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บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของการยกร่องปลูกต่อความชื้นในดินและผลผลิตมันสาปะหลัง
พันธุ์ห้วยบง 60 โดยวางแผนการทดลองแบบบล็อกสุ่มสมบูรณ์ จานวน 4 ซ้า ในพื้นที่ทดลองอาเภอบ้านฉาง
จังหวัดระยอง โดยยกร่องปลูก มันสาปะหลัง 3 รูปแบบ คือ การยกร่องใหญ่ปลูกแถวคู่ (T1) กว้าง 2.4 เมตร
การยกร่องกลางปลูกแถวเดี่ยว (T2) กว้าง 1.2 เมตร และการยกร่องเล็กปลูกแถวเดี่ยว (T3) กว้าง 0.9 เมตร
ผลการศึกษาพบว่า การยกร่องปลูกมันสาปะหลังที่เหมาะสมส่งผลให้ได้ผลผลิตต่อไร่สู งขึ้น และจากการวั ด
ความชื้นในดินยังพบว่า การยกร่องใหญ่ปลูกแถวคู่ (T1) มีค่าเฉลี่ยความชื้นในดินสูงกว่าการยกร่องเล็กปลูกแถว
เดี่ยว (T3) เนื่องจากการยกร่องใหญ่ (T1) สามารถกักเก็บความชื้นไว้ในดินได้มากกว่าการยกร่องเล็ก (T3) เพราะ
รูปทรงของร่องที่มีขนาดใหญ่ทาให้การระเหยของน้าในดินช้ากว่าร่องที่มีรูปทรงเล็กกว่า สาหรับการเปรียบเทียบ
ความชื้นของการยกร่องใหญ่ปลูกแถวคู่ (T1) กับ การยกร่องเล็กปลูกแถวเดี่ยว (T3) มีความแตกต่างกันอย่างมี
ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01 อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่า ผลผลิตของการยกร่องใหญ่ปลูกแถวคู่ (T1) มีปริมาณ
ผลผลิตเฉลี่ยสูงสุดคือ 6.89 ตันต่อไร่ ส่วนการยกร่องกลางปลูกแถวเดี่ยว (T2) มีปริมาณผลผลิตเฉลี่ย 6.11 ตันต่อ
ไร่ และการยกร่องเล็กปลูกแถวเดี่ยว (T3) มีปริมาณผลผลิตเฉลี่ยต่าสุดคือ 5.25 ตันต่อไร่ สาหรับการเปรียบเทียบ
ผลผลิตที่ได้จากการยกร่องใหญ่ปลูกแถวคู่ (T1) ที่สูงกว่าการยกร่องเล็กปลูกแถวเดี่ยว (T3) มีความแตกต่างกัน
อย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
คาสาคัญ: การยกร่องปลูก, ความชื้นในดิน, ผลผลิตมันสาปะหลัง
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Abstract

