
แผนงานวิจัยท่ี 3  มันสําปะหลัง 

โครงการวิจัยท่ี 2  วิจัยและพัฒนามันสําปะหลัง 

 กิจกรรมที่ 2  ศึกษาวิจัยการใชปจจัยการผลิตตอผลผลิตของพันธุมันสําปะหลัง 

 กิจกรรมยอยท่ี 2.1 การศึกษาวิจัยการจัดการน้ําสําหรับการปลูกมันสําปะหลัง    

ช่ือการทดลอง(ภาษาไทย) 2.1.4 ศึกษาระยะเวลาหลังน้ําทวมขังตอคุณภาพแปงและผลผลิตมันสําปะหลัง 

ชื่อการทดลอง(ภาษาอังกฤษ) 2.1.4  Study period after flooding on the flour quality and 

yield of   cassava  

คณะผูดําเนินงาน 

เมธาพร  พุฒขาว1/         ศรีสุดา  ทิพยรักษ2/   

วัลลีย  อมรพล3/      อภิชาติ  เมืองซอง4/        ณิชารีย  มณีชาติ1/ 

      

บทคัดยอ 

 การศึกษาระยะเวลาหลังน้ําทวมขังตอคุณภาพแปงและผลผลิตมันสําปะหลังมีวัตถุประสงคเพ่ือ ศึกษา

การเปล่ียนแปลงของผลผลิตมันสําปะหลังเรื่องสีของเน้ือหัว คุณภาพแปงรวมท้ังผลผลิตหัวสดหลังจากน้ําทวม

ขังนาน 7 วันแลวปลอยท้ิงไวระยะหน่ึง เพื่อเปนขอมูลใหเกษตรกรใชในการตัดสินใจเมื่อฝนตกหนักเกิดภาวะน้ํา

ทวมหรือน้ําขังนานๆ จําเปนตองรีบเก็บเก่ียวผลผลิตมันสําปะหลังหรือไม ดําเนินการทดลองในพื้นท่ีของ

เกษตรกร จังหวัดนครราชสีมา สภาพดินเปนดินรวนปนทราย โดยปลูกมันสําปะหลังจํานวน 3 พันธุคือ ระยอง 

5 ระยอง 9 และหวยบง 60 ในทอซีเมนต ขนาดเสนผานศูนยกลาง 80 เซนติเมตร สูง 50 เซนติเมตร ระยะหาง

ระหวางทอ 1.5 เมตร เมื่อมันสําปะหลังอายุ 6 เดือนปลอยน้ําทวมขังนาน 7 วัน แลวปลอยท้ิงไวระยะเวลา

ตางๆ กัน  หลังจากน้ันเก็บเกี่ยวผลผลิต พบวา ระหวางทําการทดลองตามกรรมวิธีท่ีกําหนด มีฝนตกคอนขาง

บอย จํานวนวันฝนตก 18 วันและปริมาณน้ําฝนคอนขางมาก โดยมีปริมาณนํ้าฝนรวมเดือนกันยายน 2555 

จํานวน 124.3 มิลลิเมตร สงผลใหหัวมันสําปะหลังสดทุกกรรมวิธีเนาท้ังหมด ไมสามารถวัดปริมาณผลผลิต 

และคุณภาพแปงได  

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสโครงการวิจัย  01-07-49-02-01-01-04-51 
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1/   สถาบันวิจัยพืชไรและพืชทดแทนพลังงาน  กรมวิชาการเกษตร  ลาดยาว  จตุจักร  กรุงเทพฯ  10900 
2/   ศูนยวิจัยพืชไรขอนแกน สถาบันวิจัยพืชไรและพืชทดแทนพลังงาน  ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000 
3/   ศูนยวิจัยพืชไรระยอง สถาบันวิจัยพืชไรและพืชทดแทนพลังงาน  ต.หวยโปง อ.เมือง จ.ระยอง 21150 
4/   ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา  สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 4 อ.สีคิ้ว   

     จ. นครราชสีมา 30140 

คํานํา 

 การปลูกมันสําปะหลังของประเทศไทยสวนใหญจะอาศัยนํ้าฝน ผลผลิตท่ีไดจึงผันแปรตามปริมาณ

นํ้าฝน ปใดเกิดสภาพฝนท้ิงชวงนาน ตนมันสําปะหลังเจริญเติบโตไมดีหรือเกิดภาวะนํ้าทวมขังเกิดปญหาหัวเนา 

ผลผลิตท่ีไดจะคอนขางตํ่า แมวาการท่ีมันสําปะหลังไดรับนํ้าสามารถเพ่ิมผลผลิตมันสําปะหลังได แตน้ําท่ีมาก

