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ABSTRACT: Cassava production under well– and more precisely management of water and

fertilizer would increase the yield up to its potential. Thus, the production methodology was
developed to overcome these limitations and promote the crop productivity. The experiment
was done to compare the crop physiological characteristics, root yield and starch content
under 3 different regimens: subsurface dripped–, surface dripped–irrigations and control (rainfed
condition) and cassava was planted at the beginning of early rainy seasons (April 2014). The
Strip plot RCBD with 4 replications was adopted with 3 Vertical plots of 1) subsurface dripped–
irrigation with fertigation (SDI), 2) surface dripped–irrigation with fertigation (DI) and 3) natural
rainfed with top–dressed–fertilization (RF). Horizontal plots were 2 cassava varieties, KU50 and
HB80. Data were collected for yield, root starch percentage, fresh and dry weight for all plant
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ส.วก.ท.

parts (leaves, stems, root) at 8, 10 and 12 months after planting (MAP), The results showed
cassava responded to different irrigation and fertilization methods and 2 cassava varieties.
Average yield of cassava was 6.3, 7.8 and 8.2 ton/rai at 8, 10 and 12 MAP, respectively. Cassava
under subsurface dripped irrigation with fertigation had relative yield increase of 25, 20 and
57 % with the total supply of water (SDI+rainfall) of 742, 890 and 1,118 mm, dripped irrigation
with fertigation increase of 23, 19 and 28 % with the total supply of water (DI + rainfall) of 755,
1,009 and 1,301 mm for cassava at 8, 10 and 12 MAP in comparison to natural rainfed condition
that allowed the total rainfall of 509, 515 และ 543 mm, respectively. Crop physiological
characteristics and starch content under SDI and DI were higher than RF, especially the cassava
into a state of drought. The expected output will be the distinction of water and fertilizer
applications in 3 different methods to improve the cassava productivity to accommodate the
expansion of industrial demand nowadays.
Keywords: Cassava, subsurface dripped-irrigations, surface dripped-irrigations, fertilizer
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บทคัดย่อ
น�้ ำ และปุ ๋ ย เป็ น ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ ต่ อ ผลผลิ ต มั น
ส�ำปะหลัง หากสามารถจัดการกับปัจจัยดังกล่าวได้
อย่างละเอียดและแม่นย�ำ ผลผลิตของมันส�ำปะหลังน่า
จะยกระดับขึน้ ได้อกี ตามศักยภาพพืช ดังนัน้ การพัฒนา
วิธีการผลิต ที่สามารถควบคุมปัจจัยดังกล่าวได้ จะ
เป็นการส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตมันส�ำปะหลังได้
ดียิ่งขึ้น การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบ
ลักษณะทางการเกษตร และผลผลิตของมันส�ำปะหลัง
ภายใต้วิธีการให้น�้ำและปุ๋ยที่แตกต่างกัน โดยทดลอง
ปลูกในช่วงต้นของฤดูปลูกต้นฝน (เมษายน 2557)
วางแผนการทดลองแบบ Strip plot in RCBD จ�ำนวน
4 ซ�้ำ โดยก�ำหนด Vertical plot คือ วิธีการให้น�้ำและ
ปุ๋ย ซึ่งมี 3 วิธี ได้แก่ น�้ำหยดใต้ผิวดินลึก 20 ซม. พร้อม
กับการให้ปุ๋ยทางท่อน�้ำ (SDI) น�้ำหยดบนดินพร้อมกับ
การให้ปุ๋ยทางท่อน�้ำ (DI) และน�้ำฝนตามธรรมชาติ
พร้อมกับการให้ปุ๋ยแบบเม็ดทางดินแล้วฝังกลบ (RF)
โดยทุกวิธีการจะให้ปุ๋ยเคมี 1 ครั้ง สูตร 13–13–21
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อัตรา 50 กก./ไร่ ที่อายุ 1 เดือนหลังปลูก (MAP) และ
Horizontal plot คือ พันธุ์มันส�ำปะหลัง ซึ่งมี 2 พันธุ์
ได้แก่ เกษตรศาสตร์ 50 และห้วยบง 80 เก็บข้อมูล
ผลผลิต น�้ำหนักหัวสด เปอร์เซ็นต์แป้ง ปริมาณแป้ง
และดัชนีเก็บเกีย่ ว รวมถึงความสูงของต้นมันส�ำปะหลัง
ที่อายุ 8, 10 และ 12 MAP ผลจากการทดลอง พบว่า
พันธุม์ นั ส�ำปะหลังแต่ละพันธุม์ กี ารตอบสนองต่อวิธกี าร
ให้นำ�้ และปุย๋ แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ โดย
มีคา่ เฉลีย่ น�ำ้ หนักหัวสดเท่ากับ 6.3, 7.8 และ 8.2 ตัน/ไร่
ที่อายุ 8, 10 และ 12 MAP ตามล�ำดับ มันส�ำปะหลัง
ภายใต้ SDI มีผลท�ำให้ผลผลิตหัวสดของมันส�ำปะหลัง
เพิ่มขึ้นร้อยละ 25, 20 และ 57 โดยมีปริมาณน�้ำที่ได้
รับทั้งหมดเท่ากับ 742, 890 และ 1,118 มม. และมัน
ส�ำปะหลังภายใต้ DI มีผลผลิตหัวสดเพิ่มขึ้นร้อยละ 23
19 และ 29 มีปริมาณน�้ำที่ได้รับทั้งหมดเท่ากับ 755
1,009 และ 1,301 มม. ที่อายุ 8, 10 และ 12 MAP
ตามล�ำดับ เมือ่ เปรียบเทียบกับมันส�ำปะหลังภายใต้ RF
ซึง่ มีปริมาณน�ำ้ ทีไ่ ด้รบั จากน�ำ้ ฝนเพียงอย่างเดียวเท่ากับ
509, 515 และ 543 มม. รวมถึงการเพิ่มการเจริญ
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et al. (2011); Sinworn and Duangpatra (2014);
Howeler and Tan (2000) พบว่า ปัจจัยน�ำ้ และปุย๋ ส่ง
ผลต่อพัฒนาการและการสร้างผลผลิตของมันส�ำปะหลัง
หากสามารถจั ด การกั บ ปั จ จั ย น�้ ำ และปุ ๋ ย ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ จะสามารถยกระดับผลผลิตตามศักยภาพ
พืชได้อีก น�ำไปสู่การศึกษาการจัดการวิธีการให้น�้ำ
ส� ำ หรั บ วิ ธี ก ารให้ น�้ ำ หยด เป็ น วิ ธี ก ารให้ น�้ ำ ที่ มี
ประสิทธิภาพ ประหยัดทรัพยากรน�้ำ และสามารถให้
ปุ๋ยหรือสารเคมีพร้อมกับการให้น�้ำได้จึงถูกน�ำมาใช้ใน
การปลูกมันส�ำปะหลังภายใต้วธิ กี ารให้นำ�้ หยดใต้ผวิ ดิน
และน�ำ้ หยดบนดิน เปรียบเทียบกับน�ำ้ ฝนตามธรรมชาติ
ครอบคลุมถึงวิธีการให้ปุ๋ยทางท่อน�้ำ เปรียบเทียบกับ
การให้ ปุ ๋ ย ทางดิ น แบบเม็ ด ฝั ง กลบ ติ ด ตามข้ อ มู ล
ค�ำส�ำคัญ: มันส�ำปะหลัง, น�้ำหยดใต้ผิวดิน, น�้ำหยดบน ลักษณะทางการเกษตร เป็นดัชนีชี้วัดเพื่อประเมินการ
ตอบสนองและศักยภาพของพืช ตลอดจนการเปรียบ
ดิน, ปุ๋ย
เทียบผลผลิตและปริมาณแป้งของมันส�ำปะหลังด้วย