The objective of the study was to study the effect of ridge planting on soil moisture
and yield of cassava Huay Bong 60 Variety by utilizing the experimental research. The
experiment were designed by using randomized complete block design (RCBD) with 4
replications at Banchan district, Rayong province. There were 3 different ridges, namely large
ridges with two rows (T1) with 2.4 meters wide; middle ridges (T2) with 1.2 meters wide and
small ridges (T3) with 0.9 meters wide. The results showed that the appropriate of ridge
planting could lead to an increased yield. The soil moisture measured by Arduino UNO R3
Sensor revealed that the large ridges with two rows (T1) had a significantly higher average soil
moisture content than small ridges (T3). Furthermore, a higher soil water storage capacity were
shown in the large size of planting ridges with two rows (T1) than small planting ridges (T3) as
the result of a decreased evapotranspiration. The large ridges with two rows (T1) had a
significantly higher average soil moisture content than small ridges (T3) with a confidence level
at 0.01. However, the large ridges with two rows (T1) produced the highest yield at 6.89 ton per
rai, the middle ridges (T2) produced the yield at 6.11 ton per rai and the small ridges (T3)
produced the lower yield at 5.25 ton per rai. The large ridges with two rows (T1) had a
significant higher yield than small ridges (T3) with a confidence level at 0.05.
Keywords: Ridge planting, Soil moisture, Cassava variety yield
บทนา
มันสาปะหลัง (Manihot esculenta (L.) Crantz) เป็นวัตถุดิบที่สาคัญสาหรับอุตสาหกรรมการผลิต
อาหารของมนุษย์ อาหารสัตว์ และเชื้อเพลิงทางเลือก (Balagopalan, 2002) ถือได้ว่าเป็นพืชพลังงานตัวหนึ่งที่มี
อนาคตเหมือนกับอ้อย และปาล์มน้ามัน ซึ่งจากแนวโน้มความต้องการมันสาปะหลังของโลกที่ขยายตัวจากพืชอาหาร
ไปสู่พื ชพลังงาน ส่งผลต่อความต้ องการมั นส าปะหลังเพื่อรองรับอุตสาหกรรมภายในประเทศและต่ างประเทศ
จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการวางแผนนโยบายและบริหารจัดการมันสาปะหลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ผลิตให้มีผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น รวมถึงผลผลิตที่มีคุณภาพสอดคล้องความต้องการของตลาด (กรมเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศ, 2562) โดยที่ผ่านมาหัวสดมันสาปะหลังถูกนาไปแปรรูปเป็นแป้ง มันเส้น และมันอัดเม็ด ปีละประมาณ 21
ล้านตัน ต่อมาในยุคน้ามันมีราคาแพงมันสาปะหลังได้ถูกเลือกให้เป็นพืชพลังงานทดแทนที่โดดเด่นพืชหนึ่งโดยนา
หัวสดไปผลิตเอทานอล เพื่อนาเอทานอลมาผสมกับน้ามันเบนซินโดยใช้แทนสาร Methyl Tertiary Butyl Ether
(MTBE) เรียกน้ามันเบนซินชนิดนี้ว่า “แก๊สโซฮอล์” ซึ่งในปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการนาหัวมันสาปะหลังมา
ผลิตเอทานอล โดยอนุมัติให้ตั้งโรงงานผลิตเอทานอลไปแล้ว 24 โรง มีกาลังผลิตรวมทั้งสิ้น 5 ล้านลิตรต่อวัน ต้องใช้
