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บทคัดย่อ
มันสำปะหลังปรังเป็นกำรปลูกมันสำปะหลังในนำข้ำวหลังฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตข้ำวนำปี นิยมปลูกปลำยเดือนตุลำคมถึง
พฤศจิกำยน (ปลำยฤดูฝน) เก็บเกี่ยวเดือนพฤษภำคมถึงมิถุนำยน รวมระยะเวลำปลูกประมำณ 5 - 6 เดือน พันธุ์ที่ปลูก ได้แก่
ระยอง 7 ระยอง 72 และเกษตรศำสตร์ 50 กำรเตรียมท่อนพันธุ์ด้วยวิธีกำรชุบหรือแช่ท่อนพันธุ์ด้วยวิธีกำรใช้สำรเคมี (ไทอะมีโท
แซม (25%WG) หรือไดโนทีฟูแรน (10%WG)) เพื่อป้องกันปัญหำเพลี้ยแป้งสีชมพู หรือแช่ด้วยสำรอินทรีย์ในธรรมชำติก่อนปลูก
เช่น น้ำสกัดมูลสุกร น้ำหมักมูลไส้เดือนดิน สำรละลำยธำตุอำหำร สำรพอลิแซคคำไรด์ที่ผลิตจำกเชื้อจุลินทรีย์ทำให้ ช่วยเร่งกำร
เกิดรำกและกำรเกิดตำข้ำงของมันสำปะหลังได้ตั้งแต่ระยะเวลำ 7-21 วันหลังปลูก ทำให้ได้ท่อนพันธุ์ที่สะอำดปรำศจำกโรคและ
แมลง วิธีกำรปลูกแบบแนวตั้งให้ผลผลิตหัวสดดีกว่ำกำรปลูกแบบแนวนอน กำรเตรียมดินโดยไถพรวนด้วยผำน 3 หรือผำน 7
เพียง 1 ครั้ง ตำมด้วยกำรยกร่องจะทำให้ดินไม่อัดแน่นเกินไปและปลูกตำมทันทีขณะที่ดินยังมีควำมชื้นอยู่ ระยะปลูกที่แนะนำ
คือ ระยะ 0.8 x 0.8 ม. หรือ 0.8 x 1.0 ม. ยกร่องสูง 0.25-0.3 ม. กำรใส่ปุ๋ยแนะนำให้ใส่ปุ๋ยเคมีที่มีอัตรำส่วนของ N:P2O5:K2O
เป็น 2:1:2 หรือ 2:1:3 หรือ 3:1:2 หรือปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเพิ่มธำตุอำหำรในดิน ผลผลิตของมันสำปะหลังเท่ำกับ 3-4 ตัน/ไร่ มัน
สำปะหลังมีจำนวนรำกสะสมอำหำรและกำรสะสมแป้งใกล้เคียงกับระยะกำรเก็บเกี่ยวปกติ ปริมำณกำรสะสมไซยำไนด์ในใบและ
ในรำกสะสมอำหำรมีแนวโน้มลดลงเมื่ออำยุเก็บเกี่ยว 5-6 เดือนหลังปลูก หำกใช้สำรควบคุมกำรเจริญเติบโตของพืช เช่น
paclobutrazol (PBZ) ทำให้คุณภำพแป้งดีขึ้น นอกจำกนี้ยังพบว่ำ กำรปลูกมันสำปะหลังหลังนำสำมำรถลดกำรระบำดของโรค
รำกปมที่เกิดจำกไส้เดือนฝอย (Meloidogyne incognita) ที่มีพืชอำศัยต่ำงชนิดกัน
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Abstract
Prang cassava; cassava is grown in paddy fields after the harvest of rice, usually starts from late October
to November (late rainy season), harvested from May to June and has a duration of approximately 5 - 6
months after planting. The cassavas cultivated are Rayong 7, Rayong 72 and Kasetsart 50. Preparation of planting
materials is to soak the cassava stakes with chemicals; thiamethoxam (25% WG) or dinotefuran (10% WG)) to
prevent pinkish mealy bug (Phenacoccus manihoti), or soaked with organic substances before planting, such as
pig manure extract, vermicompost tea, nutrient solution and polysaccharide produced from microorganisms to
accelerate root formation and lateral cassava bud emergence during 7-21 days after planting, resulting in clean
and pest free seedlings. Vertical planting method produces better root yield than horizontal planting. Soil
preparation is done ray plowing the field once using a tractor equipped with 3 or 7 disks and fallowed by making
ridges (0.25-0.30 m high), so that the soil become loosened and suitable for cassava planning. Cassava is planted
immediately on the ridges while the soil moisture content is suitable with the spacing of 0.8 x 0.8 or 0.8 x 1.0
m and cassava yield of 3-4 tons/rai has been reported. The application of inorganic fertilizer having N : P2O5 :
K2O rates of 2 : 1 : 2 or 2 : 1 : 3 or 3: 1: 2. This short duration cassava has similar number of storage roots and
starch content to the normal harvest one (12 months). The contents of cyanide in leaf and root of this cassava
was found to decrease after 5-6 months after planting. Plant growth regulator such as paclobutrazol (PBZ) has
been reported to increase the quality of the starch. Decides, growing cassava after rice harvest can reduce the
incidence of root host nematodes, Meloidogyne incognita.
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บทนา
มันสำปะหลัง (Manihot esculenta Crantz) เป็นพืช
ไร่เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย รองจำกข้ำว ยำงพำรำ
และอ้ อย ฤดู กำลผลิ ตปี 2561/62 มี พื้ นที่ เก็ บเกี่ ยว 8.40
ล้ ำนไร่ ผลผลิ ตเฉลี่ ย 3.56 ตั น/ไร่ (Thai Tapioca
Development Institute, 2017) มี ป ริ ม ำณกำรผลิ ต มั น
สำปะหลังเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจำกประเทศไนจีเรีย แต่
ผลผลิตของไนจีเรียส่วนใหญ่ใช้บริโภคภำยในประเทศ (ร้อย
ละ 90 ของผลผลิตทั้งหมด) ไทยจึงเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์
มันสำปะหลังรำยใหญ่ที่สุดของโลก โดยมีประเทศเวียดนำม
กั มพู ชำ ไนจี เรี ย อิ นโดนี เซี ย และบรำซิ ล เป็ นประเทศผู้
ส่งออกรองลงมำ มันสำปะหลังไม่ใช่อำหำรหลักของคนไทย
จึงใช้บริโภคในประเทศน้อย เพียงร้อยละ 25-30 ของปริมำณ
ผลผลิตที่ผลิตได้เท่ำนั้น ผลผลิตส่วนใหญ่ร้อยละ 70-75 จะ
ส่งออกในรูปผลิตภัณฑ์แปรรูปขั้นพื้นฐำน ได้แก่ มันเส้น มัน
อั ด เม็ ด และ แป้ ง มั น ส ำปะหลั ง เพื่ อ ใช้ ป ระโยชน์ ใ น
อุ ตสำหกรรมต่ ำงๆ (Kasetsart University Research and
Development Institute, 2015; Dhanabordeephat,
2018)
ในประเทศไทยเกษตรกรนิยมปลูกมันสำปะหลังต้นฤดู
ฝนและปลำยฤดูฝน โดยมีกำรปลูกต้นฤดูฝนมำกกว่ำปลำย
ฤดูฝน ปัจจุบันมีแนวโน้มกำรปลูกมันสำปะหลังปลำยฤดูฝน
(กั นยำยน-พฤศจิ กำยน) โดยใช้ พื้ นที่ ท ำนำปี มำปลู กมั น
สำปะหลังทดแทนเพิ่มมำกขึ้นคิดเป็นเนื้อที่ร้อยละ 30 ของ
พื้นที่ปลูกทั้งหมด มันสำปะหลังที่ปลูกในพื้นที่นำหลังเก็บ
เกี่ยวข้ำวซึ่งใช้ระยะเวลำในกำรปลูกและเก็บเกี่ยวสั้นกว่ำ
กำรปลูกมันสำปะหลังในสภำพไร่ทั่วไป เกษตรกรจึงเรียกว่ำ
มันสำปะหลังปรัง โดยได้รับควำมชื้นในดินและธำตุอำหำร
จำกกำรย่อยสลำยของฟำงข้ำวและปุ๋ยที่เหลืออยู่ที่ค่ อยๆ
ปลดปล่อยให้เป็นประโยชน์ต่อพืชอย่ำงช้ำๆ (Bhandari et
al. , 2000; Ogbodo, 2010; Keoplila et al. , 2013)
นอกจำกนี้ยังช่วยลดปัญหำกำรเกิดโรคในนำข้ำว ดังรำยงำน
ของ Ruanpanan (2017) ได้ศึกษำกำรควบคุมโรครำกปม
ของมันสำปะหลังที่เกิดจำกไส้เดือนฝอย (Meloidogyne
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incognita) พบว่ำ ไส้เดือนฝอยที่แยกได้จำกดินปลูกข้ำวไม่
สำมำรถเข้ำทำลำยมันสำปะหลังได้ทั้งที่มันสำปะหลังที่
ปลูกนั้นเป็นพันธุ์พืชที่อ่อนแอต่อไส้เดือนฝอยชนิดดังกล่ำว
แต่ เกษตรกรอำจต้ องเสี่ ยงต่ อกำรขำดแคลนท่ อนพั นธุ์
สภำวะอำกำศที่อำจมีฝนตกจนท่วมขังได้ ที่ผ่ำนมำยังไม่มี
