Prawarun Agr. J. Volume 14(2) 2017, Pages 181-190

บทความวิจัย

อิทธิพลของปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงและปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และ
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บทคัดย่อ
งานวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงและปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และ
เปอร์เซ็นต์แป้งของมันสาปะหลังพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 โดยทาการทดลองที่บ้านดอนหัน ตาบลท่าสองคอน อาเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม ระหว่างเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 วางแผนการทดลองแบบ Randomized
Complete Block Design (RCBD) จานวน 4 ซ้า ประกอบด้วย 4 กรรมวิธี คือ 1) ไม่ใส่ปุ๋ย 2) ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 50
กก./ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 15-7-18 อัตรา 50 กก./ไร่ 3) ใส่ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง อัตรา 400 กก./ไร่ และ 4) ใส่ปุ๋ยอินทรีย์
คุณภาพสูง อัตรา 200 กก./ไร่ ร่วมกับการใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 25 กก./ไร่ และปุ๋ยเคมีสูตร 15-7-18 อัตรา 25 กก./ไร่
จากการศึกษาพบว่า การใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 50 กก./ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 15-7-18 อัตรา 50 กก./ไร่ มีผลทาให้การ
เจริญเติบโตของมันสาปะหลังพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 มากที่สุด และให้เปอร์เซ็นต์แป้งมากที่สุด (75.20 % โดย นน.แห้ง) แต่ให้
ผลผลิตน้าหนักหัวสด (4,016.0 กก./ไร่) ไม่แตกต่างไปจากการใส่ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง อัตรา 200 กก./ไร่ ร่วมกับการใส่ปุ๋ยเคมี
สูตร 15-15-15 อัตรา 25 กก./ไร่ และปุ๋ยเคมีสูตร 15-7-18 อัตรา 25 กก./ไร่ ซึ่งกรรมวิธีดังกล่าวมีแนวโน้มทาให้ผลผลิตมากที่สุด
(4,309.4 กก./ไร่) และไม่แตกต่างไปจากการใส่ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง อัตรา 400 กก./ไร่ (3,776.1 กก./ไร่) และการไม่ใสปุ๋ย
(3,018.7 กก./ไร่) ซึ่งมีแนวโน้มให้ผลผลิตต่าสุดและให้เปอร์เซ็นต์แป้งน้อยที่สุด
คาสาคัญ: มันสาปะหลัง, ผลผลิต, ปุ๋ยอินทรีย์ และ ปุ๋ยเคมี

*

ผู้เขียนให้ติดต่อ: E-mail: sumranp@gmail.com

ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560
Volume 14 Number 2 July – December 2017

วารสารเกษตรพระวรุณ 181

Prawarun Agr. J. Volume 14(2) 2017, Pages 181-190

The Influence of High-Quality Organic Fertilizer and Chemical Fertilizer on
Growth, Yield and Starch Content of Cassava cv. Kasetsart 50
Kittaphap Yutaaj1, Sumran Pimratch2*and Leklai Chanthabut3
1

Program in Agricultural Technology, Faculty of Agricultural Technology, Rajabhat Maha Sarakham University,
Maha Sarakham, 44000, Thailand
2
Program in Agriculture, Faculty of Agricultural Technology, Rajabhat Maha Sarakham University,
Maha Sarakham, 44000, Thailand
3
Program in Aquaculture Technology, Faculty of Agricultural Technology, Rajabhat Maha Sarakham University,
Maha Sarakham, 44000, Thailand