วัตถุดิบหัวสดเพิ่มขึ้นอีก 6 ล้านตันต่อปี แต่ด้วยข้อจากัดของพื้นที่ปลูกมันสาปะหลังภายในประเทศมีเท่าเดิมคือ 6.5
ล้านไร่ (ศูนย์วิจัยมันสาปะหลังและผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี , 2562) ดังนั้นแนวทางในการเพิ่ม
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ผลผลิตมันสาปะหลังคือ การเพิ่มผลผลิตต่อไร่ภายในประเทศ ร่วมกับการขยายฐานการผลิตไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
การวางแผนจั ดการดั งกล่าวน่ าจะน าไปสู่ ความส าเร็จในการเพิ่ มผลผลิ ตมั นสาปะหลั ง เพื่ อรองรับโรงงานผลิ ต
เอทานอลได้อย่างแน่นอน (โอภาษ บุญเส็ง, 2551) ซึ่งจากการสารวจการปลูกมันสาปะหลังตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ถึง
พ.ศ. 2559 ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกมันสาปะหลังเป็นอันดับที่ 2 ของโลก โดยมีพื้นที่ปลูกเฉลี่ย 9,143,814 ไร่/ปี
ผลผลิตเฉลี่ย 3,611 กิโลกรัม/ไร่/ปี ผลผลิตรวมเฉลี่ย 30,613,957 ตัน/ปี เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2545 กับ
ปัจจุบัน ผลผลิตรวมเพิ่มขึ้น 69.36% พื้นที่เก็บเกี่ยวเพิ่มขึ้น 38.20 % แต่ผลผลิต/ไร่เพิ่มขึ้น 22.53 % (สานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร, 2552; สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2557; สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559) จะเห็นได้
ว่าการเพิ่มผลผลิตโดยรวมของประเทศมาจากการขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มมากขึ้นมากกว่าเพิ่มผลผลิต/ไร่ ฉะนั้นจึง
จาเป็นต้องมีการเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่ปลูกซึ่งสามารถทาได้โดยการใช้พันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูง อย่างไรก็ตามในพื้นที่อาศัย
น้าฝน เกษตรกรมักพบปัญหาในเรื่องของจัดการน้ าให้เหมาะสมต่อการเจริญเติ บโต ในปัจจุ บั นการยกร่องมี
ความสาคัญในการช่วยการเก็บความชื้น และระบายน้าส่วนเกิน แต่การยกร่องที่มีขนาดไม่เหมาะสม เช่น ขนาดเล็ก
เกินไปแม้จะช่วยให้การระบายน้าดีขึ้น แต่ทาให้หัวมันสาปะหลังลอยโผล่บริเวณข้างร่อง หากมันสาปะหลังขาดน้า
หรือหากดินขังน้าหรือน้าท่วมมีผลทาให้ผลผลิตและคุณภาพแป้งของมันสาปะหลังลดลง (สถาบันวิจัยพืชไร่, 2554)
จากสถานการณ์การผลิตของมันสาปะหลังของประเทศไทยที่มีปลูกใน 45 จังหวัด บริเวณพื้นที่ปลูกเกือบทั้งหมด
เป็นเขตใช้น้าฝน ปริมาณผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่จึงขึ้นอยู่กับปริมาณน้าฝนของแต่ละปี แม้ว่ามันสาปะหลังเป็นพืชทน
แล้งแต่พื้นที่ที่ให้ผลผลิตสูงจะต้องเป็นพื้นที่ที่ได้รับน้าฝนไม่น้อยกว่า 1,200 มิลลิเมตรต่อปี เพื่อให้มันสาปะหลังมี
การเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่ (สานักสารวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน, 2552) จะเห็นได้ว่าการผลิตมันสาปะหลัง
ของไทยขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและปริมาณน้าฝน ดังนั้นถ้ามีความแปรปรวนของสภาพดินฟ้าอากาศ เช่น การเกิด
สภาวะแห้งแล้งเป็นระยะเวลานานทาให้มีผลกระทบต่อมันสาปะหลังเนื่องจากเป็นพืชที่ต้องการน้าบางช่วงอายุการ
เจริญเติบโต ถ้าขาดแคลนน้าจะทาให้การเจริญเติบโตหยุดชะงัก และส่งผลให้ปริมาณผลผลิตลดลง นอกจากนั้น