กำรพั ฒนำพั นธุ์ มั นส ำปะหลั งเพื่ อให้ เหมำะกั บกำรปลูก
ปลำยฤดูฝน เกษตรกรจึงเลือกพันธุ์ปลูกจำกลักษณะพันธุ์ที่
งอกเร็ วมี เปอร์ เซ็ น ต์ กำรงอกสู ง และอั ตรำกำรรอดสู ง
เจริ ญ เติ บ โตได้ ดี ใ นช่ ว งอำยุ 1-2 เดื อ นหลั ง ปลู ก และ
สำมำรถฟื้นตัวได้เร็วเมื่อได้รับน้ำฝนอีกครั้งหลังจำกผ่ำน
ช่ วงฤดู แล้ งอั นยำวนำน พั นธุ์ ที่ ปลู กได้ แก่ พั น ธุ์
เกษตรศำสตร์ 50 ระยอง 7 ระยอง 72 ระยอง 90 และห้วย
บง 80 เป็นต้น (Panyangnoi et al., 2013; Boonseng et
al., 1998; Sinworn and Duangpatra, 2014) เนื่องจำกมัน
สำปะหลังปรังมีกำรปลูกและอำยุเก็บเกี่ยวสั้น ผลผลิตและ
คุณภำพแป้งจึงเป็นสิ่งที่ควรคำนึงถึงเช่นเดียวกับกำรปลูก
มันสำปะหลังในฤดูต้นฝน ปัจจั ยสำคั ญอย่ำงหนึ่งในกำร
สะสมปริมำณแป้งในมันสำปะหลังคือ พันธุ์ และอำยุเก็บ
เกี่ยว หำกเก็บเกี่ยวในช่วง 8-12 เดือนจะมีเปอร์เซ็นต์แป้ง
ไม่แตกต่ำงกันมำกนัก แต่ถ้ำต้นมันสำปะหลังมีอำยุมำกขึ้น
16-18 เดือน หัวจะมีขนำดใหญ่ บริเวณตรงกลำงของหัวจะ
ฝ่อหรือมีน้ำมำกเปอร์เซ็นต์แป้งในหัวจึงต่ำ (Samuththong
et al., 2011) สำหรับอัตรำกำรลงหัวส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นทั้ง
กำรปลูกต้นฤดูฝนและปลำยฤดูฝน แต่กำรปลูกปลำยฤดูฝน
พบว่ำ น้ำหนักแห้งของหัวจะเริ่มสะสมที่อำยุ 4 เดือนและ
เพิ่มขึ้นจนกระทั่งถึงอำยุ 24 เดือนหลังปลูก โดยน้ำหนักแห้ง
ของหัวจะไม่เพิ่มขึ้นในช่วงฤดูแล้งคือในช่วง 18-21 เดือน
ดังนั้นแนวทำงกำรเพิ่มผลผลิตจึงให้ควำมสำคัญที่กำรเพิ่ม
ผลผลิตต่อพื้นที่เป็นหลัก ระบบกำรปลูกพืชโดยอำศัยน้ำฝน
ส่ วนใหญ่ เป็ นกำรปลู กข้ ำวเพี ยงอย่ ำงเดี ยว ปั จจุ บั นมั น
ส ำปะหลั งเริ่ มมี รำคำสู ง ท ำให้ เกษตรกรหั นมำปลู กมั น
สำปะหลังหลังเก็บเกี่ยวข้ำวกันเพิ่มมำกขึ้น และเมื่อถึงฤดู
ทำนำในฤดูถัดไปจึงเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังที่อำยุเก็บเกี่ยว
สั้ น ไม่ ถึ ง 12 เดื อ นซึ่ ง ท ำให้ ไ ด้ ผ ลผลิ ต ต่ ำ กำรผลิ ต มั น
ส ำปะหลั งจะมี คุ ณภำพของผลผลิ ตดี หรื อไม่ อย่ ำงไรนั้น
ย่ อ มขึ้ น อยู่ กั บ พั น ธุ์ และสภำพดิ น ที่ ป ลู ก (Boonseng,
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2006; Salami and Sangoyomi, 2013) เกษตรกรจึงควร
มี กำรจั ดกำรที่ ดี ใช้ พั นธุ์ ที่ ดี เหมำะสมกั บดิ นและพื้ น ที่
ร่ วมกั บกำรปฏิ บั ติ ดู แลรั กษำในระยะเวลำเก็ บเกี่ ยวสั้ น
ดังนั้น หำกมีกำรศึกษำพันธุ์ดีร่วมกับเทคโนโลยีที่เหมำะสม
ย่อมน่ำจะเป็นแนวทำงในกำรปลูกมันสำปะหลังปรังหลังนำ
ที่มีอำยุเก็บเกี่ยวสั้นแต่ยังคงคุณภำพผลผลิตและปริมำณ
ผลผลิตที่ดไี ด้
มันสาปะหลังปรังหรือมันปรัง
มั น ส ำปะหลั ง ปรั ง หรื อ มั น ปรั ง หมำยถึ ง มั น
สำปะหลังที่เกษตรกรปลูกในพื้นที่นำข้ำวหลังจำกกำรเก็บ
เกี่ยวข้ำวนำปี โดยปกติจะปลูกในเขตพื้นที่ชลประทำนที่
เกษตรกรเคยปลูกข้ำวนำปรังมำก่อน แต่เนื่องจำกในพื้นที่
ดังกล่ำวมีปริมำณน้ำไม่เพียงพอต่อกำรทำนำปรัง เกษตรกร
จึงหันมำปลูกมันสำปะหลังทดแทนในพื้นที่ดังกล่ำว ทำให้มี
กำรเรียกมันสำปะหลังที่ปลูกในพื้นที่นำหลังจำกกำรปลูก
ข้ำวนำปีว่ำ “มันสำปะหลังปรังหรือมันปรัง” โดยเกษตรกร
จะเริ่มปลูกประมำณปลำยเดือนพฤศจิกำยน (ปลำยฤดูฝน)
และปลูกมำกที่สุดในช่วงเดือนมกรำคม โดยสำมำรถเก็บ
เกี่ยวได้ประมำณเดือนพฤษภำคมถึงเดือนมิถุนำยน รวม
ระยะเวลำประมำณ 5-6 เดือน ผลผลิตเฉลี่ยประมำณ 3-4
ตันต่อไร่ (Sittidet, 2008; Prachyasiri, 2012)
การเลือกพันธุ์มันสาปะหลังสาหรับปลูกหลังนา
ดินที่ใช้ปลูกข้ำวภำคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่
เป็นดินที่มีควำมอุดมสมบูรณ์ต่ำ เนื้อดินเป็นดินทรำยปนดิน
ร่วน มีควำมสำมำรถในกำรอุ้มน้ำต่ำ กำรเลือกพันธุ์ปลูกต้อง
เลือกพันธุ์ให้เหมำะสมตำมชนิดของเนื้อดิน ดังนั้นกำรปลูก
มันสำปะหลังหลังนำเป็นกำรปลูกหลังเก็บเกี่ยวข้ำวจึงไม่
กระทบต่อช่ วงเวลำที่มีกำรท่วมขังของน้ำ ทำให้สำมำรถ
ปลู กมั นส ำปะหลั งในปลำยฤดู ฝนได้ Kittipadakul et al.
(2013) รำยงำนว่ำ พันธุ์มันสำปะหลังที่เหมำะแก่กำรปลูก
4
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ปลำยฝน ได้ แก่ พั นธุ์ ระยอง 7 และ เกษตรศำสตร์ 50
สำหรับพันธุ์เกษตรศำสตร์ 50 ปลูกได้ทั้ง 2 ฤดู แต่หำก
ปลูกปลำยฤดูฝนจะได้ผลผลิตดีกว่ำ เนื่องจำกพันธุ์ของมัน
สำปะหลังเหล่ำนี้เมื่อนำมำปลูกในนำข้ำวจะให้ผลผลิตดี
และมีระยะเวลำในกำรเก็บเกี่ยวสั้นประมำณ 6-8 เดือน
เท่ำนั้น แต่เปอร์เซ็นต์แป้งในมันสำปะหลังจะน้อยกว่ำมัน
สำปะหลังที่ปลูกในสภำพไร่ทวั่ ไป ซึ่งส่วนใหญ่มันสำปะหลัง
ที่ ป ลู ก ในนำข้ ำ วจะส่ ง โรงงำนมั น เส้ น เป็ น ส่ ว นใหญ่
สอดคล้องกับงำนของ Boonseng et al. (1998) ที่ได้ศึกษำ
เสถี ย รภำพของพั น ธุ์ มั น ส ำปะหลั ง ที่ ป ลู ก ปลำยฤดู ฝ น
จำนวน 5 สำยพันธุ์คือ เกษตรศำสตร์ 50 ระยอง 90 ระยอง
60 ระยอง 1 และศรีรำชำ 1 พบว่ำ มันสำปะหลังทุกพันธุ์
ให้ผลผลิตสูงสุดเมื่อใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรำ 625 กก./
เฮกตำร์ แต่พันธุ์ระยอง 90 เป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตเฉลี่ยและ
มีเสถียรภำพสูง อย่ำงไรก็ตำมกำรศึกษำนี้ยังพบว่ำ พันธุ์
เกษตรศำสตร์ 50 ยังคงให้ผลผลิตสูงสุดในสภำพแวดล้อมที่
ให้ ผลผลิ ตต่ ำหรื อปรั บตั วได้ ดี นั่ นเอง และรำยงำนของ
Panyangnoi et al. (2013) ได้ทำกำรทดสอบระบบปลูกพืช
แบบระบบข้ำว-มันสำปะหลังในพื้นที่เกษตรกรเป็นกำรปลูก
มันสำปะหลังหลังนำ โดยปลูกพันธุ์เกษตรศำสตร์ 50 และ
ทดสอบเพิ่มทำงเลือกให้เกษตรกรโดยปลูกพันธุ์ระยอง 72
ในช่วงหลังเก็บเกี่ยวข้ำวพบว่ำ กรรมวิธีกำรทดสอบใช้พันธุ์
ระยอง 72 และพันธุ์เกษตรศำสตร์ 50 ได้ผลผลิตเฉลี่ย 2,204
และ 2,178 กก./ไร่ ตำมลำดับ มีเปอร์เซ็นต์แป้งเฉลี่ยร้อยละ
21.0 และ 20.5 ตำมล ำดั บ ซึ่ งมี ปริ มำณแป้ งอยู่ ในช่ วงที่
ใกล้ เคี ยงกั บรำยงำนของ Polthanee et al. (2014) ที่ ได้
ศึกษำกำรปลูกมันสำปะหลังจำนวน 5 พันธุ์ในพื้นที่นำ เพื่อ
ศึกษำกำรเจริญเติบโต ผลผลิตและปริมำณแป้ง เก็บเกี่ยวที่
อำยุ 6 เดือนหลังปลูก พบว่ำมันสำปะหลังทุกพันธุ์มีจำนวน
หัวต่อต้นและเปอร์เซ็นต์แป้งที่ไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติเมื่อ
ได้รับปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรำ 156 กก./เฮกตำร์ พันธุ์ระยอง
7 มี ผลผลิ ตน้ ำหนั กสดสู งสุ ดเท่ ำกั บพั นธุ์ ระยอง 72 ที่ มี
ผลผลิ ตน้ ำหนั กแห้ งและค่ ำดั ชนี กำรเก็ บเกี่ ยวมำกที่ สุ ด
(Table 1)
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Table 1 Tuber roots number, yield, starch content and harvest index ( HI) of cassava following rice as
affected by cultivars at harvest
Cassava
cultivars
Rayong 7
Rayong 11
Rayong 72
Kasetsart 50
Huaybong 80
F-test
CV (%)