Abstract
This research aim to study the effect of using high quality organic fertilizer and chemical fertilizer on growth, yield and
starch content of cassava cv. Kasetsart 50. The experiment was conducted under field conditions at Ban Donhun, Thasongkorn
sub-district, Muang district, Maha Sarakham province during May 2014 to February 2015. The field experiment was laid out in a
Randomized Complete Block Design (RCBD) with four replications. The four treatments consisted of 1) no application of fertilizer
(T1), chemical fertilizer formula 15-15-15 at the rate of 50 kg/rai (1 rai = 0.16 ha) combined with fertilizer formula 15-7-18 at the
rate of 50 kg/rai, 3) high quality organic fertilizer at the rate of 400 kg/rai (T3) and 4) high quality organic fertilizer at the rate of
200 kg/rai combined with chemical fertilizer formula 15-15-15 at the rate of 25 kg/rai + fertilizer formula 15-7-18 at the rate of
25 kg/rai (T4).The results found that the application of chemical fertilizer formula 15-15-15 at the rate of 50 kg/rai + 15-7-18 at
the rate of 50 kg./rai was the highest growth and starch content of cassava roots (75.20 % by dry weight). However, the yield
(roots fresh weight) of this treatment was not significant different from the other treatments. Casava applied with high quality
organic fertilizer at the rate of 200 kg/rai combined with chemical fertilizer formula 15-15-15 at the rate of 25 kg/rai and fertilizer
formula 15-7-18 at the rate of 25 kg/rai tended to have a higher roots fresh weight (4,309.4kg/rai) followed by cassava applied
with chemical fertilizer formula 15-15-15 at the rate of 50 kg/rai + fertilizer formula 15-7-18 at the rate of 50 kg/rai (4,016.0
kg./rai) and high quality organic fertilizer at the rate of 400 kg/rai (3,776.1kg/rai), respectively. Whereas, cassava was treated
without fertilizer had low tuber yield (3,018.7kg/rai) and low starch content.
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บทนา
มันสาปะหลัง (Manihot esculenta L. Crantz)
เป็นพืช เศรษฐกิจ ที่ส าคัญชนิดหนึ่ง ที่มีปริมาณการส่ง ออก
มากเป็นอันดับ 1 ของโลก มีมูล ค่าการส่งออกรวมมากกว่า
60,000 ล้านบาท/ปี แบ่ง เป็นผลผลิตส าหรับใช้ในประเทศ
27% บริ โ ภคโดยตรง (แป้ ง ) อาหารสั ตว์ และพลั ง งาน
เท่ากับ 20, 4 และ 3% ตามลาดับ (Office of Agricultural
Economics, 2010) สาหรับพื้นที่การปลูกมันสาปะหลังส่วน
ใหญ่กระจายอยู่ทั้งภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ภาคกลาง และจากรายงานการส ารวจของ Office of
Agricultural
Economics (2015) พบ ว่ า ปั จ จุ บั น
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่การเพาะปลูกมันสาปะหลัง
และพื้นที่เก็บเกี่ยวเป็นอันดับ 1 ของประเทศและกระจาย
ปลูกอยู่ทั่วทุกจังหวัด เช่น นครราชสีมา หนองคาย อุดรธานี
กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ และมหาสารคาม เป็นต้น ปัญหา
ในการผลิตมันสาปะหลังที่สาคัญอย่างหนึ่งคือ มีผลผลิตเฉลี่ยต่า
เนื่องจากสาเหตุหลายประการ เช่น ดินซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญ
อันดับแรกที่มีผ ลต่อการเจริญเติบโตของพืช เนื่องจากเป็น
แหล่งของธาตุอาหาร น้า และอากาศให้กับพืช มันสาปะหลัง
สามารถปลูกได้ในดินทั่วไปตั้งแต่ดินเหนียวถึงดินทรายแต่จะ
ให้ผลผลิตสูงในดินเนื้อหยาบ และดินร่วนที่มีการระบายน้า
ได้ดีและควรหลีกเลี่ยงการปลูกในดินที่ชื้นแฉะ (Chotinun,
2011)
การเติ ม ธาตุ อ าหารที่ จ าเป็ น ต่ อ พื ช ( essential
nutrient elements) จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งในการสร้าง
ผลผลิตและอาจจะเพิ่มปริมาณแป้งของมันสาปะหลัง เพราะ
ธาตุ อ าหารเหล่ า นี้ มี ห น้ า ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในกระบวนการ
สังเคราะห์ด้วยแสง การสังเคราะห์แป้ง -น้าตาล การหายใจ
และเป็นองค์ประกอบในโมเลกุลที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ
ดังกล่าวซึ่งผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือ แป้ง
และซูโครส โดยมันสาปะหลังจะเก็บสะสมไว้ที่ราก การเพิ่ม
ธาตุ อ าห าร ดั ง กล่ า วใ นร ะยะการ เจ ริ ญ เติ บ โ ตของ
มันส าปะหลัง จึง น่าจะเป็นอีกวิธีการหนึ่ง ที่จะสามารถเพิ่ม
ผลผลิตและปริมาณแป้งในหัวมันสาปะหลังได้ สอดคล้องกับ
การศึกษาของ Songnam et al. (2009) พบว่า การเพิ่ม
ผลผลิตมันส าปะหลัง โดยการใช้เฉพาะปุ๋ยอินทรีย์ซึ่ง ใส่ใน
อัตราค่อนข้างสูง ให้ผลผลิตเฉลี่ย 6.82 ตัน/ไร่ เปรียบเทียบ
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กับวิธีการของเกษตรกรที่ได้ผลผลิตเฉลี่ยเพียง 2.98 ตัน /ไร่
และ Samutthong et al. (2011) รายงานว่าการให้น้า
อัตรา 60 มม./เดือน ร่วมกับการเพิ่ มอัตราการใช้ปุ๋ ยเคมี
100 กก./ไร่ ท าให้ มีปริ มาณแป้ ง ในหัวมั นส าปะหลัง พัน ธุ์
ห้วยบง 60 สูงสุดเท่ากับ 30.6%
ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษา
ผลของปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงและปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโต
ผลผลิ ต และเปอร์ เ ซ็ น ต์ แ ป้ ง ของมั น ส าปะหลั ง พั น ธุ์
เกษตรศาสตร์ 50 ซึ่ง ข้อมู ล ที่ ได้จ ากการศึกษาจะเป็ นอี ก
แนวทางหนึ่งในการเพิ่มผลผลิตและเปอร์เซ็นต์แป้งของมัน
สาปะหลังในอนาคตต่อไป
วิธีดาเนินการวิจัย
1. แผนการทดลอง
การศึกษาในครั้งนี้ดาเนินการทดลองในแปลงทดลอง
ของเกษตรกร ต าบลท่ า สองคอน อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด
มหาสารคาม โดยทาการทดลองระหว่างเดือนพฤษภาคม
