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ปัจจุบันมีเกษตรกรจํานวนมากปลูกมันสําปะหลังโดยให้นํ้าหยด แต่การให้นํ้ายังไม่ถูกต้องท้ังปริมาณและความถ่ี อีกท้ังยังคง 

ให้ปุ๋ยทางดินโดยไม่มีการวิเคราะห์ดินก่อนปลูกทําให้ประสิทธิภาพการใช้นํ้าและปุ๋ยตลอดจนผลผลิตไม่สูงเท่าท่ีควร สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สนับสนุน ผศ.ดร.สุดชล  วุ้นประเสริฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และคณะ พัฒนา
รูปแบบการให้นํ้า ได้แก่ ความถ่ี และปริมาณการให้ตามความต้องการของมันสําปะหลัง ในดินร่วนเหนียวปนทราย ดินร่วนปนทราย 
และดินเหนียว และการให้ปุ๋ยทางระบบนํ้าสูตรต่างๆ พบว่า 1) การให้นํ้าหยดทําให้การเจริญเติบโต การดูดใช้ธาตุอาหารของพืช และ
ผลผลิตท่ีอายุ 5 เดือนสูงกว่าการไม่ให้นํ้าอย่างชัดเจน โดยในดินเหนียวพบความแตกต่างระหว่างการให้นํ้าและไม่ให้นํ้ามากท่ีสุด  
2) การให้ปุ๋ยทางระบบนํ้าเป็น 2 เท่า ไม่มีผลทําให้การเจริญเติบโตและผลผลิตมันสําปะหลังเพ่ิมข้ึน ดังน้ันจึงไม่จําเป็นต้องเพ่ิมปริมาณ
ปุ๋ยเมื่อมีการให้นํ้าและให้ปุ๋ยในระบบนํ้า 3) การให้ธาตุอาหารรองในระบบนํ้าทําให้พืชดูดใช้และสะสมธาตุอาหารรองไว้ในใบเพ่ิมข้ึน 
ในทุกสภาพดินแต่ไม่ทําให้ผลผลิตมันสําปะหลังท่ีอายุ 5 เดือนสูงข้ึน ท้ังน้ี อาจเน่ืองจากมันสําปะหลังยังมีอายุน้อยเกินไปท่ีจะแสดง 
การตอบสนอง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

การจดัการดนิ นํ �า และ ธาตอุาหาร  
สําหรบัการปลกูมนัสําปะหลงั  

 

รูปแบบการให้น้ําในแปลงปลูกมันสําปะหลัง 

ชนิดดิน 
ความถ่ี 

(วัน/ครั้ง) 
ปริมาณน้ําท่ีให้ในแต่ละครั้ง 

(มม.) 
หมายเหตุ 

ดินร่วนทราย 3-12 14.25 ในช่วงเดือนท่ี 4-6 หลังปลูก ต้องให้นํ้าถี่ท่ีสุด 3 วันต่อครั้ง 

ดินร่วนเหนียวปนทราย 6-20 24.75 ในช่วงเดือนท่ี 4-6 หลังปลูก ต้องให้นํ้าถี่ท่ีสุด 6 วันต่อครั้ง 

ดินเหนียว 5-20 23.25 ในช่วงเดือนท่ี 4-7 หลังปลูก ต้องให้นํ้าถี่ท่ีสุด 5-6 วันต่อครั้ง 

 

ไม่ให้นํ 	า
ให้นํ 	า

ดนิรว่นเหนยีวปนทราย

ไม่ให้นํ 	า ให้นํ 	า

ดนิทรายร่วน

ไม่ให้นํ 	าให้นํ	า

ดนิเหนยีว

ข้อมูลผลผลิตและปริมาณแป้งมันสําปะหลังในแปลงปลูกท่ีอายุ 5 เดือน 

กรรมวิธี 
ดินทรายร่วน ดินร่วนเหนียวปนทราย ดินเหนียว 

ผลผลิต 
(ตัน/ไร่) 

ปริมาณแป้ง 
(ร้อยละ) 

ผลผลิต 
(ตัน/ไร่) 

ปริมาณแป้ง 
(ร้อยละ) 

ผลผลิต 
(ตัน/ไร่) 

ปริมาณแป้ง 
(ร้อยละ) 

ไม่ให้นํ้า+ให้ปุ๋ยทางดินตามค่าวิเคราะห์ดิน 1.06 14 2.93 23.40 0.57 22.50 

ให้นํ้าหยด+ให้ปุ๋ยทางดินตามค่าวิเคราะห์ดิน 2.27 21 3.89 24.00 2.88 22.25 
ให้นํ้าหยด+ให้ปุ๋ยทางนํ้าตามค่าวิเคราะห์ดิน 2.30 19 3.91 24.50 3.78 25.50 
ให้นํ้าหยด+ให้ปุ๋ยทางนํ้า1.5 เท่าของค่าวิเคราะห์ดิน 2.69 21 3.80 24.63 2.86 24.55 