Tuber roots
number
7.0
6.3
5.3
4.8
6.8
ns
26.4

Fresh root yield
(t ha-1)
28.2a
21.3ab
27.8a
23.2ab
19.2b
*
17.1

Dry root yield
(kg ha-1)
723.8ab
720.6ab
955.1a
642.9ab
613.4b
*
17.2

starch content
(%)
19.6
23.7
19.1
25.9
25.7
ns
16.9

HI
0.43b
0.38c
0.50a
0.38c
0.40bc
**
13.70

Remarks: ns, * , * * = Not significant, significantly different at p < 0. 05, 0. 01, respectively. Means in the same column with different
letters are significantly different at p < 0.05 and p < 0.01 by LSD
Source: Polthanee et al. (2014)

งำนวิจัยต่ำงประเทศได้ศึกษำกำรปลูกมันสำปะหลังเพื่อ
เก็บเกี่ยวอำยุสั้น ดังงำนของ Chipeta et al. (2016) ศึ กษำ
ผลผลิตมันสำปะหลัง เมื่อเก็บเกี่ยวที่อำยุ 6, 9 และ 12 เดือน
หลั ง ปลู ก เพื่ อลดกำรเกิ ด โรคแผลขี ดสี น้ ำตำลของมั น
ส ำปะหลั ง (cassava brown streak disease: CBSD) ใน
สำธำรณรัฐมำลำวี พบว่ำ พันธุ์ Phoso เมื่อเก็บเกี่ยวที่อำยุ 6
และ 9 เดือนหลังปลูก ให้ผลผลิตหัวสดสูงสุดคื อ 9.5 และ
17.8 ตั น/เฮกตำร์ ตำมล ำดั บ และงำนของ Akpan and

Udoh (2017) ได้ศึกษำผลผลิตมันสำปะหลังที่ปลูกในดินลุ่ม
ในประเทศไนจีเรีย พบว่ำ พันธุ์ TMS 01/1412 ให้ผลผลิต
สูงสุดทุกระยะกำรเก็บเกี่ยว โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรเก็บเกี่ยว
ที่อำยุ 4 และ 6 เดือนหลังปลูก แสดงให้เห็นว่ำมันสำปะหลัง
เริ่มมีกำรสร้ำงหัวและให้ผลผลิตได้ที่อำยุเก็บเกี่ยว 4 เดือน มี
กำรเจริญเติบโตของผลผลิตหัวสดอย่ำงรวดเร็ว ทำให้ผลผลิต
หัวสดสูงสุดที่อำยุ 8 เดือนหลังปลูก และมีผลผลิตหัวสดคงที่
อำยุ 10-12 เดือนหลังปลูก (Table 2)

Table 2 Weight of tuber yield (t/ha) of cassava genotypes in cross river basin flood plain, Itu Project, Akwa State
Cassava genotypes
4
NR8082
TMS 01/1168
TMS 01/1412
TME 419
Local (check)
LSD (P<0.05)

2013
6.94
7.78
8.32
6.15
4.00
4.20

2014
7.10
7.61
8.00
6.00
4.20
2.24

Months after planting (MAP)
6
8
10
2013 2014 2013 2014 2013 2014
21.60 23.80 39.70 40.10 41.40 41.80
27.30 26.90 40.40 39.90 45.10 44.18
28.66 27.94 42.60 46.30 46.30 46.40
21.32 21.00 36.10 42.00 42.00 40.80
18.30 17.65 24.60 24.10 26.60 26.90
ns
ns
1.24 2.56 2.02 1.86

12
2013
44.75
46.70
48.10
45.80
28.01
ns

2014
44.60
45.20
48.30
45.00
28.40
ns

Remarks: ns = Not significantly different, Means in the same column with different letters are significantly different at p < 0.05 by LSD
Source: Akpan and Udoh (2017)
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การเตรียมดินปลูกมันสาปะหลังหลังนา
กำรเตรียมดินมีผลต่อผลผลิตของมันสำปะหลังหลัง
นำ เมื่อเก็บเกี่ยวข้ำวเสร็จแล้วให้ไถกลบตอซังข้ำวทันที
และควรไถให้ลึกที่ระดับ 20-30 ซม. พรวนดินให้ร่วนซุย ทำ
ให้หัวมันสำปะหลังเกิดกำรขยำยตัวของรำกใต้ดินลงหัวได้ดี
ผลผลิตจึงสูงขึ้น เนื่องจำกกำรไถกลบตอซัง เป็นกำรทำลำย
วัชพืช ปรับปรุงโครงสร้ำงดินให้ระบำยน้ำได้ดี ส่งผลให้ท่อน
พันธุ์มันสำปะหลังมีพื้นที่สัมผัสกับดินได้มำก มีผลให้กำรตั้ง
ตั วและจ ำนวนต้ นอยู่ รอดของมั นส ำปะหลั งสู ง ได้ อำศั ย
ควำมชื้นที่เหลืออยู่ในดินนำสำหรับกำรแตกรำกในระยะออก
รำก เมื่อปลูกมันสำปะหลังลงดินประมำณ 2 สัปดำห์ จะเริ่ม
มี ก ำรแตกใบอ่ อ นและรำก ช่ ว ง 3-4 สั ป ดำห์ รำกฝอย
(fibrous roots) จะเพิ่มปริมำณมำกขึ้น และแผ่กระจำยลงใน
ดินลึกประมำณ 50 ซม. และในช่วง 6-8 สัปดำห์ จะพบรำก
พิเศษ (adventurous roots) ประมำณ 3-14 รำก จะพัฒนำ
และเพิ่มขยำยใหญ่เพื่อทำหน้ำที่สะสมแป้ง (storage roots)
เมื่ออำยุประมำณ 6-12 สัปดำห์ (Teerawanichpan et al.,
2008) ปริมำณคงอยู่ของควำมชื้นดินที่ระดับควำมลึกหน้ำตัด
ดินต่ำงๆ ตลอดระยะเวลำปลูกมันสำปะหลังหลังนำจึงมีผล
ต่อกำรเจริญเติบโตในระยะพัฒนำกำรของรำกดังกล่ำว (Fig. 1
และ Fig. 2)