พันธุ์มันสาปะหลังก็มีความสาคัญในการปลูก ซึ่งพันธุ์มันสาปะหลังอุตสาหกรรมที่เกษตรกรนิยมปลูกนั้นเป็นพันธุ์
ของกรมวิชาการเกษตร 7 พันธุ์ ได้แก่ ระยอง 5, ระยอง 7, ระยอง 9, ระยอง 11, ระยอง 60, ระยอง 72, ระยอง
90 และพันธุ์ ของมหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร์ 3 พันธุ์ ได้ แก่ เกษตรศาสตร์ 50, ห้วยบง 60, ห้วยบง 80
(กรมวิชาการเกษตร, 2562) สาหรับงานวิจัยในครั้งนี้ได้ทาการทดลองโดยใช้มันสาปะหลังพันธุ์ห้วยบง 60 เนื่องจาก
เป็นพันธุ์ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทาน
ชื่ อพั น ธุ์ “ห้ ว ยบง 60” และเป็ น การร่่วมพั ฒ นาพั น ธุ์ ก ว่ า 10 ปี ระหว่ า ง มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ กั บ
มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสาปะหลังแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นลูกผสมระหว่างพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 กับพันธุ์ระยอง 5
ในปี พ.ศ.2534 ได้ทาการคัดเลือก ทดสอบ เปรียบเทียบพันธุ์ จนถึงปี พ.ศ.2544 และได้รับรองพันธุ์เมื่อวันที่ 11
มีนาคม พ.ศ.2548 โดยมีลักษณะเด่นคือ เป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงเฉลี่ย 5.7 ตัน/ไร่ ปริมาณแป้งสูงเฉลี่ยแป้งในหัว
สด 25.5% แป้งมีความหนืดสูงเหมาะสาหรับนาไปใช้กับอุตสาหกรรมต่อเนื่องได้หลายชนิด ท่อนพันธุ์แข็งแรง
ต้านทานโรคใบจุดปานกลาง เปอร์เซ็นต์ความงอกและความอยู่รอดสูง (มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสาปะหลังแห่ง
ประเทศไทย, 2562) ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาทั้งหมดนี้จึงนาไปสู่การศึกษาความเหมาะสมของการยกร่องเพื่อรักษา
ความชื้ นในดิ น และการระบายน้ าเพื่อจะส่ งเสริมให้มี การเพิ่มผลผลิ ตของมั นส าปะหลัง อีกทั้ งการวิจั ยนี้ ยังมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการยกร่องแปลงปลูกมันปะสาหลังที่สามารถเก็บความชื้นในดินได้ดี และปริมาณ
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ความชื้นในดินของการยกร่องแปลงปลูกที่ ทาให้ได้ผลผลิตที่ดีขึ้นของมันสาปะหลังพันธุ์ห้วยบง 60 นอกจากนั้น
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับสาหรับงานวิจัยนี้ คือ ได้วิธีการเตรียมแปลงยกร่องปลูกเพื่อรักษาความชื้นในดินที่เป็น
ประโยชน์ต่อต้นมันสาปะหลัง และได้เทคนิคการเพิ่มผลิตของมันสาปะหลังต่อไร่อีกด้วย
วิธีการศึกษา
การเตรียมแปลงปลูกมันสาปะหลัง
ศึกษาผลของการยกร่องปลูกที่มีต่อความชื้นในดินและผลผลิตมันสาปะหลังพันธุ์ห้วยบง 60 โดยวาง
แผนการทดลองแบบบล็อกสุ่มสมบูรณ์ (Randomized Complete Block Design, RCBD) จานวน 4 ซ้า ดาเนินการ
ทดลองในพื้นที่ทดลองแปลงปลูกมันสาปะหลังของเกษตรกร อาเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ที่มีลักษณะของเนื้อดิน
ของแปลงทดลองเป็นดินทรายร่วน (Loamy Sand) ประกอบด้วยดินทราย 84 % ดินทรายแป้ง 10 % และ
ดินเหนียว 6 % ระยะปลูกระหว่างต้นห่างกัน 1 เมตร โดยปริมาณน้าฝนในเขตพื้นที่ทดลองตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2553 ถึง
พ.ศ. 2558 ในช่ วงเดื อนธั นวาคม-เมษายน เป็ นช่ วงฝนแล้ งมี ปริมาณน้ าฝนมาก ส่ วนช่ วงเดื อนพฤษภาคม–
พฤศจิกายน เป็นช่วงฤดูฝนมีปริมาณน้าฝนมาก ดังแสดงในภาพที่ 1 (สานักงานเกษตรอาเภอบ้านฉาง, 2559)

