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การตอบสนองของมันสําปะหลังพันธุหวยบง 80 ตอเปลือกดินมันสําปะหลัง 
และวัสดุอนินทรียปรับปรุงดิน
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Abstract

 The response of cassava, Huay Bong 80 variety, grown on the soil amended with cassava 

tails and stalk, and soil inorganic conditioners as well as the effect of these soil conditioners on soil 

property changes after growing the plant for one crop were investigated. The experiment was arranged 

in a randomized complete block design, comprising 12 treatments and four replications.  Soil conditioner 

included ground limestone, dolomite, perlite, bentonite and gypsum, each applied at the rate of 1.25t/ha 

and cassava tails and stalk applied at the rate of 6.25 t/ha. Cassava was grown almost at the end of rainy 

season and harvested after ten months of growth. The results showed that the highest fresh tuber yield 

of 38.71 t/ha, with statistically significant was obtained from cassava grown on the plot applied with cas-

sava tails and stalk together with bentonite, which was similar to the addition of  organic waste combining 

with ground limestone (37.50 t/ha).  Cassava grown on this soil without any application of soil conditioner 

significantly gave the lowest fresh tuber yield of 22.84 t/ha.  Similar results were obtained for starch yield. 

However, soil amendments affected differently on cation exchange  capacity of the soil.  Bentonite signifi-

cantly resulted in the highest CEC value of 2.25 cmolc/kg after growing cassava for one crop.
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บทคัดยอ

 ดําเนินการในดิน Typic Paleustult ในแปลงเกษตรกรบานทรัพยพลูนอย ต.หวยบง อ.ดานขุนทด 

จ.นครราชสีมา เพื่อตรวจสอบการตอบสนองของมันสําปะหลังพันธุหวยบง 80 ที่ปลูกในดินที่ถูกปรับปรุงโดย

เปลือกดินมันสําปะหลังและวัสดุอนินทรียปรับปรุงดิน และการเปลี่ยนแปลงสมบัติดินหลังปลูกไปหนึ่งฤดูกาลปลูก 

ใชแผนการทดลองแบบ randomized complete block มี 12 ตํารับการทดลอง จํานวน 4 ซํ้า วัสดุปรับปรุงดินที่

ใชประกอบดวย หินปูนบด โดโลไมตเพอรไลตเบนทอไนตและยิปซัม แตละชนิดใสในอัตรา 1.25 ตันตอไร เปลือก

ดินมันสําปะหลังอัตรา 6.25 ตันตอไร ปลูกมันสําปะหลังปลายฤดูฝน และเก็บเกี่ยวที่อายุ 10 เดือน พบวาผลผลิต

หัวมันสําปะหลังสดสูงสุดเทากับ 38.71 ตันตอเฮกตารไดจากมันสําปะหลังที่ปลูกในดินที่ใสเปลือกดินมันสําปะหลัง

รวมกับเบนทอไนตซึ่งใกลเคียงกับการใสวัสดุอินทรียเหลือทิ้งรวมกับหินปูนบด (37.50 ตันตอเฮกตาร) การปลูก

มันสําปะหลังในดินนี้โดยไมมีการใสวัสดุปรับปรุงดินใหผลผลิตตํ่าสุดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 22.84 ตัน

ตอเฮกตาร ผลผลิตแปงมีการตอบสนองในทิศทางเดียวกัน วัสดุปรับปรุงดินทําใหความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออน

แตกตางกัน การใสเบนทอไนตทําใหดินหลังปลูกพืชไปหนึ่งฤดูกาลมีคาสูงสุดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 

2.25 เซนติโมลตอกิโลกรัม 

คําสําคัญ : มันสําปะหลัง หวยบง 80 เปลือกดินมันสําปะหลัง วัสดุอนินทรียปรับปรุงดิน Typic Paleustults

คํานํา

 ประเทศไทยเปนผูนําการผลิตมันสําปะหลัง

ของโลกและมีปริมาณการสงออกมากที่สุด ผลผลิต

มากกวา 30 ลานตัน ครึ่งหนึ่งมาจากภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ โดยจังหวัดนครราชสีมามีพื้นที่ปลูกมาก