Fig. 1 Soil moisture content (%) at depth during
the growing period
Source: Polthanee et al. (2014)
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จำกงำนของ Polthanee et al. (2014) ได้ศึกษำ
ควำมชื้นดินหลังนำที่ระดับควำมลึกดิน 0-15, 15-30 และ
30-45 ซม. จำกผิวดิน (Fig. 1) บันทึกปริมำณน้ำฝนในปี ค.ศ.
2013/2014 ในพื้นที่นำน้ำฝน จังหวัดขอนแก่น พบว่ำ ดินมี
ควำมชื้นร้อยละ 8-10 ทุกระดับควำมลึกจำกผิวดินมำกกว่ำ
ระดับควำมจุควำมชื้นภำคสนำม (field capacity) จำกนั้น
ควำมชื้นดินเริ่มมีแนวโน้มลดลงทุกระยะเนื่องจำกไม่มีฝนตก
ในเดือนกุมภำพันธ์แต่ก็ยังมีควำมชื้นสะสมที่ระดับ 30-45
ซม. จำกผิวดิน ซึ่งเป็นระยะที่รำกมันสำปะหลังแผ่กระจำย
ลงไป ในขณะที่ ง ำนของ Polthanee and Wongpichet
(2017) ได้ ศึ กษำในพื้ นที่ เดิ ม ในปี ถั ดมำซึ่ ง มี ปริ มำณฝน
แตกต่ำงกันทำให้ดินมีควำมชื้นที่แตกต่ำงกันด้วย แต่ก็ยัง
พบว่ำดินหลังนำมีควำมชื้นในระดับเริ่มต้นที่ใกล้เคียงกัน
กับปีที่เคยศึกษำก่อนนั้น เป็นที่น่ำสั งเกตว่ำเดือนมีนำคม
(4 เดือนหลังปลูก) เริ่มมีปริมำณฝนอีกครั้ง ควำมชื้นใน
ดินจึงเพิ่มขึ้น (Fig. 2) เมื่อมันสำปะหลังได้รับน้ำจะเข้ำสู่
ระยะพัฒนำทรงพุ่มเพื่อสร้ำงใบในกำรรับแสงและกำร
สังเครำะห์ด้วยแสง ทำให้มีอัตรำกำรเจริญเติบโตของใบ
และลำต้นสูงสุดด้วย และมีควำมสัม พันธ์เชิงบวกกับกำร
สะสมน้ำหนักแห้ง ของใบและลำต้น (Boonseng et al.,
1998) ท ำให้ น้ ำหนั ก แห้ ง ที่ ส ร้ ำ งที่ ใ บเพื่ อ ผลิ ต แป้ ง ถู ก
เคลื่อนย้ำยมำเก็บสะสมที่ส่วนหัวมันสำปะหลัง

Fig. 2 Soil moisture content (%) at soil depth
0-15 cm ( ), 15-30 cm ( ), 30-45 cm ( )
and 45-60 cm ( ) entire growing periods
Source: Polthanee and Wongpichet (2017)
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แม้ว่ำมันสำปะหลังที่ปลูกปลำยฤดูฝนใช้น้ำในกำร
เจริ ญ เติ บ โตน้ อ ย หำกดิ น ที่ ป ลู ก มั น ส ำปะหลั ง หลั ง นำ
กระทบแล้งในช่วงเดือนกุมภำพันธ์ถึงเมษำยน ส่งผลทำให้
มั น ส ำปะหลั ง มี ก ำรสร้ ำ งฮอร์ โ มน ABA (abscisic acid
accumulation) สูงในสภำวะที่ขำดน้ำ ซึ่งฮอร์โมนนี้ไปมีผล
ทำให้พืชเพิ่มแรงต้ำนทำนของปำกใบ กำรเจริญเติบโตของ
ลำต้นหยุดชะงัก ส่งผลให้อัตรำกำรสร้ำงใบลดลง ทำให้ใบ
ร่วงเพื่อลดกำรคำยน้ำจึงทำให้มันสำปะหลังทนทำนต่อกำร
ขำดน้ำ ดังนั้น มันสำปะหลังที่มีควำมทนแล้งสูง จะทำให้มี
ปริมำณของกรด ABA สูงขึ้นเมื่อเกิดสภำวะขำดน้ำ (Alves,
2000) กำรลดลงของผลผลิตขึ้นอยู่กับควำมยำวนำนในกำร
ขำดน้ำและช่วงระยะกำรเจริญเติบโต ช่วงวิกฤตกำรขำดน้ำ
ของมันสำปะหลังคือ 1-5 เดือนหลังปลูก ซึ่งเป็นระยะออก
รำกและสร้ ำงหั ว กำรขำดน้ ำในระยะนี้อย่ ำงน้อยที่ สุ ด 2
เดือนมีผลให้ผลผลิตลดลงร้อยละ 32-60 (Connor et al.,
1981) กำรขำดน้ำช่วงนี้จึงมีผลต่อกำรพัฒนำพื้นที่ใบและ
กำรสร้ำงหัวสะสมอำหำร ซึ่งจะมีผลต่อกำรลงหัวในระยะ
ต่อไป อย่ำงไรก็ดี กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรอุ้มน้ำของดิน
น่ำจะส่งผลให้ดินมีควำมชื้นคงอยู่เหมำะสมตลอดระยะเวลำ
กำรปลู ก มั น ส ำปะหลั ง หลั ง นำได้ ดั ง งำนของ Intanon
(2006) ได้ใช้ผักตบชวำสับ ขุยมะพร้ำว ไถกลบลงแปลงก่อน
ปลูกพืช 2 เดือน เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรอุ้มน้ำของดิน
พบว่ำ ทำให้ดินมีควำมสำมำรถในกำรอุ้มน้ำเพิ่มขึ้นเป็น 1.3
เท่ำ ควำมพรุนเพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 44.6 เป็น 52.1 หรือกำร
ใช้วัสดุปรับปรุงทำงกำยภำพของดินเพื่อให้ดินมีโครงสร้ำงที่
ดีขึ้นมีควำมสำมำรถในกำรอุ้มน้ำและถ่ำยเทอำกำศได้ดี
กำรเตรียมดินจึงมีควำมจำเป็นอย่ำงยิ่งต่อผลผลิตของ
มันสำปะหลังหลังนำ โดยทั่วไปกำรเตรียมดินสำหรับกำร
ปลูกมันสำปะหลังจะประกอบด้วยกำรไถ 2 หรือ 3 ครั้ง คือ
กำรไถครั้งที่ 1 หรือเรียกว่ำ “ไถดะ” กำรไถครั้งที่ 2 เรียกว่ำ
“ไถพรวน” หรือ “ไถแปร” และกำรไถครั้งที่ 3 เป็นกำรไถยก
ร่อง ในบำงพื้นที่ปลูกแบบไม่ยกร่องก็จะมีกำรไถเพียง 2 ครั้ง
สำหรับพื้นที่นำดอนที่เปลี่ยนจำกกำรปลูกข้ำวมำปลูกมัน
ส ำปะหลั ง ในฤดู ปลำยฝน ควรไถทั น ที ที่ ดิ น มี ค วำมชื้ น
เหมำะสม ควรไถด้วยผำน 3 หรือผำน 7 เพียง 1 ครั้ง ก่อน
ยกร่อง 2-3 วันหรือในวันเดียวกับวันยกร่องปลูก เพื่อรักษำ
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ควำมชื้นในดินและควำมหนำแน่นของดิน แนะนำให้ยกร่อง
ควำมสูงประมำณ 25-30 ซม. เพื่อช่วยระบำยน้ำในฤดูฝน
เมื่ อยกร่ องควรปลู ก มั นส ำปะหลั ง ตำมทั นที เนื่ องจำก
ควำมชื้นในดินจะสูญเสียเร็วกว่ำในฤดูปลูกต้นฝน ซึ่งจะทำ
ให้มันสำปะหลังมีควำมงอกต่ำ (Kittipadakul et al., 2013)
เนื่ องจำกดินหลั งนำเป็ นดิ นที่ ยั งคงมี ควำมชื้ นอยู่ กำรนำ
เครื่องจักรกลเข้ำไปไถพรวนในพื้นที่บ่อยครั้งที่ระดับควำม
ลึกเดียวกันเป็นเวลำนำนอำจส่งเสริมให้ดินมีควำมหนำแน่น
รวมสูงจนเกิดชั้ นดินที่อัดตัวกันแน่นทึบ (Abu-Hamdeh,
2004; Fasinmirin and Reichert, 2011) เป็ นอุ ปสรรคต่ อ
กำรเจริญเติบโตและกำรชอนไชของรำกมันสำปะหลังและ
กำรปลูกข้ำวในฤดูถัดไปได้
การเตรียมท่อนพันธุ์และวิธีการปลูก
ท่ อ นพั น ธุ์ ที่ ดี ค วรมำจำกต้ น พั น ธุ์ ที่ ส มบู ร ณ์
คุณภำพดี มีควำมบริสุทธิ์ มีอำยุ 8-14 เดือน เลือกปลูกโดย
ใช้ส่วนกลำงค่อนมำทำงโคนของต้น โดยพิจำรณำเส้นผ่ำน
ศูนย์กลำงอยู่ระหว่ำง 1.5-2.5 ซม. กำรปลูกต้นฤดูฝนใช้ท่อน
พันธุ์ยำว 20-25 ซม. แต่หำกปลูกปลำยฤดูฝนควรใช้ท่อน
พันธุ์ยำว 30-40 ซม. เพรำะท่อนพันธุ์ที่ยำว 20 ซม. จะให้
ควำมงอกประมำณร้อยละ 70 (Lartmongkol, 2003) ข้อดี
ของท่อนพันธุ์ที่ยำวคือ มีจำนวนตำมำกกว่ำจึงให้ร้อยละ
ควำมงอกและควำมอยู่รอดสูงกว่ำ กำรเตรียมท่อนพันธุ์
โดยวิ ธี ก ำรชุ บ หรื อ แช่ ท่ อ นพั น ธุ์ ด้ ว ยสำรเคมี ห รื อ
สำรอินทรีย์ที่มีในธรรมชำติก่อนกำรปลูกเป็นอีกทำงเลือก
หนึ่งที่สำมำรถทำได้ง่ ำยและมีประสิทธิภำพเพื่อให้ท่อน
พันธุ์ที่ใช้ปลูกมีคุณภำพดีขึ้น สำมำรถเพิ่มกำรงอกของท่อน
พันธุ์ เจริญเติบโตได้เร็ว เนื่องจำกกำรเจริญเติบโตของมัน
สำปะหลังใน 3 สัปดำห์แรกหลังปลูกขึ้นอยู่กับปริ มำณ
ธำตุอำหำรที่มีอยู่ในท่อนพันธุ์และกำรงอกของท่อนพันธุ์มี
ควำมสัมพันธ์กับปริมำณโพแทสเซียมที่อยู่ในท่อนพันธุ์
(Khanthavong, 2009) สอดคล้ อ งกั บ งำนทดลองของ
Polthanee and Manuta (2015) ศึ ก ษำกำรแช่ ท่ อ น
พันธุ์ด้วยสำรละลำยธำตุอำหำรหลัก (N P K) มีผลทำให้มี
วารสารเกษตรพระวรุณ 7