ให้นํ้าหยด+ให้ปุ๋ยทางนํ้าตามค่าวิเคราะห์ดิน+ธาตุอาหารรอง 2.59 19 4.08 24.86 3.87 23.85 
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การทดสอบการตอบสนองของมันสําปะหลังต่อปริมาณและแหล่งของธาตุอาหารรอง (Ca, Mg และ S) และธาตุอาหารเสริม 

ในพ้ืนท่ี อ.ด่านขุนทด และ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา พบว่า การปลูกมันสําปะหลังใน 2 พ้ืนท่ี ให้ผลการทดลองไปในทิศทาง
เดียวกัน คือ การให้ปุ๋ยตามวิธีของเกษตรกรทําให้มันสําปะหลังมีการเจริญเติบโตน้อยท่ีสุด มีปริมาณคลอโรฟิลล์ มีการสะสมธาตุอาหาร
ในใบ และให้ผลผลิตต่ําสุด ส่วนกรรมวิธีการทดลองอ่ืนๆ มีการเจริญเติบโต และให้ผลผลิตใกล้เคียงกัน ถึงแม้ว่าจะมีปริมาณธาตุอาหาร
ในใบต่างกัน อย่างไรก็ตาม การปลูกมันสําปะหลังในดินเหนียวมีการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตสูงกว่าการปลูกในดินทราย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ข้อมูลผลผลิตและปริมาณแป้งมันสําปะหลังในแปลงปลูกท่ีอายุ 6 เดือน 

กรรมวิธี 
ดินทรายร่วน ดินเหนียว 

ผลผลิต 
(ตัน/ไร่) 

ปริมาณแป้ง 
(ร้อยละ) 

ผลผลิต 
(ตัน/ไร่) 

ปริมาณแป้ง 
(ร้อยละ) 

ให้ปุ๋ยโดยวิธีเกษตรกร 3.29 25.1 4.59 21.5 
ให้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  3.73 24.6 6.44 22.5 

ให้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน+ธาตุอาหารรอง (Ca, Mg และ S) สูง 4.09 25.4 7.08 23.5 

ให้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน+ธาตุอาหารรอง (Ca, Mg และ S) ปานกลาง 4.01 24.5 7.22 21.7 

ให้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน+ธาตุอาหารรอง (Ca, Mg และ S) ตํ่า 4.01 24.4 6.02 24.5 
ให้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน+ธาตุอาหารรอง (Ca, Mg และ S) จากวัสดุปรับปรุงดิน   
(โดโลไมด์ แคลไซด์ และยิปซัม) สูง 

4.30 23.8 6.77 23.5 

ให้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน+ธาตุอาหารรอง (Ca, Mg และ S) จากวัสดุปรับปรุงดิน 
(โดโลไมด์ แคลไซด์ และยิปซัม) ปานกลาง 

4.15 25.0 6.59 24.2 

ให้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน+ธาตุอาหารรอง (Ca, Mg และ S) จากวัสดุปรับปรุงดิน  
 (โดโลไมด์ แคลไซด์ และยิปซัม) ตํ่า 

4.31 24.3 5.54 22.2 

ให้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน+ธาตุอาหารรอง (Ca, Mg และ S)+จุลธาตุอาหาร 
ตามค่าวิเคราะห์ดิน 

3.60 24.0 5.64 21.7 

 

การทดลองในดินท้ังสองชนิดแสดงให้เห็นว่าปริมาณธาตุไนโตรเจนและอินทรียวัตถุมีบทบาทอย่างมากต่อการเจริญเติบโตทางลําต้น  
ใบ และการให้ผลผลิตในระยะแรก ส่วนธาตุอาหารอ่ืนถึงแม้ว่าจะมีปริมาณการสะสมในใบท่ีแตกต่างกันแต่ไม่ส่งผลต่อการเจริญเติบโต 
และการให้ผลผลิตในระยะแรก อย่างไรก็ตาม ผลผลิตท่ีอายุเก็บเก่ียว (12 เดือน) อาจจะมีการตอบสนองต่อธาตุอาหารรองก็ได้ 
ซึ่งจะต้องมีการติดตามผลต่อไป 

   

วัดคลอโรฟิลดใ์บ การวัดความเขม้แสงวดัความสูงวดัความชื!นดนิ

สุม่เก็บเกี!ยวผลผลติเมื!ออายุ 6 เดอืนวางระบบนํ �า 

 

การใหปุ้๋ ย