ที่สุด (Office of Agricultural Economics, 2015)

อยางไรก็ตาม ผลผลิตเฉลี่ยในภาคนี้มีปริมาณเพียง 

20.4 ตันตอเฮกตารซึ่งตํ่าท่ีสดุเมื่อเปรียบเทียบกับ

ในภาคอื่นของประเทศ สาเหตุเนื่องมาจากดินใน

พื้นที่ปลูกมันสําปะหลังของภาคตะวันออกเฉียง

เหนือสวนใหญเปนดินที่มีพีเอชตํ่า ปริมาณอินทรีย
วัตถุนอย ความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออนตํ่า และ

ดินตามธรรมชาติมีสมบัติทางฟสิกสและเคมีไมดี 

(Duangpattra, 1988) ดินเหลานี้ยังมีความสามารถ
ในการกักเก็บความชื้นตํ่า มีการซึมซาบนํ้าไดเร็วสง

ผลใหดินขาดความชื้นไดงาย นอกจากนี้ การกรอน
ดินยังทําใหผลผลิตภาพดินเสื่อมลงจากการสูญเสีย

หนาดินและธาตุอาหารพืช การปลูกพืชเชิงเดี่ยวใน

พื้นที่โดยไมมีการปรับปรุงดินที่เหมาะสมยิ่งชวยสง

เสริมใหดินเสื่อมโทรม ซึ่งสาเหตุเหลานี้สงผลเสีย

ทําใหผลผลิตมําสําปะหลังในภูมิภาคลดลงอยางตอ

เนื่อง (Sittibusaya et al., 1987)

 วัสดุปรับปรุงดินชวยปรับปรุงสมบัติทาง

ฟสิกส เคมี และชีววิทยาของดินใหเหมาะสมตอ
การเจริญเติบโตของพืช อีกท้ังพืชยังสามารถใช

ธาตุอาหารบางชนิดท่ีมีอยู ในวัสดุปรับปรุงดินดวย 
(Duangpattra,  2010) มีการศึกษาการใชวัสดุปรับปรุง

ดินในระบบการปลูกมันสําปะหลังในภาคตะวันออก

เฉียงเหนืออยูพอสมควร การใชหินปูนบดและโดโล-
ไมตซึ่งมีแคลเซียมอยูสูง และสามารถเพิ่มพีเอชดิน

ชวยเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลังในดินยโสธร (Promma 

et al., 2012) การใชยิปซัมชวยลดความหนาแนนรวม
ของดินที่อัดตัวแนนและทําใหไดผลผลิตมันสําปะหลัง

สู งกว  าการไม  ใส  วั ส ดุ ดังกล  าวในดินเดียวกัน 

(Riyaphan et al., 2010) มันสําปะหลังตอบสนองดี
ตอเบนทอไนตที่มีความจุแลกเปลี่ยนแคตไออนและ

พื้นที่ผิวจําเพาะสูงซึ่งชวยเพิ่มความสามารถในการ

มันสําปะหลังพันธุหวยบง 80
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กักเก็บความชื้นของดินยโสธร (Kanjana et al., 

2012) สวนเพอรไลต ไดมีการใชเปนวัสดุปรับปรุงดิน

โดยใหผลเชิงบวกตอการเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลังที่

ทดสอบในจังหวัดนครราชสีมา (Thanimmarn et al., 

2014; Phuniam et al., 2012)

 ในพื้นที่ปลูกมันสําปะหลังของภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ พบวามีเศษวัสดุอินทรียเหลือท้ิงอยูเปน

