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ຄ  ຳຈຳລຶກບນຸຄນຸ 

 ຈຳກຜນົສ  ຳເລັດໃນກຳນສກຶສຳຄ ັັ້ງນ ັ້ຂັ້ຳພະເຈົັ້ຳເອງຂ ຖເືປັນກຽດ ແລະ ສະແດງຄວຳມຮ ັ້ບນຸຄນຸ

ມຳຍງັ ທຳ່ນ ຮສ. ປທ. ອນິທອງ ສມົພ  ທ ່ ໄດັ້ຊ ັ້ນ  ຳ ແລະ ກວດແກັ້ ພັ້ອມທງັໃຫັ້ຄວຳມຄດິເຫັນທ ່ ສ  ຳ

ຄນັຕ ່ ບດົວທິະຍຳນພິນົຂອງຂັ້ຳພະເຈົັ້ຳຈນົປະສບົຜນົສ  ຳເລັດດັ້ວຍດ . ພັ້ອມນ ັ້ກ ່ຂ ສະແດງຄວຳມຮ ັ້ບນຸຄນຸ

ມຳຍງັ ທ່ຳນ ປອ. ເພັງ ເຊັັ້ງຊື່ ທ ່ ໄດັ້ຊ ັ້ນ  ຳ ພັ້ອມໃຫັ້ຄວຳມຄດິເຫັນທ ່ ສ  ຳຄນັຕ ່ ກຳນທດົລອງ ແລະ ບດົ

ວທິະຍຳນພິນົຂອງຂັ້ຳພະເຈົັ້ຳຈນົປະສບົຜນົສ  ຳເລັດ.  

ຂ ສະແດງຄວຳມຂອບໃຈມຳຍງັທຳ່ນ ສງິຄ  ຳ ເນດພນັຫ ັ້ຳ ຫວົໜັ້ຳສ ນຄ ົັ້ນຄວັ້ຳສຳລ  ແລະ ພືດເສດ

ຖະກດິ (ນຳພອກ) ທ ່ ໃຫັ້ໂອກຳດ ແລະ ອ  ຳນວຍຄວຳມສະດວກດັ້ຳນສະຖຳນທ ່ ໃນກຳນຄ ົັ້ນຄວັ້ຳທດົ

ລອງໃຫັ້ແກຂ່ັ້ຳພະເຈົັ້ຳໄດັ້ສກຶສຳຈນົປະສບົຜນົສ  ຳເລັດ ແລະ ຂ ສະແດງຄວຳມຂອບໃຈມຳຍງັທຳ່ນ ພນັ

ທະສນິ ຄນັທະວງົ ແລະ ທຳ່ນ ສຳຍທອງ ອດຸທະຈດິ ຊຽ່ວຊຳນດັ້ຳນມນັຕ ົັ້ນຂອງສ ນ ທ ່ ໄດັ້ໃຫັ້ກຳນ

ຊວ່ຍເຫ ືອໃນກຳນເກບັຂ ັ້ມ  ນນ  ຳຂັ້ຳພະເຈົັ້ຳ ພັ້ອມທງັໃຫັ້ຄວຳມຮ ັ້ໃນກຳນວເິຄຳະຂ ັ້ມ ນພຳກປະຕິບດັຕວົ

ຈງິ.  

ຂ ສະແດງຄວຳມຮ ັ້ບນຸຄນຸມຳຍງັ ທຳ່ນ Dr. Jonathan Newby, ທຳ່ນ Dr. Al Imran Malik ແລະ  

ທຳ່ນ Erik Delaquis ຊຽ່ວຊຳນປະຈ  ຳສ ນຄ ົັ້ນຄວັ້ຳກະສກິ  ຳເຂດຮັ້ອນສຳກນົ (CIAT) ທ ່ ໄດັ້ໃຫັ້ໂອກຳດ 

ແລະ ຊວ່ຍເຫ ືອດັ້ຳນງບົປະມຳນໃຫັ້ແກກ່ຳນທດົລອງຄ ັັ້ງນ ັ້ດັ້ວຍ.  

ຂ ສະແດງຄວຳມຮ ັ້ບນຸຄນຸຍງັມຳບນັດຳອຳຈຳນຄະນະກະເສດສຳດ, ມະຫຳວທິະຍຳໄລແຫງ່ຊຳດ 

ທ ່ ໄດັ້ໃຫັ້ທິດຊ ັ້ນ  ຳ ແລະ ສ ົ່ງຄວຳມຮ ັ້ອນັລ  ັ້ຳຄຳ່ໃຫັ້ຂັ້ຳພະເຈົັ້ຳ ຕ ັັ້ງແຕເ່ລ ່ ມຕ ົັ້ນຈນົຈບົ.  

ຂ ສະແດງຄວຳມຮ ັ້ບນຸຄນຸຍງັນັ້ອງຊຳຍກ ັ້ທຳ່ວ ພັ້ອມນັ້ອງໃພັ້ຂອງຂັ້ຳພະເຈົັ້ຳເອງ ທ ່ ໄດັ້ໃຫັ້ກ  ຳລງັ

ໃຈ ແລະ ສະໜບັສະໜ ນດັ້ຳນງບົປະມຳນຈ  ຳນວນໜ່ຶງໃຫັ້ຂັ້ຳພະເຈົັ້ຳໃນກຳນສກຶສຳຄ ັັ້ງນ ັ້.  

ພິເສດຂັ້ຳພະເຈົັ້ຳຂ ຂອບໃຈມຳຍງັຄອບຄວົຂອງຂັ້ຳພະເຈົັ້ຳເອງທ ່ ໃຫັ້ໂອກຳດ, ໃຫັ້ກຳນສະໜບັສະ

ໜ ນ ແລະ ກ  ຳລງັໃຈຕະຫ ອດຮອດງບົປະມຳນທ ່ ຈ  ຳເປັນຈ  ຳນວນເງນິບ ່ໜັ້ອຍໃຫັ້ແກຂ່ັ້ຳພະເຈົັ້ຳໃນກຳນ

ສກຶສຳຄ ັັ້ງນ ັ້.  

         

         ທັ້ຳວ ລຳວທຳ່ວ ຢວົະບ  
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ບດົຄດັຫຍ ັ້ 

ມນັຕ ົັ້ນ (Manihot esculenta Crantz), ເປັນໄມ ັ້ພຸມ່ຢືນຕ ົັ້ນທ ່ ມ  ອຳຍຸຫ ຳຍປ  ປ ກຢ ໃ່ນເຂດຮັ້ອນ 

ແລະ ອະນເຸຂດຮັ້ອນຂອງອຳຝະຣກິກຳ, ອຳຊ  ແລະ ອຳເມລິກຳລຳຕິນ. ມນັຕ ົັ້ນເປັນພືດທ ່ ມ  ຊື່ ສຽງໃນ

ກຳນກ ່ໃຫັ້ເກ ດຄວຳມຊຸດໂຊມຂອງດນິ. ກຳນສກຶສຳຄ ັັ້ງນ ັ້ ແມນ່ມ ຈດຸປະສງົເພ່ືອສກຶສຳອດິຕິພນົຂອງ

ທຳດ K ໃນລະດບັທ ່ ຕ  ຳ່ຫຳສ ງຕ ່ ກຳນຈະເລ ນເຕ ບໂຕ, ຜະລິດຕະພຳບ ແລະ ຜນົຕອບແທນທຳງດັ້ຳນ

ເສດຖະກດິ ຊຶ່ ງໄດັ້ຈດັຕ ັັ້ງປະຕິບດັຢ ສ່ ນຄ ົັ້ນຄວັ້ຳສຳລ  ແລະ ພືດເສດຖະກດິ, ສະຖຳບນັ ຄ ົັ້ນຄວັ້ຳກະສິ

ກ  ຳ, ປ່ຳໄມ ັ້ ແລະ ພດັທະນຳຊນົນະບດົ ໃນລະຫວຳ່ງເດອືນມ ນຳຫຳເດອືນພະຈກິ 2018. ກຳນທດົ

ລອງແມນ່ໄດັ້ໃຊັ້ແບບສຸມ່ສມົບ ນໃນບ ຼ໋ອກ (RCBD), ມ  3 ຊ  ັ້ຳ, 5 ສິ່ ງທດົລອງ ຊຶ່ ງສິ່ ງທດົລອງທ  1 

(ບ ່ ໃສຝຸ່ນ່), ສິ່ ງທດົລອງທ  2 ຫຳສິ່ ງທດົລອງທ  5 ແມນ່ໃສທ່ຳດ N:P2O5 ໃນອດັຕຳ 40:20 ກິ

ໂລກ ຳມ/ເຮັກຕຳ ສວ່ນທຳດ K2O ແມນ່ໃສໃ່ນອດັຕຳ 00, 40, 80 ແລະ 120 ກໂິລກ ຳມ/ເຮັກຕຳ 

ຕຳມລ  ຳດບັ ຊຶ່ ງຂະໜຳດຂອງໜ່ວຍທດົລອງ 30 ມ
2, ຄວຳມໜຳແໜັ້ນຂອງມນັຕ ົັ້ນ 10,000 ຕ ົັ້ນ/ເຮັກ

ຕຳ ແລະ ໃຊັ້ພນັລະຢອງ 11. ເນືັ້ອດິນໃນພືັ້ນທ ່ ກຳນທດົລອງແມນ່ຕມົແກມຊຳຍ ແລະ ໄດັ້ວໄິຈ

ດນິກອ່ນກຳນທດົລອງເຫັນວຳ່ທຳດ K ສະເລຍ່ແມນ່ 1.6 me/100g. ຜນົກຳນທດົລອງເຫັນວຳ່ຄວຳມ

ສ ງໄລຍະ 180 ວນັ ມ ຄວຳມແຕກຕຳ່ງທຳງດັ້ຳນສະຖຕິິໃນລະດບັຄວຳມເຊື່ ອຖ ື 95% (P<0.05) ສິ່ ງ

ທດົລອງທ ່ ມ  ຄວຳມສ ງຕ  ຳ່ສດຸໃນຊວ່ງເກບັກ ັ້ແມນ່ສິ່ ງທດົລອງທ  1 ສ ງພຽງ 168.93 ຊງັຕ ແມດັ ແລະ 

ສ ງສດຸແມນ່ສິ່ ງທດົລອງທ  5 ຊຶ່ ງສ ງ 196.56 ຊງັຕ ແມດັ. ສວ່ນຜະລິດຕະພຳບແມນ່ມ 

ຄວຳມແຕກຕຳ່ງທຳງດັ້ຳນສະຖຕິິໃນລະດບັຄວຳມເຊື່ ອຖ ື 99% (P<0.01)  ແລະ ຜະລິດຕະພຳບ

ກ ່ ເພ ່ ມຂຶັ້ນຕຳມກຳນເພ ່ ມຂຶັ້ນ ຂອງທຳດ K ຊຶ່ ງສິ່ ງທດົລອງທ  1 ທ ່ ບ ່ ໃສຝຸ່ນ່ ໄດັ້ຜະລິດຕະພຳບຕ  ຳ່ສດຸ 

21.57 ໂຕນ/ເຮັກຕຳ ແລະ ສິ່ ງທດົລອງທ  5 ທ ່ ໃສທ່ຳດ K ໃນອດັຕຳສ ງສດຸ 120 ກໂິລກ ຳມ ໄດັ້

ຜະລິດຕະພຳບສ ງສດຸ 37.60 ໂຕນ/ເຮັກຕຳ. ກຳນເພ ່ ມຂຶັ້ນຂອງອດັຕຳທຳດ K ແມນ່ມ ຄວຳມສ  ຳພນັ

ກບັກຳນເພ ່ ມຂຶັ້ນຂອງຜະລິດຕະພຳບຫວົມນັຕ ົັ້ນ ຊຶ່ ງຄຳ່ R2=0.739 ຫ ື 73.9%.  

ກຳນວເິຄຳະດັ້ຳນເສດຖະກດິໃນຊວ່ງເກບັກ ັ້ທ ່ ເດືອນພະຈກິ 2018, ຫວົມນັຕ ົັ້ນຂຳຍໃນລຳຄຳ 

550,000 ກ ບ/ໂຕນ ຊຶ່ ງມ  ຜນົກ  ຳໄລຢ ລ່ະຫວຳ່ງ 3,661,500 ກ ບຫຳ 9,599,000 ກ ບ/ເຮັກຕຳ ສິ່ ງ

ທດົລອງທ ່ ມ  ກ  ຳໄລຕ  ຳ່ສດຸແມນ່ສິ່ ງທດົລອງທ  1 ແລະ ສ ງສດຸແມນ່ສິ່ ງທດົລອງທ  5. ຜນົກຳນສຶກສຳ

ຄ ັັ້ງນ ັ້ສະແດງໃຫັ້ເຫັນວຳ່ກຳນເພ ່ ມຂຶັ້ນຂອງທຳດ K ເຮັດໃຫັ້ມ  ກ  ຳໄລເພ ່ ມຂຶັ້ນ ຊຶ່ ງສຳມຳດເພ ່ ມຂຶັ້ນ 1.63 

ຫຳ 2.62 ເທ່ົຳຕວົ.   

ຄ  ຳສບັສ  ຳຄນັ:  ມນັຕ ົັ້ນ, ທຳດອຳຫຳນໂປຕດັຊຽມ, ກຳນຈະເລ ນເຕ ບໂຕ, ຜະລິດຕະພຳບ, ຜນົກ  ຳໄລ 
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Abstract 

Cassava (Manihot esculenta Crantz), a perennial shrub grown in tropical and sub-tropical 

region of Africa, Asia and Latin America. Root crop cassava has a reputation of degrading the 

soil. The objectives of this study were to determine the effect of Potassium (K) rate on the 

growth and yield of cassava and it’s economic benefit. The study was conducted at Maize and 

Cash Crops Research Center, National Agriculture and Forestry Institute (NAFRI). The soil 

texture of the experimental site was sandy loam and presence of K was on an average 0.16 

me/100g. Cassava variety Rayong 11 was hand planted in March, 2018 and harvested in 

November 2018.  The experiment was conducted in randomized complete block design 

(RCBD) with three replications and 5 treatments. The treatments were 4 rates of potassium 0, 

40, 80 and 120 Kg/ha as K2O along with N:P2O5  (40:20 Kg/ha) and  a control (without  

fertilizer). The experimental unit size was 30 m2 and the density of cassava were 10,000 

plants/ha. Plant height, root yield and starch content was measured. After 180 days growth 

plant height was significantly different (p <0.05) between the treatments. Cassava plant height 

was lowest for control treatment (i.e. 168.9 cm) and highest (i.e. 196.6 cm) was for treatment 

with highest K (i.e. 120kg/ha). Cassava root yield were significantly different (p<0.01) among 

the treatment and increased with increasing K rates. The treatment with high K (i.e.120 kg/ha) 

yielded 37.60 t/ha whereas control treatment (i.e. without fertilizer) was 21.57 t/ha.  

Relationship between the application of K rates and cassava root yield was highly correlated 

(R2=0.739).  

Economics analysis showed that application of K increased profitability. The profit per 

hectare was between 3,661,500 and 9,599,000 kip while market price of fresh root was 

550,000 kip/t in November, 2018. This study showed that application of K enhanced profit 

ranging between 1.63 to 2.62-fold. The least profitable treatment was without any fertilizer 

application and the highest profit-making treatment was at high K treatment.  

Keywords: Cassava, potassium nutrient, plant growth, fresh root yield, profitable 
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ພາກທີ 1 

ບດົນ  າ 

 

1.1 ຄວຳມເປັນມຳ ແລະ ສະພຳບບນັຫຳ  

ມນັຕ ົນ້ເປັນພ ດທີີ່ ຊາວກະສກິອນລາວບນັດາເຜົີ່ າໄດປ້ກູມາເປັນເວລາດນົນານ ແລະ ເປັນພ ດທີີ່  

ມຄີວາມສ  າຄນັເພ ີ່ ອຄ  າ້ປະກນັດາ້ນສະບຽງອາຫານໃຫແ້ກີ່ຊາວກະສກິອນທີີ່ ອາໄສຢູີ່ຊນົນະບດົພິເສດ 

ແມ ີ່ນຊີ່ວງເວລາທີີ່ ຂາດເຂ້ົາກນິ. ນອກຈາກນ ັນ້ມນັຕ ົນ້ກ ີ່ຍງັເປັນສີ່ວນປະກອບທີີ່ ສ  າຄນັຢູີ່ໃນລະບບົການ 

ລຽ້ງສດັຂອງຊາວກະສກິອນ. ປດັຈບຸນັ, ມນັຕ ົນ້ໄດກ້າຍມາເປັນພ ດເສດຖະກດິ ແລະ ມຊີາວກະສກິອນ 

ສນົໃຈປກູເປັນສນິຄາ້ຫ າຍຂຶ້ນ ເພ ີ່ ອສ ົີ່ງຂາຍໃຫຜູ້ປ້ະກອບການທີີ່ ມຢີູີ່ທ ົີ່ວປະເທດ. ມນັຕ ົນ້ທີີ່ ຊາວກະສິ 

ກອນປກູນ ັນ້ແມ ີ່ນແນວພນັປບັປຸງໃໝີ່ເຊັີ່ ນ: ພນັລະຢອງ 5, ລະຢອງ 11, ລະຢອງ 72 ແລະ ກະ 

ເສດສາດ 50 ທີີ່ ນ  າເຂ້ົາຈາກປະເທດໄທ ແລະ KM 94, KM 98-1 ແລະ KM 140 ທີີ່ ນ າເຂ້ົາ 

ຈາກປະເທດຫວຽດນາມ (Bounthong et al, 2011 ແລະ ACB-Net, 2016).  ການປກູມນັຕ ົນ້ຂອງ 

ຊາວກະສກິອນຢູີ່ ສປປ ລາວຍງັມທີີ່າອີ່ຽງເພີີ່ ມຂຶນ້ໃນແຕີ່ລະປີ. ໃນປີ 2010 ເນ ອ້ທີີ່ ປູກມນັຕ ົນ້ໃນທ ົີ່ວ 

ປະເທດແມ ີ່ນ 19,940 ເຮັກຕາ ແລະ ຜະລິດຕະພາບສະເລີ່ຍແມ ີ່ນ 25.08 ໂຕນ/ເຮກັຕາ (ສນູສະຖ ິ

ຕິກະສກິ  າ, 2010). ມາຮອດປີ 2015, ເນ ອ້ທີີ່ ປູກມນັຕ ົນ້ໃນທ ົີ່ວປະເທດເພີີ່ ມຂຶນ້ເປັນ 75,465 

ເຮັກຕາ. ໃນຊີ່ວງໄລຍະ 5 ປີ ເນ ອ້ທີີ່ ຜະລິດມນັຕ ົນ້ໄດເ້ພີີ່ ມຂຶນ້ 278.5% ແລະ ຜະລິດຕະພາບສະ 

ເລີ່ຍແມ ີ່ນ 31.57 ໂຕນ/ເຮກັຕາ ເພີີ່ ມຂຶນ້ເປັນ 25.87% (ສນູສະຖຕິິກະສກິ າ, 2016). ຈາກຂ  ້

ມນູການສ  າຫ ວດໃນພາກສະໜາມກີ່ຽວກບັ ຜະລິດຕະພາບຂອງມນັຕ ົນ້ໃນສວນຊາວກະສກິອນຂອງສະ 

ຖາບນັຄ ົນ້ຄວາ້ກະສກິ  າ, ປີ່າໄມ ້ແລະ ພດັທະນາຊນົນະບດົ ເຫັນວີ່າຜະລິດຕະພາບມຄີວາມແຕກຕີ່າງ 

ກນັຫ າຍ ຕ ັງ້ແຕີ່ 12 ໂຕນ/ເຮກັຕາ  ຫາ 56 ໂຕນ/ເຮກັຕາ. ການແຕກຕີ່າງນີເ້ນ ີ່ອງມາຈາກການນ  າ 

ໃຊແ້ນວພນັທີີ່ ບ ີ່ ເໝາະສມົ, ຄວາມອດຸມົສມົບນູຂອງດິນ, ການຈດັການວດັສະພ ດ, ການຈດັການພະ 

ຍາດ ແລະ ແມງໄມສ້ດັຕພູ ດ (ພນັທະສນິ ພອ້ມດວ້ຍຄະນະ, 2015). 

ໂດຍທົີ່ວໄປແລວ້ ການປູກມນັຕ ົນ້ຂອງຊາວກະສກິອນ ແມ ີ່ນມກັປກູໃສີ່ດນິທີີ່ ມຄີວາມອດຸມົສມົບນູ 

ຕ  ີ່າບ ີ່ ສາມາດປກູພ ດຊະນດິອ ີ່ ນໄດ.້ ນອກຈາກນ ັນ້, ການປກູມນັຕ ົນ້ຂອງຊາວກະສິກອນສີ່ວນຫ າຍກ ີ່  

ປກູແບບອາໄສທ  າມະຊາດເປັນຫ ກັ ບ ີ່ ໄດໃ້ສີ່ໃຈໃນການປບັປງຸຄວາມອດຸມົສມົບູນຂອງດນິ ເພ ີ່ ອທດົ 

ແທນທາດອາຫານທີີ່ ສນູເສຍໄປນ  າຜນົຜະລິດ. ສະນ ັນ້ໃນເມ ີ່ອຊາວກະສກິອນປກູມນັຕ ົນ້ຕ ີ່ ເນ ີ່ ອງຫ າຍປີ 

ຈຶີ່ງເຮັດໃຫສ້ະມດັຕະພາບຂອງມນັຕ ົນ້ຕກົຕ  ີ່າ ຈາກການທດົລອງຝຸີ່ນຂອງ ຄອນປານ ີ ພອ້ມຄະນະ 
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(2016) ເຫັນວີ່າການປກູມນັຕ ົນ້ໂດຍບ ີ່ ໃສຝຸີ່ນເຮັດໃຫ ້ ຜະລິດຕະພາບໄດພ້ຽງ 15.43 ໂຕນ/ເຮກັຕາ 

ແລະ ໃສີ່ຝຸີ່ນຜະລິດຕະພາບຕ  ີ່າສດຸກ ີ່ໄດ ້ 24.94 ໂຕນ/ເຮກັຕາ ແລະ ສງູສດຸໄດ ້ 30.86 

ໂຕນ/ເຮກັຕາ. ສມົທຽບການທດົລອງຝຸີ່ນກບັມນັຕ ົນ້ ໃນໄລຍະຍາວທີີ່ ປະເທດໄທ ສິີ່ ງທດົລອງທີີ່ ບ ີ່ ໃສີ່ 

ຝຸີ່ນສະແດງໃຫເ້ຫັນວີ່າ: ປີ 1976 ຜະລິດຕະພາບຂອງມນັຕ ົນ້ແມ ີ່ນໄດ ້ 28.2 ໂຕນ/ເຮກັຕາ ຕກົ 

ມາຮອດປີ 2005 ຜະລິດຕະພາບຂອງມນັຕ ົນ້ເຫ  ອພຽງ 2.5 ໂຕນ/ເຮກັຕາ ເທົີ່ ານ ັນ້ (Kobkiet et al, 

2010). ອກີບນັຫາໜຶີ່ ງຍອ້ນຄວາມເຂ້ົາໃຈຂອງຊາວກະສກິອນທີີ່ ວ ີ່າມນັຕ ົນ້ບ ີ່ ຈ  າເປັນຕອ້ງການຝຸີ່ນ, ໃສີ່ 

ຝຸີ່ນໃຫມ້ນັຕ ົນ້ກ ີ່ບ ີ່ ໄດຫ້ຍງັເພີີ່ ມ (CIAT, 2013). ຊາວກະສກິອນສີ່ວນໜ້ອຍໄດໃ້ສີ່ຝຸີ່ນ ແຕີ່ໃສີ່ໃນປະລິ 

ມານໜອ້ຍ ຫ   ໃສີ່ຝຸີ່ນທີີ່ ບ ີ່ ເໝາະສມົກບັ ມນັຕ ົນ້ຄ : ຝຸີ່ນທີີ່ ມທີາດອາຫານ N ແລະ P ເທົີ່ ານ ັນ້ ບ ີ່ ມ ີK, 

ທງັໆທີີ່ ມນັຕ ົນ້ເປັນພ ດທີີ່ ຕອ້ງການທາດອາຫານ K ຫ າຍກວີ່າພ ດທາດແປ້ງອ ີ່ ນໆ (CIAT, 2013).  

- ເຫດຜນົ ແລະ ຄວຳມສ  ຳຄນັ  

ມນັຕ ົນ້ເປັນພ ດທີີ່ ມຄີວາມສ  າຄນັເພ ີ່ ອຄ  າ້ປະກນັດາ້ນສະບຽງອາຫານຢູີ່ເຂດຊນົນະບດົ ແລະ 

ເປັນພ ດເສດຖະກດິຊະນດິໜຶີ່ ງທີີ່ ໄດປ້ກູຢີ່າງກວາ້ງຂວາງຢູີ່ບນັດາປະເທດເຂດຮອ້ນ ແລະ ອະນເຸຂດ 

ຮອ້ນໃນທະວບີອາເມລິກາລາຕີນ, ທະວບີອາຝະຣກິກາ ແລະ ທະວບີອາຊ ີ (CIAT, 2013). ໃນປີ 

2008, ການຜະລິດມນັຕ ົນ້ໃນທ ົີ່ວໂລກແມ ີ່ນ 232.95 ລາ້ນໂຕນ ໃນນ ັນ້ 51% ແມ ີ່ນຈາກທະວບີອາ 

ຝະຣກິກາ, 34% ຈາກທະວບີອາຊ ີ ແລະ 15% ຈາກທະວບີອາເມລິກາ. ມນັຕ ົນ້ແມ ີ່ນພ ດທີີ່ ມຄີວາມ 

ສ  າຄນັດາ້ນ ການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ແລະ ໄດຖ້ ກນ  າໃຊຢ້ີ່າງກວາ້ງຂວາງເຊັີ່ ນ: ການນ  າໃຊ ້

ຫວົ ແລະ ໃບມນັຕ ົນ້ໃນລະດບັຄອບຄວົຂອງຊາວກະສິກອນ. ການນ  າໃຊຫ້ວົມນັຕ ົນ້ເປັນວດັຖດຸີບປ້ອນ 

ເຂ້ົາໂຮງງານຜະລິດແປ້ງ, ຜະລິດເອຕານອລພອ້ມນ ັນ້ມນັຕ ົນ້ກ ີ່ ເປັນສີ່ວນປະກອບສ  າຄນັໃນອດຸສາກ  າ 

ອາຫານສດັ ແລະ ອດຸສາຫະກ  າອ ີ່ ນໆ. ນອກຈາກນ ັນ້ມນັຕ ົນ້ກ ີ່ຍງັເປັນພ ດທີີ່ ມພີາລະບດົບາດໃນການ 

ພດັທະນາຊນົນະບດົນ  າ (Howeler, 2010).  

ຢູີ່ ສປປ ລາວ ມນັຕ ົນ້ເປັນໜຶີ່ ງໃນ 8 ພ ດເສດຖະກດິ ແລະ ເປັນພ ດບຸລິມະສດິຂອງກະຊວງ 

ກະສກິ  າ ແລະ ປີ່າໄມ.້ ປດັຈບຸນັຊາວກະສກິອນໄດປ້ກູມນັຕ ົນ້ມາຫ າຍປີແລວ້ ເລີີ່ ມມບີນັຫາກີ່ຽວກບັ 

ຄວາມຊຸດໂຊມຂອງດນິເຮັດໃຫຜ້ນົຜະລິດມນັຕ ົນ້ຕກົຕ  ີ່າ, ບນັຫາວດັສະພ ດຫ າຍ, ບນັຫາພະຍາດ ແລະ 

ແມງໄມສ້ດັຕພູ ດລະບາດ ແຕີ່ຊາວກະສກິອນເອງແມ ີ່ນຍງັຂາດຄວາມຮູດ້າ້ນເຕັກນກິຂອງລະບບົການ 

ຜະລິດມນັຕ ົນ້, ຂາດນກັວຊິາການ ແລະ ນກັສ ົີ່ງເສີມທີີ່ ມຄີວາມຮູໃ້ນການໃຫຄ້  າແນະນ  າກີ່ຽວກບັລະ 

ບບົການຜະລິດມນັຕ ົນ້ (ACB-Net, 2016). ການປບັປງຸຄວາມອດຸມົສມົບນູຂອງດນິ, ການຊອກຫາ 

ເຕັກນກິໃໝີໆ່  ເພ ີ່ ອປບັປງຸລະບບົການຜະລິດມນັຕ ົນ້, ການຈດັການວດັສະພ ດ, ການຈດັການພະຍາດ 
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ແລະ ແມງໄມສ້ດັຕພູ ດ ຊຶີ່ ງເປັນບນັຫາທີີ່ ຫຍຸງ້ຍາກສ  າລບັຊາວກະສິກອນ ເພາະຢູີ່ລາວຂ ມ້ນູການປບັ 

ປງຸຄວາມອດຸມົສມົບນູດນິ, ການກ  ານດົອດັຕາຝຸີ່ນ ແລະ ການກ  ານດົອດັຕາສີ່ວນທາດອາຫານທີີ່    

ເໝາະສມົກບັມນັຕ ົນ້ຍງັບ ີ່ ມຫີ າຍ ຊຶີ່ ງບນັຫາເຫ ົີ່ ານີເ້ຮັດໃຫຊ້າວກະສກິອນ ພອ້ມທງັນກັສ ົີ່ງເສີມພບົບນັ 

ຫາຫຍຸງ້ຍາກ.  

ການປບັປຸງຄວາມອດຸມົສມົບນູຂອງດນິ ດວ້ຍການໃສີ່ຝຸີ່ນທີີ່ ມອີດັຕາສີ່ວນເໝາະສມົກບັມນັຕ ົນ້ 

ແມ ີ່ນເປັນທາງເລ ອກໜຶີ່ ງ ທີີ່ ສາມາດນ  າມາໃຊເ້ພ ີ່ ອປບັປງຸລະບບົກຳນຜະລິດມນັຕ ົັ້ນໃຫມ້  ຄວຳມຍ ນຍງົ 

ໂດຍສະເພາະແມ ີ່ນອດັຕາການນ  າໃຊທ້າດໂປຕດັຊຽມ ຊຶີ່ ງເປັນທາດອາຫານທີີ່ ມຄີວາມສ  າຄນັຕ ີ່ ກບັມນັ 

ຕ ົນ້. ການໃສີ່ຝຸີ່ນບ ີ່ ພຽງແຕີ່ສາມາດເພີີ່ ມຜນົຜະລິດ ແລະ ທາດແປ້ງໃຫສ້ງູເທົີ່ ານ ັນ້ ມນັກ ີ່ຍງັມຜີນົຕ ີ່ ການ 

ຂະຫຍາຍຕວົ, ຄວາມໜາຂອງລ  າຕ ົນ້ທີີ່ ຈະນ  າໃຊປ້ກູໃນລະດກູານຕ ີ່ ໄປ. ດ ັີ່ງນ ັນ້, ຂາ້ພະເຈ້ົາຈຶີ່ງສນົໃຈ 

ທີີ່ ຈະສກຶສາອດັຕາການໃສີ່ຝຸີ່ນໂປຕດັຊຽມທີີ່ ແຕກຕີ່າງກນັ ເພ ີ່ ອໃຫມ້ຂີ ມ້ນູເປັນບີ່ອນອງີໃນການແນະນ  າ 

ໃຫແ້ກີ່ຊາວກະສກິອນ ແລະ ເປັນສີ່ວນໜຶີ່ ງໃນການປບັປງຸລະບບົການຜະລິດມນັຕ ົນ້ຂອງຊາວກະສິ 

ກອນໃຫມ້ຄີວາມຍ ນຍງົ.  

1.2 ຄ  ຳຖຳມຄ ົັ້ນຄວັ້ຳ 

1) ການໃສີ່ຝຸີ່ນໂປຕດັຊຽມ (K) ໃນອດັຕາທີີ່ ແຕກຕີ່າງກນັສາມາດເຮັດໃຫມ້ນັຕ ົນ້ຈະເລີນເຕີບ 

ໂຕໄວ ແລະ ເພີີ່ ມຜນົຜະລິດໄດຫ້  ບ ີ່ ?  

2) ການເພີີ່ ມທາດອາຫານໃສີ່ດນິ ໂດຍການໃສີ່ຝຸີ່ນໂປຕດັຊຽມ (K) ສາມາດສາ້ງກ  າໄລໃຫ ້

ຊາວກະສກິອນໄດດ້ກີວີ່າຫ  ບ ີ່ ? 

1.3 ຈດຸປະສງົ  

 1) ເພ ີ່ ອປຽບທຽບການຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ຜະລິດຕະພາບຂອງມນັຕ ົນ້ໃນອດັຕາຝຸີ່ນໂປ  

ຕດັຊຽມ (K) ທີີ່ ແຕກຕີ່າງກນັ; 

 2) ເພ ີ່ ອປະເມນີຜນົທາງດາ້ນເສດຖະກດິຂອງການນ  າໃຊຝຸ້ີ່ນໂປຕດັຊຽມ (K) ໃນການປກູມນັ 

ຕ ົນ້.  

1.4 ສມົມດຸຖຳນ 

1. ການໃສີ່ທາດອາຫານໂປຕດັຊຽມ (K2O) ໃນອດັຕາຕ  ີ່າຫາສງູເຊັີ່ ນ 40, 80  ແລະ 120 ກິ

ໂລກ າມ/ເຮກັຕາ. ຄາດວີ່າຜະລິດຕະພາບຈະມຄີວາມແຕກຕີ່າງກນັ.  
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2. ການໃສີ່ທາດອາຫານໂປຕດັຊຽມ (K2O) ໃນອດັຕາຕ  ີ່າຫາສງູເຊັີ່ ນ 40, 80  ແລະ 120 ກິ

ໂລກ າມ/ເຮກັຕາ ຄາດວີ່າຜະລິດຕະພາບຈະບ ີ່ ມຄີວາມແຕກຕີ່າງ.  

1.5 ຜນົຄຳດວຳ່ຈະໄດັ້ຮບັ 

ການເພີີ່ ມອດັຕາທາດອາຫານໂປຕດັຊຽມ (K2O) ຈະສາມາດເຮັດໃຫມ້ນັຕ ົນ້ມກີານຈະເລີນເຕີບ 

ໂຕໄວຂຶ້ນ, ເພີີ່ ມຜນົຜະລິດ ແລະ ສາ້ງລາຍຮບັໃຫແ້ກີ່ຊາວກະສກິອນໄດດ້ີກວີ່າບ ີ່ ໃສີ່ທາດອາຫານໂປ 

ຕດັຊຽມ (K2O). ຂ ມ້ນູທີີ່ ໄດຈ້າກການທດົລອງນີສ້າມາດນ າໄປເປັນຂ ແ້ນະນ າ ແລະ ເປັນທາງເລ ອກ 

ໃນການສ ົີ່ງເສີມໃຫແ້ກີ່ຊາວກະສກິອນຜູປ້ກູມນັຕ ົນ້ຢູີ່ບາງພ ້ນທີີ່ ພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕໃ້ຫສ້າມາດນ  າ 

ໃຊອ້ດັຕາທາດອາຫານໂປຕດັຊຽມ (K2O) ທີີ່ ເໝາະສມົເພ ີ່ ອປບັປຸງດນິໃຫສ້າມາດເພີີ່ ມຜນົຜະລິດ ແລະ 

ລາຍຮບັໃຫແ້ກີ່ຊາວກະສກິອນຜູມ້ນັຕ ົນ້.   

ການສກຶສາໃນຄ ັງ້ນີ ້ ໃຊເ້ວລາລະດກູານດຽວ ອາດຈະບ ີ່ ສາມາດຢ ນຢງັຄວາມແຕກຕີ່າງ ທີີ່ ເຫັນ 

ຜນົໃນຄ ັງ້ນີ ້ແຕີ່ຈະເປັນຂ ມ້ນູພ ້ນຖານໄວໃ້ນການຄ ົນ້ຄວາ້ທດົລອງໃນອະນາຄດົ.  
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2 ພາກທີ 2 

ທບົທວນເອກະສານ ແລະ ຂອບເຂດແນວຄິດ 

 

2.1  ທບົທວນແນວຄດິ ແລະ ທິດສະດ ທ ່ ກຽ່ວຂັ້ອງ 

ມນັຕ ົນ້ (Manihot esculenta Crantz) ມແີຫ ີ່ງກ າເນດີຈາກເຂດຮອ້ນໃນທະວບີອາເມລິກາ 

ຕ ັງ້ແຕີ່ພາກເໜ ອຂອງອາກຊງັຕີນເຖງິພາກໃຕຂ້ອງສະຫະລດັອາເມລິກາ. ມເີອກະສານຄ ົນ້ຄວາ້ຊີໃ້ຫ ້

ເຫັນວີ່າມນັຕ ົນ້ມຫີ າຍແຫ ີ່ງກ  າເນດີ, ແຕີ່ຊະນດິມນັຕ ົນ້ທີີ່ ປກູໄດແ້ມ ີ່ນມແີຫ ີ່ງກ  າເນດີມາຈາກແຄມຝ ັີ່ງຂອງ 

ອາເມຊອນ, ໃນປະເທດບຣາຊນີ ແລະ ເຊ ີ່ ອກນັວີ່າຄນົພ ້ນເມ  ອງໄດປ້ກູມນັຕ ົນ້ ເພ ີ່ ອນ  າໃຊຫ້ວົຂອງ 

ມນັມາເປັນເວລາປະມານ 9,000 ປີແລວ້ ເຮັດໃຫມ້ນັຕ ົນ້ເປັນໜຶີ່ ງໃນພ ດກະສກິ  າທີີ່ ຄນົໄດປ້ກູມາເປັນ 

ເວລາຍາວນານທີີ່ ສດຸ (FAO, 2013).  

ມນັຕ ົນ້ ສີ່ວນຫ າຍແມ ີ່ນປູກໂດຍຊາວກະສກິອນຂະໜາດນອ້ຍ ທີີ່ ອາໃສຢູີ່ບນັດາປະເທດໃນເຂດ 

ຮອ້ນ ແລະ ອະນເຸຂດຮອ້ນ ຫ າຍກວີ່າ 100 ປະເທດ. ເນ ີ່ອງຈາກມນັຕ ົນ້ເປັນພ ດທີີ່ ຕອ້ງການນ ້ າ 

ໜອ້ຍ, ໃຊສ້ານອາຫານໃນດນິຢີ່າງມປີະສດິທິຜນົ, ມຄີວາມທນົທານຕ ີ່ ໄພແຫງ້ແລງ້, ຕ ີ່ ການລະບາດ 

ຂອງພະຍາດ ແລະ ແມງໄມສ້ດັຕພູ ດ. ດ ັີ່ງນ ັນ້, ມນັຕ ົນ້ທີີ່ ຊາວກະສກິອນປກູໃສີ່ໃນພ ້ນທີີ່ ທີີ່ ດນິບ ີ່ ດ,ີ 

ຝນົຕກົບ ີ່ ປກົກະຕິ, ບ ີ່ ໄດລ້ງົທຶນໃນການບວົລະບດັຮກັສາ ແລະ ໃສີ່ຝຸີ່ນຫ າຍ ແຕີ່ມນັຕ ົນ້ກ ີ່ສາມາດໃຫ ້

ຜນົຜະລິດຜນົຜະລິດທີີ່ ເໝາະສມົໄດ.້ ຫວົຂອງມນັຕ ົນ້ແມ ີ່ນອດຸມົສມົບນູໄປດວ້ຍທາດແປ້ງ ຊຶີ່ ງເຮັດໃຫ ້

ຫວົມນັຕ ົນ້ເປັນແຫ ີ່ງພະລງັງານອາຫານທີີ່ ສ  າຄນັ (FAO, 2013).   

2.1.1 ສະພາບການປູກມນັຕ ົນ້ຂອງຢູີ່ໃນໂລກ 

      ປດັຈບຸນັມນັຕ ົນ້ແມ ີ່ນປກູເປັນພ ດສະບຽງອາຫານທີີ່ ໃຊຫ້ າຍເປັນດບັທີ 7 ຂອງໂລກ. 

ສ  າລບັ ເນ ອ້ ທີີ່ ປກູມນັຕ ົນ້ແມ ີ່ນຖດັຈາກເຂ້ົາບະເລໃຫຍີ່ (Wheat), ສາລີ, ເຂ້ົາ, ເຂ້ົາບະເລ (Barley), 

ເຂ້ົາຟ້າງ (Sorghum) ແລະ Millet. ເນ ອ້ທີີ່ ປກູມນັຕ ົນ້ໄດເ້ພີີ່ ມຂຶນ້ຈາກ 13.6 ລາ້ນເຮັກຕາ ໃນປີ 

1980 ເປັນ 19.6 ລາ້ນເຮັກຕາໃນປີ 2011 ຊຶີ່ ງເນ ອ້ທີີ່ ປກູມນັຕ ົນ້ໄດຂ້ະຫຍາຍໄວກວີ່າພ ດສະບຽງອາ 

ຫານຊະນດິ ອ ີ່ ນໆ. ນບັຕ ັງ້ແຕີ່ 1980 ເປັນຕ ົນ້ມາ, ຜນົຜະລິດມນັຕ ົນ້ທງັຫມດົກ ີ່ໄດເ້ພີີ່ ມຂຶນ້ຫ າຍກີ່ວາ 

100%, ຊຶີ່ ງຜນົຜະລິດຂອງມນັຕ ົນ້ເພີີ່ ມຂຶນ້ໜອ້ຍກວີ່າສາລີ, ແຕີ່ຫ າຍກີ່ວາພ ດອາຫານຊະນດິອ ີ່ ນໆ 

(CIAT, 2013).  
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2.1.2  ສະພາບການປູກມນັຕ ົນ້ຢູີ່ ສປປ ລາວ 

       ຢູີ່ ສປປ ລາວ ປະຊາຊນົຫ າຍກວີ່າ 70% ແມ ີ່ນມອີາຊບີເປັນຊາວກະສກິອນ ແລະ 

ຖ ການປກູຝງັ, ລຽ້ງສດັເພ ີ່ ອລຽ້ງຊບີ ແລະ ສາ້ງລາຍຮບັໃຫແ້ກີ່ຄອບຄວົ (ວນັທອງ ພອ້ມຄະນະ, 

2016). ໃນນ ັນ້, ມນັຕ ົນ້ກ ີ່ ເປັນພ ດໜຶີ່ ງທີີ່ ຊາວກະສກິອນມກັປກູເປັນສນິຄາ້ສ ົີ່ງຂາຍໃຫຜູ້ປ້ະກອບການ 

ເພ ີ່ ອສາ້ງ ລາຍຮບັໃຫຄ້ອບຄວົ ແລະ ສີ່ວນໜຶີ່ ງກ ີ່ນ  າໃຊລ້ຽ້ງສດັ. ມນັຕ ົນ້ເປັນພ ດເສດຖະກດິທີີ່ ມທີີ່າ 

ແຮງ ແລະ   ເໝາະສມົກບັຊາວກະສກິອນຂະໜາດນອ້ຍໃນຫ າຍໆແຂວງໃນຕາຕະລາງ 1  ສະ 

ແດງໃຫເ້ຫັນວີ່າ ແຂວງທີີ່ ມເີງ  ີ່ອນໄຂດາ້ນການຕະຫ າດແມ ີ່ນຊາວກະສກິອນໄດປ້ກູມນັຕ ົນ້ຫ າຍເຊັີ່ ນ: 

ແຂວງສາລະວນັ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ ແລະ ແຂວງບ ລິຄ  າໄຊ.  

ຕຳຕະລຳງ 1. ເນ ອ້ທີີ່ ການປກູມນັຕ ົນ້, ຜະລິດຕະພາບ ແລະ ຜນົຜະລິດປີ 2015 

ລ.ດ ແຂວງ 

ເນືັ້ອທ ່ ປ ກ 

(ເຮັກຕຳ) 

ເນືັ້ອທ ່ ເກບັກ ັ້ 

(ເຮັກຕຳ) 

ຜະລດິຕະພຳບ 

(ໂຕນ/ເຮັກຕຳ) 

ຜນົຜະລດິ 

(ໂຕນ) 

  2016 2016 2016 

1 ຜ ົງ້ສາລ ີ 670  670  6.99  4,680  

2 ຫ ວງນ  າ້ທາ 1,595  1,595  29.73  47,420  

3 ຫ ວງພະບາງ 2,215  2,215  23.00  50,940  

4 ຫວົພນັ 1,100  1,100  13.03  14,330  

5 ໄຊຍະບລູີ 15,120  15,120  34.59  522,930  

6 ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ 1,140  1,140  27.39  31,230  

7 ຊຽງຂວາງ 1,135  1,135  21.92  24,875  

8 ວຽງຈນັ 5,250  5,250  21.54  113,070  

9 ບ ລຄິ  າໄຊ 12,960  12,960  31.69  410,765  

10 
ຄ  າມ ີ່ວນ 1,780  1,780  23.88  42,510  

11 
ສະຫວນັນະເຂດ 2,815  2,815  24.02  67,625  

12 ໄຊສມົບນູ 1,425  1,425  17.26  24,600  

13 
ສາລະວນັ 18,060  18,060  28.89  521,765  

14 ເຊກອງ 1,180  1,180  26.09  30,790  

15 ຈ  າປາສກັ 7,670  7,670  60.00  460,200  

16 
ອດັຕະປ  1,695  1,695  24.94  42,270  

ລວມ 75,810  75,810  31.79  2,410,000  

ແຫ ງ່ທ ່ ມຳ: ສນູສະຖຕິິກະສກິ  າ, 2016. 
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2.1.3 ຄວາມສ  າຄນັຂອງມນັຕ ົນ້  

       ມນັຕ ົນ້ເປັນພ ດທີີ່ ຜະລິດຄາໂບໄຮເດ ດ ຫ   ທາດແປ້ງສງູຢູີ່ໃນຫວົ ແລະ ມທີາດໂປ ຕີນ 

ສງູປະມານ 25–30% ຢູີ່ນ  າໃບ. ໂດຍທົີ່ວໄປ, ຫວົມນັຕ ົນ້ສດົບນັຈນຸ  າ້ປະມານ 60-70% ແລະ ສີ່ວນ 

ທີີ່ ເຫ  ອສີ່ວນຫ າຍແມ ີ່ນທາດແປ້ງ, ເຍ ອ້ໃຍ ແລະ ທາດອາຫານຕີ່າງໆ ມນີ ້ າຕານຫນອ້ຍກວີ່າ 1% 

(Bradbury and Holloway, 1988) ແລະ ຫວົມນັຕ ົນ້ແຫງ້ມແີປ້ງສງູເຖງິ 70-80% ຖ ວີ່າມນັຕ ົນ້ເປັນ 

ພ ດທີີ່ ມແີຫ ີ່ງຄາໂບໄຮເດ ດທີີ່ ໃຫພ້ະລງັງານກບັຄນົ ແລະ ສດັໄດດ້ທີີີ່ ສດຸ (TTDI, http://www.tapioca 

thai.org/D.html). ບ ີ່ພຽງເທົີ່ ານ ັນ້ມນັຕ ົນ້ຍງັມຄີນຸຄີ່າທາງອາຫານເຊັີ່ ນ: ທາດອາຫານ, ແຮີ່ທາດ, ກດົ 

ອະມໂີນ. ນອກຈາກນ ັນ້ມນັຕ ົນ້ເປັນພ ດທີີ່ ມສີານຜິດຄ : ກດົໄຮໂດຣໄຊຍະນກິ (Hydrocy -anic acid) ທີີ່  

ເປັນອນັຕະລາຍຕ ີ່ ຄນົ ແລະ ສດັ. ສະນ ັນ້ບ ີ່ ຄວນກນິ ຫ   ນ  າໃຊຫ້ວົ ແລະ ໃບມນັຕ ົນ້ສດົ ສ  າລບັລຽ້ງ 

ສດັ ໂດຍບ ີ່ ໄດຜ້ີ່ານຂະບວນການປງຸແຕີ່ງ. ກີ່ອນຮບັປະທານ ຫ   ໃຊລ້ຽ້ງສດັ ຕອ້ງໄດປ້ງຸແຕີ່ງເພ ີ່ ອໃຫ້ 

ສານຜິດນ ັນ້ຫ ຼຸດລງົເຊັີ່ ນ: ຕ ົມ້, ໜ້ຶງແລວ້ ຈຶີ່ງກນິໄດ ້ ສີ່ວນການນ  າໃຊລ້ຽ້ງສດັຕອ້ງໄດເ້ຮັດເປັນມນັ 

ຕ ົນ້ໝກັ ຫ   ຜີ່ານການຕ ົມ້, ອບົແຫງ້, ຕາກແດດ 3-4 ວນັ ຈຶີ່ງນ າໄປລຽ້ງສດັ (Chalaem, 2013).  

ຕຳຕະລຳງ 2. ຄນຸຄີ່າທາງອາຫານທີີ່ ບນັຈຢຸູີ່ໃນຫວົ ແລະ ໃບມນັຕ ົນ້ 

ທຳດອຳຫຳນ ຫວົໜ່ວຍ ຫວົມນັຕ ົັ້ນສດົ ໃບມນັຕ ົັ້ນສດົ ຫວົມນັຕ ົັ້ນແຫັ້ງ ໃບມນັຕ ົັ້ນແຫັ້ງ 

ຄວາມຊຸີ່ມ % 
65 72 12-14 12-14 

ໂປ ຕີນ % 
1.1 6.5 2.8 21 

ເຍ ີ່ ອໃຍ % 
1.2 4.7 3.2 15 

ໄຂມນັ % 
0.47 1.8 1.2 5.9 

ຂີເ້ຖົີ່ າ % 
1.12 1.7 2.9 5.6 

ແຄນຊີ່ຽມ % 
0.1 0.52 0.3 1.7 

ຟດົສຟ ລດັ % 
0.15 0.09 0.4 0.26 

ໂປຕາຊຽມ % 
0.25 0.34 0.65 1.2 

ກດົອະມໂີນທີີ່ ຈ  າເປັນ         

ໄລຊນີ % 
0.02 0.37 0.06 1.6 

ທຣບິໂຕເຟນ % 
--  0.05  -- 0.2 

ທຣໂີອນນີ % 
0.01 0.27 0.03 1.17 

ເມດັໄທໂອນນີ % 
0.01 0.07 0.03 0.28 

ແຫ ງ່ທ ່ ມຳ: Buitrago, 1990.       

http://www/
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2.1.4 ຕະຫ າດມນັຕ ົນ້ຂອງໂລກ 

      ປດັຈບຸນັຜະລິດຕະພນັຂອງມນັຕ ົນ້ມຫີ າກຫ າຍ ໃນຕາຕະລາງ 3 ສະແດງໃຫເ້ຫັນວີ່າ 

ປະເທດທີີ່ ມ ີ ການສ ົີ່ງອອກຜະລິດຕະພນັມນັຕ ົນ້ຫ າຍທີີ່ ສດຸຂອງໂລກແມ ີ່ນປະເທດໄທ. ຊຶີ່ ງປະເທດໄທ 

ສ ົີ່ງອອກເປັນຫວົມນັສດົສງູເຖງິ 19.74 ລາ້ນໂຕນ ແລະ ຕາມມາດວ້ຍປະເທດຫວຽດນາມແມ ີ່ນ 4.79 

ລາ້ນໂຕນ ໃນປີ 2007.   

ຕຳຕະລຳງ 3. ການສ ົີ່ງອອກຜະລິດຕະພນັມນັຕ ົນ້ 

  ປະເທດທ ່ ສ ົ່ງອອກ (‘000 ໂຕນ) 

  
ຫວົມນັຕ ົັ້ນ

ສດົ 

ຜະລດິຕະພນັ  (‘000 ໂຕນ) 

  
ທຳດແປັ້ງ 

ສວ່ນປະກອບຂອງ

ຫວຳນ 
ຫວົມນັແຫັ້ງ ແປັ້ງ 

ໂລກ 27,212  1,572  32  6,497  6  

ອາເມລກິາ 573  46  1  127  2  

ຢໂູຣບ 970  16  --  256  1  

ອາຝະຣກິກາ 99  1  1  24  2  

ອາຊ ີ 25,560  1,510  30  6,088  --  

- ກ  າປເູຈຍ 7  3  --  --  --  

- ຈນີ 38  4  13  --  --  

- ອນິເດຍ 10  1  2  1  --  

- ອນິໂດເນເຊຍ 839  23  11  210  --  

- ມາລາເຊຍ 4  --  --  1  --  

- ຟິລິບປິີ່ ນ 4  --  --  1  --  

- ໄທ 19,738  1,422  --  4,559  --  

- ຫວຽດນາມ 4,789  --  --  1,317  --  

ແຫ ງ່ທ ່ ມຳ: Howeler, 2010.    

