่าจะได้ในฤดูปลูกถัดไป 
 

ขั้นตอนที่ 2 น าผลวิเคราะห์และประเมินความต้องการธาตุอาหารจากขั้นตอนที่ 1 มาการจัดการปุ๋ย
มันเทศ (ด าเนินการปี 2561, 2 ปี) 

 น าผลวิเคราะห์จากขั้นตอนที่ 1 มาค านวณปุ๋ยที่จะใส่ให้กับมันเทศเทียบกับผลวิเคราะห์ดินก่อน
ปลูก แปลงในพื้นที่ศูนย์วิจัย และแปลงของเกษตรกร วางแผนการทดลองแบบ RCB 4 กรรมวิธี 5 ซ้ า 

กรรมวิธีที่ 1  ใส่ปุ๋ยผสมที่มีปริมาณธาตุอาหาร N: P2O5:K2O ในอัตราเท่ากับความต้องการ 
กรรมวิธีที่ 2  ใส่ปุ๋ยผสมที่มีปริมาณธาตุอาหาร N: P2O5:K2O ในอัตราเท่ากับความต้องการ + K 25% 
กรรมวิธีที่ 3  ใส่ปุ๋ยผสมที่มีปริมาณธาตุอาหาร N: P2O5:K2O ในอัตราเท่ากับความต้องการ + K 50% 
กรรมวิธีที่ 4  ใส่ปุ๋ยตามที่เกษตรกรใช้ 

วิธีปฏิบัติการทดลอง 
1.  เตรียมท่อนพันธุ์มันเทศความยาวประมาณ 30 เซนติเมตร น ามามัดรวมกัน เก็บไว้ในที่ร่ม 

รดน้าให้ความชื้น 2-3 วัน ให้รากออกก่อนน าไปปลูก   
2. การเตรียมแปลง ไถพรวนตากดินไว 2 สัปดาห์ ขึ้นแปลงปลูกขนาด 1x10 เมตร ระยะร่อง 

0.8 เมตร ระยะปลูก 50 เซนติเมตร จ านวน 20 แปลง ใส่ปุ๋ยคอกโดยหว่านบนแปลง อัตรา 1,000 
กิโลกรัม/ไร่  

3. ขุดหลุมปลูกให้มีข้อของต้นพันธุ์มันเทศ 2-3 ข้อใต้ดิน ในเดือนแรกให้น้ าทุกวัน จนต้นมัน
เทศตั้งตัวได้ จึงให้น้ าสัปดาห์ละ 2 ครั้ง และมีการก าจัดวัชพืช 



4. ใส่ปุ๋ยมันเทศตามกรรมวิธี และปุ๋ยที่เกษตรกรทั่วไปใช้ คือ สูตร 13-13-21 ที่ระดับ 100 กก.
ต่อไร่ โดยแบ่งใส่ 2 ครั้ง ครั้งแรกปุ๋ยรองก้นหลุม ครั้งที่สองให้เมื่อมันเทศอายุได้ 45 วัน โดยการหยอด
ลงหลุม ระหว่างต้นมันเทศ  

5. ก าจัดโรคและแมลงตามความจ าเป็น 
6. เก็บเก่ียวผลผลิตเมื่อครบอายุ 120 วัน 

การบันทึกข้อมูล 
1. วันปฏิบัติการต่างๆ ปริมาณธาตุอาหารในดินก่อนปลูก 
2. บันทึกการเจริญเติบโตความยาวล าต้น จ านวนแขนง 
3. บันทึกผลผลิตและคุณภาพผลผลิต  
- เวลาและสถานที่ 
เริ่มต้น ตุลาคม 2559 สิ้นสุด กันยายน 2562 
ด าเนินการทดลองที่  - ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย 
                          - แปลงเกษตรกร อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย 
 

 
8.  ผลการทดลองและวิจารณ์ 
ปีท่ี 1 (2559/2560) 
ขั้นตอนที่ 1 ผลวิเคราะห์ดินจากแปลงทดลองก่อนปลูกและผลวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในมัน
เทศ 

    จากการน าดินแปลงทดลองก่อนปลูกมันเทศไปวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหาร พบว่า มี
อินทรียวัตถุ 2.75 % ฟอสฟอรัส 92 mg/kg และโพแทสเซียม 324 mg/kg (ตารางท่ี 1) 