Prawarun Agr. J. Volume 16(1) 2019, Pages 1 – 18
จ ำนวนผลผลิ ต หั ว สดสู ง สุ ด และจำกงำนทดลองของ
Kanto et al. (2011) พบว่ำ กำรแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง
ในน้ำสกัดมูลสุกรก่อนปลูก 1 คืนร่วมกับระบบกำรให้น้ำ
หมักมูลหลังปลูก จะทำให้มันสำปะหลังออกรำกมำกกว่ำ
20 รำก และพั ฒ นำเป็ น หั ว ซึ่ ง จะเพิ่ ม ผลผลิ ต ได้ ม ำก
เนื่องจำกในน้ำหมักมูลสุกรมีปริมำณของธำตุอำหำรหลัก
ธำตุอำหำรรองและธำตุอำหำรเสริม จึงช่วยเพิ่มปริมำณธำตุ
อำหำรให้ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังจึงมีอัตรำกำรงอกของต้น
ดี แ ละเร็ ว ขึ้ น กำรออกรำกดี ในท ำนองเดี ย วกั น จำก
กำรศึกษำของ Choeichit et al. (2013) พบว่ำกำรแช่ท่อน
พันธุ์มันสำปะหลังด้วยน้ำหมักมูลไส้เดือนดิน ช่วยเร่งกำร
เกิ ด รำกและกำรเกิ ดตำข้ ำ งของมั น ส ำปะหลั ง ได้ ตั้ ง แต่
ระยะเวลำ 7-21 วันหลังปลูก เนื่องจำกน้ำหมักมูลไส้เดือน
ดินมีธำตุอำหำรพืชและฮอร์โมนพืชที่ช่วยกระตุ้นกำรเกิด
รำกได้ภำยใน 7 วันหลังปลูก สำมำรถกระตุ้นกำรแตกตำ
ของมันสำปะหลังเร็วกว่ำกำรไม่แช่ท่อนพันธุ์ นอกจำกนั้น
ในน้ำหมักมูลไส้เดือนดินยังมีกรดฮิวมิก และกรดฟลูวิกที่
ช่วยในกำรส่งเสริมกำรเจริญเติบโตของพืชได้ จึงเป็นตัวช่วย
เร่ งกำรแตกตำมันสำปะหลังให้ เร็วขึ้ น (Arancon et al.,
2005)
กำรปลูกมันสำปะหลังของเกษตรกรมีหลำยวิธี
เช่น กำรปลูกแบบวำงนอน (ฝัง) กำรปลูกแบบปักตั้งตรง
และปักแบบเอียง กำรปลูกฤดูปลำยฝนควรปักแบบตั้ง
ตรงให้มีควำมลึกกว่ำกำรปลูกในฤดูฝนคือ 10-15 ซม. ซึ่ง
สอดคล้องกับควำมชื้นในดินใน Fig 1. และ Fig 2. กำรตัด
ท่อนพันธุ์ให้ตรง หรือเฉียงให้ผลไม่แตกต่ำงกัน แต่เพื่อ
ง่ำยสำหรับกำรปลูก โดยทั่วไปควรตัดท่อนพันธุ์ให้เฉียง
เล็กน้อยเพื่อสะดวกต่ อกำรปักและไม่ควรปักให้ลึกกว่ำนี้
เพรำะจะท ำให้ เ ก็ บ เกี่ ย วยำก วิ ธี ก ำรปลู ก ดั ง กล่ ำ ว
สอดคล้ อ งกั บ งำนของ Polthanee and Wongpichet
(2017) ที่ได้ศึกษำอิทธิพลของวิธีกำรปลูกต่อผลผลิตของมัน
สำปะหลัง 5 สำยพันธุ์ที่ปลูกปลำยฤดูฝน พบว่ำ กำรปลูกมัน
สำปะหลังแบบแนวตั้งส่งผลทำให้มันสำปะหลังมีจำนวนรำก
ต่อต้น และผลผลิตหัวสดมำกกว่ำกำรปลูกแบบแนวนอน
เนื่องจำกกำรปลูกแบบแนวนอนเป็นวิธีกำรปลูกแบบเก่ำ
8
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ปัจจุบันไม่นิยมปลูกด้วยวิธีนี้ เพรำะต้นมันสำปะหลังจะงอก
โผล่พ้นดินช้ำกว่ำวัชพืชทำให้กำรกำจัดวัชพืชลำบำกมำกขึ้น
แต่มีข้อดีคือถ้ำดินมีควำมชื้นน้อยกำรปลูกด้วยวิธีนี้จะทำให้
มีจำนวนต้นอยู่รอดมำกและไม่ต้องระวังว่ำจะปลูกโดยเอำ
ยอดลงดิน สำหรับกำรปลูกมันสำปะหลังทั้งสองวิธีไม่มีผล
ต่อน้ำหนักหัวสด เปอร์เซ็นต์แป้งและค่ำดัชนีกำรเก็บเกี่ยว
แต่มีแนวโน้มว่ำกำรปลูกแบบแนวตั้งให้ผลที่ดีกว่ำ ข้อดีของ
กำรปลูกแบบนี้คือมันสำปะหลังจะงอกเร็ว สะดวกต่อกำร
กำจัดวัชพืชและปลูกซ่อมและลงหัวด้ำนเดียวเป็นกลุ่ม ง่ำย
ต่อกำรเก็บเกี่ยวและให้ผลผลิตสูงกว่ำกำรปลูกแบบฝังร้อย
ละ 10-15 (Table 3)
กำรใช้ระยะปลูกในแปลงมีควำมแตกต่ำงกันขึ้นอยู่
กับแต่ละพันธุ์ โดยระยะปลูก 0.8 x 0.8 ม. ควรปลูกพันธุ์
ห้วยบง 80 ระยอง 5 และระยอง 72 ระยะ 1.2 x 0.8 ม.
หรือ 1.0 x 1.0 ม. สำมำรถใช้ได้กับทุกพันธุ์ ควรมีจำนวน
ท่อนพันธุ์ คือ 1,600-2,500 ต้น/ไร่ แต่จำกรำยงำนของ
Hinthong and Banterng (2012) ได้ศึกษำเพื่อประเมิน
อัตรำกำรเจริญเติบโตและผลผลิตของมันสำปะหลังพันธุ์
ระยอง 9 เกษตรศำสตร์ 50 และห้ วยบง 80 ในวั นปลู ก
ต่ำงกันคือ ต้นฝน กลำงฝน และปลำยฝน พบว่ำ วันปลูกที่
แตกต่ำงกันมีผลต่ออัตรำกำรเจริญเติบโตและผลผลิตของ
มันสำปะหลัง โดยกำรปลูกปลำยฝนในระยะปลูก 1.0 x 1.0
ม. ทำให้มีค่ำอัตรำกำรเจริญเติบโตรวมของมันสำปะหลัง
(crop growth rate; CGR) ต้น (stem growth rate; SGR)
ใบ (leaf growth rate; LGR) และหัว (tuber growth rate;
TGR) ต่ ำ และมี ผ ลต่ อ ค่ ำ ดั ช นี ก ำรเก็ บ เกี่ ย ว (harvest
index; HI) ด้ วย แสดงให้ เห็ นว่ ำกำรเจริ ญเติ บโตของพืช
อัตรำกำรเจริญเติบโตของต้น อัตรำกำรเจริญเติบโตของรำก
และดัชนีพื้นที่ใบลดลงเมื่อระยะปลูกเพิ่มมำกขึ้น ทั้งนี้กำร
ปลูกปลำยฝนซึ่งเป็นช่วงระยะเวลำที่นิยมปลูกมันสำปะหลัง
ปรังหลังนำจึงควรใช้ระยะกำรปลูกถี่กว่ำระยะปลูก 1.0 x
1.0 ม. โดยระยะปลูกที่แนะนำคือระยะ 0.8 x 0.8 ม. หรือ
0.8 x 1.0 ม. เพื่อให้พืชได้มีกำรสร้ำงใบส่งผลให้มีดัชนีพื้นที่
ใบเร็วขึ้นและมำกขึ้น
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Table 3 Effect of planting methods on number of storage root per plant, weight of storage root per plant,
fresh storage root yield, harvest index and starch content of five cassava cultivars at harvest
Cassava
cultivars

Number of
storage root per
plant
Planting methods (M)
Vertical
10.7a
Horizontal
8.9b
Cultivars (C)
Rayong 7
10.3a
Rayong 11
10.8a
Rayong 72
7.7b
Huaybong 80
10.1ab
E-dum
10.2a
F-test
M
*
C
*
MxC
ns

Weight of
storage root per
plant (kg)

fresh storage
root yield
(t ha-1)

starch
content
(%)

Harvest
index

6.1
5.3

60.6a
54.3b

28.1
27.8

0.74
0.77

6.7a
5.4ab
5.3ab
4.8b
6.1ab

67.4a
54.6ab
49.7b
55.0ab
60.4ab

28.5ab
28.9a
26.4b
29.4a
26.6b

0.78ab
0.76bc
0.81a
0.70c
0.72c

ns
*
ns

*
*
ns

ns
*
*

ns
**
ns

Remarks: * , ** and ns = significantly at 0. 05, 01 and not significant, respectively. Means in the same column with different letters are
significantly different at p < 0.05 and p < 0.01 by LSD
Source: Polthanee and Wongpichet (2017)