จํานวนมาก โดยเฉพาะจากโรงงานแปงมันสําปะหลัง 

ซึ่งมีวัสดุเหลือทิ้งจําพวก เปลอืกดินมันสําปะหลัง 

กากแปงมันสําปะหลัง และเปลือกลางมันสําปะหลัง

ซึ่งสามารถนํามาใชเปนวัสดุปรับปรุงดินเพื่อปรับปรุง

คุณภาพดินและเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลัง ลักษณะ

ที่เปนประโยชนของวัสดุเหลานี้ก็คือ มีปริมาณ               

อินทรียวัตถุอยูสูง และมีธาตุอาหารพืชเปนองค

ประกอบ (Table 1) นอกจากนี้ วัสดุเหลือท้ิงเหลา

นี้สามารถหาไดงายในพื้นที่ปลูกมันสําปะหลังและมี

ราคาถูกมาก แตเนื่องจากขอมูลการใชวัสดุเหลานี้

ในการปรับปรุงดินยังมีนอย จึงไดดําเนินการทดลอง

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบการตอบสนองของ

มันสําปะหลังพันธุหวยบง 80 ตอการใชเปลือกดินมัน

สําปะหลังและ   วัสดุอนินทรียปรับปรุงดิน ทั้งที่มีการ

ใสเดี่ยว และการใสรวมกันบนดิน Typic Paleustult 

ทั้งนี้รวมถึงผลตอสมบัติดินดวย

อุปกรณและวิธีการ

 ดําเนินการทดลองในแปลงเกษตรกร บาน

ทรัพยพลูนอย ต.หวยบง อ.ดานขุนทด จ.นครราชสีมา

พื้นที่มีความลาดชันรอยละ 3 สูงจาก ระดับทะเล

ปานกลาง 358 เมตร ปริมาณฝนรายปเฉลี่ย 1,100.6 

มิลลิเมตร และอุณหภูมิรายปเฉลี่ย 27 องศาเซลเซียส 

ดินตัวแทนพื้นที่ทดลองจําแนกในระดับกลุมดินยอย

ไดเปน Typic Paleustult มีเนื้อเปนดินทรายรวนถึง

ดินรวนปนทราย ใชแผนการทดลองแบบ random-

ized complete block design (RCBD) จํานวน 4 

ซํ้า ประกอบดวย 12 ตํารับการทดลอง ดังนี้ ตํารับ

ควบคุม (T1) ไมมีการใสวัสดุปรับปรุงดิน ตํารับที่

เหลือใสหินปูนบด (GL, T2) โดโลไมต (DM, T3)     

เพอรไลต (PL, T4) เบนทอไนต (BN, T5) และยิปซัม 

(GS, T6) แตละชนิดใสในอัตรา 1.25 ตันตอเฮกตาร 

เปลือกดินมันสําปะหลัง (CTS, T7) อัตรา 6.25 ตันตอ

เฮกตาร และการใสรวมกันของวัสดุอนินทรียปรับปรุง

ดินขางตนตามลําดับกับเปลือกดินมันสําปะหลังที่

อัตราเดียวกัน (T8-T12) สมบัติของวัสดุปรับปรุงดิน

ที่ใชแสดงไวใน Table 1 ปลูกมันสําปะหลังพันธุหวย

บง 80 ใชระยะระหวางรองเทากับ 120 เซนติเมตร 

และระยะระหวางตนเทากับ 80 เซนติเมตร ใสปุยสูตร

เสมอ (15-15-15) อัตรา 312.5 กิโลกรัมตอเฮกตาร

เมื่อมันสําปะหลังอายุได 2 เดือน เก็บเกี่ยวและเก็บ

ขอมูลองคประกอบพชืที่อายุ 10 เดือน ผลผลิตและ

องคประกอบพืชนํามาวิเคราะหความแปรปรวนโดย
ใชโปรแกรม SPSS ver.16.0 และทดสอบความแตก

ตางของคาเฉลี่ยของตํารับการทดลองแบบเปนกลุม
โดยใชวิธี Duncan’s multiple range test (DMRT) ที่

ระดับความเชื่อมั่น 95%

มันสําปะหลังพันธุหวยบง 80
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Table 1  Chemical property of soil amendments used in the experiment