พ.ศ. 2557 ถึง เดือนกุ มภาพั นธ์ พ.ศ. 2558 วางแผนการ
ทดลองแบบ Randomized Complete Block Design
(RCBD) จ านวน 4 ซ้ า แต่ ล ะซ้ าปลู ก มั น ส าปะหลั ง พั น ธุ์
เกษตรศาสตร์ 50 ประกอบด้วย 4 กรรมวิธี ได้แก่
1) ไม่ใสปุ๋ย (T1)
2) ใส่ ปุ๋ ย เคมี สู ต ร 15-15-15 อั ต รา 50 กก./ไร่
ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 15-7-18 อัตรา 50 กก./ไร่ (T2)
3) ใส่ ปุ๋ ย อิ น ทรี ย์ คุ ณ ภาพสู ง ของกรมพั ฒ นาที่ ดิ น
(สูตร 3) อัตรา 400 กก./ไร่ (T3)
4) ใส่ ปุ๋ ย อิ น ทรี ย์ คุ ณ ภาพสู ง อั ต รา 200 กก./ไร่
ร่วมกับการใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 25 กก./ไร่ และ
ปุย๋ เคมีสูตร 15-7-18 อัตรา 25 กก./ไร่ (T4)
2. การปลูกและการดูแลรักษา
1) การเตรียมพื้นที่ เตรียมดินโดยใช้รถแทรกเตอร์
ไถดะเพื่อกลบวัช พืช เศษใบไม้ต่างๆ ให้ย่อยสลายลงในดิน
ตากดินไว้ 7 วัน ไถแปรอีกครั้ง เพื่อพรวนดินให้ดินร่วนซุย
และใช้จอบหมุนตีดินเพื่อให้ดินละเอียดแล้วจึงทาการยกร่อง
ความกว้ า งขนาด 1 x 1 ม. จากนั้ น แบ่ ง แปลงทดลอง
ออกเป็ น 16 แปลงย่ อ ย ขนาด 10 x 10 ม. ทิ้ ง ดิ น ไว้
ประมาณ 7 วันก่อนทาการปลูกพืช
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2) เตรียมท่อนพันธุ์และการปลูกมันสาปะหลัง เลือก
ท่อนพันธุ์อายุ 8-12 เดือน ที่สมบูรณ์ปราศจากโรคและแมลง
และมีตาถี่ นาท่อนพันธุ์มาสับขนาดท่อนพันธุ์ยาว 20 ซม.
ก่อนที่จะนาไปปลูกแช่ท่อนพันธุ์ด้วยสารเคมีไทอะมีโทแซม
(Thiamethoxam) เพื่ อป้อ งกัน เพลี้ ยแป้ ง ประมาณ 5-10
นาที ส่วนการปลูกเสียบท่อนพันธุ์แบบเฉียงเพื่อให้ลงหัวรอบ
ต้ น อย่ า งสมดุ ล โดยปลู ก ระยะ 1 x 1 ม. โดยการใช้
แรงงานคนปลูก
3) ดูแลรัก ษา กาจัด วัช พืช 2 ครั้ง โดยวิธีการดาย
หญ้าตามร่อง และรอบโคนต้นของต้นพันธุ์เมื่อมันสาปะหลัง
อายุได้ 3 และ 6 เดือนหลังปลูก
4) การใส่ ปุ๋ยเคมีและใส่ปุ๋ ยอินทรีย์คุณ ภาพสู ง ใน
กรรมวิธีทมี่ ีการใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 25 และ 50
กก./ไร่ ใส่ปุ๋ยเมื่อมันสาปะหลัง อายุได้ 1 เดือน และใส่ปุ๋ย
สูตร 15-7-18 อัตรา 25 และ 50 กก./ไร่ เมื่อมันสาปะหลัง
อายุ ไ ด้ 4 เดื อ น ส่ ว นในกรรมวิ ธี ที่ มี ก ารใส่ ปุ๋ ย อิ น ทรี ย์
คุณภาพสูงนั้นใส่ในขั้นตอนการเตรียมดินก่อนทาการปลูก
มันสาปะหลังในอัตรา 200 และ 400 กก./ไร่ ตามกรรมวิธีที่
ทดลอง
3. การเก็บข้อมูล
ข้อมูลดิน สุ่มเก็บตัวอย่างดินก่อนการทดลองที่ระดับ
ความลึก 0-15 ซม. นาไปผึ่งให้แห้ง (air dried) นาดินมาบด
ให้ล ะเอียดและร่อนด้วยตระแกรงขนาด 80 เมช (mesh)
แล้วนาไปวิเคราะห์สมบัติทางเคมีและทางกายภาพของดิน
โดยวิ ธี ม าตรฐานทั่ว ไป ซึ่ ง มีลั ก ษณะดัง นี้ คื อ สมบั ติ ท าง
กายภาพ ได้แก่ อนุภาคของ Sand, Silt และ Clay โดยวิธี
Hydrometer (Drilon, 1980) ส่วนสมบัติทางเคมี ได้แก่
ปริ มาณไนโตรเจนทั้ง หมด (Total N) โดยวิธี Kjeldahl
Method (Amin and Flowers, 2004) ปริมาณฟอสฟอรัส
ที่เป็นประโยชน์ (Available P) โดยวิธี Bray II (Drilon,
1980) ปริ ม าณโพแทสเซี ย มและแคลเซี ย มที่ ส กั ด ได้
(Extractable K, Ca)โดยวิธี NH4 OAc and Atomic
Absorption Spectrophotometry (Cottenie, 1980)
สภาพความเป็นกรด-ด่าง หรือ pH (1 : 2.5 H2O) โดยวิธี
Std. Glass Electrode (Black, 1965) ความสามารถในการ
แลกเปลี่ยนประจุบวก (Cation Exchange, CEC) โดยวิธี
Peech Method (Pacharapreecha, 1994) และ
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อินทรียวัตถุ (Organic Matter, OM.) โดยวิธี Walkley and
Black (Black, 1965)
ข้อมูลด้านการเจริญเติบโต ได้แก่
1) ความสูงของต้น โดยวัดจากโคนต้นที่เหนือจากผิว
ดินจนถึงปลายยอดของต้น วัดจานวน 8 ครั้ง คือ ระยะ 30,
60, 90, 120, 150, 180, 210 และ 240 วันหลังปลูก โดย
สุ่มวัดความสูง จ านวน 10 ต้น /1 แปลงย่อย แล้วค านวณ
ค่าเฉลี่ย
2) เส้นรอบวงโคนต้น โดยวัดเส้นรอบวงจากโคนต้น
เหนือจากผิวดินประมาณ 5 ซม. วัดจานวน 8 ครั้ง คือ ระยะ
หลังปลูก 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210 และ 240 วัน
โดยสุ่ ม วัด เส้ น รอบวง จ านวน 10 ต้ น /1 แปลงย่อ ย (ต้ น
เดียวกันกับที่วัดความสูง) แล้วคานวณค่าเฉลี่ย
3) นับจ านวนใบ โดยนั บ จ านวนใบทั้ง หมด บันทึ ก
หน่วยเป็นใบต่อต้นวัดจานวน 8 ครั้ง คือ ระยะ 30, 60, 90,
120, 150, 180, 210 และ 240 วันหลังปลูก จานวน 10
ต้น/1 แปลงย่อย (ต้นเดียวกันกับที่วัดความสูง) แล้วคานวณ
ค่าเฉลี่ย
4) ความกว้างของรัศมีเส้นรอบวงทรงพุ่ม วัดจานวน
8 ครั้ง คือ ระยะ 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210 และ
240 วันหลัง ปลูก โดยวัดจากปลายสุดของใบจากฝั่งซ้ายไป
ถึง ฝั่ง ขวาของทรงพุ่ม จ านวน 10 ต้น/1 แปลงย่อย (ต้น
เดียวกันกับที่วัดความสูง) แล้วคานวณค่าเฉลี่ย
ข้อมูลด้านผลผลิต เก็บตัวอย่างมันสาปะหลังเมื่ออายุ
เก็ บ เกี่ ย ว 10 เดื อ นหลั ง ปลู ก โ ดยการเก็ บ ตั ว อย่ า ง
มันสาปะหลังในพื้นที่ 8 x 8 ม. ดังนี้
1) น้าหนัก หั วสด โดยชั่ ง น้ าหนั กหั ว มัน ส าปะหลั ง
ทั้งหมดของแต่ละแปลงย่อยในพื้นที่ 8 x 8 ม. แล้วคานวณ
ค่าเฉลี่ยต่อพื้นที่
2) น้าหนักต้นและใบสด ชั่งน้าหนักต้นมันสาปะหลัง
สดของแต่ล ะแปลงย่อยในพื้นที่ 8 x 8 ม. แล้วค านวณ
ค่าเฉลี่ยต่อพื้นที่
3) น้าหนักแห้งหัว โดยสุ่มหัวมันสด จานวน 10 กก./
1 แปลงย่อย นามาสับเป็นชิ้นๆ แล้วนามาอบที่อุณหภูมิ 80
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ชั่วโมง แล้วนามาชั่งหาน้าหนัก
แห้งของหัวมันสาปะหลัง และคานวณค่าเฉลี่ยน้าหนักแห้ง
4) น้าหนักแห้ง ต้นและใบ โดยสุ่มต้นและใบสดมัน
สาปะหลัง จานวน 10 กก./1 แปลงย่อย นามาสับเป็นชิ้น ๆ
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แล้วนามาอบที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48
ชั่ ว โมง แล้ ว น ามาชั่ ง หาน้ าหนั ก แห้ ง ของต้ น และใบ และ