การดูแลรักษา
1. การใส่ปุ๋ยและการปรับปรุงดิน
โดยทั่วไปมั นสำปะหลัง ปลูก ได้ ใ นดิ น ทุกชนิด แต่
ชอบดินร่วนปนทรำยเพรำะจะลงหัวและเก็บเกี่ยวง่ำย มัน
สำปะหลังเจริญเติบโตได้ดีในสภำพดินที่ไม่มีน้ำท่วมขัง มี
ค่ำควำมเป็นกรดเป็นด่ำง (pH) ระหว่ำง 5.5-8.0 ต้องกำร
ธำตุ ปุ๋ ย ทั้ ง 3 ชนิ ด ได้ แ ก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรั ส และ
โพแทสเซียม สัดส่วนของธำตุปุ๋ยหลักจะขึ้นอยู่กับสมบัติ
ของดิ น และผลวิ เ ครำะห์ ดิ น ชนิ ด ของปุ๋ ย เคมี ที่ แ นะนำ
ประกอบด้ ว ย ปุ๋ ย สู ต ร 15-7-18 หรื อ 16-8-16 (ratio
2:1:2 หรือ 2:1:3 หรือ 3:1:2) ขึ้นอยู่กับรำคำต่อ หน่ว ย
ของปุ๋ ย (Wilson and Ovid, 1994) ใช้ กั บ ดิ น ทั่ ว ไปที่ มี
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ปริมำณธำตุอำหำรต่ำ หรือดินที่มีกำรปลูกมันสำปะหลัง
อย่ำ งต่อเนื่องเป็นระยะเวลำยำวนำน ปุ๋ยสูตรดัง กล่ำ ว
เหมำะสำหรับดินทรำย ดินร่วนทรำย และดินร่วนเหนียว
สำหรับปุ๋ยสูตร 15-15-15 แนะนำให้ใช้ในดินเหนียวปำน
กลำง เพรำะดินมีคุณสมบัติในกำรตรึงธำตุฟอสฟอรัสสูง
พื ช ดู ด ใช้ ไ ด้ ย ำก จึ ง ต้ อ งใส่ ธ ำตุ ฟ อสฟอรั ส มำก จำก
กำรศึกษำของ Srihawong et al. (2015) และ Polthanee
and Wongpichet (2017) พบว่ำ กำรปลูกมันสำปะหลังใน
ดินกลุ่มเนื้อหยำบ (ดินร่วนปนทรำย และดินทรำยปนดิน
ร่ วน) ควรใส่ ปุ๋ ยเคมี สู ตร 15-15-15 ในอั ตรำ 50 กก./ไร่
ในช่วงที่มันสำปะหลังอำยุ 1-2 เดือน และควรใส่ในช่วง
ที่ดินมีควำมชื้น เพื่อให้ปุ๋ยที่ใส่อยู่ในรูปสำรละลำยที่รำก
พืชสำมำรถดูดไปใช้ได้ และกำรดูดใช้ธำตุอำหำรของมัน
วารสารเกษตรพระวรุณ 9
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สำปะหลังยังมีควำมสัมพันธ์กับวิธีกำรปลูก โดยวิธีกำร
ปลู ก มั น ส ำปะหลั ง แบบแนวตั้ ง มี ผ ลต่ อ กำรดู ด ใช้ ธ ำตุ
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมในบริเวณรำก
อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติซึ่งมีค่ำมำกกว่ำวิธีกำรปลูกแบบ
แนวนอน ทั้งนี้ กำรปลูกมันสำปะหลังควรปัก แนวตั้ง มัน
สำปะหลังแนวตั้งให้อยู่ใต้ดินประมำณ 1/3 ของท่อนพันธุ์
โดยให้ตำที่อยู่ผิวดินควรมีตำไว้ให้มันสำปะหลังงอกอย่ำง
น้อย 4-5 ตำขึ้นไป สำหรับพันธุ์มันสำปะหลังมีผลต่อกำร

ดู ด ใช้ ธ ำตุ ไ นโตรเจนที่ ร ำกอย่ ำ งมี นั ย ส ำคั ญ โดยมั น
สำปะหลังพันธุ์ระยอง 7 มีกำรดูดใช้ธำตุไนโตรเจนที่ รำก
มำกที่สุด กำรดูดใช้ไนโตรเจนในลำต้นและใบไม่แตกต่ำง
กันทำงสถิติ โดยกำรดูดใช้ไนโตรเจนที่ใบมีควำมสัมพันธ์
กับกำรสังเครำะห์ด้วยแสงและส่งผลทำให้เกิดกำรสะสม
อำหำร และมี ป ริ ม ำณโพแทสเซี ย มที่ บ ริ เ วณรำก
ค่อนข้ำงมำกซึ่งมีผลต่อกำรสร้ำงแป้งและคุณภำพผลผลิต
(Table 4)

Table 4 Effect of planting methods on nitrogen, phosphorus and potassium uptake by storage root, stem and
leaf of five cassava cultivars at harvest
Cassava cultivars
Planting methods (M)
Vertical
Horizontal
Cultivars (C)
Rayong 7
Rayong 11
Rayong 72
Huaybong 80
E-dum
F-test
M
C
MxC

Nitrogen (kg ha-1)
Root Stem Leaf

Phosphorus (kg ha-1)
Root Stem Leaf

Potassium (kg ha-1)
Root Stem Leaf

60.1a
54.3b

47.0
38.9

88.8
80.2

25.3a
22.6b

28.3
24.2

7.9
7.1

273.8a
249.6b

73.8
73.6

30.1
28.2

74.7a
59.9ab
45.9b
55.6b
49.9b

45.3
38.8
38.8
48.5
41.1

85.5
95.9
74.1
72.1
94.8

27.9
25.4
20.7
22.1
23.4

35.8a
37.1a
19.0b
21.0b
18.4b

6.9ab
9.2a
6.5b
5.6b
9.0a

316.0
283.8
223.4
227.0
258.1

54.7b
111.1a
58.8a
96.2a
48.2b

35.7a
33.9ab
24.3c
25.3bc
26.2bc

*
*
ns

ns
ns
*

ns
ns
*

**
ns
ns

ns
**
*

ns
*
*

*
ns
*

ns
**
ns

ns
*
**

Remarks: *, ** and ns = significantly at 0.05, 0.01 and not significant, respectively. Means in the same column with different letters are
significantly different at p < 0.05 and p < 0.01 by LSD
Source : Polthanee and Wongpichet (2017)