ปริมาณน้าฝน (มิลลิเมตตร)

300
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0
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

เดือน
พ.ศ.2553-2558

พ.ศ.2559

ภาพที่ 1 ปริมาณน้าฝนระหว่างปี พ.ศ. 2559 และค่าเฉลี่ยระหว่างปี พ.ศ. 2553-2558
การยกร่องปลูกมันสาปะหลังพันธุ์ห้วยบง 60 ดังรูปแบบต่าง ๆ ต่อไปนี้ (ภาพที่ 2)
รูปแบบที่ 1 ร่องใหญ่ปลูกแถวคู่ (T1) ไถพรวนดินด้วยไถผาล 7 หนึ่งครั้ง และยกร่องปลูกด้วยไถยกร่อง
2 ลูก ระยะกว้าง 2.4 เมตร สูง 0.6 เมตร
รูปแบบที่ 2 ร่องกลางปลูกแถวเดี่ยว (T2) ไถพรวนดินด้วยไถผาล 7 หนึ่งครั้ง และยกร่องปลูกด้วยไถ
ยกร่อง 2 ลูก ระยะกว้าง 1.2 เมตร สูง 0.5 เมตร
รูปแบบที่ 3 ร่องเล็กปลูกแถวเดี่ยว (T3) ไถพรวนดินด้วยไถผาล 7 หนึ่งครั้ง และยกร่องปลูกด้วยไถยกร่อง
4 ลูก ระยะกว้าง 0.9 เมตร สูง 0.35 เมตร
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รูปแบบที่ 1 ร่องใหญ่ปลูกแถวคู่ (T1)

รูปแบบที่ 2 ร่องกลางปลูกแถวเดี่ยว (T2)

รูปแบบที่ 3 ร่องเล็กปลูกแถวเดี่ยว (T3)
ภาพที่ 2 การยกร่องปลูกมันสาปะหลังรูปแบบที่ 1 (T1) รูปแบบที่ 2 (T2) และรูปแบบที่ 3 (T3)

การเตรียมท่อนพันธุ์มันสาปะหลังและการปลูก
เตรียมท่อนพันธุ์มันสาปะหลังที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ พันธุ์ห้วยบง 60 โดยเลือกจากต้นพันธุ์สดที่มี
อายุ 10 เดือน มาทาการตัดลาต้นให้เป็นท่อนยาวประมาณ 20 เซนติเมตร นาไปแช่สารไทอะมีทอกแซม
(Thiamethoxim) 2 กรัม ต่อน้า 10 ลิตร ประมาณ 10 นาที เพื่อป้องกันเพลี้ยแป้ง ที่ติดมากับท่องพันธุ์ จากนั้น
นาท่อนพันธุ์ไปผึ่งให้แห้งแล้วนาไปปลูก
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การปลูกมันสาปะหลัง ทาได้โดยนาท่อนพันธุ์ที่เตรียมไว้ปักตรง 90 องศาลงในดินให้ลึกประมาณ 1/3
ของความยาวท่อนพันธุ์ ระยะปลูกระหว่างต้นห่างกัน 1 เมตร ก่อนปลูกหว่านปุ๋ยมูลไก่ปรับปรุงดิน อัตรา 500
กิโลกรัม/ไร่ หลัง จากปลูกประมาณหนึ่งเดือนครึ่งทาการฉีดปุ๋ยหมัก และใส่ปุ๋ยสูตร 15-7-18 อัตรา 25-50
กิโลกรัม/ไร่ ในขณะที่ดินมีความชื้น
การวัดความชื้นในดิน
วัดความชื้นในดินโดยใช้เครื่อง Arduino UNO R3 Sensor วัดค่าจากแรงดันไฟฟ้าเปรียบเทียบกับค่า
เปอร์เซ็นต์ความชื้นโดยน้าหนัก (ศักดิ์ชัย เล้าภากรณ์ , 2552) ในห้องปฏิบัติการภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน โดยนาดินตัวอย่างจากแปลงทดลองไปอบแห้ง
(ความชื้นศูนย์เปอร์เซ็นต์) ที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส นาน 24 ชั่วโมง ตักดินแห้งใส่ภาชนะ 400 กรัม ใส่น้า
ลงในดินเป็นการให้ความชื้นโดยคิดน้าหนักน้าเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อน้าหนักดินแห้ง ซึ่งสูตรคานวณความชื้นของดินมี
ดังนี้ (Voroney, 2019)