คานวณค่าเฉลี่ยน้าหนักแห้งต้นและใบ
5) เปอร์เ ซ็นต์ แป้ ง โดยการสุ่ มเก็บ ตัวอย่า งหั วมั น
สาปะหลังที่ตากแห้งในแต่ละแปลงย่อย แล้วนาส่งให้บริษัท
ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จากัด สาขาขอนแก่น
วัดหาเปอร์เซ็นต์แป้งด้วยวิธี EC-Method 1999/79
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of variance)
ของข้ อ มู ล แต่ ล ะลั ก ษณะตามแผนการ ทดลองแบบ
Randomized Complete Block Design (RCBD) และ
เปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งระหว่ า งค่ า เฉลี่ ย ของแต่ ล ะ
กรรมวิธี โดยใช้วิธี Duncan’s Multiple Range Test
(DMRT) (Gomez and Gomez, 1984) โดยใช้โปรแกรม
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติสาเร็จรูป MSTAT-C (Bricker, 1989)
ผลและวิจารณ์ผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ส มบัติทางกายภาพและทางเคมี
ของดินก่อนทาการทดลอง พบว่า ดินที่ใช้ในการทดลองมี
อนุภาคดินทราย (sand) อนุภาคดินร่วน (silt) และอนุภาค
ดิ น เหนี ย ว (clay) เท่ า กั บ 69.6, 19.4 และ 11.0%
ตามลาดับ เนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย (sandy loam) และ
จากการวิ เคราะห์ ส มบัติ ทางเคมีข องดิน พบว่ า ดิน มี pH
เท่ากั บ 6.7 ความสามารถในการแลกเปลี่ย นประจุบวก
เท่ากั บ 28.12 cmol/kg ค่าการนาไฟฟ้า เท่า กับ 0.02
mS/cm มีอินทรียวัตถุ เท่ากับ 0.18 %ปริมาณไนโตรเจน
ทั้งหมด เท่ากับ 0.009 %ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์
ปริ ม าณโพแทสเซี ย ม แคลเซี ย ม และแมกนี เ ซี ย มที่
แลกเปลี่ยนได้ เท่ากับ 14.15, 48.51, 130.22 และ 25.39
มก./กก. ตามลาดับ
จากการวัดความสูงที่อายุ 30, 60, 90, 120, 150,
180, 210 และ 240 วันหลังปลูก พบว่า ความสูงของต้น
มันสาปะหลังที่อายุ 120, 150, 210 และ 240 วันหลังปลูก
มีค วามแตกต่างกันในทางสถิติ (Table 1) ซึ่ง ความสูง ต้น
มั น ส าปะหลั ง ที่ ร ะยะดั ง กล่ า วอยู่ ใ นช่ ว ง 115.6-144.2,
141.2-174.5, 180.0-246.7 และ 179.0-237.8 ซม.
ตามลาดับ การใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 50 กก./ไร่
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ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 15-7-18 อัตรา 50 กก./ไร่ มีผ ลทาให้
การเจริญเติบโตในด้านความสูง มากที่สุด แต่ไม่แตกต่างไป
จากการใส่ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงอัตรา 200 กก./ไร่ ร่วมกับ
การใส่ ปุ๋ ย เคมี สู ตร 15-15-15 อั ต รา 25 กก./ไร่ ร่ว มกั บ
ปุ๋ยเคมีสูตร 15-7-18 อัตรา 25 กก./ไร่ รองลงมาคือ การใส่
ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง อัตรา 400 กก./ไร่ ในขณะที่กรรมวิธี
ไม่ใส่ปุ๋ยมีความสูงต้นน้อยที่สุด
เมื่อวัดความยาวเส้นรอบวงโคนต้นที่อายุ 30, 60,
90, 120, 150, 180, 210 และ 240 วันหลังปลูก พบว่า
ลักษณะดังกล่าวมีความแตกต่างในทางสถิติที่ระยะ 90 และ
120 วัน หลั ง ปลูก โดยมี ค วามยาวเส้น รอบวงโคนต้ นอยู่
ในช่วง 7.6-8.8 และ 9.0-11.0 ซม. ตามลาดับ (Table 2)
ในกรรมวิธีไม่ใส่ปุ๋ยมีค วามยาวเส้นรอบวงโคนต้นน้อยกว่า
กรรมวิธีอื่นๆ ที่มีการใส่ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง
อย่ า งไรก็ ต าม เมื่ อ มั น ส าปะหลั ง มี อ ายุ ม ากขึ้ น พบว่ า
การเจริญ เติบโตในลักษณะดัง กล่าวไม่มีค วามแตกต่างกัน
เช่นเดียวกันกับความกว้างของรัศมีเส้นรอบวงทรงพุ่มที่อายุ
30, 60, 90, 120, 150, 180, 210 และ 240 วันหลังปลูก
พบว่า มีความแตกต่างกันในทางสถิตที่อายุ 120 และ 150
วันหลังปลูกเท่านั้น (150.2-158.6 และ 170.0-174.2 ซม.
ตามล าดับ) ในกรรมวิธีไม่ ใส่ปุ๋ ยมีค วามกว้ างของรัศ มีเส้ น
รอบวงทรงพุ่มน้อยกว่ากรรมวิธีอื่นๆ ที่มีการใส่ปุ๋ ยเคมีหรือ
ปุ๋ ย อิ น ทรี ย์ คุ ณ ภาพสู ง หรื อ ปุ๋ ย เคมี ร่ ว มกั บ ปุ๋ ย อิ น ทรี ย์
คุณภาพสูง (Table 3)
เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิต พบว่า น้าหนักหัวสดของมัน
ส าปะหลัง ไม่ มีค วามแตกต่า งในทางสถิติ (Table 4) ใน
กรรมวิธี การใส่ปุ๋ ยอิน ทรีย์ คุณภาพสู ง อั ตรา 200 กก./ไร่
ร่วมกับการใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 25 กก./ไร่ และ
ปุ๋ยเคมีสูตร 15-7-18 อัตรา 25 กก./ไร่ มีแนวโน้มให้ผลผลิต
น้าหนักหัวสดมากที่สุดเท่ากับ 4,309.4 กก./ไร่ รองลงมาคือ
ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 50 กก./ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมี
สูตร 15-7-18 อัตรา 50 กก./ไร่ (4,016.0 กก./ไร่) และการ
ใส่ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง อัตรา 400 กก./ไร่ (3,776.1 กก./ไร่)
ตามลาดับ ในขณะที่ผลผลิตมันสาปะหลังในกรรมวิธีไม่มีการ
ใส่ปุ๋ ยมี แนวโน้ม ให้ น้าหนั กหัว สดต่าสุด (3,018.7 กก./ไร่ )
ส าหรั บ ผลผลิ ต น้ าหนั ก หั ว แห้ ง พบว่ า มี ค วาม
แตกต่างในทางสถิติ (Table 4) ในกรรมวิธีการใส่ปุ๋ยอินทรีย์
คุณภาพสูง อัตรา 200 กก./ไร่ ร่วมกับการใส่ปุ๋ยเคมีสูตร
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15-15-15 อัตรา 25 กก./ไร่ และปุ๋ยเคมีสูตร 15-7-18 อัตรา
25 กก./ไร่ มีแ นวโน้ม ให้ ผ ลผลิต น้าหนัก หัวแห้ง มากที่สุ ด
เท่ากับ 1,749.8 กก./ไร่ แต่ไม่แตกต่างไปจากการใส่ปุ๋ยเคมี
สูตร 15-15-15 อัตรา 50 กก./ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 15-718 อั ต รา 50 กก./ไร่ (1,701.7 กก./ไร่ ) และการใส่ ปุ๋ ย
อินทรีย์คุณภาพสูง อัตรา 400 กก./ไร่ (1,603.1 กก./ไร่ )
ตามลาดับ ในขณะที่ผลผลิตมันสาปะหลังในกรรมวิธีไม่มีการ
ใส่ปุ๋ยให้น้าหนักหัวแห้งต่าสุด (1,046.1 กก./ไร่) ซึ่งต่ากว่า
กรรมวิธีอื่นๆ ที่มีการใส่ปุ๋ย
จากการชั่งน้าหนักต้นและใบสด และน้าหนักต้นและ
ใบแห้ง พบว่า ทั้ง 2 ลักษณะมีความแตกต่างในทางสถิติ โดย
พบว่ า การใส่ ปุ๋ ย เคมี สู ต ร 15-15-15 อั ต รา 50 กก./ไร่

ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 15-7-18 อัตรา 50 กก./ไร่ ให้น้าหนักต้น
และใบสด และน้ าหนั ก ต้ น และใบแห้ ง มากที่ สุ ด เท่ า กั บ
2,446.0 และ 1,043.9 กก./ไร่ ตามลาดับ รองลงมาคือ การ
ใส่ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง อัตรา 200 กก./ไร่ ร่วมกับการใส่
ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 25 กก./ไร่ และปุ๋ยเคมีสูตร
15-7-18 อัตรา 25 กก./ไร่ (1,891.4 และ 573.0 กก./ไร่
ตามลาดับ) การใส่ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง อัตรา 400 กก./ไร่
(1,541.2 และ 451.5 กก./ไร่ ตามลาดับ) ในขณะที่การปลูก
มันสาปะหลังโดยไม่มีการใส่ปุ๋ยให้น้าหนักต้นและใบสด และ
น้าหนักต้นและใบแห้งน้อยที่สุด (638.0 และ 286.9 กก./ไร่
ตามลาดับ)

Table 1 The height at 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210 and 240 days after planting of Kasetsart 50 cassava
cultivated in Donhun Village, Thasonhkhon Sub-District, Muang District, Maha Sarakham Province
between May 2014 to February 2015.
Treatments
T1
T2
T3
T4
F- test
C.V. (%)

