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บทคัดยอ   

การศึกษาผลของอัตราปุยอินทรียคุณภาพสูงที่เหมาะสมรวมกับปุยเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลัง 
ในกลุมชุดดิน  35 ไดดําเนินการตั้งแตเดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 ถึงเดือนกันยายน 2553 ในพื้นที่บานน้ําลอก 
ตําบลบอทอง  อํา เภอทองแสนขัน  จั งหวัดอุตรดิตถ   โดยวางแผนการทดลองแบบ  Randomized                    
Complete Block Design (RCB) จํานวน 5 ซํ้า  4 วิธีการทดลอง ประกอบดวย วิธีการที่ 1 คือใสปุยตามวิธี
เกษตรกร   วิธีการที่ 2  คือใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน  วิธีการที่ 3 คือใสปุยอินทรียคุณภาพสูงตามอัตรา
แนะนํา  และวิธีการ ที่ 4 คือใสปุยเคมีคร่ึงหนึ่งของคาเคราะหดินรวมกับใสปุยอินทรียคุณภาพสูงครึ่งหนึ่งตาม
อัตราแนะนํา  การทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของปุยอินทรียคุณภาพสูงตอการเจริญเติบโต และ
ผลผลิตของมันสําปะหลัง 

ผลการทดลองพบวา ความสูงของมันสําปะหลังในชวงเก็บเกี่ยวมีความแตกตางกันทางสถิติ คือ
ความสูงของวิธีการที่ 4, 2, 1 มากกวาวิธีการที่ 3 อยางมีนัยสําคัญ  สวนวิธีการ ที่ 4 (ใสปุยเคมีคร่ึงหนึ่งของ
วิธีการที่ 2 รวมกับใสปุยคร่ึงหนึ่งของวิธีการที่ 3)  วิธีการที่ 2 (ใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน) วิธีการที่ 1(ใสปุย
ตามวิธีเกษตรกร)  พบวา ความสูงไมแตกตางกันทางสถิติ  สวนผลผลิตตอไรของมันสําปะหลังในชวงเก็บ
เกี่ยว พบวา มีความแตกตางกันทางสถิติ คือ  ผลผลิตมันสําปะหลัง ของวิธีการ ที่ 4 ใสปุยเคมีคร่ึงหนึ่งของคา
เคราะหดินรวมกับใสปุยอินทรียคุณภาพสูงครึ่งหนึ่งตามอัตราแนะนํา มากกวาวิธีการที่ 2 (ใสปุยเคมีตามคา
วิเคราะหดิน) วิธีการที่ 1 (ใสปุยตามวิธีเกษตรกร)  และวิธีการที่ 3 (ใสปุยอินทรียคุณภาพสูง) อยางมีนัยสําคัญ    
ผลผลิตมันสําปะหลังของวิธีการที่ 2  (ใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน) วิธีการที่ 1 (ใสปุยตามวิธีเกษตรกร)  และ
วิธีการที่ 3 (ใสปุยอินทรียคุณภาพสูง) ไมมีความแตกตางกัน องคประกอบผลผลิต ไดแก น้ําหนักหัวตอไร  
จํานวนหัวตอไร  น้ําหนักตนตอไร และเปอรเซ็นตปริมาณแปง  ไมพบความแตกตางกันทางสถิติ  สวนสมบัติ
ทางเคมีของดินกอนและหลังการทดลอง พบวา ไมพบความแตกตางกันทางสถิติ เชนเดียวกัน 
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หลักการและเหตุผล 

 
 จากสถานการณการผลิตมันสํ าปะหลังจังหวัดอุตรดิตถมีพื้นที่ เพาะปลูกมันสําปะหลัง 
จํานวน 5 อําเภอ คือ ตรอน ทองแสนขัน  น้ําปาด   พิชัย และเมือง  ซ่ึงในป 2550/51 มีพื้นที่ปลูก                   
มันสําปะหลัง  17,551 ไร  ผลผลิตรวม  61,429 ตัน  (http://www.moac-info.net/template.php?name=search 
ศูนยขอมูลดานการเกษตรและสหกรณจังหวัดอุตรดิตถสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดอุตรดิตถ)          
ซ่ึงนับวาเปนพืชเศรษฐกิจของจังหวัดอีกพืชหนึ่งดวย 

ซ่ึงจากการสํารวจพื้นที่ทําการเกษตร และสัมภาษณเกษตรกร บริเวณบานน้ําลอก หมูที่ 4, 13 ตําบล
บอทอง อําเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ  ซ่ึงมีโครงการจัดทําเขตพัฒนาที่ดิน พบลักษณะดินสวนใหญเปน
ดินรวนปนทราย ปญหาที่พบ คือ ดินมีอินทรียวัตถุต่ํา เนื่องจากเปนพื้นที่ลาดชันและลักษณะดินเปนดินรวน
ปนทรายทําใหงายตอการชะลางพังทลายของหนาดินและสงผลใหความอุดมสมบูรณของดินต่ํา และการใชปุย
ที่ไมเหมาะสมของเกษตรกร คือมีการใชปุยเคมีอัตราสูงเพื่อเพิ่มผลผลิต ซ่ึงการใชปุยเคมีอัตราสูงติดตอกันเปน
ระยะเวลานานหลายป จะทําใหสมดุลของธาตุอาหารในดินเปลี่ยนแปลงไป           เกิดปญหาดินเสื่อมทั้งดาน
คุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพของดิน สงผลผลิตตกต่ํา จึงจําเปนตองมีการจัดการดินและปุยที่เหมาะสม
(กลุมวางแผนการใชที่ดิน เขต.8, 2549)   อยางไรก็ตามจากการศึกษาจากเอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ  
พบวา  ในสวนของปจจัยที่มีผลตอการใชเทคโนโลยีเพื่อการผลิต      มันสําปะหลังของเกษตรกรในพื้นที่
ดังกลาวยังไมมีการศึกษาไว  ดังนั้นเพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการกําหนดแนวทางและวิธีการในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลัง  และเปน
แนวทางในการสนับสนุนงานวิจัยเพื่อการพัฒนาวิชาการของหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหไดคําตอบที่ชัดเจน 
ในการสงเสริมใหเกษตรกรไดตัดสินใจเลือกใช           ชวยประหยัดคาใชจายและลดตนทุนสามารถทดแทน
การใชสารเคมีได ตลอดจนสามารถนําไปใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีความยั่งยืนตอไป ดังนั้น 
การศึกษาผลของอัตราปุยอินทรียคุณภาพสูงที่เหมาะสมรวมกับปุยเคมี เพื่อเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลังในกลุม
ชุดดิน  35  จึงเปนเรื่องที่สําคัญและนาสนใจ  อันจะสงผลตอการลดรายจาย  และเพิ่มรายไดของเกษตรกรดวย 
 
  

วัตถุประสงค 
 

 1.   ศึกษาผลของปุยอินทรียคุณภาพสูงตอการเจริญเติบโต และผลผลิตของมันสําปะหลัง 
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ขอบเขตการศกึษา 
 

ทําการวิจัยรวมกับเกษตรกรเจาของแปลง โดยศึกษาการผลของอัตราปุยอินทรียคุณภาพสูงที่
เหมาะสมรวมกับปุยเคมี เพ่ือเพ่ิมผลผลิตมันสําปะหลังพันธุเกษตรศาสตร 50 ในกลุมชุดดิน  35 ในการลด
ตนทุน   การปรับปรุงบํารุงดินเพื่อเพ่ิมความอุดมสมบูรณของดิน ผลผลิต และผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจของ    มันสําปะหลัง ในพื้นที่โครงการเขตพัฒนาที่ดินบานน้ําลอก    ม.4, 13   ตําบลบอทอง    
อําเภอทองแสนขัน  จังหวัดอุตรดิตถ 
 

การตรวจเอกสาร 
 

1. สภาพทางกายภาพของพืน้ท่ีโครงการเขตพฒันาที่ดนิ  
 ท่ีตั้งและอาณาเขต 
พื้นที่บริเวณนีม้ีเนื้อที่ประมาณ 5,456 ไร อยูบริเวณบานน้ําลอก หมูที่ 4,13 ตําบลบอทอง อําเภอ    

ทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ จัดอยูในพื้นที่สูงภาคเหนือ ซ่ึงเปนการแบงเขตตามกายภาพทางภูมิศาสตร   
บริเวณพืน้ที่โครงการ อยูระหวางเสนกริดที่ 1923000 mN  ถึง 1926400 mN  และเสนกริดที่ 636800 mE ถึง 
639600 mE อยูสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางตั้งแต  90 - 317 เมตร  ปรากฏอยูในแผนที่ลักษณะภูมิประเทศ
ของกรมแผนที่ทหาร  มาตราสวน  1:50,000  ลําดับชุด  L.7017  ระวาง 5143 I ช่ือระวางแผนที่อําเภอทองแสน
ขัน และภาพถายทางอากาศของกรมแผนทีท่หารมาตราสวน  1:4,000 (กลุมวางแผนการใชที่ดิน เขต.8, 2549)  

 ลักษณะภูมิประเทศ  
สภาพพื้นที่มีลักษณะราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบจะอยูบริเวณที่ราบลุมตอนกลางของแปลงสํารวจ 

ใชทํานาขาวและสภาพที่ที่เปนลักษณะเปนลูกคลื่นลอนชันเล็กนอย มีความลาดชัน 5 - 12 เปอรเซ็นต จะอยู
ดานตะวันตกและตะวันออกเฉียงใตของแปลงสํารวจ ใชในปลูกพืชไร ไมผลยืนตน และปาเบญจพรรณ   
(กลุมวางแผนการใชที่ดิน เขต.8, 2549)  

 ลักษณะภูมิอากาศ 
1. ปริมาณน้ําฝน เฉลี่ยตลอดป 1,410.3 มิลลิเมตร จํานวนวันที่ฝนตก 116.2 วัน/ป เดือนที่มีฝนตกมาก

ที่สุดคือเดือนสิงหาคม มีปริมาณฝนเฉลี่ย 263.6 มิลลิเมตร เดือนธันวาคม เปนเดือนทีแ่หงแลงที่สุด             
โดยมีปริมาณน้ําฝนตกเฉลี่ย 4.1 มิลลิเมตร  

2. อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดป 27.3 องศาเซลเซียส เดือนที่รอนที่สุดคือเดือนเมษายน มีอุณหภูมิเฉลี่ย 30.7 
องศาเซลเซียส เดือนที่มีอากาศหนาวที่สุดในรอบปคือเดือนธันวาคม มอุีณหภูมิเฉลี่ย 23.4 องศาเซลเซียส 

3. ความชื้นสัมพัทธ ตลอดป 73 เปอรเซ็นต โดยเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน เปนเดือนที่
ความชื้นสัมพทัธสูงสุดคือ 83 เปอรเซ็นต และเดือนมีนาคม เปนเดือนที่มีความชื้นสมัพัทธต่ําสุดคือ              
62 เปอรเซ็นต 
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4. ฤดูกาล 
จากสถิติปริมาณน้ําฝน อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ สามารถสรุปฤดูกาลของพื้นที่ไดดังนี้ 

- ฤดูฝน มีชวงระยะเวลาประมาณ 6 เดือน คือตั้งแตเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม มีประมาณ 
น้ําฝนเฉลี่ย 208.3 มิลลิเมตร 

-  ฤดูหนาว มชีวงระยะเวลาประมาณ 4 เดอืน คือตั้งแตเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ  
เปนชวงที่มีอุณหภูมิคอนขางต่ํา อยูระหวาง 24.6 องศาเซลเซียส 

- ฤดูรอน มีชวงระยะเวลาประมาณ 2 เดือน คือ  ตั้งแตเดือนมีนาคมถึงเดอืนเมษายน มีอุณหภูม ิ
เฉลี่ย 29.6 องศาเซลเซียส (กลุมวางแผนการใชที่ดิน เขต.8, 2549)  

 แมน้ําและคลอง 
แหลงน้ําลําหวยตามธรรมชาติที่มีอยูในพื้นที่โครงการ ไดแก 
-หวยน้ําลอก เปนลําหวยที่ไหลจากทางทิศเหนือของแปลงสํารวจ ไหลผานกลางแปลงสํารวจ      

ลงไปทางทิศใต มีน้ําไหลไมตลอดป 
-หวยเหมือง เปนลําหวยที่ไหลจากทางทิศตะวนัตกของแปลงสํารวจ ไหลผานกลางแปลงสํารวจลง

ไปไปรวมกับหวยน้ําลอก แลวไหลลงไปทางทิศใตของแปลงสํารวจ มีน้ําไหลไมตลอดป (กลุมวางแผนการใช
ที่ดิน เขต.8, 2549) 

 การคมนาคม 
-ใชทางหลวงหมายเลข 11 ลงมาทางทิศใตประมาณ 18 กิโลเมตร ถึงทางแยกบานไชยมงคลเลี้ยว

ซายเขาทางหลวงหมายเลข 1214 ประมาณ 5 กิโลเมตร ถึงบานวังปรากฏเลี้ยวขวา เขาทางบานปาแดงประมาณ 
1.5 กิโลเมตร เล้ียวซายเขาถนนสายเขาบานน้ําลอก ประมาณ 6 กิโลเมตร ถึงแปลงสํารวจ 

-ใชทางหลวงหมายเลข 11 ลงมาทางทิศใตประมาณ 18 กิโลเมตร ถึงทางแยกบานวงัแดงเลี้ยวซาย
เขาทางหลวงหมายเลข 4028 ประมาณ 2 กิโลเมตร ถึงบานหวยไรพี้ ผานบานนาปาคาย-บานบอทอง-อําเภอ
ทองแสนขัน-บานแพะ ประมาณ 25 กิโลเมตร ถึงแปลงสํารวจ (กลุมวางแผนการใชที่ดิน เขต.8, 2549) 

 กลุมชุดดินท่ีมีการปลูกมันสําปะหลังในพื้นท่ีโครงการเขตพัฒนาท่ีดนิ 
กลุมวางแผนการใชที่ดิน  สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ไดรายงานการสํารวจดินงานจัดการทรัพยากร

ที่ดินบริเวณบานน้ําลอก หมูที่ 4, 13 ตําบลบอทอง อําเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ ซ่ึงเปนพื้นที่ที่มีการใช
ประโยชนในการปลูกมันสําปะหลังดังนี้ 

กลุมชุดดินท่ี  35   
ชุดดนิโคราช  (Korat  series  :  Kt) 
มีเนื้อที่ประมาณ 654  ไรหรือรอยละ  11.96  ของเนื้อที่ทัง้หมด  จดัอยูในพวก  fine-loamy, siliceous, 

isohyperthermic, (Oxyaquic) kandiustults. เกิดจากการสะสมของตะกอนลําน้ําเกาที่ถูกพัดพามาทับถมบน
ลานตะพักลําน้ําระดับกลาง สภาพพื้นทีค่อนขางราบเรียบจนถึงเปนลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน  2-5  
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เปอรเซ็นต  เปนดินลึก  มีการระบายน้ําคอนขางด ี ดินมคีวามสามารถใหน้ําซึมผานปานกลาง  การไหลบาของ
น้ําบนผิวดนิปานกลาง ดินบนลึกไมเกนิ 15 เซนติเมตร มีเนื้อดินบนเปนดินรวนปนทราย สีพื้นเปนสีเขมของ
น้ําตาลปนเทาถึงสีน้ําตาลเขม  ไมมีจุดประสี  ปฏิกิริยาของดินเปนกรดปานกลางถึงกรดจัดมาก  คาความเปน
กรดเปนดางประมาณ  5.0-6.0  สวนดนิลางมีเนื้อดินเปนดินรวนเหนยีวถึงดินรวนปนทราย  ในบางแหงอาจมี
ดินเหนียวปนทรายสีพื้นเปนสีน้ําตาลหรือเหลืองปนน้ําตาล อาจพบจุดประในดินลางลึกๆ เปนสีแดงปนเหลือง
และสีน้ําตาลแก ปฏิกิริยาของดินเปนกรดจดัถึงกรดจัดมาก คาความเปนกรดเปนดางประมาณ  5.0-5.5 

ชุดดินนี้มีความอุดมสมบูรณต่ํา ปจจุบันใชปลูกพืชไร ไดแก ออย มันสําปะหลัง เปนตน 
 มันสําปะหลัง ความสําคัญ และสถานการณการเพาะปลกูในประเทศไทย 
มันสําปะหลังเปนพืชอาหารที่สําคัญอันดับ 5 รองจากขาวสาลี ขาวโพด ขาว และมันฝร่ัง เปนพืช