ผลและวิจารณ

ลักษณะ สมบัติ และสถานะความอุดมสมบูรณ

ของดินตัวแทนพื้นที่ทดลอง

 ดินตัวแทนพื้นที่ทดลองเปนดินลึกท่ีมีการ

ระบายนํ้าดี มีเนื้อดินเปนดินรวนทรายถึงเปนดิน

รวนปนทราย สมบัติดินกอนการทดลอง ดินเปนกรด

เล็กนอยถึงเปนกรดจัด (pH 5.2-6.5) ดินมีปริมาณ

อินทรียวัตถุ ฟอสฟอรัสท่ีเปนประโยชน และ

โพแทสเซียมที่เปนประโยชนตํ่ามีคาอัตรารอยละ

ความอิ่มตัวเบส และความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออน

ตํ่า สมบัติดังกลาวทําใหดินมีความอุดมสมบูรณอยู

ในระดับตํ่า (Table 2) ซึ่งเปนผลมาจากธรรมชาติ

ของวัตถุตนกําเนินของดินนี้ซึ่งเปนหินทราย (Soil 

Survey Division Staff, 1993)

Table 2  Fertility status of soil prior to conducting the experiment

มันสําปะหลังพันธุหวยบง 80
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การตอบสนองดานผลผลิตหัวมันสําปะหลังสด 

ปริมาณแปงและผลผลิตแปงของมันสําปะหลัง

ตอเปลือกดินมันสําปะหลังและวัสดุอนินทรีย

ปรับปรุงดิน

 ผลของเปลือกดินมันสําปะหลังและวัสดุ       

อนินทรียปรับปรุงดินตอผลผลิตหัวมันสําปะหลังสด

แสดงไวใน Figure 1 การใสเปลือกดินมันสําปะหลัง

อัตรา 6.25 ตันตอเฮกตารรวมกับเบนทอไนตอัตรา 

1.25 ตันตอเฮกตาร (T11) ทําใหไดผลผลิตหัวมัน

สําปะหลังสดสูงสุดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 

38.71 ตันตอเฮกตารซึ่งใกลเคียงกับการใสวัสดุ

อินทรียเหลือทิ้งดังกลาวรวมกับหินปูนบด (T8) ซึ่งได

ผลผลิตหัวมันสําปะหลังสดเทากับ 37.50 ตันตอ

เฮกตาร ซึ่งผลผลิตที่ไดจากท้ังสองตํารับการทดลอง

มีปริมาณสูงกวาตํารับควบคุมที่ไม มีการใส วัสดุ

ปรับปรุงดินซึ่งไดผลผลิตเพียง 22.84 ตันตอเฮกตาร 

ในกรณีของการใสเปลือกดินมันสําปะหลังในอัตรา 

6.25 ตันตอเฮกตาร (T7) หรือการใสวัสดุดังกลาว

รวมกับโดโลไมต (T9) หรือรวมกับยิปซัม (T12) ได

ผลผลิตหัวมันสําปะหลังสดเทากับ 30.90 35.02

และ 34.92 ตันตอเฮกตารตามลําดับ ซึ่งสูงกวาการใส

โดโลไมต (T3) เพอรไลต (T4) เบนทอไนต (T5) และ

ยิปซัม (T6) เดี่ยว ๆ  ในอัตรา 1.25 ตันตอเฮกตารที่ได

ผลผลิตเพียง 29.86 26.24 24.52 และ 24.77 ตันตอ

เฮกตารตามลําดับ

 ผลการศึกษาคลายคลึงกับผลการศึกษา

ของ Kanjana et al. (2012) ในดินยโสธร (Typic-

Paleustult) ซึ่งพบวา การใสหินปูนบดอัตรา 1.25 

ตันตอเฮกตารทําใหไดผลผลิตหัวมันสําปะหลังสด

สูงสุดแตไมแตกตางกันทางสถิติกับการใสเบนทอไนต

อัตราเดียวกันแตสูงกวาการปลูกมันสําปะหลังโดย

ไมใสวัสดุปรับปรุงดิน แสดงใหเห็นวา การปลูกมัน

สําปะหลังในดินเนื้อปานกลางถึงเนื้อหยาบของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะดินในกลุมดินใหญ 

Paleustults การใชหินปูนบด เบนทอไนต หรือใชรวม

กับเปลือกดินมันสําปะหลังสามารถชวยเพิ่มผลผลิต

ได สาเหตุนาจะเปนผลมาจากวัสดุอินทรียมีสวนชวย

ธาตุอาหารที่จําเปนตอการเจริญเติบโตโดยเฉพาะ

ธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริม ขณะที่

เบนทอไนตนาจะชวยชะลอการสูญเสียธาตุอาหาร

ออกไปจากเขตรากพืชเนื่องจากเปนวัสดุปรับปรุดิน

ที่มีคาความจุแคตไอออนสูง ขณะที่หินปูนบดชวยใน

การปรับพีเอชดินซึ่งดินในพื้นที่ทดลองเปนดินกรดให

สูงขึ้น และใหแคลเซียมซึ่งดินนี้มีอยูนอย

Figure 1  Effect of cassava tails, and stalk and soil inorganic amendments on cassava fresh tuber yield
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Figure 2  Effect of cassava tails, and stalk and soil inorganic amendments on cassava starch yield

 ในกรณีของปริมาณแป งไม พบว าวัส ดุ

ปรับปรุงดินที่ใชในการทดลองสงผลชัดเจน แตเมื่อ

นําผลผลิตหัวมันสําปะหลังสดกับปริมาณแปงมา

คํานวณผลผลิตแปงตอพื้นที่ (Figure 2) พบวา การ

ใสเปลือกดินมันสําปะหลังอัตรา 6.25 ตันตอเฮกตาร

รวมกับเบนทอไนตอัตรา 1.25 ตันตอเฮกตาร (T11) 

และวัสดุอินทรียเหลือท้ิงดังกลาวกับหินปูนบด (T8) 

ใหผลผลิตแปงสูงสุดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 

11.16 และ 11.01 ตันตอเฮกตาร สวนการไมใสวัสดุ
ปรับปรุงดินไดผลผลิตแปงตํ่าท่ีสุดเทากับ 6.84 ตันตอ

เฮกตาร เมื่อเปรียบเทียบระหวางการใสวัสดุปรับปรุง

ดินเพียงชนิดเดียว พบวาการใชหินปูนบดโดโลไมต 

และเปลือกดินมันสําปะหลังทําใหไดผลผลิตแปงสูง

กวาการใสเบนทอไนตเพอรไลต และยิปซัม อยางไร
ก็ตาม เปลือกดินมันสําปะหลังมักจะมีประสิทธิภาพดี

ขึ้นเมื่อใสรวมกับวัสดุอนินทรียปรับปรุงดินบางชนิด 

เชน หินปูนบด โดโลไมต และเบนทอไนต ยกตัวอยาง
เชน วัสดุอินทรียเหลือท้ิงเมื่อใสรวมกับหินปูนบด 

(T8) หินปูนบดนาจะชวยปรับคาพีเอชของดินไมให

ตํ่ามากเกินไป เนื่องจากเปลือกดินมันสําปะหลังมีคา

พีเอชตํ่า (pH 4.6) ขณะที่การใสรวมกับเบนทอไนต

(T11) วัสดุอนินทรียปรับปรุงดินชนิดนี้มีคาความจุ

แลกเปลี่ยนแคตไอออนคอนขางสูง (25.3 เซนติโมล

ตอกิโลกรัม) จึงชวยชะลอการสูญเสียธาตุอาหารพืช

ที่ถูกปลดปลอยออกจากวัสดุอินทรียเหลือทิ้งออกไป

จากเขตรากพืชใหมีอัตราชาลง หรืออีกนัยหนึ่งทําให

มันสําปะหลังสามารถใชธาตุอาหารท่ีถูกปลดปลอย

เพื่อการเจริญเติบโตไดทัน ซึ่งจะเห็นไดจากผลผลิต

สูงสุดท่ีไดรับจากตํารับการทดลองทั้งสอง

การตอบสนองของมันสําปะหลังดานชีวมวลสวน

เหนือดินตอเปลือกดินมันสําปะหลังและวัสดุ      

อนินทรียปรับปรุงดิน

 ชีวมวลส วนเหนือดินของมันสําปะหลัง 

ประกอบดวย เหงา ลําตน ก่ิงกานและใบ เปลือกดิน
มันสําปะหลัง และวัสดุอนินทรียปรับปรุงดินไมสงผล