= ความชื้นของดิน (เปอร์เซ็นต์)
= น้าหนักน้าในดิน (กรัม)
= น้าหนักดินแห้ง (กรัม)
สาหรับการเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ความชื้นดินกับปริมาณน้า (ดินแห้ง 400 กรัม) แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ความชื้นดินกับปริมาณน้า (ดินแห้ง 400 กรัม)
เปอร์เซ็นต์ความชื้นดิน
ปริมาณน้า (กรัม)
19.93
79.70
18.28
73.11
14.16
56.63
10.49
41.96
7.70
30.80
3.05
12.19
1.87
7.48
วัดความชื้นดินด้วยเครื่องมือวัด ได้แก่ เครื่อง Arduino UNO R3 Sensor (Scidle-Science and
technology, 2016) จากนั้นนาผลค่าแรงดันไฟฟ้าที่วัดได้จากเครื่องมือ และค่าเปอร์เซ็นต์ความชื้นที่ได้จากการ
อบมาแสดงความสัม พั นธ์ ระหว่า งค่า ความชื้ นในดิ น กับ ค่า แรงดัน ไฟฟ้ าที่ อ่านได้ จ ากเครื่องมือเพื่อสร้า งเป็ น
Calibration Curve แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าความชื้นในดินกับค่าแรงดันไฟฟ้า (ภาพที่ 3)
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ภาพที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าแรงดันไฟฟ้าที่วดั ได้ และค่าเปอร์เซ็นต์ความชืน้ ของดิน
วัดความชื้นในดินทั้ง สามรูปแบบที่ทาการยกร่องแปลงปลูก (T1 = รูปแบบที่ 1 ร่องใหญ่ปลูกแถวคู่ ,
T2 = รูปแบบที่ 2 ร่องกลางปลูกแถวเดี่ยว และ T3 = รูปแบบที่ 3 ร่องเล็กปลูกแถวเดี่ยว) และเก็บข้อมูลความชื้น
ด้วยเครื่องมือวัดความชื้นในดิน Arduino UNO R3 โดยฝังเครื่องมือลึกลงไป 20 เซนติเมตร ทาการวัดความชื้น
ของดินในช่วงฤดูแล้ง ช่วงเดือนมีนาคม–เมษายน 2559
การวิเคราะห์ข้อมูล
เก็บเกี่ยวมันสาปะหลัง พันธุ์ห้วยบง 60 ที่มีอายุ 240 วันหลังปลูกจากนั้นนาไปเปรียบเทียบข้อมูล
น้าหนักหัวมันสาปะหลังสด กับความชื้นของการยกร่องปลูกมันสาปะหลังทั้งสามรูปแบบ วิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด
โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติและเปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติโดยใช้ Duncan’s multiple
range tests ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %
ผลการศึกษา
ผลของการยกร่องปลูกแบบต่างๆ ต่อปริมาณผลผลิต
จากการเปรียบเทียบข้อมูลน้าหนักหัวมันสาปะหลังพันธุ์ห้วยบง 60 สดที่ได้จากการยกร่องปลูกทั้งสาม
รูปแบบ พบว่า มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % ซึ่งมันสาปะหลังที่ปลูกแบบ
การยกร่องใหญ่ปลูกแถวคู่ (T1) ให้ผลผลิตสูงสุดที่ 6.89 ตัน/ไร่ เมื่อเทียบกับมันสาปะหลัง ที่ปลูกแบบการยกร่อง
กลางปลูกแถวเดี่ยว (T2) ให้ผลผลิต 6.11 ตัน/ไร่ และมันสาปะหลังที่ปลูกแบบการยกร่องเล็กปลูกแถวเดี่ยว (T3)
ให้ผลผลิตน้อยสุดคือ 5.25 ตัน/ไร่ (ตารางที่ 2) โดยทั้งสามรูปแบบมีการให้ผลผลิตสูงกว่าผลผลิตเฉลี่ยของจังหวัด
ระยองที่ได้ผลผลิตประมาณ 4 ตัน/ไร่
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ผลของการยกร่องปลูกแบบต่างๆ ต่อความชื้นในดิน
ความชื้นในดินที่ทาการยกร่องปลูกมันสาปะหลังพันธุ์ห้วยบง 60 ทั้งสามรูปแบบมีความแตกต่างอย่าง
มีนัยสาคัญยิ่งทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99 % กล่าวคือ มันสาปะหลังที่ปลูกแบบการยกร่องใหญ่ปลูกแถวคู่