อาหารสําคัญของประเทศในเขตรอน โดยเฉพาะประเทศตางๆในทวีปอัฟริกา และทวีปอเมริกาใต สวนใน
ทวีปเอเซีย ประเทศอินโดนีเซีย และอินเดีย มีการบริโภคมันสําปะหลังเปนจํานวนมาก มันสําปะหลังเปนพืช
สําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย เปนพืชที่ปลูกงาย ทนทานตอสภาพดินฟาอากาศที่แปรปรวน สามารถ
เจริญเติบโตไดในพื้นที่ๆ ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา (กรมวิชาการ, 2547)  

จากการประมวลผล และวิเคราะหรวมกันของคณะสํารวจภาวะการผลิตและการคามันสําปะหลังกับ
ห น ว ย ง า น ที ่เ กี ่ย ว ข อ ง ทั ้ง ภ า ค ร ัฐ  แ ล ะ เ อ ก ช น  ที ่ไ ด ต ิด ต า ม ส อ บ ถ า ม แ ล ะ ส ัง เ ก ต ก า รณ 
การผลิตมันสําปะหลังป 2549/2550 ไดผลผลิตภาพรวมเพิ่มขึ้น เนื่องจากราคาในปที่ผานมาจูงใจ ทําใหเกษตรกร
มีการขยายพื้นที่เพาะปลูกโดยปลูกทดแทนในพื้นที่ออยและขาวโพด (สมาคมโรงงานผลิตภัณฑมันสําปะหลงั
ไทย, 2549)  

สภาพแวดลอมที่เหมาะสมในการปลูกมันสําปะหลัง 
- มีความสูงจากระดับน้ําทะเลไมเกิน 200 เมตร 
- ไมมีน้ําทวมขงั ดินรวน ดินรวนปนทราย หรือดินทราย 
- มีความอุดมสมบูรณปานกลาง มีอินทรียวตัถุไมต่ํากวา 1.0 เปอรเซ็นต 
- มีการระบายน้าํดีและถายเทอากาศด ี
- ระดับหนาดินลึกไมนอยกวา 30 เซนติเมตร 
- มีคาความเปนกรดดางระหวาง 5.5 – 7.5 
- อุณหภูมิที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโต 25 - 37  องศาเซลเซียส  
- ปริมาณน้ําฝนกระจายสม่ําเสมอ 1,000 -1,500  มิลลิเมตรตอป (กรมวิชาการ, 2547) 

 การเตรียมดนิสําหรับปลูกมันสําปะหลัง 
- ไถดวยผานสาม 1 คร้ัง ลึก  20-30 เซนติเมตร  ตากดินไว  7-10 วัน พรวนดวยผานเจด็ 1 

คร้ัง   แลวคราดเก็บเศษซาก  ราก  เหงา  หวั  ไหลของวัชพืชขามป  ออกจากแปลง 
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- พื้นที่ลุมหรือลาดเอียง  ใหยกรองขวางแนวลาดเอยีง ความสูงสันรองประมาณ 30-40 
เซนติเมตร   ระยะระหวางรอง  80 เซนติเมตร  สําหรับพื้นที่ราบไมตองยกรอง 

- พื้นที่ปลูกมันสําปะหลังตอเนื่องเปนเวลานาน  ควรเพิ่มอินทรียวัตถุเพือ่ปรับปรุงดิน โดย
หวานปุยมูลไกที่ยอยสลายดแีลว อัตรา 1,000 กิโลกรัมตอไร ทุก 2 ป  หรือ 

- ควรปลกูพืชบาํรุงดิน เชน ปอเทือง หรือถ่ัวพุม อัตรา 5 กิโลกรัมตอไร โดยโรยเปนแถว 
ระยะระหวางแถว 50 เซนตเิมตร หรือปลูกถ่ัวพราอัตรา 15 กิโลกรัมตอไร ระยะระหวาง
แถว 50-100 เซนติเมตร แลวไถกลบเปนปุยพืชสดเมื่ออายุประมาณ 2 เดือน กอนปลูกมัน
สําปะหลังทุกป (กรมวิชาการ, 2547) 

ลักษณะประจําพันธุมันสําปะหลังพันธุเกษตรศาสตร 50 
 ไดจากการผสมระหวางพันธุ  ระยอง 1 กับระยอง 90 รับรองพันธุในป 2535  สามารถปรับตัวเขา
กับสภาพแวดลอมไดดี  ยอดสีมวง  ใบเจริญเต็มที่สีเขียวอมมวง  ลําตนสูงสีเทาเงิน  แตกกิ่งนอยทรงตนสูง  2-
3 เมตร  ลําตนโคง  สีเทาเงิน  แตกกิ่งนอย  คือ 0-1 ระดับ  กิ่งทํามุมกวาง 75 ถึง 90 องศา  ปฏิบัติดแูลรักษางาย  
ตนพันธุแข็งแรง  มีความงอกดี  เก็บรักษาทอนพันธุไดนาน  ผลผลิตเฉลี่ย 3.8  ตนัตอไร           คาดรรชนี เก็บ
เกี่ยว 0.65 และปริมาณแปงในหวัสูงคือรอยละ 23.3 หัวมีขนาดสม่ําเสมอ  เปลือกสีน้ําตาลออน  เนื้อสีขาว  
จํานวนหวัตอตน 10.2 หัว  มีขอจํากัดนอย  บางพื้นทีอ่าจมีการแตกกิ่งทําใหลําตนโคงงอและทํามุมกวางไม
สะดวกตอการปฏิบัติดูแลรักษาและเก็บเกีย่ว    จากผลงานวิจยัที่ทํามาแลวพบวา พนัธุเกษตรศาสตร 50 มี
ความสามารถใหผลผลิตสูงเฉลี่ย 2,791 กโิลกรัมตอไร มีปริมาณแปงสูง   มาตรฐานผลิตแปงมันสําปะหลังใช
วัตถุดิบนอยลงเปอรเซ็นต  ในสภาพแปลงเกษตรกรที่มีการปลูกและดูแลรักษาอยางด ี            

เกษตรดีท่ีเหมาะสมสําหรับมันสําปะหลัง : Good  Agricultural Practice Cassava (GAP) 
แหลงปลูก  ควรเปนพื้นที่ดอน  หรือที่ลุมไมมีน้ําทวมขัง สูงจากระดับน้ําทะเลไมเกิน 200 เมตร พื้นที่

ราบเรียบสม่ําเสมอ  การคมนาคมสะดวก  ใกลแหลงรับซื้อ  ดินควรเปนดินรวน  ดินรวนปนทราย  หรือดิน
ทราย  ความอุดมสมบูรณปานกลาง  มีอินทรีวัตถุไมต่ํากวา 1.0 เปอรเซ็นตระบายน้ําและถายเทอากาศดี  ระดับ
หนาดินลึกไมนอยกวา 30 เซนติเมตร  คาความเปนกรดดางระหวาง 5.5 – 7.5  อุณหภูมิประมาณ 25-37 องศา
เซลเซียส  การกระจายของน้ําฝน 1,000 – 1,500 มิลลิเมตรตอป  มีแสงแดดจัด  ปลูกโดยอาศัยน้ําฝน  พันธุที่ใช
ตองใหผลผลิตหัวสด  และเปอรเซ็นตแปงสูง  เจริญเติบโตเหมาะสมกับสภาพดินฟาอากาศ 

ความตองการธาตุอาหาร  พบวา  มันสําปะหลังพันธุระยอง 1 ดูดกินธาตุอาหาร N และK2O  เทากับ 
15.2 (49%) และ 12.4 (40%) กก./ไร  ตามลําดับ  ขณะดูดกิน  P2O5เพียง 3.6(11%)กก./ไร 