เกินความจําเปนอาจสงผลใหมันสําปะหลังเนาเสียได  จากการทดลองของวารีย และคณะ(2552) พบวาเม่ือ

ปลูกมันสําปะหลังในทอซีเมนต  3 พันธุ คือระยอง 5 ระยอง 72 และ CMR35-22-196 สภาพดินเปนดินรวน

ปนทราย เมื่ อปลอยน้ํ าท วม ขังนาน 7 วัน พบวา หั วมันสํ าปะหลั งไม เน า สี เน้ือหัวเปน สีขาวปกติ   

 โรครากและหัวเนาเปนโรคท่ีมีความสําคัญมาก ทําใหผลผลิตสูญเสียโดยตรง โดยเฉพาะในแหลงท่ีดิน

ระบายน้ําไดยาก ฝนตกชุกเกินไปหรือในพื้นท่ีท่ีเคยปลูกกาแฟ ยาง หรือเปนปาไมมาแลว ในบางครั้งสามารถ

พบไดในแหลงท่ีดินมีการชะลางสูง (อรุณี, 2547)  โรคนี้สามารถเกิดไดท้ังระยะตนกลา และระยะท่ีลงหัวแลว 

โรครากและหัวเนาเกิดจากเชื้อราสาเหตุหลายชนิด ท่ีสําคัญ คือ เช้ือราในสกุล Fusarium spp. Diplodia 

spp. Phytophthora spp. โดยเฉพาะอยางย่ิง P. drechsleri และ Pythium spp. ในประเทศไทยจากการ

สํารวจพบ 3 ชนิดคือ โรคหัวเนาเละ (Phytophthora Root Rot หรือ Wet Rot) เชื้อสาเหตุ Phytophtora 

drechsleri เชื้อโรคน้ีจะเกิดกับมันสําปะหลังท้ังในระยะกลาและลงหัวแลว มักจะพบในบริเวณท่ีดินมีระบบนํ้า

ยาก และอยูใกลกับทางน้ําหรือคลอง โรคน้ีอาจทําความเสียหายถึง 80 เปอรเซ็นต โรคหัวเนาแหง (Dry Root 

Rot หรือ White Thread) เชื้อสาเหตุ Rigidoporus (Fomes) lignosus เปนโรคท่ีพบมากในตางประเทศ 

โดยเฉพาะในอัฟริกา ลาตินอเมริกา และเอเชียบางประเทศ ในประเทศไทยเคยพบท่ีจังหวัดจันทบุรี และโรค

เนาคอดิน (Damping off or Corticium root rot)  เชื้อสาเหตุ Corticium (Sclerotuim rolfsii) เกิดไดทุก

ระยะของการเจริญเติบโต มักจะพบในระยะทอนพันธุเริ่มงอกอายุประมาณ 3-4 นอกจากน้ีในบางบริเวณท่ีลุม

และมีสภาพอากาศชื้นมาก (สุนีและเสนห, 2537) 

  

วิธีดําเนินการและอุปกรณ 

อุปกรณ   

 - พันธุมันสําปะหลัง จํานวน 3 พันธุ คือ ระยอง 5 ระยอง 9 และหวยบง 60 

 - ทอซีเมนต จํานวน 45 ทอ 

 - ปมน้ํา และสายยางใหน้ํา 

 - ปุยเคมีสูตร 15-7-18  
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 - สารเคมีไทอะมีโทแซม 

 - เครื่องชั่ง และเครื่องวัดแปง Reinmann scale 

วิธีการ 

 วางแผนการทดลองแบบ Split Plot Design จํานวน 3 ซ้ํา ปจจัยหลักคือ ระยะเวลาขังนํ้าหลังน้ําทวม

แลว 7 วัน 5 ระดับ (กรรรมวิธี) คือ  

กรรมวิธีท่ี 1 ปลอยนํ้าเต็มทอซีเมนตนาน 7 วัน หลังจากนั้นปลอยท้ิงไวอีก  28 วัน จึงเก็บเกี่ยวผลผลิต 

กรรมวิธีท่ี 2 ปลอยนํ้าเต็มทอซีเมนตนาน 7 วัน หลังจากนั้นปลอยท้ิงไวอีก  21 วัน จึงเก็บเกี่ยวผลผลิต 

กรรมวิธีท่ี 3 ปลอยนํ้าเต็มทอซีเมนตนาน 7 วัน หลังจากนั้นปลอยท้ิงไวอีก  14 วัน จึงเก็บเกี่ยวผลผลิต 