เติบโต เปอร์เซ็นต์แป้งในหัวสดและปริมาณแป้ง ดัชนี
เก็ บ เกี่ ย วของมั น ส� ำ ปะหลั ง โดยเฉพาะช่ ว งที่ มั น
ส�ำปะหลังประสบสภาวะแล้ง การทดลองครั้งนี้ พบว่า
การจัดการวิธกี ารให้นำ�้ หยดใต้ผวิ ดินลึก 20 ซม. พร้อม
กั บ การให้ ปุ ๋ ย ทางท่ อ น�้ ำ เป็ น วิ ธี ก ารให้ น�้ ำ ที่ มี
ประสิทธิภาพสามารถรักษาระดับความชื้นของดินได้ดี
ประหยัดทรัพยากรน�้ำ เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณน�้ำ
ที่มันส�ำปะหลังภายใต้ DI ได้รับ ในทุกช่วงอายุการ
เก็บเกีย่ ว และให้ผลผลิตหัวสดของมันส�ำปะหลังสูงทีส่ ดุ
สามารถน�ำมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิต
มันส�ำปะหลัง ในการรองรับการขยายตัวอุตสาหกรรม
ในปัจจุบัน

บทน�ำ

ความต้องการมันส�ำปะหลังเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบ
ในอุตสาหกรรมการผลิตเอทานอล เพื่อตอบสนอง
นโยบายการพั ฒ นาพลั ง งานทดแทนและประหยั ด
พลังงานของชาติมมี ากขึน้ โดยในปี 2556, 2557, 2558
และ 2559 ประเทศไทยมีปริมาณการผลิตเอทานอล
2.9, 3.1, 3.3 และ 3.5 ล้านลิตรต่อวัน ซึ่งต้องการมัน
ส�ำปะหลังหัวสดเพือ่ การผลผลิตเอทานอลมากกว่า 1.7
ล้านตันต่อปี (Bank of Thailand, 2016) จากแนวโน้ม
ความต้องการที่สูงขึ้นส่งผลให้ประเทศไทยประสบ
ปัญหาที่จะต้องผลิตมันส�ำปะหลังหัวสดให้ได้มากกว่า
30 ล้านตันต่อปี เมื่อเทียบกับผลผลิตที่ผ่านมา ในปี
2555, 2556 และ 2557 ซึ่งผลิตได้เพียงปีละ 30 ล้าน
ตัน เท่านั้น (Office of Agricultural Economics,
2015) จึงจ�ำเป็นต้องค้นหาวิธีที่จะเพิ่มหรือพัฒนาผลิต
ภาพของมันส�ำปะหลังโดยเร็วที่สุด เพื่อให้เพียงพอต่อ
ความต้องการและคุ้มค่าต่อการลงทุน การขยายพื้นที่
ปลูกเพื่อให้ได้ผลผลิตมากขึ้นเป็นไปได้ยาก จึงต้องหา
แนวทางเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่ให้สูงขึ้น Nakasathien
348
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อุปกรณ์และวิธีการ
การศึกษาผลผลิตมันส�ำปะหลังทีป่ ลูกในช่วงต้น
ของฤดูต้นฝน ภายใต้การให้น�้ำหยดใต้ผิวดินและน�้ำ
หยดบนดิน เปรียบเทียบกับน�้ำฝนตามธรรมชาติ มีราย
ละเอียดดังนี้
1. ปลูกมันส�ำปะหลังในช่วงต้นของฤดูปลูกต้น
ฝน (Beginning of early rainy season) เดือนเมษายน
2557 ณ สถานีวิจัยเขาหินซ้อน อ�ำเภอพนมสารคาม
จังหวัดฉะเชิงเทรา วางแผนการทดลองแบบ Strip plot
in RCBD (Randomized Complete Block Design)
จ�ำนวน 4 ซ�้ำ ประกอบด้วย
1.1 Vertical plot คือ วิธีการให้น�้ำและปุ๋ย
3 วิธีการ ได้แก่
1.1.1 การให้นำ�้ หยดใต้ผวิ ดินลึก 20 ซม.
พร้อมกับการให้ปุ๋ยทางท่อน�้ำ (SDI)
1.1.2 การให้น�้ำหยดบนดินพร้อมกับ
การให้ปุ๋ยทางท่อน�้ำ (DI)
1.1.3 การให้ น�้ ำ ฝนตามธรรมชาติ

