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ผลของการเตรียมดิน การใสเพอรไลต และการแกะตาทอนพันธุที่มีตอการเจริญเติบโต
ผลผลิต และปริมาณแปงมันสําปะหลังเมื่อปลูกในดินชุดรอยเอ็ด
Effect of soil preparation, perlite application and bud- detaching stake on growth,
yield and starch content of cassava grown in Roi-et soil series
สมโภชน แกวระหัน1, อนันต พลธานี2*, สงัด ปญญาพฤกษ1 และ อรุณี พรมคําบุตร2
Sompoth Kaewrahan1, Anan Polthanee2*, Sa-ngad Panjapreuk1 and Arunee Promkhambut2
บทคัดยอ: วัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อศึกษาผลของการเตรียมดิน การใสเพอรไลต และแกะตาทอนพันธุที่มีตอการเจริญเติบโต
ผลผลิต และ เปอรเซ็นตแปงของมันสําปะหลังที่ปลูกในดินชุดรอยเอ็ด ทําการศึกษาที่สถานีทดลองและฝกอบรมเกษตรกรรม
รอยเอ็ด อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด ใชแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design จํานวน 4 ซ้ํา
ประกอบดวย 4 กรรมวิธี คือ (1) ไถพรวน 2 ครั้ง ไมแกะตาทอนพันธุ (M1) (2) ไถพรวน 2 ครั้ง ขุดหลุม และไมแกะตาทอนพันธุ
(M2) (3) ไถพรวน 2 ครั้ง ขุดหลุม แกะตาทอนพันธุ (M3) และ (4) ไถพรวน 2 ครั้ง ขุดหลุม ใสเพอรไลต และแกะตาทอนพันธุ
(M4) ทุกกรรมวิธีใสปุยชีวภาพอัตรา 400 กิโลกรัมตอไร ผลการทดลองพบวา การเตรียมดินโดยการไถพรวน 2 ครั้ง ขุดหลุมปลูก
การใสเพอรไลต และแกะตาทอนพันธุ ไมมีผลทําใหการเจริญเติบโต น้ําหนักตนแหง น้ําหนักใบแหง มีความแตกตางทางสถิติที่
อายุ 12 เดือน แตมีผลทําใหน้ําหนักหัวแหงตอตนมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ผลผลิตหัวสดตอไรของมันสําปะหลัง
อายุ 12 เดือนไมมีความแตกตางทางสถิติ แตมีแนวโนมวา M2 ไดผลผลิตมันสําปะหลังสูงสุด (6.9 ตัน/ไร) การเตรียมดินโดยการ
ขุดหลุมปลูก การใสเพอรไลต และแกะตาทอนพันธุ ไมมีผลทําใหเปอรเซ็นตแปงของหัวมันสําปะหลังอายุ 12 เดือน มีความ
แตกตางทางสถิติ แตมีแนวโนมวา M3 ไดเปอรเซ็นตแปงสูงสุด (22.3%) การใสปุยชีวภาพอัตรา 400 กิโลกรัมตอไร ใหธาตุ
ไนโตรเจนและฟอสฟอรัสไมเพียงพอสําหรับการเจริญเติบโตของมันสําปะหลัง หากมีการเพิ่มธาตุไนโตรเจนและฟอสฟอรัสใน
ดินจะสามารถชวยเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลังไดอีก
คําสําคัญ: มันสําปะหลัง ขุดหลุมปลูก แกะตาทอนพันธุ
Abstract: The objectives of this research were to study the effects of soil preparation, perlite application and bud-detaching
stake on growth, yield and starch content of cassava grown in Roi-et soil series. The experiment was conducted at Roi-et
Agricultural Experiment and Training Station, Sri-somdet district, Roi-et province. A Randomized Complete Block design with
four replications was used in this study. The treatments included: (1) tillage twice (tractor) and using non- bud detaching stake
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(M1), (2) tillage twice (tractor) following with hole digging and using non- bud detaching stake (M2), (3) tillage twice (tractor)
following with hole digging and using bud-detaching stake (M3) and (4) tillage twice (tractor) following with hole digging,
using buddetaching stake and perlite application (M4). Bio-fertilizer at the rate of 400 kg/rai was applied in all plots. The
results showed that tillage twice following with hole digging, perlite application and using bud-detaching stake treatments
(M4) did not significantly affect stem dry weight, leaf dry weight per plant but significantly affected root dry weight per plant
at harvest. However, fresh root yield per rai of cassava at harvest was not affected. M2 treatment tended to give maximum root
yield (6.9 ton/rai). The soil preparation of tillage twice following with hole digging, perlite application, and using buddetaching stake (M4) did not show any significant effect on starch contents. However, M3 tended to give the highest starch
content (22.3%). Application of bio-fertilizer at the rate of 400 kg/rai provided insufficient N and P for cassava growth. It is
recommended that higher N and P application is the strategy to increase cassava yield.
Key words: Cassava, hole digging, bud-detaching stake