จำก Table 4 แสดงให้เห็นว่ำมันสำปะหลังมีกำรดูด
ใช้ ธำตุอำหำรหลักและนำธำตุอำหำรพืชไปสะสมแต่ละ
ส่ วนของพื ชปริ มำณที่ แตกต่ ำ งกั น โดยพบว่ ำ มี ป ริ มำณ
โพแทสเซียมสะสมที่บริเวณรำกค่อนข้ำงมำกซึ่งมีผลต่อ
สร้ ำ งแป้ ง และคุ ณ ภำพผลผลิ ต และเพื่ อให้ ธำตุ อ ำหำร
10
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เหล่ ำ นี้ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ กำรเจริ ญ เติ บ โตของพื ช กำร
ปรับปรุงบำรุงดินจึงเป็นสิ่งสำคัญ เกษตรกรควรมีกำรปรับ
สภำพควำมเป็นกรด-ด่ำงของดิน (pH) ให้อยู่ในระดับที่
เหมำะสมต่อกำรเจริญเติบโตของมันสำปะหลัง ซึ่งระดับ
pH ที่ เหมำะสมเท่ ำกั บ 6.5 (Anikwe et al., 2016)
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หำกดินมีค่ำ pH ต่ำกว่ำนี้อำจส่งผลต่อควำมเป็นประโยชน์
ของธำตุอำหำร กำรดูดใช้ธำตุอำหำรที่ไม่เพียงพอต่อกำร
เจริญเติบโตและกำรสร้ำงผลผลิตมันสำปะหลังได้ จำก
กำรศึกษำของ Panyangnoi et al. (2013) ได้วิเครำะห์
ดิ น หลั ง นำที่ ป ลู ก มั น ส ำปะหลั ง พบว่ ำ ดิ น มี ค่ ำ pH อยู่
ระหว่ำง 4.95 -5.67 ค่ำอินทรียวัตถุต่ำ (0.20-0.60%) ค่ำ
ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ (Extractable
P และ K) เท่ ำ กั บ 2.95 -28.98 และ 12-30 มก./กก.
ตำมลำดับ ทำให้มีระดับธำตุอำหำรที่เป็นประโยชน์ต่อพืช
ต่ำ กำรใส่ปูนขำวเพื่อเพิ่มปริมำณแคลเซียม (Ca) ในดิน
ย่อมเป็นกำรยกระดับ pH ของดินให้สูงขึ้น อีกทั้ง Ca ยังมี
บทบำทในกำรทำหน้ำที่เกี่ยวกับกำรยืดตัวของรำกพืชอีก
ด้วย ดังงำนทดลองของ Anikwe et al. (2016) รำยงำน
ว่ำกำรใช้ปูนขำวและยิปซั่มเป็นวัสดุปรับปรุงดินมีผลต่อ
ผลผลิ ตหั วมั นส ำปะหลั งที่ เก็ บเกี่ ยวระยะเวลำสั้ น เพี ยง
180 วั น หลั ง ปลู ก ให้ ผ ลผลิ ต ทั้ ง สองฤดู ก ำลปลู ก สู ง กว่ ำ
กรรมวิธีอื่นๆ (Table 5) เนื่องจำกกำรปรับปรุงดินทำให้
ดินมีควำมอุดมสมบูรณ์และร่วนซุยยิ่งขึ้น นอกเหนือจำก
กำรใส่ปุ๋ยเคมีเพื่อเพิ่มธำตุอำหำรในดินและวัสดุปรับปรุง
ดิ นแล้ ว ปุ๋ ยอิ นทรี ย์ ก็ ยั งมี บทบำทในกำรปรั บสภำพดิ น
(Ayoola and Makinde, 2007) หำกมี กำรป ลู กพื ช
ต่อเนื่องกันในพื้นที่เดิม โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรปลูกพืช ใน
พื้นที่ดินทรำยและดินเสื่อมโทรมที่มีควำมอุดมสมบูรณ์ต่ำ
กำรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยเคมีเพียงอย่ำงเดียวอำจทำให้
ได้ผลผลิตต่อไร่ต่ำ จึงอำจต้องมีกำรใช้ร่วมกับสำรปรับปรุง
บำรุงดินชนิดอื่นด้วย (Chaiyarak et al., 2013)
2. การจัดการโรคและแมลง
กำรปลูกมันสำปะหลังปลำยฤดูพบว่ำมีกำรระบำด
ของโรคแมลง (Fig. 3) กำรจัดกำรโรคแมลงศัตรูพืช ทำได้
ด้วยวิธีกำรป้องกันตั้งแต่กระบวนกำรเตรียมท่อนพันธุ์ก่อน
ปลูก ใช้ท่อนพันธุ์ที่ต้ำนทำนโรคแมลง อีกทั้งกำรแช่ท่อน
พันธุ์ยังทำให้ได้ท่อนพันธุ์ที่สะอำด ปรำศจำกโรคแมลง และ
ยังสำมำรถป้องกันโรคและแมลงที่อำจเกิดในมันสำปะหลัง
ได้ อี ก ด้ ว ย ดั ง รำยงำนของ Panyangnoi et al. (2013)
ศึกษำกำรปลูกมันสำปะหลังในระบบหลังทำนำ เตรียมท่อน
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พันธุ์โดยวิธีแช่ ท่อนพันธุ์ด้วยด้วยสำรเคมีไทอะมีโทแซม
(25%WG) อั ต รำ 4 ก./น้ ำ 20 ลิ ต รหรื อ ไดโนที ฟู แ รน
(10%WG) อัตรำ 40 ก./น้ำ 20 ลิตรก่อนปลูกเพื่อป้องกัน
ปัญหำเพลี้ยแป้งสีชมพู พบว่ำ สำมำรถฆ่ำเพลี้ยแป้งที่ติดมำ
กับท่อนพันธุ์และยังป้องกันกำรเข้ำทำลำยของเพลี้ยแป้ง
หลังปลูกได้อีกประมำณ 1 เดือน หรือกำรแช่มันสำปะหลัง
ด้ ว ยสำรพอลิ แ ซคคำไรด์ ที่ ผ ลิ ต จำก เชื้ อ ปฏิ ปั กษ์
Pseudomonas fluorescens ส่งเสริมให้มันสำปะหลังต้น
มันสำปะหลัง อำยุ 1 เดือน มีควำมสูงต้น ควำมยำวรำก
และจำนวนรำกสูงสุด 5.83 ซม. 13.9 ซม. และ 49.53 รำก
และ 28.3 ซม., 15.27 ซม. และ 52.52 รำก ในสภำพเรือน
ปลูกพืชทดลองและสภำพไร่ ตำมลำดับ ยังสำมำรถกระตุ้น
ให้มันสำปะหลังสะสมฮอร์โมนพืช indole-3-acetic acid
(IAA) อย่ ำ งรวดเร็ ว ภำยใน 4 วั น หลั ง พ่ น ใบเมื่ อ มั น
ส ำปะหลั งอำยุ 2 และ 3 เดื อน ตำมล ำดั บ ส่ งผลให้ มั น
สำปะหลังต้ำนทำนโรครำกและหัวเน่ำได้ดี (Chaisue et
al., 2016) นอกจำกนี้ หลังปลูกควรหมั่นสำรวจแปลงอยู่
เสมอหำกยังพบกำรระบำดของศัตรูพืชในมันสำปะหลังควร
ถอนต้นเป็นโรคไปเผำทิ้งนอกแปลงหรือปล่อยแตนเบียน
หรือแมลงช้ำงปีกใสเพื่อกำจัดแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธีใน
แปลง ก่อนกำรตัดสินใจใช้สำรเคมีกำจัดแมลงซึ่งอำจส่งผล
กระทบตกค้ำงในดินปลูกข้ำวในฤดูถัดไปได้
Table 5 Effect of lime and gypsum on fresh tuber
yield (mg ha-1) of cassava at 180 day after
planting (DAP)
Treatments
No amendments
Lime 5,000 kg ha-1
Gypsum 2,500 kg ha-1
Lime 5,000 kg ha-1 + Gypsum
2,500 kg ha-1
F-LSD (p=0.05)

180 DAP
2013 2014
6.0
6.2
6.7
7.0
7.4
7.1
9.3
9.7
0.6

0.5

Source: Anikwe et al. (2016)
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Fig. 3 Calendar of pest epidemics in cassava (late rainy season)
Source: Maneechot et al. (2016)