ส.วก.ท.

พร้อมกับการให้ปุ๋ยแบบเม็ดทางดินแล้วฝังกลบ (RF)
1.2 Horizontal plot คือ พันธุ์มันส�ำปะหลัง
2 พันธุ์ ได้แก่
1.2.1 เกษตรศาสตร์ 50 (KU 50)
1.2.2 ห้วยบง 80 (HB 80)
2. ขนาดแปลงทดลองและพื้ น ที่ เ ก็ บ เกี่ ย ว
ประกอบด้วย 1) ขนาดแปลงทดลอง มีขนาด 96 x 48
ตร.ม. 2) ขนาดแปลงย่อยของ Vertical plots มีขนาด
32 x 48 ตร.ม. 3) ขนาดแปลงของ Horizontal plots
มีขนาด 8 x 24 ตร.ม. 4) พืน้ ทีเ่ ก็บเกีย่ วตัวอย่างมีขนาด
2.4 x 8.4 ตร.ม จ�ำนวน 21 ต้น
3. ใช้ทอ่ นพันธุม์ นั ส�ำปะหลังพันธุเ์ กษตรศาสตร์
50 และพันธุ์ห้วยบง 80 ขนาดความยาว 20 ซม. แช่
สารไทอะมีโทแซม (thiamethoxam) ความเข้มข้น 5%
ต่อน�้ำ 1 ลิตร เพื่อป้องกันโรคและแมลง และแช่ด้วย
สังกะสีซัลเฟต (ZnSO4) ความเข้มข้น 2% ปลูกแบบ
ปักตรง ก�ำหนดระยะปลูกระหว่างแถว 1.2 ม. ระยะ
ปลูกระหว่างต้น 0.8 ม.
4. หลังปลูกมันส�ำปะหลัง ก�ำจัดวัชพืชในแปลง
ทดลองที่ระยะ1–3 MAP และให้ปุ๋ย 1 ครั้ง สูตร
13–13–21 อัตรา 50 กก./ไร่ ที่ระยะ 1 MAP โดยมัน
ส�ำปะหลังภายใต้น�้ำหยดใต้ผิวดินลึก 20 ซม. และน�้ำ
หยดบนดิน จะมีการให้ปยุ๋ ทางท่อน�ำ้ ส่วนมันส�ำปะหลัง
ภายใต้น�้ำฝนตามธรรมชาติจะให้ปุ๋ยแบบเม็ดทางดิน
แล้วฝังกลบระหว่างต้น ซึง่ วิธกี ารให้นำ�้ และปุย๋ ทัง้ 3 วิธี
ได้รับเนื้อปุ๋ย N, P2O5 และ K2O เท่ากับ 6.5, 6.5 และ
10.5 กก./ไร่ ตามล�ำดับ เท่ากันทุกวิธี
น�้ำหนักหัวสด (ตัน/ไร่)

=

5. การวางแผนการจัดการวิธีการให้น�้ำของมัน
ส�ำปะหลัง แบ่งออกเป็น 3 วิธี คือ 1) การให้น�้ำหยดใต้
ผิวดินลึก 20 ซม. 2) การให้น�้ำหยดบนดิน และ 3) การ
ให้นำ�้ ฝนตามธรรมชาติ ซึง่ วิธกี ารให้นำ�้ หยดใต้ผวิ ดินลึก
20 ซม. และน�้ำหยดบนดิน จะรักษาความชื้นของดินที่
ระดับ –30 ถึง –60 kPa ด้วยระบบอัตโนมัติ โดยควบคุม
soil matric potential ที่ระดับความลึก 30 ซม. จาก
ผิวดิน เมื่อค่าสูงกว่า –60 kPa เครื่องวัดแรงดึงน�้ำของ
ดินจะส่งสัญญาณไปทีต่ คู้ วบคุมสัง่ solenoid valve ให้
เปิดน�้ำเข้าไปยังแปลงทดลองเพื่อเพิ่มความชื้นในดิน
เมื่อ soil matric potential ที่ระดับ 30 ซม. ลดลงถึง
–30 kPa เครื่องวัดแรงดึงน�้ำของดินที่ระดับความลึก
เดียวกันก็จะส่งสัญญาณไปที่ตู้ควบคุมสั่ง solenoid
valve ให้ปิดน�้ำ โดยจะติดตั้งหัวน�้ำหยดตรงกึ่งกลาง
ระหว่างต้นมันส�ำปะหลัง ซึง่ แต่ละหัวน�ำ้ หยดจะมีระยะ
ห่าง 80 ซม. มีอัตราการให้น�้ำ 2.2 ลิตร/ชั่วโมง
6. เก็บข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบลักษณะทางการ
เกษตรและผลผลิตของมันส�ำปะหลัง ทีอ่ ายุ 8, 10 และ
12 MAP เก็บข้อมูล ดังต่อไปนี้
6.1 ความสูง เก็บข้อมูลความสูงของต้นมัน
ส�ำปะหลัง โดยวัดความสูงตัง้ แต่ขอ้ กิง่ ทีเ่ ป็นต้นหลักของ
ต้นส�ำปะหลังถึงส่วนทีส่ งู ทีส่ ดุ ของต้นมันส�ำปะหลัง โดย
ใช้ไม้เมตรเป็นอุปกรณ์ในการวัดความสูง
6.2 น�ำ้ หนักหัวสด ขุดเก็บเกีย่ วมันส�ำปะหลัง
ทัง้ ต้นจ�ำนวน 21 ต้น โดยใช้แรงงานคนในการเก็บเกีย่ ว
ชั่งด้วยเครื่องชั่งขนาด 60 กก. บันทึกค่า แล้วค�ำนวณ
ค่าน�้ำหนักหัวสดเป็นกิโลกรัมต่อไร่ ดังสมการ