บทนํา
มันสําปะหลัง (Manihot esculenta Crantz)
เป น พื ช เศรษฐกิ จ ที่ สํ า คั ญ พื ช หนึ่ ง ของประเทศไทย
แหลงผลิตใหญอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพื้นที่
ปลูกรอยละ 52 ของพื้นที่ปลูกทั้งประเทศ (สํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร, 2552) มันสําปะหลังใชประโยชน
ไดทั้งเปนอาหารสัตวและเปนพืชพลังงาน โดยเฉพาะ
การผลิ ต แอลกอฮอล จึ ง ทํ า ให ค วามต อ งการทั้ ง
ภายในประเทศและต า งประเทศเพิ่ ม ขึ้ น เป น ลํ า ดั บ
อยางไรก็ตาม ปริมาณผลผลิตตอไรที่เกษตรกรผลิตได
เฉลี่ย 3.57 ตันตอไร ยังอยูในเกณฑต่ํา มันสําปะหลังมี
ศักยภาพที่จะเพิ่มผลผลิตไดอีกหากมีการจัดการดินและ
พืชที่เหมาะสม การไถดินใหลึกจะเพิ่มความสามารถใน
การเก็บกักความชื้นในดินไดมากขึ้นและมันสําปะหลัง
ลงหัวไดงาย ( โอภาษ, 2550) พืชดูดธาตุอาหารไดดี
(ทัศนียและประทีป, 2550) เพอรไลต (perlite) คือหิน
ภูเขาไฟประกอบดวยธาตุตางๆ ที่เปนประโยชนตอการ
เจริญเติบโตของพืชและมีคุณสมบัติดูดความชื้นไดดี
(รินธรรม, 2546) การปลูกมันสําปะหลังโดยการเตรียม
ดินขุดหลุมปลูกกวาง 1 x 1 เมตร ลึก 1 เมตร ที่กน
หลุมใสเพอรไลต 20 กรัม หวานใหทั่วกนหลุม ใชทอน
พันธุยาว 100 เซนติเมตร สับตาออก 9 ตา ปกปลูกกลาง

หลุ ม ให มิ ด 9 ตาและใส ปุ ย จุ ลิ น ทรี ย 2 กิ โ ลกรั ม
สามารถเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลังได (สิทธิชัย, 2551)
วัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อศึกษาผลของการเตรียม
ดิน ขุดหลุมปลูก ใสเพอรไลต และแกะตาทอนพันธุที่มี
ต อ การเจริ ญ เติ บ โต ผลผลิ ต หั ว และปริ ม าณแป ง มั น
สําปะหลัง
วิธีการศึกษา
ทําการทดลองที่สถานีทดลองและฝกอบรม
เกษตรกรรม อํ า เภอศรี ส มเด็ จ จั ง หวั ด ร อ ยเอ็ ด ใน
ระหวางเดือนกรกฎาคม 2552- เดือนกรกฎาคม 2553
ดินที่ปลูกเปนดินชุดรอยเอ็ด (0.42% OM, 0.03% N,
8.0 ppm Available P และ 38 ppm Exchangeable K)
ใชแผนการทดลองแบบ RCBD จํานวน 4 ซ้ํา
ประกอบด ว ย 4 กรรมวิ ธี คื อ (1) ไถพรวน 2 ครั้ง ใช
ทอนพันธุไมแกะตา (M1) (2) ไถพรวน 2 ครั้ง ขุดหลุม
ขนาด 50 x 50 ซม. ลึก 50 ซม. ใชทอนพันธุไมแกะตา
(M2) (3) ไถพรวน 2 ครั้ง ขุดหลุมขนาด 50 x 50 ซม.
ลึก 50 ซม. ใชทอนพันธุแกะตา (M3) และ (4) ไถพรวน
2 ครั้ง ขุดหลุมขนาด 50 x 50 ซม. ลึก 50 ซม. ใชทอน
พันธุแกะตา และใสเพอรไลตอัตรา 30 กก. ตอไร รอง
กนหลุม (M4) ทุกกรรมวิธีใสปุยชีวภาพ (1.24% N, 516
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ppm Available P และ 7,164 ppm Exchangeable K)