ใหชีวมวลสวนเหนือดินสวนตาง ๆ และสวนเหนือดิน

รวมของมันสําปะหลังมีความแตกต างกันทาง
สถิติ (Table 3) อยางไรก็ตาม การใสเปลือกดินมัน

สําปะหลังอัตรา 6.25 ตันตอเฮกตารรวมกับหินปูน

บดอัตรา 1.25 ตันตอเฮกตาร (T8) มีแนวโนมทําให

มันสําปะหลังสรางชีวมวลสวนเหนือดินสูงสุดเทากับ 
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10.64 ตนัตอเฮกตาร ขณะที ่การปลกูมนัสาํปะหลงัโดย

ไมมีการใสวัสดุปรับปรุงดิน (T1) มีแนวโนมไดชีวมวล

สวนเหนือดินตํ่าสุดเทากับ 5.60 ตันตอเฮกตารหรือ

เพียงประมาณครึ่งหนึ่งของตํารับการทดลองที่มีแนว

โนมใหนํ้าหนักสวนนี้สูงสุด โดยการสรางชีวมวลสวน

เหนือดินมีความสัมพันธกับปริมาณผลผลิตนํ้าหนัก
หัวมันสดที่ไดรับเมื่อเปรียบเทียบอิทธิพลของวัสดุ

อนินทรียปรับปรุงดินตอการสรางชีวมวลสวนเหนือ

ดินของมันสําปะหลัง ยังพบวา หินปูนบดมีแนวโนม

ชวยทําใหมันสําปะหลังมีการสรางชีวมวลสวนเหนือ

ดินไดมากกวา ทั้งนี้รวมถึงปริมาณที่สูงกวาการใส

เปลอืกดินมันสําปะหลังในอัตรา 6.25 ตันตอเฮกตาร 

ซึ่งในกรณีของเปลือกดินนั้นมีไนโตรเจนเปนองค

ประกอบอยูเพียง 3.9 กรัมตอกิโลกรัม   (Table 1) 

แสดงวาไนโตรเจนในปริมาณดังกลาวไมมากพอที่

จะสงเสริมใหเกิดการเจริญเติบโตดานเรือนยอดได

มากกวาการใสวัสดุอนินทรียปรับปรุงดิน ซึ่งตางกับ

มูลไกแกลบที่มีปริมาณไนโตรเจนอยู สูงกวามาก 

ประมาณมากกวา 10 เทาตัวที่พบวา การใสในอัตรา

เดียวกับเปลือกดินมันสําปะหลังที่ใชในการทดลองนี้

มักจะสงเสริมใหเกิดการเจริญเติบโตทางเรือนยอด 

(Promma et al., 2012; Plengsuntia et al., 2012) 

ขณะที่แคลเซียมซึ่งเปนองคประกอบหลักในหินปูน
บดนาจะมีสวนชวยทําใหมันสําปะหลังมีการเจริญ

เติบโตทางเรือนยอดไดดี โดยเฉพาะในสวนของการ

สรางมวลในกรณีของเหงาและลําตนที่พบวามีนํ้า

หนักคอนขางมาก เมื่อเปรียบเทียบกับสวนกิ่งกาน
และใบ ทั้งนี้นาจะเปนเพราะวาแคลเซียมมีบทบาท

เกี่ยวกับแบงเซลสและองคประกอบในโครงสรางของ

ผนังเซลสในพืช (Havlin et al., 2005) ขณะที่ดินใน
พื้นที่ทดลองมีแคลเซียมอยูในระดับตํ่าเพียง 0.15 – 