ສີ່ວນໃນຕາຕະລາງ 4 ແມ ີ່ນສະແດງໃຫເ້ຫັນວີ່າ ປະເທດທີີ່ ນ  າເຂ້ົາຜະລິດຕະພນັມນັຕ ົນ້ລາຍ 

ໃຫຍີ່ທີີ່ ສດຸຂອງໂລກແມ ີ່ນປະເທດຈນີ ຊຶີ່ ງການນ  າເຂ້ົາຜະລິດຕະພນັມນັຕ ົນ້ທຽບເປັນຫວົມນັສດົຫ າຍ 

ກວີ່າ 19 ລາ້ນໂຕນ ໃນປີ 2007.    



9 

 

ຕຳຕະລຳງ 4. ການນ າເຂ້ົາຜະລິດຕະພນັມນັຕ ົນ້ 

  ປະເທດທ ່ ນ  ຳເຂົັ້ຳ (‘000 ໂຕນ) 

  
ຫວົມນັຕ ົັ້ນ

ສດົ 

ຜະລດິຕະພນັ (‘000 ໂຕນ) 

  
ທຳດແປັ້ງ 

ສວ່ນປະກອບ

ຂອງຫວຳນ 
ຫວົມນັແຫັ້ງ ແປັ້ງ 

ໂລກ 29,181  1,956  50  6,783  16  

ອາເມລກິາ 589  85  13  98  4  

ຢລູບົ 6,266  113  2  1,650  3  

ອາຝະຣກິກາ 143  29  1  19  2  

ອາຊ ີ 22,127  1,706  35  5,013  8  

- ບງັກລາເດັດ 129  51  7  --  --  

- ຈນີ 19,002  892  14  4,672  --  

- ອນິເດຍ 2  --  1  --  --  

- ອນິໂດເນເຊຍ 680  306  --  --  --  

- ຍີີ່ ປຸີ່ນ 420  143  2  27  --  

- ເກາົຫ ີໃຕ ້ 1,176  35  --  302  --  

- ມາລາເຊຍ 281  118  2  4  --  

- ຟິລິບປິີ່ ນ 89  40  --  --  --  

- ໄທ 11  --  --  3  --  
 

ແຫ ງ່ທ ່ ມຳ: Howeler, 2010.    

ໃນປີ 2009 ການນ  າເຂ້ົາຫວົມນັຕ ົນ້ແຫງ້ຂອງຈນີໄດເ້ພີີ່ ມຂຶ້ນຫ າຍກວີ່າ 6 ລາ້ນໂຕນ ໃນນ ັນ້ 

ສີ່ວນໃຫຍີ່ແມ ີ່ນນ  າເຂ້ົາຈາກປະເທດໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ, ສີ່ວນໜອ້ຍນ າເຂ້ົາຈາກປະເທດອນິໂດເນ 

ເຊຍ ແລະ ປະເທດອ ີ່ນໆ ຊຶີ່ ງຕາຕະລາງ 5 ໄດສ້ະແດງໃຫເ້ຫັນວີ່າປະເທດໄທຍງັເປັນປະເທດສ ົີ່ງຜະ 

ລິດຕະພນັມນັຕ ົນ້ໄປຂາຍຢູີ່ຈນີຫ າຍກວີ່າປະເທດອ ີ່ນໆ ໃນບນັດາປະອາຊີ່ຽນ. ສີ່ວນ ສປປ ລາວ ກ ີ່ສ ົີ່ງ 

ໄປຂາຍໃຫຈ້ນີຜີ່ານໄທຈ  ານວນ 2,000 ໂຕນ.  
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ຕຳຕະລຳງ 5. ການນ  າເຂ້ົາມນັຕ ົນ້ແຫງ້ຈາກຫ າຍປະເທດຂອງຈນີປີ 2009 

ປະເທດ ມນັຕ ົັ້ນແຫັ້ງ (‘000 ໂຕນ) 

ໄທ 3,863 

ຫວຽດນາມ 2,011 

ອນິໂດເນເຊຍ 143 

ລາວ 2 

ປະເທດອ ີ່ນໆ 0.3 

ລວມທງັໝດົ 6,019 

ແຫ ງ່ທ ່ ມຳ: Howeler, 2010.    

ການນ  າໃຊຜ້ະລິດຕະພນັມນັຕ ົນ້ຢູີ່ພາຍໃນປະເທດຂອງ 10 ປະເທດໃນອາຊ ີຊຶີ່ ງຕາຕະລາງ 6 

ສະແດງໃຫເ້ຫັນວີ່າ ປີ 2007 ປະເທດຈນີເປັນປະເທດທີີ່ ມກີານຜູບ້ ລິໂພກຜະລິດຕະພນັມນັຕ ົນ້ຫ າຍ 

ທີີ່ ສດຸ ແລະ ຄວາມຕອ້ງການຫ າຍກວີ່າ 80% ຂອງຈ  ານວນ 22.3 ລາ້ນໂຕນແມ ີ່ນນ  າເຂ້ົາມາຈາກໃນ 

ບນັດາປະເທດໃນອາຊ.ີ ສີ່ວນໃຫຍີ່ຂອງມນັຕ ົນ້ແມ ີ່ນນ  າເຂ້ົາໃນຮບູແບບຂອງມນັແຫງ້ ແລະ ນ  າໃຊສ້  າ 

ຫ ບັການຜະລິດອາຫານສດັ ແລະ ອດຸສາຫະກ  າອ ີ່ ນໆ . ພຽງແຕີ່ປະມານ 10% ແມ ີ່ນໃຊເ້ປັນອາຫານ. 

ໃນທາງກງົກນັຂາ້ມ, ປະເທດອນິໂດເນເຊຍມຄີວາມຕອ້ງການພາຍໃນປະເທດປະມານ 20 ລາ້ນໂຕນ, 

ແຕີ່ປະມານ 50% ນ ັນ້ແມ ີ່ນນ  າໃຊເ້ປັນອາຫານ.  
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ຕຳຕະລຳງ 6. ຜນົຜະລິດ, ການສະໜອງ ແລະ ການນ  າໃຊມ້ນັຕ ົນ້ພາຍໃນປະເທດຢູີ່ໃນ 10 ປະເທດ 

ທີີ່ ຜະລິດມນັຕ ົນ້ໃນອາຊ ີປີ 2007 ຂ ມ້ນູຫວົມນັສດົ 

ປະເທດ 

ກຳນສະໜອງຢ ພ່ຳຍໃນປະເທດ 

(‘000 ໂຕນ) 

 

ກຳນນ  ຳໃຊັ້ຢ ຢ່ ພ່ຳຍໃນປະເທດ 

(‘000 ໂຕນ) 

ຜນົຜະລດິ ນ  ຳເຂົັ້ຳ ສ ົ່ງອອກ ໃຊັ້ພຳຍໃນ 
 

ບ ລິໂພກ ອຳຫຳນສດັ ໃຊັ້ທຳງອື່ນ ເສດເຫ ືອ 

ອາຊ ີ 72,912 22,779 23,511 64,243 
 

24,353 19,206 15,597  5,087  

- ໄທ 26,916  10  18,404  2,676  
 

883  135  312  1,346  

- 

ອິນໂດເນເຊຍ 
19,988  1,532  991  20,529  

 
9,974  400  7,555  2,600  

- ອິນເດຍ 8,232  6  16  8,222  
 

7,811  -- -- 412  

- ຫວຽດນາມ 8,193  --  3,762  4,431  
 

623  3,399  -- 410  

- ຈນີ 4,362  18,188  318  22,262  
 

2,015  15,098  5,018  131  

- ກ  າປເູຈຍັ 2,215  -- 12  2,203  
 

364  ˂1 1,728  111  

- ຟີລິບປິນ 1,871  161  5  2,027  
 

1,791  75  161  -- 

- ມາເລເຊຍ 430  610  3  1,036  
 

398  21  595  21  

- ສປປ ລາວ 233  13  --  126  
 

79  23  -- 23  

- ສີລງັກາ 220  22  ˂1 242  
 

154  55  22  11  
 

ແຫ ງ່ທ ່ ມຳ: FAOSTAT, Commodity Balances, July 2010 and CIAT, 2010.  

2.1.5  ຕະຫ າດມນັຕ ົນ້ໃນ ສປປ ລາວ 

       ຢູີ່ ສປປ ລາວ ມນັຕ ົນ້ທີີ່ ຊາວກະສກິອນປູກສີ່ວນຫ າຍແມ ີ່ນຂາຍໃຫບ້ ລິສດັ ໂດຍ 

ການຂາຍໃນ 2 ຮບູແບບຄ : ຂາຍເປັນຫວົມນັສດົ ແລະ ຫວົມນັທີີ່ ຊອຍຕາກແຫງ້ ຫ   ມນັແຫງ້. ຫວົ 

ມນັສດົສີ່ວນຫ າຍ ຂາຍໃຫໂ້ຮງງານແປ້ງ ແລະ ບ ລິສດັທີີ່ ມໂີຮງຊອຍ ຫ ງັຈາກທີີ່ ປຸງແຕີ່ງແລວ້ ຈຶີ່ ງ 

ສ ົີ່ງອອກ. ມນັແຫງ້ສີ່ວນຫ າຍແມ ີ່ນຂາຍໃຫຜູ້ປ້ະກອບການກີ່ອນ. ຫ ງັຈາກນ ັນ້ຜູປ້ະກອບການຈຶີ່ງຂາຍຕ ີ່  

ໃຫບ້ ລິສດັຫວຽດນາມ ແລະ ໄທ. ຕາມການລາຍງານຂອງໜງັສ ພີມ Vientiane Times, 2017. ຜະ 

ລິດຕະພນັມນັຕ ົນ້ທີີ່ ໄດສ້ ົີ່ງອອກແມ ີ່ນມຈີ  ານວນເພີີ່ ມຂຶນ້ທກຸໆປີ. ໃນປີ 2013 ມນູຄີ່າການສ ົີ່ງອອກມນັ 

ຕ ົນ້ແມ ີ່ນ 12.5 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ, ປີ 2014 ມນູຄີ່າການສ ົີ່ງອອກໄດເ້ພີີ່ ມຂຶ້ນເປັນ 15.3 ລາ້ນ 

ໂດລາສະຫະລດັ, ຮອດ ປີ 2015 ມນູຄີ່າການສ ົີ່ງອອກເພີີ່ ມເປັນ 31.7 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ ແລະ 

ປີ 2016 ມນູຄີ່າສ ົີ່ງອອກແມ ີ່ນສງູເຖງິ 81.2 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ. ຕະຫ າດສ ົີ່ງອອກຜະລິດຕະພນັ 

http://vientianetimes.org.la/
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ມນັຕ ົນ້ຂອງລາວສີ່ວນໃຫຍີ່ແມ ີ່ນສ ົີ່ງໄປປະເທດຈນີ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ ໂດຍຜີ່ານບ ລິສດັເອກະ 

ຊນົ.  

2.1.6 ການປງຸແຕີ່ງ ແລະ ການໃຊປ້ະໂຫຍກຂອງມນັຕ ົນ້ 

       ການປງຸແຕີ່ງມນັຕ ົນ້ມຫີ າຍວທີິ ແຕີ່ວທີິການປງຸແຕີ່ງທີີ່ ງ ີ່າຍທີີ່ ສດຸຄ  ການເຮັດຫວົມນັ 

ແຫງ້ ຫ   ມນັເສ້ັນ ເມ ີ່ອເກບັກູຫ້ວົມນັຕ ົນ້ມາແລວ້ ກ ີ່ນ  າສ ົີ່ງໄປຂາຍໃຫລ້ານມນັເພ ີ່ ອຈະປງຸແຕີ່ງເຮັດ 

ເປັນມນັແຫງ້ ຫ   ຊາວກະສກິອນບາງຄນົທີີ່ ມລີານເປັນຂອງຕນົເອງກ ີ່ປຸງແຕີ່ງກີ່ອນຈຶີ່ງນ  າໄປຂາຍ. ວທີິ 

ການປງຸແຕີ່ງ ແມ ີ່ນໃຊເ້ຄ ີ່ ອງຈກັຊອຍຫວົມນັຕ ົນ້ໃຫເ້ປັນເສ້ັນ ຫ   ແຜີ່ນໃຫສ້າມາດຕາກແດດແຫງ້ໄດ ້

ໄວຊອຍແລວ້ ກ ີ່ໃຊລ້ດົໄຖຍູໄ້ປຕາກຢູີ່ລານຕາກແດດ 3-5 ວນັ ຂຶນ້ກບັອາກາດ ແລະ ພນັມນັຕ ົນ້. 

ເມ  ີ່ອມນັແຫງ້ດແີລວ້ກ ີ່ ເກບັໄວ ້ເພ ີ່ ອສ ົີ່ງຂາຍຕ ີ່ ໄປ. ຕາມປກົກະຕິໃຊຫ້ວົມນັສດົ 2-2.5 ກໂິລກ າມ ເພ ີ່ ອ 

ຜະລິດມນັແຫງ້ໄດ ້1 ກໂິລກ າມ.   

ມນັອດັເມດັ: ຫ ງັຈາກມມີນັແຫງ້ແລວ້ ກ ີ່ສາມາດນ  າໄປຜະລິດ ເປັນມນັອດັເມດັ ໂດຍເຄ ີ່ ອງອດັ 

ເມດັທີີ່ ມຄີວາມຮອ້ນ ແລະ ຄວາມດນັສງູ ຫ ງັຈາກອດັເມດັແລວ້ຈະມລີກັສະນະເປັນເມດັຍາວປະມານ 

2-3 ຊງັຕີແມດັ ແລະ ມເີສ້ັນຜີ່ານສນູກາງປະມານ 1 ຊງັຕີເມດັ. ຄວາມຊຸີ່ມຢູີ່ປະມານ 14% ແລວ້ສ ົີ່ງ 

ໄປຂາຍຢູີ່ຕີ່າງປະເທດ ເພ ີ່ ອເປັນວດັຖດຸບີສ  າລບັຜະລິດອາຫານສດັ ຍອ້ນມນັອດັເມດັນີມ້ປີະລິມານ 

ທາດແປ້ງສງູກວີ່າ 65% ຈຶີ່ງເໝາະສມົສ  າລບັໃຊເ້ປັນແຫ ີ່ງພະລງັງານຂອງອາຫານສດັ.  

ມນັເສ້ັນ ແລະ ມນັອດັເມດັແມ ີ່ນສາມາດໃຊປ້ະໂຫຍດໄດຫ້ າຍຢີ່າງ ໂດຍສະເພາະແມ ີ່ນເປັນ 

ແຫ ີ່ງພະລງັງານທີີ່ ມລີາຄາຖ ກໃນການໃຊເ້ປັນສີ່ວນປະສມົໃນອດຸສາຫະກ  າອາຫານສດັ: ອາຫານງວົ, 

ອາຫານໝ,ູ ອາຫານສດັປີກ. ນອກຈາກນ ັນ້ຍງັສາມາດໃຊຜ້ະລິດເອທານອລ ເພ ີ່ ອທດົແທນເຊ ີ່ ອເພີີ່ ງ 

ອ ີ່ ນໆ ແລະ ຜະລິດເປັນເຫ ົ້າ.  

ແປ້ງມນັຕ ົນ້: ແປ້ງມນັຕ ົນ້ແມ ີ່ນຜະລິດຈາກຫວົມນັຕ ົນ້ສດົ ໂດຍຜີ່ານຂະບວນການປງຸແຕີ່ງຂອງ 

ໂຮງງານ. ປະເທດທີີ່ ປກູມນັຕ ົນ້ຫ າຍເຊັີ່ ນ: ບ າຊລິ, ໄນຈເີລຍ, ອນິໂດເນເຊຍ ແລະ ໄທນ ັນ້, ໄທເປັນ 

ປະເທດທີີ່ ໃຊຫ້ວົມນັຕ ົນ້ຜະລິດເປັນແປ້ງຫ າຍກວີ່າໝູີ່ ຊຶີ່ ງຖ ໄດວ້ ີ່າເປັນຜູຜ້ະລິດແປ້ງມນັຕ ົນ້ລາຍໃຫຍີ່ 

ຂອງໂລກ ແລະ ມກີານນ  າໃຊແ້ປ້ງມນັຕ ົນ້ເຂ້ົາໃນການຜະລິດອດຸສາຫະກ  າຕີ່າງໆເຊັີ່ ນ: ເສ ອ້ຜາ້, ໄມ ້

ອດັ, ເຈຍ້, ກາວ, ອາຫານ ແລະ ເຄ ີ່ ອງດ ີ່ ມ, ສານຄວາມຫວານ, ຢາປິີ່ ນປວົພະຍາດ ແລະ ອ ີ່ ນໆ 

(Howeler, 2010).   

ສ  າລບັ ສປປ ລາວ ຕາມການສ  າຫ ວດຂອງ ຊາວກະສິກອນສີ່ວນຫ າຍ (64%) ປກູມນັຕ ົນ້ສ  າ 

ລບັການບ ລິໂພກໃນຄອບຄວົ. ຕວົຢີ່າງເຊັີ່ ນໃນພາກເໜ ອຂອງປະເທດ 60% ຂອງຊາວກະສກິອນ 
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ທີີ່ ປກູມນັຕ ົນ້ ສ  າລບັການກນິເປັນອາຫານ ເຊັີ່ ນຢູີ່ແຂວງຜ ົງ້ສາລີ 88% ແລະ ແຂວງຫ ວງພະບາງ 

78%. ສີ່ວນພາກກາງປະມານ 78% ແລະ ພາກໃຕປ້ະມານ 56% ຂອງຄວົເຮ ອນທີີ່ ປກູແມ ີ່ນໃຊຫ້ວົ 

ເພ ີ່ ອກນິ. ບາງສີ່ວນຂອງຫວົມນັຕ ົນ້ແມ ີ່ນໃຊໃ້ນການລຽ້ງສດັ, ອດັຕາສີ່ວນສງູສດຸ ສ  າລບັການນ  າໃຊ ້

ລຽ້ງສດັນີແ້ມ ີ່ນຢູີ່ແຂວງຫວົພນັ 52%, ເຊກອງ 29% ແລະ ຫ ວງພະບາງ 22% ແຂວງທີີ່ ໃຊມ້ນັຕ ົນ້ 

ລຽ້ງສດັໜອ້ຍແມ ີ່ນແຂວງສາລະວນັ 3% ແລະ ຫ ວງນ ້ າທາ 4%. ຜນົຂອງການສ  າຫ ວດຍງັຊີໃ້ຫ ້

ເຫັນອກີວີ່າ ມຈີ  ານວນຄວົເຮ ອນສະເລີ່ຍປະມານ 19% ໄດຂ້າຍຫວົມນັຕ ົນ້ ຊຶ່ ງພາກເໜ ອກວມປະມານ 

20% ຂອງຈ  ານວນຄວົເຮ ອນທີີ່ ສ  າຫ ວດ, 15% ຢູີ່ພາກກາງ ແລະ 27% ແມ ີ່ນຢູີ່ໃນພາກໃຕ.້ ບນັ 

ດາແຂວງທີີ່ ຜະລິດມນັຕ ົນ້ຫ າຍແມ ີ່ນຫ ວງນ  າ້ທາ 81%, ສາລະວນັ 59% ແລະ ອດຸມົໄຊ 32%. 

ໃນນ ັນ້ແຂວງຜ ົງ້ສາລີ, ຫວົພນັ, ຫ ວງພະບາງ ແລະ ຊຽງຂວາງບ ີ່ ໄດຂ້າຍມນັຕ ົນ້. ມຈີ  ານວນ 64% 

ຂອງຊາວກະສກິອນໃນທົີ່ວປະເທດທີີ່ ນ  າໃຊຫ້ວົມນັຕ ົນ້ເພ ີ່ ອກນິ ໃນນ ັນ້ວທີິການປຸງແຕີ່ງແມ ີ່ນ 14% 

ແມ ີ່ນຊອຍຕາກເຮັດມນັແຫງ້ກີ່ອນຈຶີ່ງນ  າມາປງຸແຕີ່ງ, 56% ຜີ່ານການຕ ົມ້ຫວົສດົ, 20% ຈີີ່ຢູີ່ເຕົາໄຟ, 

ແລະ ປະມານ 10% ແມ ີ່ນ ໂດຍຜີ່ານການກະກຽມແບບອ ີ່ນໆ (Thiphavong et al., 2010).  

2.1.7 ສະພາບແວດລອ້ມທີີ່ ເໝາະສມົປກູມນັຕ ົນ້ 

      ໂດຍທົີ່ວໄປແລວ້ ມນັຕ ົນ້ສາມາດປກູໄດເ້ກ ອບທກຸພ ້ນທີີ່  ແລະ ມກີານຈະເລີນເຕີບໂຕ 

ໄດດ້ໃີນພ ້ນທີີ່ ດນິໂນນ, ດນິທີີ່ ມຄີວາມຊຸີ່ມ ແລະ ປະເພດດນິຊາຍ, ດນິໜຽວ, ດນິທີີ່ ເປັນອາຊດິປານ 

ກາງ pH ຢູີ່ໃນລະດບັ 4.5-7. ນອກນ ັນ້ມນັຕ ົນ້ຍງັສາມາດຈະເລີນເຕີບໂຕໃນພ ້ນທີີ່ ທີີ່ ດນິມຄີວາມ 

ອດຸມົສມົບນູຕ  ີ່າ ແລະ ທນົທານຕ ີ່ ຄວາມແຫງ້ແລງ້ ໂດຍສະເພາະພ ້ນທີີ່ ທີີ່ ມປີະລິມານນ  າ້ຝນົຕ  ີ່າ ຫ   

ຝນົຕກົບ ີ່ ປກົ ກະຕິ ຫ   ຊີ່ວງເວລາແຫງ້ແລງ້ແກີ່ຍາວ ຫ   ເກດີໄພແຫງ້ແລງ້ ປກູພ ດອ ີ່ ນໆບ ີ່ ໄດຮ້ບັຜນົ. 

ມນັຕ ົນ້ບ ີ່ ສາມາດຈະເລີນເຕີບໂຕໃນດນິທີີ່ ລະບາຍນ  າ້ບ ີ່ ໄດດ້,ີ ດນິອມົນ  າ້, ນ  າ້ຂງັ, ປະເພດດນິທີີ່ ເປັນ 

ກດົຫ າຍ ຫ   ເປັນດີ່າງສງູຄ ກນັກບັພ ດອ ີ່ ນໆ. 

 ມນັຕ ົນ້ມກີານຈະເລີນເຕີບໂຕໄດດ້ໃີນອນຸຫະພມູຢູີ່ລະຫວີ່າງ 25-29°C ແລະ ສາມາດທນົ 

ທານຕ ີ່ ອນຸຫະພມູທີີ່ ຂຶນ້ສງູເຖງິ 38°C, ແຕີ່ວີ່າຈະຢດຸການຈະເລີນເຕີບໂຕເວລາອນຸຫະພມູຕ  ີ່າກວີ່າ 

15 °C. ຖາ້ອນຸຫະພມູຕ  ີ່າກວີ່າ 0 °C ລ າຕ ົນ້ ແລະ ຫວົຂອງມນັຕ ົນ້ຈະຕາຍ (CIAT, 2013).  

2.1.8 ລກັສະນະຊວີະສາດ ແລະ ສາລີລະສາດຂອງມນັຕ ົນ້  

      ມນັຕ ົນ້ (Manihot esculenta Crantz), ເປັນໄມພຸ້ີ່ມຢ ນຕ ົນ້ທີີ່ ມຊີີວດິໃນຍກຸໃໝີ່ 

ຊຶີ່ ງໃຊລ້ຽ້ງຄນົປະມານ 500 ລາ້ນຄນົ ໃນປະເທດອາຝະຣກິກາ, ອາຊ ີແລະ ອາເມລິກາລາຕິນ. ມນັ 

ຕ ົນ້ ສີ່ວນຫ າຍແມ ີ່ນປູກໂດຍຊາວກະສກິອນຂະຫນາດນອ້ຍທີີ່ ມແີຫ ີ່ງຊບັພະຍາກອນຈ  າກດັ ປກູເພ ີ່ ອນ  າ 
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ໃຊຫ້ວົຂອງມນັຕ ົນ້ເປັນອາຫານຂອງຄນົ ໂດຍການນ  າໃຊສ້ດົທີີ່ ມໄີຊຍາໂນເຈນ (cyanogens) ຕີ່  າ ຫ    

ຜີ່ານການປຸງແຕີ່ງໃນຫ າຍຮບູແບບ ແລະ ຜະລິດຕະພນັ, ສີ່ວນຫ າຍແມ ີ່ນເປັນທາດແປ້ງ ແລະ ເປັນ 

ອາຫານສດັ. ເນ ີ່ອງຈາກວີ່າມນັຕ ົນ້ມຄີວາມທນົທານຕ ີ່ ກບັສະພາບແວດລອ້ມທີີ່ ມຄີວາມກດົດນັ, ບີ່ອນທີີ່  

ພ ດອາຫານອ ີ່ນໆບ ີ່ ສາມາດປກູໄດ ້ ແລະ ທງັເປັນພ ດທີີ່ ຕອ້ງການການເບິີ່ ງແຍງໜ້ອຍກວີ່າພ ດອີີ່ ນໆ. 

ສະນ ັນ້ມນັຕ ົນ້ຈຶີ່ ງເປັນພ ດທີີ່ ຖ ກພິຈາລະນາເພ ີ່ ອນ  າມາປູກຄ  າ້ປະກນັດາ້ນອາຫານຕ ີ່ ກບັຄວາມອດຶຢາກ. 

ພາຍໃຕເ້ງ  ີ່ອນໄຂສະພາບແວດລອ້ມທີີ່ ເໝາະສມົ, ປຽບທຽບການຜະລິດພະລງັງານກບັພ ດອາຫານຫ ກັ 

ທີີ່ ສ  າຄນັອ ີ່ ນໆ ມນັຕ ົນ້ມທີີ່າແຮງການໃຫຜ້ນົຜະລິດສງູຫ າຍ. ການຄ ົນ້ພບົຫ າ້ສດຸທີີ່ ສນູຄ ົນ້ຄວາ້ກະສກິ  າ 

ເຂດຮອ້ນສາກນົ (CIAT) ໃນປະເທດໂຄລ  າເບຍໄດສ້ະແດງໃຫເ້ຫັນເຖງິຄວາມສາມາດໃນການດດູ 

ຊມຶຄາບອນ ໃນອດັຕາທີີ່ ສງູຫ າຍ ພາຍໃຕລ້ະດບັຄວາມຊຸີ່ມ, ອນຸຫະພມູ ແລະ ລງັສຂີອງຕາເວັນສງູ 

ຊຶີ່ ງມຄີວາມສ  າພນັກບັຜນົຜະລິດໃນທກຸສະພາບແວດລອ້ມ. ເມ  ີ່ອປກູມນັຕ ົນ້ໃນສະພາບດນິບ ີ່ ດ ີ ແລະ 

ແຫງ້ແລງ້ເປັນເວລາດນົກວີ່າ 6 ເດ ອນ, ມນັຕ ົນ້ຈະຫ ຼຸດຜີ່ອນການປກົຄມຸຂອງໃບເພ ີ່ ອຫ ຼຸດຜີ່ອນການ 

ລະເຫີຍນ  າ້ຂອງຕ ົນ້, ໃບທີີ່ ຍງັເຫ  ອກ ີ່ຍງັສ ບຕ ີ່ ສງັເຄາະແສງ ແຕີ່ມນັໄດຫ້ ຼຸດອດັຕາຕ  ີ່າລງົຫ າຍ. ກນົໄກ 

ທາງສາລີລະສາດ ທີີ່ ສ  າຄນັຂອງມນັຕ ົນ້ທີີ່ ເຮັດໃຫມ້ນັຕ ົນ້ມຄີວາມທນົທານໂດດເດັີ່ ນຕ ີ່ ໄພແຫງ້ແລງ້ນ ັນ້ 

ແມ ີ່ນຮອູາກາດຂອງໃບມນັຕ ົນ້ຈະປິດຢີ່າງໄວວາ ໃນເງ ີ່ອນໄຂທີີ່ ຄວາມຊຸີ່ມໃນອາກາດຕ  ີ່າຫ າຍ ແລະ 

ຂາດນ  າ້ຢູີ່ໃນດນິ. ມນັຕ ົນ້ຈະປກົປ້ອງການລະເຫີຍນ  າ້ຂອງໃບ ໃນເວລາໄພແຫງ້ແລງ້ແກີ່ຍາວ ແລະ 

ມນັຕ ົນ້ຢູີ່ໃນສະພາບຂາດນ  າ້ມນັຈະໃຊນ້  າ້ໃນດນິຢີ່າງຊາ້ໆ. ກນົໄກການທນົທານຕ ີ່ ຄວາມແຫງ້ແລງ້ນີ ້

ສ ົີ່ງຜນົເຮັດໃຫມ້ນັຕ ົນ້ນ  າໃຊນ້  າ້ຢີ່າງມປີະສິດທິພາບສງູຂຶ້ນ. ມນັຕ ົນ້ມລີະບບົຮາກຟອຍບ ີ່ດປີານໃດ, 

ເມ  ີ່ອທຽບໃສີ່ກບັພ ດອ ີ່ ນໆ, ແຕີ່ມນັກ ີ່ສາມາດເຈາະເຂ້ົາໄປໃຕດ້ນິເລິກກວີ່າ 2 ແມດັ, ດ ັີ່ງນ ັນ້ຈຶີ່ງເຮັດໃຫ ້

ມນັຕ ົນ້ສາມາດຄ ົນ້ຫານ ້ າທີີ່ ເລິກມາໃຊປ້ະໂຫຍດລຽ້ງຕ ົນ້.  ໃບມນັຕ ົນ້ຈະຢດຸການຂະຫຍາຍຕວົເມ  ີ່ອໃບ 

ໃຫຍີ່ພ  ແລະ ຈະຫ ົີ່ນລງົເມ  ີ່ອໃບແກີ່. ມນັຕ ົນ້ບ ີ່ ຄ ພ ດອ ີ່ ນໆ ຈະບ ີ່ ຕາຍຍອ້ນອາກາດແຫງ້ແລງ້ ມນັຈະ 

ພກັໂຕຈນົກວີ່າຝນົຕກົລງົມາ (Mabrouk, 2014). 

2.1.9 ຄວາມຕອ້ງການທາດອາຫານຂອງມນັຕ ົນ້ 

      ມນັຕ ົນ້ກ ີ່ຕອ້ງການທາດອາຫານຄ ກນັກບັພ ດອ ີ່ ນໆ ແລະ ສາມາດເພີີ່ ມຜນົຜະລິດໄດ ້

ໂດຍ ການນ  າໃຊແ້ຫ ີ່ງທີີ່ ມາຂອງທາດອາຫານທີີ່ ຖ ກຕອ້ງ ແລະ ອດັຕາທີີ່ ເໝາະສມົຂອງທາດອາຫານ. 

ການ ຂາດທາດອາຫານທີີ່ ຈ  າເປັນ ໂດຍສະເພາະແມ ີ່ນທາດ N, P, K ຈະເຮັດໃຫສ້ະມດັຕະພາບ

ຂອງມນັຕ ົນ້ ຫ ຼຸດລງົທງັປະລິມານ ແລະ ຄນຸນະພາບ.  
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ກ. ທາດໄນໂຕ ເຈນ (N) 

   ທາດໂນໂຕ ເຈນ (N) ເປັນທາດອາຫານທີີ່ ມບີດົບາດສ  າຄນັໃນການເລັີ່ ງການຈະເລີນເຕີບໂຕ 

ຂອງຕ ົນ້ ເພ ີ່ ອໃຫລ້  າຕ ົນ້ໃຫຍີ່ແຂງແຮງ, ມໃີບຫ າຍ ແລະ ໃບໃຫຍີ່ໃນການຊີ່ວຍສງັເຄາະແສງ ແລະ 

ມລີະບບົຮາກທີີ່ ສມົບນູຢູີ່ໃນຊີ່ວງທ  າອດິ ຊຶີ່ ງຈະເຮັດໃຫມ້ນັຕ ົນ້ໃຫສ້ະມດັຕະພາບສງູ  (CIAT, 2015).  

ຂ. ທາດຟດົສຟ ຣສັ (P) 

    ທາດຟດົສຟ ຣສັ (P) ເປັນທາດອາຫານທີີ່ ມນັຕ ົນ້ບ ີ່ ຕອ້ງການປານໃດ. ໃນສະພາບປກົກະ 

ຕິມນັຕ ົນ້ມຄີວາມທນົທານຕ ີ່ ດນິທີີ່ ມປີະລິມານທາດຟດົສຟ ຣສັ (P) ຕ  ຳ່ກວີ່າພ ດອ ີ່ ນໆເຊັີ່ ນ: ສາລີ, ເຂ້ົາ 

ແລະ ຖ ົີ່ວເຫ  ອງ. ມນັຕ ົນ້ຈະເລີນເຕີບໂຕໃນດນິທີີ່ ມທີາດຟດົສຟ ຣສັຕ  ີ່າຫ າຍ ຖາ້ເປັນພ ດອ ີ່ ນຈ  າເປັນ 

ຕອ້ງໄດໃ້ສີ່ທາດຟດົສຟ ຣສັ (P) ຈຶີ່ງສາມາດຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ.້ ໃນຮາກຟອຍຂອງມນັຕ ົນ້ຈະຖ ກເຊ ອ້ 

ລາທີີ່  ເປັນປະໂຫຍດເຂ້ົາມາອາໃສຢູີ່ເຊ ອ້ລານີມ້ຊີ ີ່ ວ ີ່າໄມໂຄໄຣຊາ (Vesicular-arbuscular micorrhizae: 

VAM) ເຊ ອ້ລາຈະຜະລິດຂນົອີ່ອນເປັນເສ້ັນນອ້ຍໆຈ  ານວນຫ າຍ ຊຶີ່ ງເອີນ້ຂນົເຫ ົີ່ ານີວ້ ີ່າ ໄຮແຟ 

(hyphae) ແລະ ພວກມນັສາມາດດດູທາດຟດົສຟ ຣສັ (P) ໄດດ້ ີແລະ ມປີະສດິທິຜນົສງູກວີ່າຮາກທີີ່  

ບ ີ່ ມເີຊ ອ້ລາ ເພາະເຊ ອ້ລານີສ້າມາດຊອກຫາທາດຟດົສຟ ຣສັ (P) ໄດໃ້ນບ ລິເວນກວາ້ງ ແລະ ຊີ່ວຍ 

ມນັຕ ົນ້ດດູທາດຟດົສຟ ຣສັ (P) ຈາກດນິທີີ່ ມທີາດຟດົສຟ ຣສັ (P) ຕ ີ່ າຫ າຍ. ສະນ ັນ້ການຂາດທາດຟດົ 

ສຟ ຣສັ (P) ຈະບ ີ່ ແມ ີ່ນບນັຫາຫ ກັສ າລບັການປກູມນັຕ ົນ້ໃນອາຊ ີ (CIAT, 2015). 

ຄ. ທາດໂປຕດັຊຽມ (K) 

   ທາດໂປຕດັຊຽມ (K) ເປັນທາດອາຫານທີີ່ ມຄີວາມສ  າຄນັຫ າຍສ  າຫ ບັມນັຕ ົນ້ ຈາກການຄ ົນ້ 

ຄວາ້ທດົລອງໃນຫ າຍໂຄງການທີີ່ ດ  າເນນີຢູີ່ທ ົີ່ວໂລກ ສະແດງໃຫເ້ຫັນວີ່າການໃສີ່ທາດໂປຕດັຊຽມ (K) 

ບ ີ່ພຽງ ແຕີ່ເພີີ່ ມຜນົຜະລິດເທົີ່ ານ ັນ້ ຍງັເພີີ່ ມປະລິມານທາດແປ້ງ ເພາະທາດອາຫານໂປຕດັຊຽມ (K) 

ຊີ່ວຍເລັີ່ ງ ການເຕີບໂຕຂອງຫວົ ແລະ ການສະສມົທາດແປ້ງ ເຮັດໃຫຫ້ວົມນັໃຫຍີ່ ແລະ ປະລິມານ 

ທາດແປ້ງສງູ. ໂດຍທົີ່ວໄປ, ສະມດັຕະພາບ ແລະ ປະລິມານທາດແປ້ງຈະເພີີ່ ມຂຶນ້ ເມ  ີ່ອໃສີ່ທາດໂປ 

ຕດັຊຽມ (K) ເພີີ່ ມຂຶນ້ ແຕີ່ທາດໂປຕດັຊຽມ (K) ທີີ່ ມນັຕ ົນ້ຕອ້ງການກ ີ່ມຂີອບເຂດ ຖາ້ໃສີ່ K2O ໃນອດັຕາ 

ສງູກວີ່າ 80 ກໂິລກ າມ/ເຮກັຕາ ຈະເຮັດໃຫສ້ະມດັຕະພາບ ແລະ ປະລິມານທາດແປ້ງຫ ຼຸດລງົ. 

ການນ  າໃຊທ້າດໂປ ຕດັຊຽມ (K) ຍງັຊີ່ວຍຫ ຼຸດສານໄຊຍາໂນເຈນນກິ (cyanogenic) ຂອງຫວົ ແລະ 

ເພີີ່ ມຄວາມຕາ້ນ ທານຕ ີ່ ພະຍາດ ແລະ ແມງໄມສ້ດັຕພູ ດ. ນອກຈາກນ ັນ້ການໃສີ່ທາດໂປຕດັຊຽມ (K) 

ໃນລະດບັທີີ່ ເໝາະສມົກ ີ່ຈະເພີີ່ ມການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງລ  າຕ ົນ້ ແລະ ປບັປງຸຄນຸນະພາບຂອງທີ່ອນ 

ພນັນ  າ (CIAT, 2015).              
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2.1.10 ການນ  າເອົາທາດອາຫານອອກຈາກດນິຂອງມນັຕ ົນ້     

       ມນັຕ ົນ້ເປັນພ ດທີີ່ ມຊີ ີ່ ສຽງໃນການກ ີ່ໃຫເ້ກດີຄວາມຊຸດໂຊມຢີ່າງຮາ້ຍແຮງຂອງດນິ ຍອ້ນ 

ການດດູທາດອາຫານຈາກດິນຫ າຍເຮັດໃຫທ້າດອາຫານໃນດນິໝດົໄປ. ນີເ້ປັນການເຂ້ົາໃຈຜິດ, ຈາກ 

ການສງັເກດແບບງ ີ່າຍໆ ໂດຍທົີ່ວໄປມນັຕ ົນ້ກ ີ່ບ ີ່ ດດູເອົາທາດອາຫານຫ າຍກວີ່າພ ດອ ີ່ ນໆ ແລະ ເຮັດໃຫ ້

ດນິ ຊຸດ ໂຊມ. ສີ່ວນຫ າຍຊາວກະສກິອນຈະປກູມນັຕ ົນ້ໃນເຂດດນິທີີ່ ຂາດຄວາມອດຸມົສມົບນູທີີ່ ສດຸບ ີ່ ສາ 

ມາດປກູພ ດອ ີ່ ນໄດ.້ ການປກູມນັຕ ົນ້ຢີ່າງຕ ີ່ ເນ ີ່ອງສາມາດມຜີນົກະທບົເສຍຫາຍຕ ີ່ ທາດອາຫານ ແລະ 

ຄນຸສມົບດັ ທາງກາຍຍະພາບຂອງດນິ. ມຫີ ກັຖານທາງວທິະຍາສາດຢ ນຢນັວີ່າ ການປກູມນັຕ ົນ້ທີີ່ ມ ີ

ການຈດັການ ທີີ່ ດີສາມາດຫ ຼຸດຜີ່ອນການສນູເສຍທາດອາຫານ ແລະ ໄດຜ້ນົຜະລິດທີີ່ ສງູໃນເວລາທີີ່ ປກູ 

ມນັຕ ົນ້ຕ ີ່ ເນ ີ່ ອງເປັນເວລາຫ າຍປີໃນພ ້ນທີີ່ ເກົີ່ າ (CIAT, 2013).  

ການປກູມນັຕ ົນ້ສມົທຽບກບັປກູເຂ້ົາໄຮີ່ຢູີ່ໃນພ ້ນທີີ່ ດຽວກນັ ແລະ ປກູແບບຕ ີ່ ເນ ອງຫ າຍປີ ໂດຍ 

ບ ີ່ ໄດໃ້ສີ່ຝຸີ່ນສະແດງໃຫເ້ຫັນວີ່າ ປີທີ 4 ຜະລິດຕະພາບເຂ້ົາໄຮີ່ຫ ຼຸດລງົຈາກ 2.55 ໂຕນ/ເຮກັຕາ ມາ 

ເປັນສນູ ແລະ ຜະລິດຕະພາບຂອງມນັຕ ົນ້ກ ີ່ຫ ຼຸດລງົຈາກ 18.9 ໂຕນ/ເຮກັຕາ ມາເປັນ 6.4 ໂຕນ/

ເຮກັຕາ ເຫ  ອພຽງ 34% ທຽບໃສີ່ຜະລິດຕະພາບໃນປີທ  າອດິ (Nguyen Tu Siem, 1992 ແລະ CIAT, 

2013). ອກີຫ ກັຖານໜຶີ່ ງທີີ່ ສະແດງໃຫເ້ຫັນວີ່າການປູກມນັຕ ົນ້ແບບຕ ີ່ ເນ ີ່ອງເຮັດໃຫດ້ນິຊຸດໂຊມນ ັນ້ແມ ີ່ນ 

ຂ ມ້ນູຈາກການປກູມນັຕ ົນ້ຢີ່າງຕ ີ່ ເນ ີ່ອງໃນໄລຍະ 30 ປີ ໂດຍບ ີ່ ມກີານນ  າໃຊຝຸ້ີ່ນຢູີ່ໃນ 3 ພ ້ນທີີ່ ການ 

ຜະລິດຂອງຊາວກະສກິອນທີີ່ ປະເທດໄທ. ຜະລິດຕະພາບຂອງມນັຕ ົນ້ໄດຫ້ ຼຸດລງົຈາກ 28 ໂຕນ/ເຮກັຕາ 

ມາເປັນ 12-13 ໂຕນ/ເຮກັຕາ. ຢີ່າງໃດກ ຕາມ, ຄາດວີ່າພ ດອ ີ່ ນໆ ຜະລິດຕະພາບກ ີ່ຈະຫ ຼຸດລງົຄາ້ຍ 

ຄ ກນັ ຫ   ຍງັຮາ້ຍ ແຮງກວີ່າມນັຕ ົນ້ ຖາ້ວີ່າປກູ ໂດຍບ ີ່ ໄດໃ້ສີ່ຝຸີ່ນ, ເນ ີ່ອງຈາກທາດອາຫານໃນດນິ 

ໄດອ້ອກໄປນ  າຜນົຜະ ລິດຂອງພ ດທີີ່ ນ  າເອົາອອກໄປຈາກພ ້ນທີີ່  (Howeler, 2010).   

ໂດຍທົີ່ວໄປ ຫວົມນັຕ ົນ້ບນັຈນຸ  າ້ປະມານ 60-70% ແລະ ສີ່ວນທີີ່ ເຫ  ອສີ່ວນຫ າຍແມ ີ່ນທາດ 

ແປ້ງ, ເສ້ັນໃຍ ແລະ ທາດອາຫານຕີ່າງໆ. ໃນຕາຕະລາງທີ 7 ໄດສ້ະແດງໃຫເ້ຫັນວີ່າຫວົມນັຕ ົນ້ຈ  າ 

ນວນ 35.7 ໂຕນ/ເຮກັຕາ ຈະບນັຈທຸາດໄນໂຕ ເຈນ (N) ຈ ານວນ 55 ກໂິລກ າມ/ເຮກັຕາ, ທາດຟດົ

ສະຟ   ຣສັ (P) ຈ  ານວນ 13.2 ກໂິລກ າມ/ເຮກັຕາ ແລະ ທາດໂປຕດັຊຽມ (K) ຈ ານວນ 112 ກໂິລ 

ກ າມ/ເຮກັຕາ. ສມົທຽບມນັຕ ົນ້ກບັສາລີ ຊຶີ່ ງຜະລິດຕະພາບຂອງສາລີ 6.5 ໂຕນ/ເຮກັຕາ ຈະບນັຈ ຸ

ທາດໄນໂຕ ເຈນ (N) ຈ ານວນ 96 ກໂິລກ າມ/ເຮກັຕາ, ທາດຟດົສະຟ ຣສັ (P) ຈ  ານວນ 17.4 ກໂິລ 

ກ າມ/ເຮກັຕາ ແລະ ທາດອາຫານທາດໂປຕດັຊຽມ (K) ຈ ານວນ 26 ກໂິລກ າມ/ເຮກັຕາ. ທາດໄນໂຕ 

ເຈນ (N) ແລະ ທາດຟດົສະຟ ຣສັ (P)  ທີີ່ ເສຍໄປນ າຜນົຜະລິດຂອງສາລີຫ າຍກວີ່າມນັຕ ົນ້ ແຕີ່ 
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ທາດໂປຕດັຊຽມ (K) ແມ ີ່ນເສຍໄປນ າມນັຕ ົນ້ຫ າຍກວີ່າສາລີ. ອກີພ ດຊະນດິໜຶີ່ ງແມ ີ່ນສມົທຽບມນັຕ ົນ້ 

ກບັເຂ້ົາ ໂດຍຜະລິດຕະພາບຂອງເຂ້ົາ 4.6 ໂຕນ/ເຮກັຕາ ຈະບນັຈທຸາດໄນໂຕ ເຈນ (N) ຈ ານວນ 60 

ກໂິລກ າມ/ເຮກັຕາ, ທາດຟດົສະຟ ຣສັ (P) ຈ  ານວນ 7.5 ກໂິລກ າມ/ເຮກັຕາ ແລະ ທາດໂປຕດັຊຽມ 

(K) ຈ ານວນ 13 ກໂິລກ າມ/ເຮກັຕາ. ທາດໄນໂຕ ເຈນ (N) ທີີ່ ເສຍໄປນ າຜນົຜະລິດຂອງເຂ້ົາ 

ຫ າຍມນັຕ ົນ້ ແຕີ່ທາດຟດົສະຟ ຣສັ (P) ແລະ ທາດໂປຕດັຊຽມ (K)  ແມ ີ່ນເສຍໄປນ າມນັຕ ົນ້ຫ າຍ 

ກວີ່າເຂ້ົາ (CIAT, 2013).  

ຕຳຕະລຳງ 7. ສະເລີ່ຍການນ  າເອົາທາດອາຫານໄປກບັຜນົຜະລິດຂອງມນັຕ ົນ້ ແລະ ພ ດ 

ອ ີ່ ນໆໃນເວລາເກບັກູ,້ ທີີ່ ສະແດງຜນົຜະລິດທາດແຫງ້ເປັນກໂິລກ າມ/ເຮັກຕາ ແລະ ກໂິລ 

ກ າມ/ໂຕນ 

ພືດ 

ຜະລິດຕະພຳບ 

(ໂຕນ/ເຮັກຕຳ) 
(ກໂິລກ ຳມ/ເຮັກຕຳ) 

ຜະລິດຕະພນັທຳດແຫັ້ງ 

(ກໂິລກ ຳມ/ໂຕນ) 

ສດົ ແຫງ້ N P K N P K 

ຫວົມນັຕ ົນ້ສດົ 35.7 13.53 55 13 112 4.5 0.83 6.6 

ຫວົມນັດາ້ງສດົ 25.2 5.05 61 13 97 12 2.63 19.2 

ເມດັສາລີແຫງ້ 6.5 5.56 96 17 26 17.3 3.13 4.7 

ເມດັເຂ້ົາແຫງ້ 4.6 3.97 60 7.5 13 17.1 2.4 4.1 

ເມດັເຂ້ົາບາເລແຫງ້ 2.7 2.32 56 12 13 24.1 5.17 5.6 

ເມດັເຂ້ົາຟີ່າງແຫງ້ 3.6 3.1 134 29 29 43.3 9.4 9.4 

ເມດັຖ ົີ່ວແຫງ້ 1.1 0.94 37 3.6 22 39.6 3.83 23.4 

ເມດັຖ ົີ່ວເຫ  ອງແຫງ້ 1 0.86 60 15 67 69.8 17.79 77.9 

ຝກັຖ ົີ່ວດນິແຫງ້ 1.5 1.29 105 6.5 35 81.4 5.04 27.1 

ອວ້ຍສດົ 75.2 19.55 43 20 96 2.3 0.91 4.4 

ຢາສບູ/ໃບຢາແຫງ້ 2.5 2.1 52 6.1 105 24.8 2.9 50 

ແຫ ງ່ທ ່ ມຳ: CIAT, 2013 
     

 ນອກຈາກສນູເສຍທາດອາຫານໄປນ  າຫວົແລວ້ ມນັຕ ົນ້ກ ີ່ຍງັສນູເສຍທາດອາຫານໄປນ  າໃບ, 

ລ  າ, ງ ີ່າ ແລະ ຕ ອກີ. ໃນຕາຕະລາງ 8 ສະແດງໃຫເ້ຫັນວີ່າ ປູກໂດຍບ ີ່ ໃສີ່ຝຸີ່ນ ນ  າ້ໜກັທາດແຫງ້ 

ຂອງຕ ົນ້ 5.11 ໂຕນ/ເຮກັຕາ ມທີາດໄນໂຕ ເຈນ (N) ຈ ານວນ 69.1 ກໂິລກ າມ/ເຮກັຕາ, ທາດຟດົ

ສະຟ ຣສັ (P) ຈ  ານວນ 7.4 ກໂິລກ າມ/ເຮກັຕາ, ທາດໂປຕດັຊຽມ (K) ຈ ານວນ 33.6 ກິ
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ໂລກ າມ/ເຮກັຕາ, ທາດແຄຊຽມ (Ca) ຈ ານວນ 37.4 ກໂິລກ າມ/ເຮກັຕາ ແລະ ທາດແມກັນຊີຽມ 

(Mg) ຈ ານວນ 16.2 ກໂິລກ າມ/ເຮກັຕາ. ນ  າ້ໜກັຫວົ 10.75  ໂຕນ/ເຮກັຕາ ມທີາດໄນໂຕ ເຈນ (N) 

ຈ  ານວນ 30.3 ກໂິລກ າມ/ເຮກັຕາ, ທາດຟດົສະຟ ຣສັ (P) ຈ  ານວນ 7.5 ກໂິລກ າມ/ເຮກັຕາ, ທາດໂປ

ຕດັຊຽມ (K) ຈ ານວນ 54.9 ກໂິລກ າມ/ເຮກັຕາ, ທາດແຄຊຽມ (Ca) ຈ ານວນ 5.4 ກໂິລ 

ກ າມ/ເຮກັຕາ ແລະ ທາດແມກັນຊີຽມ (Mg) ຈ ານວນ 6.5 ກໂິລກ າມ/ເຮກັຕາ. ສີ່ວນໃບຫ ົີ່ນລງົນ  າ້ໜກັ 

1.55 ໂຕນ/ເຮກັຕາ ມທີາດໄນໂຕ ເຈນ (N) ຈ ານວນ 23.7 ກໂິລກ າມ/ເຮກັຕາ, ທາດຟດົສະຟ ຣສັ (P) 

ຈ  ານວນ 1.5 ກໂິລກ າມ/ເຮກັຕາ, ທາດໂປຕດັຊຽມ (K) ຈ ານວນ 4.0 ກໂິລກ າມ/ເຮກັຕາ, ທາດແຄ

ຊຽມ (Ca) ຈ ານວນ 24.7 ກໂິລກ າມ/ເຮກັຕາ ແລະ ທາດແມກັນຊີຽມ (Mg) ຈ ານວນ 4.0 ກິ

ໂລກ າມ/ເຮກັຕາ (CIAT, 2013). 

ຕຳຕະລຳງ 8. ສມົທຽບການກະຈາຍຕວົຂອງສານອາຫານໃນທາດແຫງ້ຂອງມນັຕ ົນ້ອາຍຸ 12 ເດ ອນ, 

ປກູ ໂດຍບ ີ່ ມກີານໃສີ່ຝຸີ່ນທີີ່  Carimagua, Colombia, ໃນປີ 1983/84 

  

ທຳດແຫັ້ງ 

(ໂຕນ/ເຮັກຕຳ) 

N P K Ca Mg     

(ກໂິລກ ຳມ/ເຮັກຕຳ) 

 
      

 ສີ່ວນເທິງ 5.11 69.1 7.4 33.6 37.4 16.2 

 ຫວົມນັຕ ົນ້ 10.75 30.3 7.5 54.9 5.4 6.5 

 ໃບຕກົຈາກຕ ົນ້ແລວ້ 1.55 23.7 1.5 4 24.7 4 

 ລວມທງັໝດົ 17.41 123.1 16.4 92.5 67.5 26.7 

ແຫ ງ່ທ ່ ມຳ: CIAT, 2013. 