อั ต ร า 4 0 0 ก ก . ต อ ไ ร ใ ช มั น สํ า ป ะ ห ลั ง พั น ธุ
ppm Available P และ 7,164 ppm Exchangeable K)
เกษตรศาสตร 50 ระยะปลูก 1 x 1 เมตร วิธีปลูกแบบ
อั ต ร า 4 0 0 ก ก . ต อ ไ ร ใ ช มั น สํ า ป ะ ห ลั ง พั น ธุ
ปก เมื่อมันสําปะหลังอายุ 3, 6, 9 และ 12 เดือน วัดการ
เกษตรศาสตร 50 ระยะปลูก 1 x 1 เมตร วิธีปลูกแบบ
เจริญเติบโตของพืช วิเคราะหปริมาณความเขมขนของ
ปก เมื่อมันสําปะหลังอายุ 3, 6, 9 และ 12 เดือน วัดการ
ธาตุอาหาร ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม
เจริญเติบโตของพืช วิเคราะหปริมาณความเขมขนของ
ในใบอายุ 9 และ 12 เดือน วัดผลผลิตหัวมันสําปะหลัง
ธาตุอาหาร ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม
องค ป ระกอบผลผลิ ต และเปอร เ ซ็ น ต แ ป ง ในหั ว มั น
ในใบอายุ 9 และ 12 เดือน วัดผลผลิตหัวมันสําปะหลัง
สําปะหลังที่อายุเก็บเกี่ยว (12 เดือน) วิเคราะหสถิติ หา
องค ป ระกอบผลผลิ ต และเปอร เ ซ็ น ต แ ป ง ในหั ว มั น
ความแปรปรวนขอมูลของแตละลักษณะตามแผนการ
สําปะหลังที่อายุเก็บเกี่ยว (12 เดือน) วิเคราะหสถิติ หา
ทดลองแบบ RCBD และเปรียบเทียบความแตกตางของ
ความแปรปรวนขอมูลของแตละลักษณะตามแผนการ
กรรมวิธีโดยวิธี LSD
ทดลองแบบ RCBD และเปรียบเทียบความแตกตางของ
กรรมวิธีโดยวิธี LSD
ผลการศึกษา
ผลการศึกษา
การเจริญเติบโต
การเตรี ย มดินโดยไถพรวน 2 ครั้ ง ขุ ดหลุ ม
การเจริญเติบโต
ปลูก ใสเพอรไลต และแกะตาทอนพันธุ ไมมีผลทําให
การเตรี ย มดินโดยไถพรวน 2 ครั้ ง ขุ ดหลุ ม
น้ําหนักแหงใบ (Figure 1A) น้ําหนักแหงตน (Figure
ปลูก ใสเพอรไลต และแกะตาทอนพันธุ ไมมีผลทําให
1B) ที่อายุตางๆ มีความแตกตางทางสถิติ แตมีแนวโนม
น้ําหนักแหงใบ (Figure 1A) น้ําหนักแหงตน (Figure
ว า การไถพรวน 2 ครั้ ง ขุด หลุ ม ปลู ก และไม แ กะตา
1B) ที่อายุตางๆ มีความแตกตางทางสถิติ แตมีแนวโนม
ทอนพันธุ ใหน้ําหนักแหงใบและหัวสูงสุดที่ระยะเก็บ
ว า การไถพรวน 2 ครั้ ง ขุด หลุ ม ปลู ก และไม แ กะตา
เกี่ยว (Figure 1 A and B) ในขณะที่ การไถพรวน 2
ทอนพันธุ ใหน้ําหนักแหงใบและหัวสูงสุดที่ระยะเก็บ
ครั้ง ขุดหลุมปลูก แกะตาทอนพันธุ และใสเพอรไลต มี
เกี่ยว (Figure 1 A and B) ในขณะที่ การไถพรวน 2
ผลทําใหน้ําหนักหั วแหงตอตนระยะเก็บเกี่ยวมีความ
ครั้ง ขุดหลุมปลูก แกะตาทอนพันธุ และใสเพอรไลต มี
แตกตางกันทางสถิติ (Figure 1C)
ผลทําใหน้ําหนักหั วแหงตอตนระยะเก็บเกี่ยวมีความ
ผลผลิตและเปอรเซ็นตแปงระยะเก็บเกี่ยว
แตกตางกันทางสถิติ (Figure 1C)
การเตรียมดินไถพรวน 2 ครั้ง ขุดหลุมปลูก
ผลผลิตและเปอรเซ็นตแปงระยะเก็บเกี่ยว
ใส เ พอร ไ ลต และแกะตาท อ นพั น ธุ ไม มี ผ ลทํ า ให
การเตรียมดินไถพรวน 2 ครั้ง ขุดหลุมปลูก
จํานวนหัวตอตน น้ําหนักหัวสดตอตน ผลผลิตหัวสด
ใส เ พอร ไ ลต และแกะตาท อ นพั น ธุ ไม มี ผ ลทํ า ให
ตอ ไร และเปอรเ ซ็ น ต แ ป งของมั น สํา ปะหลัง อายุ 12
จํานวนหัวตอตน น้ําหนักหัวสดตอตน ผลผลิตหัวสด
เดือน มีความแตกตางทางสถิติ (Table 1) แตมีแนวโนม