การเก็บเกี่ยว
มันสำปะหลังเป็นพืชอำยุ ยำวโดยปกติอำยุของมัน
สำปะหลังที่เกษตรกรจะมีกำรเก็บเกี่ยวเมื่ออำยุ 9-12 เดือน
อย่ำงไรก็ตำม เกษตรกรที่มีกำรปรับเปลี่ยนพื้นที่หลังฤดูเก็บ
เกี่ยวผลผลิตข้ำวมำปลูกมันสำปะหลัง ทำให้ช่วงเวลำในกำร
ปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังมีอำยุสั้น เพียง 5-6 เดือน
เพื่อให้ทันฤดูกำลปลูกข้ำวปีถัดไป
ปัจจัยที่ทำให้เกษตรกรตัดสินใจเก็บเกี่ยวผลผลิต
นั้นมีหลำยปัจจั ย เช่ น รำคำหัวมันสำปะหลัง ฐำนะทำง
เศรษฐกิจ ฤดูกำล และแรงงำน วิธีเก็บเกี่ยวที่เกษตรกรนิยม
ใช้คือกำรเก็บเกี่ยวด้วยแรงงำนคน สอดคล้องกับลักษณะ
กำรปลูกแบบปักตรงที่มันสำปะหลังสร้ำงหัวได้ดีกว่ำกำร
ปลูกด้วยวิธีกำรวำงแนวนอนหรือกำรปักเฉียงทำให้เก็บ
เกี่ยวง่ำย นอกจำกนี้เกษตรกรผู้ทดสอบปลูกมันสำปะหลัง
หลังนำและเก็บเกี่ยวในช่วง 4-5 เดือน ให้ควำมเห็นว่ำมัน
สำปะหลังพันธุ์ระยอง 72 นั้นเก็บเกี่ยวยำกเนื่องจำกขณะ
ถอนขั้วหัวจะขำดง่ ำยซึ่งต้องเสียแรงงำนในกำรขุด และ
หัวมันสำปะหลังพันธุ์นี้มีสีขำวไม่เป็นที่ต้องกำรของโรงงำน
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รั บซื้ อ (Panyangnoi et al., 2013) ผลผลิ ตของมั น
สำปะหลังที่ได้เพื่อใช้ทั้งในกำรแปรรูปในอุตสำหกรรมแป้ง
และกำรผลิตอำหำรสัตว์ ปริมำณสำรไซยำไนด์ ที่อยู่ในมัน
ส ำปะหลั งจึ งเป็ นสิ่ งที่ ควรค ำนึ งถึ ง เนื่ องจำกกำรสะสม
ปริ ม ำณไซยำไนด์ มี ค วำมสั ม พั น ธ์ กั บ ปริ ม ำณกำรใส่
ไนโตรเจนและส่งผลต่อกำรดูดใช้ไนโตรเจนที่ใบ แสดงให้
เห็นว่ำ ควำมเขียวของใบ (Leaf greenness) ที่วัดได้จำกค่ำ
SPAD มีควำมสัมพั นธ์ กับปริมำณไซยำไนด์ ที่ สะสมในใบ
(LHC = Leaf hydrogen cyanide content) และปริมำณ
ไซยำไนด์ที่สะสมที่รำก (RHC = Root hydrogen cyanide
content) และควำมสัมพันธ์ดังกล่ำวมีแนวโน้มลดลงเมื่อ
เก็บเกี่ยวที่อำยุ 6 เดือนหลังปลูก (Table 6) ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงอำยุมันสำปะหลังกับผลผลิตและกำรสะสมแป้ง
เป็ น สิ่ ง ที่ ค วรค ำนึ ง ถึ ง เช่ น กั น เนื่ อ งจำกเมื่ อ ปลู ก มั น
สำปะหลังต้นฤดูฝน (เดือนพฤษภำคม) ซึ่งกำรสะสมแป้ง
ในหั ว ของทุ ก พั น ธุ์ จ ะเพิ่ ม ขึ้ น จนถึ ง เดื อ นที่ 6 และกำร
สะสมแป้งจะค่อนข้ำงคงที่ในช่วงเดือนพฤศจิกำยนจนถึง
เดือนกุมภำพันธ์ที่เป็นช่วงฤดูแล้ง แต่เมื่อถึงเดือนมีนำคม
เริ่มมีฝนตกจะทำให้กำรสะสมแป้ง ในหัวมันลดลง และ
กลับมำเพิ่มอีกครั้งในเดือนพฤษภำคม กำรสะสมแป้งใน
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หัวมันสำปะหลัง จะเพิ่มขึ้นตำมอำยุจ นถึง 6 เดือนหลัง
ปลูก แต่หลังจำกนั้นกำรขึ้นลงของกำรสะสมแป้งขึ้นอยู่
กั บ ฤดู เ ก็ บ เกี่ ย ว (Kittipadakul et al. 2013) แม้ว่ำมัน
สำปะหลังหลังนำให้ผลผลิตเพียง 3-4 ตัน/ไร่ (Panyangnoi
et al. 2013; Polthanee et al. 2014; Akpan and Udoh,
2017) แต่ยังมีกำรสะสมแป้งอยู่ระหว่ำงร้อยละ 19.6-25.9
สอดคล้องกับรำยงำนของ Olasanmi et al. (2017) ก็ได้
ศึ ก ษำกำรให้ ผลผลิ ต ของมั นส ำปะหลั ง ที่ อำยุ เ ก็ บเกี่ ยว
ต่ำงกัน พบว่ำ จำกกำรศึกษำเริ่มมีกำรสร้ำงรำกที่ระยะ 2
เดือนหลังปลูก ทำให้ผลผลิตที่ระยะเก็บเกี่ยว 7 และ 12
เดื อ นหลั ง ปลู ก มี ค วำมแตกต่ ำ งกั น แสดงให้ เ ห็ น ว่ ำ มั น
สำปะหลังมีกำรดูดใช้ธำตุอำหำรและสะสมแป้งเป็นเวลำ 5
และ 10 เดือนตำมลำดับ และรำยงำนของ Panyapruek et
al. (2016) ได้ศึกษำผลของสำรควบคุมกำรเจริญเติบโตของ
พืชต่อกำรเจริญเติบโตและผลผลิตของมันสำปะหลัง โดย
ทดลองใส่สำร paclobutrazol (PBZ) เมื่อมันสำปะหลังอำยุ
90 วันหลังปลูก สำร PBZ สำมำรถยับยั้งควำมสูงของมัน
สำปะหลังทุกช่วงอำยุอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติ และศึกษำ
คุณภำพแป้งจำกกำรเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังที่อำยุแตกต่ำง
กัน พบว่ำ คุณภำพแป้งของมันสำปะหลังทีไ่ ด้รับอิทธิพลจำก
กำรใสสำรควบคุมกำรเจริญเติบโต PBZ ทำให้ค่ำกำรละลำย
ของแป้ง (solubility) สูงสุด และส่งผลให้ค่ำอุณหภูมิที่ทำให้
แป้งเริ่มพองตัวหรือเริ่มมีควำมหนืดของแป้งต่ำสุด ในระยะ
กำรเจริญเติบโตที่แตกต่ำงกัน นอกจำกนี้กำรนำ PBZ ไปใช้
กับมันสำปะหลังทีอ่ ำยุ 210 วันหลังปลูก ทำให้มันสำปะหลัง
มีผลผลิตหัวมันสำปะหลังและคุณภำพแป้งดีกว่ำกำรใช้ที่
ระยะเวลำปลูก 90 และ 150 วันหลังปลูก อย่ำงไรก็ดี กำรใส่
สำร PBZ ซึ่ ง เป็ น สำรควบคุ ม กำรเจริ ญ เติ บ โตในกลุ่ ม
Triazole จะมีผลทำให้กำรเจริญเติบโตส่วนเหนือดินของพืช
ลดลง โดยเฉพำะทำงด้ำนควำมสูงของต้น ควำมยำวของข้อ
จ ำนวนใบและพื้ นที่ ใบ (Gomathinayagam et al., 2007;
Asami et al., 2000) ผลผลิตของพืชหัวที่เพิ่มขึ้นเมื่อได้รับ
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Triazole อำจเป็ น ผลมำจำก Triazole มี ผ ลในกำรเพิ่ ม
ปริมำณ cytokinin ในพืช จึงมีผลทำให้เนื้อเยื่อเจริญมีกำร
แบ่ ง เซลล์ เ พิ่ ม มำกขึ้ น โดยคุ ณ สมบั ติ ก ำรยั บ ยั้ ง กำร
เจริญเติบโตจะทำให้ปริมำณน้ำตำลหรือกำรเคลื่อนย้ำยแป้ง
ลงสู่ หั วเพิ่ มขึ้ น สอดคล้ องกั บงำนของ Quing-Song and
Xiao-Hui (2011) ทีไ่ ด้ศึกษำกำรใช้สำร CPPU (N-(2-chloro4-pyridyl)-N’-urea แ ล ะ ส ำ ร paclobutrazol (PP333)
พบว่ ำ มี ผ ลต่ อ กำรเพิ่ ม ปริ ม ำณแป้ ง จึ ง เป็ น ประเด็ น
กำรศึกษำต่อไปที่น่ำสนใจในกำรนำ PBZ ไปใช้ในกำรปลูก
มันสำปะหลังปรังหลังนำที่มีอำยุเก็บเกี่ยวสั้นและเพื่อเพิ่ม
คุณภำพผลผลิต
สรุป
กำรใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดหลังฤดูทำนำโดย
ปลูกมันสำปะหลังในนำข้ำวหรือปลูกมันสำปะหลังปรัง นิยม
ปลูกปลำยฤดูฝนโดยเกษตรกรจะเริ่มปลูกประมำณปลำย
เดือนตุลำคมถึงพฤศจิกำยน (ปลำยฤดูฝน) พันธุ์ที่นิยมปลูก
ได้แก่ ระยอง 7 ระยอง 72 และเกษตรศำสตร์ 50 ซึ่งเป็น
พันธุ์ที่รำชกำรส่งเสริม กำรเตรียมดินโดยไถด้วยผำน 3 หรือ
ผำน 7 เพี ยง 1 ครั้ ง และยกร่ องสู ง 25-30 ซม. ปลู กมั น
สำปะหลังตำมทันที ใช้ระยะ 0.8 x 0.8 หรือ 0.8 x 1.0 ม.
ซึ่งดินยังคงมีควำมชื้นหลงเหลืออยู่ประมำณร้อยละ 8-10
กำรเตรียมท่อนพันธุ์ควรแช่ท่อนพันธุ์ก่อนปลูกเพื่อให้เพิ่ม
ควำมงอกกำรเจริญเติบโตและปรำศจำกโรคแมลงได้ดีกว่ำ
กำรไม่ใช้สำร กำรปลูกแบบแนวตั้ง กำรใส่ปุ๋ยสูตร 15-7-18
หรื อ 16-8-16 (ratio 2:1:2 หรื อ 2:1:3 หรื อ 3:1:2) โดย
สำมำรถเก็บเกี่ยวได้ประมำณเดือนพฤษภำคมถึงมิถุนำยน
รวมระยะเวลำประมำณ 5-6 เดือน มีผลผลิตเฉลี่ยประมำณ
3-4 ตั นต่ อไร่ ทั้ งนี้ ผลผลิ ตเมื่ อเก็ บเกี่ ยวในระยะเวลำ 6
เดือนมีเปอร์เซ็นต์แป้งอยู่ระหว่ำงร้อยละ 19.6-25.9
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Table 6 Effect of cassava age, variety and soil moisture on cassava agronomic traits
Parameter
(Unit)
Age (F1)
4 MAP
5 MAP
6 MAP
F-test
Variety (F2)
HNT
KU 50
F-test
Water (F3)
0 mm
5 mm
F-test
F-test
Replication
F1 x F2
F1 x F3
F2 x F3
F1 x F2 x
F3

SPAD

PH
(cm)

RW
(g plant-1)

SW
(g plant-1)

41.3a
38.1b
37.3b
**

127
148
147
ns

389b
683ab
960a
**

34.9b
42.9a
**

145
137
ns

41.2a
36.6b
**
ns
ns
ns
ns
ns

HI

SM
(%)

LWC
(%)

RHC

LHC
(mg kg-1)

581
743
800
ns

0.36b 9.7b
0.44ab 20.0a
0.46a 14.5b
*
**

93b
97a
93b
**

127
113
104
ns

501
507
491
ns

478b
877a
**

731
685
ns

0.34b
0.51a
**

13.2
16.2
ns

94
95
ns

46b
184a
**

315b
685a
**

121b
161a
**

204b
1150a
**

344b
1072a
**

0.36b
0.49a
**

8.7b
20.8a
**

92b
97a
**

142a
87b
**

509
491
ns

ns
ns
ns
ns
ns

ns
ns
**
*
ns

ns
ns
ns
ns
ns

ns
ns
ns
ns
ns

ns
ns
**
ns
ns

ns
ns
*
ns
ns

*
ns
ns
*
ns

ns
ns
ns
ns
ns

Remarks: SPAD = Leaf greenness; PH = Plant height; RW = Root weight; SW = Stem and leaf weight; HI = Harvest index; SM = Soil moisture;
LWC = Relative water content; RHC = Root hydrogen cyanide content; LHC = Leaf hydrogen cyanide content; MAP = Months after planting.
* = Significantly different at 95% confident level.** = Significantly different at 99% confident level. ns = Not significantly different
a, b = mean values with a lower case superscript letter are significantly different at 95% confident level.
Source: Srihawong et al. (2015)
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