ໃນຕາຕະລາງ 9 ແມ ີ່ນປກູໂດຍໃສີ່ຝຸີ່ນ ນ  າ້ໜກັຕ ົນ້ 6.91 ໂຕນ/ເຮກັຕາ ມທີາດໄນໂຕ ເຈນ 

(N) ຈ ານວນ 99.9 ກໂິລກ າມ/ເຮກັຕາ, ທາດຟດົສະຟ ຣສັ (P) ຈ  ານວນ 11.7 ກໂິລກ າມ/ເຮກັຕາ, 

ທາດໂປຕດັຊຽມ (K) ຈ ານວນ 74.3 ກໂິລກ າມ/ເຮກັຕາ, ທາດແຄຊຽມ (Ca) ຈ ານວນ 55.0 ກິ

ໂລກ າມ/ເຮກັຕາ ແລະ ທາດແມກັນຊີຽມ (Mg) ຈ ານວນ 15.3 ກໂິລກ າມ/ເຮກັຕາ. ນ  າ້ໜກັຫວົ 

13.97  ໂຕນ/ເຮກັຕາ ມທີາດໄນໂຕ ເຈນ (N) ຈ ານວນ 67.3 ກໂິລກ າມ/ເຮກັຕາ, ທາດຟດົສະຟ ຣສັ 

(P) ຈ  ານວນ 16.8 ກໂິລກ າມ/ເຮກັຕາ, ທາດໂປຕດັຊຽມ (K) ຈ ານວນ 102.1 ກໂິລກ າມ/ເຮກັຕາ, 

ທາດແຄຊຽມ (Ca) ຈ ານວນ 15.5 ກໂິລກ າມ/ເຮກັຕາ ແລະ ທາດແມກັນຊີຽມ (Mg) ຈ ານວນ 8.4 ກິ

ໂລກ າມ/ເຮກັຕາ. ສີ່ວນໃບຫ ົີ່ນລງົນ  າ້ໜກັ 1.86 ໂຕນ/ເຮກັຕາ ມທີາດໄນໂຕ ເຈນ (N) ຈ ານວນ 30.5 
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ກໂິລກ າມ/ເຮກັຕາ, ທາດຟດົສະຟ ຣສັ (P) ຈ  ານວນ 2.0 ກໂິລກ າມ/ເຮກັຕາ ແລະ ທາດໂປຕດັຊຽມ 

(K) ຈ ານວນ 7.1 ກໂິລກ າມ/ເຮກັຕາ, ທາດແຄຊຽມ (Ca) ຈ ານວນ 31.9 ກໂິລກ າມ/ເຮກັຕາ ແລະ 

ທາດແມກັນຊີຽມ (Mg) ຈ ານວນ 4.7 ກໂິລກ າມ/ເຮກັຕາ. ຢູີ່ໃນຫວົມນັຕ ົນ້ມທີາດໂປຕດັຊຽມ (K) 

ສງູກວີ່າທກຸທາດອາຫານສະແດງວີ່າ ໃນເວລາເກັບຜນົຜະລິດແມ ີ່ນໄດເ້ອົາທາດໂປຕດັຊຽມ (K) ອອກ 

ຈາກພ ້ນທີີ່ ຫ າຍກວີ່າໝູີ່ຄ ກນັ. ໃນເມ ີ່ອມທີາດອາຫານໄດກ້ະຈາຍຕວົຢູີ່ທກຸພາກສີ່ວນຂອງມນັຕ ົນ້ແລວ້ 

ເວລາເກບັຜນົຜະລິດມນັຕ ົນ້ບ ີ່ ຄວນຍາ້ຍສິີ່ ງເສດເຫ  ອຂອງມນັຕ ົນ້ອອກຈາກພ ້ນທີີ່  ຖາ້ຍາ້ຍສິີ່ ງເສດເຫ  ອ 

ອອກຈາກພ ້ນທີີ່ ແມ ີ່ນໄດເ້ຄ ີ່ ອນຍາ້ຍທາດອາຫານອອກຈາກພ ້ນທີີ່ ຄ ກນັ ການເຄ ີ່ ອນຍາ້ຍສິີ່ ງເສດເຫ  ອ

ຂອງພ ດນ ັນ້ສາມາດນ  າໄປສູີ່ການສນູເສຍ ແລະ ຂາດທາດອາຫານ ຊຶີ່ ງເປັນສາຍເຫດເຮັດໃຫດ້ນິຊຸດ 

ໂຊມໄດ ້(CIAT, 2013).  

ຕຳຕະລຳງ 9. ສມົທຽບການກະຈາຍຕວົຂອງສານອາຫານໃນທາດແຫງ້ຂອງມນັຕ ົນ້ອາຍຸ 12 ເດ ອນ, 

ປກູໂດຍມກີານໃສີ່ຝຸີ່ນທີີ່  Carimagua, Colombia, ໃນປີ 1983/84 

  

ທຳດແຫັ້ງ 

(ໂຕນ/ເຮັກຕຳ) 

N P K Ca Mg 

(ກໂິລກ ຳມ/ເຮັກຕຳ) 

 
      

 ສີ່ວນເທິງ 6.91 99.9 11.7 74.3 55 15.3 

 ຫວົມນັຕ ົນ້ 13.97 67.3 16.8 102.1 15.5 8.4 

 ໃບຕກົຈາກຕ ົນ້ແລວ້ 1.86 30.5 2 7.1 31.9 4.7 

 ລວມທງັໝດົ 22.74 197.7 30.5 183.5 102.4 28.4 

ແຫ ງ່ທ ່ ມຳ: CIAT, 2013. 

     

2.1.11 ເຕັກນກິການປກູມນັຕ ົນ້  

      ມນັຕ ົນ້ເປັນພ ດທີີ່ ປູກງ ີ່າຍ ແລະ ສາມາດຈະເລີນເຕີບໂຕໄດໃ້ນດິນຫ າຍປະເພດ ຍກົ 

ເວັນ້ດນິອມົ ນ  າ້ ແລະ ນ  າ້ຂງັ ເພາະວີ່າມນັຕ ົນ້ເປັນພ ດທີີ່ ບ ີ່ ມກັນ  າ້. ແຕີ່ການປກູມນັຕ ົນ້ໃຫໄ້ດຮ້ບັ 

ຜນົຜະລິດສງູ ແລະ ມຄີວາມຍ ນຍງົນ ັນ້ແມ ີ່ນບ ີ່ ງ ີ່າຍ ຈ  າເປັນຕອ້ງມຄີວາມຮູດ້າ້ນເຕັກນກິການປູກຝງັ 

ແລະ ການຈດັການສວນມນັຕ ົນ້ຢີ່າງເໝາະສມົ ຈຶີ່ງສາມາດປກູມນັຕ ົນ້ໄດຕ້ ີ່ ເນ ີ່ອງ ແລະ ໄດຮ້ບັຜນົດີ. 

ບາງເຕັກນກິ ຕ ົນ້ຕ ນີແ້ມ ີ່ນມຄີວາມສ  າຄນັຕ ີ່ ການປູກມນັຕ ົນ້.  
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ກ. ຄດັເລ ອກພ ້ນທີີ່  

   ມນັຕ ົນ້ສາມາດຈະເລີນເຕີບໂຕໄດດ້ໃີນພ ້ນທີີ່ ທີີ່ ດິນເປັນດນິຊາຍ ແລະ ດິນໜຽວ, ແຕີ່ບ ີ່ ມ ີ

ຄວາມທນົທານຕ ີ່ ນ  າ້ ແລະ ບ ີ່ ສາມາດຈະເລີນເຕີບໂຕໃນດນິອມົນ  າ້ ຫ   ນ  າ້ຂງັ. ສະນ ັນ້, ການຄດັເລ ອກ 

ພ ້ນທີີ່ ຄວນເປັນດນິໂນນ ຫ   ບີ່ອນທີີ່ ບ ີ່ ມນີ  າ້ຂງັເພ ີ່ ອປກູມນັຕ ົນ້ ຈຶີ່ງໄດຮ້ບັຜນົດ ີ(CIAT, 2015). 

ຂ. ວທີິການກະກຽມດນິ 

   ໂດຍທົີ່ວໄປແລວ້ ການກຽມດນິສາມາດນ າໃຊຈ້ກົກຽມຫ ງັຈາກອະນາໄມພ ້ນທີີ່ ແລວ້ ຫ   

ລດົໄຖ ກຽມດວ້ຍການໄຖດນິ. ການກຽມດນິດວ້ຍການໃຊຈ້ກົແມ ີ່ນການໃຊຈ້ກົຂດຸເປັນຂມຸແລວ້ ຈຶີ່ງປູກ, 

ການກຽມດິນດວ້ຍການໃຊຈ້ກົຜນົຜະລິດຂອງມນັຕ ົນ້ອາດຈະຕ  ີ່າກວີ່າ ແຕີ່ບ ີ່ ໄດລ້ງົທຶນຫ າຍ ຖາ້ເປັນ 

ພ ້ນທີີ່ ດນິຄອ້ຍຊນັ ການກຽມດນິແບບໃຊຈ້ກົ ຫ   ແບບບ ີ່ ໄຖນີ ້ ການເຊາະເຈ ີ່ອນຂອງດິນກ ີ່ໜອ້ຍ. 

ການນ  າ ໃຊລ້ດົໄຖໃຫຍີ່ກຽມດນິຜນົຜະລິດຈະສງູກວີ່າ ແຕີ່ໄດລ້ງົທຶນຫ າຍ.  ອກີບນັຫາໜຶີ່ ງການໃຊ ້

ລດົໄຖກຽມດນິອາດເຮັດໃຫຊ້ ັນ້ໜາ້ດນິແໜນ້ ຖາ້ບ ີ່ ຍກົຄ ູ ແລະ ເຮັດໃຫເ້ກດີການເຊາະເຈ ີ່ອນຫ າຍ 

ຖາ້ເປັນດິນ ຄອ້ຍຊນັ. ການກຽມດນິດວ້ຍລດົໄຖກ ີ່ມຈີດຸດ ີ ເພາະພວກເສດພ ດທີີ່ ຕກົຄາ້ງໃນສວນຈະ

ຖ ກໄຖຖມົເຮັດ ໃຫພ້ວກເສດພ ດດ ັີ່ງກ ີ່າວເນົີ່ າເປັນຝຸີ່ນ. ການໄຖແມ ີ່ນໄຖເລິກປະມານ 20-30 ຊງັຕີ

ແມດັ. ການໄຖ ຄ ັງ້ທ  າອດິ ຖາ້ເປັນດນິບຸກເບີກໃໝີ່ໃຫໃ້ຊຈ້ານໄຖ 3 ຈານ, ຕາກດນິໄວປ້ະມານ 7 

ວນັ ແລວ້ໃຊຈ້ານໄຖ 7 ຈານ ໄຖຄ ັງ້ທີີ່  2. ການຍກົຄແູມ ີ່ນໃຫຖ້າ້ຮອດຍາມປກູຈຶີ່ ງຍກົ, ຍກົຄແູລວ້ 

ກ ີ່ ເລີີ່ ມປກູເລີຍດນິ ຈ ີ່ງບ ີ່ ແໜນ້. ໄລຍະຫີ່າງລະຫວີ່າງແຕີ່ລະຄ ູ1 - 1.2 ແມດັ (CIAT, 2015). 

ຄ. ແນວພນັມນັຕ ົນ້ 

   ມນັຕ ົນ້ແມ ີ່ນມຫີ າຍແນວພນັ ການຄດັເລ ອກແນວພນັໃຫເ້ໝາະສມົກບັທ້ອງຖິີ່ນແມ ີ່ນມ ີ

ຄວາມສ  າຄນັຫ າຍ. ໃນຕາຕະລາງທີີ່  9 ແມ ີ່ນ ການທດົລອງ ແລະ ປະເມນີຜນົແນວພນັມນັຕ ົນ້ຂອງ 

ສະຖາບນັຄ ົນ້ຄວາ້ກະສກິ  າ, ປີ່າໄມ ້ ແລະ ພດັທະນາຊນົນະບດົປີ 2006/2007. ການປະເມນີຜນົ 

ເຫັນວີ່າ ພນັກະເສດສາດ 50 ຜະລິດຕະພາບສງູກວີ່າໝູີ່ 41 ໂຕນ/ເຮກັຕາ ແລະ ທາດແປ້ງບນັຈ ຸ

ແມ ີ່ນ 28%, ແຕີ່ ພນັນີກ້ ີ່ມສີານຜິດທີີ່ ມຊີ ີ່ ວ ີ່າ ໄຮໂດ ໄຊຍາໄນ (Hydrogen cyanide ຫ   HCN) ສງູ 

ເຖງິ 400 ppm. ແນວພນັຫາ້ນາທີຂອງໄທ HCN ມພີຽງ 30 ppm. ສານຜິດດ ັີ່ງກ ີ່າວແມ ີ່ນຢາຍຢູີ່ 

ທກຸພາກສີ່ວນ ຂອງມນັຕ ົນ້.  

 

 



21 

 

ຕຳຕະລຳງ 10. ຜນົຂອງການທດົລອງ ແລະ ປະເມນີແນວພນັທີີ່ ສນູຄ ົນ້ຄວາ້ເຂ້ົາ ແລະ ພ ດເສດ 

ຖະກດິທີີ່ ນາພອກປີ 2006/2007 

ແນວພນັມນັຕ ົັ້ນ 
ສ ນນຳພອກ, ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ 2006/07 

HCN 

(ppm) 
ຜະລິດຕະພຳບ (ໂຕນ/ເຮັກຕຳ) ຄອທຳດແຫັ້ງ (%) 

ກະເສດສາດ 50 41 28 400 

ລະຢອງ 60 24 21 200 

ລະຢອງ 72 28 24 200 

ລະຢອງ 90 28 25 200 

Nep 
13 28 20 

ຫ້ານາທີ 17 19 30 

ແຫ ງ່ທ ່ ມຳ: Aye, 2011.   

 

ງ. ການຄດັເລ ອກທີ່ອນພນັ 

   ມນັຕ ົນ້ເປັນພ ດທີີ່ ປູກດວ້ຍທີ່ອນພນັ, ສະນ ັັ້ນການຄດັເລ ອກທີ່ອນພນັທີີ່ ດຈີ ຶີ່ງມຄີວາມສ  າຄນັ 

ຫ າຍ. ທີ່ອນພນັທີີ່ ຈະຄດັເລ ອກໄວປ້ກູຄວນມອີາຍລຸະຫວີ່າງ 8-12 ເດ ອນ. ຄວນເລ ອກທີ່ອນພນັທີີ່  

ໃຫຍີ່ ເໝາະສມົ, ມຕີາຖີີ່ , ປອດພະຍາດ ແລະ ແມງໄມສ້ດັຕພູ ດ. ທີ່ອນພນັທີີ່ ມຄີນຸນະພາບດກີ ີ່ຈະເຮັດ 

ໃຫມ້ຄີວາມງອກທີີ່ ດ,ີ ມລີະບບົຮາກຫ າຍ ແລະ ຮາກຈະພດັທະນາເປັນຫວົມນັຈະສ ົີ່ງຜນົໃຫມ້ຜີນົ 

ຜະລິດທີີ່  ສງູ (CIAT, 2015).  

ຈ. ການເກບັຮກັສາທີ່ອນພນັ   

   ທີ່ອນພນັມຄີວາມສ າຄນັຫ າຍ ສ າລບັເກບັໄວ ້ ເພ ີ່ ອໃຊປ້ກູໃນລະດກູານຕ ີ່ ໄປ, ສະນ ັັ້ນຈະ

ຕັ້ອງຮ ັ້ວທິ ການເກບັຮກັສາ ແລະ ໄລຍະເວລາທີີ່ ສາມາດເກບັໄວ.້ ຖາ້ເກບັໄວດ້ນົຈະອອກຮາກ ແລະ 

ຍອດຫ າຍ, ຄວາມງອກຂອງທີ່ອນພນັຈະຫ ຼຸດລງົ. ໂດຍທົີ່ວໄປແລວ້, ຫ ງັຈາກເກບັກູບ້ ີ່ ຄວນເກບັຮກັ 

ສາທີ່ອນ ພນັໄວດ້ນົກວີ່າ 2 ເດ ອນ, ດທີີີ່ ສດຸແມ ີ່ນເກບັໄວປ້ະມານ 1 ຫາ 2 ອາທິດ. 

ວທີິເກບັທີ່ອນພນັແມ ີ່ນມດັເປັນລ  າຍາວ, ແຕີ່ລະມດັ 25 ລ  າ ແລະ ເອົາໄປຕ ັງ້ເປັນກອງໄວ ້ 

ແຕີ່ລະກອງ 5-6 ມດັ ບ ີ່ ຕອ້ງຕ ັງ້ຕິດກນັ ເພ ີ່ ອໃຫລ້ມົສາມາດລີ່ວງໄດ,້ ຖາ້ກອງໃຫຍີ່ຫ າຍລມົບ ີ່ ລີ່ວງ 

ຈະເກດີເຊ ອ້ລາ ຫ   ເພຍ້ແປ້ງ. ຖາ້ທີ່ອນພນັຖ ກແດດຫ າຍຈະແຫງ້ໄວ ຖາ້ຮ ົີ່ມຫ າຍກ ີ່ຈະເກດີເຊ ອ້ລາ 

ແລະ ເພຍ້ແປ້ງຄ ກນັ, ຄວນເກບັໄວຢູ້ີ່ກອ້ງຕ ົນ້ໄມໃ້ຫມ້ແີສງແດດສີ່ອງໃສີ່.   
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ການເກບັຮກັສາອີກວທີິໜຶີ່ ງແມ ີ່ນເກັບໄວຢູ້ີ່ສວນບ ີ່ ຕດັ ຕອ້ງການຈະປກູເມ  ີ່ອໃດຈຶີ່ງໄປຕດັໄວ ້3-

4 ວນັ ກ ີ່ນ າເອົາໄປປກູເລີຍ (CIAT, 2015).  

ສ. ການກະກຽມທີ່ອນພນັ 

   ທີ່ອນພນັແມ ີ່ນຕອ້ງໄດກ້ຽມກີ່ອນປກູ ສີ່ວນຫ າຍແມ ີ່ນໃຊເ້ລ ີ່ ອຍຕດັ ເພ ີ່ ອຫ ີກເວັ້ນບ ີ່ ໃຫທ້ີ່ອນພນັ 

ຖ ກກະທບົ ແລະ ແຕກການຕດັແມ ີ່ນຕດັຊ ີ່ .  ຄວນໃຊ ້ 2 ໃນ 3 ສີ່ວນຈາກທາງກກົຫາສີ່ວນກາງ 

ຂອງລ  າເພ ີ່ ອປກູເທົີ່ ານ ັນ້. ຄວາມຍາວຂອງທີ່ອນພນັທີີ່ ຈະປກູແມ ີ່ນ 20-25 ຊມ (ມຕີາບ ີ່ ຕ  ີ່າກວີ່າ 5 

ຕາ). ທີ່ອນພນັມນັຕ ົນ້ມຕີາຢາຍຕາມຂ ຂ້ອງທີ່ອນພນັ ຊຶີ່ ງຕາເປັນບີ່ອນແຕກງອກອອກເປັນຕ ົນ້ມນັຕ ົນ້. 

ຖາ້ໃຊ ້ທີ່ອນພນັນອ້ຍ ຫ   ສ ັນ້ຈ  ານວນທາດອາຫານທີີ່ ມຢີູີ່ໃນທີ່ອນພນັຈະມໜີອ້ຍບ ີ່ ພຽງພ  ຕ ົນ້ງອກອອກ 

ມາກ ີ່  ຈະນອ້ຍ ແລະ ບ ີ່ ແຂງແຮງ. ອກີບນັຫາໜຶີ່ ງທີ່ອນພນັນອ້ຍ ຫ   ສ ັນ້ຈະແຫງ້ຕາຍງ ີ່າຍ (CIAT, 

2015).   

ຊ. ວທີິການປກູ 

   ໂດຍທົີ່ວໄປແລວ້ ມນັຕ ົນ້ເຄີຍປກູດວ້ຍ 3 ວທີິຄ : ປກູແບບນອນ, ປກູແບບເນີງ້ ແລະ ປູກ 

ແບບຕ ັງ້.  

- ວທີິປກູແບບນອນ: ແມ ີ່ນຂດຸເປັນຂມຸເອົາທີ່ອນພນັລງົໃສີ່ແລວ້ຖມົດວ້ຍດນິ ຫ   ເຮັດເປັນ 

ຮີ່ອງເລິກ ປະມານ 5-10 ຊມ, ວາງທີ່ອນພນັລງົລວງນອນແລວ້ຖມົດິນໃສີ່.  

- ວທີິປູກແບບເນີງ້: ປກັທີ່ອນພນັລງົໄປໃນດນິ 2/3 (2 ສີ່ວນລງົໄປໃນດນິ ແລະ ເຫ  ອ 

1 ສີ່ວນຢູີ່ເທິງໜ້າດນິ) ແລະ ອີ່ຽງໄປເບ ້ອງໜຶີ່ ງ. ສີ່ວນຫ າຍມນັເປັນຫວົຢູີ່ເບ ້ອງດຽວ ແລະ ມກັລ ົມ້ລງົ.  

- ວທີິປູກແບບຕ ັງ້: ປກັທີ່ອນພນັລງົໄປໃນດນິປະມານເຄິີ່ ງໜຶີ່ ງ. ປກູວທີິນີ ້ຈະງອກໄວ.  

ໝາຍເຫດ: ການປກູແບບຕ ັງ້ແລະເນີງ້ ໃຫສ້ງັເກດເບິີ່ ງຕາ, ບ ີ່ຄວນປກູກບັດາ້ນ (CIAT, 2015).  

ຍ. ການປກູພ ດສະຫ ບັກບັມນັຕ ົນ້  

   ມນັຕ ົນ້ເປັນພ ດທີີ່ ໃຫຍີ່ຊາ້ໃນຊີ່ວງໄລຍະທ າອດິ. ການປກູມນັຕ ົນ້ສະຫ ບັກບັພ ດທີີ່ ມອີາຍຸ 

ສ ັນ້ ເຊັີ່ ນ: ຖ ົີ່ວຟກັຍາວ, ຖ ົີ່ວດນິ, ຖ ົີ່ວຂຽວ ແລະ ພ ດອ ີ່ ນໆ ແມ ີ່ນເປັນຜນົດກີບັດິນ ແລະ ເປັນ 

ການນ  າໃຊດ້ນິໃຫເ້ກດີປະໂຫຍດສງູສດຸ, ເພີີ່ ມຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງພ ດຕີ່າງໆ.   

ຜນົປະໂຫຍດໃນການປູກພ ດສະຫ ບັ:  1). ພ ດຕະກນຸຖ ົີ່ວຈະຊີ່ວຍດຶງເອົາໄນໂຕ ເຈນ (N) 

ຈາກອາກາດມາໃຊ,້ ຊຶີ່ ງເປັນການຈດັການມນັຕ ົນ້ໃຫໄ້ດຮ້ບັປະໂຫຍດຈາກຖ ົີ່ວ; 2). ຫ ຼຸດຜີ່ອນແຮງ 

ງານເສຍຫຍາ້; 3). ຊີ່ວຍປ້ອງກນັການຊະລາ້ງ ແລະ ການເຊາະເຈ ີ່ອນຂອງດິນ (CIAT, 2015).   
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ດ. ການເຊາະເຈ ີ່ອນຂອງດິນ  

   ຢູີ່ ສປປ. ລາວ, ມນັຕ ົນ້ນຍິມົປູກຢູີ່ໃນທີີ່ ດນິເນນີພຕູ  ີ່າໆສງູໆ ຫ   ດນິຄອ້ຍຊນັ. ທງັສອງກ  

ລະນນີີຈ້ະເຮັດໃຫເ້ກດີການເຊາະເຈ ີ່ອນຂອງດິນຢີ່າງຮາ້ຍແຮງໄດ.້ ດນິທີີ່ ລະດບັຄອ້ຍຊນັຕ  ີ່າ ບ ີ່ ມກີານ 

ຄຸມ້ຄອງດນິທີີ່ ເໝາະສມົກ ີ່ສາມາດເກດີການເຊາະເຈ ີ່ອນຂອງດນິໄດຄ້ ກນັ. ບາງເຕັກນກິທີີ່ ຊ ີ່ວຍປ້ອງກນັ 

ການເຊາະເຈ ີ່ອນ: 1) ການໄຖດນິໜອ້ຍ ຫ   ບ ີ່ ໄຖ ກ ີ່ ເປັນວທີິທີີ່ ມປີະສດິທິຜນົໃນການຫ ຼຸດຜີ່ອນການ 

ເຊາະເຈ ີ່ອນຂອງດນິ;  2) ເຮັດຄທີູີ່ ມຄີວາມຍາວໄປຕາມແລວລະດບັຂອງໜາ້ດນິຊີ່ວຍຫ ຼຸດຜີ່ອນການ 

ໄຫ ລງົຂອງນ  າ້ຝນົ ແລະ ການເຊາະເຈ ີ່ອນຂອງດິນໃນພ ້ນທີີ່ ເນນີພທີູີ່ ມຄີວາມຄອ້ຍຊນັຕ  ີ່າ; 3) ການ 

ໃຊເ້ສດພ ດ ຫ   ຫຍາ້ ຫ   ຕ ເຟ ອງປກົຫຸມ້ໜາ້ດນິຊີ່ວຍເພີີ່ ມການຊ ມຂອງນ ້ າ, ປ້ອງກນັດນິຈາກຜນົ 

ກະທບົໂດຍກງົຂອງເມດັນ  າ້ຝນົ, ຫ ຼຸດຜີ່ອນການໄຫ ຂອງນ  າ້ຝນົ ແລະ ການເຊາະເຈ ີ່ອນຂອງດນິໄດ ້

ຢີ່າງດ;ີ 4) ການປກູພ ດເປັນແລວປ້ອງກນັທີີ່ ເປັນແຖວຍາວຢູີ່ໃນລະດບັໜາ້ດນິທີີ່ ສງູເທົີ່ າກນັ (Contour 

lines) ເຊັີ່ ນ: ປກູຫຍາ້ທີີ່ ຕດັໄປນ າໃຊໄ້ດ ້ (ຫຍາ້ກນີ,ີ ຫຍາ້ມລູາໂຕ) ຊີ່ວຍຫ ຼຸດຜີ່ອນການໄຫ ລງົຂອງ 

ນ  າ້ຝນົ ແລະ ການເຊາະເຈ ີ່ອນຂອງດນິ. ນອກນ ັນ້ກ ີ່ສາມາດໃຊເ້ປັນອາຫານໃຫສ້ດັລຽ້ງ. ໃນຕາ 

ຕະລາງທີ 11 ສະແດງເຖງິການສນູເສຍຂອງດນິຈາກການເຊາະເຈ ີ່ອນ (CIAT, 2015).   

ຕຳຕະລຳງ 11. ຜນົການທດົລອງຄວບຄມຸການເຊາະເຈ ີ່ອນຂອງດນິທີີ່ ທະນາຄານງວົ, ແຂວງຊຽງ 

ຂວາງ (2007-08)   

ລ.ດ ສິ່ ງທດົລອງ 

ນ  ັ້ຳໜກັດນິແຫັ້ງ 

ທ ່ ສ ນເສຍ  

(ໂຕນ/ເຮັກຕຳ) 

1 ປກູແບບຊາວບາ້ນ, ປກູ 2 ທີ່ອນ/ຂມຸ, ບ ີ່ ເຮັດຄ:ູ 0.9x0.9 ແມດັ 16.8 

2 ບ ີ່ ເຮັດຄ,ູ ໃສີ່ຝຸີ່ນ, ປນູຂາວ; ປ ກ 1 ທີ່ອນ/ຂມຸ: 0.9x0.9 ແມດັ 11 

3 ປກູຖ ົີ່ວດິນສະຫ ບັ 2 ແຖວ; ໃສີ່ຝຸີ່ນ, ປນູຂາວ; ປ ກ 1 ທີ່ອນ/ຂມຸ: 0.9x0.9 ແມດັ 8.5 

4 ປກູໝາກນດັເປັນແຖວຄມຸ; ໃສີ່ຝຸີ່ນ, ປນູຂາວ; ປ ກ 1 ທີ່ອນ/ຂມຸ: 0.9x0.9 ແມດັ 10 

5 ປກູຫຍາ້ປດັສະປາລອມ ແຖວຄມຸ; ໃສີ່ຝຸີ່ນ, ປນູຂາວ; ປ ກ 1 ທີ່ອນ/ຂມຸ: 0.9x0.9 ແມດັ  6.6 

6 ປກູ Tephrosia candida ແຖວຄມຸ; ໃສີ່ຝຸີ່ນ, ປນູຂາວ; ປ ກ 1 ທີ່ອນ/ຂມຸ: 0.9x0.9 ແມດັ 7.4 

7 ປກູຫຍາ້ແຝກເປັນແຖວຄມຸ; ໃສີ່ຝຸີ່ນ, ປນູຂາວ; ປກູ 1 ທີ່ອນ/ຂມຸ; 0.9x0.9 ແມດັ 8.02 

8 ປກູໄລຍະຫີ່າງຖີີ່ ເຂົາ້ (0.7 x 0.7 ແມດັ); ໃສີ່ຝຸີ່ນ, ປນູຂາວ; ປ ກ 1 ທີ່ອນ/ຂມຸ  8.44 

9 ເຮັດຄຕູາມແລວລະດບັໜາ້ດນິ; ໃສີ່ຝຸີ່ນ, ປນູຂາວ; ປ ກ 1 ທີ່ອນ/ຂມຸ: 0.9x0.9 ແມດັ 8.1 

10 ເຮັດຄແູຕີ່ເຖງິລງົລຸີ່ມ, ໃສີ່ຝຸີ່ນ ແລະ ປນູຂາວ; ປ ກ 1 ທີ່ອນ/ຂມຸ; 0.9x0.9 ແມດັ 30 

ແຫ ງ່ທ ່ ມຳ: Aye, 2011. 
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ຕ. ການໃສີ່ຝຸີ່ນເພ ີ່ ອຮກັສາຄວາມອດຸມົສມົບູນຂອງດນິ 

   ທກຸໆພ ດແມ ີ່ນມຄີວາມຕອ້ງການທາດອາຫານທີີ່ ຈ າເປັນຈາກດນິ ເພ ີ່ ອນ າໄປລຽ້ງທກຸພາກ 

ສີ່ວນຂອງຕ ົນ້ພ ດເຊັີ່ ນ: ລ  າຕ ົນ້, ໃບ, ໝາກ ຫ   ຮາກເພ ີ່ ອໃຫຈ້ະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ມຜີນົຜະລິດທີີ່ ດີ 

ທາດອາຫານທີີ່ ພ ດນ  າມາໃຊດ້ ັີ່ງກ ີ່າວນ ັນ້ຈະສະສມົຢູີ່ນ  າທກຸພາກສີ່ວນຂອງຕ ົນ້ພ ດ ໃນເວລາເກັບກູຜ້ນົ 

ຜະລິດ ຫ   ເຄ ີ່ ອນຍາ້ຍເສດພ ດຕີ່າງໆ ອອກຈາກພ ້ນທີີ່ ທາດອາຫານຈະອອກໄປນ  າ. ສະນ ັນ້, ເມ  ີ່ອປູກ 

ພ ດຫ າຍປີ ໃນພ ້ນທີີ່ ເກົີ່ າທາດອາຫານໃນດນິທີີ່ ນ  າໃຊຕ້ ີ່ ເນ ີ່ອງກ ີ່ຈະຄີ່ອຍໆ ໝດົໄປໃນທີີ່ ສດຸ. ການໃສີ່ຝຸີ່ນ 

ແມ ີ່ນການທດົແທນທາດອາຫານທີີ່ ເສຍໄປນ  າຜນົຜະລິດ ແລະ ເສດພ ດຕີ່າງໆ ທີີ່ ໄດເ້ອົາອອກຈາກພ ້ນ 

ທີີ່ ການຜະລິດໄປ.  

ການຈດັການເສດພ ດໃນສວນມນັຕ ົນ້: ຫ ງັການເກບັກູມ້ນັຕ ົນ້ກ ີ່ຕອ້ງຮກັສາສີີ່ ງເສດເຫ  ອຈາກ 

ມນັຕ ົນ້ ແລະ ເສດພ ດອ ີ່ ນໆ ປະໄວຢູ້ີ່ສວນບ ີ່ ຕອ້ງເອົາອອກຈາກສວນ ຫ   ຈດູຖີມ້ ແລະ ຄວນຫາຝຸີ່ນ 

ຄອກໄປໃສີ່ສວນມນັຕ ົນ້ຕ ີ່ ມ ເພ ີ່ ອປບັປງຸ ແລະ ຮກັສາຄວາມອດຸມົສມົບນູຂອງດິນອດັຕາ ຝຸີ່ນ

ຄອກທີີ່ ເໝາະສມົແມ ີ່ນ 5-10 ໂຕນ/ເຮັກຕາ ໃສີ່ກ ີ່ອນໄຖເທ ີ່ ອທ າອດິ ຫ   ໃສີ່ກ ີ່ອນໄຖເທ ີ່ ອທີີ່  2.  

ນອກຈາກນ ັນ້ຄວນໃສີ່ຝຸີ່ນເຄມອີີກ: ຖາ້ບ ີ່ ມຂີ ມ້ນູກ ີ່ຽວກບັການທດົລອງໃສີ່ຝຸີ່ນມາກີ່ອນ ໂດຍທົີ່ວໄປແລວ້ 

ແນະນ  າ ໃຫໃ້ສີ່ຝຸີ່ນເຄມ ີ N:P2O5:K2O ໃນອດັຕຳສີ່ວນ 2:1:2 ໃນທາງປະຕິບດັແມ ີ່ນໃສີ່ N ຢູີ່ໃນ 

ລະຫວີ່າງ 80-100 ກໂິລກ າມ/ເຮກັຕາ, ໃສີ່ P2O5 ລະ ຫວີ່າງ 40–50 ກໂິລກ າມ/ເຮກັຕາ ແລະ 

ໃສີ່ K2O 80–120 ກໂິລກ າມ/ເຮກັຕາເຊັີ່ ນ: ຝຸີ່ນດຽວຄ  urea, single or triple superphosphate, and 

potassium chloride ຫ   ກ ລະນມີຝີຸີ່ນສ າລບັມນັຕ ົນ້ສດູ:  15-5-35 ຫ   ຝຸີ່ນ ສດູ: 12-6-33 ຫ   

ຝຸີ່ນທີີ່ ຄາ້ຍຄ  ແມ ີ່ນສາມາດນ  າໄປໃສີ່ໄດ ້ໂດຍບ ີ່ ຈ  າເປັນຊ ຝຸ້ີ່ນດຽວ. ການໃສີ່ຝຸີ່ນ ຕອ້ງໄດແ້ບີ່ງ 2 ເທ ີ່ ອ. 

ເທ ີ່ ອທີີ່  1 ໃສີ່ຫ ງັຈາກປູກໄດ ້1 ເດ ອນ. ເທ ີ່ ອທີີ່  2 ໃສີ່ຫ ງັຈາກປກູໄດ ້3 ເດ ອນ (CIAT, 2015).   

ຖ. ການເສຍຫຍາ້ 

   ສ າລບັມນັຕ ົນ້, ຊີ່ວງທີີ່ ສ  າຄນັຕອ້ງໄດເ້ສຍຫຍາ້ແມ ີ່ນ 3 ເດ ອນທ  າອດິຫ ງັປກູ, ໃນຊີ່ວງ 

ນີມ້ນັຕ ົນ້ຍງັນອ້ຍ ຫຍາ້ຈະມກີານຈະເລີນເຕີບໂຕໄວກວີ່າມນັຕ ົນ້ຫ າຍ. ການເສຍຫຍາ້ທນັກບັເວລາ 

ເປັນສິີ່ ງຕດັສນິຜນົຜະລິດຂອງມນັຕ ົນ້, ຖາ້ເສຍຫຍາ້ບ ີ່ ທນັເວລາຜນົຜະລິດຂອງມນັຕ ົນ້ຈະຫ ຼຸດລງົ ເພາະ 

ຫຍາ້ຈະຍາດແຍີ່ງທາດອາຫານ, ນ  າ້, ແສງຈາກມນັຕ ົນ້. ການເສຍຫຍາ້ໂດຍທົີ່ວໄປແມ ີ່ນຈະໄດເ້ສຍ 

2-3 ຄ ັງ້ຕ ີ່ ລະດກູານປູກ ຂຶນ້ກບັສະພາບຕວົຈງິ (CIAT, 2015).   

ທ. ແມງໄມສ້ດັຕພູ ດ ແລະ ພະຍາດຂອງມນັຕ ົນ້ທີີ່ ປະກດົເຫັນຢູີ່ ສປປ ລາວ  

   ໃນອາດດີຢູີ່ ສປປ ລາວ ມນັຕ ົນ້ເປັນພ ດທີີ່ ຊາວກະສກິອນບ ີ່ ໄດສ້ນົໃຈຫ າຍ ແລະ ກ ີ່ບ ີ່ ປະ 
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ກດົເຫັນແມງໄມສ້ດັຕພູ ດ ແລະ ພະຍາດລະບາດເຮັດໃຫຜ້ນົຜະລິດຂອງມນັຕ ົນ້ສນູເສຍ. ປດັຈບຸນັມຕີະ 

ຫ າດຮອງຮບັຜນົຜະລິດຂອງມນັຕ ົນ້ ຊຶີ່ ງເຮັດໃຫຊ້າວກະສກິອນໄດຫ້ນັມາປກູຫ າຍຂຶນ້ໃນແຕີ່ລະປີ. ໃນ 

ຂະນະດຽວກນັກ ີ່ ເກດີມບີນັຫາຕາມມາຄ ແມງໄມສ້ດັຕພູ ດ ແລະ ພະຍາດທີີ່ ຮາ້ຍແຮງ ທີີ່ ເປັນອນັຕະລາຍ 

ຕ ີ່ ການຜະລິດມນັຕ ົນ້, ເຮັດໃຫມ້ຄີວາມເສຍຫາຍດາ້ນຜນົຜະລິດ ແລະ ເສດຖະກດິ.  

1) ແມງໄມສ້ດັຕພູ ດທີີ່ ປະກດົເຫັນຢູີ່ ສປປ ລາວ  

- ເພຍ້ແປ້ງສບີວົ: ໃນປີ 2014 ເພຍ້ແປ້ງສບີວົໄດລ້ະບາດຂຶນ້ໃນຫ າຍແຂວງຂອງ ສປປ 

ລາວ ແລະ ກາຍເປັນບນັຫາທ້າທາຍທີີ່ ສ  າຄນັສ  າລບັການຜະລິດມນັຕ ົນ້ຢູີ່ ສປປ ລາວ. ອາ ການຂອງ 

ມນັຕ ົນ້ທີີ່ ຖ ກເພຍ້ແປ້ງທ  າລາຍນ ັນ້ ສີ່ວນຍອດ ແລະ ໃບຈະເຕີບໂຕຜິດປກົກະຕິ ແລະ ແຕກງອກເພີີ່ ມ 

(ສນຸາລີ ແລະ ຄະນະ, 2014 ແລະ CIAT, 2015).  

- ໄຮແດງ: ໃນປດັຈບຸນັນອກຈາກເພຍ້ແປ້ງກ ີ່ມໄີຮແດງ ແຕີ່ໄຮແດງຍງັປະກດົເຫັນບາງ 

ທອ້ງຖິີ່ນເທົີ່ ານ ັນ້. ໄຮແດງແມ ີ່ນດດູກນິອາຫານທາງພ ້ນຂອງໃບອີ່ອນ, ຊຶີ່ ງຄີ່ອຍໆພດັທະນາເປັນຮອຍທີີ່  

ມສີີອອກຂາວຫາສເີຫ  ອງ. ໃບອອກມາບ ີ່ ສມົບນູ ແລະ ມຂີະຫນາດນອ້ຍກວີ່າໃບປກົກະຕິ. ການລະ 

ບາດຮນຸແຮງຂອງໄຮສາມາດເປັນຕ ົນ້ເຫດເຮັດໃຫໃ້ບຫ ົີ່ນ, ຢບັຢ ັງ້ການແຕກຕາ ແລະ ປາຍຍອດອີ່ອນ 

(Ignazio et al., 2015).  

2) ພະຍາດທີີ່ ປະກດົເຫັນຢູີ່ ສປປ ລາວ 

-  ຟອຍຂນົໄກີ່ໃນມນັຕ ົນ້ (Cassava Witches’ Broom, CWB) ແມ ີ່ນເກດີມາຈາກເຊ ອ້ 

phytoplasma, ເປັນສິີ່ ງມຊີວີດິທີີ່ ມຂີະໜາດນອ້ຍກີ່ວາເຊ ອ້ແບັກທີເຣຍ. ພະຍາດນີແ້ພີ່ຂະຫຍາຍ ໂດຍ 

ຜີ່ານທີ່ອນພນັທີີ່ ຕິດເຊ ອ້. ອາການສະເພາະຂອງພະຍາດດ ັີ່ງກ ີ່າວແມ ີ່ນອອກໃບຜິດປກົກະຕິ, ມໃີບເກດີ 

ຕາມຂ ,້ ໃບສເີຫ  ອງ, ເກດີຍອດໃໝີ່ຫ າຍຂຶນ້ຕາມແຕີ່ລະຂ ຈ້ນົຄາ້ຍຄ ຟອຍຂນົໄກີ່ປດັຂີຝຸ້ີ່ນ (Ignazio et 

al., 2015).  

3) ພະຍາດໃບໄໝຂ້ອງມນັຕ ົນ້ (Cassava bacterial blight, CBB) ແມ ີ່ນເກດີມາຈາກເຊ ອ້ 

Xanthomonas manihotis ຊຶີ່ ງເປັນເຊ ອ້ແບັກທີເຣັຍ, ພະຍາດນີໄ້ດແ້ພີ່ຂະຫຍາຍຢີ່າງກວາ້ງຂວາງ 

ໂດຍຜີ່ານທີ່ອນພນັທີີ່ ເອົາມາຈາກຕ ົນ້ທີີ່ ຕິດເຊ ອ້ແລວ້. ອກີທາງໜຶີ່ ງເຊ ອ້ພະຍາດທີີ່ ກ ີ່າວມານີ ້ ມນັໄດກ້ະ 

ຈາຍໄປຕາມປະລິມານນ  າ້ຝນົໃນຊີ່ວງເວລາຝນົຕກົ ແລະ ເຄ ີ່ ອງມ ທີີ່ ຕິດເຊ ອ້ພະຍາດ (Ignazio et al.,  

2015).   
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4) ການປ້ອງກນັ ແລະ ຄວມຄມຸ:   

-  ການປ້ອງກນັ: ສ  າຄນັແມ ີ່ນເວລາຄດັເລ ອກລ  າມນັຄວນເລ ອກດວ້ຍຄວາມລະມດັລະວງັໃຫ້

ໄດລ້  າມນັທີີ່ ປອດພະຍາດ ແລະ ແຂງແຮງ, ຄດັເລ ອກຕ ົນ້ທີີ່ ເປັນພະຍາດອອກຈາກສວນໄປທ  າລາຍ 

ຖິມ້ ຫ   ຈດູຖິມ້ ແລະ ຫາ້ມເຄ ີ່ ອນຍາ້ຍທີ່ອນພນັ ຫ   ການນ  າເຂ້ົາທີ່ອນພນັຈາກເຂດທີີ່ ກ  າລງັມກີານລະ 

ບາດຂອງພະຍາດ ແລະ ແມງໄມສ້ດັຕພູ ດ.  

- ການຄວບຄມຸ: 1. ການນ າໃຊສ້ານເຄມບີ ີ່ ແມ ີ່ນທາງເລ ອກທີີ່ ເໝາະສມົ ຫ   ເສດຖະກດິ 

ສ  າລບັຊາວ ກະສກິອນທີີ່ ມລີາຍຮບັຕ  ີ່າ. ການໃຊສ້ານເຄມຄີວບຄມຸພະຍາດ ແລະ ແມງໄມສ້ດັຕພູ ດ  

ສ  າລບັມນັ ຕ ົນ້ຈະມຜີນົກະທບົທາງລບົຕ ີ່ ແມງໄມທີ້ີ່ ມປີະໂຫຍດ ແລະ ສະພາບແວດລອ້ມ.  

2. ວທີິການທີີ່ ນ າໃຊຫ້ າຍທີີ່ ສດຸ ແລະ ເສດຖະກດິແມ ີ່ນການນ  າໃຊແ້ນວພນັທີີ່ ມຄີວາມທນົທານ, 

ໃຊທ້ີ່ອນພນັທີີ່ ປອດພະຍາດ ແລະ ແມງໄມສ້ດັຕພູ ດ, ການກະກຽມດິນທີີ່ ເໝາະສມົ ແລະ ປກູຖ ກລະ 

ດກູານ ແລະ ປກູພ ດຫມນູວຽນ (CIAT, 2015).  

ນ. ການເກບັກູມ້ນັຕ ົນ້ 

   ມນັຕ ົນ້ສາມາດເກບັກູຫ້ ງັຈາກປກູໄດ ້8 ເດ ອນຂຶນ້ໄປ ເພາະວີ່າມນັຕ ົນ້ເປັນພ ດທີີ່ ມກີານຈະ 

ເລີນເຕີບໄປເລ ີ່ ອຍໆ  ແລະ ຫວົຂອງມນັຕ ົນ້ກ ີ່ບ ີ່ ມມີ  ສ້ກຸໃຫເ້ກບັກູ.້ ໂດຍທົີ່ວໄປ, ຊາວກະສິກອນມກັ 

ເກບັກູມ້ນັຕ ົນ້ເວລາມອີາຍ ຸ 10-11 ເດ ອນຫ ງັຈາກປກູ, ຂຶນ້ກບັເງ  ີ່ອນໄຂດິນຟ້າອາກາດ, ຄວາມອດຸມົ 

ສມົບນູຂອງດນິ, ກບັໂອກາດທາງການຕະຫ າດ ແລະ ລາຄາ. ແຕີ່ຢີ່າງໃດກ ີ່ຕາມ, ໃນຊີ່ວງເວລາທີີ່  

ເໝາະສມົຂອງການເກບັກູມ້ນັຕ ົນ້ແຕກຕີ່າງກນັ ສ  າລບັແຕີ່ລະແນວພນັ. ຖາ້ຫາກວີ່າຊາວກະສິກອນ 

ເກບັກູມ້ນັຕ ົນ້ກ ີ່ອນໄລຍະເວລາທີີ່ ເໝາະສມົ, ເຂົາເຈ້ົາອາດຈະໄດຮ້ບັຜນົຜະລິດຕ  ີ່າ. ຖາ້ຫາກວີ່າຊາວກະ 

ສກິອນເກັບກູຊ້າ້, ທາດແປ້ງທີີ່ ບນັຈໃຸນຫວົກ ີ່ຈະຕ  ີ່າ ແຕີ່ທາດແຫງ້ທີີ່ ບນັຈໃຸນຫວົມນັກ ີ່ຈະສງູ (CIAT, 

2015).  

ບ. ເຄ ີ່ ອງມ ຊີ່ວຍເກບັກູມ້ນັຕ ົນ້ 

   ການນ າໃຊເ້ຄ ີ່ ອງມ ຊີ່ວຍເກບັກູມ້ນັໄດປ້ະຢດັແຮງງານ, ໃຊເ້ວລາໜ້ອຍລງົ, ແຕີ່ຜນົຂອງການ 

ເກບັກູໄ້ດຈ້  ານວນເທົີ່ າເກົີ່ າ, ເປັນການໝນູໃຊຕ້ ົນ້ທຶນທີີ່ ມປີະສດິທິຜນົ, ພາໃຫມ້ຜີນົກ  າໄລສງູຂຶນ້ ສ  າລບັ 

ຊາວກະສກິອນຂະໜາດນອ້ຍ. ຊຶີ່ ງສາມາດປະຢດັແຮງງານຫ າຍກວີ່າ 50%, ພິເສດແມ ີ່ນສາມາດຊີ່ວຍ 

ແຮງງານຜູຍ້ງິ (CIAT, 2015).    
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2.2 ທບົທວນບດົຄ ົັ້ນຄວັ້ຳວທິະຍຳສຳດທ ່ ກຽ່ວຂັ້ອງ 

Thiphavong et al., 2010 ສ  າຫ ວດການປກູ ແລະ ການໃສີ່ຝຸີ່ນໃຫມ້ນັຕ ົນ້ຂອງຊາວກະ ສກິອນຢູີ່ 

ສປປ ລາວ ໃນຈ  ານວນ 779 ຄອບຄວົ, 20-25 ຄອບຄວົ/ເມ  ອງ, 2-3 ເມ ອງ/ແຂວງ ລວມ 11 

ແຂວງ, ພາກເໜ ອ 6 ແຂວງ, ພາກກາງ 3 ແຂວງ ແລະ ພາກໃຕ ້ 2 ແຂວງ. ຜນົຂອງ  

ການສ  າຫ ວດພບົວີ່າ: ການກຽມດນິຂອງຊາວກະສິກອນ ໂດຍໃຊຈ້ກົເພ ີ່ ອກຽມດນິກວມ 57%, ມ ີ

0.32% ໃຊສ້ດັກຽມດນິ, ມ ີ3.15% ໃຊລ້ດົໄຖເດນີຕາມກຽມດນິ, ມ ີ2.5% ໃຊລ້ດົໄຖໃຫຍີ່ກຽມດນິມີ ີ

ແລະ 37% ແມ ີ່ນບ ີ່ ມກີານກຽມດິນ ຫ ງັຈາກອະນາໄມພ ້ນທີີ່ ແລວ້ປກູເລີຍ. ເນ ອ້ທີີ່ ການປກູມນັຕ ົນ້ສະ 

ເລີ່ຍ 85.1% ແມ ີ່ນປກູໃນເນ ອ້ທີີ່ ເກົີ່ າ ມພີຽງ 14.9% ແມ ີ່ນປກູແບບໝນູວຽນ. ການປູກມນັຕ ົນ້ສີ່ວນ 

ຫ າຍບ ີ່ ໄດໃ້ສີ່ຝຸີ່ນເລີຍ ມພີຽງແຕີ່ 1.7% ຂອງຈ  ານວນຄອບຄວົທີີ່ ສ  າຫ ວດໄດໃ້ສີ່ຝຸີ່ນໃຫມ້ນັຕ ົນ້, 

ໃນພາກເໜ ອມ ີ 0.86% ໃສີ່ຝຸີ່ນ, ພາກກາງມ ີ 3.9% ໃສີ່ຝຸີ່ນ, ສີ່ວນພາກໃຕແ້ມ ີ່ນຊາວກະສກິອນບ ີ່  

ເຄຍີໃສີ່ຝຸີ່ນໃຫມ້ນັຕ ົນ້.   