น�้ำหนักหัวสด (ตัน) 21 ต้น
× 1,600 ตร.ม.
พื้นที่เก็บเกี่ยว 2.4 x 8.4 ตร.ม.

6.3 เปอร์เซ็นต์แป้งในหัวสด สุ่มหัวสดของ
มันส�ำปะหลังจากพืน้ ทีเ่ ก็บเกีย่ ว 21 ต้น มาสับเป็นท่อน ๆ
คัดเอาส่วนหัวและท้ายออก จากนั้นน�ำตัวอย่างหัวสด
ของมั น ส� ำ ปะหลั ง ที่ สั บ แล้ ว ไปวั ด ปริ ม าณแป้ ง ด้ ว ย
เครือ่ งชัง่ วัดปริมาณแป้ง (Riemann balance) ใช้หวั มัน

ส� ำ ปะหลั ง ที่ สั บ จ� ำ นวน 5 กิ โ ลกรั ม จากนั้ น น� ำ มั น
ส�ำปะหลังไปชั่งในน�้ำ แล้วอ่านค่าเปอร์เซ็นต์แป้งของ
หัวสดมันส�ำปะหลังจากเครือ่ ง เปลีย่ นน�ำ้ ทีเ่ ครือ่ งชัง่ วัด
ปริมาณแป้งทุก ๆ 4–6 ตัวอย่าง
6.4 ผลผลิตแป้ง ค�ำนวนได้ดังสมการ
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ผลผลิตมันส�ำปะหลังในฤดูต้นฝนภายใต้การให้น�้ำหยด

		

ผลผลิตแป้ง = เปอร์เซ็นต์แป้ง × น�้ำหนักสดหัวต่อไร่ของมันส�ำปะหลัง
6.5 ดัชนีเก็บเกี่ยวของมันส�ำปะหลัง ค�ำนวนได้ดังสมการ
ดัชนีเก็บเกี่ยว