การศึกษาวิธีการใสระยะเวลาและอัตราปุยที่เหมาะสมเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดและตนทุนต่ําจากการ
ใชปุยเคมี พบวา  การใสปุยทั้งหมดครั้งเดียวในหลุมที่เจาะสองขางลําตนและกลบปุย  ใสเมื่ออายุ 1-3 เดือน
หลังปลูกเหมาะสมที่สุด  ใชปุยแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) อัตรา 8-24 กก. N /ไร  ใชปุยทริปเปลซูเปอร
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ฟอสเฟต (0-46-0) อัตรา 8-16  กก. P2O5 ตอไร  และใชปุยโพแทสเซียมคลอไรด (0-0-60) อัตรา  8-16 กก.K2O
ตอไร เหมาะสม  และพบวาปฏิกิริยาสัมพันธของ  N : K ที่เหมาะสมเทากับสัดสวน 1: 1      ถึง 2:1 
 การศึกษาตามโครงการวิจัยและพัฒนาการใชปุยอยางมีประสิทธิภาพไดทดสอบปุยกับมันสําปะหลัง
ทั่วทุกแหลงปลูกพบวาการใชปุยเคมีอัตรา 16-16-16 กก./ไร  มีประสิทธิภาพใกลเคียงกับการใชปุยเคมีอัตรา 
16-8-16 กก./ไร  จึงมีคําแนะนําการใชปุยกับมันสําปะหลังทั่วๆ ไป เปนอัตรา 16-8-16 กก./ไร  เปนการลด
ตนทุนคาปุยฟอสเฟต 
 จากการทดลองปุยระยะยาวของการใชปุย N P K ปุยอินทรียและการไถกลบซากตนใบมัน
สําปะหลัง พบวา  การใชปุยเคมีอัตรา 16-8-16 กก./ไร  รวมกับการใชปุยอินทรีย 2 ตันตอไร  หรือรวมกับการ
ไถกลบซากตนใบมันสด 3 ตันตอไร  มีประสิทธิภาพสูงสุดในการเพิ่มการเจริญเติบโตและผลผลิตหัวมันที่มี
คุณภาพ  และมีผลตอการเพิ่มสมบัติของดินทั้งทางเคมีและกายภาพของดิน 
 ปจจุบันมีคําแนะนําการใชปุยกับมันสําปะหลัง 
 1. ใชปุยเคมีอัตรา 16-8-16 กก./ไร   ใสสองขางตนมันสําปะหลังแลวกลบปุยคร้ังเดียวหลังปลูก 1-3 
เดือน  หรือหลังกําจัดวัชพืชคร้ังแรก  เมื่อดินมีความชื้นพอเหมาะ 
 2. เพื่อการผลิตมันสําปะหลังอยางยั่งยืน  ดวยการใชปุยผสมผสานของปุยเคมีอัตรา 16-8-16 กก./ไร    
รวมกับใชปุยอินทรีย 1-2 ตันตอไร  หรือรวมกับการไถกลบซากตนใบมันสด 3 ตันตอไร  หรือรวมกับปุยคอก 
500 กก./ไร และปองกันการชะลางหนาดินเมื่อพื้นที่ความลาดเอียง 6-8 % และเพื่อลดตนทุนและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใชปุยเคมีจึงแนะนําใหใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 

การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 
 

รายการวิเคราะห อัตราปุยท่ีใส ตนทุนการใชปุย(บาท) 

1. อินทรียวัตถุ(OM,%) 

<1 
1-2 
>2 

 

ปุย N 16 กก./ไร 
ปุย N 8 กก./ไร 
ปุย N 4 กก./ไร 

 

570 

285 

142 

2.ฟอสฟอรัส (P, มก./กก.) 

<7 
7-30 
>30 

 

ปุย P205 8 กก./ไร 
ปุย P205 4 กก./ไร 
ปุย P205 0 กก./ไร 

 
313 
156 
0 

3. โพแทสเซียม (K, มก./กก.) 

<30 
30-60 
>60 

 

ปุย K2o  16 กก./ไร 
ปุย K2o  8 กก./ไร 
ปุย K2o  4 กก./ไร 

 
274 
137 
68 
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คุณสมบัติทางเคมีท่ีสําคัญ ของกลุมชุดดินท่ี 35 
 

 อินทรียวัตถุ* 
(เปอรเซนต) 

ฟอสฟอรัส  
(P2O5) 

(สวนตอลานสวน) 

โพแทสเซียม  
(K2O) 

(สวนตอลานสวน) 

ความเปนกรด 
เปนดาง 

(pH) 

ดินบน 0.8 5.0 18.4 5.0-6.5 

ดินลาง 0.6 5.4 12.7 4.5-5.5 
หมายเหตุ : * เปอรเซนตไนโตรเจน มีคาเทากับ เปอรเซนตอินทรียวัตถุ x 0.05 
 

การใชปุยตามลักษณะเนื้อดิน 
 

ลักษณะเนื้อดนิ อัตราปุยที่ใช 
N - P205-  K2o  

(กก./ไร) 

สูตรปุย อัตราปุย 
(กก./ไร) 

ตนทุนการใชปุย 
(บาท) 

ดินทราย 
ดินรวนทราย 
ดินรวนเหนยีว 
ดินเหนียวปนกรวด 

16-8-16 
16-8-16 
8-4-8 
4-4-8 

15-7-18 
15-7-18 
15-7-18 
15-15-15 

100 
100 
50 

30-40 

963 
963 
481 

376-502 
 

วิธีการใสปุย 
 1. ใชปุยเคมีอัตรา  16-8-16 กก./ไร  ใสสองขางตนมันสําปะหลังระยะปลูก 1x1 เมตร  หรือ 1x0.80 
เมตร  แลวกลบปุยคร้ังเดียวหลังปลูก 1-3 เดือน  หรือหลังกําจัดวัชพืชคร้ังแรก  เมื่อดนิมีช้ืนพอเหมาะ 
 2. เพื่อการผลิตมันสําปะหลงัอยางยั่งยืน  ใชปุยแบบผสมผสาน  โดยใชปุยเคมีอัตรา 16-8-16 กก./ไร
รวมกับปุยอินทรีย 1-2 ตัน/ไร  หรือรวมกบัการไถกลบซากตนใบมันสด  3 ตันตอไร  หรือรวมกบัปุยคอก 500 
กก./ไร  และปองกันการชะลางพังทลาย 

 

 การใสปุย 
 ในชวง 1-2 เดือนหลังปลูก  การปรับปรุงบํารุงดินโดยใชปุยเคมีที่เกษตรกรใชกันอยูคือ ปุยเคมีสูตร 

15-15-15 หรือสูตร 13-13-21 อัตรา 25 กก./ไร  ใสในชวง 1-2 เดือน หลังปลูกสําหรับการปลูกปลายฝน  อาจ
ยืดระยะเวลาออกไปไดถึง 2-3 เดือนหลังปลูก  ใสหลังปลูก  ใสหลังฝน  โดยขุดเปนหลุมหางจากตน  20-30 
เซนติเมตร แลวกลบ  หรือใชรถไถเดินตามแถกเปนรองชวงกําจัดวัชพืชคร้ังแรกและใสปุยเคมีในรองและกลบ
ปุยเคมีจะใหผลตอมันสําปะหลังเต็มที่ตองใชควบคูกับการปรับปรุงบํารุงดินดวยปุยคอก  ปุยหมัก  ปุยมูลสัตว  
หรือปุยพืชสด   การเก็บเกี่ยวจะขุดเมื่อประมาณ 11-12 เดือน  คือระยะเวลา 1 ปพอดี  ซ่ึงเปนชวงที่มีสําปะหลัง
จะมีปริมาณแปงและผลผลิตสูง 
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การจัดระยะปลูกที่เหมาะสมสําหรับดินที่มีความอุดมสมบูรณต่ํา เชน  ดินทรายจัด       ควรใชระยะ