Aye et al., 2015 ໄດທ້ດົລອງ ແລະ ປະເມນີຜນົແນວພນັມນັຕ ົນ້ຢູີ່ເມ  ອງໄຊທານ,ີ ນະ 

ຄອນຫ ວງວຽງຈນັ. ເມ  ອງຜາໄຊ, ແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ເມ ອງຫ ວງພະບາງ, ແຂວງຫ ວງພະບາງ ປີ 

2010/11. ການທດົລອງແມ ີ່ນໃຊ ້ RCBD, ລວມທງັ 3 ສະຖານທີີ່ ມທີງັໝດົ 7 ແນວພນັ. ຜນົ 

ການທດົລອງພບົວີ່າ: ພນັລະຢອງ 72 ປກູຢູີ່ເມ  ອງຜາໄຊໄດຜ້ະລິດຕະພາບ 38 ໂຕນ/ເຮັກຕຳ ສີ່ວນ 

ພນັກະເສດສາດ 50 ແມ ີ່ນໄດ ້ 31 ໂຕນ/ເຮັກຕຳ. ແຕີ່ປກູຢູີ່ຫ ວງພະບາງພນັກະເສດສາດ 50 ໄດ ້

ຜະລິດຕະພາບ 39 ໂຕນ/ເຮັກຕຳ ສີ່ວນພນັລະຢອງ 72 ແມ ີ່ນໄດ ້ 38 ໂຕນ/ເຮັກຕຳ. ສີ່ວນພນັ 

SC205 ແມ ີ່ນໃຫຜ້ະລິດຕະພາບດຢີູີ່ຫ ວງພະບາງຄ  39 ໂຕນ/ເຮັກຕຳ, ແຕີ່ຢູີ່ເມ  ອງຜາໄຊໄດ ້ 24 

ໂຕນ/ເຮັກຕຳ. ອກີພນັໜຶີ່ ງຄ  Nep ໄດຜ້ະລິດຕະພາບ 29 ໂຕນ/ເຮັກຕຳ ຢູີ່ເມ  ອງຜາໄຊ ແຕີ່ຢູີ່ເມ  ອງ 

ຫ ວງພະບາງໄດ ້ 20 ໂຕນ/ເຮັກຕຳເທົີ່ ານ ັນ້. ຈາກຜນົການທດົລອງເຫ ົີ່ ານີສ້ະແດງໃຫເ້ຫັນວີ່າ ແນວ 

ພນັມນັຕ ົນ້ໜຶີ່ ງຈະບ ີ່ ເໝາະສມົ ແລະ ບ ີ່ ໃຫຜ້ນົຜະລິດດີກບັທກຸພ ້ນທີີ່ ໄດ.້  

ພນັທະສນິ, 2011 ກຳນທດົລອງນ ັ້ ແມນ່ເຮັດຢ ໃ່ນເຮືອນຮ ົ່ມ ປ ກໃສຖ່ງັຢຳງ ຈຳກວນັທ  1 ຫຳ 

30 ເດອືນມ ຖນຸຳ 2011. ກຳນທດົລອງແມນ່ນ  ຳໃຊັ້ແບບສຸມ່ສມົບ ນໃນບ ຼ໋ອກ (RCBD), ມ  4 ຊ  ັ້ຳ 

ແລະ 5 ສິ່ ງທດົລອງຄ:ື 1) ແຊທ່ອ່ນພນັໃນສຳນລະລຳຍທຳດອຳຫຳນສ ດສມົບ ນ (Complete nutrient 

solution) ຕວົຫຍ ັ້ CN; 2) ແຊທ່ອ່ນພນັໃນສຳນລະລຳຍທຳດອຳຫຳນ 5 mM CaCl2, ຕວົ ຫຍ ັ້ Ca; 

3) ແຊທ່ອ່ນພນັໃນສຳນລະລຳຍທຳດອຳຫຳນ 2.5 µM Zn2SO4, ຕວົຫຍ ັ້ Zn; 4) ແຊທ່ອ່ນພນັໃນ 

ສຳນລະລຳຍທຳດອຳຫຳນ 50 µM H2BO3, ຕວົຫຍ ັ້ B; 5) ບ ່ ແຊທ່ອ່ນພນັໃນສຳນລະລຳຍທຳດ 
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ອຳຫຳນ, ຕວົຫຍ ັ້ Nil priming. ແນວພນັມນັຕ ົັ້ນທ ່ ໃຊັ້ທດົລອງແມນ່ພນັລະຢອງ 72. ກອ່ນຈະປ ກ 

ໄດັ້ນ  ຳເອົຳທອ່ນພນັລງົແຊໃ່ນສຳນລະລຳຍທຳດອຳຫຳນ CN, Ca, Zn ແລະ B ເປັນເວລຳ 2 ຊ ົ່ວໂມງ 

ແລະ ຕຳກອຳກຳດໄວັ້ເປັນເວລຳໜ່ຶງຄນື. ກຳນປ ກແມນ່ນ  ຳໃຊັ້ວທິ ປ ກແບບຕ ັັ້ງ ແລະ ນ  ຳໃຊັ້ສຳມ 

ທອ່ນຕ ່ ໜ່ຶງຖງັ. ຂ ັ້ມ ນອດັຕຳກຳນງອກ ແມນ່ບນັທຶກຄ ັັ້ງທ  ຳອດິ ໃນມືັ້ທ  5 ຫ ງັຈຳກປ ກ ແລະ ສບືຕ ່  

ທກຸວນັຈນົກວຳ່ຈະສິັ້ນສດຸກຳນງອກ. ຜນົຂອງກຳນທດົລອງອດັຕຳກຳນງອກພບົວຳ່ ກຳນແຊທ່ອ່ນພນັ 

ໃນສຳນລະລຳຍທຳດອຳຫຳນມ ຜນົຕ ່ ກຳນງອກຂອງມນັຕ ົັ້ນ (P<0.01). ກຳນແຊທ່ອ່ນພນັໃນ CN, Ca, 

Zn ແລະ B ເຮັດໃຫັ້ມ  ອດັຕຳກຳນງອກໄວກວຳ່ທອ່ນພນັທ ່ ບ ່ ແຊສ່ຳນລະລຳຍທຳດອຳຫຳນຢ ໃ່ນມືັ້ທ  5, 

6 ແລະ 7 ຫ ງັ ຈຳກປ ກ. ກຳນງອກຂອງມນັຕ ົັ້ນທກຸສິ່ ງທດົລອງແມນ່ສິັ້ນສດຸລງົ ໃນມືັ້ທ  9 ຫ ງັຈຳກ 

ປ ກ.  

Aye et al., 2010 ໄດທ້ດົລອງໃສີ່ຝຸີ່ນ NPK ກບັມນັຕ ົນ້ 2 ແນວພນັທີີ່ ແຂວງຊຽງ ຂວາງ. 

ການທດົລອງຊຸດທີີ່ ໜຶີ່ ງ ເລີີ່ ມ 2005 ແລະ ເກບັກູປີ້ 2007 ແລະ ຊຸດສອງແມ ີ່ນເລີີ່ ມ 2007 ແລະ 

ເກບັກູປີ້ 2009 ໂດຍການນ  າໃຊ ້ Split-plot Design, ມ ີ 12 ສິີ່ ງທດົລອງ ໃນນ ັນ້ມ ີ 5 

ສິີ່ ງທດົລອງເປັນການທດົລອງອດັຕາທາດອາຫານໂປຕດັຊຽມ (K2O) ເຊັີ່ ນ: ສິ່ ງທດົລອງທ  1 

ບ ີ່ ໃສີ່ຝຸີ່ນ, ສີ່ວນສິ່ ງທດົລອງທ  9, ສິ່ ງທດົລອງທ  10, ສິ່ ງທດົລອງທ  4 ແລະ ສິ່ ງທດົລອງທ  11 

ແມ ີ່ນໃສີ່ N:P2O5:K2O ຊຶີ່ ງ N:P2O5 ໃສີ່ໃນອດັຕາ 50:100 ກໂິລກ າມ/ເຮກັຕາ, ແຕີ່ K2O 

ແມ ີ່ນໃສີ່ຕ  ີ່າຫາສງູເຊັີ່ ນ: ສິ່ ງທດົລອງທ  9, ສິ່ ງທດົລອງທ  10, ສິ່ ງທດົລອງທ  4 ແລະ ສິ່ ງທດົລອງທ  

11 ໃສີ່ K2O ໃນອດັຕາ 0, 50, 100 ແລະ 200 ກໂິລກ າມ/ເຮກັຕາ ຕາມລ  າດບັ. ໃນນ ັນ້ມ ີ 4 

ສິີ່ ງທດົລອງແມ ີ່ນການທດົລອງອດັຕາຝຸີ່ນ N ເຊັີ່ ນ ສິ່ ງທດົລອງທ  2, ສິ່ ງທດົລອງທ  3, ສິ່ ງທດົລອງທ  

6 ແລະ ສິ່ ງທດົລອງທ  5 ດວ້ຍການໃສີ່ N ໃນອດັຕາ 0, 25, 50 ແລະ 100 ກໂິລກ າມ/ເຮກັຕາ 

ຕາມລ  າດບັ, ໃສີ່ P2O5 ໃນສິ່ ງທດົລອງທ  2, ສິ່ ງທດົລອງທ  3, ສິ່ ງທດົລອງທ  5 ດວ້ຍອດັຕາ 100 

ກໂິລກ າມ/ເຮກັຕາ ແລະ ສິ່ ງທດົລອງທ  6 ໃນອດັຕາ 0 ກໂິລກ າມ/ເຮກັຕາ, ສີ່ວນການໃສີ່ K2O 

ໃນສິ່ ງທດົລອງທ  2, ສິ່ ງທດົລອງທ  3, ສິ່ ງທດົລອງທ  6 ແລະ ສິ່ ງທດົລອງທ  5 ແມ ີ່ນໃສີ່ໃນອດັຕາ 

100 ກໂິລກ າມ/ເຮກັຕາ. ສີ່ວນການທດົລອງອດັຕາຝຸີ່ນ P ກ ີ່ມ ີ 4 ສິີ່ ງທດົລອງຄ ກນັ ແຕີ່ມ ີ 2 

ສິີ່ ງທດົລອງແມ ີ່ນນອນຢູີ່ໃນສິີ່ ງທດົລອງຂອງການທດົລອງ N ເຊັີ່ ນ: ສິ່ ງທດົລອງທ  6, ສິ່ ງທດົລອງທ  

7, ສິ່ ງທດົລອງທ  5 ແລະ ສິ່ ງທດົລອງທ  8 ໄດໃ້ສີ່ P2O5 ໃນອດັຕາ 0, 50, 100 ແລະ 200 ກິ

ໂລກ າມ/ເຮກັຕາ ຕາມລ  າດບັ, ໃສີ່ N ໃນສິ່ ງທດົລອງທ  6, ສິ່ ງທດົລອງທ  7, ສິ່ ງທດົລອງທ  5 

ດວ້ຍອດັຕາ 50 ກໂິລກ າມ/ເຮກັຕາ ແລະ ສິ່ ງທດົລອງທ  8 ໃນອດັຕາ 100 ກໂິລກ າມ/ເຮກັຕາ ແລະ 

ໃສີ່ K2O ໃນສິ່ ງທດົລອງທ  6, ສິ່ ງທດົລອງທ  7, ສິ່ ງທດົລອງທ  5 ແລະ ສິ່ ງທດົລອງທ  8 
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ດວ້ຍອດັຕາ 100 ກໂິລກ າມ/ເຮກັຕາ. ສີ່ວນສິ່ ງທດົລອງທ  12 ແມ ີ່ນໃສີ່ N ໃນອດັຕາ 100 ກິ

ໂລກ າມ/ເຮກັຕາ, ໃສີ່ P2O5 ໃນ ອດັຕາ 200 ກໂິລກ າມ/ເຮກັຕາ ແລະ K2O ໃນອດັຕາ 200 ກິ

ໂລກ າມ/ເຮກັຕາ. ຜນົຂອງການທດົລອງອຕັາຝຸີ່ນ K ພບົວີ່າສິ່ ງທດົລອງທ  1 ບ ີ່ ໃສີ່ຝຸີ່ນສະເລີ່ຍຜະ

ລິດຕະພາບຂອງພນັ KU 50 ແມ ີ່ນ 13.2 ໂຕນ/ເຮກັຕາ ແລະ ພນັພ ້ນເມ  ອງ ແມ ີ່ນ 3.6 

ໂຕນ/ເຮກັຕາ. ສິ່ ງທດົລອງທ  9 ສະເລີ່ຍຜະລິດຕະພາບຂອງພນັ KU 50 ແມ ີ່ນ 12.5 ໂຕນ/ເຮກັຕາ 

ແລະ ພນັພ ້ນເມ  ອງແມ ີ່ນ 8.6 ໂຕນ/ເຮກັຕາ. ສິ່ ງທດົລອງທ  10 ສະເລີ່ຍຜະລິດຕະພາບຂອງພນັ KU 

50 ແມ ີ່ນ 28.4 ໂຕນ/ເຮກັຕາ ແລະ ພນັພ ້ນເມ  ອງ 21.7 ໂຕນ/ເຮກັຕາ. ສິ່ ງທດົລອງທ  4 ສະເລີ່ຍ 

ຜະລິດຕະພາບຂອງພນັ KU 50 ແມ ີ່ນ 33.8 ໂຕນ/ເຮກັຕາ ແລະ ພນັພ ້ນເມ  ອງ 19.6 

ໂຕນ/ເຮກັຕາ ແລະ ສິ່ ງທດົລອງທ  11 ສະເລີ່ຍຜະລິດຕະພາບຂອງພນັ KU 50 ແມ ີ່ນ 41 

ໂຕນ/ເຮກັຕາ ແລະ ພນັພ ້ນເມ  ອງ 29.9 ໂຕນ/ເຮກັຕາ. ຜນົການທດົລອງອດັຕາຝຸີ່ນ N ພບົວີ່າສິ່ ງທດົ

ລອງທ  2 ສະເລີ່ຍຜະລິດຕະພາບຂອງພນັ KU 50 ແມ ີ່ນ 38 ໂຕນ/ເຮກັຕາ ແລະ ພນັພ ້ນເມ  ອງ 21 

ໂຕນ/ເຮກັຕາ, ສິ່ ງທດົລອງທ  3 ສະເລີ່ຍຜະລິດຕະພາບຂອງພນັ KU 50 ແມ ີ່ນ 42.8 ໂຕນ/ເຮກັຕາ 

ແລະ ພນັພ ້ນເມ  ອງ 26.6 ໂຕນ/ເຮກັຕາ, ສິ່ ງທດົລອງທ  6 ສະເລີ່ຍຜະລິດຕະພາບຂອງພນັ KU 50 

ແມ ີ່ນ 16.4 ໂຕນ/ເຮກັຕາ ແລະ ພນັພ ້ນເມ  ອງ 6.2 ໂຕນ/ເຮກັຕາ ແລະ ສິ່ ງທດົລອງທ  5 ສະເລີ່ຍ 

ຜະລິດຕະພາບຂອງພນັ KU 50 ແມ ີ່ນ 35.9 ໂຕນ/ເຮກັຕາ ແລະ ພນັພ ້ນເມ  ອງ 21.6 

ໂຕນ/ເຮກັຕາ. ຜນົການທດົລອງ P ກ ີ່ພບົວີ່າ   ສິ່ ງທດົລອງທ  7 ສະເລີ່ຍຜະລິດຕະພາບຂອງພນັ 

KU 50 ແມ ີ່ນ 35.9 ໂຕນ/ເຮກັຕາ ແລະ ພນັພ ້ນເມ  ອງ 27.2 ໂຕນ/ເຮກັຕາ, T8 ສະເລີ່ຍຜະ

ລິດຕະພາບຂອງພນັ KU 50 ແມ ີ່ນ 37.3 ໂຕນ/ເຮກັຕາ ແລະ ພນັພ ້ນເມ  ອງ 32.1 ໂຕນ/ເຮກັຕາ. 

ສີ່ວນສິ່ ງທດົລອງທ  12 ສະເລີ່ຍຜະລິດຕະພາບຂອງພນັ KU 50 ແມ ີ່ນ 43.9 ໂຕນ/ເຮກັຕາ ແລະ 

ພນັພ ້ນເມ  ອງ 29.1 ໂຕນ/ເຮກັຕາ. ການທດົລອງຄ ັງ້ນີເ້ຫັນວີ່າ ເມ  ີ່ອເພີີ່ ມປະລິມານທາດ P ແລະ K 

ຜະລິດຕະພາບຂອງມນັຕ ົນ້ກ ີ່ ເພີີ່ ມຂຶ້ນ. ດ ັີ່ງນ ັນ້ສະແດງວີ່າທາດ P ແລະ K ມຄີວາມສ າຄນັຫ າຍຕ ີ່ ການ 

ເພີີ່ ມຜນົຜະລິດຂອງມນັຕ ົນ້.  

Nguyen Huu Hy et al., 2010 ໄດລ້າຍງານການທດົລອງຝຸີ່ນ NPK ກບັມນັຕ ົນ້ໄລຍະຍາວທີີ່  

ສນູຄ ົນ້ຄວາ້ກະສກິ  າ Hung Loc, ແຂວງ Dong Nai ພາກໃຕຂ້ອງປະເທດຫວຽດນາມ. ການທດົລອງ 

ແມ ີ່ນໃຊ ້Split-plot Design ແລະ ມ ີ 12 ສິີ່ ງທດົລອງຄາ້ຍຄ ການທດົລອງຢູີ່ລາວ. ພນັມນັຕ ົນ້ແມ ີ່ນ 

KM 60 ແລະ SM 937-26. ໃນນ ັນ້ມ ີ5 ສິີ່ ງທດົລອງແມ ີ່ນການທດົລອງອດັຕາຝຸີ່ນ K ເຊັີ່ ນ:   ສິ່ ງ

ທດົລອງທ  1 ບ ີ່ ໃສີ່ຝຸີ່ນ, ສີ່ວນສິ່ ງທດົລອງທ  9, ສິ່ ງທດົລອງທ  10, ສິ່ ງທດົລອງທ  4 ແລະ ສິ່ ງທດົ

ລອງທ  11 ແມ ີ່ນໃສີ່ N:P2O5:K2O ຊຶີ່ ງ N:P2O5 ໃສີ່ໃນອດັຕາ 80:40 ກໂິລກ າມ/ເຮກັຕາ, ແຕີ່ 
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K2O ແມ ີ່ນໃສີ່ຕ  ີ່າຫາສງູເຊັີ່ ນ: 0, 40, 80 ແລະ 160 ກໂິລກ າມ/ເຮກັຕາຕາມລ  າດບັ. ໃນນ ັນ້ມ ີ 4 

ສິີ່ ງທດົລອງແມ ີ່ນການທດົລອງອດັຕາຝຸີ່ນ N ເຊັີ່ ນສິ່ ງທດົລອງທ  2, ສິ່ ງທດົລອງທ  3, ສິ່ ງທດົລອງທ  

6 ແລະ ສິ່ ງທດົລອງທ  5 ດວ້ຍການໃສີ່ N ໃນອດັຕາ 0, 40, 80 ແລະ 160 ກໂິລກ າມ/ເຮກັຕາ 

ຕາມລ  າດບັ, ໃສີ່ P2O5 ໃນສິ່ ງທດົລອງທ  2, ສິ່ ງທດົລອງທ  3, ສິ່ ງທດົລອງທ  5 ດວ້ຍອດັຕາ 40 ກິ

ໂລກ າມ/ເຮກັຕາ ແລະ ສິ່ ງທດົລອງທ  6 ໃນອດັຕາ 0 ກໂິລກ າມ/ເຮກັຕາ, ສີ່ວນການໃສີ່ K2O 

ໃນສິ່ ງທດົລອງທ  2, ສິ່ ງທດົລອງທ  3, ສິ່ ງທດົລອງທ  6 ແລະ ສິ່ ງທດົລອງທ  5 ແມ ີ່ນໃສີ່ໃນອດັຕາ 

80 ກໂິລກ າມ/ເຮກັຕາ. ສີ່ວນການທດົລອງອດັຕາຝຸີ່ນ P ກ ີ່ມ ີ 4 ສິີ່ ງທດົລອງຄ ກນັ ແຕີ່ມ ີ 2 

ສິີ່ ງທດົລອງ ແມ ີ່ນນອນຢູີ່ໃນສິີ່ ງທດົລອງຂອງການທດົລອງ N ເຊັີ່ ນ: ສິ່ ງທດົລອງທ  6, ສິ່ ງທດົລອງທ  

7, ສິ່ ງທດົລອງທ  5 ແລະ ສິ່ ງທດົລອງທ  8 ໃສີ່ P2O5 ໃນອດັຕາ 0, 20, 40 ແລະ 80 ກໂິລກ າມ/

ເຮກັຕາ ຕາມລ  າດບັ, ໃສີ່ N ໃນສິ່ ງທດົລອງທ  6, ສິ່ ງທດົລອງທ  7, ສິ່ ງທດົລອງທ  8 ດວ້ຍອດັຕາ 

50 ກໂິລກ າມ/ເຮກັຕາ ແລະ ສິ່ ງທດົລອງທ  5 ໃນອດັຕາ 160 ກໂິລກ າມ/ເຮກັຕາ ແລະ ໃສີ່ K2O 

ໃນສິ່ ງທດົລອງທ  6, ສິ່ ງທດົລອງທ  7, ສິ່ ງທດົລອງທ  5 ແລະ ສິ່ ງທດົລອງທ  8 ດວ້ຍ ອດັຕາ 80 

ກໂິລກ າມ/ເຮກັຕາ. ສີ່ວນສິ່ ງທດົລອງທ  12 ແມ ີ່ນໃສີ່ N ໃນອດັຕາ 160 ກໂິລກ າມ/ເຮກັຕາ, ໃສີ່ 

P2O5 ໃນອດັຕາ 80 ກໂິລກ າມ/ເຮກັຕາ ແລະ K2O ໃນອດັຕາ 160 ກໂິລກ າມ/ເຮກັຕາ. ສີ່ວນສິ່ ງ

ທດົລອງທ  12 ແມ ີ່ນໃສີ່ N ໃນອດັຕາ 160 ກໂິລກ າມ/ເຮກັຕາ, ໃສີ່ P2O5 ໃນ ອດັຕາ 80 ກິ

ໂລກ າມ/ເຮກັຕາ ແລະ K2O ໃນອດັຕາ 160 ກໂິລກ າມ/ເຮກັຕາ. ຜນົຂອງການທດົລອງ K ໃນ 

ຂ ມ້ນູປີທີີ່  18 ພບົວີ່າສິ່ ງທດົລອງທ  1 ສະເລີ່ຍຜະລິດຕະພາບຂອງມນັຕ ົນ້ແມ ີ່ນ 8.18 ໂຕນ/ເຮກັຕາ, 

ເປີເຊັນທາດແປ້ງ 22.45%. ສິ່ ງທດົລອງທ  9 ສະເລີ່ຍຜະລິດຕະພາບຂອງມນັຕ ົນ້ແມ ີ່ນ 8.82 

ໂຕນ/ເຮກັຕາ, ເປີເຊັນທາດແປ້ງ 23.2%. ສິ່ ງທດົລອງທ  10 ສະເລີ່ຍຜະລິດຕະພາບຂອງມນັຕ ົນ້ 

ແມ ີ່ນ 22.56 ໂຕນ/ເຮກັຕາ, ເປີເຊັນທາດແປ້ງ 24.6%. ສິ່ ງທດົລອງທ  4 ສະເລີ່ຍຜະລິດຕະພາບ 

ຂອງມນັຕ ົນ້ແມ ີ່ນ 27.94 ໂຕນ/ເຮກັຕາ, ເປີເຊັນທາດແປ້ງ 24.5%. ສິ່ ງທດົລອງທ  11 ສະເລີ່ຍຜະ

ລິດຕະພາບຂອງມນັຕ ົນ້ແມ ີ່ນ 26.62 ໂຕນ/ເຮກັຕາ, ເປີເຊັນທາດແປ້ງ 26%. ຜນົການທດົລອງອດັ 

ຕາຝຸີ່ນ N ພບົວີ່າ ສິ່ ງທດົລອງທ  2 ສະເລີ່ຍຜະລິດຕະພາບຂອງມນັຕ ົນ້ແມ ີ່ນ 15.62 ໂຕນ/ເຮກັຕາ, 

ເປີເຊັນທາດແປ້ງ 25.6%. ສິ່ ງທດົລອງທ  3 ສະເລີ່ຍຜະລິດຕະພາບຂອງມນັຕ ົນ້ແມ ີ່ນ 20.42 

ໂຕນ/ເຮກັຕາ, ເປີເຊັນທາດແປ້ງ 24.8%. ສິ່ ງທດົລອງທ  6 ສະເລີ່ຍຜະລິດຕະພາບຂອງມນັຕ ົນ້ແມ ີ່ນ 

17.2 ໂຕນ/ເຮກັຕາ, ເປີເຊັນທາດແປ້ງ 23.5%. ສິ່ ງທດົລອງທ  5 ສະເລີ່ຍຜະລິດຕະພາບຂອງ 

ມນັຕ ົນ້ແມ ີ່ນ 28.62 ໂຕນ/ເຮກັຕາ, ເປີເຊັນທາດແປ້ງ 25.2%. ຜນົການທດົລອງ P ກ ີ່ ພບົວີ່າສິ່ ງ

ທດົລອງທ  7 ສະເລີ່ຍຜະລິດຕະພາບຂອງມນັຕ ົນ້ແມ ີ່ນ 24.80 ໂຕນ/ເຮກັຕາ, ເປີເຊັນທາດແປ້ງ 
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24%. ສິ່ ງທດົລອງທ  8 ສະເລີ່ຍຜະລິດຕະພາບຂອງມນັຕ ົນ້ແມ ີ່ນ 30.36 ໂຕນ/ເຮກັຕາ, ເປີເຊັນທາດ 

ແປ້ງ 25.2%. ສີ່ວນສິ່ ງທດົລອງທ  12 ສະເລີ່ຍຜະລິດຕະພາບຂອງມນັຕ ົນ້ແມ ີ່ນ 32.98 

ໂຕນ/ເຮກັຕາ, ເປີເຊັນທາດແປ້ງ 25.2%. ການທດົລອງຄ ັງ້ນີເ້ຫັນວີ່າ ເມ  ີ່ອທາດ K ຫ ຼຸດລງົຜະ

ລິດຕະພາບຂອງມນັຕ ົນ້ກ ີ່ຫ ຼຸດລງົ. ດ ັີ່ງນ ັນ້ສະແດງວີ່າທາດ K ມຄີວາມສ າຄນັຫ າຍຕ ີ່ ການເພີີ່ ມຜນົຜະ 

ລິດຂອງມນັຕ ົນ້.  

Huang Jie et al., 2010 ໄດລ້າຍງານກີ່ຽວກບັການທດົລອງຝຸີ່ນ NPK ໄລຍະຍາວກບັມນັຕ ົນ້ທີີ່  

ເມ  ອງ Danzhou ແຂວງ Hainan ປະເທດຈນີ. ຊຶີ່ ງເລີີ່ ມທດົລອງເລີີ່ ມປີ 1992 ເຖງິ 2003 

ໄລຍະການທດົລອງ 12 ປີ. ການທດົລອງຄ ັງ້ນີໃ້ຊ ້ Split-plot Design ແລະ ມ ີ ສິີ່ ງທດົລອງ 

ຄາ້ຍຄ ການທດົລອງຢູີ່ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ ໃນນ ັນ້ມ ີ 5 ສິີ່ ງທດົລອງແມ ີ່ນການທດົລອງອດັຕາຝຸີ່ນ 

K ເຊັີ່ ນ: ສິ່ ງທດົລອງທ  1 ບ ີ່ ໃສີ່ຝຸີ່ນ, ສີ່ວນສິ່ ງທດົລອງທ  9, ສິ່ ງທດົລອງທ  10, ສິ່ ງທດົລອງທ  4 

ແລະ ສິ່ ງທດົລອງທ  11 ແມ ີ່ນໃສີ່ N:P2O5:K2O ຊຶີ່ ງ N:P2O5 ໃສີ່ໃນອດັຕາ 80:40 ກໂິລກ າມ/

ເຮກັຕາ, ແຕີ່ K2O ແມ ີ່ນໃສີ່ຕ ີ່າຫາສງູເຊັີ່ ນ: 0, 50, 100 ແລະ 200 ກໂິລກ າມ/ເຮກັຕາ 

ຕາມລ  າດບັ. ໃນນ ັນ້ມ ີ4 ສິີ່ ງທດົລອງແມ ີ່ນການທດົລອງອດັຕາຝຸີ່ນ N ເຊັີ່ ນ ສິ່ ງທດົລອງທ  2, ສິ່ ງທດົ

ລອງທ  3, ສິ່ ງທດົລອງທ  6 ແລະ ສິ່ ງທດົລອງທ  5 ດວ້ຍການໃສີ່ N ໃນອດັຕາ 0, 50, 100 ແລະ 

200 ກໂິລກ າມ/ເຮກັຕາ ຕາມລ  າດບັ, ໃສີ່ P2O5 ໃນສິ່ ງທດົລອງທ  2, ສິ່ ງທດົລອງທ  3, ສິ່ ງທດົລອງ

ທ  5 ດວ້ຍອດັຕາ 50 ກໂິລກ າມ/ເຮກັຕາ ແລະ ສິ່ ງທດົລອງທ  6 ໃນອດັຕາ 0 ກໂິລກ າມ/ເຮກັຕາ, 

ສີ່ວນການໃສີ່ K2O ໃນສິີ່ ງທດົລອງ ສິ່ ງທດົລອງທ  2, ສິ່ ງທດົລອງທ  3, ສິ່ ງທດົລອງທ  6 ແລະ ສິ່ ງ

ທດົລອງທ  5 ແມ ີ່ນໃສີ່ໃນອດັຕາ 100 ກໂິລກ າມ/ເຮກັຕາ. ສີ່ວນການທດົລອງອດັຕາຝຸີ່ນ P ກ ີ່ມ ີ 4 

ສິີ່ ງທດົລອງຄ ກນັ ແຕີ່ມ ີ2 ສິີ່ ງທດົລອງແມ ີ່ນນອນຢູີ່ໃນສິີ່ ງທດົລອງຂອງການທດົລອງ N ເຊັີ່ ນ: ສິ່ ງທດົ

ລອງທ  6, ສິ່ ງທດົລອງທ  7, ສິ່ ງທດົລອງທ  5 ແລະ ສິ່ ງທດົລອງທ  8 ໃສີ່ P2O5 ໃນອດັຕາ 0, 25, 

50 ແລະ 100 ກໂິລກ າມ/ເຮກັຕາ ຕາມລ  າດບັ, ໃສີ່ N ໃນສິ່ ງທດົລອງທ  6, ສິ່ ງທດົລອງທ  7, ສິ່ ງ

ທດົລອງທ  8 ດວ້ຍອດັຕາ 50 ກໂິລກ າມ/ເຮກັຕາ ແລະ ສິ່ ງທດົລອງທ  5 ໃນອດັຕາ 100 ກິ

ໂລກ າມ/ເຮກັຕາ ແລະ ໃສີ່ K2O ໃນສິ່ ງທດົລອງທ  6, ສິ່ ງທດົລອງທ  7, ສິ່ ງທດົລອງທ  5 ແລະ ສິ່ ງ

ທດົລອງທ  8 ດວ້ຍອດັຕາ 100 ກໂິລກ າມ/ເຮກັຕາ. ສີ່ວນສິ່ ງທດົລອງທ  12 ແມ ີ່ນໃສີ່ N ໃນອດັຕາ 

200 ກໂິລກ າມ/ເຮກັຕາ, ໃສີ່ P2O5 ໃນ ອດັຕາ 100 ກໂິລກ າມ/ເຮກັຕາ ແລະ K2O ໃນອດັຕາ 

200 ກໂິລກ າມ/ເຮກັຕາ. ຜນົຂອງການທດົລອງຝຸີ່ນ K ພບົວີ່າສິ່ ງທດົລອງທ  1 ບ ີ່ ໃສີ່ຝຸີ່ນສະເລີ່ຍ 

ຜະລິດຕະພາບຂອງມນັຕ ົນ້ແມ ີ່ນ 7.1 ໂຕນ/ເຮກັຕາ, ເປີເຊັນທາດແປ້ງ 31.7%. ສິ່ ງທດົລອງທ  9 

ສະເລີ່ຍຜະລິດຕະພາບຂອງມນັຕ ົນ້ແມ ີ່ນ 14 ໂຕນ/ເຮກັຕາ, ເປີເຊັນທາດແປ້ງ 29.4%. ສິ່ ງທດົລອງ
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ທ  10 ສະເລີ່ຍຜະລິດຕະພາບຂອງມນັຕ ົນ້ແມ ີ່ນ 18.8 ໂຕນ/ເຮກັຕາ, ເປີເຊັນທາດແປ້ງ 31.2%. ສິ່ ງ

ທດົລອງທ  4 ສະເລີ່ຍຜະລິດຕະພາບຂອງມນັຕ ົນ້ແມ ີ່ນ 20.7 ໂຕນ/ເຮກັຕາ, ເປີເຊັນທາດແປ້ງ 

30.7%. ສິ່ ງທດົລອງທ  11 ສະເລີ່ຍຜະລິດຕະພາບຂອງມນັຕ ົນ້ແມ ີ່ນ 21.2 ໂຕນ/ເຮກັຕາ, ເປີເຊັນ 

ທາດແປ້ງ 31.2%. ຜນົການທດົລອງອດັຕາຝຸີ່ນ N ພບົວີ່າສິ່ ງທດົລອງທ  2 ສະເລີ່ຍຜະລິດຕະພາບ 

ຂອງມນັຕ ົນ້ແມ ີ່ນ 12.3 ໂຕນ/ເຮກັຕາ, ເປີເຊັນທາດ ແປ້ງ 31.7%. ສິ່ ງທດົລອງທ  3 ສະເລີ່ຍຜະລິດ 

ຕະພາບຂອງມນັຕ ົນ້ແມ ີ່ນ 17.9 ໂຕນ/ເຮກັຕາ, ເປີເຊັນທາດແປ້ງ 31.9%. ສິ່ ງທດົລອງທ  6 ສະເລີ່ຍ 

ຜະລິດຕະພາບຂອງມນັຕ ົນ້ແມ ີ່ນ 18.7 ໂຕນ/ເຮກັຕາ, ເປີເຊັນທາດແປ້ງ 31.5%. ສິ່ ງທດົລອງທ  5 

ສະເລີ່ຍຜະລິດຕະພາບຂອງມນັຕ ົນ້ແມ ີ່ນ 21.8 ໂຕນ/ເຮກັຕາ, ເປີເຊັນ ທາດແປ້ງ 29.8%. ຜນົການ 

ທດົລອງ P ກ ີ່ພບົວີ່າ ສິ່ ງທດົລອງທ  7 ສະເລີ່ຍຜະລິດຕະພາບຂອງມນັຕ ົນ້ແມ ີ່ນ 22.3 ໂຕນ/ເຮກັຕາ, 

ເປີເຊັນທາດແປ້ງ 31.8%. ສິ່ ງທດົລອງທ  8 ສະເລີ່ຍຜະລິດຕະພາບຂອງມນັຕ ົນ້ແມ ີ່ນ 21.3 

ໂຕນ/ເຮກັຕາ, ເປີເຊັນທາດແປ້ງ 31.3%. ສີ່ວນສິ່ ງທດົລອງທ  12 ສະເລີ່ຍຜະລິດຕະພາບ 

ຂອງມນັຕ ົນ້ແມ ີ່ນ 22.4 ໂຕນ/ເຮກັຕາ, ເປີເຊັນທາດແປ້ງ 30.1%. ນອກຈາກນ ັນ້ເຫັນວີ່າຜະລິດ 

ຕະພາບມຄີວາມສ  າພນັກບັຄວາມສງູຂອງມນັຕ ົນ້, ເສ້ັນຜີ່າສນູກາງຂອງລ  າຕ ົນ້ ແລະ ຈ  ານວນຮາກ. 

ການທດົລອງນີຍ້ງັສະແດງໃຫເ້ຫັນວີ່າການປກູມນັຕ ົນ້ຕ ີ່ ເນ ີ່ອງຫ າຍປີບ ີ່ ໃສີ່ຝຸີ່ນ ຫ   ໃສີ່ຝຸີ່ນບ ີ່ ຄບົທາດອາ 

ຫານທີີ່ ຈ  າເປັນຜນົຜະລິດຈະຫ ຼຸດລງົຫ າຍ ຫ   ໃສີ່ຫ າຍກວີ່າທີີ່ ມນັຕ ົນ້ຕອ້ງການຜນົຜະລິດກ ີ່ຈະບ ີ່ ເພີີ່ ມ 

ຂຶນ້. ກຳນໄລລ່ຽງດັ້ຳນເສດຖະກດິແມນ່ສິ່ ງທດົລອງທ  7 ທ ່ ໃສ ່N, K2O ສ ງ ແລະ ໃສ ່P2O5 ຕ  ຳ່ມ  

ກ  ຳໄລດ ທ ່ ສດຸ ຊຶ່ ງໄດັ້ 576.4 ໂດລຳສະຫະລດັ. ສິ່ ງທດົລອງທ ່ ມ  ກ  ຳໄລຕ  ຳ່ສດຸແມນ່ສິ່ ງທດົລອງທ  1 

ທ ່ ບ ່ ໄດັ້ໃສຝຸ່ນ່ໄດັ້ພຽງ 221.6 ໂດລຳສະລດັ.  

Huang Jie et al., 2010 ໄດລ້າຍງານກີ່ຽວກບັການທດົລອງອດັຕາຝຸີ່ນ NPK ກບັມນັຕ ົນ້ທີີ່  

ເມ  ອງ Danzhou ແຂວງ Hainan ປະເທດຈນີ. ໃນປີ 2004 ແລະ 2005, ການທດົລອງນີແ້ມ ີ່ນ

ໃຊແ້ບບສຸີ່ມສມົບູນ (CRD), ມ ີ3 ຊ າ້, 12 ສິ່ ງທດົລອງ ແລະ ຂະໜຳດຂອງໜ່ວຍທດົລອງແມນ່ 16 

ມ2, ໄລຍະຫຳ່ງລະຫວຳ່ງຕ ົັ້ນ ແລະ ແຖວແມນ່ 0.8 x 1.0 ແມດັ, ແນວພນັທ ່ ໃຊັ້ແມນ່ພນັ SC 5. 

ເກບັກ ັ້ຫ ງັຈຳກປ ກ 11 ແລະ 12 ເດອືນ. ໃນ 12 ສິ່ ງທດົລອງນ ັັ້ນຄ:ື ສິ່ ງທດົລອງທ  1 ບ ີ່ ໃສີ່ຝຸີ່ນ. 

ສີ່ວນສິ່ ງທດົລອງທ  2, ສິ່ ງທດົລອງທ  3, ສິ່ ງທດົລອງທ  4, ສິ່ ງທດົລອງທ  5, ສິ່ ງທດົລອງທ  6, ສິ່ ງ

ທດົລອງທ  7, ສິ່ ງທດົລອງທ  8, ສິ່ ງທດົລອງທ  9, ສິ່ ງທດົລອງທ  10, ສິ່ ງທດົລອງທ  11 ແລະ ສິ່ ງ

ທດົລອງທ  12 ແມ ີ່ນໃສີ່ N:P2O5:K2O ໃນອດັຕາ 60:30:30, 60:30:90, 60:30:120, 30:30:60, 

90:30:60, 120:30:60, 30:30:30, 60:30:60, 90:30:90, 120:30:120 ແລະ 150:30:150 

ກໂິລກ າມ/ເຮກັຕາ ຕາມລ  າດບັ. ຜນົກຳນທດົລອງພບົວຳ່ສິ່ ງທດົລອງທ ່ ໃຫັ້ຜະລິດຕະພາບສ ງສດຸ
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ແມນ່ສິ່ ງທດົລອງທ  12 ທ ່ ໃສທ່ຳດອຳຫຳນ N:P2O5:K2O ໃນອດັຕຳ 150:30:150 ຊຶີ່ ງໃຫຜ້ະລິດຕະ 

ພາບ 27.3 ໂຕນ/ເຮັກຕຳ ທຳດແປັ້ງແມນ່ 25.5% ແລະ ໃຫັ້ຜະລິດຕະພາບຕ  ຳ່ສດຸແມນ່ສິ່ ງທດົລອງ

ທ  1 ໄດັ້ພຽງ 14.1 ໂຕນ/ເຮັກຕຳ ທຳດແປັ້ງແມນ່ 26.9%. ສວ່ນຜະລິດຕະພາບຂອງສິ່ ງທດົລອງທ  

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ແລະ ສິ່ ງທດົລອງທ  11 ແມນ່ 20.2, 19.5, 19.3, 21.3, 24.8, 24.6, 

18.3, 22.4 25.7 ແລະ 24.4 ໂຕນ/ເຮັກຕຳ ຕຳມລ  ຳດບັ ແລະ ທຳດແປັ້ງບນັຈແຸມນ່ 26.4, 27.1, 

27.8, 28.3, 26.6, 25.3, 27.7, 27.9, 25.6 ແລະ 24.9% ຕາມລ  າດບັ. ສິ່ ງທດົລອງທ ່ ໃສ ່ NK 

ໃນອດັຕຳສ ງເຊ່ັນສິ່ ງທດົລອງທ  9 ຫຳ 12 ແລະ ສິ່ ງທດົລອງທ ່ ໃສ ່N ໃນອດັຕຳສ ງເຊ່ັນສິ່ ງທດົລອງ

ທ  6, 7 ແລະ ສິ່ ງທດົລອງທ  9 ໃຫັ້ຜະລິດຕະພຳບສ ງ ແຕເ່ປ ເຊັນທຳດແປັ້ງຕ  ຳ່, ໃນສິ່ ງທດົລອງທ ່ ໃສ່

ທຳດ K ອດັຕຳສ ງເຊ່ັນສິ່ ງທດົລອງທ  3, 4 ແລະ ສິ່ງທດົລອງທ  5 ທ ່ ມ  ທຳດແປັ້ງສ ງ ແຕຜ່ະລິດຕະ

ພຳບຕ  ຳ່. ຜນົຈຳກກຳນທດົລອງນ ັ້ເຫັນວຳ່ ໃສທ່ຳດ N ໃນອດັຕຳສ ງນ ັັ້ນເຮັດໃຫັ້ທຳດແປັ້ງຫ ຼຸດລງົ.   

Ung Sopheap et al., 2010 ໄດລ້າຍງານກີ່ຽວກບັການທດົລອງຝຸີ່ນ NPK ກບັມນັ ຕ ົນ້ຢູີ່ໃນ 3 

ແຂວງ (Battambang, Kampong Speu and Kampong Cham) ທີີ່ ປະເທດກ  າປູເຈຍ ໂດຍການນ  າໃຊ ້

Split-plot Design ແລະ ມ ີ12 ສິີ່ ງທດົລອງຄ ກນັກບັຢູີ່ຫ າຍເທດນ ັນ້. ແນວພນັ ແມ ີ່ນໃຊພ້ນັມນັຕ ົນ້ 

ແມ ີ່ນລະຢອງ 5 (Rayong 5), KM 94 ແລະ Damlong Kor. ໃນນ ັນ້ມ ີ 5 ສິີ່ ງທດົລອງເປັນການ 

ທດົລອງອດັຕາຝຸີ່ນ K ເຊັີ່ ນ: ສິ່ ງທດົລອງທ  1 ບ ີ່ ໃສີ່ຝຸີ່ນ, ສີ່ວນສິ່ ງທດົລອງທ  9, ສິ່ ງທດົລອງທ  10, 

ສິ່ ງທດົລອງທ  4 ແລະ ສິ່ ງທດົລອງທ  11 ແມ ີ່ນ ໃສີ່ N:P2O5:K2O ຊຶ່ ງ N:P2O5 ໃສີ່ໃນອດັຕາ 

80:40 ກໂິລກ າມ/ເຮກັຕາ, ແຕີ່ K2O ແມ ີ່ນໃສີ່ ຕ ີ່າຫາສງູເຊັີ່ ນ: 0, 40, 80 ແລະ 160 ກໂິລກ າມ/

ເຮກັຕາ ຕາມລ  າດບັ. ໃນນ ັນ້ມ ີ 4 ສິີ່ ງທດົລອງແມ ີ່ນການທດົລອງອດັຕາຝຸີ່ນ N ເຊັີ່ ນ ສິ່ ງທດົລອງທ  

2, ສິ່ ງທດົລອງທ  3, ສິ່ ງທດົລອງທ  6 ແລະ ສິ່ ງທດົລອງທ  5 ດວ້ຍການໃສີ່ N ໃນອດັຕາ 0, 40, 

80 ແລະ 160 ກໂິລກ າມ/ເຮກັຕາຕາມລ  າດບັ, ໃສີ່ P2O5 ໃນສິີ່ ງທດົລອງ 2, 3, 5 ດວ້ຍອດັຕາ 40 

ກໂິລກ າມ/ເຮກັຕາ ແລະ ສິ່ ງທດົລອງທ  6 ໃນອດັຕາ 0 ກໂິລກ າມ/ເຮກັຕາ, ສີ່ວນການໃສີ່ K2O 

ໃນສິີ່ ງທດົລອງ 2, 3, 6 ແລະ ສິ່ ງທດົລອງທ  5 ແມ ີ່ນໃສີ່ໃນອດັຕາ 80 ກໂິລກ າມ/ເຮກັຕາ. 

ການທດົລອງອດັຕາຝຸີ່ນ P ກ ີ່ມ ີ 4 ສິີ່ ງທດົລອງຄ ກນັ ແຕີ່ມ ີ 2 ສິີ່ ງທດົລອງແມ ີ່ນນອນຢູີ່ໃນສິີ່ ງທດົ 

ລອງຂອງການທດົລອງ N ເຊັີ່ ນ: ສິ່ ງທດົລອງທ  6, 7, 5 ແລະ ສິ່ ງທດົລອງທ  8 ໃສີ່ P2O5 

ໃນອດັຕາ 0, 20, 40 ແລະ 80 ກໂິລກ າມ/ເຮກັຕາ ຕາມລ  າດບັ, ໃສີ່ N ໃນສິ່ ງທດົລອງທ  6, 7, 8 

ດວ້ຍອດັຕາ 80 ກໂິລກ າມ/ເຮກັຕາ ແລະ ສິ່ ງທດົລອງທ  5 ໃນອດັຕາ 160 ກໂິລກ າມ/ເຮກັຕາ ແລະ 

ໃສີ່ K2O ໃນສິ່ ງທດົລອງທ  6, 7, 5 ແລະ ສິ່ ງທດົລອງທ  8 ດວ້ຍອດັຕາ 80 ກໂິລກ າມ/ເຮກັຕາ. 

ສີ່ວນສິ່ ງທດົລອງທ  12 ແມ ີ່ນໃສີ່ N ໃນອດັຕາ 160 ກໂິລກ າມ/ເຮກັຕາ, ໃສີ່ P2O5 ໃນອດັຕາ 80 ກິ
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ໂລກ າມ/ເຮກັຕາ ແລະ K2O ໃນ ອດັຕາ 160 ກໂິລກ າມ/ເຮກັຕາ. ຜນົຂອງການທດົລອງຝຸີ່ນ K 

ພບົວີ່າສິ່ ງທດົລອງທ  1 ສະເລີ່ຍຜະລິດຕະພາບຂອງມນັຕ ົນ້ແມ ີ່ນ 19.65 ໂຕນ/ເຮກັຕາ. ສິ່ ງທດົລອງ

ທ  9 ສະເລີ່ຍຜະລິດຕະພາບຂອງມນັຕ ົນ້ແມ ີ່ນ 25.78 ໂຕນ/ເຮກັຕາ. ສິ່ ງທດົລອງທ  10 ສະເລີ່ຍຜະ 

ລິດຕະພາບຂອງມນັຕ ົນ້ແມ ີ່ນ 28.14 ໂຕນ/ເຮກັຕາ. ສິ່ ງທດົລອງທ  4 ສະເລີ່ຍຜະລິດຕະພາບຂອງ 

ມນັຕ ົນ້ແມ ີ່ນ 31.44 ໂຕນ/ເຮກັຕາ. ສິ່ ງທດົລອງທ  11 ສະເລີ່ຍຜະລິດຕະພາບຂອງມນັຕ ົນ້ແມ ີ່ນ 

29.1 ໂຕນ/ເຮກັຕາ. ຜນົການທດົລອງອດັຕາຝຸີ່ນ N ພບົວີ່າສິ່ ງທດົລອງທ  2 ສະເລີ່ຍຜະລິດຕະພາບ 

ຂອງມນັຕ ົນ້ແມ ີ່ນ 23.74 ໂຕນ/ເຮກັຕາ. ສິ່ ງທດົລອງທ  3 ສະເລີ່ຍຜະລິດຕະພາບຂອງມນັຕ ົນ້ແມ ີ່ນ 

26.31 ໂຕນ/ເຮກັຕາ. ສິ່ ງທດົລອງທ  6 ສະເລີ່ຍຜະລິດຕະພາບຂອງມນັຕ ົນ້ແມ ີ່ນ 27.99 

ໂຕນ/ເຮກັຕາ. ສິ່ ງທດົລອງທ  5 ສະເລີ່ຍຜະລິດຕະພາບຂອງມນັຕ ົນ້ແມ ີ່ນ 33.13 ໂຕນ/ເຮກັຕາ. ຜນົ 

ການທດົລອງ P ກ ີ່ພບົວີ່າ   ສິ່ ງທດົລອງທ  7 ສະເລີ່ຍຜະລິດຕະພາບຂອງມນັຕ ົນ້ແມ ີ່ນ 30.27 

ໂຕນ/ເຮກັຕາ. ສິ່ ງທດົລອງທ  8 ສະເລີ່ຍຜະລິດຕະພາບຂອງມນັຕ ົນ້ແມ ີ່ນ 32.78 ໂຕນ/ເຮກັຕາ. 

ສີ່ວນສິ່ ງທດົລອງທ  12 ສະເລີ່ຍຜະລິດຕະພາບຂອງມນັຕ ົນ້ແມ ີ່ນ 34.34 ໂຕນ/ເຮກັຕາ. ການທດົ 

ລອງນີກ້ ີ່ ເຫັນວີ່າທາດ K ມຄີວາມສ  າຄນັຕ ີ່ ຜນົຜະລິດຂອງມນັຕ ົນ້ຄ ກນັກບັການທດົລອງຢູີ່ຫ າຍບີ່ອນ.  

ຄອນປານ ີ ພອ້ມດວ້ຍຄະນະ (2016) ໄດລ້າຍງານການທດົລອງເພ ີ່ ອກ  ານດົອດັຕາຝຸີ່ນເຄມທີີີ່  

ເໝາະ ສມົຕ ີ່ ການຍກົຜະລິດຕະພາບມນັຕ ົນ້ທີີ່ ປກູໃນດິນຊຸດໂຊມ ທີີ່ ເມ  ອງທີ່າພະບາດ, ແຂວງບ ລິຄນັ 

ໄຊ. ການທດົລອງນີມ້ ີ 5 ສິີ່ ງທດົລອງຄ : ສິີ່ ງທດົລອງທີ 1 ບ ີ່ ໃສີ່ຝຸີ່ນ, ສິ່ ງທດົລອງທ  2 ໃສີ່ N 

ຈ  ານວນ 40 ກໂິລກ າມ/ເຮກັຕາ, P2O5 ຈ  ານວນ 20 ກໂິລກ າມ/ເຮກັຕາ ແລະ K2O ຈ ານວນ 50 ກິ

ໂລກ າມ/ເຮກັຕາ, ສິ່ ງທດົລອງທ ທ  3 ໃສີ່ N ຈ ານວນ 80 ກໂິລກ າມ/ເຮກັຕາ, P2O5 ຈ  ານວນ 40 ກິ

ໂລກ າມ/ເຮກັຕາ ແລະ K2O ຈ ານວນ 100 ກໂິລກ າມ/ເຮກັຕາ, ສິ່ ງທດົລອງທ  4 ໃສີ່ N ຈ ານວນ 

120 ກໂິລກ າມ/ເຮກັຕາ, P2O5 ຈ  ານວນ 60 ກໂິລກ າມ/ເຮກັຕາ ແລະ K2O ຈ ານວນ 150 ກິ

ໂລກ າມ/ເຮກັຕາ ແລະ ສິ່ ງທດົລອງທ  5 ໃສີ່ N ຈ ານວນ 160 ກໂິລກ າມ/ເຮກັຕາ, P2O5 ຈ  ານວນ 

80 ກໂິລກ າມ/ເຮກັຕາ ແລະ K2O ຈ ານວນ 200 ກໂິລກ າມ/ເຮກັຕາ. ແນວພນັມນັຕ ົນ້ທີີ່ ໃຊສ້  າລບັ

ການທດົລອງແມ ີ່ນພນັລະຢອງ 5. ຜນົຂອງການທດົລອງເຫັນວີ່າ ຄວຳມສ ງຂອງມນັຕ ົັ້ນ ຫ ງັຈຳກ 

ປ ກໄດັ້ 3 ເດືອນ ແມນ່ມ ຄວຳມແຕກຕຳ່ງທຳງສະຖຕິິໃນລະດບັຄວຳມເຊື່ ອຖ ື99% (P<0.01) ຊຶ່ ງສິ່ ງ

ທດົລອງທ ່ ໃສຝຸ່ນ່, ມນັຕ ົັ້ນຈະເລ ນເຕ ບໂຕຂຽວງຳມດ , ຍກົເວັັ້ນສິ່ ງທດົລອງທ  1 ທ ່ ບ ່ ໄດັ້ໃສຝຸ່ນ່. ກຳນ 

ສມົທຽບແຕລ່ະສິ່ ງທດົລອງ ເຫັນວຳ່ມນັຕ ົັ້ນຕອບສະໜອງດ ຕ ່ ອດັຕຳຝຸນ່ ແລະ ຄວຳມສ ງຂອງມນັຕ ົັ້ນ 

ເພ ່ ມຂຶັ້ນຕຳມກຳນເພ ່ ມຂຶັ້ນຂອງອດັຕຳຝຸນ່ ຊຶ່ ງຄວຳມສ ງຂອງສິ່ ງທດົລອງທ  1, ສິ່ ງທດົລອງທ  2, 

ສິ່ ງທດົລອງທ  3, ສິ່ ງ ທດົລອງທ  4 ແລະ ສິ່ ງທດົລອງທ  5 ແມນ່ 81.8, 86.1, 99.4, 108.3 
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ແລະ 110.4 ຊງັຕ ແມດັ ຕຳມລ  ຳດບັ. ສິ່ ງທດົລອງທ  5 ມນັຕ ົັ້ນສ ງກວຳ່ສິ່ ງທດົລອງອື່ ນໆ ແລະ ສິ່ ງ

ທດົລອງທ  1 ຕ  ຳ່ກວຳ່ທກຸໆ ສິ່ ງທດົລອງ. ຄວຳມສ ງຂອງມນັຕ ົັ້ນຫ ງັປ ກໄດັ້ 6 ເດອືນ ແລະ 

ໃນເວລຳເກັບກ ັ້ແມນ່ບ ່ ມ  ຄວຳມແຕກຕຳ່ງທຳງດັ້ຳນສະຖຕິິ. ຄວຳມສ ງເວລຳເກບັກ ັ້ເພ ່ ມຂຶັ້ນໜັ້ອຍ ເມ ື່ອ 

ສມົທຽບກບັຄວຳມສ ງໃນຊວ່ງໄລຍະ 6 ເດອືນ ຊຶ່ ງຄວຳມສ ງຂອງມນັຕ ົັ້ນໃນສິ່ ງທດົລອງທ  1, 

ສິ່ ງທດົລອງທ  2, ສິ່ ງທດົລອງທ  3, ສິ່ ງທດົລອງທ  4 ແລະ ສິ່ ງທດົລອງທ  5 ໃນຊວ່ງ 6 ເດອືນແມນ່ 

127.7, 137.3, 147.3, 148.0 ແລະ 161.3 ຊງັຕ ແມດັ ຕຳມລ  ຳດບັ ແລະ ຊວ່ງເກບັກ ັ້ແມນ່ 

128.5, 138.7, 150.1, 155.4 ແລະ 164.3 ຊງັຕ ແມດັ ຕຳມລ  ຳດບັ. ຈ  ຳນວນຫວົຕ ່ ຕ ົັ້ນແມນ່ບ ່ ມ  

ຄວຳມແຕກຕຳ່ງທຳງດັ້ຳນສະຖຕິິ ສະເລຍ່ຈ  ຳນວນຫວົໃນສິ່ ງທດົລອງທ  1, ສິ່ ງທດົລອງທ  2, ສິ່ ງທດົ 

ລອງທ  3, ສິ່ ງທດົລອງທ  4 ແລະ ສິ່ ງທດົລອງທ  5 ແມນ່ 8, 12, 10, 10 ແລະ 12 ຫວົ/ຕ ົັ້ນ. 