=

ผลการทดลองและวิจารณ์
การเจริญเติบโตและผลผลิตของมันส�ำปะหลัง
1. ผลผลิตหัวสด
วิธีการให้น�้ำและปุ๋ย และพันธุ์มันส�ำปะหลัง
มีผลต่อการสะสมน�ำ้ หนักหัวสดของมันส�ำปะหลังทีอ่ ายุ
8, 10 และ 12 MAP คือ มันส�ำปะหลังมีน�้ำหนักหัวสด
เฉลี่ยเท่ากับ 6.3, 7.8 และ 8.2 ตัน/ไร่ ตามล�ำดับ
(Table 3, 4 and 5) เมื่อน�ำข้อมูลมาวิเคราะห์ความ
แตกต่างทางสถิติ พบว่า ทีอ่ ายุ 8 และ 10 MAP วิธกี าร
ให้ น�้ ำ และปุ ๋ ย พั น ธุ ์ มั น ส� ำปะหลั ง และปฏิ สั ม พั น ธ์
ระหว่างวิธีการให้น�้ำและปุ๋ยร่วมกับพันธุ์มันส�ำปะหลัง
ไม่มีผลท�ำให้น�้ำหนักหัวสดของมันส�ำปะหลัง แตกต่าง
กันทางสถิติ แต่พบว่า ที่อายุ 12 MAP มันส�ำปะหลัง
ภายใต้ SDI และ DI ให้ผลผลิตหัวสดทีส่ งู กว่าอย่างมีนยั
ส�ำคัญ เมือ่ เปรียบเทียบกับมันส�ำปะหลังภายใต้ RF โดย
มันส�ำปะหลังภายใต้ SDI มีน�้ำหนักหัวสดเท่ากับ 10.0
ตัน/ไร่ สูงกว่ามันส�ำปะหลังภายใต้ DI และ RF ที่มีน�้ำ
หนักหัวสดเท่ากับ 8.2 และ 6.4 ตัน/ไร่ ตามล�ำดับ
เมื่อเปรียบเทียบที่อายุเก็บเกี่ยว 8 10 และ 12
MAP พบว่า ผลของวิธีการให้น�้ำและปุ๋ย มีผลท�ำให้
ผลผลิตหัวสดของมันส�ำปะหลังภายใต้ SDI เพิม่ ขึน้ ร้อย
ละ 25, 20 และ 57 และมันส�ำปะหลังภายใต้ DI มี
ผลผลิตหัวสดเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 23, 19 และ 29 เมือ่ เปรียบ
เทียบกับมันส�ำปะหลังภายใต้ RF ตามล�ำดับ (Table 2)
สอดคล้องกับงานทดลองของ Nakasathien et al.
(2011) ที่ได้ทดสอบระบบการให้น�้ำแบบน�้ำหยดระดับ
ผิวดินเพิม่ เติมจากน�ำ้ ฝนธรรมชาติในอัตรา 150 มม./ปี
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น�้ำหนักผลผลิตหัวสด × 100
น�้ำหนักทั้งต้น
พบว่า การให้นำ�้ หยดเพิม่ เติมท�ำให้ผลผลิตมันส�ำปะหลัง
เพิ่มขึ้นร้อยละ 12, 5 และ 11 ที่อายุ 8, 10 และ 12
MAP ตามล�ำดับ และสอดคล้องกับ Samutthong
(2007) ศึกษาเปรียบเทียบการให้น�้ำแก่มันส�ำปะหลัง
แบบสปริงเกอร์ ด้วยการให้น�้ำอัตรา 60 มม./เดือน ส่ง
ผลให้ผลผลิตหัวสดสูงสุด คือ 9.1 ตัน/ไร่ เมื่อเปรียบ
เทียบกับการให้น�้ำฝนตามธรรมชาติเพียงอย่างเดียวที่
ให้ผลผลิตเพียง 5.2 ตัน/ไร่ นอกจากนี้ผลการทดลองที่
ใกล้เคียงในรูปแบบการให้น�้ำด้วยวิธีให้น�้ำชลประทาน
ใต้ดินลึก 40 ซม. โดย Sinworn and Duangpatra
(2014) พบว่า มันส�ำปะหลังทีม่ วี ธิ กี ารให้นำ�้ ชลประทาน
ลึก 40 ซม. ให้ผลผลิตสูงที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับวิธี
การให้น�้ำใต้ดินลึก 10 ซม. และวิธีการให้น�้ำหยดบน
ผิวดิน
2. ความสูงต้น
จากการทดลอง มันส�ำปะหลังที่อายุ 8, 10
และ 12 MAP มีความสูงต้นเฉลีย่ เท่ากับ 221.0, 248.0
และ 267.0 ซม. ตามล�ำดับ เมื่อน�ำข้อมูลมาวิเคราะห์
ความแตกต่างทางสถิติ พบว่า วิธกี ารให้นำ�้ และปุย๋ พันธุ์
มันส�ำปะหลัง และปฏิสมั พันธ์ระหว่างวิธกี ารให้นำ�้ และ
ปุย๋ ร่วมกับพันธุม์ นั ส�ำปะหลัง ไม่มผี ลต่อความสูงของต้น
มันส�ำปะหลัง (Table 3, 4 and 5)
3. เปอร์เซ็นต์แป้งในหัวสด และผลผลิตแป้ง
มันส�ำปะหลังที่อายุ 8, 10 และ 12 MAP มี
เปอร์เซ็นต์แป้งในหัวสด 31.1, 28.0 และ 25.6% ตาม
ล�ำดับ และผลผลิตแป้งเฉลี่ยเท่ากับ 2.0, 2.2 และ 2.2
ตัน/ไร่ ตามล�ำดับ (Table 3, 4 and 5) เมื่อน�ำข้อมูลมา
วิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติ พบว่า วิธีการให้น�้ำ

ส.วก.ท.

และปุย๋ ไม่มผี ลท�ำให้เปอร์เซ็นต์แป้งในหัวสด และผลผลิต
แป้งของมันส�ำปะหลังทีอ่ ายุ 8 และ 10 MAP แตกต่าง
กัน แต่ผลการทดลองทีอ่ ายุ 12 MAP มันส�ำปะหลังภาย
ใต้ DI มีเปอร์เซ็นต์แป้งในหัวสดสูงสุด รองลงมาคือ มัน
ส�ำปะหลังภายใต้ SDI และมันส�ำปะหลังภายใต้ RF มี
เปอร์เซ็นต์แป้งในหัวสดต�่ำสุด คือ 29.1, 26.5 และ
21.2% ตามล�ำดับ
ผลผลิตแป้งของมันส�ำปะหลัง พบว่า ทีอ่ ายุ
12 MAP มันส�ำปะหลังภายใต้ SDI และ DI มีปริมาณแป้ง
เท่ากับ 2.7 และ 2.4 ตัน/ไร่ ตามล�ำดับ สูงกว่ามัน
ส�ำปะหลังภายใต้ RF อย่างมีนยั ส�ำคัญ ซึง่ มีผลผลิตแป้ง
1.4 ตัน/ไร่ (Table 5) สอดคล้องกับการทดลองของ
Booth (1976) ที่กล่าวว่า อิทธิพลของน�้ำเป็นปัจจัย
ส�ำคัญต่อการสังเคราะห์แป้ง เปอร์เซ็นต์แป้ง และผลผลิต
ของมันส�ำปะหลัง เช่นเดียวกับผลการทดลอง Maini and
Balagopal (1978) และ Wenham (1995) พบว่า การ
จัดการน�ำ้ ทีด่ มี ผี ลท�ำให้นำ�้ ตาลซูโครสเพิม่ ขึน้ ส่งผลต่อ
การเพิม่ ขึน้ ของเปอร์เซ็นต์แป้งในหัวมันส�ำปะหลัง
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิตไิ ม่พบความ
แตกต่างทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบพันธุ์มันส�ำปะหลัง
และปฏิสมั พันธ์ระหว่างวิธกี ารให้นำ�้ และปุย๋ ร่วมกับพันธุ์
มันส�ำปะหลัง ทีม่ ผี ลท�ำให้เปอร์เซ็นต์แป้งในหัวสด และ
ปริมาณแป้งของมันส�ำปะหลังเกิดความแตกต่างทางสถิติ
(Table 5) แต่พบว่า ที่อายุ 8, 10 และ 12 MAP
เปอร์เซ็นต์แป้งในหัวของมันส�ำปะหลังพันธุห์ ว้ ยบง 80
(31.3, 28.6 และ 26.1% ตามล�ำดับ) มีแนวโน้มสูงกว่า
มันส�ำปะหลังพันธุเ์ กษตรศาสตร์ 50 (30.9, 27.5 และ
25.1% ตามล�ำดับ) สอดคล้องกับ Vichukit et al. (2011)
ทีพ่ บว่า เปอร์เซ็นต์แป้งเฉลีย่ ในหัวสดของมันส�ำปะหลัง
พันธุห์ ว้ ยบง 80 สูงกว่าพันธุเ์ กษตรศาสตร์ 50 เช่นเดียว
กับผลผลิตแป้งของมันส�ำปะหลังพันธุห์ ว้ ยบง 80 ทีแ่ นว
โน้มสูงกว่าพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 ในทุกช่วงอายุการ
เก็บเกีย่ ว
4. ดัชนีเก็บเกีย่ ว
มันส�ำปะหลังที่ 8 10 และ 12 MAP มีดชั นี
เก็บเกีย่ วเฉลีย่ เท่ากับ 71.3, 73.1 และ 71.3 ตามล�ำดับ