30 days
23.5
25.5
24.3
24.0
ns
7.7

60 days
44.3
46.3
47.5
44.6
ns
4.1

90 days
68.0
75.6
78.0
75.0
ns
6.9

Plant height (cm)
120 days 150 days
115.6c 1/ 141.2b
143.4a
174.5a
130.6b
156.3b
144.2a
171.6a
*
*
2.26
9.3

180 days
167.0
203.2
181.2
200.0
ns
11.1

210 days
180.0c
246.7a
197.4b
237.9a
*
8.2

240 days
179.0b
246.7a
197.4b
237.8a
*
9.3

Remarks : no application of fertilizer (T1), chemical fertilizer formula 15-15-15 at the rate of 50 kg/rai combined with fertilizer
formula 15-7-18 at the rate of 50 kg/rai (T2), high quality organic fertilizer at the rate of 400 kg/rai (T3), high quality organic
fertilizer at the rate of 200 kg/rai combined with chemical fertilizer formula 15-15-15 at the rate of 25 kg/rai + fertilizer formula
15-7-18 at the rate of 25 kg/rai (T4)
ns = No significantly
*= Significantly different (P < 0.05).
1/
Mean values with the different superscript in each column are significantly different (P < 0.05).
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Table 2 The circumference of the base at 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210 and 240 days after planting of
Kasetsart 50 cassava cultivated in Donhun Village, Thasonhkhon Sub-District, Muang District, Maha
Sarakham Province between May 2014 to February 2015.
Treatments
T1
T2
T3
T4
F- test
C.V. (%)

30 days
2.1
2.3
2.4
2.3
ns
7.3

60 days
4.5
4.7
5.3
5.0
ns
6.1

Circumference of the base (cm)
90 days 120 days 150 days 180 days
7.6b1/
9.0b
12.7
14.1
a
a
8.7
11.0
13.2
14.3
a
b
8.6
9.9a
12.6
13.9
a
a
8.8
10.8
13.1
14.6
*
*
ns
ns
3.2
3.7
3.1
3.2

210 days
15.1
15.2
14.8
15.3
ns
2.5

240 days
15.7
15.8
15.4
16.0
ns
2.3

Remarks : no application of fertilizer (T1), chemical fertilizer formula 15-15-15 at the rate of 50 kg/rai combined with fertilizer
formula 15-7-18 at the rate of 50 kg/rai (T2), high quality organic fertilizer at the rate of 400 kg/rai (T3), high quality organic
fertilizer at the rate of 200 kg/rai combined with chemical fertilizer formula 15-15-15 at the rate of 25 kg/rai + fertilizer formula
15-7-18 at the rate of 25 kg/rai (T4)
ns = No significantly
*= Significantly different (P < 0.05).
1/
Mean values with the different superscript in each column are significantly different (P < 0.05).

Table 3 Width of the circumference of the bush at 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210 and 240 days after planting
of Kasetsart 50 cassava cultivated in Donhun Village, Thasonhkhon Sub-District, Muang District, Maha
Sarakham Province between May 2014 to February 2015.
Treatments
T1
T2
T3
T4
F- test
C.V. (%)

30 days
46.0
46.8
46.2
47.4
ns
2.1

Width of the circumference of the bush (cm)
60 days 90 days 120 days 150 days 180 days 210 days
109.3
122.1
150.2b1/
170.0b
180.7
192.0
a
ab
101.5
126.2
156.1
173.0
183.4
193.0
a
a
111.0
124.0
158.6
174.2
183.2
193.0
b
a
108.0
127.3
153.0
174.0
184.0
193.3
ns
ns
*
*
ns
ns
4.0
4.6
1.2
1.0
0.9
0.9

240 days
201.4
203.0
201.0
203.1
ns
0.8

Remarks : no application of fertilizer (T1), chemical fertilizer formula 15-15-15 at the rate of 50 kg/rai combined with fertilizer
formula 15-7-18 at the rate of 50 kg/rai (T2), high quality organic fertilizer at the rate of 400 kg/rai (T3), high quality organic
fertilizer at the rate of 200 kg/rai combined with chemical fertilizer formula 15-15-15 at the rate of 25 kg/rai + fertilizer formula
15-7-18 at the rate of 25 kg/rai (T4)
ns = No significantly
*= Significantly different (P < 0.05).
1/
Mean values with the different superscript in each column are significantly different (P < 0.05).
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Table 4 The roots fresh weight, roots dry weight, shoot fresh weight, shoot dry weight and starch content of
Kasetsart 50 cassava cultivated in Donhun Village, Thasonhkhon Sub-District, Muang District, Maha
Sarakham Province between May 2014 to February 2015.
Treatments Roots fresh
weight (kg/rai)
T1
3,018.7
T2
4,016.0
T3
3,776.1
T4
4,309.4
F- test
ns
C.V. (%)
13.4

Roots dry
weight (kg/rai)
1,046.1b1/
1,701.7a
1,603.1a
1,749.8a
*
13.82

Shoot fresh
weight (kg/rai)
638.0c
2,446.0a
1,541.2b
1,891.4ab
*
28.0

Shoot dry
weight (kg/rai)
286.9c
1,043.9a
451.5ab
573.0b
*
26.0

Starch content
(% dw)
72.79c
75.20a
74.38b
72.97c
*
0.5

Remarks : no application of fertilizer (T1), chemical fertilizer formula 15-15-15 at the rate of 50 kg/rai combined with fertilizer
formula 15-7-18 at the rate of 50 kg/rai (T2), high quality organic fertilizer at the rate of 400 kg/rai (T3), high quality organic
fertilizer at the rate of 200 kg/rai combined with chemical fertilizer formula 15-15-15 at the rate of 25 kg/rai + fertilizer formula
15-7-18 at the rate of 25 kg/rai (T4)
ns = No significantly
*= Significantly different (P < 0.05).
1/
Mean values with the different superscript in each column are significantly different (P < 0.05).