ລວງຍຳວຂອງຫວົແມນ່ມ ຄວຳມແຕກຕຳ່ງທຳງດັ້ຳນສະຖຕິິໃນລະດບັຄວຳມເຊື່ ອຖ ື 95% ຊຶ່ ງລວງ

ຍຳວຂອງຫວົມນັຕ ົັ້ນໃນສິ່ ງທດົລອງ ທ  1, ສິ່ ງທດົລອງທ  2, ສິ່ ງທດົລອງທ  3, ສິ່ ງທດົລອງທ  4 

ແລະ ສິ່ ງທດົລອງທ  5 ແມນ່ 25.60, 27.50, 31.40, 28.63 ແລະ 26.06 ຊງັຕ ແມດັ ຕຳມລ  ຳ

ດບັ. ລວງຮອບຂອງຫວົມນັຕ ົັ້ນແມນ່ບ ່ ມ  ຄວຳມແຕກຕຳ່ງທຳງດັ້ຳນສະຖຕິິ ຊຶ່ ງໃນສິ່ ງທດົລອງທ  1, 

ສິ່ ງທດົ ລອງທ  2, ສິ່ ງທດົລອງທ  3, ສິ່ ງທດົລອງທ  4 ແລະ ສິ່ ງທດົລອງທ  5 ແມນ່ 8.93, 10.13, 

10.50, 10.45 ແລະ 11.83 ຊງັຕ ແມດັ ຕຳມລ  ຳດບັ.   ສວ່ນຜະລິດຕະພາບໃນສິ່ ງທດົລອງທ  1, 

ສິ່ ງທດົລອງທ  2, ສິ່ ງທດົລອງທ  3, ສິ່ ງທດົລອງທ  4 ແລະ ສິ່ ງທດົລອງທ  5 ແມ ີ່ນ 15.43, 24.94, 

25.46, 29.06 ແລະ 30.86 ໂຕນ/ເຮກັຕາ ຕາມລ  າດບັ. ການທດົລອງນີສ້ະແດງໃຫເ້ຫັນວີ່າໃສີ່ຝຸີ່ນ 

ຜະລິດຕະພາບດກີວີ່າບ ີ່ ໃສີ່ຝຸີ່ນ ແລະ ຜະລິດຕະພາບເພີີ່ ມຂຶນ້ຕາມການເພີີ່ ມຂຶນ້ຂອງອດັຕາຝຸີ່ນ, ແຕີ່ 

ເມ  ີ່ອໄລີ່ລຽງດາ້ນເສດຖະກດິແລວ້ ການເພີີ່ ມຝຸີ່ນເຮັດໃຫຕ້ ົນ້ທຶນສງູມກີ  າໄລໜອ້ຍລງົ. ຕ ົນ້ທຶນການຜະ

ລິດໃນສິ່ ງທດົລອງທ  1, ສິ່ ງທດົລອງທ  2, ສິ່ ງທດົລອງທ  3, ສິ່ ງທດົລອງທ  4 ແລະ ສິ່ ງທດົລອງທ  

5 ທີີ່ ຄດິໄລີ່ຕ ີ່ ເຮັກຕາແມ ີ່ນ 4,953,000 ກບີ, 7,215,440 ກບີ, 8,484,800 ກບີ, 10,053,600 

ກບີ ແລະ 11,447,600 ກບີ ຕາມລ  າດບັ. ຜນົຜະລິດທີີ່ ຂາຍເປັນເງນິໄດ ້ 7,715,000 ກບີ, 

12,470,000 ກບີ, 12,730,000 ກບີ, 14,525,000 ກບີ, 15,430,000 ກບີ ຕາມລ  າດບັ. ຜນົກ  າ

ໄລສດຸທິແມ ີ່ນ 2,762,000 ກບີ, 5,254,560 ກບີ, 4,245,200 ກບີ, 4,714,400 ກບີ ແລະ 

3,982,400 ກບີ ຕາມລ  າດບັ ໃນນ ັນ້ອດັຕາຝຸີ່ນທີີ່ ໃຫຜ້ນົຕອບແທນສງູສດຸແມ ີ່ນສິ່ ງທດົລອງທ  2.  

Phanthasin et al., 2012 ໄດລ້າຍງານກີ່ຽວກບັການທດົລອງສານລະລາຍທາດອາຫານທີີ່ ສມົບູນ 

ທີີ່ ມຕີ ີ່ ຜະລິດຕະພາບຂອງຫວົມນັຕ ົນ້ ແລະ ທາດແປ້ງ  ທີີ່ ສນູຄ ົນ້ຄວາ້ ແລະ ຝຶກອບົຮມົ Mae Hia, 

ມະຫຳວທິະຍຳໄລ Chiang Mai, ປະເທດໄທ. ຊຶີ່ ງການທດົລອງເລີີ່ ມຈາກເດ ອນກນັຍາປີ 2010 
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ເຖງິເດ ອນສງິຫາປີ 2011 ໄລຍະການທດົລອງ 12 ເດ ອນ. ການທດົລອງຄ ັງ້ນີໃ້ຊແ້ບບສຸີ່ມສມົບນູໃນ

ບ ຼ໋ອກ (RCBD)  ແລະ ມ ີ4 ຊ  າ້, 5 ສິ່ ງທດົລອງ (ແນວພນັມນັຕ ົັ້ນ: ລະຢອງ 5, ລະຢອງ 7, ລະ

ຢອງ 9, ລະຢອງ 72 ແລະ ກະເສດສຳດ 50). ໂດຍກຳນແບງ່ທອ່ນພນັເປັນ 2 ສວ່ນຄ:ື 1) ແຊ່

ທອ່ນພນັໃສສ່ຳນອຳຫຳນ 2 ຊ ົ່ວໂມງກອ່ນຈຶ່ງປ ກ ແລະ 2) ບ ່ ແຊທ່ອ່ນພນັ. ສຳນອຳຫຳນທ ່ ນ  ຳໃຊັ້

ແມນ່ KNO3, 25,000 µM; CaCl2, 5,000 µM; KH2PO4, 5,000 µM; Mg(SO4)2.7H2O, 1,250 µM; 

K2SO4, 1,250; Fe-citrate, 250 µM; H3BO3, 50; MnSO4.H2O, 5 µM; ZnSO4.7H2O, 2.5 µM; 

CoSO4.7H2O, 0.5 µM; Na2MoO4.2H2O, 0.5 µM; ແລະ CuSO4.5H2O, 0.1 µM (Broughton and 

Dilworth, 1971 ແລະ Mozafar 1987). ທອ່ນພນັທ ່ ໃຊັ້ຍຳວ 20 ຊງັຕ ແມດັ, ປ ກໄລຍະຫຳ່ງ 1 x 1 

ແມດັ ແລະ ຂະໜຳດໜ່ວຍທດົລອງແມນ່ 4 x 5 ແມດັ. ເກບັຂ ັ້ມ  ນຈ  ຳນວນຫວົຕ ່ ຕ ົັ້ນ, ຜະລິດຕະພຳບ

ຂອງຫວົ ແລະ ນ  ັ້ຳໜຕັ ົັ້ນ. ນ  ັ້ຳໜກັຕ ົັ້ນແມນ່ຊ ັງ່ຫ ງັຈຳກເອົຳເຂົັ້ຳເຕົຳອບົທ ່ ອນຸຫະພ ມ 75°C ໃຊັ້ເວລຳ 

72 ຊ ົ່ວໂມງ. ຜນົກຳນທດົລອງພບົວຳ່ຫວົມນັຕ ົັ້ນສດົ ແລະ ຫວົມນັແຫັ້ງຂອງແຕລ່ະແນວພນັເພ ່ ມ

ຂຶັ້ນຈຳກກຳນແຊທ່ອ່ນພນັກບັສຳນອຳຫຳນ ຍກົເວັັ້ນກະເສດສຳດ 50. ພິເສດແມນ່ພນັລະຢອງ 72 

ໃຫັ້ຫວົມນັຕ ົັ້ນແຫັ້ງເພ ່ ມຂຶັ້ນສອງເທ່ົຳຕວົ. ຜະລິດຕະພາບຫວົມນັຕ ົັ້ນສດົຂອງພນັລະຢອງ 5, ລະຢອງ 

7, ລະຢອງ 9, ລະຢອງ 72 ແລະ ກະເສດສຳດ 50 ທ ່ ບ ່ ໄດັ້ແຊທ່ອ່ນພນັກອ່ນປ ກແມນ່ 56.8, 

37.8, 49.5, 60.6 ແລະ 61.8 ໂຕນ/ເຮັກຕຳ ຕຳມລ  ຳດບັ ແລະ ແຊທ່່ອນພນັ 2 ຊ ົ່ວໂມງກອ່ນປ ກ 

ຜະລິດຕະພາບແມນ່ 73.8, 51.5, 56.2, 75.6 ແລະ 58.2 ໂຕນ/ເຮັກຕຳ ຕຳມລ  ຳດບັ. ຜະ

ລິດຕະພາບຫວົມນັຕ ົັ້ນແຫັ້ງຂອງພນັລະຢອງ 5, ລະຢອງ 7, ລະຢອງ 9, ລະຢອງ 72 ແລະ ກະ

ເສດສຳດ 50 ທ ່ ບ ່ ໄດັ້ແຊທ່ອ່ນພນັກອ່ນປ ກແມນ່ 14.2, 11.3, 11.7, 12.8 ແລະ 19.8 ໂຕນ/ເຮັກ

ຕຳ ຕຳມລ  ຳດບັ ແລະ ແຊທ່ອ່ນພນັ 2 ຊ ົ່ວໂມງກອ່ນປ ກແມນ່ 19.4, 13.0, 21.7, 23.9 ແລະ 

14.9 ໂຕນ/ເຮັກຕຳ ຕຳມລ  ຳດບັ. ສວ່ນນ  ັ້ຳໜກັຕ ົັ້ນແຫັ້ງຂອງພນັລະຢອງ 5, ລະຢອງ 7, ລະຢອງ 9, 

ລະຢອງ 72 ແລະ ກະເສດສຳດ 50 ທ ່ ບ ່ ແຊທ່ອ່ນພນັແມນ່ 7.4, 6.2, 7.4, 8.0 ແລະ 10.3 

ໂຕນ/ເຮັກຕຳ ຕຳມລ  ຳດບັ ແລະ ແຊທ່ອ່ນພນັກອ່ນປ ກແມນ່ 6.6, 7.3, 9.4, 7.3 ແລະ 12.9 

ໂຕນ/ເຮັກຕຳ ຕຳມລ  ຳດບັ. ນອກຈຳກນ ັັ້ນສະເລຍ່ຈ  ຳນວນຫວົຂອງພນັລະຢອງ 5, ລະຢອງ 7, ລະ

ຢອງ 9, ລະຢອງ 72 ແລະ ກະເສດສຳດ 50 ທ ່ ບ ່ ແຊທ່ອ່ນພນັແມນ່ 7.9, 9.1, 9.7, 9.0 ແລະ 

10.9 ຫວົ/ຕ ົັ້ນ ຕຳມລ  ຳດບັ ແລະ ແຊທ່ອ່ນພນັກອ່ນປ ກແມນ່ 10.5, 11.7, 11.8, 10.5 ແລະ 

10.3 ຫວົ/ຕ ົັ້ນ ຕຳມລ  ຳດບັ. ກຳນຄ ັັ້ງນ ັ້ໄດັ້ພບົວຳ່ກຳນແຊທ່ອ່ນພນັມ ຜນົຕ ່ ຈ  ຳນວນຫວົ ທອ່ນພນັທ ່ ແຊ່

ສຳນອຳຫຳນມ ຈ  ຳນວນຫວົ ແລະ ຜະລິດຕະພາບຂອງຫວົເພ ່ ມຂຶັ້ນ, ຍກົເວັັ້ນກະເສດສຳດ 50.  
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Kobkiet et al., 2010 ໄດລ້າຍງານກີ່ຽວກບັການທດົລອງຝຸີ່ນ NPK, ຝຸີ່ນໝກັ ແລະ ສິີ່ ງເສດ 

ເຫ  ອງຈາກພ ດ ໃນໄລຍະຍາວກບັມນັຕ ົນ້ທີີ່  Yasothon, Khon Kaen and Rayong ແຕີ່ປີ 1976 ຫາ 

2007 ທີີ່ ປະເທດໄທ. ການທດົລອງມ ີ8 ສິີ່ ງທດົລອງເຊັີ່ ນ: ສິ່ ງທດົລອງທ  1 ບ ີ່ ໃສີ່ຝຸີ່ນ, ສິ່ ງທດົລອງທ  

2 ໃສີ່ແຕີ່ N ໃນອດັຕາ 100 ກໂິລກ າມ/ເຮກັຕາ, ສິ່ ງທດົລອງທ  3 ໃສີ່ N:P2O5 ໃນອດັຕາ 100:50 

ກໂິລກ າມ/ເຮກັຕາ, ສິ່ ງທດົລອງທ  4 ໃສີ່ N:K2O ໃນອດັຕາ 100:100 ກໂິລກ າມ/ເຮກັຕາ, ສິ່ ງທດົ

ລອງທ  5 ໃສີ່ N:P2O5:K2O ໃນອດັຕາ 100:50:100 ກໂິລກ າມ/ເຮກັຕາ, ສິ່ ງທດົລອງທ  6 ໃສີ່ 

N:P2O5:K2O ໃນອດັຕາ 100:50:100 ກໂິລກ າມ/ເຮກັຕາ ປະສມົກບັຝຸີ່ນໝກັ 12.5 ໂຕນ/ເຮກັຕາ, 

ສິ່ ງທດົລອງທ  7 N:P2O5:K2O ໃນອດັຕາ 100:50:100 ກໂິລກ າມ/ເຮກັຕາ ປະສມົກບັສິີ່ ງເສດ 

ເຫ  ອຈາກພ ດ 18.75 ໂຕນ/ເຮກັຕາ. ຜນົຂອງການທດົລອງໃນປີ 2007 ສະແດງໃຫ ້ເຫັນວີ່າ: ສິີ່ ງທດົ

ລອງທີີ່ ບ ີ່ ໃສີ່ຝຸີ່ນເຄມ ີຜະລິດຕະພາບສງູສດຸໄດພ້ຽງ 5.6 ໂຕນ/ເຮກັຕາ ແລະ ໃສີ່ N ແລະ N:P2O5 

ໃສີ່ຝຕີ່ບ ີ່ ໄດໃ້ສີ່ K ຜະລິດຕະພາບສງູສດຸໄດພ້ຽງ 5.5 ໂຕນ/ເຮກັຕາເທົີ່ ານ ັນ້. ສິີ່ ງທດົ ລອງທີ 4 ທີີ່ ມ ີ 

N ແລະ K ແຕີ່ບ ີ່ ມ ີP ຜະລິດຕະພາບໄດ ້28.2 ໂຕນ/ເຮກັຕາ ແລະ ສິີ່ ງທດົລອງທີ 5 ທີີ່ ມຄີບົທງັ 

N, P ແລະ K ແມ ີ່ນໃຫຜ້ະລິດຕະພາບໄດພ້ຽງໄດ ້32 ໂຕນ/ເຮກັຕາ. ສິີ່ ງທດົລອງທີ 6 ໃສີ່ຄບົທງັ 

NPK ປະສມົກບັຝຸີ່ນໝກັ, ສິີ່ ງທດົລອງທີ 7 ໃສີ່ຄບົທງັ NPK ປະສມົກບັສິີ່ ງເສດເຫ  ອຈາກພ ດ ແລະ 

ສິີ່ ງທດົລອງທີ 8 ໃສີ່ແຕີ່ສິີ່ ງເສດເຫ  ອຈາກພ ດແມ ີ່ນໄດຜ້ະລິດຕະພາບ 48.6, 43.2 ແລະ 20.9 

ໂຕນ/ເຮກັຕາ ຕາມລ  າດບັ. ການທດົລອງນີພ້ບົວີ່າທາດ K ແມ ີ່ນມຄີວາມສ າຄນັຫ າຍ, ບ ີ່ ໃສີ່ K ແມ ີ່ນ 

ຜນົຜະລິດຫ ຼຸດລງົ. ນອກຈາກນ ັນ້ພບົອກີວີ່າໃສີ່ແຕີ່ຝຸີ່ນເຄມ ີ ຫ   ສິີ່ ງເສດເຫ  ອຈາກພ ດເທົີ່ ານ ັນ້ຜະລິດ 

ຕະພາບກ ີ່ຍງັບ ີ່ ດຄີ ກບັໃສີ່ທງັຝຸີ່ນເຄມປີະສມົຝຸີ່ນໝກັ ຫ   ຝຸີ່ນເຄມປີະສມົສິີ່ ງເສດເຫ  ອຈາກພ ດ. 

Ivan et al., 2017 ໄດລ້າຍງານກີ່ຽວກບັການທດົລອງຝຸີ່ນ NPK ທີີ່ ເມ  ອງ Dondo ປະເທດ 

Mozambique. ການທດົລອງນີແ້ມ ີ່ນໃຊ ້CRD ມຫີ າຍສິີ່ ງທດົລອງເຊັີ່ ນ:  ສິີ່ ງທດົລອງທີ 1 ບ ີ່ ໃສີ່ຝຸີ່ນ, 

ສິີ່ ງທດົລອງທີ 2 ໃສີ່ທາດອາຫານໄນໂຕ ເຈນ (N) ຢີ່າງດຽວໃນອດັຕາ 60 ກໂິລກ າມ/ເຮກັຕາ, ສິີ່ ງ

ທດົລອງທີ 3 ໃສີ່ທາດອາຫານຟດົສຟ ຣສັ (P2O5) ຢີ່າງດຽວໃນອດັຕາ 60 ກໂິລກ າມ/ເຮກັຕາຄ ກນັ, 

ສິີ່ ງທດົລອງທີ 4 ໃສີ່ທາດອາຫານໂປຕດັຊຽມ (K2O) ຢີ່າງດຽວໃນອດັຕາ 150 ກໂິລກ າມ/ເຮກັຕາ. 

ຈາກນ ັນ້ສິີ່ ງທດົລອງທີ 5, ສິີ່ ງທດົລອງທີ 6, ສິີ່ ງທດົລອງທີ 7, ສິີ່ ງທດົລອງທີ 8, ສິີ່ ງທດົລອງທີ 9 

ແລະ ສິີ່ ງທດົລອງທີ 10 ແມ ີ່ນການທດົລອງທາດອາຫານໂປຕດັຊຽມ (K2O) ຊຶີ່ ງໃສີ່ N ແລະ P2O5 

ໃນອດັຕາດຽວຄ  60 ກໂິລກ າມ/ເຮກັຕາ ແຕີ່ໃສີ່ K2O ໃນອດັຕາ 30, 60, 90, 120, 150 ແລະ 

180 ກໂິລກ າມ/ເຮກັຕາ ຕາມລ  າດບັ. ຜນົຂອງການທດົລອງ ພບົວີ່າບ ີ່ ໃສີ່ຝຸີ່ນຜະລິດຕະພາບແມ ີ່ນ 

14.7 ໂຕນ/ເຮກັຕາ, ໃສີ່ແຕີ່ N ຜະລິດຕະພາບແມ ີ່ນ 8.5 ໂຕນ/ເຮກັຕາ, ໃສີ່ແຕີ່ P2O5 ຜະລິດຕະ 
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ພາບແມ ີ່ນ 16.7 ໂຕນ/ເຮກັຕາ ແລະ ໃສີ່ແຕີ່ K2O ຜະລິດຕະພາບແມ ີ່ນ 22.9 ໂຕນ/ເຮກັຕາ. 

ແຕີ່ເມ  ີ່ອໃສີ່ N ແລະ P2O5 ໃນອດັຕາດຽວກນັ ສີ່ວນ K2O ແມນ່ໃສໃ່ນອດັຕຳຕ  ີ່າຫາສງູນ ັນ້ 

ຜະລິດຕະພາບແມ ີ່ນ 15.8, 22.3, 21.5, 20.9, 19.8 ແລະ 25.9 ໂຕນ/ເຮກັຕາ ຕາມລ  າດບັ. 

ການທດົລອງນີຊ້ີໃ້ຫເ້ຫັນວີ່າທາດ K ມຄີວາມສ າຄນັຕ ີ່ ມນັຕ ົນ້ຫ າຍກວີ່າທາດ P, ແຕີ່ທາດ P 

ມຄີວາມສ  າຄນັຕ ີ່ ມນັຕ ົນ້ຫ າຍກວີ່າທາດອາຫານ N.  

2.3 ຂອບເຂດແນວຄດິ 

ການທດົລອງຄ ັງ້ນີ ້ ແມ ີ່ນເພ ີ່ ອປຽບທຽບບນັດາປດັໄຈທີີ່ ເປັນຕວົຊີ້ວດັຂອງການຈະເລີນເຕີບໂຕ 

ແລະ ກ  ານດົອດັຕາຝຸີ່ນໂປຕດັຊຽມ (K) ທີີ່ ເໝາະສມົຕ ີ່ ການຍກົຜະລິດຕະພາບຂອງມນັຕ ົນ້ ພອ້ມປຽບ 

ທຽບຜນົຕອບແທນທາງດາ້ນເສດຖະກດິຂອງແຕີ່ລະອດັຕາຝຸີ່ນໂປຕດັຊຽມ (K).    

ການສກຶສາໃນຄ ັງ້ນີໃ້ຊເ້ວລາລະດກູານດຽວ ຈະບ ີ່ ເຫັນຄວາມແຕກຕີ່າງທີີ່ ຊດັເຈນກີ່ຽວກບັການ 

ອດັຕາການນ  າໃຊຝຸ້ີ່ນໂປຕດັຊຽມ (K) ແລະ ເພີີ່ ມຜະລິດຕະພາບຈາກການໃສີ່ຝຸີ່ນ ໂປຕດັຊຽມ (K) 

ໃນຄ ັງ້ນີ ້ແຕີ່ຈະເປັນຂ ມ້ນູພ ້ນຖານໄວໃ້ນການຄ ົນ້ຄວາ້ທດົລອງໃນອະນາຄດົ.  
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3 ພາກທີ 3 

ວິທີການຄ ົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດ 

 

3.1 ກຳນອອກແບບກຳນທດົລອງ, ກຳນຄດັເລືອກພືັ້ນທ , ໄລຍະເວລຳກຳນທດົລອງ  

3.1.1 ການອອກແບບການທດົລອງ 

      ການທດົລອງໃນຄ ັງ້ນີ ້ ແມ ີ່ນໄດນ້  າໃຊແ້ຜນການທດົລອງ ແບບສຸີ່ມສມົບູນໃນບ ຼ໋ອກ 

(Randomized Complete Block Design, RCBD) ຊຶີ່ ງເປັນການທດົລອງທີີ່ ມ ີ 5 ສິີ່ ງທດົລອງ 

(treatment), ປະກອບ ມ ີ 3 ຊ  າ້ (Replication) ແລະ 15 ໜີ່ວຍທດົລອງ (Experiment Unit). 

ແປງທດົລອງມຂີະໜາດ ຄວາມກວາ້ງ 20 ແມດັ ແລະ ຄວາມຍາວ 29 ແມດັ, ຂະໜາດຂອງໜີ່ວຍ  

ທດົລອງ 5 x 6 ແມດັ, ໄລຍະຫີ່າງລະຫວີ່າງຊ  າ້ 1 ແມດັ ແລະ ໄລຍະຫີ່າງລະຫວີ່າງໜີ່ີ່ວຍທດົລອງ 

1 ແມດັ. ໃນຮບູທີ 1 ເປັນແຜນວາດແປງທດົລອງ ແລະ ຮບູທີ 2 ເປັນໜີ່ວຍທດົລອງ. 

       ສິີ່ ງທດົລອງ:  

  T1 = ຕວົຢ ນ (ບ ່ ໃສຝຸ່ນ່) 

  T2 = ໃສີ່ N:P2O5:K2O ໃນອດັຕາ 40:20:00 ກໂິລກ າມ/ເຮັກຕາ (ບ ີ່  ໃສີ່ K2O) 

  T3 = ໃສີ່ N:P2O5:K2O ໃນອດັຕາ 40:20:40 ກໂິລກ າມ/ເຮັກຕາ  

  T4 = ໃສີ່ N:P2O5:K2O ໃນອດັຕາ 40:20:80 ກໂິລກ າມ/ເຮັກຕາ   

  T5 = ໃສີ່ N:P2O5:K2O ໃນອດັຕາ 40:20:120 ກໂິລກ າມ/ເຮັກຕາ   

ໝາຍເຫດ: ຕ ັງ້ແຕີ່ T2 ຫາ T5 ໃສີ່ N ໃນອດັຕາ 40 ກໂິລກ າມ/ເຮັກຕາ  ແລະ P2O5 ໃນອດັຕາ 

20 ກໂິລກ າມ/ເຮັກຕາ.  

 T1 ຕວົຢ ນແມ ີ່ນບ ີ່ ໃສີ່ຝຸີ່ນ. T2 ໃສີ່ຝຸີ່ນເຄມ ີ N:P2O5:K2O ໃນອດັຕາ 40:20:00 

ກໂິລກ າມ/ເຮັກຕາ ດວ້ຍການໃສີ່ຝຸີ່ນ Urea 87 ກໂິລກ າມ/ເຮັກຕາ ແລະ Triple super phosphate  

ຈ  ານວນ 47.62 ກໂິລກ າມ/ເຮັກຕາ. T3 ໃສີ່ເຄມ ີ N:P2O5:K2O ໃນອດັຕາ 40:20:40 

ກໂິລກ າມ/ເຮັກຕາ ດວ້ຍການໃສີ່ຝຸີ່ນ Urea ຈ  ານວນ 87 ກໂິລກ າມ/ເຮັກຕາ, Triple super phosphate 

ຈ  ານວນ 47.62 ກໂິລກ າມ/ເຮັກຕາ ແລະ Potassium chloride ຈ  ານວນ 66.67 ກໂິລກ າມ/ເຮັກຕາ.  

T4 ໃສີ່ຝຸີ່ນເຄມ ີ N:P2O5:K2O ໃນອດັຕາ 40:20:80 ກໂິລກ າມ/ເຮັກຕາ ດວ້ຍການໃສີ່ຝຸີ່ນ Urea 
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ຈ  ານວນ 87 ກໂິລກ າມ/ເຮັກຕາ, Triple super phosphate ຈ ານວນ 47.62 ກໂິລກ າມ/ເຮັກຕາ ແລະ 

Potassium chloride ຈ  ານວນ 133.33 ກໂິລກ າມ/ເຮັກຕາ. T5 ໃສີ່ຝຸີ່ນເຄມ ີ N:P2O5:K2O 

ໃນອດັຕາ 40:20:120 ກໂິລກ າມ/ເຮັກຕາ ດວ້ຍການໃສີ່ຝຸີ່ນ Urea ຈ ານວນ 87 ກໂິລກ າມ/ເຮັກຕາ, 

Triple super phosphate ຈ ານວນ 47.62 ກໂິລກ າມ/ເຮັກຕາ ແລະ Potassium chloride ຈ  ານວນ 

200 ກໂິລກ າມ/ເຮັກຕາ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຮ ບທ  1. ແຜນວາດແປງທດົລອງ 

ຮ ບທ  2. ແຜນວາດໜີ່ວຍທດົລອງ 

 

 

 



41 

 

3.1.2 ການຄດັເລ ອກພ ້ນທີີ່ ການທດົລອງ 

      ການທດົລອງນີແ້ມ ີ່ນຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັຢູີ່ສນູຄ ົນ້ຄວາ້ສາລີ ແລະ ພ ດເສດຖະກດິນາພອກ, 

ສະຖາ ບນັຄ ົນ້ຄວາ້ກະສກິ  າ, ປີ່າໄມ ້ ແລະ ພດັທະນາຊນົນະບດົ, ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ, ສ ປປ 

ລາວ. ຊຶີ່ ງ ນອນຢູີ່ໃນ N 18°08.761’, E 102°44,353’ ສງູຈາກລະດບັນ  າ້ທະເລ 165 ແມດັ. 

ອນຸຫະພມູສະເລີ່ຍຕ ີ່ ປີ 27.8 °C ແລະ ປະລິມານນ ້ າຝນົ 1,454 ມລີີແມດັ (Meteorology and 

Hydrology, 2015). ລກັສະນະຂອງດນິແມ ີ່ນຕມົແກມຊາຍ (ກມົຄຸມ້ຄອງ ແລະ ພດັທະນາທີີ່ ດິນກະສິ

ກ  າ, 2018).  

3.1.3 ໄລຍະເວລຳກຳນທດົລອງ 

      ການສກຶສາຄ ັງ້ນີແ້ມ ີ່ນໃຊເ້ວລາປະມານ 8 ເດ ອນ ເລີີ່ ມແຕີ່ເດ ອນ 3 ປີ 2018 

ຫາເດ ອນ 11 ປີ 2018. 

ຕຳຕະລຳງ 12. ແຜນການດ າເນນີການສກຶສາ 

ລ.ດ ກດິຈະກ  ຳ 
2018 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 ຄດັເລ ອກພ ້ນທີີ່  ແລະ ເກບັຕວົຢີ່າງດນິ 1    

         

 

ແລະ ກຽມດນິ   

         
2 ປກູມນັຕ ົນ້   

         3 ເສຍເທ ີ່ ອທີ 1 

  

  

       
4 ເສຍເທ ີ່ ອທີ 2 ແລະ ໃສີ່ຝຸີ່ນພ້ອມ 

   

  

      
5 ເສຍເທ ີ່ ອທີ 3 

    

  

     
6 ເກບັກູມ້ນັຕ ົນ້ ແລະ ເກບັຕວົຢີ່າງດນິ 2 

        

  

 7 ວເິຄາະຂ ້ມນູ ແລະ ຂຽນບດົວທິະຍານພິນົ 

        

    

8 ປ້ອງກນັ ແລະ  ກວດແກບ້ດົວທິະຍານພິນົ                     
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3.1.4 ອປຸະກອນ ແລະ ວທີິການ 

 ກ. ອປຸະກອນ 

1) ຝຸີ່ນ Urea 46% N (46-0-0) 

2) Triple super phosphate (TSP) 42% P2O5 (0-42-0)  

3) Potassium chloride (KCL) 60% K2O (0-0-60)  

4) ແນວພນັມນັຕ ົນ້: ລະຢອງ 11 (Rayong 11) 

5) ເຄ ີ່ ອງ GPS 

6) ກອ້ງຖີ່າຍຮບູ 

7) ຈກົ ແລະ ເລ ີ່ ອຍ 

8) ຊງິຊ ັີ່ງນ  າ້ໜກັ 

9) ອປຸະກອນຮບັໃຊກ້ານທດົລອງອ ີ່ ນໆ 

ຂ. ວທີິການ 

- ກຽມພ ້ນທີີ່ : ເລີີ່ ມກຽມພ ້ນທີີ່ ສ າລບັການທດົລອງກາງເດ ອນ 3 ໂດຍການຄດັເລ ອກສະຖານ 

ທີີ່ , ເກບັຕວົຢີ່າງດນິມາວໄິຈເບິີ່ ງຄວາມເໝາະຂອງທາດໂປຕດັຊຽມ. ຫ ງັຈາກໄດຜ້ນົແລວ້ 

ກ ີ່ໄຖດນິ ເທ ີ່ ອທີໜຶີ່ ງປະໄວປ້ະມານ 2 ອາທິດ ແລະ ຈຶີ່ງໄຖຄ ັງ້ທີ 2 ພອ້ມຍກົຄ ູແລະ ກ ີ່ປກູ.  

- ກຽມທີ່ອນພນັ ແລະ ວທີິປກູ: ກີ່ອນປູກແມ ີ່ນຕອ້ງໄດຕ້ດັທີ່ອນພນັມນັຕ ົນ້ ດວ້ຍການໃຊ ້

ເລ ີ່ ອຍຕດັໃຫມ້ຄີວາມຍາວ 20 ຊມ. ການປກູແມ ີ່ນປູກແບບຕ ັງ້ຊ ີ່  ແລະ ປູກໄລຍະຫີ່າງແຖວ ແລະ 

ຖນັ 1 ແມດັ x 1 ແມດັ ໂດຍການປດັທີ່ອນພນັລງົໄປໃນດນິເລິກປະມານ 8-10 ຊມ.  

- ການບວົລະບດັຮກັສາ: ການທດົລອງແມ ີ່ນຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັໃນຊີ່ວງເວລາຕ ົນ້ປີ ຍງັຂາດຝນົ 

ສະນ ັນ້ ຕອ້ງໄດໃ້ຫນ້  າ້ເວລາປກູແລວ້ ຈາກນ ັນ້ 1 ອາທິດໄດໃ້ຫນ້  າ້ຄ ັງ້ໜຶີ່ ງໃຫດ້ນິມຄີວາມຊຸີ່ມຈນົ 

ກວີ່າມຝີນົຕກົປກົກະຕິ.  

- ການເສຍຫຍາ້: ການເສຍຫຍາ້ແມ ີ່ນໄດເ້ສຍ 4 ຄ ັງ້ຕ ີ່ ລະດກູານ ແລະ ເສຍດວ້ຍແຮງ 

ງານຄນົ. ການເສຍຫຍາ້ຄ ັງ້ທີໜຶີ່ ງແມ ີ່ນຫ ງັຈາກປກູໄດ ້ 30 ວນັ, ການເສຍຫຍາ້ຄ ັງ້ທີີ່  2 ແມ ີ່ນ 
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ຫ ງັຈາກມນັຕ ົນ້ມອີາຍ ຸ75 ວນັ, ຄ ັງ້ທີີ່  3 ແມ ີ່ນຕອນມນັຕ ົນ້ມອີາຍ ຸ 120 ວນັ ແລະ ຄ ັງ້ທີີ່  4 ແມ ີ່ນ 

ຕອນມນັຕ ົນ້ມອີາຍ ຸ165 ວນັ ຫ ງັຈາກປກູ.  

- ການໃສີ່ຝຸີ່ນ: ການໃສີ່ຝຸີ່ນແມ ີ່ນໃສີ່ຫ ງັຈາກເສຍຫຍາ້ເທ ີ່ ອທີ 1 ແລະ ຄ ັງ້ທີ 2. ວທີິໃສີ່ແມ ີ່ນ 

ຂດຸຂມຸຫີ່າງຈາກຕ ົນ້ມນັຕ ົນ້ປະມານ 10 ຊມ, ຂດຸຂມຸໃຫມ້ຄີວາມກວາ້ງປະມານ 15 ຊມ, ຄວາມຍາວ 

ຂອງຂມຸ 20 ຊມ ແລະ ເລີກປະມານ 10 ຊມ ເອົາຝຸີ່ນໃສີ່ລງົໄປໃນຂມຸ ຈາກນ ັນ້ຖມົດນິໃສີ່ຄ ນ.  

3.2 ກຳນຄດັເລືອກຈ  ຳນວນຕ ົັ້ນ ແລະ ກຳນເກບັຂ ັ້ມ  ນ 

3.2.1 ການຄດັເລ ອກຈ  ານວນຕ ົນ້ເພ ີ່ ອສກຶສາ 

      ໃນທກຸໜີ່ວຍທດົລອງແມ ີ່ນປກູມນັຕ ົນ້ໃສີ່ທງັໝດົ 30 ຕ ົນ້. ກ ານດົແຖວ ແລະ ຖນັນອກ 

ເປັນແຖວ ແລະ ຖນັປ້ອງກນັ ສີ່ວນ 12 ຕ ົນ້ຢູີ່ເຄິີ່ ງກາງແມ ີ່ນຈ  ານວນຕ ົນ້ທີີ່ ສກຶສາ.  

ການສກຶສາໃນຄ ັງ້ນີ ້ ໄດເ້ລ ອກສຸີ່ມເອົາແບບບງັເອນີຈ  ານວນ 3 ຕ ົນ້ ເປັນຕວົແທນສ  າຫ ບັເກບັ 

ຂ ມ້ນູເຊັີ່ ນ: ລວງຍາວ, ເສ້ັນຜີ່າສນູກາງ ແລະ ນ  າ້ໜກັຂອງຫວົ. ສີ່ວນຄວາມງອກ, ລວງສງູ, ນ  າ້ 

ໜກັຕ ົນ້, ຜະລິດຕະພາບຫວົສດົ, ເປີເຊັນແປ້ງ, ຜະລິດຕະພາບແປ້ງ, ເປີເຊັນທາດແຫງ້ ແລະ ນ  າ້ 

ບນັຈໃຸນຫວົມນັຕ ົນ້ແມ ີ່ນສຶກສາຢູີ່ໃນເນ ອ້ທີີ່  12 ຕາແມດັ, ຈ ານວນທງັໝດົ 12 ຕ ົນ້.  

3.2.2 ການເກບັຂ ມ້ນູຂອງຈ  ານວນຕ ົນ້ທີີ່ ສກຶສາ 

ກ. ຄວາມງອກ 

   ການເກບັຂ ມ້ນູຄວາມງອກແມ ີ່ນເກບັເມ  ີ່ອປກູໄດ ້ 1 ອາທິດ, 2 ອາທິດ ແລະ 3 ອາທິດ 

ດວ້ຍການກວດຄວາມງອກຂອງແຕີ່ລະທີ່ອນພນັທີີ່ ນອນຢູີ່ເນ ອ້ທີີ່  12 ຕາແມດັ ຊຶີ່ ງຈ ານວນທີ່ອນພນັທີີ່  

ສກຶສາທງັໝດົແມ ີ່ນ 12 ທີ່ອນ.  

ຂ. ຄວາມສງູ 

   ການເກບັຂ ມ້ນູຄວາມສງູໃນການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງມນັຕ ົນ້ເມ  ີ່ອມອີາຍ ຸ 3 ເດ ອນ, 6 

ເດ ອນ ແລະ ກີ່ອນການເກບັກູ ້ ດວ້ຍການນ  າໃຊໄ້ມແ້ມດັວດັແທກລວງສງູ ເພ ີ່ ອວດັແທກຄວາມສງູຢູີ່ 

ໃນເນ ອ້ທີີ່  12 ຕາແມດັ ຊຶີ່ ງມຈີ  ານວນຕ ົນ້ທີີ່ ສຶກສາ 12 ຕ ົນ້.  

ຄ. ນ  າ້ໜກັຕ ົນ້ 

   ການເກບັນ າ້ໜກັຕ ົນ້ແມ ີ່ນເກບັຈ ານວນ 12 ຕ ົນ້ທີີ່ ສກຶສາ ເກບັທງັໃບ, ງ ີ່າ, ລ າຕ ົນ້ ແລະ 

ຕ . ການຊ ັີ່ງນ  າ້ໜກັຕ ົນ້ແມ ີ່ນເອົາໃບ, ງ ີ່າ, ລ  າຕ ົນ້ມດັເປັນມດັແລວ້ ຈຶີ່ງຊ ັີ່ງນ  າ້ໜກັ, ສີ່ວນຕ ແມ ີ່ນໄດເ້ກັບ 
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ໃສີ່ຄກຸ ີ່ອນ ຈຶີ່ ງຊ ັີ່ງນ  າ້ໜກັຂອງຕ  ແລວ້ລບົນ  າ້ໜກັຂອງຄອຸອກ ຈາກນ ັນ້ຈຶີ່ ງເອົານ  າ້ໜກັທີີ່ ຊ ັີ່ງນ ັນ້ມາ 

ບວກເຂ້ົາກນັເປັນນ  າ້ໜກັຕ ົນ້.  

ຈ. ນ  າ້ໜກັຫວົ 

   ການຊ ັີ່ງນ າ້ໜກັຫວົແມ ີ່ນໃຊຊ້ງິຊ ັີ່ງ ດວ້ຍການຊ ັີ່ງນ າ້ໜກັທງັໝດົຂອງຫວົແລວ້ເອົາມາຫານ

ໃຫຈ້  ານວນຫວົໃນຈ  ານວນຫວົທງັ 3 ຕ ົນ້ນ ັນ້ ເປັນນ າ້ໜກັຫວົ/ຕ ົນ້.   

ສ. ລວງຍາວຂອງຫວົ 

   ການວດັແທກລວງຍາວຂອງຫວົມນັຕ ົນ້ແມ ີ່ນໃຊໄ້ມບ້ນັທດັວດັແທກຫວົໃຫຍີ່ 3 ຫວົ, ຫວົ

ກາງ 3 ຫວົ ແລະ ຫວົນອ້ຍ 3 ຫວົ ແລວ້ສະເລີ່ຍເປັນລວງຍາວຂອງຫວົ ຊຶີ່ ງລວງຍາວນ ັນ້ແທກເປັນ 

ຊງັຕີແມດັ.   

ຊ. ເສ້ັນຜີ່າສນູກາງ  

   ການວດັແທກເສ້ັນຜີ່າສນູກາງຂອງຫວົມນັຕ ົນ້ແມ ີ່ນໃຊໄ້ມບ້ນັທດັຄາລິເປີ (caliper) ວດັ 

ແທກ ສີ່ວນທີີ່ ມເີສ້ັນຜີ່າສນູກາງກວາ້ງສດຸຂອງຫວົ ການວດັແທກນ ັນ້ໃຊໄ້ມບ້ນັທດັຄາລິເບີແທກຫວົ 

ໃຫຍີ່ 3 ຫວົ, ຫວົກາງ 3 ຫວົ ແລະ ຫວົນອ້ຍ 3 ຫວົ ແລວ້ສະເລີ່ຍເປັນເສ້ັນຜີ່າສນູກາງຂອງຫວົ ຊຶີ່ ງ

ເສ້ັນຜີ່າສນູກາງນ ັນ້ແມ ີ່ນແທກເປັນຊງັຕີແມດັ.   

ຍ. ຜະລິດຕະພາບ 

   ການເກບັຂ ມ້ນູຜະລິດຕະພາບແມ ີ່ນເກບັໃນເນ ອ້ທີີ່  12 ຕາແມດັທີີ່ ກ ານດົ ດວ້ຍການເກບັ 

ກູຫ້ວົ ມນັຕ ົນ້ສດົອອກມາຊ ັີ່ງ ແລະ ບນັທຶກຕວົເລກໄວ.້ ຈາກນ ັນ້ຈຶີ່ງເອົາຕວົເລກທີີ່ ບນັທຶກໄວນ້ ັນ້ ໄປ 

ຄ  ານວນຜະລິດຕະພາບຂອງຫວົມນັຕ ົນ້ຕາມສດູດ ັີ່ງຕ ີ່ ໄປນີ.້  

 

ຜະລິດຕະພາບຫວົສດົ (ໂຕນ/ເຮກັຕາ) = (ຈ ານວນຫວົມນັສດົທີີ່ ຊ ັີ່ງໃນ 12 ຕາແມດັ x 10)/12  

         10 - ແມ ີ່ນຕວົເລກທີີ່ ປີ່ຽນຫວົໜີ່ວຍຈາກກໂິລກ າມ/ຕາແມດັ ເປັນໂຕນ/ເຮັກຕາ. 

        12 - ແມ ີ່ນເນ ອ້ທີີ່ ເກບັກູທີ້ີ່ ເປັນຕາແມດັ.  
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ດ. ເປີເຊັນທາດແປ້ງ, ຜະລິດຕະພາບທາດແປ້ງ, ເປີເຊັນທາດແຫງ້ ແລະ ຜະລິດຕະພາບທາດ 

ແຫງ້ ແລະ ນ  າ້ບນັຈໃຸນຫວົມນັຕ ົນ້ 

 ການວດັແທກເປີເຊັນທາດແປ້ງ ແລະ ເປີເຊັນທາດແຫງ້ແມ ີ່ນໃຊຊ້ງິຊ ັີ່ງນ  າ້ໜກັຫວົມນັຕ ົນ້ສດົ 

ຈ  ານວນ 5 ກໂິລກ າມຢູີ່ໃນອາກາດ ແລວ້ຕດັໃຫສ້ ັນ້ໃສີ່ຖງົຕາໜີ່າງສຟ້ີາ ແລະ ເອົາລງົໄປຊ ັີ່ງນ  າ້ໜກັຢູີ່ 

ໃນນ  າ້. ການຊ ັີ່ງນ  າ້ໜກັຢູີ່ໃນນ  າ້ແມ ີ່ນໃຊຊ້ງິຊ ັີ່ງ 1 ກໂິລກ າມ ເວລາຊ ັີ່ງຕອ້ງກວດກາບ ີ່ ໃຫຖ້ງົຕິດກບັ 

ຝາຂອງຖງັ ແລະ ໃຫຖ້ງົຈຸ ີ່ມລງົໃນນ  າ້ໃຫໝ້ດົ. ຈາກນ ັນ້ຈ ີ່ງຶບນັທຶກນ  າ້ໜກັທີີ່ ຊ ັີ່ງຢູີ່ໃນນ  າ້ ແລະ ໃຊສ້ດູ 

ດ ັີ່ງຕ ີ່ ໄປນີຄ້  ານວນເປີເຊັນທາດແປ້ງ ແລະ ເປີເຊັນທາດແຫງ້ ດວ້ຍການຄ  ານວນນ  າ້ໜກັຈ  າເພາະຂອງ 

ຫວົມນັຕ ົນ້ສດົເສຍກີ່ອນ ຫ ງັຈາກນ ັນ້ຈຶີ່ ງໃຊນ້  າ້ໜກັຈ  າເພາະນ ັນ້ຄ  ານວນເປີເຊັນທາດແປ້ງ ແລະ ເປີ

ເຊັນທາດແຫງ້ (Wholey and Booth, 1979).  

- ນ  າ້ໜກັຈ  າເພາະ = ນ  າ້ໜກັໃນອາກາດ/(ນ  າ້ໜກັໃນອາກາດ–ນ  າ້ໜກັໃນນ  າ້)  

- ທາດແປ້ງ (%) = 210.8 x ນ  າ້ໜກັຈ  າເພາະ – 213.4 

- ຜະລິດຕະພາບທາດແປ້ງ (ໂຕນ/ເຮກັຕາ) = ຜະລິດຕະພາບຫວົສດົ x ທາດແປ້ງ (%)/100 

- ທາດແຫງ້ (%) = 158.3 x ນ  າ້ໜກັຈ  າເພາະ – 142.0  

- ຜະລິດຕະພາບທາດແຫງ້ (ໂຕນ/ເຮກັຕາ) = ຜະລິດຕະພາບຫວົສດົ x ທາດແຫງ້ (%)/100 

- ນ  າ້ບນັຈໃຸນຫວົມນັຕ ົນ້  = ຜະລິດຕະພາບຫວົສດົ –  ຜະລິດຕະພາບທາດແຫງ້  

3.3 ວທິ ເກບັຂ ັ້ມ  ນດນິ 

ຫ ງັຈາກກ  ານດົພ ້ນທີີ່ ການທດົລອງແລວ້ ກ ີ່ ເກບັຕວົຢີ່າງດນິໄປວໄິຈເບິີ່ ງທາດອາຫານໂປຕດັຊຽມ 

ວີ່າເໝາະສມົສ  າຫ ບັເຮັດການທດົລອງຫ  ບ ີ່ . ວທີິເກັບແມ ີ່ນເລີີ່ ມເອົາແຕີ່ໜ້າດນິລງົເລິກໄປປະມານ 20 

ຊງັຕີແມດັ ແລະ ເກບັຈ  ານວນ 5 ຈດຸຫ ກັຄ : ເກບັຢູີ່ 4 ແຈ ແລະ ເຄິີ່ ງກາງ. ແຕີ່ລະຈດຸຫ ກັແມ ີ່ນເກັບ 

4 ຈດຸຍີ່ອຍ ຊຶີ່ ງແຕີ່ລະຈດຸຍີ່ອຍເອົາດນິພຽງແຕີ່ 300 ກ າມ ມາລວມເຂ້ົາກນັເປັນໜຶີ່ ງຈດຸຫ ກັ ລວມຈດຸ 

ຍີ່ອຍທງັໝດົມ ີ20 ຈດຸ.  
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3.4 ກຳນວເິຄຳະຂ ັ້ມ  ນ 

3.4.1 ການວເິຄາະຂ ມ້ນູມນັຕ ົນ້ 

      ປຽບທຽບການຈະເລີນເຕີບໂຕ, ຜະລິດຕະພາບຂອງມນັຕ ົນ້ສດົ, ຜະລິດຕະພາບຂອງ 

ແປ້ງມນັຕ ົນ້ ໂດຍໃຊຕ້າຕະລາງ ANOVA ແລະ ການປຽບທຽບຄີ່າສະເລີ່ຍຂອງແຕີ່ລະສິີ່ ງທດົລອງ 

ໂດຍ LSD. ໂປ ແກ ມທີີ່ ຈະນ  າໃຊວ້ເິຄາະແມ ີ່ນ Statistical Analysis System (SAS).   

3.4.2 ການວເິຄາະຂ ມ້ນູດນິ 

      ການວເິຄາະດນິແມ ີ່ນການວເິຄາະເພ ີ່ ອຫາທາດອາຫານ ແລະ ຄນຸລກັສະນະທາງເຄມ ີ

ຂອງດນິດ ັີ່ງຕ ີ່ ໄປນີ.້   

- ວເິຄາະຄີ່າຄວາມເປັນກດົເປັນດີ່າງ (pH) ໂດຍໃຊເ້ຄ ີ່ ອງ (pH/ION MeTeR F72) 

- ວເິຄາະອນິຊີວດັຖຸ (OM), ຄາບອນ (C) ແລະ ໄນໂຕ ເຈນ (N) ໂດຍໃຊເ້ຄ ີ່ ອງ (JM 3000, 

JM 3001) 

- ວເິຄາະເປີເຊັນທາດຟດົສຟ ຣສັລວມ (P) ແລະ ທາດຟດົສຟ ລດັທີີ່ ເປັນປະໂຫຍດ ໂດຍໃຊ ້

ເຄ ີ່ ອງ (UV – 1601) 

-. ວເິຄາະເປີເຊັນທາດໂປຕດັຊຽມລວມ (K) ແລະ ທາດໂປຕດັຊຽມທີີ່ ເປັນປະໂຫຍດ ໂດຍໃຊ ້

ເຄ ີ່ ອງ (AAnalyst 200) 

 

ສະຖານທີີ່ ວເິຄາະດນິ: ສນູຄ ົນ້ຄວາ້ເຂ້ົານາພອກ, ສະຖາບນັຄ ົນ້ຄວາ້ກະສກິ  າ, ປີ່າໄມ ້ ແລະ 

ພດັທະນາ ຊນົນະບດົ, ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ.  
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4 ພຳກທ  4 

ຜນົກຳນຄ ົັ້ນຄວັ້ຳ ແລະ ກຳນອະພິປຳຍ 

 

4.1 ບນັດຳປດັໄຈທ ່ ມ  ຜນົຕ ່ ກຳນທດົລອງ ແລະ ຜນົວໄິຈດນິ 

4.1.1 ປດັໄຈທາງພະຍາກອນອາກາດ 

ກ. ອນຸຫະພມູ 

   ອນຸຫະພມູສະເລີ່ຍໃນແຕີ່ລະເດ ອນຊີ່ວງດ  າເນນີການທດົລອງ ຊຶີ່ ງການທດົລອງແມ ີ່ນເລີີ່ ມ

ຕ ັງ້ແຕີ່ທາ້ຍເດ ອນ 3 ແລະ ສິນ້ສດຸກາງເດ ອນ 11. ສະນ ັນ້ອນຸຫະພມູຕ ັງ້ແຕີ່ເດ ອນ 3 ຫາເດ ອນ 10 

ແມ ີ່ນ 29.1, 30.6, 29.8, 29.1, 28.7, 28.6, 27.4 ແລະ 25.3 °C ຕາມລ  າດບັ (ຮບູທີ 3).  