(T1) มีค่าเฉลี่ยความชื้นในดินมากที่สุดคือ 12.07 % ในขณะที่ มันสาปะหลังที่ปลูกแบบการยกร่องกลางปลูกแถว
เดี่ยว (T2) มีค่าเฉลี่ยความชื้นในดินคือ 11.25 % และมันสาปะหลังที่ปลูกแบบการยกร่องเล็กปลูกแถวเดี่ยว (T3)
มีค่าความชื้นในดินเฉลี่ ยน้อยสุดคือ 4.73 % (ตารางที่ 2) จะเห็นได้ว่า การยกร่องใหญ่ (T1) สามารถกักเก็บ
ความชื้นไว้ในดินได้มากกว่าการยกร่องเล็ก (T3) เพราะรูปทรงของร่องที่มีขนาดใหญ่ทาให้การคายระเหยน้าในดิน
ช้ากว่าร่องที่มีรูปทรงเล็กกว่า ดังนั้นอาจสรุปได้ว่าการยกร่องจะทาให้มีการเก็บความชื้นได้ดีกว่า การซึมผ่านลงไป
และเก็บน้าไว้ในดิน รวมถึงทาให้มีการระบายน้าส่วนเกินได้อีกด้วย
ตารางที่ 2 ผลผลิตของมันสาปะหลังพันธุ์ห้วยบง 60 และความชื้นในดิน
รูปแบบการยกร่องปลูก
ผลผลิต(ตัน/ไร่)
ค่าเฉลี่ยความชื้นในดิน (%)
a
การยกร่องใหญ่ปลูกแถวคู่ (T1)
6.89
12.07 a
การยกร่องกลางปลูกแถวเดี่ยว (T2)
6.11 ab
11.25 a
การยกร่องเล็กปลูกแถวเดี่ยว (T3)
5.25 b
4.73 b
F-test
*
**
CV %
9.16
15.29
*, ** มีความแตกต่างกันอย่างมีนั้ยสาคัญ (P<≤.05) และความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญยิ่งทางสถิติ (P≤.01)
ตามลาดับ
ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งเดียวกันยกกาลังด้วยอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กต่างกัน มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่าง
มีนัยสาคัญ (p ≤ .05) (*)
เมื่อทาการยกร่องปลูกมันสาปะหลังพันธุ์ห้วยบง 60 ทั้งสามรูปแบบ ได้แก่ การยกร่องใหญ่ปลูกแถวคู่
(T1) การยกร่องกลางปลูกแถวเดี่ยว (T2) และการยกร่องเล็กปลูกแถวเดี่ยว (T3) พบว่า แต่ละวิธีจะมีรูปทรงและ
ความสูงของร่องที่แตกต่างกันตามที่กาหนดไว้ คือ การยกร่องใหญ่ปลูกแถวคู่ (T1) กับการยกร่องกลางปลูกแถว
เดี่ยว (T2) จะมีอัตราพื้นที่ต่อต้นมากกว่าการยกร่องเล็กปลูกแถวเดี่ยว (T3) เท่ากับ 1.2, 1.2 และ 0.9 ตารางเมตร
ต่อต้น ตามลาดับ โดยอัตราการใช้พื้นที่ต่อต้นมีผลต่อต้นทุนในการผลิต ซึ่งการยกร่องใหญ่ปลูกแถวคู่ (T1) กับการ
ยกร่องกลางปลูกแถวเดี่ยว (T2) ในพื้นที่ 1 ไร่ จะมีจานวนต้นเท่ากัน ส่วนการยกร่องเล็กปลูกแถวเดี่ยว (T3) จะใช้
จานวนต้นมากกว่า และใช้แรงในการจัดการดูแลมากว่าทาให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น อย่างไรก็ตามจากราคาอ้างอิง
โดยสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2559) ในปี พ.ศ.2559 ราคามันสาปะหลังหัวมันสดที่มีปริมาณแป้งสูงกว่า
ร้อยละ 25 คือ 1.84 บาท/กิโลกรัม ทาให้ผลตอบแทนของมันสาปะหลังที่ปลูกแบบการยกร่องใหญ่ปลูกแถวคู่
(T1) มันสาปะหลังที่ปลูกแบบการยกร่องกลางปลูกแถวเดี่ยว (T2) และมันสาปะหลังที่ปลูกแบบการยกร่องเล็ก
ปลูกแถวเดี่ยว (T3) ได้ผลตอบแทน 9,531, 8,095 และ 6,100 บาทต่อไร่ ตามลาดับ (ตารางที่ 3)
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ตารางที่ 3 ต้นทุนการผลิตมันสาปะหลังพันธุ์ห้วยบง 60 (บาท/ไร่)
รายการ
ต้นทุนการผลิต
ค่าท่อนพันธุ์ (0.5 บาท/ท่อน)
ค่าปลูก
ค่าไถ 2 รอบ
ค่าฉีดยาฆ่าหญ้า
ค่าปุ๋ย และค่าใส่กลบ
ค่าฉีดปุ๋ยหมัก
รวมต้นทุนการผลิต
(บาท/ไร่)
ผลผลิต
(กิโลกรัม/ไร่)
ราคาขาย 1.84 บาท/กิโลกรัม
(บาท/ไร่)
ผลตอบแทน
(บาท/ไร่)