และเมื่อตรวจวัดเปอร์เซ็นต์แป้งในหัวมันส าปะหลัง พบว่า
การใส่ปุ๋ยต่างชนิดกันและต่างอัตรากันมีผลทาให้เปอร์เซ็นต์
แป้ง ในหัวมันส าปะหลัง แตกต่างกันในทางสถิติ (Table 4)
การใส่ ปุ๋ ย เคมี สู ตร 15-15-15 อั ต รา 50 กก./ไร่ ร่ว มกั บ
ปุ๋ยเคมีสูตร 15-7-18 อัตรา 50 กก./ไร่ ให้เปอร์เซ็นต์แป้งสูง
ที่สุด เท่ากับ 75.20% โดยน้าหนักแห้ง รองลงมาคือ การใส่
ปุ๋ยอิน ทรีย์คุ ณภาพสูง อัตรา 400 กก./ไร่ (74.38% โดย
น้าหนักแห้ง ) ในขณะที่การไม่ใส่ปุ๋ย และการใส่ปุ๋ยอินทรีย์
คุณภาพสูง อัตรา 200 กก./ไร่ ร่ วมกับการใส่ปุ๋ยเคมีสูตร
15-15-15 อัตรา 25 กก./ไร่ และปุ๋ยเคมีสูตร 15-7-18 อัตรา
25 กก./ไร่ ให้ เปอร์เ ซ็นต์แป้ง ต่ากว่า ทั้ง 2 กรรมวิธีแรก
เท่ากับ 72.79 และ 72.97 % โดยน้าหนักแห้ง ตามลาดับ
จากการศึกษาในครั้งนี้ถึงแม้ว่าการใส่ปุ๋ยชนิดต่างๆ มี
ผลท าให้ ก ารเจริ ญ เติ บ โตแตกต่ า งกั น ในบางลั ก ษณะ
โดยเฉพาะความสูง แต่ในด้านผลผลิต พบว่า น้าหนักหัวสด
ของมันสาปะหลังไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ (Table 4)
อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาในครั้งนี้พบว่า การใส่ปุ๋ยอินทรีย์
คุณภาพสูง อัตรา 200 กก./ไร่ ร่วมกับการใส่ปุ๋ยเคมีสูตร
15-15-15 อัตรา 25 กก./ไร่ และปุ๋ยเคมีสูตร 15-7-18 อัตรา
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25 กก./ไร่ มีแนวโน้มให้ผ ลผลิตสูง โดยผลผลิตมีแนวโน้ม
มากกว่าการใส่ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียว ประมาณ 294.4 กก./
ไร่ และมีแนวโน้มมากกว่าการไม่ใส่ปุ๋ยหรือการใส่ปุ๋ยอินทรีย์
คุณภาพสูงเพียงอย่างเดียว ประมาณ 1,290.7 และ 533.3
กก./ไร่ ตามลาดับ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Sinchai
et al. (2010) พบว่า การใส่ปุ๋ย ไนโตรเจนอัตรา 16 กก.
ไนโตรเจน/ไร่ ปุ๋ยฟอสฟอรัส อัตรา 16 กก. ฟอสฟอรัส /ไร่
และปุ๋ยโพแทสเซียมอัตรา 16 กก.โพแทสเซียม/ไร่ ร่วมกับ
การใส่ปุ๋ยมูลโคอัตรา 4.8 ตัน/ไร่ มีผลทาให้มันสาปะหลังมี
การเจริญเติบโตดีและได้ผลผลิตสูงสุด (3,131 กก./ไร่) ซึ่ง
ผลผลิตมากกว่าการใส่ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียว (2,001 กก./ไร่)
นอกจากนี้ยังพบว่า การใส่ปุ๋ยเคมี ที่มีธาตุอาหารหลัก ครบ
ร่วมกับปุ๋ยมูลโคมีการดูดใช้ธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ
โพแทสเซี ย มมากที่ สุ ด โดยปริ ม าณธาตุ ไ นโตรเจน และ
ฟอสฟอรัส จะมากที่สุดในลาต้นและโพแทสเซียมในรากเมื่อ
เทียบกับส่วนอื่นๆ
Ausungnoen et al. (2005) รายงานว่า การให้ปุ๋ย
มูลสัตว์ชนิดต่างๆ ให้ผลผลิตหัวมันสด น้าหนักหัวสด จานวน
หัวต่อต้นมากกว่า และอัตราการแปรสภาพหัวมันสดเป็นมัน
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เส้นดีกว่า การให้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 และการไม่ให้ปุ๋ย
อย่างมีนัยสาคัญยิ่งทางสถิติ การให้ปุ๋ยมูลโคและปุ๋ยมูลไก่เนื้อ
ผสมแกลบ ให้เปอร์เซ็นต์แป้ง สูง กว่าการให้ปุ๋ยมูลสุกร ปุ๋ย
กากตะกอนของมูลสุกรจากบ่อหมักก๊าซชีวภาพ ปุ๋ยเคมีสูตร
15-15-15 และไม่ให้ปุ๋ยมันสาปะหลังที่ได้รับปุ๋ยมู ลโค และ
เก็บเกี่ยวที่อายุ 11 เดือน ให้ผลผลิตหัวสดมากที่สุด
จากการทดลองแสดงให้เห็ นว่า การใส่ปุ๋ ยเคมีตาม
อัตราแนะนาของกรมวิชาการเกษตร (ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15
อัตรา 50 กก./ไร่ ร่วมกับปุ๋ ยเคมีสูตร 15-7-18 อัตรา 50
กก./ไร่) ส่งผลให้มันสาปะหลังมีผลผลิตน้าหนักต้นและใบสด
น้าหนักต้นและใบแห้งและน้าหนักแห้งทั้งหมดสูงสุด แสดง
ให้เห็นว่าการปลูกมันสาปะหลังพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 โดย
การใส่เฉพาะปุ๋ยเคมีเท่านั้นมีผลทาให้อัตราการเจริญเติบโต
ทั้ง ทางด้านความสูงของต้น เส้นรอบวงโคนต้น และความ
กว้ า งของรั ศ มีเ ส้ น รอบวงทรงพุ่ ม สูง สุ ด ซึ่ง สอดคล้ อ งกั บ
ผลผลิ ต ในด้ า นน้ าหนั ก หั ว สดและน้ าหนั ก หั ว แห้ ง และ
เปอร์ เซ็นต์ แป้ง ที่ มีค่าสู ง แต่ การใช้ปุ๋ยเคมีทั้ง หมดท าให้ มี
ต้นทุนการผลิตค่อนข้างสูง การลดการใช้ปุ๋ยเคมีจึง เป็นอีก
ทางเลื อ กหนึ่ ง ของเกษตรกร ดั ง นั้ น การใส่ ปุ๋ ย อิ น ทรี ย์
คุณภาพสูง อัตรา 200 กก./ไร่ ร่ วมกับการใส่ปุ๋ยเคมีค รึ่ ง
อัตราแนะนาของกรมวิช าการเกษตร (ปุ๋ยสูตร 15-15-15
อัตรา 25 กก./ไร่ และปุ๋ยเคมีสูตร 15-7-18 อัตรา 25 กก./
ไร่) จึ ง เป็น อีกทางเลือ กหนึ่ง ของเกษตร เนื่อ งจากผลการ
ทดลองมีอัตราเจริญเติบโตและผลผลิตใกล้เคียงกับการใช้
เฉพาะปุ๋ ย เคมี การใช้ ปุ๋ ย เคมี ร่ ว มกั บ ปุ๋ ย อิ น ทรี ย์ ห รื อ ปุ๋ ย
อินทรีย์คุณภาพสูงในการเพิ่มผลผลิตมันสาปะหลังจึงเป็นอีก
แนวทางหนึ่ง จะสามารถน าไปส่ ง เสริ มให้เกษตรกรผู้ปลู ก
มันสาหลังต่อไป แต่การใช้ปุ๋ยอินทรีย์จาเป็นต้องใช้หลายปี
ต่อเนื่องและต้องใส่ในอัตราสูงจึงจะประสบผลสาเร็จ เพราะ
ปุ๋ยอินทรีย์ช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดินให้ดีขึ้น เช่น ทาให้