เมือ่ น�ำข้อมูลมาวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติ พบว่า
วิธกี ารให้นำ�้ และปุย๋ ไม่มผี ลท�ำให้ดชั นีเก็บเกีย่ วของมัน
ส�ำปะหลังทีอ่ ายุ 8, 10 และ 12 MAP แตกต่างกันทาง
สถิติ (Table 3, 4 and 5) แต่เมือ่ พิจารณาผลของพันธุ์
มันส�ำปะหลัง พบว่า ที่อายุ 10 และ 12 MAP มัน
ส�ำปะหลังพันธุห์ ว้ ยบง 80 มีดชั นีเก็บเกีย่ ว เท่ากับ 76.2
และ 74.9 สูงกว่าอย่างมีนยั ส�ำคัญเมือ่ เปรียบเทียบกับ
พันธุเ์ กษตรศาสตร์ 50 ทีม่ ดี ชั นีเก็บเกีย่ ว เท่ากับ 69.9
และ 67.6 ตามล�ำดับ
ปริมาณน�ำ้ ทีม่ นั ส�ำปะหลังได้รบั
มันส�ำปะหลังทีป่ ลูกช่วงต้นของฤดูปลูกต้นฝนได้
รับน�ำ้ จากน�ำ้ ฝนสะสมตามธรรมชาติทอี่ ายุ 8, 10 และ
12 MAP เท่ากับ 509, 515 และ 543 มม. ตามล�ำดับ
(Table 1) และเมือ่ รวมกับปริมาณน�ำ้ ทีใ่ ห้เพิม่ โดยวิธกี าร
SDI ทีอ่ ายุ 8, 10 และ 12 MAP เท่ากับ 233, 375 และ
495 มม. ตามล�ำดับ พืชจะได้รบั น�ำ้ ทัง้ หมดเท่ากับ 742,
890 และ 1,118 มม. ตามล�ำดับ
ขณะทีป่ ริมาณการให้นำ�้ โดยวิธกี าร DI ทีอ่ ายุ 8,
10 และ 12 MAP เท่ากับ 246, 495 และ 758 มม. ตาม
ล�ำดับ ซึง่ เมือ่ รวมกับปริมาณน�ำ้ ฝนสะสมตามธรรมชาติ
พืชจะได้รบั น�ำ้ ทัง้ หมดเท่ากับ 755, 1,009 และ 1,301
มม. ตามล�ำดับ (Table 1) ทัง้ นีห้ ากพิจารณาเฉพาะวิธี
การให้นำ�้ และปุย๋ แบบน�ำ้ หยดทัง้ 2 วิธี จะพบว่า ทีอ่ ายุ
8 10 และ 12 MAP มันส�ำปะหลังภายใต้ SDI มีการให้
น�ำ้ รวมน้อยกว่า DI ร้อยละ 5, 24 และ 24 ตามล�ำดับ จึง
เป็นวิธกี ารทีป่ ระหยัดน�ำ้ มากกว่า ซึง่ สอดคล้องกับ Blass
(1964), Davis (1974), Hall (1985) และ Reich et al.
(1920) อธิบายว่า การให้นำ�้ ทางใต้ผวิ ดินสามารถเพิม่
ประสิทธิภาพการใช้นำ�้ ของพืชมากกว่าการให้นำ�้ ทางผิว
ดิน ไม่เกิดการไหลบ่าและลดการระเหยของน�ำ้ บนผิวดิน
จากการศึกษาวิธกี ารให้นำ�้ และปุย๋ และพันธุม์ นั ส�ำปะหลัง
ที่มีผลต่อลักษณะทางการเกษตร และผลผลิตของมัน
ส�ำปะหลัง ในภาพรวมพบว่า การให้นำ�้ และปุย๋ ด้วยวิธี
SDI และ DI มีผลท�ำให้ผลผลิตของมันส�ำปะหลังเพิม่ ขึน้
กล่าวคือ มันส�ำปะหลังเป็นพืชทีม่ อี ายุเก็บเกีย่ วยาวนาน
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ใน 1 ฤดู ป ลู ก จะประสบกั บ ช่ ว งแล้ ง 5–6 เดื อ น
(Ludlow and Muchow, 1987) ซึง่ ท�ำให้มนั ส�ำปะหลัง
ต้องเข้าสู่ระยะพักตัวและทิ้งใบ (Onwueme, 1978)
และมันส�ำปะหลังทีข่ าดน�ำ้ จะมีการผลิตใบน้อยกว่ามัน
ส�ำปะหลังที่ได้รับน�้ำปกติ ส่งผลต่อการสังเคราะห์แสง
ของมั น ส� ำ ปะหลั ง Connor and Cock (1981)
นอกจากนั้น การจัดการน�้ำมีความเกี่ยวข้องกับความ
สามารถในการดูดใช้ธาตุอาหารของพืช ควบคุมการดูด
ก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ การสะสมแป้ ง ของมั น
ส�ำปะหลังทีม่ ากถึงร้อยละ 85 ของน�ำ้ หนักแห้ง (Cock,
1985) และการท�ำงานของฮอร์โมนพืชที่มีอิทธิพลต่อ
การสังเคราะห์แป้ง รวมถึงการสังเคราะห์สารต่าง ๆ ที่