 
ตารางท่ี 1  ปริมาณธาตุอาหารในดินจากแปลงทดลองก่อนปลูกมันเทศ ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย  
                ปี 2560 
 
ตัวอย่าง ธาตุอาหารที่มีในดินจากแปลงทดลองก่อนปลูก 

Organic matter 
(%) 

P 
(mg/kg) 

K 
(mg/kg) 

ดินจากแปลงทดลอง 2.75 92 324 
 

จากการน าตัวอย่างที่ได้จากแปลงเกษตรกรและแปลงทดลองในศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย โดยมีการใส่
ปุ๋ย 13-13-21 ในหลุมปลูก อัตราส่วน 100 กิโลกรัมต่อไร่ และ ให้ปุ๋ยหลังปลูก 45 วัน ให้ปุ๋ย สูตร 
13-13-21 อัตราส่วน  100 กิโลกรัมต่อไร่ สุ่มตัวอย่าง ไปวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหาร พบว่า ค่าความ



ต้องการธาตุอาหารของมันเทศพันธุ์ สท 03 เท่ากับ     17 N - 2 P2O5- 13 K2O กก./ไร่    ค่าความ
ต้องการธาตุอาหารของมันเทศพันธุ์ สท18 เท่ากับ      24 N - 3 P2O5- 10 K2O กก./ไร่ 
 
ปีท่ี 2 (2560/2562) 
ขั้นตอนที่ 2 น าผลวิเคราะห์และประเมินความต้องการธาตุอาหารจากขั้นตอนที่ 1 มาการจัดการปุ๋ย
มันเทศ 

มันเทศพันธุ์ สท. 03 
ท าการวัดความยาวล าต้นหลัก และจ านวนแขนงของมันเทศทุก 30 วัน พบว่ามันเทศพันธุ์สท.

03 มีการเจริญเติบเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วง 60 วันหลังปลูก 

และในช่วง 90 วันหลังปลูกจะมีความยาวล าต้นหลักเพ่ิมขึ้นอีกเล็กน้อย โดยผลจากการวิเคราะห์ทาง

สถิติ พบว่าในทุกช่วงระยะเวลาความยาวล าต้นหลักในทุกกรรมวิธีมีการเจริญเติบโตไม่มีความแตกต่าง

กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (ตารางที่ 2) จ านวนแขนงของเทศพันธุ์สท.03 ในแต่ละเดือนมีจ านวน

เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนือง แต่ในทุกกรรมวิธีมีจ านวนล าต้นแขนงไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติ (ตารางที่ 3)   

ปีที่ 2 ท าการทดสอบปลูกในแปลงเกษตรกรในอ าเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย วัดความ
ยาวล าต้นหลักและจ านวนแขนงของมันเทศทุก 30 วัน พบว่ามันเทศพันธุ์สท.03 มีการเจริญเติบ
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในแต่ละระยะการเจริญเติบโตความยาวล าต้นหลักในทุกกรรมวิธีมีการ
เจริญเติบโตไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (ตารางที่ 2)  จ านวนล าต้นแขนงของเทศ
พันธุ์สท.03 ในแต่ละระยะการเจริญเติบโตมีจ านวนเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนือง แต่ในทุกกรรมวิธีมีจ านวนล า
ต้นแขนงไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (ตารางท่ี 3)   

 
ตารางที่ 2 ความยาวล าต้นหลัก (ซม.) ของมันเทศพันธุ์ สท. 03 

  
ปีพ.ศ. 2561 ปีพ.ศ. 2562 

อายุ 30 วัน อายุ 60 วัน อายุ 90 วัน อายุ 30 วัน อายุ 60 วัน อายุ 90 วัน 
กรรมวิธีท่ี 1   75.95 110.16 157.85 35.86 86.34 97.82 
กรรมวิธีท่ี 2 76.23 107.56 158.36 38.10 90.20 98.81 
กรรมวิธีท่ี 3 80.13 115.54 159.70 43.68 97.04 101.05 
กรรมวิธีท่ี 4 79.90 114.14 152.26 41.42 89.94 92.34 

F-test ns ns ns ns ns ns 
CV (%) 8.1 9.2 7.3 7.8 8.3 6.8 

 