ຂ. ຄວາມຊຸີ່ມ 

  ສີ່ວນຄວາມຊຸີ່ມສະເລີ່ຍໃນຊີ່ວງເວລາດ  າເນນີການທດົລອງ ຊຶີ່ ງເລີີ່ ມຕ ັງ້ແຕີ່ທາ້ຍເດ ອນ 3 

ແລະ ສິນ້ສດຸກາງເດ ອນ 11. ຄວາມຊຸີ່ມໃນຊີ່ວງເວລານ ັນ້ແມ ີ່ນ 60, 58, 71, 78, 78, 78, 76 ແລະ 

70% ຕາມລ  າດບັ (ຮບູທີ 3). 

ຄ. ປະລິມານນ  າ້ຝນົ 

   ປະລິມານນ  າ້ຝນົສະເລີ່ຍໃນຊີ່ວງດ  າເນນີການທດົລອງ ຊຶີ່ ງເລີີ່ ມຕ ັງ້ແຕີ່ເດ ອນທາ້ຍເດ ອນ 3 

ແລະ ສິນ້ສດຸກາງເດ ອນ 11. ປະລິມານນ  າ້ຝນົໃນຊີ່ວງເວລາດ ັີ່ງກ ີ່າວແມ່ນ 1.8, 99.5, 280.4, 228.6, 

425.3, 362.4, 382.5 ແລະ 29.0 ມລີີແມດັ ຕາມລ  າດບັ (ຮບູທີ 3). 
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4.1.2 ຜນົກຳນວໄິຈດິນ 

      ຈຳກຜນົກຳນວໄິຈຄວຳມເປັນກດົເປັນດຳ່ງ (pH) ຂອງດນິ ແລະ ປະລິມຳນທຳດອຳ

ຫຳນໃນດນິ ກອ່ນເຮັດກຳນທດົລອງພບົວຳ່: ຄວຳມເປັນກດົເປັນດຳ່ງ (pH) ຂອງດນິຢ ບ່ອ່ນເຮັດກຳນ

ທດົລອງແມນ່ຢ ໃ່ນລະດບັທ ່ ເໝຳະສມົກບັກຳນປ ກມນັຕ ົັ້ນ. ສວ່ນທຳດອຳຫຳນນ ັັ້ນ ທຳດໄນໂຕ ເຈນ (N) 

ແມນ່ມ ປະລະມຳນຕ  ຳ່ບ ່ ເໝຳະສມົກບັກຳນປ ກມນັຕ ົັ້ນ, ແຕທ່ຳດຟດົສຟ ລດັ (P) ແມນ່ມ ປະລິມຳນທ ່

ເໝຳະສມົກບັກຳນປ ກມນັຕ ົັ້ນ, ສວ່ນທຳດໂປຕດັຊຽມ (K) ກ ່ມ  ປະລິມຳນຕ  ຳ່ກວຳ່ປະລິມຳນທ ່ ມນັຕ ົັ້ນ

ຕັ້ອງກຳນສ  ຳຫ ບັກຳນໃຫັ້ຜະລິດຕະພຳບທ ່ ດ . ໃນສວ່ນຂອງທຳດອຳຫຳນສ  ຳຮອງນ ັັ້ນ ທຳດແຄຊຽມ 

(Ca) ແລະ ທຳດແມກັນ ຊຽມ (Mg) ແມນ່ມ ປະລິມຳນຕ  ຳ່ກວຳ່ປະລິມຳນທ ່ ມນັຕ ົັ້ນຕັ້ອງກຳນຄກືນັ ຊຶ່ ງ 

ແຕລ່ະທຳດແມນ່ມ ລຳຍລະອຽດດ ັງ່ຕ ່ ໄປນ ັ້.  

ກ. ຄວຳມເປັນກດົເປັນດຳ່ງ (pH) 

  ຄວຳມເປັນກດົເປັນດຳ່ງຂອງດນິທ ່ ໄດັ້ວໄິຈ ກອ່ນກຳນທດົລອງໃນພືັ້ນທ ່ ກຳນທດົລອງແມນ່ 

4.8 ຊຶ່ ງຄວຳມເປັນກດົເປັນດຳ່ງທ ່ ເໝຳະສມົກບັກຳນປ ກມນັຕ ົັ້ນແມນ່ຢ ລ່ະຫວຳ່ງ 4.5-7 (CIAT, 

2008). ຜນົກຳນວໄິຈນ ັ້ ສະແດງໃຫັ້ເຫັນວຳ່ຄວຳມເປັນກດົເປັນດຳ່ງຂອງດນິແມນ່ຢ ໃ່ນລະດບັທ ່ ເໝຳະ

ສມົກບັກຳນປ ກມນັຕ ົັ້ນ (ຕຳຕະລຳງ 13).  

ຂ. ປະລິມຳນອນິຊ ວດັຖ ຸ(OM) 

   ປະລິມຳນອນິຊ ວດັຖຂຸອງດນິທ ່ ໄດັ້ວໄິຈ ກອ່ນກຳນທດົລອງແມນ່ 1.62% ຊຶ່ ງປະລິມຳນ

ອນິຊ ວດັຖຸໃນດນິທ ່ ເໝຳະສມົກບັກຳນປ ກມນັຕ ົັ້ນແມນ່ຢ ່ລະຫວຳ່ງ 2.0-4.0% (CIAT, 2008). ດ ັງ່ນ ັັ້ນ

ສະແດງໃຫັ້ເຫັນວຳ່ປະລິມຳນອນິຊ ວດັຖທຸ ່ ມ  ຢ ໃ່ນດນິນ ັັ້ນຕ  ຳ່ກວຳ່ລະດບັຄວຳມເໝຳະສມົສ  ຳຫ ບັກຳນປ ກ

ມນັຕ ົັ້ນ (ຕຳຕະລຳງ 13). 

ຄ. ປະລິມຳນທຳດຄຳບອນ (C)  

   ປະລິມຳນທຳດຄຳບອນຂອງດນິທ ່ ໄດັ້ວໄິຈ ກອ່ນກຳນທດົລອງແມນ່ 0.94% ຊຶ່ ງປະລິ

ມຳນທຳດຄຳບອນໃນດນິທ ່ ເໝຳະສມົກບັກຳນປ ກມນັຕ ົັ້ນແມນ່ຢ ລ່ະຫວຳ່ງ 1.16-2.32% (CIAT, 

2008). ດ ັງ່ນ ັັ້ນສະແດງໃຫັ້ເຫັນວຳ່ປະລິມຳນທຳດຄຳບອນທ ່ ມ  ຢ ໃ່ນດນິນ ັັ້ນຕ  ຳ່ກວຳ່ລະດບັຄວຳມເໝຳະ

ສມົສ  ຳຫ ບັກຳນປ ກມນັຕ ົັ້ນ (ຕຳຕະລຳງ 13). 

ງ. ປະລິມຳນທຳດໄນໂຕ ເຈນລວມ (N total)  

   ປະລິມຳນທຳດໄນໂຕ ເຈນຂອງດິນທ ່ ໄດັ້ວໄິຈ ກອ່ນກຳນທດົລອງແມນ່ 0.06% ຊຶ່ ງປະລິ

ມຳນ ທຳດໄນໂຕ ເຈນໃນດນິທ ່ ເໝຳະສມົກບັກຳນປ ກມນັຕ ົັ້ນແມນ່ຢ ລ່ະຫວຳ່ງ 0.1-0.2% (CIAT, 
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2008 ແລະ IPNI PNT, 2011). ສະແດງໃຫັ້ເຫັນວຳ່ປະລິມຳນທຳດໄນໂຕ ເຈນທ ່ ມ  ຢ ໃ່ນດິນນ ັັ້ນຕ  ຳ່ກວຳ່

ລະດບັຄວຳມເໝຳະສມົໃນກຳນໃຊັ້ປ ກມນັຕ ົັ້ນ (ຕຳຕະລຳງ 13).     

ຈ. ປະລິມຳນທຳດຟດົສຟ ຣສັ (P) 

   ປະລິມຳນທຳດຟດົສຟ ຣສັຂອງດນິທ ່ ໄດັ້ວໄິຈ ກອ່ນກຳນທດົລອງນ ັັ້ນແມນ່ 9.9 mg/kg ຊຶ່ ງ

ປະລິມຳນທຳດຟດົສຟ ຣສັໃນດິນທ ່ ເໝຳະສມົກບັກຳນປ ກມນັຕ ົັ້ນແມນ່ຢ ລ່ະຫວຳ່ງ 5-20 mg/kg 

(CIAT, 2008). ດ ັງ່ນ ັັ້ນສະແດງໃຫັ້ເຫັນວຳ່ປະລິມຳນທຳດຟດົສຟ ຣສັທ ່ ມ  ຢ ໃ່ນດນິນ ັັ້ນຢ ໃ່ນລະດບັ

ຄວຳມເໝຳະສມົສ  ຳຫ ບັໃຊັ້ປ ກມນັຕ ົັ້ນ (ຕຳຕະລຳງ 13). 

ສ. ປະລິມຳນທຳດໂປຕດັຊຽມ (K) 

   ປະລິມຳນທຳດໂປຕດັຊຽມຂອງດນິທ ່ ໄດັ້ວໄິຈ ກອ່ນກຳນທດົລອງແມນ່ 0.135 cmolc/kg 

ຊຶ່ ງປະລິມຳນທຳດໂປຕດັຊຽມໃນດນິທ ່ ເໝຳະສມົກບັກຳນປ ກມນັຕ ົັ້ນແມນ່ຢ ລ່ະຫວຳ່ງ 0.15-0.25 

cmolc/kg (CIAT, 2008). ດ ັງ່ນ ັັ້ນສະແດງໃຫັ້ເຫັນວຳ່ປະລິມຳນທຳດໂປຕດັຊຽມທ ່ ມ  ຢ ່ໃນດນິນ ັັ້ນຕ  ຳ່

ກວຳ່ລະດບັຄວຳມເໝຳະສມົສ  ຳຫ ບັໃຊັ້ປ ກມນັຕ ົັ້ນ (ຕຳຕະລຳງ 13). 

ຊ. ປະລິມຳນທຳດແຄຊຽມ (Ca) 

   ປະລິມຳນທຳດແຄຊຽມຂອງດນິທ ່ ໄດັ້ວໄິຈ ກອ່ນກຳນທດົລອງແມນ່ 0.78 cmolc/kg ຊຶ່ ງ

ປະລິມຳນທຳດແຄຊຽມໃນດິນທ ່ ເໝຳະສມົກບັກຳນປ ກມນັຕ ົັ້ນແມນ່ຢ ່ລະຫວຳ່ງ 1.0-5.0 cmolc/kg 

(CIAT, 2008). ດ ັງ່ນ ັັ້ນສະແດງໃຫັ້ເຫັນວຳ່ປະລິມຳນທຳດແຄຊຽມທ ່ ມ  ຢ ໃ່ນດິນບອ່ນເຮັດກຳນທດົລອງ

ນ ັັ້ນຕ  ຳ່ກວຳ່ລະດບັຄວຳມເໝຳະສມົສ  ຳຫ ບັໃຊັ້ປ ກມນັຕ ົັ້ນ (ຕຳຕະລຳງ 13). 

ຍ. ປະລິມຳນທຳດແມກັນ ຊຽມ (Mg) 

   ປະລິມຳນທຳດແມກັນ ຊຽມຂອງດນິທ ່ ໄດັ້ວໄິຈ ກອ່ນກຳນທດົລອງນ ັັ້ນແມນ່ 0.20 

cmolc/kg ຊຶ່ ງປະລິມຳນທຳດແມກັນ ຊຽມທ ່ ເໝຳະສມົກບັກຳນປ ກມນັຕ ົັ້ນແມນ່ຢ ລ່ະຫວຳ່ງ 0.4-1.0 

cmolc/kg (CIAT, 2008). ດ ັງ່ນ ັັ້ນສະແດງໃຫັ້ເຫັນວຳ່ປະລິມຳນທຳດແມກັນ ຊຽມທ ່ ມ  ຢ ໃ່ນດິນບອ່ນເຮັດ

ກຳນທດົລອງນ ັັ້ນຕ  ຳ່ກວຳ່ລະດບັຄວຳມເໝຳະສມົໃນກຳນໃຊັ້ປ ກມນັຕ ົັ້ນ (ຕຳຕະລຳງ 13). 
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ຕຳຕະລຳງ 13. ກຳນຈ  ຳແນກລກັສະນະທຳງເຄມ ຂອງດນິ ແລະ ຜນົກຳນວໄິຈດນິ 

ລກັສະນະທຳງເຄມ ຂອງດນິ ພ ດ  ຜນົວໄິຈ 

pH 4.5-7 4.80 

Org. matter (%) 2.0-4.0 1.62 

C %  1.16-2.32 0.94 

N %  0.1-0.2 0.06 

P (µg/g)  5-20 9.90 

K (me/100 g)  0.15-0.25 0.14 

Ca (me/100 g)  1.0-5.0 0.78 

Mg (me/100 g)  0.4-1.0 0.20 

 ແຫ ງ່ທ ່ ມຳ:  CIAT, 2010.     
 

4.2 ຜນົຂອງກຳນຄ ົັ້ນຄວັ້ຳ 

ການທດົລອງຄ ັງ້ນີ ້ແມ ີ່ນໄດໃ້ສີ່ທາດອາຫານໂປຕດັຊຽມ (K2O) ຫ າຍອດັຕາແຕກຕີ່າງກນັ ຊຶີ່ ງມ ີ

ຈດຸປະສງົເພ ີ່ ອປຽບທຽບບນັດາປດັໄຈທີີ່ ເປັນຕວົຊີວ້ດັຂອງການຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ຜະລິດຕະພາບ 

ຂອງມນັຕ ົນ້ ພອ້ມທງັຜນົຕອບແທນທາງດາ້ນເສດຖະກດິຂອງແຕີ່ລະອດັຕາທາດອາຫານໂປຕດັຊຽມ 

(K2O) ຊຶີ່ ງຕ ີ່ ໄປນີແ້ມ ີ່ນບນັດາປດັໄຈທີີ່ ເປັນຕວົຊີ້ວດັຂອງການຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ຜະລິດຕະພາບ 

ຂອງມນັຕ ົນ້. 

4.2.1 ຄວາມງອກ 

 ຜນົຂອງການເກັບກ  າຄວາມງອກຂອງທີ່ອນພນັມນັຕ ົນ້ ທີີ່ ເປັນພນັລະຢອງ 11. ກີ່ອນ

ປກູທີ່ອນພນັບ ີ່ ໄດແ້ຊີ່ທາດອາຫານຫຍງັ ເມ ີ່ອມອີາຍ ຸ 7 ວນັພບົວີ່າ: ຄວາມງອກຂອງທີ່ອນພນັມນັຕ ົນ້

ແມ ີ່ນບ ີ່ ມຄີວາມແຕກຕີ່າງທາງດາ້ນສະຖຕິິ. ແຕກ່ ່ ເຫັນວຳ່ເປ ເຊັນຄວຳມງອກສງູສດຸແມ ີ່ນໃນສງິທດົລອງ

ທີ 5 ທີີ່ ມຄີວາມງອກ 61.11% ແລະ ຕ ີ່າສດຸແມ ີ່ນໃນສິີ່ ງທດົລອງທີ 3 ທີີ່ ຄວາມງອກ 47.22%. ຫ ງັ

ຈຳກປ ກໄດັ້ 14 ວນັ ຄວາມງອກຂອງທີ່ອນພນັມນັຕ ົນ້ກ ີ່ບ ີ່ ມຄີວາມແຕກຕີ່າງທາງດາ້ນສະຖຕິິຄ ກນັ. ສິ່ ງ

ທດົລອງທ ່ ມ  ຄວາມງອກສງູສດຸແມ ີ່ນສິງທດົລອງທີ 5 ຄ ເກົີ່ າ ຊຶີ່ ງມຄີວາມງອກເຖງິ 83.33% ແລະ ຕ ີ່າ

ສດຸແມ ີ່ນສິີ່ ງທດົລອງທີ 1 ທີີ່ ມຄີວາມງອກ 61.11%. ຫ ງັຈາກທີີ່ ມນັຕ ົນ້ມອີາຍ ຸ21 ວນັກ ີ່ ເຊັນດຽວກນັ

ພບົວີ່າຄວາມງອກຂອງທີ່ອນພນັມນັຕ ົນ້ກ ີ່ບ ີ່ ມຄີວາມແຕກຕີ່າງທາງດາ້ນສະຖຕິິ ທກຸສິີ່ ງທດົລອງແມ ີ່ນມີ

ຄວາມງອກເກ ອບ 100% ມສີິີ່ ງທດົລອງດຽວຄ ສິີ່ ງທດົລອງທີ 4 ມຄີວາມງອກພຽງ 97.22% ຍອ້ນມີ
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ຕ ົນ້ທີີ່ ແຫງ້ຕາຍ ຊຶີ່ ງລາຍລະອຽດແມ ີ່ນໄດສ້ະແດງຢູີ່ໃນຕາຕະລາງ 14 ດ ັີ່ງລຸີ່ມນີ.້ ໃນຊີ່ວງໄລຍະ 3 

ອາທິດ ທີີ່ ເກບັກ  າຄວາມງອກນ ັນ້ແມ ີ່ນໄດໃ້ຫນ້  າ້ໃນແປງທດົລອງຄ : ຫ ງັຈາກປກູແລວ້ ໃຫນ້  າ້ທນັທີ, 

ຈາກນ ັນ້ 7 ວນັໃຫນ້  າ້ເທ ີ່ ອທີ 2, ຫ ງັຈາກປກູ 14 ວນັໃຫນ້  າ້ເທ ີ່ ອທີ 3 ແລະ 21 ວນັໃຫນ້  າ້ເທ ີ່ ອທີ 4. 

ຈາກນ ັນ້ໃຫນ້  າ້ເທ ີ່ ອທີຫາ້ແມ ີ່ນເມ  ີ່ອປູກມນັຕ ົນ້ໄດ ້32 ວນັ ແລະ ເທ ີ່ ອທີ 6 ແມ ີ່ນຫ ງັຈາກປກູມນັຕ ົນ້ໄດ ້

42 ວນັ ຊຶີ່ ງເທ ີ່ ອທີ 6 ເປັນການໃຫນ້  າ້ເທ ີ່ ອສດຸທາ້ຍ.  ສີ່ວນຂ ມ້ນູທາງດາ້ນພະຍາກອນອາກາດໃນ

ຊວີ່ງ 21 ວນັນ ັນ້ ອນຸຫະພມູແມ ີ່ນຢູີ່ລະຫວີ່າງ 25.7-33.6°c, ຄວາມຊຸີ່ມຢູີ່ໃນອາກາດແມ ີ່ນຢູີ່ລະ

ຫວີ່າງ 47-79% ແລະ ປະລິມານນ  າ້ຝນົສະເລີ່ຍແມ ີ່ນ 99.5 mm (ສະຖານອີຕຸນຸາພອກ, ເດ ອນ 4 

ປີ 2018).  

ຕຳຕະລຳງ 14. ເປ ເຊັນກຳນງອກຂອງທອ່ນພນັມນັຕ ົັ້ນໃນໄລຍະ 3 ອຳທິດທ  ຳອດິ  

ສິ່ ງທດົລອງ 
ຄວຳມງອກຫ ງັປ ກ (%) 

ລອງ 7 ວນັ 14 ວນັ 21 ວນັ 

T1= ຕວົຢືນ (ບ ່ ໃສທ່ຳດອຳຫຳນ) 53.06 61.11 100 

T2= N:P2O5:K2O (40:20:00) 52.78 77.78 100 

T3= N:P2O5:K2O (40:20:40) 47.22 77.78 100 

T4= N:P2O5:K2O (40:20:80) 52.78 80.55 97.22 

T5= N:P2O5:K2O (40:20:120) 61.11 83.33 100 

F-test 
Ns Ns Ns 

CV (%) 
21.22 17.71 2.16 

Ns = ບ ່ ມ  ຄວຳມແຕກຕຳ່ງທຳງດັ້ຳນສະຖຕິິ (not significant) 

 

4.2.2 ຄວຳມສ ງຂອງມນັຕ ົັ້ນ 

 ຜນົກຳນທດົລອງທຳດອຳຫຳນໂປຕດັຊຽມ ຄວຳມສ ງຂອງມນັຕ ົັ້ນໃນຊວ່ງໄລຍະ 90 

ວນັ ໄລຍະ 160 ວນັຫ ງັປ ກ ແລະ ກອ່ນກຳນເກັບກ ັ້ພບົວຳ່: ກຳນໃສເ່ພ ່ ມທຳດອຳຫຳນໂປຕດັຊຽມໃຫັ້

ມນັຕ ົັ້ນໃນໄລຍະ 90 ວນັ ຄວຳມສ ງຂອງມນັຕ ົັ້ນແມນ່ບ ່ ມ  ຄວຳມແຕກຕຳ່ງທຳງດັ້ຳນສະຖຕິິ. ເຖງິແມນ່

ວຳ່ໃນຊວ່ງໄລຍະ 90 ວນັ ຄວຳມສ ງບ ່ ມ  ຄວຳມແຕກຕຳ່ງທຳງດັ້ຳນສະຖຕິິກ ່ຕຳມ ແຕກ່ ່ ເຫັນວຳ່ສິ່ ງທດົ

ລອງທ  1 ທ ່ ບ ່ ໃສທ່ຳດອຳຫຳນມ ອດັຕຳກຳນຈະເລ ນເຕ ບໂຕ 0.67 ຊງັຕ ແມດັ/ວນັ ຊຶ່ ງຊັ້ຳກວຳ່ສິ່ ງທດົ

ລອງທ  2 ທ ່ ໄດັ້ໃສທ່ຳດອຳຫຳນໄນໂຕ ເຈນ (N),  ຟດົສຟ ຣສັ (P2O5) ແລະ ໂປຕດັຊຽມ (K2O) ໃນ
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ອດັຕຳ 40:20:00 ກໂິລກ ຳມ/ເຮັກຕຳ, ສິ່ ງທດົລອງທ  3 ທ ່ ໄດັ້ໃສເ່ພ ່ ມທຳດອຳຫຳນໂປຕດັຊຽມ ໃນ

ອດັຕຳ 40 ກໂິລກ ຳມ/ເຮັກຕຳ, ສິ່ ງທດົລອງທ  4 ທ ່ ໄດັ້ໃສເ່ພ ່ ມທຳດອຳຫຳນໂປຕດັຊຽມ 40 ກິ

ໂລກ ຳມ/ເຮັກຕຳ ລວມເປັນ 80 ກໂິລກ ຳມ/ເຮັກຕຳ ແລະ ສິ່ ງທດົລອງທ  5 ທ ່ ໄດັ້ໃສເ່ພ ່ ມທຳດອຳ

ຫຳນໂປຕດັຊຽມອ ກ 40 ກໂິລກ ຳມ/ເຮັກຕຳ ລວມເປັນ 120 ກໂິລ/ເຮັກຕຳ ທ ່ ມນັຕ ົັ້ນມ  ອດັຕຳ

ກຳນກຳນຈະເລ ນເຕ ບໂຕແມນ່ 0.75, 0.79, 0.85 ແລະ 0.87 ຊງັຕ ແມດັ/ວນັຕຳມລ  ຳດບັ ແລະ 

ສະເລຍ່ຄວຳມສ ງຊວ່ງໄລຍະ 90 ວນັຂອງສິ່ ງທດົລອງທ  1, ສິ່ ງທດົລອງທ  2, ສິ່ ງທດົລອງທ  3, ສິ່ ງ

ທດົລອງທ  4 ແລະ ສິ່ ງທດົລອງທ  5 ເທ່ົຳກບັ 60.58, 67.46, 70.75, 76.71 ແລະ 78.34 ຊງັຕ 

ແມດັຕຳມລ  ຳດບັ ໂດຍສິ່ ງທດົລອງທ ່ ມ  ຄວຳມສ ງສະເລຍ່ສ ງສດຸແມນ່ສິ່ ງທດົລອງທ  5 ທ ່ ໄດັ້ໃສທ່ຳດອຳ

ຫຳນໂປຕດັຊຽມໃນອດັຕຳ 120 ກໂິລກ ຳມ/ເຮັກຕຳ ແລະ ຄວຳມສ ງສະເລຍ່ຕ  ຳ່ສດຸແມນ່ສິ່ ງທດົລອງທ  

1 ທ ່ ບ ່ ໄດັ້ໃສທ່ຳດອຳຫຳນ ຊຶ່ ງຄວຳມສ ງຂອງມນັຕ ົັ້ນໃນຊວ່ງໄລຍະ 90 ວນັແມນ່ສະແດງລຳຍລະ

ອຽດຢ ໃ່ນຕຳຕະລຳງ 15 ຕ ່ ໄປນ ັ້. ຄວຳມສ ງຂອງມນັຕ ົັ້ນໃນຊວ່ງໄລຍະ 180 ວນັແມນ່ມ ຄວຳມແຕກ

ຕຳ່ງທຳງດັ້ຳນສະຖຕິິໃນລະດບັຄວຳມເຊື່ ອຖສື ງກວຳ່ 95% (P<0.05), ຊຶ່ ງປຽບທຽບຄວຳມສ ງຂອງສິ່ ງ

ທດົລອງທ  1 ທ ່ ມ  ຄວຳມສ ງ 139.58 ຊງັຕ ແມດັກບັສິ່ ງທດົລອງທ  2 ທ ່ ມ  ຄວຳມສ ງ 162 ຊງັຕ ແມດັ   

ແມນ່ມ ຄວຳມແຕກຕຳ່ງທຳງດັ້ຳນສະຖຕິິ, ຄວຳມສ ງຂອງສິ່ ງທດົລອງທ  1 ກບັສິ່ ງທດົລອງທ  3 ທ ່ ມ  

ຄວຳມສ ງ 167.72 ຊງັຕ ແມດັ ກ ່ມ  ຄວຳມແຕກຕຳ່ງທຳງດັ້ຳນສະຖຕິິເຊັນກນັ. ສິ່ ງທດົລອງທ  2 ທຽບ

ກບັສິ່ ງທດົລອງທ  3 ແມນ່ບ ່ ມ  ຄວຳມແຕກຕຳ່ງທຳງດັ້ຳນສະຖຕິິ. ສິ່ ງທດົລອງທ  3 ທຽບກບັສິ່ ງທດົລອງ

ທ  4 ທ ່ ມ  ຄວຳມສ ງ 173.14 ຊງັຕ ແມດັກ ່ບ ່ ມ  ຄວຳມແຕກຕຳ່ງທຳງດັ້ຳນສະຖຕິິ ແລະ ສິ່ ງທດົລອງທ  4 

ທຽບກບັສິ່ ງທດົລອງທ  5 ທ ່ ມ  ຄວຳມສ ງ 173.94 ຊງັຕ ແມດັ ກ ່ບ ່ ມ  ແມນ່ມ  ຄວຳມແຕກຕຳ່ງທຳງດັ້ຳນ

ສະຖຕິິຄກືນັ. ກຳນຈະເລ ນເຕ ບໂຕຂອງມນັຕ ົັ້ນໃນຊວ່ງໄລຍະ 180 ວນັແມນ່ 0.88, 1.05, 1.08, 

1.07 ແລະ 1.06 ຊງັຕ ແມດັ/ວນັຕຳມລ  ຳດບັ. ໂດຍສິ່ ງທດົລອງທ ່ ມ  ຄວຳມສ ງສ ງສດຸແມນ່ສິ່ ງທດົລອງ

ທ  5 ແລະ ຄວຳມສ ງຕ  ຳ່ສດຸແມນ່ສິ່ ງທດົລອງທ  1 (ຕຳຕະລຳງ 15). ສວ່ນຄວຳມສ ງຂອງມນັຕ ົັ້ນໃນ

ຊວ່ງກຳນເກບັກ ັ້ທ ່ ມນັຕ ົັ້ນມ  ອຳຍ ຸ 224 ວນັນ ັັ້ນຄວຳມສ ງບ ່ ມ  ຄວຳມແຕກຕຳ່ງທຳງດັ້ຳນສະຖຕິິຄືກນັກບັ

ໃນຊວ່ງໄລຍະ 90 ວນັ. ກຳນຈະເລ ນເຕ ບໂຕຂອງມນັຕ ົັ້ນໃນສິ່ ງທດົລອງທ  1, ສິ່ ງທດົລອງທ  2, ສິ່ ງ

ທດົລອງທ  3, ສິ່ ງທດົລອງທ  4 ແລະ ສິ່ ງທດົລອງທ  5  ແມນ່ 0.59, 0.48, 0.46, 0.43 ແລະ 

0.36 ຊງັຕ ແມດັ/ວນັຕຳມລ  ຳດບັ ແລະ ຄວຳມສ ງຂອງມນັຕ ົັ້ນແມນ່ເທ່ົຳກບັ 168.93, 183.15, 

189.29, 194.37 ແລະ 196.56 ຊງັຕ ແມດັຕຳມລ  ຳດບັ ໂດຍສິ່ ງທດົລອງທ ່ ມ  ຄວຳມສ ງສ ງສດຸກ ່ຍງັ

ແມນ່ສິ່ ງທດົລອງທ  5 ທ ່ ໄດັ້ໃສທ່ຳດອຳຫຳນໂປຕດັຊຽມໃນອດັຕຳ 120 ກໂິລກ ຳມ/ເຮັກຕຳ ແລະ 

ຄວຳມສ ງສະເລຍ່ຕ  ຳ່ສດຸກ ່ຍງັແມນ່ສິ່ ງທດົລອງທ  1 ທ ່ ບ ່ ໄດັ້ໃສທ່ຳດອຳຫຳນ ຊຶ່ ງສຳມຳດສະຫ ຼຸບວຳ່ບ ່ ໃສ່
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ທຳດອຳຫຳນມນັຕ ົັ້ນມ  ກຳນຈະເລ ນເຕ ບໂຕຊັ້ຳກວຳ່ໃສທ່ຳດອຳຫຳນ ແລະ ກຳນໃສທ່ຳດອຳຫຳນໂປຕດັ

ຊຽມເພ ່ ມໃນອດັທ ່  120 ກໂິລກ ຳມ/ເຮັກຕຳນ ັັ້ນມນັຕ ົັ້ນມ  ກຳນຈະເລ ນເຕ ບໂຕດ ກວຳ່ສິ່ ງທດົລອງອື່ ນໆ

ຂອງກຳນທດົລອງຄ ັັ້ງນ ັ້. ລຳຍລະອຽດໃນຕຳຕະລຳງ 15 ດ ັງ່ຕ ່ ໄປນ ັ້.  

ຕຳຕະລຳງ 15. ຄວຳມສ ງຂອງມນັຕ ົັ້ນທ ່ ສະແດງເຖງິກຳນຈະເລ ນເຕ ບໂຕໃນໄລຍະທ ່ ແຕກຕຳ່ງກນັ 

 ສິ່ ງທດົລອງ 

90 ວນັ 180 ວນັ 224 ວນັ 

ຄວຳມສ ງ 

(ຊງັຕິແມດັ) 

ກຳນຈະເລ ນ

ເຕ ບໂຕ (ຊງັ

ຕ ແມດັ/ວນັ) 

ຄວຳມສ ງ 

(ຊງັຕ ແມດັ) 

ກຳນຈະເລ ນ 

ເຕ ບໂຕ (ຊງັຕ 

ແມດັ/ວນັ) 

ຄວຳມສ ງ 

(ຊງັຕ ແມດັ) 

ກຳນຈະ

ເລ ນເຕ ບໂຕ 

(ຊງັຕ ແມດັ/ວນັ) 

T1= ຕວົຢືນ (ບ ່ ໃສຝຸ່່ນ) 60.58 0.67 139.58b 0.88 168.93 0.59 

T2= N:P2O5:K2O (40:20:00) 67.46 0.75 162.00a 1.05 183.15 0.48 

T3= N:P2O5:K2O (40:20:40) 70.75 0.79 167.72a 1.08 189.29 0.46 

T4= N:P2O5:K2O (40:20:80) 76.71 0.85 173.14a 1.07 194.37 0.43 

T5= N:P2O5:K2O (40:20:120) 78.34 0.87 173.94a 1.06 196.56 0.36 

F-test Ns Ns * Ns Ns Ns 

CV (%) 10.52 10.36 6.37 7.64 7.28 29.77 

Ns = ບ ່ ມ  ຄວຳມແຕກຕຳ່ງທຳງດັ້ຳນສະຖຕິິ (not significant) 
   

* = ມ  ຄວຳມໝຳຍທຳງດັ້ຳນສະຖຕິິໃນລະດບັຄວຳມເຊື່ ອໝ ັັ້ນຫ ຳຍກວຳ່ 95% (P<0.05) 

 ab = ໝຳຍເຖງິຕວົອກັສອນຢ ໃ່ນຖນັດຽວກນັມ  ຄວຳມແຕກຕຳ່ງທຳງດັ້ຳນສະຖຕິິ 

4.2.3 ນ  ັ້ຳໜກັຕ ົັ້ນ  

      ຜນົຂອງກຳນທດົລອງພບົວຳ່ ນ  ັ້ຳໜກັຕ ົັ້ນສດົ (ຕຳຕະລຳງທ  16) ມ ຄວຳມແຕກ

ຕຳ່ງທຳງດັ້ຳນສະຖຕິິໃນລະດບັຄວຳມເຊື່ ອຖ ື99% (P≤0.01), ຊຶ່ ງສິ່ ງທດົລອງທ  1 (T1) ທ ່ ບ ່ ໃສທ່ຳດ

ອຳຫຳນນ  ັ້ຳໜກັຕ ົັ້ນແມນ່ 9.71 ໂຕນ/ເຮັກຕຳ ທຽບກບັສິ່ ງທດົລອງທ  2 ທ ່ ໄດັ້ໃສທ່ຳດອຳຫຳນໄນໂຕ 

ເຈນ (N),  ຟດົສຟ ຣສັ (P2O5) ແລະ ໂປຕດັຊຽມ (K2O) ໃນອດັຕຳ 40:20:00 ກໂິລກ ຳມ/ເຮັກຕຳ 

ທ ່ ໄດັ້ນ  ັ້ຳໜກັຕ ົັ້ນແມນ່ 11.02 ໂຕນ/ເຮັກຕຳແມນ່ບ ່ ມ  ຄວຳມແຕກຕຳ່ງທຳງດັ້ຳນສະຖຕິິ, ແຕສ່ິ່ ງທດົລອງ

ທ  1 (T1) ເມ ື່ອທຽບກບັສິ່ ງທດົລອງທ  3 ທ ່ ໄດັ້ໃສເ່ພ ່ ມທຳດອຳຫຳນໂປຕດັຊຽມໃນອດັຕຳ 40 ກິ

ໂລກ ຳມ/ເຮັກຕຳ ຊຶ່ ງໄດັ້ນ  ັ້ຳໜກັຕ ົັ້ນຂອງສິ່ ງທດົລອງທ  3 ແມນ່ 11.45 ໂຕນ/ເຮັກຕຳ ມ ຄວຳມແຕກ

ຕຳ່ງທຳງດັ້ຳນສະຖຕິິກບັສິ່ ງທດົລອງທ  1. ສິ່ ງທດົລອງທ  2 (T2) ເມ ື່ອປຽບທຽບກບັສິ່ ງທດົລອງທ  3 

ແມນ່ບ ່ ມ  ຄວຳມແຕກຕຳ່ງທຳງດັ້ຳນສະຖຕິິ. ສິ່ ງທດົລອງທ  3 ທຽບກບັສິ່ ງທດົລອງທ  4 ທ ່ ໄດັ້ເພ ່ ມ

ທຳດອຳຫຳນໂປຕດັຊຽມອ ກ 40 ກໂິລກ ຳມ/ເຮັກຕຳ ລວມເປັນ 80 ກໂິລກ ຳມ/ເຮັກຕຳ ທ ່ ໄດັ້ນ  ັ້ຳໜກັ

ຕ ົັ້ນແມນ່ 13.57 ໂຕນ/ເຮັກຕຳນ ັັ້ນແມນ່ກ ່ບ ່ ມ  ຄວຳມແຕກຕຳ່ງທຳງດັ້ຳນສະຖຕິິ. ສິ່ ງທດົລອງທ  4 ທຽບ
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ກບັສິ່ ງທດົລອງທ  5 ທ ່ ໄດັ້ໃສເ່ພ ່ ມທຳດອຳຫຳນໂປຕດັຊຽມອ ກໃນປະລິມຳນ 40 ກໂິລກ ຳມ/ເຮັກຕຳ 

ລວມເປັນ 120 ກໂິລກ ຳມ/ເຮັກຕຳ ທ ່ ໄດັ້ນ  ັ້ຳໜກັຕ ົັ້ນແມນ່ 13.65 ໂຕນ/ເຮັກຕຳນ ັັ້ນ ນ  ັ້ຳໜກັຕ ົັ້ນກ ່ບ ່ ມ  

ຄວຳມແຕກຕຳ່ງທຳງດັ້ຳນສະຖຕິິ (ຕຳຕະລຳງ 16). ນອກຈຳກນ  ັ້ຳໜກັຕ ົັ້ນສດົ, ນ  ັ້ຳໜກັແຫັ້ງຂອງມນັ

ຕ ົັ້ນກ ່ມ  ຄວຳມແຕກຕຳ່ງທຳງດັ້ຳນສະຖຕິິໃນລະດບັຄວຳມເຊື່ ອຖສື ງກວຳ່ 99% (P<0.01), ຊຶ່ ງປຽບທຽບ

ສິ່ ງທດົລອງທ  1 (T1) ທ ່ ໄດັ້ນ  ັ້ຳໜກັແຫັ້ງຂອງຕ ົັ້ນແມນ່ 3.02 ໂຕນ/ເຮັກຕຳ  ແລະ  ສິ່ ງທດົລອງທ  

2 (T2) ທ ່ ໄດັ້ນ  ັ້ຳໜກັແຫັ້ງຂອງຕ ົັ້ນແມນ່ 3.59 ໂຕນ/ເຮັກຕຳແມນ່ບ ່ ມ  ຄວຳມແຕກຕຳ່ງທຳງດັ້ຳນສະຖຕິິ, 

ສິ່ ງທດົລອງທ  1 (T1) ເມ ື່ອທຽບກບັ ແລະ ສິ່ ງທດົລອງທ  3 (3) ທ ່ ໄດັ້ນ  ັ້ຳໜກັແຫັ້ງຂອງຕ ົັ້ນແມນ່ 

4.10 ໂຕນ/ເຮັກ ຕຳແມນ່ມ ຄວຳມແຕກຕຳ່ງທຳງດັ້ຳນສະຖຕິິ. ສິ່ ງທດົລອງທ  2 (T2) ເມ ື່ອທຽບກບັສິ່ ງ

ທດົລອງທ  3 (T3) ແມນ່ບ ່ ມ  ຄວຳມແຕກຕຳ່ງທຳງດັ້ຳນສະຖຕິິ. ສິ່ ງທດົລອງທ  3 (T3) ທຽບກບັສິ່ ງ

ທດົລອງທ  4 (T4) ທ ່ ໄດັ້ນ  ັ້ຳໜກັແຫັ້ງຂອງຕ ົັ້ນແມນ່ 4.55 ໂຕນ/ເຮັກຕຳກ ່ບ ່ ມ  ຄວຳມແຕກຕຳ່ງທຳງ

ດັ້ຳນສະຖຕິິ ແລະ ສິ່ ງທດົລອງທ  4 (T4) ທຽບກບັສິ່ ງທດົລອງທ  5 (T5) ທ ່ ໄດັ້ນ  ັ້ຳໜກັແຫັ້ງຂອງຕ ົັ້ນ

ແມນ່ 4.86 ໂຕນ/ເຮັກຕຳນ ັັ້ນກ ່ບ ່ ມ  ຄວຳມແຕກຕຳ່ງທຳງດັ້ຳນສະຖຕິິຄກືນັ. ຈຳກຜນົກຳນທດົລອງພບົ

ວຳ່ເມ ື່ອໃສເ່ພ ່ ມທຳດອຳຫຳນໂປຕດັຊຽມ 40 ກໂິລກ ຳມ/ເຮັກຕຳ ໃນສິ່ ງທດົລອງທ  3 ແລັ້ວຈະເຫັນໄດັ້

ວຳ່ແຕລ່ະໂຕຊ ັ້ວດັແຕກຕຳ່ງກນັ. ຈຶ່ງສຳມຳດສະຫ ຼຸບໄດັ້ວຳ່ທຳດໂປຕດັແມນ່ມ ອິດຕິພນົຕ ່ ກຳນຈະເລ ນ

ເຕ ບໂຕຂອງມນັຕ ົັ້ນ.  

ຕຳຕະລຳງ 16. ນ  ັ້ຳໜກັຕ ົັ້ນສດົ ແລະ ນ  ັ້ຳໜກັແຫັ້ງຂອງຕ ົັ້ນ 

 ສິ່ ງທດົລອງ 
ນ  ັ້ຳໜກັຕ ົັ້ນສດົ 

(ໂຕນ/ເຮັກຳຕ) 

ນ  ັ້ຳໜກັແຫັ້ງຂອງຕ ົັ້ນ 

(ໂຕນ/ເຮັກຕຳ) 

T1= ຕວົຢືນ (ບ ່ ໃສຝຸ່ນ່) 9.71b 3.02c 

T2= N:P2O5:K2O (40:20:00) 11.02b 3.59bc 

T3= N:P2O5:K2O (40:20:40) 11.45ab 4.1ab 

T4= N:P2O5:K2O (40:20:80) 13.57a 4.55a 

T5= N:P2O5:K2O (40:20:120) 13.65a 4.86a 

F-test ** ** 

CV (%) 9.99 11.54 

** = ໝຳຍຄວຳມວຳ່ມ  ຄວຳມແຕກຕຳ່ງທຳງດັ້ຳນສະຖຕິິໃນລະດບັຄວຳມເຊື່ ອຖ ື99% (p≤0.01) 

abc = ໝຳຍເຖງິຕວົອກັສອນຢ ໃ່ນຖນັດຽວກນັມ  ຄວຳມແຕກຕຳ່ງທຳງດັ້ຳນສະຖຕິິ.  
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4.2.4 ລວງຍຳວຂອງຫວົ 

      ຈຳກຜນົກຳນທດົລອງພບົວຳ່ລວງຍຳວຂອງຈ  ຳນວນຫວົມນັຕ ົັ້ນທ ່ ສະເລຍ່ໄດັ້ແມນ່ມ 

ຄວຳມແຕກຕຳ່ງທຳງດັ້ຳນສະຖຕິິໃນລະດບັຄວຳມເຊື່ ອຖສື ງກວຳ່ 99% (P<0.01), ຊຶ່ ງສິ່ ງທດົລອງທ  

1 (T1) ທ ່ ບ ່ ໃສທ່ຳດອຳຫຳນລວງຍຳວຂອງຫວົແມນ່ 19.33 ຊງັຕ ແມດັ ແລະ ສິ່ ງທດົລອງທ  2 (T2) 

ທ ່ ໄດັ້ໃສ ່ທຳດອຳຫຳນໄນໂຕ ເຈນ (N),  ຟດົສຟ ຣສັ (P2O5) ແລະ ໂປຕດັຊຽມ (K2O) ໃນອດັຕຳ 

40:20:00 ກໂິລກ ຳມ/ເຮັກຕຳ ລວງຍຳວແມນ່ 21.39 ຊງັຕ ແມດັ ໃນນ ັັ້ນສິ່ ງທດົລອງທ  1 ທຽບກບັ

ສິ່ ງທດົລອງທ  2 ລວງຍຳວບ ່ ມ  ຄວຳມ ແຕກຕຳ່ງທຳງດັ້ຳນສະຖຕິິ, ແຕສ່ິ່ ງທດົລອງທ  1 (T1) 

ທຽບກບັສິ່ ງທດົລອງທ  3 (T3) ທ ່ ໄດັ້ໃສເ່ພ ່ ມທຳດອຳຫຳນໂປຕດັຊຽມໃນອດັຕຳ 40 ກໂິລກ ຳມ/ເຮັກ

ຕຳ ທ ່ ລວງຍຳວຂອງຫວົມນັຕ ົັ້ນແມນ່ 22.93 ຊງັຕ ແມດັ ແມນ່ມ ຄວຳມແຕກຕຳ່ງທຳງດັ້ຳນສະຖຕິິ. ສິ່ ງ

ທດົລອງທ  2 (T2) ທຽບກບັສິ່ ງທດົລອງທ  3 ລວງຍຳວຂອງຫວົແມນ່ມ ຄວຳມແຕກຕຳ່ງທຳງດັ້ຳນສະ

ຖຕິິ. ສິ່ ງທດົລອງທ  3 ທຽບກບັສິ່ ງທດົລອງທ  4 ທ ່ ໄດັ້ໃສເ່ພ ່ ມທຳດອຳຫຳນໂປຕດັຊຽມອ ກ 40 ກິ

ໂລກ ຳມ/ເຮັກຕຳ ລວມເປັນ 80 ກໂິລກ ຳມ/ເຮັກຕຳ ທ ່ ລວງຍຳວຂອງຫວົມນັຕ ົັ້ນແມນ່ 24.51 ຊງັຕ 

ແມດັແມນ່ບ ່ ມ  ຄວຳມແຕກຕຳ່ງທຳງດັ້ຳນສະຖຕິິ ແລະ ສິ່ ງທດົລອງທ  4 ທຽບກບັສິ່ ງທດົລອງທ  5 ທ ່

ໄດັ້ໃສເ່ພ ່ ມທຳດອຳຫຳນໂປຕດັຊຽມອ ກ 40 ກໂິລກ ຳມ/ເຮັກຕຳ ລວມເປັນ 120 ກໂິລກ ຳມ/ເຮັກຕຳ ທ ່

ມ  ລວງຍຳວຂອງຫວົມນັຕ ົັ້ນແມນ່ 25.85 ຊງັຕ ແມດັແມນ່ບ ່ ມ  ຄວຳມແຕກຕຳ່ງທຳງດັ້ຳນສະຖຕິິ. ໂດຍ

ສະແດງຢ ໃ່ນຕຳຕະລຳງ 17 ລຸມ່ນ ັ້.  

4.2.5 ເສັັ້ນຜຳ່ສ ນກຳງຂອງຫວົມນັຕ ົັ້ນ 

      ຈຳກຜນົກຳນທດົລອງພບົວຳ່ເສັັ້ນຜຳ່ສ ນກຳງຂອງຈ  ຳນວນຫວົມນັຕ ົັ້ນທ ່ ສະ

ເລຍ່ໄດັ້ແມນ່ມ ຄວຳມແຕກຕຳ່ງທຳງດັ້ຳນສະຖຕິິໃນລະດບັຄວຳມເຊື່ ອຖສື ງກວຳ່ 99% (P<0.01), ຊຶ່ ງ

ສິ່ ງທດົລອງທ  1 (T1) ທ ່ ບ ່ ໃສທ່ຳດອຳຫຳນເສັັ້ນຜຳ່ສ ນກຳງຂອງຫວົມນັຕ ົັ້ນແມນ່ 3.42 ຊງັຕ ແມດັ 

ແລະ ສິ່ ງທດົລອງທ  2 (T2) ທ ່ ໄດັ້ໃສທ່ຳດອຳຫຳນໄນໂຕ ເຈນ (N),  ຟດົສຟ ຣສັ (P2O5) ແລະ ໂປ

ຕດັຊຽມ (K2O) ໃນອດັຕຳ 40:20:00 ກໂິລກ ຳມ/ເຮັກຕຳ ຊຶ່ ງເສັັ້ນຜຳ່ສ ນກຳງຂອງຫວົມນັຕ ົັ້ນແມນ່ 

3.86 ຊງັຕ ແມດັ ເມ ື່ອທຽບສິ່ ງທດົລອງທ  1 ກບັສິ່ ງທດົລອງທ  2 ແມນ່ເສັັ້ນຜຳ່ສ ນກຳງຂອງຫວົມນັຕ ົັ້ນ

ມ  ຄວຳມແຕກຕຳ່ງທຳງດັ້ຳນສະຖຕິິ, ສິ່ ງທດົລອງທ  1 (T1) ທຽບກບັສິ່ ງທດົລອງທ  3 (T3) ທ ່ ໄດັ້ໃສ່

ເພ ່ ມທຳດອຳຫຳນໂປຕດັຊຽມໃນອດັຕຳ 40 ກໂິລກ ຳມ/ເຮັກຕຳ ເສັັ້ນຜຳ່ສ ນກຳງຂອງຫວົມນັຕ ົັ້ນຂອງ

ຫວົມນັຕ ົັ້ນແມນ່ 3.89 ຊງັຕ ແມດັ ແມນ່ມ ຄວຳມແຕກຕຳ່ງທຳງດັ້ຳນສະຖຕິິ. ສິ່ ງທດົລອງທ  2 (T2) 

ທຽບກບັສິ່ ງທດົລອງທ  3 ເສັັ້ນຜຳ່ສ ນກຳງຂອງຫວົມນັຕ ົັ້ນແມນ່ບ ່ ມ  ຄວຳມແຕກຕຳ່ງທຳງດັ້ຳນສະຖຕິິ. 

ສິ່ ງທດົລອງທ  3 ທຽບກບັສິ່ ງທດົລອງທ  4 ທ ່ ໄດັ້ໃສເ່ພ ່ ມທຳດອຳຫຳນໂປຕດັຊຽມອ ກ 40 ກິ
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ໂລກ ຳມ/ເຮັກຕຳ ລວມເປັນ 80 ກໂິລກ ຳມ/ເຮັກຕຳ ທ ່ ມ  ເສັັ້ນຜຳ່ສ ນກຳງຂອງຫວົມນັຕ ົັ້ນແມນ່ 4.08 

ຊງັຕ ແມດັແມນ່ບ ່ ມ  ຄວຳມແຕກຕຳ່ງທຳງດັ້ຳນສະຖຕິິ ແລະ ສິ່ ງທດົລອງທ  4 ທຽບກບັສິ່ ງທດົລອງທ  5 

ທ ່ ໄດັ້ໃສເ່ພ ່ ມທຳດອຳຫຳນໂປຕດັຊຽມອ ກ 40 ກໂິລກ ຳມ/ເຮັກຕຳ ຈຳກສິ່ ງທດົລອງທ  4 ລວມເປັນ 

120 ກໂິລກ ຳມ/ເຮັກຕຳ ມ ເສັັ້ນຜຳ່ສ ນກຳງຂອງຫວົມນັຕ ົັ້ນແມນ່ 4.18 ຊງັຕ ແມດັແມນ່ບ ່ ມ  ຄວຳມແຕກ

ຕຳ່ງທຳງດັ້ຳນສະຖຕິິ. ໂດຍສະແດງຢ ໃ່ນຕຳຕະລຳງ 17 ລຸມ່ນ ັ້.  