0.24 เซนติโมลตอกิโลกรัมในดินบนวัสดุปรับปรุงดิน

ที่มีแคลเซียมเปนองคประกอบจึงสงผลเชิงบวกใน

กรณีนี้

ผลของ เปลื อกดินมันสํ าปะหลั งและวั สดุ

อนินทรียปรับปรุงดินตอการเปลี่ยนแปลงสมบัติ

ดิน

 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงสมบัติดินที่ได

รับอิทธิพลจากวัสดุปรับปรุงดินที่ใชในการทดลอง 

ดําเนินการโดยการวิเคราะหสมบัติทางเคมีของดิน

ที่เก็บจากที่ระดับความลึก 30 เซนติเมตรในชวง

เก็บเกี่ยวมันสําปะหลังที่ปลูกไป 1 ฤดูกาลปลูก พบ

วา เปลือกดินมันสําปะหลังที่ใสในอัตรา 6.25 ตันตอ

เฮกตาร และวัสดุอนินทรียปรับปรุงดินที่แตละชนิดใส

ในอัตรา 1.25 ตันตอเฮกตารมีผลตอการเปลี่ยนแปลง

สมบัติทางเคมีของดินเพียงเล็กนอย มีเพียงคาความ

จุแลกเปลี่ยนแคตไออนเทานั้นที่มีความแตกตางกัน

ทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบระหวางตํารับการทดลอง 

โดยการใสเบนทอไนต (T5) ทําใหดินหลังเก็บเกี่ยว

มีคาความจุแคตไอออนสูงสุดเทากับ 2.25 เซนติโมล

ตอกิโลกรัม (Table 4) ทั้งนี้เนื่องจากเบนทอไนตมี

คาความจุแคตไอออน (25.3 เซนติโมลตอกิโลกรัม) 

สูงกวาวัสดุปรับปรุงดินอื่น อยางไรก็ตามคาดังกลาว

กลับไมแตกตางกับตํารับควบคุมแตอยางใด   ทั้งนี้นา

จะเปนเพราะวาอัตราที่ใสยังไมมากพอที่จะทําให

เกิดการเปลี่ยนแปลงสมบัติดังกลาวไดอยางชัดเจน 

และเนื่องจากดินมีเนื้อคอนขางหยาบดวย การใสตอ

เนื่องในปถัดไปเพื่อติดตามผลสะสมนาจะมีความ
ชัดเจนยิ่งขึ้น เปนที่นาสังเกตวาการใสเปลือกดินมัน

สําปะหลังกลับมีแนวโนมทําใหคาความจุแลกเปลี่ยน

แคตไอออนของดินมีคาตํ่าสุด ทั้งนี้เนื่องจากวัสดุ

เหลือทิ้งดังกลาวมีเศษดินปะปนมาดวยโดยติดมา

กับหัวมันสําปะหลังที่นํามาสงโรงงาน ซึ่งดินในพื้นที่

ที่เกษตรกรนําหัวมันสําปะหลังมาขายเปนดินที่มีคา
ดังกลาวตํ่าโดยธรรมชาติเนื่องจากเปนดินที่เกิดจาก

หินทราย เพราะฉะนั้นการใสเปลือกดินมันสําปะหลัง

ตอเนื่องจะตองมีการติดตามการเปลี่ยนสมบัติดิน

ดานนี้ โดยเฉพาะหากใสในปริมาณมาก สําหรับการ

ใสวัสดุปรับปรุงดินที่เปนวัสดุปูนมีแนวโนมทําใหดินมี
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พีเอชสูงกวาเล็กนอย แตไมแตกตางกันทางสถิติกับ

ตํารับการทดลองอื่น เนื่องจากดินบนในพื้นที่ทดลอง

มีเนื้อดินเปนดินรวนทรายซึ่งการใสในอัตรา 1.25 ตัน

ตอเฮกตารเปนอัตราที่นอยเกินไปที่จะเปลี่ยนแปลง

สมบัตินี้ เพราะอิทธิพลของการชะละลายเกิดขึ้นได

รุนแรง ดังเชนการศึกษาที่ไดทําการใสหินปูนบดใน

อัตราดังกลาวตอเนื่องเปนเวลา 4 ป ในดินวารินที่

มีดินบนเปนดินรวนทรายทําใหคาพีเอชในดินบน

ที่ระดับความลึกระหวาง 20 – 30 เซนติเมตรมีคา

เทากับ 6.26 ซึ่งสูงกวาตํารับที่ไมมีการใส (pH 5.58) 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (Surin et al., 2013) สวน