ตารางที่ 3 จ านวนแขนง (แขนง) ของมันเทศพันธุ์ สท. 03 

  ปีพ.ศ. 2561 ปีพ.ศ. 2562 



อายุ 30 วัน อายุ 60 วัน อายุ 90 วัน อายุ 30 วัน อายุ 60 วัน อายุ 90 วัน 
กรรมวิธีท่ี 1   7.4 10.6 10.89 2.38 4.18 8.98 
กรรมวิธีท่ี 2 7.1 10.0 11.11 2.52 4.06 8.82 
กรรมวิธีท่ี 3 7.5 10.8 11.16 2.66 4.08 9.02 
กรรมวิธีท่ี 4 7.5 10.8 10.97 2.56 4.02 8.06 

F-test ns ns ns ns ns ns 
CV (%) 14.9 15.2 10.6 11.2 9.7 12.1 

 

เก็บผลผลิตเมื่อมันเทศพันธุ์สท.03 เมื่ออายุ 120 วัน พบว่า ขนาดหัว และความหวานแต่ละ

กรรมวิธีใกล้เคียงกันไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (ตารางที่  4) คือมีขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลางกว้าง 6.7-6.9 เซนติเมตร ยาว 21-22 เซนติเมตร มีความหวานใกล้เคียงกัน อยู่

ในช่วง 11.5-11.8 (%Brix) ส่วนปริมาณผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่พบว่า กรรมวิธีที่ 3 มีน้ าหนักผลผลิตเฉลี่ย

ต่อไร่มากสุด 4,544.79 กิโลกรัมต่อไร่ มากกว่ากรรมวิธีที่ 1, 2 และ 4 (น้ าหนักผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 

4,192.87, 4,302.10 และ 4,211.56 กิโลกรัมต่อไร่ตามล าดับ) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (ตารางที่ 4) 

ปีที่ 2 ท าการทดสอบปลูกในแปลงเกษตรกรในอ าเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย เก็บผลผลิต

เมื่อมันเทศพันธุ์สท. 03 อายุ 120 วัน พบว่าขนาดความกว้างของหัวเมื่อวัดจุดที่กว้างที่สุด มันเทศใน

กรรมวิธีที่ 3 มีความกว้ามากสุด 5.71 เซนติเมตร ส่วนกรรมวิธีที่ 4 หัวมีความกว้างน้อยที่สุด 5.27 

เซนติเมตร แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วนขนาดยาวหัวมันเทศมีค่า 19.88-21.76 เซนติเมตร 

มีความเข้มข้นของของแข็งที่ละลายอยู่ในสารละลาย 13.03-13.24 (%Brix) ส่วนปริมาณน้ าหนัก

ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่มีค่า 3,710.69-3,983.97 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (ตารางท่ี 4) 

 



ตารางที่ 4 แสดงขนาด น้ าหนัก และความหวานของมันเทศพันธุ์ สท. 03 

 ปีพ.ศ. 2561 ปีพ.ศ. 2562 

กรรมวิธ ี
กว้าง  
(cm) 

ยาว    
(cm) 

ความ
หวาน  

(%Brix) 

ผลผลติต่อ
ไร่ (kg/rai) 

กว้าง  
(cm) 

ยาว    
(cm) 

ความ
หวาน  

(%Brix) 

ผลผลติต่อ
ไร่ (kg/rai) 

กรรมวิธีท่ี 1 6.73 21.37 11.62 4192.87b 5.35b 19.88 13.03 3712.12 
กรรมวิธีท่ี 2 6.92 21.44 11.74 4302.10b 5.50ab 21.14 13.05 3875.20 
กรรมวิธีท่ี 3 6.96 22.27 11.78 4544.79a 5.71a 21.76 13.24 3983.97 
กรรมวิธีท่ี 4 6.70 21.16 11.58 4211.56b 5.27b 20.11 13.04 3710.69 

F-test ns ns ns ** * ns ns ns 
CV (%) 4.0 10.7 5.5 8.3. 2.9 6.5 2.1 21.1 

 

 

 
ภาพที่ 1 หัวมันเทศพันธุ์ สท. 03 อายุ 120 วัน 

 

มันเทศพันธุ์ สท. 18 

พบว่ามันเทศพันธุ์สท.18 มีการเจริญเติบเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในแต่ละเดือนความยาวล า