กรรมวิธีท่ี 4 ปลอยนํ้าเต็มทอซีเมนตนาน 7 วัน หลังจากนั้นปลอยท้ิงไวอีก  7 วัน จึงเก็บเก่ียวผลผลิต 

กรรมวิธีท่ี 5 ปลอยนํ้าเต็มทอซีเมนตนาน 7 วัน หลังจากนั้นจึงเก็บเก่ียวผลผลิต 

 ปจจัยรองคือ พันธุมันสําปะหลังจํานวน 3 พันธุคือ ระยอง 5 ระยอง 9 และหวยบง 60  โดยปลูก 

มันสําปะหลังตามกรรมวิธีท่ีกําหนดในทอซีเมนต ตัดทอนพันธุยาว 25 เซนติเมตร กอนปลูกแชทอนพันธุ 

มันสําปะหลังในสารเคมีไทอะมีโทแซม ใสปุยสูตร 15-7-18 อัตรา 50 กิโลกรัมตอไร (คํานวณใสตอตน) 

ระยะหางระหวางทอ 1.5 เมตร เมื่อมันสําปะหลังอายุ 8 เดือนปลอยน้ําทวมขังนาน 7 วันแลวปลอยท้ิงไว

ระยะเวลาตางๆ กัน หลังจากน้ันเก็บเกี่ยวผลผลิต บันทึกขอมูลผลผลิต และคุณภาพแปง  

 

ระยะเวลาดําเนินการ  

ตุลาคม 2553 – กันยายน 2555 

 

สถานท่ีดําเนินการ 

แปลงเกษตรกร จังหวัดนครราชสีมา 

  

ผลการทดลองและวิจารณ 

 ใชพันธุมันสําปะหลังจํานวน 3 พันธุคือ ระยอง 5 ระยอง 9 และหวยบง 60 สาเหตุท่ีเลือกใชพันธุ

ระยอง 5 เน่ืองจากมีการปรับตัวไดดีทุกสภาพแวดลอม พันธุระยอง 9 เน่ืองจากเปนพันธุใหมของกรมวิชาการ

เกษตร ใหผลผลิตหัวสดและแปงคอนขางสูง และพันธุหวยบง 60 เน่ืองจากเปนตัวแทนพันธุของหนวยงานอื่น

(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรรวมกับมูลนิมันสําปะหลังแหงประเทศไทย) ใหผลผลิตหัวสดและแปงคอนขางสูง

เชนกัน ปลูกในทอซีเมนตขนาดเสนผานศูนยกลาง 80 เซนติเมตร สูง 50 เซนติเมตร เม่ือมันสําปะหลังอายุ 6 

เดือน (ภาพท่ี 1) ใหนํ้าตามกรรมวิธีท่ีกําหนด คือ กรรมวิธีท่ี 1 ปลอยนํ้าเต็มทอซีเมนตนาน 7 วัน หลังจากนั้น

ปลอยทิ้งไวอีก 28 วัน จึงเก็บเกี่ยวผลผลิต กรรมวิธีท่ี 2 ปลอยนํ้าเต็มทอซีเมนตนาน 7 วัน หลังจากนั้นปลอย

ท้ิงไวอีก  21 วัน จึงเก็บเกี่ยวผลผลิต กรรมวิธีท่ี 3 ปลอยน้ําเต็มทอซีเมนตนาน 7 วัน หลังจากน้ันปลอยท้ิงไว

อีก  14 วัน จึงเก็บเกี่ยวผลผลิต กรรมวิธีท่ี 4 ปลอยนํ้าเต็มทอซีเมนตนาน 7 วัน หลังจากนั้นปลอยท้ิงไวอีก  7
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วัน จึงเก็บเกี่ยวผลผลิต และกรรมวิธีท่ี 5 ปลอยน้ําเต็มทอซีเมนตนาน 7 วัน หลังจากนั้นจึงเก็บเกี่ยวผลผลิต  

การใหน้ําจะใหน้ําเต็มทอซีเมนตตลอดท้ัง 7 วัน (ภาพท่ี 2) สาเหตุท่ีขังน้ําไวนาน 7 วัน แลวปลอยท้ิงไวตาม

ระยะเวลาตางๆ กัน เนื่องจากการทดลองของวารีย และคณะ(2552) พบวาเมื่อปลูกมันสําปะหลังในทอซีเมนต 

สภาพดินเปนดินรวนปนทราย เมื่อปลอยนํ้าทวมขังนาน 7 วัน แลวเก็บเกี่ยวผลผลิต พบวา ผลผลิต 