ตอ ไร และเปอรเ ซ็ น ต แ ป งของมั น สํา ปะหลัง อายุ 12
วา การไถพรวน 2 ครั้ง ขุดหลุมปลูกและใชทอนพันธุ
เดือน มีความแตกตางทางสถิติ (Table 1) แตมีแนวโนม
ไมแกะตา ใหผลผลิตหัวสดตอไรสูงสุด 6.85 ตันตอไร
วา การไถพรวน 2 ครั้ง ขุดหลุมปลูกและใชทอนพันธุ
และ การไถพรวน 2 ครั้ง ขุดหลุมปลูก และแกะตาทอน
ไมแกะตา ใหผลผลิตหัวสดตอไรสูงสุด 6.85 ตันตอไร
พันธุ ใหเปอรเซ็นตแปงสูงสุด 22%
และ การไถพรวน 2 ครั้ง ขุดหลุมปลูก และแกะตาทอน
พันธุ ใหเปอรเซ็นตแปงสูงสุด 22%
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ความเขมขนธาตุอาหารในใบ
การเตรียมดินไถพรวน 2 ครั้ง ขุดหลุมปลูก
ความเขมขนธาตุอาหารในใบ
การใสเพอรไลต และแกะตาทอนพันธุ ไมมีผลทําให
การเตรียมดินไถพรวน 2 ครั้ง ขุดหลุมปลูก
ความเข ม ข น ธาตุ ไ นโตรเจน ฟอสฟอรั ส และ
การใสเพอรไลต และแกะตาทอนพันธุ ไมมีผลทําให
โพแทสเซียมในใบมันสําปะหลังอายุ 9 และ 12 เดือนมี
ความเข ม ข น ธาตุ ไ นโตรเจน ฟอสฟอรั ส และ
ความแตกตางทางสถิติ (Table 2) แตมีแนวโนมทําให
โพแทสเซียมในใบมันสําปะหลังอายุ 9 และ 12 เดือนมี
ความเข ม ข น ธาตุ ไ นโตรเจนสู ง สุ ด ที่ อ ายุ 9 เดื อ น
ความแตกตางทางสถิติ (Table 2) แตมีแนวโนมทําให
(4.02%) และทําใหโพแทสเซียมในใบมันสําปะหลัง
ความเข ม ข น ธาตุ ไ นโตรเจนสู ง สุ ด ที่ อ ายุ 9 เดื อ น
สูงสุดที่อายุ 12 เดือน (2.19 %) ในขณะที่ การไถพรวน
(4.02%) และทําใหโพแทสเซียมในใบมันสําปะหลัง
2 ครั้ง และใชทอนพันธุไมแกะตา ทําใหมันสําปะหลัง
สูงสุดที่อายุ 12 เดือน (2.19 %) ในขณะที่ การไถพรวน
มีความเขมขนธาตุฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมในใบ
2 ครั้ง และใชทอนพันธุไมแกะตา ทําใหมันสําปะหลัง
สู ง สุ ด ที่ อ ายุ 9 เดื อ น คื อ 0.231%
และ 2.015%
มีความเขมขนธาตุฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมในใบ
ตามลําดับ และที่อ ายุ 12 เดือน ทํ าใหมันสําปะหลังมี
สู ง สุ ด ที่ อ ายุ 9 เดื อ น คื อ 0.231%
และ 2.015%
ความเขมขนธาตุไนโตรเจนและธาตุฟอสฟอรัสสูงสุด
ตามลําดับ และที่อ ายุ 12 เดือน ทํ าใหมันสําปะหลังมี
ไดแก 3.64% และ 0.227% ตามลําดับ (Table 2)
ความเขมขนธาตุไนโตรเจนและธาตุฟอสฟอรัสสูงสุด
ไดแก 3.64% และ 0.227% ตามลําดับ (Table 2)
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จากการศึกษาครั้งนี้ พบวา การแกะตาทอ น
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พั น ธุ ไ ม ไ ด มี ผ ลช ว ยในการเพิ่ ม จํ า นวนหั ว ต อ ต น แต
สอดคลอ งกั บ การรายงานของ สิ ท ธิชัย (2551) และ
ส ง ผลใหก ารงอกของรากหรื อ หัว ลดลง ซึ่ง ให ผ ลไม
แนวหนา (2552) ซึ่งรายงานวา การแกะตาทอนพันธุ
สอดคลอ งกั บ การรายงานของ สิ ท ธิชัย (2551) และ
เปนวิธีการหนึ่งในการเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลัง สวน
แนวหนา (2552) ซึ่งรายงานวา การแกะตาทอนพันธุ
การขุดหลุมปลูกมันสําปะหลังมีแนวโนมทําใหผลผลิต