ต้นหลักในทุกกรรมวิธีมีการเจริญเติบโตไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (ตารางที่ 5)  

จ านวนล าต้นแขนงของเทศพันธุ์สท.18 ในแต่ละเดือนมีจ านวนเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนือง แต่ในทุกกรรมวิธี

มีจ านวนล าต้นแขนงไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (ตารางท่ี 6)   

กรรมวิธีท่ี 1 กรรมวิธีท่ี 2 กรรมวิธีท่ี 3 กรรมวิธีท่ี 4 



ปีที่ 2 มันเทศพันธุ์ สท.18 มีการเจริญเติบค่อยเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในแต่ละเดือนความ
ยาวล าต้นหลักในทุกกรรมวิธีมีการเจริญเติบโตไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (ตาราง
ที่ 5)  จ านวนล าต้นแขนงของเทศพันธุ์สท.18 ในแต่ละเดือนมีจ านวนเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนือง แต่ในเดือน
ที่ 1 และ เดือนที่ 2 ทุกกรรมวิธีมีจ านวนล าต้นแขนงไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ส่วนในเดือนที่ 3 ก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิตมันเทศพันธุ์สท. 18 พบว่าความยาวของล าต้นมันเทศมันเทศใน
กรรมวิธีที่ 3 มีความยาวมากสุด 146.10 เซนติเมตร ส่วนกรรมวิธีที่ 4 หัวมีความยาวของล าต้นน้อย
ที่สุด 125.34 เซนติเมตร แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วนจ านวนแขนงในทุกกรรมวิธีไม่มีความ
แตกต่างทางสถิติ (ตารางที่ 6) 

 

ตารางที่ 5 ความยาวล าต้นหลัก (ซม.) ของมันเทศพันธุ์ สท. 18 

 
ปีพ.ศ. 2561 ปีพ.ศ. 2562 

อายุ 30 วัน อายุ 60 วัน อายุ 90 วัน อายุ 30 วัน อายุ 60 วัน อายุ 90 วัน 
กรรมวิธีท่ี 1 104.01 151.12 266.78 30.34 69.92 127.34 
กรรมวิธีท่ี 2 102.09 141.98 266.32 31.31 69.81 132.57 
กรรมวิธีท่ี 3 105.90 151.72 267.13 30.33 72.25 146.10 
กรรมวิธีท่ี 4 102.37 146.68 263.70 33.71 73.87 125.34 

F-test ns ns ns ns ns * 
CV (%) 7.2 8.6 4.8 8.1 7.4 9.4 

 
ตารางที่ 6 จ านวนล าต้นแขนงของมันเทศพันธุ์ สท. 18 

  
ปีพ.ศ. 2561 ปีพ.ศ. 2562 

อายุ 30 วัน อายุ 60 วัน อายุ 90 วัน อายุ 30 วัน อายุ 60 วัน อายุ 90 วัน 
กรรมวิธีท่ี 1   3.9 5.5 5.9 2.68 6.54 6.75 
กรรมวิธีท่ี 2 3.8 5.4 6.1 3.10 6.58 6.68 
กรรมวิธีท่ี 3 3.9 5.7 6.1 2.94 6.44 6.67 
กรรมวิธีท่ี 4 3.9 5.6 5.9 3.26 6.41 6.54 

F-test ns ns ns ns ns ns 

CV (%) 7.6 7.9 10.1 8.7 9.2 
5.9 

 

 

เก็บผลผลิตมันเทศพันธุ์ สท. 18 เมื่อมันเทศอายุ 120 วัน พบว่า ขนาดหัว และความหวาน

แต่ละกรรมวิธีใกล้เคียงกันไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (ตารางที่ 1.10.6) คือมี

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางกว้าง 6.2-6.7 เซนติเมตร ยาว 14.9-15.7 เซนติเมตร มีความหวานใกล้เคียง

กัน อยู่ใน 12.4-12.6 (%Brix) ส่วนปริมาณผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่พบว่า กรรมวิธีที่ 1, 2 และ 3 (น้ าหนัก



ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 2007.70, 2019.22 และ 2059.39 กิโลกรัมต่อไร่ตามล าดับ) มีน้ าหนักผลผลิต