ปลูกถ่ีขึ้น  เชน 1.0 × 0.8 เมตร  หรือ 0.8 × 0.8 เมตร  และดินที่มีความอุดมสมบูรณสูงควรใชระยะ 1.0×1.20 
เมตร  หรือ 1.20 × 1.20 เมตร  แตก็ควรพิจารณาทรงพุมของมันสําปะหลังแตละพันธุดวย 
             ผลงานวิจยั ที่ผานมาจากการศึกษาผลของปุยมูลไก ยิบซัม่ และปุยเคมีที่มีตอผลผลิตหัวสดและ
ปริมาณแปงของมันสําปะหลังที่ปลูกในดนิชุด วาริน และมาบบอน ผลการทดลองพบวา ในดินชุดวาริน การ
ใสปุยมูลไก ยบิซั่มที่อัตราตาง ๆ และปุยเคมี ไมมีผลทําใหผลผลิตหัวสด ปริมาณแปงในหวัสด และน้ําหนัก
ตนและใบสดของมันสําปะหลังแตกตางกนั แตมีแนวโนมทําใหผลผลิตหัวสดเพิ่มขึ้น (รอยละ 2 ถึง 17 ของ
การไมใสปุยมลูไก ยิบซั่มและปุยเคมี) ซ่ึงการใสยิบซั่มอัตรา 500 กิโลกรัมตอไร รวมกับปุยเคมีอัตรา 50 
กิโลกรัมตอไร มันสําปะหลังใหผลผลิตหัวสดสูงสุด 6,471 กิโลกรัมตอไร สวนดนิชุดมาบบอน การใสปุยมูล
ไก ยิบซั่มที่อัตราตาง ๆ และปุยเคม ีมีผลทําใหผลผลิตหัวสด และน้ําหนักตนและใบสดเพิ่มขึ้น รอยละ 31-74 
และ 7-46 ของการไมใสปุยมลูไก ยิบซั่ม และปุยเคมี ตามลําดับ ซ่ึงการใสปุยมูลไก   1 ตันตอไร รวมกับยิบซั่ม 
500 กิโลกรัมตอไร และปุยเคมี 50 กิโลกรัมตอไร ใหผลผลิตหัวสดสูงสุด 8,836 กิโลกรัมตอไร  สวนปริมาณ
แปงในหัวสดไมแตกตางกัน(http://www.rdi.ku.ac.th/Techno_ku60/res-05/index05.html)                          

การทดลองระยะยาวในการใสปุยเคมี ปุยอินทรีย และการไถกลบตนใบมันสําปะหลงัในหลาย
รูปแบบกับมันสําปะหลัง เพื่อใหไดขอมูลการเปลี่ยนสถานะความอดุมสมบูรณของดินปลูกมันสําปะหลังและ
การเจริญเติบโต การใชปุยกับมันสําปะหลังที่สามารถเพิ่มผลผลิตไดสูง 4-8 ตัน/ไร ควรใชปุยเคมีอยาง
ครบถวนของ NPK อัตรา 16-8-16 กก./ไร รวมกับการใชปุยอินทรียอัตรา 2 ตัน/ไร หรือใชรวมกับ การไถกลบ
ตนใบมันสําปะหลังอัตรา 3 ตัน/ไร สามารถเพิ่มการเจริญเติบโตและผลผลิตที่มีคุณภาพสูงกวาวิธีการใช
ปุยเคมีอยางครบถวนชนิดเดยีวอัตรา 16-8-16 กก./ไร และเปนวิธีการที่รักษาหรือเพิม่สถานะความ             
อุดมสมบูรณของดินอยางยั่งยืน 
           จากผลการศึกษาทดลองอาจกลาวไดวา การใสปุยเคมีอยางเหมาะสมอัตรา 16-8-16 กก./ไร อยาง
ตอเนื่องนานกวา 30 ป มันสําปะหลังมีการเจริญเติบโตสมบูรณดี ผลผลิตปริมาณเทาเดิมหรือเพิ่มขึ้น 
           การผลิตมันสําปะหลังอยางยัง่ยืน มันสําปะหลังเจริญเตบิโตผลผลิตที่มีคุณภาพมากกวา 6 ตัน/ไร
ดวยการใชปุยอยางผสมผสานของปุยเคมีอัตรา 16-8-16 กก./ไร รวมกบัปุยอินทรียอัตรา 2 ตัน/ไร หรือรวมกับ
การไถกลบตนใบมันสดอัตรา 3 ตัน/ไร ดินจะสะสมปริมาณธาตุอาหารฟอสฟอรัสและโพแทสเซยีมเพิ่มมาก
ขึ้นเมื่อใชปุยฟอสเฟตปุยโพแตชทุกๆปในการเพาะปลูกมันสําปะหลัง 
           การใชปุยอยางผสมผสานของปุยเคมีอัตรา 16-8-16 กก./ไร รวมกับปุยอินทรียอัตรา 2 ตัน/ไร หรือ
รวมกับการไถกลบตนใบมันสดอัตรา 3 ตัน/ไรทุก ๆ ปนานกวา 30 ป สามารถปรับปรุงหรือเพิ่มสถานะความ
อุดมสมบูรณของดินทั้งดานเคมี  กายภาพ  และชีวภาพ 
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  การศึกษาผลของปุยเคมีสูตร 15-15-15 ที่ระดับอัตรา 0, 50 และ 100 กิโลกรัม/ไร รวมกับปุยอินทรยี 
(มูลไก) ที่ระดบัอัตรา 0, 1,000 และ 2,000 กิโลกรัม/ไร ที่มีตอปริมาณผลผลิตและปริมาณแปงในหัวของมัน
สําปะหลังพันธุเกษตรศาสตร 50 และพนัธุหวยบง 60 ผลการทดลองพบวา การใสปุยเคมีและปุยอินทรียใน
อัตราที่เพิ่มขึ้นไมมีผลทําใหผลผลิตหัวสด และปริมาณแปงในหวัของมันสําปะหลังพันธุเกษตรศาสตร 50 
และพันธุหวยบง 60 เพิ่มสูงขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงการใสปุยเคมีอัตรา 100 กิโลกรัม/ไร รวมกับปุย
อินทรีย 2,000 กิโลกรัม/ไร ทําใหผลผลิตหัวสดเฉลี่ยสูงสุด 7,478 กิโลกรัม/ไร     แตการเพิ่มอัตราปุยเคมีและ
ปุยอินทรียมีผลทําใหน้ําหนกัตนและใบสดเพิ่มขึ้น มันสําปะหลังพันธุ         หวยบง 60 มีแนวโนมใหผลผลิต
หัวสดและคาดัชนีการเก็บเกี่ยวสูงกวาพันธุเกษตรศาสตร 50 แตพันธุเกษตรศาสตร 50 มีแนวโนมใหปริมาณ
แปงในหัวและน้ําหนักตน และใบสดสูงกวาพันธุหวยบง 60 
(ขาวสารเกษตรศาสตร ปที่51 ฉบับที่ 1-3 (ต.ค. 2548 - ก.ย. 2549)  
 การใชปุยกับมันสําปะหลังตามคาวิเคราะหดิน  ดังนี้  ดินมีปริมาณอินทรียวัตถุ  นอยกวา 1 ระหวาง 
1-2 และมากกวา 2  เปอรเซ็นต  ใสปุยไนโตรเจนมากกวา 30 มก./กก. ใสปุย P2O5  เทากับ 8 4 และ 0 กก./ไร  
ตามลําดับ  ดินมีปริมาณโพแทสเซียม  นอยกวา 30 ระหวาง 30 – 60 และมากกวา 60 มก./กก. ใสปุย K2O  
เทากับ 16 8 และ 4 กก./ไร  ตามลําดับ  โดยใสขางตนมันสําปะหลังครั้งเดียวหลังปลูก 1-3 เดือน  หรือหลัง
กําจัดวัชพืชคร้ังแรก  เมื่อดินมีความชื้นเหมาะสม(กรมวิชาการเกษตร, 2548) 

สูตรปุยอินทรียคุณภาพสูง  สูตรไนโตรเจนสูง  ของกรมพัฒนาที่ดิน 

ปริมาณธาตุอาหารหลักในปุยอินทรียคุณภาพสูง  สูตรไนโตรเจนสูงประกอบดวย ไนโตรเจน  
ฟอสฟอรัส  และโพแทสเซียม  เทากับ  4.0-5.0,  3.0-4.0  และ  1.0-2.0  %  ตามลําดับ ซ่ึงคุณสมบัติเดนของปุย
อินทรียคุณภาพสูง  คือ เปนแหลงธาตุอาหารหลักและรองตอการเจริญเติบโตและใหผลผลิต  มีจุลินทรียที่มี
ประโยชนตอดินและพืช  ปลดปลอยธาตุอาหารใหแกพืชแบบชาๆ ทําใหลดการสูญเสียธาตุอาหาร  เกษตรกร
สามารถผลิตใชเองได (กรมพัฒนาที่ดิน, 2550) 

สวนผสมที่ใชในการผลิต 
วัตถุดิบในการผลิตปุยอินทรียคุณภาพสูง 100  กิโลกรัม 

-  กากเมล็ดถ่ัวเหลืองหรือปลาปน      60     กิโลกรัม 
-  มูลสัตว                                  40     กิโลกรัม 
-  สารเรงซุปเปอร  พด.1                          1      ซอง 
-  สารเรงซุปเปอร  พด.2  ที่ขยายเชื้อในกากน้ําตาล  26-30  ลิตร 