ปริมาณอินทรียวัตถุ พบวา การใสเปลือกดินมัน

สําปะหลังอัตรา 6.25 ตันตอเฮกตารไมทําใหมีความ

แตกตางกับตํารับที่ไมใสทั้งๆ ที่ถึงแมวาจะมีแนวโนม

ชวยเพิ่มปริมาณอินทรียวตัถุไดบางทั้ง ๆ ที่วัสดุเหลือ

ทิ้งดังกลาวมีปริมาณอินทรียวัตถุเปนองคประกอบอยู

ถึง 178.8 กรัมตอกิโลกรัม สาเหตุนาจะเปนเพราะ    

1) ดินพื้นที่ทดลองมีการถายเทอากาศดีทําใหอัตรา

การเน าสลายของวัสดุอินทรีย ขนาดเล็กเกิดได 

รวดเร็ว ขณะที่สวนที่สลายตัวไดยากเชนขั้วหรือเหงา

ที่ติดมากับเปลือกดินยงัไมสลายตัวภายใน 1 ฤดูกาล

ปลูก แตวิธีวิเคราะหตองแยกสวนนี้ออกมาจากตัว

อยางที่ใชวิเคราะหอินทรียวัตถุ และ 2) ดินบนมีเนื้อ

หยาบทําใหอินทรียวัตถุถูกชะละลายออกไปจากชั้น

ดินบนไดงาย

Table 3  Effect of cassava tails and stalk, and soil inorganic amendments on stem, leaf and branch,  

            stem base, and aboveground biomass of cassava
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Table 4  Effect of cassava tails and stalk, soil inorganic amendments on soil property changes after  

            growing cassava for one crop

สรุป

 ดินตัวแทนพื้นที่ทดลองจําแนกในระดับกลุม

ดินยอยไดเปน TypicPaleustult ดินนี้มีความอุดม

สมบูรณอยูในระดับตํ่า มันสําปะหลังพันธุหวยบง 80 
ใหผลผลิตหัวมันสําปะหลังสดและผลผลิตแปงสูงสุด

เมื่อมีการใสเปลือกดินมันสําปะหลังอัตรา 6.25 ตันตอ

เฮกตารรวมกับหินปูนบดอัตรา 1.25 ตันตอเฮกตาร 

เชนเดียวกับการใสวัสดุอินทรียเหลือทิ้งดังกลาวที่

อัตราเดียวกันรวมกับเบนทอไนตอัตรา 1.25 ตันตอ
เฮกตาร การใสเปลือกดินมันสําปะหลังรวมกับวัสดุ   

อนินทรียชนิดอ่ืน เชนเดียวกับการใสวัสดุอินทรีย

เหลือท้ิงโดยไมมีการใสรวมกับวัสดุอนินทรียปรับปรุง

ดิน และการใสวัสดุอนินทรียปรบัปรุงดินเพียงอยาง

เดียวจะใหผลดอยกวา วัสดุปรับปรุงดินที่ใชไมสงผล

ชัดเจนนักตอการเปลี่ยนแปลงสมบัติดินหลังปลูกมัน

สําปะหลัง 1 ฤดูกาล จากผลการศึกษาควรแนะนําให

ใชเปลือกดินมันสําปะหลังรวมกับหินปูนบดสําหรับ

ปรับปรุงดินนี้เพื่อการปลูกมันสําปะหลังเนื่องจากมี

ตนทุนตํ่ากวาการใชรวมกับเบนทอไนตและสามารถ

ชวยเพิ่มผลผลิตหัวมันสําปะหลังสดใหสูงกวาการ

ปลูกโดยไมมีการใชวัสดุปรับปรุงดินถึงรอยละ 64

คําขอบคุณ

 คณะผู วิจัยขอขอบพระคุณสํานักงานคณะ

กรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) และสํานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) สําหรับ

งบประมาณสนับสนุนการวิจัยในครั้งนี้
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