เฉลี่ยต่อไร่มากกว่ากรรมวิธีที่ 4 (1788.19 กิโลกรัมต่อไร่) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังตารางที่ 7 

ปีที่ 2 ท าการเก็บผลผลิตเมื่อมันเทศพันธุ์สท. 18 อายุ 120 วัน (ภาพที่  2) พบว่าขนาดความ

กว้างของหัวเมื่อวัดจุดที่กว้างที่สุด มันเทศในกรรมวิธีที่ 3 มีความกว้ามากสุด 7.03 เซนติเมตร ส่วน

กรรมวิธีที่ 4 หัวมีความกว้างน้อยที่สุด 6.49 เซนติเมตร ส่วนขนาดยาวหัวมันเทศในกรรมวิธีที่ 3 มี

ความยาวมากสุด 14.09 เซนติเมตร ส่วนกรรมวิธีที่ 4 หัวมีความยาวน้อยที่สุด 12.96 เซนติเมตร 

แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ความเข้มข้นของของแข็งที่ละลายอยู่ในสารละลายของมันเทศมีค่า 

13.03-13.24 (%Brix) ซึ่งไม่มีความแตกต่างทางสถิติ ส่วนปริมาณน้ าหนักผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่หัวมันเทศ

ในกรรมวิธีที่ 3 มีปริมาณผลผลิตมากสุด 1586.40 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนกรรมวิธีที่ 4 หัวมีปริมาณ

ผลผลิตน้อยท่ีสุด 1273.64 กิโลกรัมต่อไร่ แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (ตารางท่ี 7) 

  

ตารางที่ 7 แสดงขนาด น้ าหนัก และความหวานของมันเทศพันธุ์ สท. 18 

 

ปีพ.ศ. 2561 ปีพ.ศ. 2562 

กว้าง 
(cm) 

ยาว   
(cm) 

ความ
หวาน 

(%Brix) 

น้ าหนัก
เฉลี่ยต่อไร่ 

(kg) 

กว้าง 
(cm) 

ยาว   
(cm) 

ความ
หวาน 

(%Brix) 

น้ าหนัก 
เฉลี่ยต่อไร่  

(kg)                             
กรรมวิธีท่ี 1 6.36 14.96 12.46 2007.70a 6.62b 13.30b 14.50 1408.73ab 
กรรมวิธีท่ี 2 6.30 15.04 12.60 2019.22a 6.91a 13.99a 14.53 1425.35ab 
กรรมวิธีท่ี 3 6.68 15.73 12.65 2059.39a 7.03a 14.09a 14.64 1586.40a 
กรรมวิธีท่ี 4 6.23 14.97 12.62 1788.19b 6.49b 12.96b 14.44 1273.64b 

F-test ns ns ns ** * * ns * 
CV (%) 5.0 8.1 5.4 5.9 2.5 2.8 2.0 13.2 

 
 

  
 



 
ภาพที่ 2 หัวมันเทศพันธุ์ สท. 18 อายุ 120 วัน 

 
 

กรรมวิธีท่ี 1 กรรมวิธีท่ี 2 กรรมวิธีท่ี 3 กรรมวิธีท่ี 4 



สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
1. จากผลวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหาร ได้สัดส่วนธาตุอาหารที่ มันเทศพันธุ์สท.03 ต้องการ คือ  

N: P2O5: K2O 17:2:13 และสัดส่วนธาตุอาหารที่มันเทศพันธุ์สท.18 ต้องการ คือ N: P2O5: K2O 
24:3:10 

2. การใส่ปุ๋ยผสมที่มีสัดส่วนของธาตุอาหาร N:P2O5:K2O ในอัตราเท่ากับความต้องการธาตุอาหาร 
(ค่าวิเคราะห์) โดยเพ่ิมธาตุอาหาร โปแทสเซียมอีกจากค่าวิเคราะห์ 50% เป็นกรรมวิธีที่เหมาะสม
ที่สุด เนื่องจากเป็นกรรมวิธีที่ท าให้มันเทศพันธุ์ สท.03 และ สท.18 ให้ผลผลิตมากที่สุด 

 
การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

ได้ค าแนะน าการใส่ปุ๋ยในสัดส่วนและอัตราที่เหมาะสมส าหรับการปลูกมันเทศให้แก่
เกษตรกร ผู้สนใจหรือหน่วยงานอื่นๆ 