การขยายเชื้อสารเรงซุปเปอร พด.2 
- เจือจางกากน้ําตาล ตอ น้ํา อัตราสวน  กากน้ําตาล 5 กิโลกรัม ตอ น้ํา 50 ลิตร 
- ใสสารเรงซุปเปอร พด.2 จํานวน 1 ซอง คนใหเขากัน 
- ปดฝาตั้งไวในที่รม โดยขยายเชื้อเปนเวลา 3 วัน 
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ขั้นตอนการผลิตปุยอินทรียคุณภาพสูง 
1. ผสมวัตถุดิบใหเขากัน  ตามสวนผสมของปุยอินทรียคุณภาพสูง 
2. นําสารเรงซุปเปอร พด.1 จํานวน 1 ซองใสลงใน สารเรงซุปเปอร พด.2 ที่ขยายเชื้อแลว 

จํานวน 25 ลิตร  คน  10-15  นาที  เทลงในวัตถุดินคลุกเคลาใหเขากัน 
3. ตั้งกองปุยหมักเปนรูปสี่เหล่ียมผืนผาใหมีความสูง 20-30 เซนติเมตร และใชวัสดุคลุม

เพื่อรักษาความชื้น 
4. หมักเปนเวลา 9-12 วัน หรือไวจนกระทั่งอุณหภูมิลดลงเทากับภายนอกกอง 
5. ใสสารเรง พด.9 อยางละ 1 ซอง คลุกเคลาใหทั่วกอง และหมักไว 3 วัน 

คุณสมบัติเดนของปุยอินทรียคุณภาพสูง 
1. เปนแหลงธาตุอาหารหลักที่เพียงพอตอความตองการของพืชในการเจริญเติบโต  และ

ใหผลผลิต 
2. เปนแหลงธาตุอาหารรองและจุลธาตุแกพืช 
3. มีจุลินทรียที่เปนประโยชนตอดินและพืช 
4. การปลดปลอยธาตุอาหารใหแกพืชแบบชาๆ ทําใหลดการสูญเสียธาตุอาหาร 
5. เปนทางเลือกใหแกเกษตรกรในการทดแทนปุยเคมี 
6. เกษตรกรสามารถผลิตใชไดเอง (สํานักเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน. 2551) 
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ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินงาน 
ระยะเวลาการดําเนินงาน เร่ิมตน เดือนตุลาคม   พ.ศ.  2552 

    ส้ินสุด เดือนกนัยายน พ.ศ.  2553 
สถานที่ดําเนินงาน 

1. สถานที่ตั้ง    
  บานน้ําลอก  ตําบลบอทอง  อําเภอทองแสนขัน  จังหวัดอุตรดิตถ 
  พิกัดแปลง  637035E   1923601N 

2. สภาพพืน้ท่ี   
แปลงทดลองอยูในกลุมชุดดิน 35  ลักษณะโดยทัว่ไปของดินในกลุมชดุดิน 35  เนื้อดินเปน

ดินรวนปนทราย สวนดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทราย สีน้ําตาล สีเหลือง หรือสีแดง เกิดจากวัตถุตนกําเนิด
ดินพวกตะกอนลําน้ํา หรือเกิดจากการสลายตัวผุพังของหินเนื้อหยาบ พบบริเวณพืน้ที่ดินที่มีลักษณะเปนลูก
คล่ืนจนถึงที่ลาดเชิงเขา สวนใหญมีความลาดชันประมาณ 3 - 20 % และบางสวนมคีวามลาดชันประมาณ 20 - 
35 % เปนดนิลึก มีการระบายน้ําดี ระดบัน้ําใตดนิอยูลึกกวา 1.50 เมตรตลอดป มีความอุดมสมบูรณตาม
ธรรมชาติต่ํา pH ประมาณ 4.5 - 5.5     ปญหาในการใชประโยชนที่ดนิคือ เนื้อดินคอนขางเปนทราย มีการอุม
น้ําต่ําถึงปานกลาง น้ําใตดินลึก มีการกัดกรอนของดินปานกลางถึงรุนแรง บริเวณที่ความลาดชนัสูงเสี่ยงตอ
การขาดแคลนน้ําดินมีความอุดมสมบูรณต่าํ  ความเหมาะสมสําหรับการปลูกพืชในกลุมชุดดินที่ 35 มีศักยภาพ
ในการปลูกพชืไร ไมผล และไมยืนตน ตลอดทั้งพัฒนาทุงหญาเล้ียงสัตวมากกวาทีจ่ะนาํมาใชทํานา หรือปลูก
ขาวที่ตองการน้ําขัง เนื่องจากเปนทีด่อนสภาพพื้นที ่ ลูกคลื่นลอนลาดถึงลูกคลื่นลอนชันเปนสวนใหญ 
ลักษณะเนื้อดนิเปนดนิรวนปนทรายถึงดนิรวนเหนยีวปนทราย การระบายน้ําดี เนือ้ดินมีความพรุนมาก เก็บกกั
น้ําไมคอยอยู  (กรมพัฒนาทีด่ิน, 2548)  

อุปกรณและวิธีดําเนินการ 
 

1. อุปกรณ 
1. กลองถายรูปและอุปกรณ   

 2. ตลับเทปวดัความยาว (เมตร)  และ เครื่องชั่งน้ําหนกั 
   3. อุปกรณการเก็บตัวอยางดิน/อุปกรณวดัการวิเคราะหดิน 
   4. อุปกรณเกบ็ตัวอยางพืช  
   5. วัสดุดิบอนิทรียและอนนิทรียธรรมชาติ 
   6. สารและอุปกรณเคม ี
   7. ปุยเคม ี
   8. ปุยอินทรยีคุณภาพสูง 
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2.  วิธีดําเนินงาน 
2.1  วางแผนการทดลอง 
 

ดําเนินการทดลองในพื้นที่โครงการเขตพัฒนาที่ดินบานน้ําลอก หมูที่ 4,13 ตําบลบอทอง อําเภอ   
ทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ โดยวางแผนการทดลองวางแผนการทดลองแบบRandomized  Complete Block 
Design (RCB) ใชพันธุมันสําปะหลังที่เกษตรกรปลูกในทองถ่ินคือพันธุเกษตรศาสตร 50 มีตํารับการทดลอง
ทั้งหมด 4 ตํารับ 5 ซํ้า รวม 20 แปลงยอย มีรายละเอียดดังนี้คือ 

วิธีการที่ 1   ใสปุยตามวิธีเกษตรกร สูตร 15-15-15 อัตรา 50 กิโลกรัมตอไร 
วิธีการที่ 2  ใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน สูตร 15-7-18 อัตรา 100 กิโลกรัมตอไร 
วิธีการที่ 3  ใสปุยอินทรียคณุภาพสูง อัตรา 50 กิโลกรัมตอไร 
วิธีการที่ 4   ใสปุยเคมีคร่ึงหนึ่งของวิธีการที่ 2 รวมกับใสปุยอินทรียคุณภาพสูงครึ่งหนึ่งของวธีิการที่ 3           
หมายเหตุ  :  ควรมีการวิเคราะหเพื่อตรวจสอบคุณภาพของสูตรปุยอินทรียคุณภาพสูงของกรม-  

พัฒนาที่ดิน   
 

2.2 ขั้นตอนและวิธีการทดลอง 

        2.2.1  คัดเลือกแปลงทดลองในพื้นที่โครงการเขตพัฒนาที่ดินบานน้ําลอก หมูท่ี 4,13 ตําบล            
บอทอง อําเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ (กลุมชุดดินที่ 35) 

2.2.2 การเก็บตัวอยางดิน ดําเนินการสุมเก็บตัวอยางดินที่ระดับความลึก 0 – 15 ซม. กอนทําการ 
ทดลองและหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตทุกป เพื่อวิเคราะหหา pH OM N P K  lime requirement  เพื่อคํานวณการใช
ปุยตามคาวิเคราะหดิน 

        2.2.3 เตรียมปุยอินทรียคุณภาพสูง  พรอมเก็บตัวอยางปุยอินทรียคุณภาพสูง 
2.2.4 เตรียมดิน ไถดินดวยผานสาม 1 คร้ัง ลึก  20-30 เซนติเมตร  ตากดินประมาณ 7 – 10 วัน  