หัวมันสําปะหลังไมเนาเสีย สีเน้ือหัวยังคงเปนสีขาวปกติ แสดงวานํ้าทวมขังนาน 7 วัน แลวเก็บเกี่ยวผลผลิต

ทันที ผลผลิตมันสําปะหลังไมไดความเสียหาย 

                                                               
 

ภาพที่ 1 สภาพแปลงทดลองมันสําปะหลังอายุ 6 เดือนกอนการใหนํ้า 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 ลักษณะการใหนํ้าแปลงทดลอง      

  จากการทดลอง พบวา ระหวางทําการทดลองตามกรรมวิธีท่ีกําหนด มีฝนตกคอนขางบอย ซึ่งมีจํานวน

วันฝนตกรวม 18 วันและปริมาณน้ําฝนรวมเดือนกันยายน 2555 จํานวน 124.3 มิลลิเมตร (ภาพท่ี 3) สงผลให
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ผลผลิตมันสําปะหลังทุกกรรมวิธีเนาท้ังหมด ไมสามารถวัดปริมาณผลผลิตและคุณภาพแปงได (ภาพท่ี 4) สวน

ลักษณะของสีเน้ือหัว พบท้ังสีขาว สีน้ําตาลออน(สีคลํ้า)  และสีมวง(พบบริเวณขอบสวนติดกับเปลือกหัว) ซ่ึง

แตกตางจากการทดลองของวารียและคณะ(2552) พบวา เมื่อปลูกมันสําปะหลังในทอซีเมนต ชวงเดือน

พฤศจิกายน 2551 และใหน้ําเม่ือมันสําปะหลังอายุ 12 เดือน ในสภาพดินเปนดินรวนปนทราย เม่ือปลอยนํ้า

ทวมขังนาน 7 วัน พบวา หัวมันสําปะหลังไมเนาเสีย สีเนื้อหัวยังคงเปนสีขาวปกติ 

 

 

 
 

ภาพท่ี 3 ปริมาณนํ้าฝนเดือนกันยายน 2555  ระยะเวลาทําการทดลอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 อาการเนาของหัวมันสําปะหลังสดหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต 

 

สรุปผลการทดลองและขอเสนอแนะ 
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ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ปริมาณนํ�าฝนรายเดือน ปี 2555
มิลลเิมตร (จํานวนวันฝนตก 18 วัน) 

ปลูก เก็บเกี่ยว 
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 จากการทดลองนอกเหนือจากการขังนํ้านาน 7 วัน แลวปลอยท้ิงไวตามระยะเวลาตางๆ กันแลว  ยัง

มีฝนตกบอย โดยมีจํานวนวันฝนตกท้ังเดือนกันยายน 2555 รวม 18 วันและปริมาณนํ้าฝนรวม 124.3 

มิลลิเมตร ทําใหทุกระยะเวลาท่ีปลอยท้ิงไดรับน้ําฝน สภาพดินปลูกเปยกตลอดเวลา สงผลใหหัวมันสําปะหลัง

สดทุกกรรมวิธีเนาท้ังหมด ไมสามารถวัดปริมาณผลผลิตและคุณภาพแปงได ดังนั้นการปลูกมันสําปะหลังชวง

เดือนกุมภาพันธ ซึ่งเปนชวงท่ีเกษตรกรนิยมปลูกมันสําปะหลัง ในสภาพดินรวนปนทราย  เมื่อเกิดภาวะฝนตก

ติดตอกันเปนเวลานานหรือนํ้าขัง และมีสภาพดินเปยกนานๆ ชวงเดือนสิงหาคม-กันยายน มันสําปะหลังมี

โอกาสเกิดการเนาของหัวได ดังนั้นเกษตรกรควรเลื่อนระยะเวลาการปลูกใหเร็วขึ้นและเก็บเก่ียวผลผลิตกอนฝน

ตก หรือยกรองปลูกมันสําปะหลังเพ่ือไมใหน้ําทวมขังแปลงมันสําปะหลังและเกิดปญหาหัวเนา 

 

 

  

 

การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 

 ใชเปนขอมูลในการกําหนดชวงเวลาการปลูกมันสําปะหลังใหเหมาะสมเพื่อหลีกเล่ียงปญหาการเนาของ

ผลผลิตในชวงฤดูฝน 

 

คําขอบคุณ 

คุณประยงค และครอบครัว เกษตรกรอําเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา ท่ีอนุญาตใหใชสถานท่ีทําการทดลอง 
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