มีผลต่อคุณภาพของพืช (Alisdair et al., 2002)
ดังนั้นการเขตกรรมมันส�ำปะหลังถ้าสามารถ
จัดการดินทีป่ ลูกให้ได้รบั ความชืน้ ทีเ่ หมาะสม เพือ่ หลีก
เลี่ยงระยะการพักตัวของมันส�ำปะหลังที่มีการทิ้งใบ
เนื่ อ งจากเข้ า สู ่ ส ภาวะแล้ ง และระยะฟื ้ น ตั ว ที่ มั น
ส�ำปะหลังจะน�ำอาหารที่สะสมมาสร้างพุ่มใบใหม่อีก
ครั้ง อาจจะแสดงศักยภาพการให้ผลผลิตสูงขึ้น ในการ
ทดลองครั้งนี้พบว่า การให้น�้ำหยดใต้ผิวดินพร้อมกับ
การให้ปยุ๋ ทางท่อน�ำ้ เป็นวิธที สี่ ามารถเพิม่ ประสิทธิการ
ใช้ น�้ ำ ของพื ช เพิ่ ม ผลผลิ ต ของมั น ส�ำ ปะหลั ง ทั้ ง เชิ ง
ปริ ม าณและคุ ณ ภาพได้ และเป็ น วิ ธี ท่ี ป ระหยั ด น�้ ำ
มากกว่าเมื่อเทียบกับการให้น�้ำหยดบนดิน

Table 1 Total water supply under subsurface–dripped and surface–dripped irrigation with natural
rainfall at 8, 10 and 12 months after planting
Harvesting Months Treatment

Irrigation (mm)
received Accumulate

Natural rainfed (mm)
received Accumulate

Total
(mm)

8 MAP
(May 14 – Dec 16)

SDI
DI
RF

37
46
–

233
246
–

69
69
69

509
509
509

742
755
509

10 MAP
(May 14 – Feb 15)

SDI
DI
RF

142
249
–

375
494
–

6
6
6

515
515
515

890
1,009
515

12 MAP
(May 14 – May 15)

SDI
DI
RF

200
264
–

575
758
–

28
28
28

543
543
543

1,118
1,301
543

Table 2 Relative fresh root yield percentage affecting by subsurface–dripped and surface–dripped
irrigation comparing with natural rainfall at 8, 10 and 12 months after planting
Relative fresh root yield (%)

Harvesting months
Irrigation and fertilization methods
SDI
DI
RF
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8 MAP

10 MAP

12 MAP

125
123
100

120
119
100

157
128
100

ส.วก.ท.

Table 3 Plant height, fresh root yield, starch content, starch yield and harvest index (HI) affecting
by subsurface–dripped and surface–dripped irrigation with natural rainfall at 8 months after
planting (April–December, 2014)
Treatment

Plant height
(cm)

Yield
Starch content Starch yield
(ton/rai)
(%)
(ton/rai)
Irrigation and Fertilization Methods (M)

HI

SDI
DI
RF
LSD 0.05
C.V. (%)

225.0
221.0
218.0
ns
7.2

6.8
6.7
5.4
ns
24.5

31.2
32.0
30.1
ns
4.5
Varieties (V)

2.1
2.1
1.6
ns
27.1

70.1
72.7
68.7
ns
7.1

KU 50
HB 80

223.0
220.0

6.6
6.0

30.9
31.3

2.0
1.9

69.8
71.2

ns
1.4

ns
17.2

ns
2.0

ns
18.1

ns
6.6

LSD 0.05
C.V. (%)
SDI KU 50
SDI HB 80
DI KU 50
DI HB 80
RF KU 50
RF HB 80

232.0
219.0
224.0
218.0
214.0
223.0

7.0
6.6
6.7
6.7
6.1
4.8

31.1
31.4
32.4
31.6
29.2
30.9

2.2
2.1
2.2
2.1
1.8
1.5

70.1
70.1
69.4
75.9
69.8
67.6

LSD 0.05
C.V. (%)

ns
4.5

ns
15.6

ns
5.3

ns
16.8

ns
8.5

Average

221.0

6.3

31.1

2.0

71.3
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Table 4 Plant height, fresh root yield, starch content, starch yield and harvest index (HI) affecting by
subsurface–dripped and surface–dripped irrigation with natural rainfall at 10 months after
planting (April 2014–February 2015)
Treatment

Plant height
(cm)

Yield
Starchc ontent Starch yield
(%)
(ton/rai)
(ton/rai)
Irrigation and Fertilization Methods (M)
8.2
28.5
2.4
8.2
29.3
2.4
6.9
26.5
1.8
ns
ns
ns
15.5
6.66
18.9
Varieties (V)

SDI
DI
RF
LSD 0.05
C.V. (%)