แลวพรวนดวยผานเจ็ด 1 คร้ัง พื้นที่ลุมหรือลาดเอียง  ใหยกรองขวางแนวลาดเอียง ความสูงสันรองประมาณ 
30-40 เซนติเมตร  ระยะระหวางรอง  80 เซนติเมตร  สําหรับพื้นที่ราบไมตองยกรอง 

2.2.5 เตรียมแปลงทดลอง จํานวน 20 แปลงยอย  โดยเวนทางเดิน 1 เมตร และระหวางซ้ํา 2 เมตร 
2.2.6 การปลูกมันสําปะหลัง ใหใชระยะปลูก 100x100 ซม.  โดยระยะ 1-4 เดือนแรกของการปลูก 

เกษตรตองตรวจแปลงปลูกทุก 15 วัน  เพื่อแกปญหาวัชพืช 
2.2.7 การใสปุยเคมี ใสตามรายละเอียดแตละวิธีการทดลอง โดยใสคร้ังเดียวหลังปลูก 1 – 3 เดือน 
2.2.8 ดูแลรักษาแปลงทดลอง  
2.2.9 บันทึกขอมูลการเจริญเติบโต และผลผลิต  โดยทําการเก็บขอมูลทุกขั้นตอนการผลิต  และ         

วัดปริมาณแปง 
2.2.10 เก็บเกี่ยวผลผลิต (อายุประมาณ 8-12 เดือน)  
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2.2.11 แปรผลการวิเคราะหขอมูลการเจริญเติบโต  และผลผลิตของมันสําปะหลัง  พรอมวัด 
เปอรเซ็นตแปง วิเคราะหขอมูลโดยใชวิธีทางสถิติ (ANOVA: Analysis of Variance) และหาคาความแตกตาง
ของคาเฉลี่ยโดยวิธี Least Significant Difference (LSD)  
                            2.2.12   สรุปผลการทดลอง 

        2.2.13  เขียนรายงานผลการทดลอง 
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ผลการทดลองและวิจารณ 
 

1. การเจริญเติบโตของมันสําปะหลัง 
  

จากการทดลอง พบวา ความสูงของมันสําปะหลังในชวงเก็บเกีย่วมีความแตกตางกันทางสถิติ คือ 
ความสูงของวิธีการที่ 4, 2, 1 มากกวาวิธีการที่ 3 อยางมีนัยสําคัญ  สวนวิธีการ ที่ 4 (ใสปุยเคมีคร่ึงหนึ่งของ
วิธีการที่ 2 รวมกับใสปุยคร่ึงหนึ่งของวิธีการที่ 3)  วิธีการที่ 2(ใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน) วิธีการที่ 1       
(ใสปุยตามวิธีเกษตรกร)  ไมมีความแตกตางกัน (ตารางที่ 1) 
 
ตารางที่ 1 การเจริญเติบโตชวงเวลาเก็บเกี่ยว(ความสงู) 

 

หมายเหตุ : ตัวเลขในคอลัมนเดียวกันที่ตามดวยอักษรเหมือนกันไมมีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95%  
โดยวิธี LSD 
 
 

 2 ผลผลิตและองคประกอบผลผลิตมนัสําปะหลัง 
2.1 ผลผลิต 
ผลผลิตตอไรของมันสําปะหลังในชวงเก็บเกี่ยวมีความแตกตางกันทางสถิติ  คือ   ผลผลิต               

มันสําปะหลัง ของวิธีการที่ 4 (ใสปุยเคมีคร่ึงหนึ่งของวิธีการที่ 2 รวมกับใสปุยคร่ึงหนึ่งของวิธีการที่ 3)  
มากกวาวิธีการที่ 2 (ใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน) วิธีการที่ 1(ใสปุยตามวิธีเกษตรกร)  และวิธีการที่ 3          
(ใสปุยอินทรียคุณภาพสูง) อยางมีนัยสําคัญ    สวนผลผลิตมันสําปะหลัง ของวิธีการที่ 2 (ใสปุยเคมีตาม         
คาวิเคราะหดิน) วิธีการที่1(ใสปุยตามวิธีเกษตรกร)  และวิธีการที่ 3(ใสปุยอินทรียคุณภาพสูง) ไมมี            
ความแตกตางกัน (ตารางที่ 2) 
 
 
 

วิธีการทดลอง ความสูง
(เซนติเมตร) 

วิธีการ ที่ 1 ใสปุยตามวิธีเกษตรกร 397a 
วิธีการ ที่ 2 ใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน 434a 
วิธีการ ที่ 3 ใสปุยอินทรียคณุภาพสูง   290 b  
วิธีการ ที่ 4  ใสปุยเคมีคร่ึงหนึ่งของวิธีการที่ 2 รวมกับ ใสปุยคร่ึงหนึ่งของวิธีการที่ 3 438 a 

%CV 10.20 
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ตารางที่ 2 น้ําหนักหัวตอไร 
 

หมายเหตุ : ตัวเลขในคอลัมนเดียวกันที่ตามดวยอักษรเหมือนกันไมมีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95%  
โดยวิธี LSD 
 

2.2 องคประกอบผลผลิต 
จากการทดลอง ไดดําเนินการวิเคราะหองคประกอบผลผลิต  ไดแก จํานวนหัวตอไร  น้ําหนักตน  

ตอไร  ปริมาณแปง พบวา จํานวนหัวตอไรของมันสําปะหลังในชวงเก็บเกี่ยว ของวิธีการที่ 1(ใสปุยตามวิธี
เกษตรกร)   วิธีการที่ 2 (ใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน) และวิธีการที่ 3(ใสปุยอินทรียคุณภาพสูง)  และวิธีการ 
ที่ 4 (ใสปุยเคมีคร่ึงหนึ่งของวิธีการที่ 2 รวมกับใสปุยคร่ึงหนึ่งของวิธีการที่ 3)    ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ 
(ตารางที่ 3) 

 

ตารางที่ 3 จํานวนหัวตอไร 

 
น้ําหนักตนตอไรของมันสําปะหลังในชวงเก็บเกี่ยวของวิธีการที่ 1(ใสปุยตามวิธีเกษตรกร)      

วิธีการที่ 2 (ใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน) และวิธีการที่ 3(ใสปุยอินทรียคุณภาพสูง)  และวิธีการที่ 4            
(ใสปุยเคมีคร่ึงหนึ่งของวิธีการที่ 2 รวมกับใสปุยคร่ึงหนึ่งของวิธีการที่ 3) ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ 
(ตารางที่ 4) 
 
 

วิธีการทดลอง น้ําหนัก
(กิโลกรัม) 

วิธีการ ที่ 1 ใสปุยตามวิธีเกษตรกร 784b 
วิธีการ ที่ 2 ใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน 928b 
วิธีการ ที่ 3 ใสปุยอินทรียคณุภาพสูง   728b 
วิธีการ ที่ 4  ใสปุยเคมีคร่ึงหนึ่งของวิธีการที่ 2 รวมกับใสปุยคร่ึงหนึ่งของวิธีการที่ 3 1,408a 

%CV 22.42 

วิธีการทดลอง จํานวน(หัว) 
วิธีการ ที่ 1 ใสปุยตามวิธีเกษตรกร 2,240 
วิธีการ ที่ 2 ใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน 1,680 
วิธีการ ที่ 3 ใสปุยอินทรียคณุภาพสูง   2,000 
วิธีการ ที่ 4  ใสปุยเคมีคร่ึงหนึ่งของวิธีการที่ 2 รวมกับ ใสปุยคร่ึงหนึ่งของวิธีการที่ 3 2,400 
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ตารางที่ 4 น้ําหนักตนตอไร 
 

 
ปริมาณแปง (%)ของมันสําปะหลังในชวงเก็บเกี่ยวของวิธีการที่ 1(ใสปุยตามวิธีเกษตรกร)        

วิธีการที่ 2 (ใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน) และวิธีการที่ 3(ใสปุยอินทรียคุณภาพสูง)  และวิธีการที่ 4            
(ใสปุยเคมีคร่ึงหนึ่งของวิธีการที่ 2 รวมกับใสปุยคร่ึงหนึ่งของวิธีการที่ 3) ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ 
(ตารางที่ 5) 
 
ตารางที่ 5 ปริมาณแปง (%) 

 