เปนวิธีการหนึ่งในการเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลัง สวน
มันสําปะหลังสูงขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับการปลูกโดย
การขุดหลุมปลูกมันสําปะหลังมีแนวโนมทําใหผลผลิต
ไถพรวน 2 ครั้ง ทั้งนี้อาจเนื่องจากการขุดหลุมปลูกทํา
มันสําปะหลังสูงขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับการปลูกโดย
ใหการเจริญเติบโตของหัวมันสําปะหลังเปนไปดวยดี
ไถพรวน 2 ครั้ง ทั้งนี้อาจเนื่องจากการขุดหลุมปลูกทํา
ซึ่งเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการใชธาตุอาหารในดินที่
ใหการเจริญเติบโตของหัวมันสําปะหลังเปนไปดวยดี
มีอยู รวมทั้งที่ไดจากปุยชีวภาพ การใสเพอรไลตเพื่อ
ซึ่งเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการใชธาตุอาหารในดินที่
ชวยดูดซับความชื้นในบริเวณรากมันสําปะหลังไมได
มีอยู รวมทั้งที่ไดจากปุยชีวภาพ การใสเพอรไลตเพื่อ
ส ง ผลให ผ ลผลิ ต มั น สํ า ปะหลั ง สู ง ขึ้ น ทั้ ง นี้ อ าจจะ
ชวยดูดซับความชื้นในบริเวณรากมันสําปะหลังไมได
เนื่ อ งจากความชื้ น มี เ พี ย งพอตลอดฤดู ป ลู ก และจาก
ส ง ผลให ผ ลผลิ ต มั น สํ า ปะหลั ง สู ง ขึ้ น ทั้ ง นี้ อ าจจะ
การศึกษาครั้งนี้ทุกกรรมวิธีไมมีการใสปุยเคมี ผลผลิต
เนื่ อ งจากความชื้ น มี เ พี ย งพอตลอดฤดู ป ลู ก และจาก
การศึกษาครั้งนี้ทุกกรรมวิธีไมมีการใสปุยเคมี ผลผลิต
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Figure 1 Leaf dry weight (A), stem dry weight (B) and root dry weight (C) of cassava grown under different
treatments at 3, 6, 9 and 12 months after planting.
Table 1 Number of roots per plant, fresh root weight per plant, fresh root weight per rai and starch content (%) of
cassava grown under different treatments at 12 months after planting.
Treatment
no hole digging+ non-bud detaching
hole digging+ non-bud-detaching
hole digging+ bud detaching
hole digging+ bud detaching+ perlite
F-test
CV (%)
1/
ns = non significant

No. of root/plant
9.40
8.55
7.60
6.30
ns1/
18.39

fresh root weight
(kg/plant)
4.98
5.37
4.58
3.86
ns
16.80

fresh root yield
(t/rai)
6.35
6.85
5.85
4.95
ns
16.29

starch content
(%)
21.98
20.75
22.33
19.98
ns
5.63

Table 2 N, P and K contents in cassava leaves grown under different treatments at 9 and 12 months after planting.
Treatment

no hole digging+ non-bud detaching
hole digging+ non-bud-detaching
hole digging+ bud detaching
hole digging+ bud detaching+ perlite
F-test
CV (%)
1/
ns = non significant

N
(%)
3.97
3.71
3.94
4.02
ns1/
8.36

Nutrient content in cassava leaves
9 months
12 months
P
K
N
P
(%)
(%)
(%)
(%)
0.23 2.02
3.64
0.23
0.19 1.80
3.38
0.18
0.22 1.86
3.19
0.20
0.20 1.93
3.33
0.20
ns
ns
ns
ns
15.49 9.57
7.20 13.12

K
(%)
2.12
2.13
2.05
2.19
ns
11.81