251.0
250.0
244.0
ns
7.1

KU 50
HB 80

251.0
245.0

7.60
8.00

ns
3.3

ns
22.03

SDI KU 50
SDI HB 80
DI KU 50
DI HB 80
RF KU 50
RF HB 80
LSD 0.05
C.V. (%)

259.0
243.0
256.0
243.0
240.0
248.0
ns
2.7

7.7
8.8
8.5
8.0
6.5
7.3
ns
12.8

Average

248.0

7.8

LSD 0.05
C.V. (%)

a,b

27.50
28.60

HI

70.6
73.8
74.8
ns
5.3

2.1
2.3

69.9b
76.2a

ns
19.0

4.8
5.1

28.4
28.5
29.0
29.5
25.0
27.9
ns
3.5

2.2
2.5
2.5
2.3
1.6
2.0
ns
12.5

66.4
74.8
70.5
77.2
72.9
76.8
ns
2.1

28.0

2.2

73.1

ns
4.35
Interaction between M x V

Means within a row with different superscripts difference significantly at P < 0.05 (Fisher’s LSD)
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Table 5 Plant height, fresh root yield, starch content, starch yield and harvest index (HI) affecting by
subsurface–dripped and surface–dripped irrigation with natural rainfall at 12 months after planting
(April 2014 – April 2015)
Treatment

Plant height
(cm)

Yield
(ton/rai)

Starch content
(%)

Starch yield
(ton/rai)

HI

Irrigation and Fertilization Methods (M)
SDI
DI
RF
LSD 0.05
C.V. (%)

269.0
267.0
265.0

10.0a
8.2b
6.4b

26.50b
29.10a
21.20c

2.7a
2.4a
1.4b

73.1a
74.3a
66.4b

ns
6.3

1.8
18.0

1.37
4.40

0.6
23.2

4.1
4.7

Varieties (V)
KU 50
HB 80
LSD 0.05
C.V. (%)

269.0
265.0

8.2
8.3

25.1
26.1

2.1
2.2

67.6b
74.9a

ns
5.7

ns
9.3

ns
4.4

ns
11.2

3.7
4.0

2.7
2.7
2.5
2.3
1.2
1.6
ns
24.8
2.2

68.8
77.4
72.1
76.6
61.9
70.8
ns
5.1
71.3

Interaction between M x V
SDI KU 50
SDI HB 80
DI KU 50
DI HB 80
RF KU 50
RF HB 80
LSD 0.05
C.V. (%)
Average
a,b

278.0
261.0
268.0
265.0
261.0
269.0
ns
3.6
267.0

10.0
10.0
8.5
8.0
6.0
6.9
ns
20.8
8.2

26.2
26.9
29.4
28.8
19.8
22.7
ns
8.4
25.6

Means within a row with different superscripts difference significantly at P < 0.05 (Fisher’s LSD)
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สรุป

มันส�ำปะหลังสามารถตอบสนองต่อวิธกี ารให้นำ�้
และปุย๋ ทัง้ วิธกี ารให้นำ�้ หยดใต้ผวิ ดินลึก 20 ซม. พร้อม
กับการให้ปุ๋ยทางท่อน�้ำ และวิธีการให้น�้ำหยดบนดิน
พร้อมกับการให้ปยุ๋ ทางท่อน�ำ้ มีผลต่อการเพิม่ การเจริญ
เติบโต ผลผลิตหัวสด เปอร์เซ็นต์แป้งในหัวสดและ
ปริมาณแป้ง รวมถึงดัชนีเก็บเกี่ยวของมันส�ำปะหลัง
อย่างมีนัยส�ำคัญ โดยเฉพาะช่วงที่มันส�ำปะหลังเข้าสู่
สภาวะแล้ง เมือ่ เปรียบเทียบกับมันส�ำปะหลังภายใต้นำ�้
ฝนตามธรรมชาติพร้อมกับการให้ปยุ๋ ทางดินแบบเม็ดฝัง
กลบ หากพิจารณาถึงปริมาณน�ำ้ ทีใ่ ช้โดยก�ำหนดค่า soil
matric potential อยู่ในช่วง –30 ถึง –60 kPa นั้น วิธี
การให้น�้ำหยดใต้ผิวดินลึก 20 ซม. พร้อมกับการให้ปุ๋ย
ทางท่อน�้ำ มีปริมาณการใช้น�้ำรวมน้อยกว่าการให้น�้ำ
หยดบนดินพร้อมกับการให้ปยุ๋ ทางท่อน�ำ้ จึงเป็นวิธกี าร
ที่ประหยัดน�้ำมากกว่า
น�้ำและปุ๋ยเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อพัฒนาการและ
การสร้างผลผลิตของมันส�ำปะหลังอย่างมีนยั ส�ำคัญ การ

ผลิตมันส�ำปะหลังหากสามารถจัดการกับปัจจัยการผลิต
ทีเ่ ป็นปัจจัยจ�ำกัดทัง้ น�ำ้ และปุย๋ ได้ จะสามารถยกระดับ
ผลผลิตตามศักยภาพพืชได้ จากการทดลองนีว้ ธิ กี ารให้
น�ำ้ หยดใต้ผวิ ดินลึก 20 ซม. พร้อมกับการให้ปยุ๋ ทางท่อ
น�้ำ เป็นวิธีการให้น�้ำที่มีประสิทธิภาพสามารถรักษา
ระดับความชื้นของดินได้ดี และประหยัดทรัพยากรน�้ำ
สามารถน�ำมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิต
มั น ส� ำ ปะหลั ง ในการรองรั บ การขยายตั ว ภาค
อุตสาหกรรมในปัจจุบัน
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