 
3. สมบัติทางเคมีของดนิท่ีใชทําการทดลอง 

จากการเก็บตัวอยางดินที่ใชทําการทดลองที่ระดับความลึก 0-15 เซนติเมตร เพื่อทําการวิเคราะห
สมบัติทางเคมีบางประการของดิน พบวา  คาความเปนกรดเปนดางของดิน  ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน  
ปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนในดิน  ปริมาณโพแทสเซียมที่เปนประโยชนในดิน  กอนการทดลองและ
หลังการทดลอง   ไมมีความแตกตางกัน   คือมีคาความเปนกรดเปนดางของดินเปนกรดเล็กนอย               
ปริมาณอินทรียวัตถุปานกลาง ปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนต่ํา  และปริมาณโพแทสเซียมที่เปน
ประโยชนต่ํามาก (ตารางที่ 6) 
 

วิธีการทดลอง น้ําหนัก(กิโลกรัม) 
วิธีการ ที่ 1 ใสปุยตามวิธีเกษตรกร 1,960 
วิธีการ ที่ 2 ใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน   1,632 
วิธีการ ที่ 3 ใสปุยอินทรียคณุภาพสูง     1,576 
วิธีการ ที่ 4  ใสปุยเคมีคร่ึงหนึ่งของวิธีการที่ 2 รวมกับ ใสปุยคร่ึงหนึ่งของวิธีการที่ 3   824 

วิธีการทดลอง เปอรเซ็นต 
วิธีการ ที่ 1 ใสปุยตามวิธีเกษตรกร 23.80 
วิธีการ ที่ 2 ใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน 22.40 
วิธีการ ที่ 3 ใสปุยอินทรียคณุภาพสูง   20.40 
วิธีการ ที่ 4  ใสปุยเคมีคร่ึงหนึ่งของวิธีการที่ 2 รวมกับ ใสปุยคร่ึงหนึ่งของวิธีการที่ 3 21.20 
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ตารางที่ 6  สมบัติเคมีของดนิกอนการทดลองและหลังการทดลอง 

 

 

4 . ผลการวิเคราะหปุยอินทรียคุณภาพสูง ท่ีใชในการทดลอง 
 

 จากการวิเคราะหปุยอินทรียคุณภาพสูง พบวา คาความเปนกรดเปนดางของดิน เทากับ 8.43 ปริมาณ
ความชื้นเทากับ 15.97 เปอรเซ็นต ปริมาณธาตุไนโตรเจน เทากับ 2.8072 เปอรเซ็นตปริมาณธาตุฟอสฟอรัส 
เทากับ  3.3119เปอรเซ็นต ปริมาณธาตุโพแทสเซียม เทากับ  1.59 เปอรเซ็นต อัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจน 
4.6004 คาการนําไฟฟา 8.13 เดซิซีเมตตอเมตร ปริมาณอินทรียคารบอน เทากับ 12.9145 เปอรเซ็นต ปริมาณ
อินทรียวัตถุ  22.2130 เปอรเซ็นต ปริมาณโซเดียม 0.25 เปอรเซ็นต จากผลการวิเคราะห  พบวา ปุยอินทรีย
คุณภาพสูงที่ใชในการทดลอง  ผานมาตรฐานตามที่กรมพัฒนาที่ดินกําหนด (ตารางที่ 7) 
 

ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะหปุยอินทรียคณุภาพสงู   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดินหลังการทดลอง สมบัติทางเคมขีองดนิ ดินกอนการ
ทดลอง วิธีการ ท่ี 1 วิธีการ ท่ี 2 วิธีการ ท่ี 3 วิธีการ ท่ี 4 

pH 6.36 6.2 6.3 6.2 6.1 
% OM  1.74 1.67 1.82 1.82 1.68 
Available P (mg/kg) 2 2 9 1 1 
Exchangeable  K 
(mg/kg) 

1 10 7 2 2 

คาการวิเคราะหปุย ผลการวิเคราะห 
pH 8.43 
Moisture Content at 75 deg.c.20.hrs.(%) 15.97 
Total Nitrogen(%) 2.8072 
Total Phosphate(%) 3.3119 
Total Potash(%) 1.59 
C/N 4.6004 
EC (ds/m) 8.13 
Organic  carbon (%) 12.9145 
Organic  Matter (%) 22.2130 
Sodium(%) 0.25 
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สรุปผลการทดลอง 

 
 ผลของอัตราปุยอินทรียคุณภาพสูงที่เหมาะสมรวมกับปุยเคมี เพื่อเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลัง ในกลุม
ชุดดิน  35  สรุปไดดังนี้ 

1. การใสปุยอินทรียคุณภาพสูง พบวา มีความสูงต่ําที่สุด  เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการอื่นๆ     
2. ผลผลิตตอไรของมันสําปะหลังจะสูงที่สุด  เมื่อมีการใสปุยเคมีคร่ึงหนึ่งตามคาวิเคราะหดิน

รวมกับการใสปุยอินทรียคุณภาพสูง  
 
 

ประโยชนท่ีไดรับ 
 

1. เปนแนวทางการเลือกใชปุยเคมีและปุยอินทรียคุณภาพสูงไดอยางมปีระสิทธิภาพ 
2. ลดภาระคาใชจาย  
3. ลดปริมาณการใชปุยเคมี 
4. เปนขอมูลทางวิชาการเพื่อเปนแนวทางในการศึกษา และวิจัยตอไป 

 
 

ขอเสนอแนะ 
 

 การวิจัยในครั้งนี้ยังมีตองมีการทดลองเพิ่มเติม  ไดแก การศึกษาในพื้นที่ปลูกมันสําปะหลังในพื้นที่
ตางๆ กัน และการใสปุยอินทรียคุณภาพสูงเพียงอยางเดียวอาจยังไมเพียงพอควรตองใสปุยเคมีรวมดวย และ 
ตองมีการปรับปรุงบํารุงดินดวยปุยพืชสด  รวมทั้งควรมีการศึกษาเพิ่มเติมใหมีตอเนื่องเพื่อใหไดขอมูลที่
ถูกตอง และเหมาะสม 
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ภาคผนวก 
 

ตารางภาคผนวกที่ 1 ตารางวิเคราะหการเจริญเติบโตความสูงชวงเวลาเก็บเกี่ยว 
 

SV df SS MS F P 
total 19 4.95    
Block 4 1.20 0.30   
Treatment 3 1.35 0.45 2.25 0.1349 
Error 12 2.40 0.20   
 
ตารางภาคผนวกที่ 2 ตารางวิเคราะหน้ําหนักหัวตอไร 
 

SV df SS MS F P 
total 19 2103920    
Block 4 113120 28280   
Treatment 3 1432560 477520 10.26 0.0012 
Error 12 558240 46520   
 
ตารางภาคผนวกที่ 3 ตารางวิเคราะหจํานวนหัวตอไร 
 

SV df SS MS F P 
total 19 9152000    
Block 4 752000 188000   
Treatment 3 1472000 490667 0.85 0.4930 
Error 12 6928000 577333   
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ตารางภาคผนวกที่ 4 ตารางวิเคราะหน้ําหนักตนตอไร 
 

SV df SS MS F P 
total 19 9662320    
Block 4 434720 108680   
Treatment 3 3458800 1152933 2.40 0.1189 
Error 12 5768800 480733   

 
ตารางภาคผนวกที่ 5 ตารางวิเคราะหปริมาณแปง (%) 
 

SV df SS MS F P 
total 19 114.950    
Block 4 19.70 19.700   
Treatment 3 32.950 10.9833 2.12 0.1516 
Error 12 62.300 5.1917   

 
ตารางภาคผนวกที่ 6 มาตรฐานปุยอินทรียคุณภาพสูงกรมพัฒนาทีด่ิน  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

คาการวิเคราะหปุย มาตรฐาน 
pH อยูระหวาง  5.5 - 10 
Moisture Content at 75 deg.c.20.hrs.(%) ≤ 35 เปอรเซนต 
Total Nitrogen(%) ≥ 1.0 เปอรเซนตโดยน้าํหนกั 
Total Phosphate(%) ≥ 1.0 เปอรเซนตโดยน้าํหนกั 
Total Potash(%) ≥ 2.5 เปอรเซนตโดยน้าํหนกั 
C/N ≤ 20 : 1 
EC (ds/m) ≤ 15 เดซิซีเมนตอเมตร 
Organic  Matter (%) ≥ 20 เปอรเซนต 