4.2.6 ນ  ັ້ຳໜກັຫວົ 

      ຜນົຂອງກຳນທດົລອງໄດັ້ພບົວຳ່ນ  ັ້ຳໜກັຂອງຈ  ຳນວນຫວົແມນ່ບ ່ ມ  ຄວຳມແຕກຕຳ່ງທຳງ

ດັ້ຳນສະຖຕິິ ແລະ ນ  ັ້ຳໜກັໃນແຕລ່ະສິ່ ງທດົລອງກ ່ມ  ຕວົເລກທ ່ ໃກ ັ້ຄຽງກນັຫ ຳຍ ຊຶ່ ງນ  ັ້ຳໜກັຫວົທ ່ ມ  

ນ  ັ້ຳໜກັສ ງສດຸແມນ່ສິ່ ງທດົລອງທ  2 (T2) ທ ່ ໄດັ້ໃສ ່ທຳດອຳຫຳນໄນໂຕ ເຈນ (N), ຟດົສຟ ຣສັ (P2O5) 

ແລະ ໂປຕດັຊຽມ (K2O) ໃນອດັຕຳ 40:20:00 ກໂິລກ ຳມ/ເຮັກຕຳ ຊຶ່ ງໜກັ 0.35 ກໂິລກ ຳມ/ຫວົ 

ແລະ ນ  ັ້ຳນ ັັ້ກຕ  ຳ່ສດຸຂອງຫວົແມນ່ສິ່ ງທດົລອງທ  3 (T3) ທ ່ ໄດັ້ໃສເ່ພ ່ ມທຳດອຳຫຳນໂປຕດັຊຽມໃນປະລິ

ມຳນ 40 ກໂິລກ ຳມ/ເຮັກຕຳ ຊຶ່ ງໜກັພຽງ 0.26 ກໂິລກ ຳມ/ຫວົ. ສວ່ນສິ່ ງທດົລອງທ  1 (T1) ທ ່ ບ ່ ໃສ່

ທຳດອຳຫຳນ, ສິ່ ງທດົລອງທ  4 (T4) ທ ່ ໄດັ້ໃສເ່ພ ່ ມທຳດອຳຫຳນໂປຕດັຊຽມອ ກ 40 ກໂິລກ ຳມ/ເຮັກ

ຕຳ ລວມເປັນ 80 ກໂິລກ ຳມ/ເຮັກຕຳ ແລະ ສິ່ ງທດົລອງທ  5 (T5) ທ ່ ໄດັ້ໃສເ່ພ ່ ມທຳດອຳຫຳນໂປຕດັ

ຊຽມອ ກ 40 ກໂິລກ ຳມ/ເຮັກຕຳ ຈຳກສິ່ ງທດົລອງທ  4 ລວມເປັນ 120 ກໂິລກ ຳມ/ເຮັກຕຳ ຊຶ່ ງມ  ນ  ັ້ຳ

ໜກັແມນ່ 0.27, 0.29 ແລະ 0.29 ກໂິລກ ຳມ/ຫວົຕຳມລ  ຳດບັ (ລຳຍລະອຽດຢ ໃ່ນຕຳຕະລຳງ 17 

ລຸມ່ນ ັ້).   
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ຕຳຕະລຳງ 17. ສະເລຍ່ລວງຍຳວ, ເສັັ້ນຜຳ່ສ ນກຳງ ແລະ ນ  ັ້ຳໜກັຕ ່ ຫວົ  

 ສິ່ ງທດົລອງ 
ລວງຍຳວຂອງຫວົ 

(ຊງັຕ ແມດັ) 

ເສັັ້ນຜຳ່ສ ນກຳງ 

(ຊງັຕ ແມດັ) 

ນ  ັ້ຳໜກັຫວົ 

(ກໂິລກ ຳມ/ຫວົ) 

T1= ຕວົຢືນ (ບ ່ ໃສຝຸ່ນ່) 19.33c 3.42c 0.27 

T2= N:P2O5:K2O (40:20:00) 21.39bc 3.86b 0.35 

T3= N:P2O5:K2O (40:20:40) 22.93ab 3.89b 0.26 

T4= N:P2O5:K2O (40:20:80) 24.51ab 4.08ab 0.29 

T5= N:P2O5:K2O (40:20:120) 25.85a 4.18a 0.29 

F-test 
** ** Ns 

CV (%) 
7.33 3.12 28.11 

Ns = ບ ່ ມ  ຄວຳມແຕກຕຳ່ງທຳງດັ້ຳນສະຖຕິິ  (not significant) 
 

** = ໝຳຍຄວຳມວຳ່ມ  ຄວຳມແຕກຕຳ່ງທຳງດັ້ຳນສະຖຕິິໃນລະດບັຄວຳມເຊື່ ອຖ ື99% (p≤0.01) 

abc = ໝຳຍເຖງິຕວົອກັສອນຢ ໃ່ນຖນັດຽວກນັມ  ຄວຳມແຕກຕຳ່ງທຳງດັ້ຳນສະຖຕິິ.  

4.2.7 ຈ  ຳນວນຫວົ  

      ຈຳກຜນົກຳນທດົລອງພບົວຳ່ຈ  ຳນວນຫວົທ ່ ໄດັ້ສະເລຍ່ຕ ່ ຕ ົັ້ນແມນ່ມ ຄວຳມແຕກຕຳ່ງທຳງ

ດັ້ຳນສະຖຕິິໃນລະດບັຄວຳມເຊື່ ອຖສື ງກວຳ່ 99% (P<0.01), ຊຶ່ ງສິ່ ງທດົລອງທ  1 (T1) ທ ່ ບ ່ ໃສທ່ຳດ

ອຳຫຳນ ຈ  ຳນວນຫວົຂອງຫວົມນັຕ ົັ້ນແມນ່ 9.5 ຫວົ/ຕ ົັ້ນ ແລະ ສິ່ ງທດົລອງທ  2 (T2) ທ ່ ໄດັ້ໃສທ່ຳດ

ອຳຫຳນໄນໂຕ ເຈນ (N), ຟດົສຟ ຣສັ (P2O5) ແລະ ໂປຕດັຊຽມ (K2O) ໃນອດັຕຳ 40:20:00 ກິ

ໂລກ ຳມ/ເຮັກຕຳ ມ ຈ  ຳນວນຫວົຂອງຫວົແມນ່ 9.40 ຫວົ/ຕ ົັ້ນ ເມ ື່ອທຽບສິ່ ງທດົລອງທ  1 ກບັສິ່ ງທດົ

ລອງທ  2 ແມນ່ຈ  ຳນວນຫວົບ ່ ມ  ຄວຳມແຕກຕຳ່ງທຳງດັ້ຳນສະຖຕິິ, ສິ່ ງທດົລອງທ  1 (T1) ທຽບກບັສິ່ ງ

ທດົລອງທ  3 (T3) ທ ່ ໄດັ້ໃສເ່ພ ່ ມທຳດອຳຫຳນໂປຕດັຊຽມໃນປະລິມຳນ 40 ກໂິລກ ຳມ/ເຮັກຕຳ ມ ຈ  ຳ

ນວນຫວົຂອງມນັຕ ົັ້ນແມນ່ 11.08 ຫວົ/ຕ ົັ້ນ ບ ່ ມ  ຄວຳມແຕກຕຳ່ງທຳງດັ້ຳນສະຖຕິິ. ສິ່ ງທດົລອງທ  2 

(T2) ທຽບກບັສິ່ ງທດົລອງທ  3 ຈ  ຳນວນຫວົກ ່ບ ່ ມ  ຄວຳມແຕກຕຳ່ງທຳງດັ້ຳນສະຖຕິິ. ສິ່ ງທດົລອງທ  3 

ທຽບກບັສິ່ ງທດົລອງທ  4 ທ ່ ໄດັ້ໃສເ່ພ ່ ມທຳດອຳຫຳນໂປຕດັຊຽມອ ກ 40 ກ ິກໂິລກ ຳມ/ເຮັກຕຳ ລວມ

ເປັນ 80 ກໂິລກ ຳມ/ເຮັກຕຳ ຈ  ຳນວນຫວົຂອງຫວົມນັຕ ົັ້ນແມນ່ 12.25 ຫວົ/ຕ ົັ້ນ ກ ່ບ ່ ມ  ຄວຳມແຕກຕຳ່ງ

ທຳງດັ້ຳນສະຖຕິິ ແລະ ສິ່ ງທດົລອງທ  4 ທຽບກບັສິ່ ງທດົລອງທ  5 ທ ່ ໄດັ້ໃສເ່ພ ່ ມທຳດອຳຫຳນໂປຕດັ

ຊຽມອ ກ 40 ກໂິລກ ຳມ/ເຮັກຕຳ ເພ ່ ມຈຳກສິ່ ງທດົລອງທ  4 ລວມເປັນ 120 ກໂິລກ ຳມ/ເຮັກຕຳ ຈ  ຳ
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ນວນຫວົຂອງຫວົມນັຕ ົັ້ນແມນ່ 13.42 ຫວົ/ຕ ົັ້ນ ກ ່ບ ່ ມ  ຄວຳມແຕກຕຳ່ງທຳງດັ້ຳນສະຖຕິິຄືກນັ (ຕຳຕະ

ລຳງທ  18).   

4.2.8  ຜະລິດຕະພາບຫວົມນັຕ ົັ້ນສດົ 

       ຈຳກຜນົກຳນທດົລອງພບົວຳ່ຜະລິດຕະພາບຂອງຫວົມນັຕ ົັ້ນສດົມ ຄວຳມແຕກຕຳ່ງທຳງ

ດັ້ຳນສະຖຕິິໃນລະດບັຄວຳມເຊື່ ອຖສື ງກວຳ່ 99% (P<0.01), ຊຶ່ ງສິ່ ງທດົລອງທ  1 (T1) ທ ່ ບ ່ ໃສທ່ຳດ

ອຳຫຳນ ຜະລິດຕະພາບຂອງຫວົມນັຕ ົັ້ນສດົແມນ່ 21.57 ໂຕນ/ເຮັກຕຳ ແລະ ສິ່ ງທດົລອງທ  2 (T2) 

ທ ່ ໄດັ້ໃສທ່ຳດອຳຫຳນໄນໂຕ ເຈນ (N), ຟດົສຟ ຣສັ (P2O5) ແລະ ໂປຕດັຊຽມ (K2O) ໃນອດັຕຳ 

40:20:00 ກໂິລກ ຳມ/ເຮັກຕຳ ໄດັ້ຜະລິດຕະພາບຂອງຫວົມນັຕ ົັ້ນສດົແມນ່ 28.02  ໂຕນ/ເຮັກຕຳ 

ເມ ື່ອທຽບສິ່ ງທດົລອງທ  1 ກບັສິ່ ງທດົລອງທ  2 ແມນ່ຜະລິດຕະພາບຂອງຫວົມນັຕ ົັ້ນສດົມ ຄວຳມແຕກ

ຕຳ່ງທຳງດັ້ຳນສະຖຕິິ, ສິ່ ງທດົລອງທ  1 (T1) ທຽບກບັສິ່ ງທດົລອງທ  3 (T3) ທ ່ ໄດັ້ໃສເ່ພ ່ ມທຳດອຳ

ຫຳນໂປຕດັຊຽມ ໃນປະລິມຳນ 40 ກໂິລກ ຳມ/ເຮັກຕຳ ໄດັ້ຜະລິດຕະພາບຂອງຫວົມນັຕ ົັ້ນສດົແມນ່ 

28.46 ໂຕນ/ເຮັກຕຳ ແມນ່ມ ຄວຳມແຕກຕຳ່ງທຳງດັ້ຳນສະຖຕິິ. ສິ່ ງທດົລອງທ  2 (T2) ທຽບກບັສິ່ ງ

ທດົລອງທ  3 ຜະລິດຕະພາບຂອງຫວົມນັຕ ົັ້ນສດົບ ່ ມ  ຄວຳມແຕກຕຳ່ງທຳງດັ້ຳນສະຖຕິິ. ສິ່ ງທດົລອງທ  

3 ທຽບກບັສິ່ ງທດົລອງທ  4 ທ ່ ໄດັ້ໃສເ່ພ ່ ມທຳດອຳຫຳນໂປຕດັຊຽມອ ກ 40 ກໂິລກ ຳມ/ເຮັກຕຳ ລວມ

ເປັນ 80 ກໂິລກ ຳມ/ເຮັກຕຳ  ຜະລິດຕະພາບຂອງຫວົມນັຕ ົັ້ນແມນ່ 32.72 ໂຕນ/ເຮັກຕຳ ກ ່ບ ່ ມ  ຄວຳມ

ແຕກຕຳ່ງທຳງດັ້ຳນສະຖຕິິ ແລະ ສິ່ ງທດົລອງທ  4 ທຽບກບັສິ່ ງທດົລອງທ  5 ທ ່ ໄດັ້ໃສເ່ພ ່ ມທຳດອຳ

ຫຳນໂປຕດັຊຽມອ ກ 40 ກໂິລກ ຳມ/ເຮັກຕຳ ຈຳກສິ່ ງທດົລອງທ  4 ລວມເປັນ 120 ກໂິລກ ຳມ/ເຮັກຕຳ 

ຜະລິດຕະພາບຂອງຫວົມນັຕ ົັ້ນແມນ່ 37.60 ໂຕນ/ເຮັກຕຳ ກ ່ບ ່ ມ  ຄວຳມແຕກຕຳ່ງທຳງດັ້ຳນສະຖຕິິຄື

ກນັ (ຕຳຕະລຳງທ  18).  ນອກຈຳກນ ັັ້ນຍງັພບົອ ກວຳ່ກຳນເພ ່ ມທຳດອຳຫຳນໂປຕດັຊຽມໃຫັ້ມນັຕ ົັ້ນ

ນ ັັ້ນເຮັດໃຫັ້ຜະລິດຕະພາບຂອງມນັຕ ົັ້ນກ ່ ເພ ່ ມໄປນ  ຳ (ຮ ບທ  4).  
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ຈຳກຮ ບທ  1 ສະແດງໃຫັ້ເຫັນວຳ່ກຳນໃສທ່ຳດອຳຫຳນໄນໂຕ ເຈນ, ຟດົສຟ ຣສັ ແລະ ເພ ່ ມອດັ

ຕຳທຳດອຳຫຳນໂປຕດັຊຽມ ຈຳກອດັຕຳຕ  ຳ່ຫຳສ ງກບັມນັຕ ົັ້ນນ ັັ້ນ ມ ຄວຳມສ  ຳພນັກນັກບັ ຜະ

ລິດຕະພາບຂອງຫວົມນັຕ ົັ້ນຫ ຳຍທ ່ ສດຸ ຊຶ່ ງຄຳ່ R2 = 0.739 ຫ ື 73.9% ແລະ ມ ຄວຳມສ  ຳພນັໃນ

ດັ້ຳນບວກໄປທິດທຳງດຽວກນັຄ:ື ຖັ້ຳໃສທ່ຳດອຳຫຳນໄນໂຕ ເຈນ, ຟດົສຟ ຣສັ ແລະ ເພ ່ ມອດັຕຳທຳດ

ອຳຫຳນໂປຕດັຊຽມຂຶັ້ນຈະເຮັດໃຫັ້ຜະລິດຕະພາບຂອງມນັຕ ົັ້ນເພ ່ ມຂຶັ້ນຄກືນັ. ຈຳກສມົຜນົ y = 3.0204x 

+ 18.383 ເຫັນວຳ່ກຳນເພ ່ ມຂຶັ້ນຂອງອດັຕຳທຳດອຳຫຳນໂປຕດັຊຽມ ໃນສິ່ ງທດົລອງທ  3 (T3) ຊຶ່ ງໃສ່

ທຳດອຳຫຳນໂປຕດັຊຽມ 40 ກໂິລກ ຳມ/ເຮັກຕຳ ສະເລຍ່ທຳດອຳຫຳນໂປຕດັຊຽມ 1 ກໂິລກ ຳມ ເຮັດ

ໃຫັ້ຜະລິດຕະພາບຂອງຫວົມນັຕ ົັ້ນເພ ່ ມຂຶັ້ນ 11 ກໂິລກ ຳມ, ໃນສິ່ ງທດົລອງທ  4 (T4) ຊຶ່ ງໃສທ່ຳດອຳ

ຫຳນໂປຕດັຊຽມເພ ່ ມຂຶັ້ນ 40 ກໂິລກ ຳມ ຈຳກສິ່ ງທດົລອງທ  3 (T3) ເປັນ 80 ກໂິລກ ຳມ/ເຮັກຕຳ 

ສະເລຍ່ທຳດອຳຫຳນໂປຕດັຊຽມ 1 ກໂິລກ ຳມ ເຮັດໃຫັ້ຜະລິດຕະພາບຂອງຫວົມນັຕ ົັ້ນເພ ່ ມຂຶັ້ນ 106.5 

ກໂິລກ ຳມ ແລະ ສິ່ ງທດົລອງທ  5 (T5) ຊຶ່ ງໃສຝຸ່ນ່ໂປຕດັຊຽມເພ ່ ມຂຶັ້ນອ ກ 40 ກໂິລກ ຳມ ຈຳກສິ່ ງທດົ

ລອງທ  4 (T4) ເປັນ 120 ກໂິລກ ຳມ/ເຮັກຕຳ ສະເລຍ່ທຳດອຳຫຳນໂປຕດັຊຽມ 1 ກໂິລກ ຳມ ເຮັດ

ໃຫັ້ຜະລິດຕະພາບຂອງຫວົມນັຕ ົັ້ນເພ ່ ມຂຶັ້ນ 122 ກໂິລກ ຳມ.  

4.2.9 ເປ ເຊັນທຳດແປັ້ງ  

      ຜນົຂອງກຳນທດົລອງໄດັ້ພບົວຳ່ເປ ເຊັນທຳດແປັ້ງບ ່ ມ  ຄວຳມແຕກຕຳ່ງທຳງດັ້ຳນສະຖຕິິ 

ແລະ ແຕລ່ະສິ່ ງທດົລອງນ ັັ້ນມ  ຕວົເລກທ ່ ໃກ ັ້ຄຽງກນັຫ ຳຍ ຊຶ່ ງທຳດແປັ້ງທ ່ ບນັຈໃຸນຫວົສ ງສດຸແມນ່ສິ່ ງທດົ

ລອງທ  3 (T3) ທ ່ ໄດັ້ໃສທ່ຳດອຳຫຳນ N, P2O5 ແລະ K2O ໃນອດັຕຳ 40:20:40 ກໂິລກ ຳມ/ເຮັກ

ຕຳ ເທ່ົຳກບັ 30.71% ແລະ ເປ ເຊັນແປັ້ງຕ  ຳ່ສດຸແມນ່ສິ່ ງທດົລອງທ  2 (T2) ທ ່ ໄດັ້ໃສທ່ຳດອຳ
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ຫຳນໄນໂຕ ເຈນ, ຟດົສຟ ຣສັ ແລະ ໂປຕດັຊຽມໃນອດັຕຳ 40:20:00 ກໂິລກ ຳມ/ເຮັກຕຳ ຊຶ່ ງເທ່ົຳກບັ 

28.79%. ສວ່ນສິ່ ງທດົລອງທ  1 (T1) ທ ່ ບ ່ ໃສທ່ຳດອຳຫຳນ, ສິ່ ງທດົລອງທ  4 (T4) ທ ່ ໄດັ້ໃສ່

ເພ ່ ມທຳດອຳຫຳນໂປຕດັຊຽມ 40 ກໂິລກ ຳມ/ເຮັກຕຳ ຈຳກສິ່ ງທດົລອງທ  3 ລວມເປັນ 80 ກິ

ໂລກ ຳມ/ເຮັກຕຳ ແລະ ສິ່ ງທດົລອງທ  5 (T5) ທ ່ ໄດັ້ໃສ ່ ເພ ່ ມທຳດອຳຫຳນໂປຕດັຊຽມ 40 ກິ

ໂລກ ຳມ/ເຮັກຕຳ ຈຳກສິ່ ງທດົລອງທ  4 ລວມເປັນ 120 ກໂິລກ ຳມ/ເຮັກຕຳ ເປ ເຊັນທຳດແປັ້ງແມນ່ 

29.09, 29.32 ແລະ 29.01% ຕຳມລ  ຳດບັ. ຊຶ່ ງໄດັ້ສະແດງລຳຍລະອຽດຢ ໃ່ນຕຳຕະລຳງ 18 ດ ັງ່ຕ ່

ໄປນ ັ້.     

4.2.10 ຜະລິດຕະພາບທຳດແປັ້ງ 

      ຈຳກຜນົກຳນທດົລອງພບົວຳ່ຜະລິດຕະພາບທຳດແປັ້ງມນັຕ ົັ້ນມ  ຄວຳມແຕກຕຳ່ງທຳງ

ດັ້ຳນສະຖຕິິໃນລະດບັຄວຳມເຊື່ ອຖສື ງກວຳ່ 99% (P<0.01), ຊຶ່ ງສິ່ ງທດົລອງທ  1 (T1) ທ ່ ບ ່ ໃສທ່ຳດ

ອຳຫຳນຜະລິດຕະພາບທຳດແປັ້ງແມນ່ 6.27 ໂຕນ/ເຮັກຕຳ ແລະ ສິ່ ງທດົລອງທ  2 (T2) ທ ່ ໄດັ້ໃສ່

ທຳດອຳຫຳນໄນໂຕ ເຈນ (N), ຟດົສຟ ຣສັ (P2O5) ແລະ ໂປຕດັຊຽມ (K2O) ໃນອດັຕຳ 40:20:00 

ກໂິລກ ຳມ/ເຮັກຕຳ ໄດັ້ຜະລິດຕະພາບທຳດແປັ້ງແມນ່ 8.06  ໂຕນ/ເຮັກຕຳ ເມ ື່ອທຽບສິ່ ງທດົລອງທ  1 

ກບັສິ່ ງທດົລອງທ  2 ແມນ່ຜະລິດຕະພາບທຳດແປງມ ຄວຳມແຕກຕຳ່ງທຳງດັ້ຳນສະຖຕິິ, ສິ່ ງທດົລອງທ  

1 (T1) ທຽບກບັສິ່ ງທດົລອງທ  3 (T3) ທ ່ ໄດັ້ໃສເ່ພ ່ ມທຳດອຳຫຳນໂປຕດັຊຽມ ໃນປະລິມຳນ 40 ກິ

ໂລກ ຳມ/ເຮັກຕຳ ໄດັ້ຜະລິດຕະພາບທຳດແປັ້ງແມນ່ 8.74 ໂຕນ/ເຮັກຕຳ ແມນ່ມ ຄວຳມແຕກຕຳ່ງທຳງ

ດັ້ຳນສະຖຕິິ. ສິ່ ງທດົລອງທ  2 (T2) ທຽບກບັສິ່ ງທດົລອງທ  3 ຜະລິດຕະພາບທຳດແປັ້ງບ ່ ມ  ຄວຳມ

ແຕກຕຳ່ງທຳງດັ້ຳນສະຖຕິິ. ສິ່ ງທດົລອງທ  3 ທຽບກບັສິ່ ງທດົລອງທ  4 ທ ່ ໄດັ້ໃສເ່ພ ່ ມທຳດອຳຫຳນໂປ

ຕດັຊຽມອ ກ 40 ກໂິລກ ຳມ/ເຮັກຕຳ ລວມເປັນ 80 ກໂິລກ ຳມ/ເຮັກຕຳ  ຜະລິດຕະພາບທຳດ

ແປັ້ງແມນ່ 9.54 ໂຕນ/ເຮັກຕຳ ກ ່ບ ່ ມ  ຄວຳມແຕກຕຳ່ງທຳງດັ້ຳນສະຖຕິິ ແລະ ສິ່ ງທດົລອງທ  4 ທຽບ

ກບັສິ່ ງທດົລອງທ  5 ທ ່ ໄດັ້ໃສເ່ພ ່ ມທຳດອຳຫຳນໂປຕດັຊຽມອ ກ 40 ກໂິລກ ຳມ/ເຮັກຕຳ ຈຳກສິ່ ງທດົ

ລອງທ  4 ລວມເປັນ 120 ກໂິລກ ຳມ/ເຮັກຕຳ ຜະລິດຕະພາບທຳດແປັ້ງແມນ່ 10.91 ໂຕນ/ເຮັກຕຳ 

ກ ່ບ ່ ມ  ຄວຳມແຕກຕຳ່ງທຳງດັ້ຳນສະຖຕິິຄກືນັ (ຕຳຕະລຳງທ  18).   
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ຕຳຕະລຳງ 18. ສະເລຍ່ຈ  ຳນວນຫວົ, ຜະລິດຕະພາບຫວົມນັຕ ົັ້ນສດົ, ເປ ເຊັນທຳດແປັ້ງ ແລະ ຜະ

ລິດຕະພາບທຳດແປັ້ງ 

 ສິ່ ງທດົລອງ 
ສະເລຍ່ຈ  ຳນວນຫວົ 

(ຫວົ/ຕ ົັ້ນ) 

ຜະລິດຕະພຳບຫວົ 

ສດົ (ໂຕນ/ເຮັກຕຳ) 

ທຳດແປັ້ງ 

ບນັຈ ຸ(%) 

ຜະລິດຕະພຳບທຳດ 

ແປັ້ງ (ໂຕນ/ເຮັກຕຳ) 

T1= ຕວົຢືນ (ບ ່ ໃສຝຸ່ນ່) 9.5c 21.57c 29.09 6.27d  

T2= N:P2O5:K2O (40:20:00) 9.42c 28.02b 28.79 8.06c 

T3= N:P2O5:K2O (40:20:40) 11.08bc 28.46b 30.71 8.74bc 

T4= N:P2O5:K2O (40:20:80) 12.25ab 32.72ab 29.32 9.54ab 

T5= N:P2O5:K2O (40:20:120) 13.42a 37.60a 29.01 10.91a 

F-test 
** ** Ns ** 

CV (%) 10.14 
9.94 

3.94 
8.80 

Ns = ບ ່ ມ  ຄວຳມແຕກຕຳ່ງທຳງດັ້ຳນສະຖຕິິ  (not significant) 
  

** = ໝຳຍຄວຳມວຳ່ມ  ຄວຳມແຕກຕຳ່ງທຳງດັ້ຳນສະຖຕິິໃນລະດບັຄວຳມເຊື່ ອຖ ື99% (P<0.01) 

abc = ໝຳຍເຖງິຕວົອກັສອນຢ ໃ່ນຖນັດຽວກນັມ  ຄວຳມແຕກຕຳ່ງທຳງດັ້ຳນສະຖຕິິ.  

ໝຳຍເຫດ: ກຳນຈ  ຳນວນຫວົໃນຕຳຕະລຳງແມນ່ສະເລ່ຍຈ  ຳນວນນ 4 ຕ ົັ້ນທ ່ ສຶກສຳ 

 

 4.2.11 ຜະລິດຕະພາບທຳດແຫັ້ງຂອງຫວົມນັຕ ົັ້ນ   

      ຜນົຂອງກຳນທດົລອງໄດັ້ພບົວຳ່ຜະລິດຕະພາບທຳດແຫັ້ງຂອງຫວົມນັຕ ົັ້ນມນ່ມ  ຄວຳມ

ແຕກຕຳ່ງ ທຳງດັ້ຳນສະຖຕິິໃນລະດບັຄວຳມໜັ້ຳເຊື່ ອຖກືວຳ່ 99% (P<0.01), ຊຶ່ ງສິ່ ງທດົລອງທ  1 

(T1) ທ ່ ບ ່ ໃສທ່ຳດອຳຫຳນຜະລິດຕະພາບທຳດແຫັ້ງແມນ່ 8.86 ໂຕນ/ເຮັກຕຳ ແລະ ສິ່ ງທດົລອງທ  2 

(T2) ທ ່ ໄດັ້ໃສທ່ຳດອຳຫຳນໄນໂຕ ເຈນ (N), ຟດົສຟ ຣສັ (P2O5) ແລະ ໂປຕດັຊຽມ (K2O) ໃນອດັ

ຕຳ 40:20:00 ກໂິລກ ຳມ/ເຮັກຕຳ ໄດັ້ຜະລິດຕະພາບທຳດແຫັ້ງ 12.07  ໂຕນ/ເຮັກຕຳ ເມ ື່ອທຽບສິ່ ງ

ທດົລອງທ  1 ກບັສິ່ ງທດົລອງທ  2 ແມນ່ຜະລິດຕະພາບທຳດແຫັ້ງບ ່ ມ  ຄວຳມແຕກຕຳ່ງທຳງດັ້ຳນສະຖຕິິ, 

ສິ່ ງທດົລອງທ  1 (T1) ທຽບກບັສິ່ ງທດົລອງທ  3 (T3) ທ ່ ໄດັ້ໃສເ່ພ ່ ມທຳດອຳຫຳນໂປຕດັຊຽມໃນປະລິ

ມຳນ 40 ກໂິລກ ຳມ/ເຮັກຕຳ ໄດັ້ຜະລິດຕະພາບທຳດແຫັ້ງ 13.22 ໂຕນ/ເຮັກຕຳ ມ ຄວຳມແຕກ

ຕຳ່ງທຳງດັ້ຳນສະຖຕິິ. ສິ່ ງທດົລອງທ  2 (T2) ທຽບກບັສິ່ ງທດົລອງທ  3 ຜະລິດຕະພາບທຳດແຫັ້ງບ ່ ມ  

ຄວຳມແຕກຕຳ່ງທຳງດັ້ຳນສະຖຕິິ. ສິ່ ງທດົລອງທ  3 ທຽບກບັສິ່ ງທດົລອງທ  4 ທ ່ ໄດັ້ໃສເ່ພ ່ ມທຳດອຳ

ຫຳນໂປຕດັຊຽມອ ກ 40 ກໂິລກ ຳມ/ເຮັກຕຳ ລວມເປັນ 80 ກໂິລກ ຳມ/ເຮັກຕຳ  ຜະລິດຕະພາບທຳດ

ແຫັ້ງໃນສິ່ ງທດົລອງທ  4 ແມນ່ 14.49 ໂຕນ/ເຮັກຕຳ ແມນ່ບ ່ ມ  ຄວຳມແຕກຕຳ່ງທຳງດັ້ຳນສະຖຕິິ ແລະ 

ສິ່ ງທດົລອງທ  4 ທຽບກບັສິ່ ງທດົລອງທ  5 ທ ່ ໄດັ້ໃສເ່ພ ່ ມທຳດອຳຫຳນໂປຕດັຊຽມອ ກ 40 ກິ
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ໂລກ ຳມ/ເຮັກຕຳ ຈຳກສິ່ ງທດົລອງທ  4 ລວມເປັນ 120 ກໂິລກ ຳມ/ເຮັກຕຳ ແລະ ໄດັ້ຜະລິດຕະພາບ 

ທຳດແຫັ້ງ 15.95 ໂຕນ/ເຮັກຕຳ ກ ່ບ ່ ມ  ຄວຳມແຕກຕຳ່ງທຳງດັ້ຳນສະຖຕິິຄກືນັ (ຕຳຕະລຳງທ  19).     

4.2.12 ເປ ເຊັນທຳດແຫັ້ງ 

      ຈຳກຜນົຂອງກຳນທດົລອງໄດັ້ພບົວຳ່ ເປ ເຊັນທຳດແຫັ້ງບ ່ ມ  ຄວຳມແຕກຕຳ່ງທຳງດັ້ຳນ

ສະຖຕິິ ແລະ ແຕລ່ະສິ່ ງທດົລອງມ ຕວົເລກທ ່ ໃກ ັ້ຄຽງຫ ຳຍທ ່ ສດຸ ຊຶ່ ງມ  ເປ ເຊັນທຳດແຫັ້ງສ ງສດຸແມນ່ສິ່ ງ

ທດົລອງທ  3 (T3) ທ ່ ໄດັ້ໃສທ່ຳດອຳຫຳນໄນໂຕ ເຈນ (N), ຟດົສຟ ຣສັ (P2O5) ແລະ ໂປຕດັຊຽມ 

(K2O) ໃນອດັຕຳ 40:20:40 ກໂິລກ ຳມ/ເຮັກຕຳ ສ ງເຖງິ 41.32% ແລະ ເປ ເຊັນທຳດແຫັ້ງຕ  ຳ່ສດຸ

ສິ່ ງທດົລອງທ  2 (T2) ທ ່ ໄດັ້ໃສທ່ຳດອຳຫຳນໄນໂຕ ເຈນ, ຟດົສຟ ຣສັ ແລະ ໂປຕດັຊຽມໃນອດັຕຳ 

40:20:00 ກໂິລກ ຳມ/ເຮັກຕຳ ແມນ່ 39.87%. ສວ່ນສິ່ ງທດົລອງທ  1 (T1) ທ ່ ບ ່ ໃສທ່ຳດອຳຫຳນ, 

ສິ່ ງທດົລອງທ  4 (T4) ທ ່ ໄດັ້ໃສທ່ຳດອຳຫຳນໄນໂຕ ເຈນ, ຟດົສຟ ຣສັ ແລະ K2O ໃນອດັຕຳ 

40:20:80 ກໂິລກ ຳມ/ເຮັກຕຳ ແລະ ສິ່ ງທດົລອງທ  5 (T5) ທ ່ ໄດັ້ໃສທ່ຳດອຳຫຳນ ໄນໂຕ ເຈນ, ຟດົສ

ຟ ຣສັ ແລະ ໂປຕດັຊຽມ ໃນອດັຕຳ 40:20:120 ກໂິລກ ຳມ/ເຮັກຕຳ ເປ ເຊັນທຳດແຫັ້ງແມນ່ 40.10, 

40.27 ແລະ 40.04% ຕຳມລ  ຳດບັ ໂດຍໄດັ້ສະແດງລຳຍລະອຽດຢ ໃ່ນຕຳຕະລຳງ 19 ດ ັງ່ລຸມ່ນ ັ້.     

4.2.13 ເປ ເຊັນນ  ັ້ຳບນັຈໃຸນຫວົມນັຕ ົັ້ນ 

      ຜນົຂອງກຳນທດົລອງໄດັ້ພບົວຳ່ເປ ເຊັນນ  ັ້ຳບນັຈໃຸນຫວົມນັຕ ົັ້ນແມນ່ບ ່ ມ  ຄວຳມແຕກ

ຕຳ່ງທຳງດັ້ຳນສະຖຕິິ ແລະ ແຕລ່ະສິ່ ງທດົລອງມ ຕວົເລກໃກັ້ຄຽງກນັ ຊຶ່ ງເປ ເຊັນນ  ັ້ຳບນັຈສຸ ງສດຸແມນ່ສິ່ ງ

ທດົລອງທ  2 (T2) ທ ່ ໄດັ້ໃສທ່ຳດອຳຫຳນໄນໂຕ ເຈນ (N), ຟດົສຟ ຣສັ (P2O5) ແລະ ໂປຕດັຊຽມ 

(K2O) ໃນອດັຕຳ 40:20:00 ກໂິລກ ຳມ/ເຮັກຕຳ ຊຶ່ ງສ ງເຖງິ 60.13% ແລະ ເປ ເຊັນນ  ັ້ຳບນັຈຕຸ  ຳ່ສດຸ

ສິ່ ງທດົລອງທ  3 (T3) ທ ່ ໄດັ້ໃສທ່ຳດອຳຫຳນໄນໂຕ ເຈນ,  ຟດົສຟ ຣສັ ແລະ ໂປຕດັຊຽມໃນອດັຕຳ 

40:20:40 ກໂິລກ ຳມ/ເຮັກຕຳ ຊຶ່ ງນ  ັ້ຳບນັຈມຸ  ພຽງ 58.68%. ສວ່ນສິ່ ງທດົລອງທ  1 (T1) ທ ່ ບ ່ ໃສທ່ຳດ

ອຳຫຳນ, ສິ່ ງທດົລອງທ  4 (T4) ທ ່ ໄດັ້ໃສທ່ຳດອຳຫຳນໄນໂຕ ເຈນ, ຟດົສຟ ຣສັ ແລະ ໂປຕດັຊຽມໃນ

ອດັຕຳ 40:20:80 ກໂິລກ ຳມ/ເຮັກຕຳ ແລະ ສິ່ ງທດົລອງທ  5 (T5) ທ ່ ໄດັ້ໃສທ່ຳດອຳຫຳນໄນໂຕ ເຈນ, 

ຟດົສຟ ຣສັ ແລະ ໂປຕດັຊຽມ ໃນອດັຕຳ 40:20:120 ກໂິລກ ຳມ/ເຮັກຕຳ ເປ ເຊັນນ  ັ້ຳບນັຈແຸມນ່ 

59.90, 59.73 ແລະ 59.96% ຕຳມລ  ຳດບັ ຊຶ່ ງໄດັ້ສະແດງລຳຍລະອຽດຢ ໃ່ນຕຳຕະລຳງ 19 ດ ັງ່ລຸມ່

ນ ັ້.      
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ຕຳຕະລຳງ 19. ຜະລິດຕະພຳບທຳດແຫັ້ງ, ເປ ເຊັນທຳດແຫັ້ງ ແລະ ເປ ເຊັນນ  ັ້ຳບນັຈ ຸ

 ສິ່ ງທດົລອງ 
ຜະລິດຕະພຳບ 

ທຳດແຫັ້ງ (ໂຕນ/ເຮັກຳຕ) 
ທຳດແຫັ້ງ (%) ນ  ັ້ຳບນັຈ ຸ(%) 

T1= ຕວົຢືນ (ບ ່ ໃສຝຸ່ນ່) 
8.86c 40.10 

59.90 

T2= N:P2O5:K2O (40:20:00) 
12.07bc 39.87 

60.13 

T3= N:P2O5:K2O (40:20:40) 
13.22ab 41.32 

58.68 

T4= N:P2O5:K2O (40:20:80) 
14.49ab 40.27 

59.73 

T5= N:P2O5:K2O (40:20:120) 
15.95a 40.04 

59.96 

F-test 
** Ns Ns 

CV (%) 
13.91 2.15 1.45 

Ns = ບ ່ ມ  ຄວຳມແຕກຕຳ່ງທຳງດັ້ຳນສະຖຕິິ (not significant) 
  

** = ໝຳຍຄວຳມວຳ່ມ  ຄວຳມແຕກຕຳ່ງທຳງດັ້ຳນສະຖຕິິໃນລະດບັຄວຳມເຊື່ ອໝ ັັ້ນ 99% (p<0.01) 

abc = ໝຳຍເຖງິຕວົອກັສອນຢ ໃ່ນຖນັດຽວກນັມ  ຄວຳມແຕກຕຳ່ງທຳງດັ້ຳນສະຖຕິິ.  

4.2.14 ກຳນວເິຄຳະດັ້ຳນເສດຖະກດິ 

      ກຳນວເິຄຳະດັ້ຳນເສດຖະກດິແມນ່ໄດັ້ອງິໃສລ່ຳຄຳຂຳຍມນັໃນຊວ່ງເວລຳທ ່ ກ  ຳລງັເກບັກ ັ້

ມນັຕ ົັ້ນ ຫວົມນັຕ ົັ້ນສດົຂຳຍລຳຄຳ 520,000-580,000 ກ ບ/ໂຕນ. ກຳນໄລລ່ຽງເສດຖະກດິຄ ັັ້ງນ ັ້ແມນ່

ໄດັ້ໃຊັ້ລຳຄຳສະເລຍ່ 550,000 ກ ບ/ໂຕນ (ຕຳຕະລຳງທ  19). ຜນົຂອງກຳນໄລລ່ຽງດັ້ຳນເສດຖະກດິ

ເຫັນວຳ່: ສິ່ ງທດົລອງທ  1 (T1) ທ ່ ບ ່ ໃສທ່ຳດອຳຫຳນ, ສິ່ ງທດົລອງທ  2 (T2) ທ ່ ໄດັ້ໃສທ່ຳດອຳ

ຫຳນໄນໂຕ ເຈນ (N),  ຟດົສຟ ຣສັ (P2O5) ແລະ ໂປຕດັຊຽມ (K2O) ໃນອດັຕຳ 40:20:00 ກິ

ໂລກ ຳມ/ເຮັກຕຳ, ສິ່ ງທດົລອງທ  3 (T3) ທ ່ ໄດັ້ໃສ ່ທຳດອຳຫຳນໄນໂຕ ເຈນ,  ຟດົສຟ ຣສັ ແລະ ໂປ

ຕດັຊຽມໃນອດັຕຳ 40:20:40 ກໂິລກ ຳມ/ເຮັກຕຳ, ສິ່ ງທດົລອງທ  4 (T4) ທ ່ ໄດັ້ໃສ ່ທຳດອຳຫຳນໄນ

ໂຕ ເຈນ,  ຟດົສຟ ຣສັ ແລະ ໂປຕດັຊຽມໃນອດັຕຳ 40:20:80 ກໂິລກ ຳມ/ເຮັກຕຳ ແລະ ສິ່ ງທດົລອງ

ທ  5 (T5) ທ ່ ໄດັ້ໃສ ່ ທຳດອຳຫຳນໄນໂຕ ເຈນ,  ຟດົສຟ ຣສັ ແລະ ໂປຕດັຊຽມ ໃນອດັຕຳ 

40:20:120 ກໂິລກ ຳມ/ເຮັກຕຳ. ຕ ົັ້ນທຶນກຳນຜະລິດແມນ່ 8,202,000 ກ ບ, 9,350,000 ກ ບ, 

9,677,000 ກ ບ, 10,375,000 ກ ບ ແລະ 11,140,000 ກ ບ/ເຮັກຕຳຕຳມລ  ຳດບັ. ຂຳຍຜນົຜະລິດ

ມນັຕ ົັ້ນຕ ່ ເຮັກຕຳແມນ່ 11,863,500 ກ ບ, 15,411,000 ກ ບ, 15,653,000 ກ ບ, 17,996,000 

ກ ບ ແລະ 20,680,000 ກ ບ ຕຳມລ  ຳດບັ. ຜນົກ  ຳໄລຕ ່ ເຮັກຕຳ ແມນ່ 3,661,500 ກ ບ, 6,061,000 

ກ ບ, 5,976,000 ກ ບ, 7,621,000 ກ ບ ແລະ 9,540,000 ກ ບ ຕຳມລ  ຳດບັ. ຜນົກ  ຳໄລຕ  ຳ່

ສດຸແມນ່ສິ່ ງທດົລອງທ  1 (T1) ທ ່ ບ ່ ໃສທ່ຳດອຳຫຳນໄດັ້ກ  ຳໄລພຽງແຕ ່ 3,661,500 ກ ບ/ເຮັກຕຳ 
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ແລະ ສິ່ ງທດົລອງທ ່ ມ  ກ  ຳໄລສ ງສດຸແມນ່ສິ່ ງທດົລອງທ  5 (T5) ຊຶ່ ງໄດັ້ກ  ຳໄລ 9,599,000 ກ ບ/ເຮັກ

ຕຳ ແລະ ເປັນສິ່ ງທດົລອງທ ່ ໃສທ່ຳດອຳຫຳນໂປຕດັຊຽມໃນອດັຕຳສ ງສດຸ (ຕຳຕະລຳງ 20).  

ຕຳຕະລຳງ 20. ກຳນວເິຄຳະດັ້ຳນເສດະກດິ (ກ ບ/ເຮັກຕຳ) 

  

ລຳຍກຳນ 
 ສິ່ ງທດົລອງ 

T1 T2 T3 T4 T5 

ຄຳ່ແນວພນັ 1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000  

ຄຳ່ກຽມດນິ 1,500,000  1,500,000  1,500,000  1,500,000  1,500,000  

ແຮງງຳນປ ກ 600,000  600,000  600,000  600,000  600,000  

ແຮງງຳນເສຍຫຍັ້ຳ 600,000  600,000  600,000  600,000  600,000  

ແຮງງຳນໃສຝຸ່ນ່ 0  200,000  200,000  200,000  200,000  

ແຮງງຳນເກບັກ ັ້ 1,800,000  1,800,000  1,800,000  1,800,000  1,800,000  

ແຮງງຳນຂນົສ ົ່ງ 2,157,000  2,802,000  2,846,000  3,272,000  3,760,000  

ຄຳ່ຊັ້ອມແປງຮ ົັ້ວ 500,000  500,000  500,000  500,000  500,000  

ພຳສ ທ ່ ດນິ 45,000  45,000  45,000  45,000  45,000  

ຝຸນ່ (46-00-00) 0 304,360 304,360 304,360 304,360 

ຝຸນ່ (00-42-00) 0  
302,863  302,863  302,863  302,863  

ຝຸນ່ (00-00-60) 0  0  282,681  554,653  832,000  

ມ ນຄຳ່ຕ ົັ້ນທຶນ (ກ ບ/ຮຕ) 
8,202,000  9,350,000  9,677,000  10,375,000  11,140,000  

ຜະລດິຕະພຳບ (ໂຕນ/ຮຕ) 22  28  28  33  38  

ລຳຄຳຂຳຍ (ໂຕນ/ຮຕ) 550,000  550,000  550,000  550,000  550,000  

ເງນິຂຳຍມນັຕ ົັ້ນ (ກ ບ/ຮຕ) 11,863,500  15,411,000  15,653,000  17,996,000  20,680,000  

ຜນົກ  ຳໄລ (ກ ບ/ຮຕ) 3,661,500  6,061,137  5,976,456  7,621,484  9,540,137  

 

 

 

 

 



65 

 

4.3 ກຳນອະພິປຳຍ 

ຈຳກຜນົກຳນວໄິຈຄວຳມເປັນກດົເປັນດຳ່ງ (pH) ແລະ ບນັດຳທຳດອຳຫຳນຂອງດນິໃນພືັ້ນທ ່

ກຳນທດົລອງ ກອ່ນເຮັດກຳນທດົລອງພບົວຳ່ຄວຳມເປັນກດົເປັນດຳ່ງຂອງດນິແມນ່ 4.8 ເມ ື່ອປຽບທຽບ

ກບັຄວຳມເປັນກດົເປັນດຳ່ງຂອງດນິທ ່ ເໝຳະສມົກບັກຳນປ ກມນັຕ ົັ້ນແມນ່ 4.5-7 ສະແດງໃຫັ້ເຫັນ

ວຳ່ຄວຳມເປັນກດົເປັນດຳ່ງຂອງດນິໃນພືັ້ນເຮັດກຳນທດົລອງແມນ່ຢ ່ໃນລະດບັທ ່ ເໝຳະສມົກບັກຳນປ ກ

ມນັຕ ົັ້ນ (CIAT, 2008). ສວ່ນປະລິມຳນທຳດອຳຫຳນອື່ນໆໃນພືັ້ນທ ່ ທ ່ ໄດັ້ດ  ຳເນ ນກຳນທດົລອງແມນ່ມ 

ຕ  ຳ່ກວຳ່ທ ່ ມນັຕ ົັ້ນຕັ້ອງກຳນ ໂດຍສະເພຳະອນິຊ ວດັຖຸຂອງດນິ, ທຳດໄນໂຕ ເຈນ (N), ທຳດໂປຕດັຊຽມ 

(K), ທຳດແຄມຊຽມ (Ca) ແລະ ທຳດແມກັນ ຊຽມ (Mg). ຊຶ່ ງທຳດໂປຕດັຊຽມ (K) ທ ່ ເປັນທຳດອຳ

ຫຳນສ  ຳຄນັສ  ຳຫ ບັກຳນທດົລອງຄ ັັ້ງນ ັ້ກ ່ມ  ໃນປະລິມຳນຕ  ຳ່. ເພຳະວຳ່ໃນພືັ້ນທ ່ ດ ັງ່ກຳ່ວເປັນພືັ້ນທ ່ ທ ່ ໄດັ້ບຸກ

ເບ ກມຳ ຫ ຳຍປ  ແລະ ເຄ ຍປ ກພືດອື່ ນໆມຳແລັ້ວ ປດັຈບຸນັປ ກພືດອື່ ນບ ່ ງຳມ. ດ ັງ່ນ ັັ້ນຈຶ່ງເຮັດໃຫັ້ກຳນ

ທດົລອງຝຸນ່ກບັມນັຕ ົັ້ນເຫັນກຳນຕອບສະໜອງຕ ່ ຝຸນ່ຢຳ່ງຊດັເຈນ. ສວ່ນທຳດຟດົສຟ ຣສັ (P) ແມນ່ມ 

ສ ງກວຳ່ທ ່ ມນັຕ ົັ້ນຕັ້ອງກຳນ (CIAT, 2008).   

ຈາກຜນົການທດົລອງຝຸີ່ນໂປຕດັຊຽມພບົວີ່າ: ຄວາມງອກຂອງທີ່ອນພນັມນັຕ ົນ້ ຊຶີ່ ງເປັນພນັລະ

ຢອງ 11, ຄວາມງອກຂອງທີ່ອນພນັແມ ີ່ນໄດສ້ີນ້ສດຸການງອກກີ່ອນ 21 ວນັ, ເພາະຫ ງັຈາກ 21 ວນັ

ຕ ົນ້ທີີ່ ບ ີ່ ງອກແມ ີ່ນແຫງ້ຕາຍ ສີ່ວນຕ ົນ້ທີີ່ ງອກເຫັນຕ ົນ້ຢີ່າງຊດັເຈນແລວ້. ດ ັີ່ງນ ັນ້ ຖາ້ຈະປູກຊ  າ້ສ  າຫ ບັ

ພນັລະຢອງ 11 ຄວນປກູກ ີ່ບ ີ່ ໃຫກ້າຍ 21 ວນັ. ສມົທຽບການທດົລອງນີກ້ບັການທດົລອງຄວາມງອກ 

(ພນັທະສນິ, 2011) ທີີ່ ຄວາມງອກໄດສ້ີນ້ສດຸຫ ງັຈາກປກູໄດ ້ 9 ວນັນ ັນ້ເຫັນວີ່າຜນົການທດົລອງມີ

ຄວາມແຕກຕີ່າງຫ າຍ. ຊຶີ່ ງຄວາມແຕກຕີ່າງນີແ້ມ ີ່ນມຫີ າຍປດັໄຈ ໂດຍສະເພາະແມ ີ່ນແນວພນັ ເພາະ 2 

ການທດົລອງໃຊພ້ນັແຕກຕີ່າງກນັ. ນອກຈາກນ ັນ້ຍງັມປີດັໄຈທາງດາ້ນພະຍາກອນອາກາດເຊັີ່ ນຄວາມ

ຮອ້ນ, ຄວາມຊຸີ່ມ ແລະ ແສງສະຫວີ່າງຈາກຕາເວັນ. ຄວຳມສ ງຂອງມນັຕ ົັ້ນໃນກຳນທດົລອງນ ັ້

ໄດັ້ພບົວຳ່ໃນ ສິ່ ງທດົລອງທ ່ ໃສທ່ຳດອຳຫຳນມນັຕ ົັ້ນມ  ຄວຳມສ ງ, ມ ໃບຫ ຳຍ, ລ  ຳຕ ົັ້ນໃຫຍ ່ ແລະ ຫວົ 

ຫ ຳຍກວຳ່ສິ່ ງທດົລອງທ ່ ບ ່ ໃສທ່ຳດອຳຫຳນ ຫ ື ໃສທ່ຳດອຳຫຳນໜັ້ອຍ ຊຶ່ ງກ ່ກງົກບັກຳນທດົລອງຝຸນ່ 

NPK ທ ່ ວຳ່ໃສຝຸ່ນ່ແລັ້ວມນັຕ ົັ້ນມ  ຄວຳມສ ງ, ລ  ຳຕ ົັ້ນໃຫຍ ່ແລະ ມ ຫວົຫ ຳຍ (Huan Jei, 2010) ແລະ 

ກຳນທດົລອງຝຸນ່ NPK ທ ່ ແຂວງບ ລິຄ  ຳໄຊ (ຄອນປຳນ , 2016) ທ ່ ພບົວຳ່ຄວຳມສ ງເພ ່ ມຂຶັ້ນຕຳມກຳ

ເພ ່ ມຂຶັ້ນຂອງອດັຕຳຝຸນ່. ໃນຊວ່ງອຳຍ ຸ6 ເດອືນຄວຳມສ ງຂອງມນັຕ ົັ້ນແມນ່ມ ຄວຳມແຕກຕຳ່ງທຳງດັ້ຳນ

ສະຖຕິິໃນລະດບັຄວຳມເຊື່ ອຖ ື95% (P<0.05) ຄກືນັກບັກຳນທດົລອງຝຸນ່ NPK (Huan Jei, 2010). 