ดินร่วนซุย รากพืชแผ่ขยายออกไปหาอาหารได้สะดวก ดิน
อุ้มน้าได้ดี นอกจากนี้ยังช่วยปรับสมดุลทางเคมี ค่าความเป็น
กรด-เป็นด่างของดินให้ดีขึ้น ทาให้พืช ดูดใช้ธาตุอาหารพืช
หรือดูดใช้ปุ๋ยเคมีได้ดีขึ้น ปุ๋ยอินทรีย์สามารถอยู่ในดินได้นาน
และค่อยๆ ปลดปล่อยออกมาให้พืชใช้เรื่อยๆ ซึ่งปุ๋ยอินทรีย์มี
ทั้ง ธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และธาตุอ าหารเสริ ม
ครบถ้วน ทาให้พืชมีความสมบูรณ์ มีความแข็งแรง ต้านทาน
โรคและแมลงศัตรูพืชมากขึ้น และส่งเสริมให้จุลินทรีย์ในดิน
ดาเนินกิจกรรมได้ดี ทาให้ส ภาพแวดล้อ มรอบๆ ต้นพืชและ
ในดิ น ดี ขึ้ น (Wongsa, 2015) และจากการศึ ก ษาของ
Songnam et al. (2009) พบว่ า การเพิ่ ม ผลผลิ ต
มั น ส าปะหลั ง โดยการใช้ เ ฉพาะปุ๋ ย อิ น ทรี ย์ ซึ่ ง ใส่ ใ นอั ต รา
ค่อนข้างสูง ให้ผ ลผลิ ตเฉลี่ย 6.82 ตัน /ไร่ เปรียบเทียบกั บ
วิธีการของเกษตรกรที่ได้ผลผลิตเฉลี่ยเพียง 2.98 ตันต่อไร่
สรุปผลการวิจัย
การใส่ ปุ๋ ย เคมี สู ต ร 15-15-15 อั ต รา 50 กก./ไร่
ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 15-7-18 อัตรา 50 กก./ไร่ มีผ ลทาให้
การเจริ ญเติ บโตของมันส าปะหลัง พันธุ์ เกษตรศาสตร์ 50
มากที่ สุด และให้ เปอร์ เซ็ น ต์ แ ป้ง มากที่ สุ ด แต่ ใ ห้ผ ลผลิ ต
น้าหนักหัวสดไม่แตกต่างไปจากการใส่ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง
อัตรา 200 กก./ไร่ ร่ว มกั บการใส่ ปุ๋ย เคมีสู ตร 15-15-15
อัตรา 25 กก./ไร่ และปุ๋ยเคมีสูตร 15-7-18 อัตรา 25 กก./
ไร่ ซึ่ง มี แนวโน้มทาให้ผ ลผลิตมากที่สุด แต่ ไม่แตกต่างจาก
การใส่ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง อัตรา 400 กก./ไร่ และการไม่
ใส่ปุ๋ย ซึ่ง มีแนวโน้มให้ผ ลผลิตต่าสุดและให้เปอร์เซ็นต์แป้ง
น้อยที่สุด
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