ນອກຈຳກນ ັັ້ນພບົອ ກວຳ່ນ  ັ້ຳໜກັຕ ົັ້ນທ ່ ລວມໃບ, ລ  ຳຕ ົັ້ນ ແລະ ຕ ແມນ່ມ ຄວຳມແຕກຕຳ່ງທຳງດັ້ຳນສະຖຕິິ

ໃນລະດບັຄວຳມເຊື່ ອຖສື ງກວຳ່ 99% (P<0.01) ຊຶ່ ງກ ່ກງົກບັກຳນທດົລອງຝຸນ່ NPK (Huan Jei, 
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2010) ແລະ ກຳນທດົລອງແຊທ່ຳດອຳຫຳນກອ່ນປ ກ (Phanthasin, 2012), ຊຶ່ ງສິ່ ງທດົລອງທ ່  1 

ແມນ່ 3.02 ໂຕນ/ເຮັກຕຳ ແລະ ສິ່ ງທດົລອງທ  5 ແມນ່ 4.86 ໂຕນ/ເຮັກຕຳ ໄດັ້ສະແດງວຳ່ສິ່ ງທດົ

ລອງທ ່ ໃສທ່ຳດອຳຫຳນຕ ົັ້ນໃຫຍກ່ວຳ່ສິ່ ງທດົລອງທ ່ ບ ່ ໃສທ່ຳດອຳຫຳນ. ສ  ຳລບັຄວຳມສ ງແມນ່ຍງັພບົອ ກ 

ວຳ່ໃນຊວ່ງ 6 ເດືອນຫຳຊວ່ງເກບັກ ັ້ ສິ່ ງທດົລອງທ  1 ແລະ ສິ່ ງທດົລອງທ  2 ມນັຕ ົັ້ນມ  ກຳນຈະເລ ນ

ເຕ ບໂຕ 0.59 ແລະ 0.48 ຊງັຕ ແມດັ/ວນັຕຳມລ  ຳດບັ ໄວກວຳ່ສິ່ ງທດົລອງທ  3, ສິ່ ງທດົລອງທ  4 

ແລະ ສິ່ ງທດົລອງທ  5 ທ ່ ໃສທ່ຳດອຳຫຳນໂປຕດັຊຽມໃນອດັຕຳ 40, 80 ແລະ 120 ກໂິລກ ຳມ/ເຮັກ

ຕຳ ທ ່ ມ  ກຳນຈະເລ ນເຕ ບໂຕໄດັ້ພຽງແຕ ່ 0.46, 0.43 ແລະ 0.36 ຊງັຕ ແມດັ/ວນັ ຕຳມລ  ຳດບັ.  

ລວງຍຳວຂອງຫວົມນັຕ ົັ້ນແມນ່ມ ຄວຳມແຕກຕຳ່ງທຳງດັ້ຳນສະຖຕິິໃນລະດບັຄວຳມເຊື່ ອຖ ື 99% 

(P<0.01). ແຕນ່  ັ້ຳໜກັຫວົແມນ່ບ ່ ມ  ຄວຳມແຕກຕຳ່ງທຳງດັ້ຳນສະຖຕິິ ຊຶ່ ງກງົກບັກຳນທດົລອງຝຸນ່ NPK 

ທ ່ ແຂວງບ ລິຄ  ຳໄຊ (ຄອນປຳນ , 2016) ທ ່ ພບົວຳ່ຄວຳມສ ງເພ ່ ມຂຶັ້ນຕຳມກຳເພ ່ ມຂຶັ້ນຂອງອດັຕຳຝຸນ່. 

ສວ່ນລວງຍຳວຂອງຫວົ, ເສັັ້ນຜຳ່ສ ນກຳງ ແລະ ຈ  ຳນວນຫວົຂອງຫວົມນັຕ ົັ້ນມ  ຄວຳມແຕກຕຳ່ງທຳງ

ດັ້ຳນສະຖຕິິໃນລະດບັຄວຳມໜັ້ຳເຊື່ ອຖສື ງກວຳ່ 99% (P<0.01) ຄກືນັ ກງົກບັກຳນທດົລອງແຊສ່ຳນ

ອຳຫຳນ (Phanthasin, 2012), ແຕກ່ງົກນັຂັ້ຳມກບັກຳນທດົລອງຝຸນ່ທ ່ ແຂວງບ ລິຄ  ຳໄຊ (ຄອນປຳນ , 

2016) ທ ່ ພບົວຳ່ຈ  ຳນວນຫວົ ແລະ ລວງຮອບຂອງຫວົມນັຕ ົັ້ນບ ່ ມ  ຄວຳມແຕກຕຳ່ງທຳງດັ້ຳນສະຖຕິິ. 

ຜນົຂອງສອງກຳນທດົລອງນ ັ້ມ  ບຳງຜນົອອກມຳຄັ້ຳຍຄກືນັ ແລະ ບຳງຜນົຂອງກຳນທດົລອງອອກມຳ

ມ ຄວຳມແຕກຕຳ່ງ ເພຳະໃຊັ້ແນວພນັ, ຝຸນ່, ອດັຕຳຝຸນ່ ສະພຳບແວດລັ້ອມບ ່ ຄກືນັ. ສວ່ນຜະລິດຕະ 

ພາບຂອງຫວົມນັຕ ົັ້ນສດົ, ຜະລິດຕະພາບທຳດແປັ້ງ ແລະ ຜະລິດຕະພາບທຳດແຫັ້ງທງັສຳມແມນ່ມ 

ຄວຳມແຕກຕຳ່ງທຳງດັ້ຳນສະຖຕິິໃນລະດບັຄວຳມໜັ້ຳເຊື່ ອຖສື ງກວຳ່ 99% (P<0.01) ກງົກບັກຳນທດົ

ລອງຝຸນ່ NPK (Huan Jei, 2010) ແລະ ສິ່ ງທດົລອງທ ່ ໃສທ່ຳດອຳຫຳນໃຫັ້ຜະລິດຕະພາບສ ງກວຳ່ສິ່ ງ

ທດົລອງທ ່ ບ ່ ໃສທ່ຳດອຳຫຳນ (Huan Jei, 2010) ຍັ້ອນສິ່ ງທດົລອງທ ່ ໃສຳ່ທດອຳຫຳນມ ຈ  ຳນວນຫວົຫ ຳຍ

ຕ ່ ຕ ົັ້ນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫັ້ສິ່ ງທດົລອງທ ່ ໃສຝຸ່ນ່ມ  ຜະລິດຕະພາບສ ງກວຳ່ສິ່ ງທດົລອງທ ່ ບ ່ ໃສທ່ຳດອຳຫຳນ.  ສວ່ນ

ເປ ເຊັນທຳດແປັ້ງ ແລະ ເປ ເຊັນນ  ັ້ຳທ ່ ບນັຈໃຸນຫວົມນັຕ ົັ້ນແມນ່ບ ່ ມ  ຄວຳມແຕກຕຳ່ງທຳງດັ້ຳນສະຖຕິິ. 

ຈຳກຜນົຂອງກຳນທດົລອງດ ັງ່ກຳ່ວເຫັນວຳ່ກຳນໃສທ່ຳດອຳຫຳນ ແລະ ເພ ່ ມອດັຕຳກຳນໃສທ່ຳດໂປຕດັ

ຊຽມແມນ່ມ ຄວຳມສ  ຳພນັກບັກຳນຈະເລ ນເຕ ບໂຕ ແລະ ຜະລິດຕະພາບຂອງມນັຕ ົັ້ນ. ສວ່ນເປ ເຊັນທຳດ

ແປັ້ງບ ່ ມ  ຄວຳມສ  ຳພນັກບັກຳນໃສທ່ຳດອຳຫຳນ ເພຳະກຳນໃສທ່ຳດອຳຫຳນ ແລະ ເພ ່ ມທຳດໂປຕດັ

ຊຽມໃຫັ້ກບັມນັຕ ົັ້ນທຳດແປັ້ງໃນຫວົມນັຕ ົັ້ນກ ່ບ ່ ມ  ກຳນຄວຳມແຕກຕຳ່ງທຳງດັ້ຳນສະຖຕິິ. ຜນົຂອງກຳນ

ທດົລອງທ ່ ໄດັ້ພບົອ ກແມນ່ກຳນເພ ່ ມຝຸນ່ໂປຕດັຊຽມຂຶັ້ນ ຜະລິດຕະພາບຂອງຫວົມນັຕ ົັ້ນກ ່ ເພ ່ ມຂຶັ້ນນ  ຳ 

(Huan Jei, 2010), (Kobkiet, 2010), (Nguyen Huu Ly, 2010), (Tin, 2010). ນອກຈຳກອິດທິພນົ
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ຂອງຝຸນ່ໂປຕດັຊຽມ ຍງັເຫັນວຳ່ອດິທິພນົຂອງຝຸນ່ໄນໂຕ ເຈນ ແລະ ຟດົສຟ ຣສັກ ່ມ  ຄວຳມສ  ຳຄນັຄກືນັ 

ຊຶ່ ງເຫັນຈຳກໃນສິ່ ງທດົລອງທ  2, ສິ່ ງທດົລອງທ  3 ແລະ ສິ່ ງທດົລອງທ  4 ທ ່ຜະລິດຕະພາບບ ່ ມ  

ຄວຳມແຕກຕຳ່ງທຳງດັ້ຳນສະຖຕິິ. ກຳນເພ ່ ມໂປຕດັຊຽມເຮັດໃຫັ້ມນັຕ ົັ້ນມ  ກຳນຈະເລ ນເຕ ບໂຕດ ຂຶັ້ນແມນ່

ກງົກບັທິດສະດ ຂອງຝຸນ່ໂປຕດັຊຽມທ ່ ວຳ່ໃສຝຸ່ນ່ໂປຕດັຊຽມໃນອດັຕຳທ ່ ເໝຳະສມົຈະຊວ່ຍກຳນຈະເລ ນ

ເຕ ບຂອງມນັຕ ົັ້ນ ແລະ ຊວ່ຍປບັປງຸຄນຸນະພຳບຂອງທ່ອນພນັມນັຕ ົັ້ນ (CIAT, 2015). ນອກຈຳກນ ັັ້ນ 

ກຳນເພ ່ ມຝຸນ່ເຮັດໃຫັ້ຜະລິດຕະພາບຂອງມນັຕ ົັ້ນກ ່ ເພ ່ ມຄກືນັ ກງົກບັກຳນທດົລອງ NPK (ຄອນປຳນ , 

2016), (Huan Jei, 2010), (Kobkiet, 2010), (Nguyen Huu Ly, 2010), (Tin, 2010) ທ ່ ພບົວຳ່ກຳນ

ໃສທ່ຳດອຳຫຳນ ແລະ ເພ ່ ມທຳດໂປຕດັຊຽມກບັມນັຕ ົັ້ນຜະລິດຕະພາບຈະເພ ່ ມຂຶັ້ນ. ແຕກ່ງົກນັຂັ້ຳມ

ກບັຫ ຳຍກຳນທດົລອງທ ່ ວຳ່ໃສ ່ K2O ສ ງກວຳ່ 80 ກໂິລກ ຳມ/ເຮັກຕຳ ຈະເຮັດໃຫັ້ຜະລິດຕະພາບ 

ແລະ ເປ ເຊັນທຳດແປັ້ງຫ ຼຸດລງົ (CIAT, 2015). ປດັໄຈຫ ກັຂອງຄວຳມແຕກຕຳ່ງເຫ ົ່ ຳນ ັ້ມ  ຄວຳມເປັນໄປ

ໄດັ້ເນື່ອງມຳຈຳກກຳນໃຊັ້ແນວພນັມນັຕ ົັ້ນຕຳ່ງກນັ, ສະພຳບແວດລັ້ອມເປັນຕ ົັ້ນແມນ່ຄວຳມຊຸມ່, ປະລິ

ມຳນນ  ັ້ຳຝນົ, ແສງຕຳເວັນ ແລະ ອນຸຫະພ ມ.  

ສວ່ນກຳນໄລລ່ຽງດັ້ຳນເສດຖະກດິສ  ຳຫ ບັກຳນທດົລອງທຳດອຳຫຳນໂປຕດັຊຽມ (K) ຄ ັັ້ງນ ັ້ພບົ

ວຳ່ກຳນໃສທ່ຳດອຳຫຳນໃນລະດບັຕ  ຳ່ ແຕໃ່ສເ່ພ ່ ມທຳດໂປຕດັຊຽມ (K) ໃຫັ້ມນັຕ ົັ້ນເຮັດໃຫັ້ມ  ລຳຍໄດັ້

ສ ງຂຶັ້ນສມົທຽບກບັບ ່ ໃສທ່ຳດອຳຫຳນ ໂດຍໄດັ້ສມົທຽບສິ່ ງທດົລອງທ  1 ກບັສິ່ ງທດົລອງທ  3 ເຫັນວຳ່ມ  

ກ  ຳໄລ 1.63 ເທ່ົຳຕວົ ແລະ ສມົທຽບສິ່ ງທດົລອງທ  1 ກບັສິ່ ງທດົລອງທ  5 ແມນ່ເຫັນວຳ່ມ  ກ  ຳໄລ 

2.62 ເທ່ົຳຕວົ.  ຊຶ່ ງກງົກບັກຳນທດົລອງ NPK (Huan Jei, 2010) ທ ່ ວຳ່ກຳນໃສຝຸ່ນ່ N:K2O ໃນອດັ

ຕຳ 100:100 ກໂິລກ ຳມ/ເຮັກຕຳ ແລະ P2O5 ໃນອດັຕຳ 25 ກໂິລກ ຳມ/ເຮັກຕຳ ເຮັດໃຫັ້ມ  ກ  ຳໄລສ ງ

ສດຸເຖງິ 2.6 ເທ່ົຳຕວົ ແລະ ກຳນທດົລອງ NPK (ຄອນປຳນ , 2016) ທ ່ ວຳ່ໃສຝຸ່ນ່ NPK ລະດບັຕ  ຳ່

ມ  ກ  ຳໄລກວຳ່ບ ່ ໃສຝຸ່ນ່ 1.9 ເທ່ົຳຕວົ.  

ບຳງບດົຮຽນທ ່ ໄດັ້ຮຽນຮ ັ້ຈຳກກຳນສກຶສຳໃນຄ ັັ້ງນ ັ້ຄ ືກຳນເສຍຫຍັ້ຳຄ ັັ້ງທ  1 ຫ ງັຈຳກປ ກມນັຕ ົັ້ນ

ໄດັ້ 30 ວນັນ ັັ້ນຫຍັ້ຳຍງັນັ້ອຍຫ ຳຍບ ່ ສຳມຳດເກບັຕວົຢ່ຳງຫຍັ້ຳໄດັ້. ກຳນເສຍຫຍັ້ຳຄ ັັ້ງທ  2 ແມນ່ໃນ

ຊວ່ງມນັຕ ົັ້ນມ  ອຳຍ ຸ (75 ວນັ) 2.5 ເດອືນ, ເສຍຫຍັ້ຳຄ ັັ້ງທ  3 ແມນ່ມນັຕ ົັ້ນມ  ອຳຍ ຸ (120 ວນັ) 4 

ເດອືນ ແລະ ເສຍຫຍັ້ຳຄ ັັ້ງທ  4 ແມນ່ມນັຕ ົັ້ນມ  ອຳຍ ຸ (165 ວນັ) 5.5 ເດອືນ. ກຳນສຍຫຍັ້ຳຄ ັັ້ງທ  2 

ໃນຊວ່ງມນັຕ ົັ້ນມ  ອຳຍ ຸ75 ວນັນ ັັ້ນພບົວຳ່ ກຳນໃສທ່ຳດອຳຫຳນ ແລະ ເພ ່ ມທຳດໂປຕດັຊຽມໃຫັ້ມນັຕ ົັ້ນ 

ມວນສຳນແຫັ້ງຂອງຫຍັ້ຳບ ່ ມ  ຄວຳມແຕກຕຳ່ງທຳງດັ້ຳນສະຖຕິິ ອຳດເປັນຍັ້ອນຊວ່ງນ ັ້ມນັຕ ົັ້ນຍງັນັ້ອຍບ ່

ສຳມຳດປກົຄມຸຫຍັ້ຳໄດັ້.  ເມ ື່ອມນັຕ ົັ້ນມ  ອຳຍໄຸດັ້ 120 ວນັເຫັນວຳ່ມວນສຳນແຫັ້ງຂອງຫຍັ້ຳມ  ຄວຳມ
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ແຕກຕຳ່ງທຳງດັ້ຳນສະຖຕິິໃນລະດບັຄວຳມເຊື່ ອຖສື ງກວຳ່ 95% (P<0.05), ກຳນປຽບທຽບໃນແຕລ່ະ

ສິ່ ງທດົລອງແມນ່ສິ່ ງທດົລອງທ  1,  ສິ່ ງທດົລອງທ  2 ແລະ  ສິ່ ງທດົລອງທ  3 ມວນສຳນແຫັ້ງ

ຂອງຫຍັ້ຳບ ່ ມ  ຄວຳມແຕກຕຳ່ງທຳງດັ້ຳນສະຖຕິິ ແຕສ່ິ່ ງທດົລອງທ  1 ແລະ ສິ່ ງທດົລອງທ  2 ປຽບທຽບ

ກບັສິ່ ງທດົລອງທ  4 ແລະ ສິ່ ງທດົລອງທ  5 ມວນສຳນແຫັ້ງຂອງຫຍັ້ຳມ  ຄວຳມແຕກຕຳ່ງທຳງດັ້ຳນສະ

ຖຕິິ. ສວ່ນສິ່ ງທດົລອງທ  3, ສິ່ ງທດົລອງທ  4 ແລະ ສິ່ ງທດົລອງທ  5 ມວນສຳນແຫັ້ງຂອງຫຍັ້ຳ

ແມນ່ບ ່ ມ  ຄວຳມແຕກຕຳ່ງທຳງດັ້ຳນສະຖຕິິ. ເມ ື່ອມນັຕ ົັ້ນອຳຍໄຸດັ້ 165 ວນັ 5.5 ເດອືນ ມວນສຳນແຫັ້ງ

ຂອງຫຍັ້ຳມ  ຄວຳມແຕກຕຳ່ງທຳງດັ້ຳນສະຖຕິິໃນລະດບັຄວຳມເຊື່ ອຖ ື 99% (P≤0.01), ກຳນປຽບທຽບ

ແຕລ່ະສິ່ ງທດົລອງເຫັນວຳ່ສິ່ ງທດົລອງທ  1, ສິ່ ງທດົລອງທ  2 ແລະ ສິ່ ງທດົລອງທ  3 ແມນ່ບ ່ ມ  ຄວຳມ

ແຕກຕຳ່ງທຳງດັ້ຳນສະຖຕິິ ແຕເ່ມ ື່ອປຽບທຽບສິ່ ງທດົລອງທ  1 ແລະ ສິ່ ງທດົລອງທ  2 ກບັສິ່ ງທດົ

ລອງທ  4 ແລະ ສິ່ ງທດົລອງທ  5 ແມນ່ມ ຄວຳມແຕກຕຳ່ງທຳງດັ້ຳນສະຖຕິິ. ສວ່ນສິ່ ງທດົລອງທ  3 

ແລະ ສິ່ ງທດົລອງທ  5 ມວນສຳນແຫັ້ງຂອງຫຍັ້ຳບ ່ ມ  ຄວຳມແຕກຕຳ່ງທຳງດັ້ຳນສະຖຕິິ, ແຕສ່ິ່ ງທດົລອງ

ທ  3 ແລະ ສິ່ ງທດົລອງທ  4 ນ ັັ້ນ ມວນສຳນແຫັ້ງຂອງຫຍັ້ຳມ  ຄວຳມແຕກຕຳ່ງທຳງດັ້ຳນສະຖຕິິ. ສວ່ນ

ສິ່ ງທດົລອງທ  4 ແລະ  ສິ່ ງທດົລອງທ  5 ກ ່ບ ່ ມ  ຄວຳມແຕກຕຳ່ງທຳງດັ້ຳນສະຖຕິິ ຊຶ່ ງຄຳດວຳ່ເປັນ

ຍັ້ອນມນັຕ ົັ້ນຢ ໃ່ນສິ່ ງທດົລອງທ ່ ໃສຝຸ່ນ່ ແລະ ເພ ່ ມທຳດອຳຫຳນໂປຕດັຊຽມນ ັັ້ນມນັຕ ົັ້ນມ  ກຳນຈະເລ ນ

ເຕ ບໂຕດ  ແລະ ສຳມຳດປກົຄມຸພືັ້ນທ ເຮັດໃຫັ້ຫຍັ້ຳບ ່ ສຳມຳດໄດັ້ຮບັແສງສະຫວຳ່ງພຽງພ  ຫຍັ້ຳຈຶ່ງມ  

ກຳນຈະເລ ນເຕ ບຊັ້ຳລງົ. ສະນ ັັ້ນກຳນເສຍຫຍັ້ຳໃນສວນມນັຕ ົັ້ນແມນ່ຂຶັ້ນກບັປະລິມຳນຫຍັ້ຳໃນສວນ 

ຫ ຳຍກວຳ່ຈ  ຳນວນເທ່ືອ.  
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5 ພຳກທ  5 

ສະຫ ຼຸບ, ຂ ັ້ຈ  ຳກດັໃນກຳນສກຶສຳ ແລະ ຂ ັ້ແນະນ  ຳ 

 

5.1 ສະຫ ຼຸບ 

ຜນົກຳນທດົລອງໃນຄ ັັ້ງນ ັ້ ໄດັ້ສະແດງໃຫັ້ເຫັນວຳ່: ກຳນໃສຝຸ່ນ່ແມນ່ສຳມຳດເຮັດໃຫັ້ມນັຕ ົັ້ນມ  

ກຳນຈະເລ ນເຕ ບໂຕໄວກວຳ່ບ ່ ໃສຝຸ່ນ່ ແລະ ໄດັ້ຜະລິດພຳບດ ກວຳ່ບ ່ ໃສຝຸ່ນ່. ໂດຍເຫັນຈຳກຄວຳມສ ງ

ໄລຍະເກບັກ ັ້ ຊຶ່ ງສິ່ ງທດົລອງທ  1 ແມນ່ຕ  ຳ່ກວຳ່ສິ່ ງທດົລອງອື່ ນໆ ສ ງພຽງ 168.93 ຊງັຕ ແມດັ ແຕ່

ສິ່ ງທດົລອງທ  5 ແມນ່ມ ຄວຳມສ ງ 196.56 ຊງັຕ ແມດັ ສ ງກວຳ່ສິ່ ງທດົລອງອື່ ນໆ. ສວ່ນຈ  ຳນວນຫວົຕ ່

ຕ ົັ້ນກ ່ມ  ຫ ຳຍກວຳ່ ຊຶ່ ງໄດັ້ສະເລຍ່ຈ  ຳນວນຫວົໃນສິ່ ງທດົລອງທ  1 ແມນ່ 9.5 ຫວົ/ຕ ົັ້ນ ແຕສ່ິ່ ງທດົລອງທ  

5 ຈ  ຳນວນຫວົແມນ່ 13.42 ຫວົ/ຕ ົັ້ນ. ລວງຍຳວ ແລະ ເສັັ້ນຜຳ່ສ ນກຳງຂອງຫວົແມນ່ມ ຄວຳມແຕກ

ຕຳ່ງທຳງດັ້ຳນສະຖຕິິ ໂດຍສິ່ ງທດົລອງທ  5 ລວງຍຳວຂອງຫວົຍຳວກວຳ່ໝ  ່ ຊຶ່ ງຍຳວ 25.85 ຊງັຕ 

ແມດັ ແລະ ມ ເສັັ້ນຜຳ່ສ ນກຳງແມນ່ 4.18 ຊງັຕ ແມດັ ແລະ ມ ລວງຍຳວທ ່ ສ ັັ້ນກວຳ່ໝ ແ່ມນ່ສິ່ ງທດົລອງ

ທ  1 ຍຳວພຽງ 19.33 ຊງັຕ ແມດັ ແລະ ມ ເສັັ້ນຜຳ່ສ ນກຳງ 3.42 ຊງັຕ ແມດັ. ນ  ັ້ຳໜກັຕ ່ ຫວົແມນ່ສິ່ ງ

ທດົລອງທ  2 ໜກັກວຳ່ໝ  ່0.35 ກໂິລກ ຳມ/ຫວົ ແລະ ເບົຳກວຳ່ໝ ແ່ມນ່ສິ່ ງທດົລອງທ  3 ໜກັ 0.26 

ກໂິລກ ຳມ/ຫວົ. ຜະລິດຕະພຳບຂອງຫວົມນັຕ ົັ້ນສ ງສດຸແມນ່ສິ່ ງທດົລອງທ  5 ຊຶ່ ງສິ່ ງທດົລອງທ ່  5 ແມນ່

ໄດັ້ 37.60 ໂຕນ/ເຮັກຕຳ ແລະ ສິ່ ງທດົທ  1 ແມນ່ໄດັ້ຜະລິດຕະພຳບຕ  ຳ່ສດຸ ພຽງແຕ ່21.57 ໂຕນ/

ເຮັກຕຳ. ແຕສ່ິ່ ງທດົລອງທ  3 ທ ່ ໄດັ້ໃສທ່ຳດອຳຫຳນ K2O ໃນອດັຕຳ 40 ກໂິລກ ຳມ/ເຮັກຕຳ ມ 

ຄວຳມແຕກຕຳ່ງທຳງດັ້ຳນສະຖຕິິກບັສິ່ ງທດົລອງທ  4 ທ ່ ໄດັ້ໃສທ່ຳດອຳຫຳນ K2O ໃນອດັຕຳ 80 ກິ

ໂລກ ຳມ/ເຮັກຕຳ ແລະ ສິ່ ງທດົລອງທ  5 ທ ່ ໄດັ້ໃສທ່ຳດອຳຫຳນ K2O ໃນອດັຕຳ 120 ກໂິລກ ຳມ/ເຮັກ

ຕຳ ແຕສ່ິ່ ງທດົລອງທ  4 ທ ່ ໄດັ້ໃສທ່ຳດອຳຫຳນ K2O ໃນອດັຕຳ 80 ກໂິລກ ຳມ/ເຮັກຕຳ ແລະ ສິ່ ງທດົ

ລອງທ  5 ແມນ່ບ ່ ມ  ຄວຳມແຕກຕຳ່ງທຳງດັ້ຳນສະຖຕິິ ຊຶ່ ງກງົກບັຫ ຳຍກຳນທດົລອງກຽ່ວກບັກຳນໃສທ່ຳດ

ອຳຫຳນໂປຕດັຊຽມທ ່ ໄດັ້ສະຫ ຼຸບວຳ່ ຖັ້ຳໃສ ່ K2O ສ ງກວຳ່ 80 ກໂິລກ ຳມ/ເຮັກຕຳ ສະມດັຕະພຳບ 

ແລະ ເປ ເຊັນທຳດແປັ້ງຈະບ ່ ເພ ່ ມຂຶັ້ນ (CIAT, 2015). ສວ່ນເປ ເຊັນທຳດແປັ້ງແມນ່ບ ່ ມ  ຄວຳມແຕກ

ຕຳ່ງທຳງດັ້ຳນສະຖຕິິ. ຜະລິດຕະພຳບທຳດແປັ້ງ, ຜະລິດຕະພຳບທຳດແຫັ້ງແມນ່ມ ຄວຳມແຕກຕຳ່ງ

ທຳງດັ້ຳນສະຖຕິິຄກືນັກບັຫວົມນັຕ ົັ້ນສດົ. ສວ່ນນ  ັ້ຳບນັຈໃຸນຫວົມນັຕ ົັ້ນບ ່ ມ  ຄວຳມແຕກຕຳ່ງທຳງດັ້ຳນສະຖິ

ຕິ.   
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ກຳນວເິຄຳະທຳງດັ້ຳນເສດຖະກດິໄດັ້ສະແດງໃຫັ້ເຫັນວຳ່: ສິ່ ງທດົລອງທ  1 ຫຳສິ່ ງທດົລອງທ  5 

ລັ້ວມແລັ້ວແຕມ່  ກ  ຳໄລ ຕຳ່ງແຕກ່  ຳໄລໜັ້ອຍ ຫ ື ຫ ຳຍເທ່ົຳນ ັັ້ນ. ສິ່ ງທດົລອງທ ່ ໄດັ້ກ  ຳໄລໜັ້ອຍແມນ່ສິ່ ງ

ທດົລອງທ  1 ໄດັ້ພຽງແຕ ່3,661,500 ກ ບ/ເຮັກຕຳ ແລະ ສິ່ ງທດົລອງທ ່ ໄດັ້ກ  ຳໄລສ ງສດຸແມນ່ສິ່ ງທດົ

ລອງທ  5 ຊຶ່ ງໄດັ້ກ  ຳໄລ 9,599,853 ກ ບ/ເຮັກຕຳ. ທກຸໆສິ່ ງທດົລອງທ ່ ໃສທ່ຳດອຳຫຳນເພ ່ ມແມນ່ມ ກ  ຳ

ໄລດ ກວຳ່ບ ່ ໃສ.່  

ຈຳກກຳນທດົລອງນ ັ້ສຳມຳດສະຫ ຼຸບໄດັ້ວຳ່: ກຳນໃສທ່ຳດອຳຫຳນໂປຕດັຊຽມໃນອດັຕຳ 80 ກິ

ໂລກ ຳມ/ເຮັກຕຳ ກບັໃສທ່ຳດອຳຫຳນໂປຕດັຊຽມໃນອດັຕຳ 120 ກໂິລກ ຳມ/ເຮັກຕຳ ບ ່ ມ  ຄວຳມແຕກ

ຕຳ່ງທຳງດັ້ຳນສະຖຕິິ ແຕເ່ມ ື່ອວເິຄຳະຜນົຕອບແທນແມນ່ໃສ ່120 ກໂິລກ ຳມ/ເຮັກຕຳ ມ ກ  ຳໄລດ ກວຳ່ 

ໃສ ່ 80 ກໂິລກ ຳມ/ເຮັກຕຳ. ສະນ ັັ້ນອດັຕຳທຳດອຳຫຳນໂປຕດັຊຽມທ ່ ເໝຳະສມົກບັມນັຕ ົັ້ນແມນ່ 120 

ກໂິລກ ຳມ/ເຮັກຕຳ ເພຳະໄດັ້ຜະລິດຕະພາບສ ງສດຸ ພັ້ອມທງັມ ກ  ຳໄລດ ສດຸ.  

5.2 ຂ ັ້ຈ  ຳກດັໃນກຳນສຶກສຳ 

ກຳນສກຶສຳໃນຄ ັັ້ງນ ັ້ ເນື່ອງຈຳກມ ຂ ັ້ຈ  ຳກດັທຳງດັ້ຳນເວລຳ ແລະ ດັ້ຳນງບົປະມຳນ. ດ ັງ່ນ ັັ້ນ ຈຶ່ງບ ່

ໄດັ້ວໄິຈດນິ, ວໄິຈພືດລວມທງັມນັຕ ົັ້ນ ແລະ ຫຍັ້ຳຫ ງັກຳນທດົລອງ ເພຳະກຳນວໄິຈດນິ ແລະ ພືດ

ແມນ່ຕັ້ອງໄດັ້ໃຊັ້ເວລຳໃນກຳນວໄິຈ ແລະ ໃຊັ້ງບົປະມຳນຈ  ຳນວນຫ ຳຍ.   

5.3 ຂ ັ້ແນະນ  ຳ 

5.3.1 ກຳນແນະນ  ຳທ ົ່ວໄປ 

      ມນັຕ ົນ້ກ ີ່ຄ ກນັກບັພ ດອ ີ່ ນໆ ການປ ກໃນໄລຍະສ ັນ້ ແລະ ປກູໃສີ່ພ ້ນທີີ່ ດນິທີີ່ ບກຸ ເບີກ 

ໃຫມ ີ່ການໃສີ່ຝຸີ່ນຄອກ ແລະ ຝຸີ່ນເຄມແີມ ີ່ນຍງັບ ີ່ທນັຈ  າເປັນ ເພາະໃສີ່ກ ີ່ບ ີ່ ເຫັນຄວາມແຕກຕີ່າງ. ແຕ່

ກຳນປກູມນັ ຕ ົນ້ແບບຕ ີ່ ເນ ີ່ອງຫ າຍປີໃນພ ້ນທີີ່ ເກົີ່ ານ ັນ້ ຝຸນ່ແມນ່ມ ຄວຳມສ  ຳຄນັ ແລະ ຈ  ຳເປັນຫ ຳຍຕ ່

ກຳນຍກົຜະລິດຕະພຳບຂອງມນັຕ ົັ້ນໃຫັ້ສ ງຂຶັ້ນ ຫ ື ຮກັສຳໃຫັ້ຢ ໃ່ນລະດບັເກົ່ ຳໄປຕະຫ ອດ. ການຕອບ 

ສະຫນອງຕ ີ່ ການໃສີ່ຝຸີ່ນນ ັນ້ຈະມແີນວໂນມ້ທີີ່ ເພີີ່ ມຂຶນ້ ເນ ີ່ອງມາຈາກທາດອາຫານໃນດນິໝດົໄປນ  າຫວົ 

ມນັຕ ົນ້ທີີ່ ເກບັກູ ້ ອອກຈາກດິນໃນແຕີ່ລະປີ ໂດຍສະເພາະແມ ີ່ນທາດໂປຕດັຊຽມ (K) ຊຶ່ ງຜະລິດຕະ

ພຳບຂອງຫວົມນັຕ ົັ້ນ 35.7 ໂຕນ/ເຮັກຕຳ ຈະສ ນເສຍທຳດໂປຕດັຊຽມ (K) ແມນ່ 112 ກໂິລກ ຳມ/

ເຮັກຕຳ ແລະ ທາດໄນໂຕ ເຈນ (N) ແມນ່ 55 ກໂິລກ ຳມ/ເຮັກຕຳ ແຕທ່ຳດຟດົສຟ ຣສັ (P) 

ເສຍພຽງແຕ ່ 13 ກໂິລກ ຳມ/ເຮັກຕຳ. ຖາ້ວີ່າໄດນ້ າ ເອົາໃບ ແລະ ລ  າຕ ົນ້ອອກຈາກສວນມນັຕ ົນ້ອກີ 

ປະລິມານທາດໄນໂຕ ເຈນ (N) ແຫງ່ຈະຖ ກນ  າ ເອົາອອກ ໄປຫ າຍເຊັີ່ ນ: ມວນສານທາດແຫງ້ໃນສີ່ວນ

ເທິງ 5.11 ໂຕນ/ເຮັກຕຳ ແມ ີ່ນຈະເອົາທາດໄນໂຕ ເຈນ (N) ແມນ່ 69.1 ກໂິລກ ຳມ/ເຮັກຕຳ, ທາດ
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ໂປຕດັຊຽມ (K) ແມນ່ 33.6 ກໂິລກ ຳມ/ເຮັກຕຳ ແລະ ທຳດຟດົສຟ ຣສັ (P) ແມນ່ 7.4 ກໂິລກ ຳມ/

ເຮັກຕຳ. ລຳຍລະໄດສ້ະແດງການນ  າເອົາທາດອາຫານອອກຈາກດິນຂອງມນັຕ ົນ້ ແລະ ພ ດອ ີ່ ນໆຢູີ່ໃນ

ຕາຕະລາງທີ 7 ແລະ ຕາຕະລາງທີ 8 ຂອງພາກທບົທວນເອກະສານ. 

ມນັຕ ົນ້ເປັນພ ດທີີ່ ຂອ້ນຂາ້ງມຄີວາມລະອຽດອີ່ອນຕ ີ່ ການໃສີ່ຝນຸເກນີ ໂດຍສະເພາະແມ ີ່ນທາດໄນ

ໂຕ ເຈນ (N) ເພຳະທຳດອຳຫຳນໄນໂຕ ເຈນ (N) ແມນ່ເລ່ັງກຳນຈະເລ ນເຕ ບທງັຮຳກ, ລ  ຳຕ ົັ້ນ ແລະ 

ໃບ ເຮັດໃຫັ້ຕ ົັ້ນໃຫຍສ່ ງ ແຕກ່ະທບົຕ ີ່ ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງຫວົເຮັດໃຫຫ້ວົບ ່ ໃຫຍ.່ ສິ່ ງທ ່ ຄວນເອົຳໃຈ

ໃສນ່ ັັ້ນແມນ່ໃສຝຸ່ນ່ທ ່ ເໝຳະສມົ ເພຳະມນັຕ ົັ້ນເປັນພືດທ ່ ຕັ້ອງກຳນທຳດໂປຕດັຊຽມ (K) ໃນກຳນພດັທະ

ນຳຫວົ, ເລ່ັງກຳນຈະເລ ນເຕ ບຂອງຫວົເຮັດໃຫັ້ມນັຕ ົັ້ນມ  ຫວົໃຫຍ ່ ແລະ ເລ່ັງກຳນສະສມົທຳດແປັ້ງໃນ

ຫວົຂອງມນັຕ ົັ້ນໃຫັ້ມ  ທຳດແປັ້ງສ ງຢ ໃ່ນຫວົ. ນອກຈຳກນ ັັ້ນ, ກຳນໃສຝຸ່ນ່ແມນ່ຕັ້ອງໄດັ້ພິຈະຳລະນຳກຳນ

ປບັປງຸໂຄງສັ້ຳງຂອງດນິໄປພັ້ອມໆກນັ ດ ັງ່ນ ັັ້ນຕັ້ອງໄດັ້ໃສຝຸ່ນ່ເຄມ ບວກກບັຝຸນ່ຄອກນ  ຳກນັ. ມນັຕ ົັ້ນ

ຕັ້ອງກຳນທຳດໂປຕດັຊຽມ (K) ສ ງ ຖັ້ຳໃສແ່ຕຝຸ່ນ່ຄອກກ ່ບ ່ ມ  ຝຸນ່ຄອກຊະນດິໃດທ ່ ສຳມຳດໃຫັ້ທຳດໂປ

ຕດັຊຽມ (K) ພ ກບັຄວຳມຕັ້ອງກຳນຂອງມນັຕ ົັ້ນ ແຕຖ່ ັ້ຳໃສແ່ຕຝຸ່ນ່ເຄມ ກ ່ຈະເຮັດໃຫັ້ໂຄງສັ້ຳງຂອງດນິ

ເສຍແລັ້ວ ເຮັດໃຫັ້ດິນແຂງ. ນອກຈຳກຝຸນ່ແລັ້ວ ແນວພນັກ ່ມ  ຄວຳມສ  ຳຄນັ ບຳງພນັມ ກຳນຕອບສະ

ໜອງຕ ່ ຝຸນ່ສ ງ, ບຳງພນັກຳນຕອບຕ ່ ຝຸນ່ຕ  ຳ່ ພນັທ ່ ຕອບສະໜອງຕ ່ ຝຸນ່ສ ງ ເວລຳໃສຝຸ່ນ່ຈະເຫັນກຳນ

ຕອບສະໜອງຝຸນ່ດ , ເຫັນຄວຳມແຕກຕຳ່ງ ແລະ ໄດັ້ຮບັຜນົດ ກວຳ່.  

ຢີ່າງໃດກ ຕາມ, ຖາ້ຫາກໄດທ້ດົແທນທາດອາຫານໃນປະລິມານທີີ່ ພຽງພ ກບັຈ  ານວນທີີ່ ນ  າອອກ 

ໄປ, ຈະສາມາດຮກັສາສະຖານະພາບຄວາມອດຸມົສມົບູນຂອງດນິໄວຄ້ ເກົີ່ າ ແລະ ໄດຜ້ະລິດຕະພາບ

ເທົີ່ າເກົີ່ າ. ທາດໄນໂຕ ເຈນ (N) ແລະ ຟດົສຟກຣສັ (P) ແມ ີ່ນທາດອາຫານທີີ່ ສ  າຄນັໃນດິນສ  າລບັຫ າຍ

ພ ດ ແຕີ່ສ  າລບັມນັຕ ົນ້ນ ັນ້ທາດອາຫານໂປຕດັຊຽມ (K) ແມນ່ທຳດອຳຫຳນທ ່ ສ  ຳຄນັ ແລະ ມໃີນປະລິ

ມານທີີ່ ຈ  າກດັ ຍອ້ນວີ່າທກຸໆຫວົມນັຕ ົນ້ທີີ່ ເກບັກູອ້ອກໄປໄດນ້  າເອົາທາດອາຫານໂປຕດັຊຽມ (K) ໄປນ  າ 

ແລະ ນ  າອອກໄປຫ າຍກວີ່າທາດອ ີ່ ນໆ.  

5.3.2 ການແນະນ  າກີ່ຽວກບັຝຸີ່ນ 

       ກຳນນ  ຳໃຊັ້ຝຸນ່ໃຫັ້ມ  ປະສດິທິພຳບສ ງສດຸຂຶັ້ນກບັ 4 ປດັໄຈຫ ກັໆຄ:ື ຊະນດິຝຸນ່, ປະລິ

ມຳນ, ໄລຍະເວລຳ ແລະ ບອ່ນທ ່ ໃສຝຸ່ນ່ 

ກ.  ຊະນດິຝຸນ່ 

    ຊະນດິຝຸນ່ທ ່ ນ  ຳໃຊັ້ກບັມນັຕ ົັ້ນແມນ່ຝຸີ່ນສດູປະສມົ: 25-7-7 ຫ   ຝຸີ່ນທີີ່ ຄາ້ຍຄ  ສ  າລບັໃສີ່ເທ ີ່ ອ

ທ  າອດິ ແລະ ສດູປະສມົ: 15-5-35 ຫ   12-6-33 ຫ   15-5-30 ຫ  ສດູທີີ່ ໃກຄ້ຽງ ສ  າລບັໃສີ່ເທ ີ່ ອ
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ທີສອງ. ຖາ້ບ ີ່ ມຝີຸີ່ນປະສມົດ ັີ່ງກ ີ່າວກ ີ່ສາມາດນ  າໃຊຝຸ້ີ່ນດຽວ ສດູ: 46-00-00, 00-42-00 ຫ   00-46-

00 ແລະ 00-00-60 ມາປະສມົໃນອດັຕສີ່ວນ (N:P2O5:K2O): 2:1:4 ແລະ 2:1:6 ໂດຍໃສີ່ເທ ີ່ ອ

ທ  າອດິນ  າໃຊໃ້ນອດັຕາສີ່ວນ 1:1:1 ແລະ ເທ ີ່ ອທີ 2 ແມ ີ່ນ 1:0:2 ແລະ 1:0:5 ຕາມຄວາມເໝາະສມົ

ຂອງດນິ.  

ຂ. ປະລິມຳນ 

   ປະລິມຳນຝຸນ່ຂອງຊະນດິຝຸນ່ທ ່ ນ  ຳໃຊັ້ກບັມນັຕ ົັ້ນສ  າລບັໃສີ່ເທ ີ່ ອທ  າອດິ ຝຸີ່ນສດູປະສມົ: 25-

7-7 ແມ ີ່ນ 160 ກໂິລກ າມ/ເຮັກຕາ ແລະ ສ  າລບັໃສີ່ຝຸີ່ນເທ ີ່ ອທີ 2 ແມ ີ່ນຝຸີ່ນປະສມົສດູ: 15-5-35 ຫ   

12-6-33 ຫ   15-5-30 ໃສີ່ໃນປະລິມານ 200-300 ກໂິລກ າມ/ເຮັກຕາ ຕາມຄວາມອດຸມົສມົບນູຂອງ

ດນິ. ຖາ້ນ  າໃຊຝຸ້ີ່ນດຽວ ສດູ: 46-00-00, 00-42-00 ແລະ 00-00-60 ມາປະສມົໃສີ່ນ ັນ້. ການໃສີ່

ເທ ີ່ ອທ  າອິດແມ ີ່ນ (N:P2O5:K2O): 20-20-20 ກໂິລກ າມ/ເຮັກຕາ ສ  າລບັເທ ີ່ ອທີສອງແມ ີ່ນ 20-00-

60 ກໂິລກ າມ/ເຮັກຕາ ແລະ 20-00-100 ກໂິລກ າມ/ເຮັກຕາ ຕາມຄວາມອດຸມົສມົບນູຂອງດນິ.  

ຄ. ໄລຍະເວລຳ 

    ກຳນໃສຝຸ່ນ່ເທ່ືອທ  ຳອດິແມນ່ໃສ ່ ຫ ງັຈຳກປ ກໄດັ້ 1-2 ເດອືນ ແລະ ເທ່ືອທ ່  2 ແມນ່ໃສ ່

ຫ ງັຈຳກປ ກໄດັ້ 3-4 ເດອືນ ຊຶ່ ງເປັນຊວ່ງທ ່ ເໝຳະສມົສ  ຳລບັມນັຕ ົັ້ນ.  

ງ. ບອ່ນທ ່ ໃສຝຸ່ນ່ 

   ມນັຕ ົັ້ນແມນ່ປ ກຢ ເ່ທິງໜັ້ຳດນິທ ່ ບກົແຫັ້ງ. ກຳນໃສຝຸ່ນ່ ຖັ້ຳຈະຫວຳ່ນຄໃືສຝຸ່ນ່ໃສເ່ຂົັ້ຳນຳ ຫ ື 

ຫວຳ່ນໃສຕ່ ົັ້ນຂອງມນັຕ ົັ້ນແມນ່ວທິ ໃສຝຸ່ນ່ທ ່ ບ ່ ຖກືຕັ້ອງ, ໃສຝຸ່ນ່ກ ່ຈະບ ່ ໄດັ້ຮບັຜນົດ  ເພຳະທຳດອຳຫຳນ

ຈະລະເຫ ຍໄປນ  ຳອຳກຳດ ຫ ື ໄຫ ໄປນ  ຳນ  ັ້ຳຝນົ. ກຳນໃສຝຸ່ນ່ທ ່ ຖກືຕັ້ອງແມນ່ຕັ້ອງໄດັ້ຂດຸເປັນຂມຸເລ ກປະ

ມຳນ 10 ຊງັຕ ແມດັ ແລະ ຫຳ່ງຈຳກຕ ົັ້ນປະມຳນ 10-15 ຊງັຕ ແມດັ. ຫ ງັຈຳກນ ັັ້ນຈຶ່ງເອົຳຝຸນ່ໃສໄ່ປ

ໃນຂມຸແລັ້ວຖມົດິນຄນື ເພ່ືອປັ້ອງກນັບ ່ ໃຫັ້ຝຸນ່ລະເຫ ຍເປັນອຳຍໄປໃນອຳກຳດ ຫ ື ໄຫ ໄປນ  ຳນ  ັ້ຳຝນົ. 

ຝຸນ່ທ ່ ໃສໄ່ປນ ັັ້ນມນັຕ ົັ້ນຈຶ່ງໄດັ້ໃຊັ້ປະໂຫຍດ.  

ທກຸໆພືດຕັ້ອງກຳນທຳດອຳຫຳນຈຳກດນິເພ່ືອໄປລັ້ຽງລ  ຳຕ ົັ້ນ, ໃບ, ໝຳກ ຫ ື ຫວົໃຫັ້ຈະເລ ນເຕ ບ

ໂຕ ເພ່ືອໃຫັ້ໄດັ້ຜນົຜະລິດຫ ຳຍ ແຕບ່ນັດຳທຳດອຳຫຳນທ ່ ພືດເອົຳຈຳກດນິໄປ ສວ່ນຫ ຳຍຈະຢຳຍຢ ຕ່ຳມ

ພຳກສວ່ນຕຳ່ງໆຂອງຕ ົັ້ນພືດ. ສະນ ັັ້ນເວລຳເກບັກ ັ້ຜນົຜະລິດຂອງພືດ ບ ່ຄວນເອົຳສິ່ ງເສດເຫ ືອຂອງພືດ

ອອກຈຳກສວນໄປ ຫ ື ຈ ດຖ ັ້ມ ເພຳະສິ່ ງເຫ ົ່ ຳນ ັ້ມ  ທຳດອຳຫຳນຫ ຳຍຢ ນ່  ຳ ຖັ້ຳເອົຳສິ່ ງເຫ ົ່ ຳນ ັ້ອອກໄປຈຳກ

ສວນຈະເອົຳທຳດອຳຫຳນໃນດນິອອກໄປຈຳກສວນ ລຳຍລະອຽດກຽ່ວກບັກຳນນ  ຳເອົຳທຳດອຳຫຳນ

ອອກຈຳກດິນຂອງມນັຕ ົັ້ນກບັພືດອື່ ນໆ ແລະ ບນັດຳທຳດອຳຫຳນທ ່ ກະຈຳຍຢ ນ່  ຳພຳກສວ່ນຕຳ່ງໆ 



73 

 

ຂອງມນັຕ ົັ້ນແມນ່ໄດັ້ສະແດງຢ ໃ່ນຕຳຕະລຳງທ  7 ແລະ 8 ຂອງພຳກທບົທວນເອກະສຳນທ ່ ກຽ່ວຂັ້ອງ. 

ນອກຈຳກນ ັ້ກຳນໃສຝຸ່ນ່ລງົໄປໃນດນິໃຫັ້ພືດໄດັ້ນ  ຳໃຊັ້ກ ່ ເປັນກຳນທດົແທນຄືນທຳດອຳຫຳນໃນດນິ.  
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ຕຳຕະລຳງຊັ້ອນທັ້ຳຍ 21. ມວນສຳນແຫັ້ງຂອງຫຍັ້ຳໃນຊວ່ງໄລຍະ 75 ວນັ, 120 ວນັ ແລະ 165 

ວນັ 

 ສິ່ ງທດົລອງ 
ມວນສຳນແຫັ້ງຂອງຫຍັ້ຳ (ໂຕນ/ເຮັກຕຳ) 

75 ວນັ 120 ວນັ 165 ວນັ 

T1= ຕວົຢືນ (ບ ່ ໃສຝຸ່ນ່) 2.52 1.48ab 3.09a 

T2= N:P2O5:K2O (40:20:00) 3.06 1.55a 2.88a 

T3= N:P2O5:K2O (40:20:40) 2.47 1.31abc 2.40ab 

T4= N:P2O5:K2O (40:20:80) 2.57 1.00c 1.54c 

T5= N:P2O5:K2O (40:20:120) 2.31 1.18bc 1.70bc 

F-test Ns * ** 

CV (%) 13.72 14.66 19.46 

ns = ບ ່ ມ  ຄວຳມແຕກຕຳ່ງທຳງດັ້ຳນສະຖຕິິ (not significant) 
 

* = ໝຳຍຄວຳມວຳ່ມ  ຄວຳມແຕກຕຳ່ງທຳງດັ້ຳນສະຖຕິິໃນລະດບັຄວຳມເຊື່ ອຖ ື95% (p<0.05) 

** = ໝຳຍຄວຳມວຳ່ມ  ຄວຳມແຕກຕຳ່ງທຳງດັ້ຳນສະຖຕິິໃນລະດບັຄວຳມເຊື່ ອຖ ື99% (p≤0.01) 

abc = ໝຳຍເຖງິຕວົອກັສອນຢ ໃ່ນຖນັດຽວກນັມ  ຄວຳມແຕກຕຳ່ງທຳງດັ້ຳນສະຖຕິິ.  
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ຕຳຕະລຳງຊັ້ອນທັ້ຳຍ 22. ການຈ  າແນກລກັສະນະທາງເຄມຂີອງດນິຕາມຄວາມຕອ້ງການ 

ທາດອາຫານຂອງມນັຕ ົນ້ 

Soil parameter1) ຕ  ຳ່ຫ ຳຍ ຕ  ຳ່ ພ ດ  ສ ງ ສ ງຫ ຳຍ 

pH 
 <3.5  3.5-4.5  4.5-7   7-8  >8 

Org. matter (%) 
 <1.0  1.0-2.0   2.0-4.0   4.0-8.0  >8.0  

P (mg kg-1) 
<2   2-5   5-20   20-50  >50  

Ca (cmolc kg-1)  
 <0.25  0.25-1.0   1.0-5.0   >5.0    

Mg (cmolc kg-1) 
 <0.2  0.2-0.4   0.4-1.0   >1.0    

K (cmolc kg-1) 
 <0.10  0.10-0.15   0.15-0.25   >0.25    

Al-saturation (%)  
     <75   75-85   >85  

Na-saturation (%)      <2   2-10  >10  

Salinity (mmhos/cm)  
     <2   2-10  >10  

S (µg/g)  
 <20  20-40   40-70   >70    

B (µg/g)  
 <0.2  0.2-0.3   0.3-1.0   1-2  >2  

Zn (µg/g)  
 <0.5  0.5-1.0   1.0-5.0   5-50  >50  

Mn (µg/g)  
 <5   5-10   10-100   100-250  >250  

Cu (µg/g)  
 <0.1  0.1-0.2   0.2-1.0  1-5  >5  

Fe (µg/g)  
 <1   1-10   10-100   >100   

ແຫ ງ່ທ ່ ມຳ: Howeler, 2010.       
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ຮ ບຊັ້ອນທັ້ຳຍ 1. ສະຖຳນທ ່ ກຳນທດົລອງ 
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ຮ ບຊັ້ອນທັ້ຳຍ 2. ແປງທດົລອງ 

ຮ ບຊັ້ອນທັ້ຳຍ 3. ກຳນວດັແທກຄວຳມສ ງ 
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ຮ ບຊັ້ອນທັ້ຳຍ 5. ກຳນຢັ້ຽມຢຳມແປງທດົລອງຝຸນ່ໂປຕດັຊຽມ

ທິມ CIAT 

ຮ ບຊັ້ອນທັ້ຳຍ 4. ຮສ. ອນິທອງ ສມົພ  ອຳຈຳນທ ່ ປຶກສຳມຳ

ຢັ້ຽມຢຳມແປງທດົລອງ 
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ຮ ບຊັ້ອນທັ້ຳຍ 6. ກຳນເກບັກ ັ້ຫວົມນັຕ ົັ້ນ 
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ປະຫວດັຂອງຜ ່ຂຽນ 
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