ต้นทุนการผลิตของการยกร่อง (บาท/ไร่)
ร่องใหญ่ปลูกแถวคู่ ร่องกลางปลูกแถวเดี่ยว ร่องเล็กปลูกแถวเดี่ยว
(T1)
(T2)
(T3)
667
667
1,000
270
270
300
800
800
850
250
250
250
990
990
990
170
170
170
3,147

3,147

3,560

6,890

6,110

5,250

12,678

11,242

9,660

9,531

8,095

6,100

สรุปและอภิปรายผล
การปลูกมันสาปะหลังนั้น ความชื้นในดิน (Soil Moisture) ถือเป็นตัวแปรสาคัญในระบบภูมิอากาศ
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคตขึ้นอยู่กับความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของความชื้น
ในดิน (Robock, 2015) โดยในที่นี้ความชื้น ในดินหมายถึง น้าในดินเท่านั้น แบ่งออกได้ 4 ประเภท ได้แก่
1) ความชื้นอิ่มน้า (Saturation) คือดินที่มีน้าอยู่ในช่องว่างระหว่างเม็ดดินเต็มไปหมดน้าในช่องว่างจะเคลื่อนที่สู่
เบื้องล่า งด้ว ยแรงดึง ดูดของโลกภายในระยะเวลาสั้น 2) ความชื้ นชลประทานหรือความจุ ความชื้น ในสนาม
(Field Capacity) คือปริมาณน้าในดินที่เหลือหลังจากที่น้าอิสระถูกระบายออกจากช่องว่างหมดแล้ว หรือน้าที่ดิน
สามารถดูด ยึด ไว้ ไ ด้จ ากแรงดึงดู ดของโลกมีลั กษณะเป็นเยื่ออยู่ในช่ องว่ าง (น้าซั บและน้ าเยื่อ) ซึ่ งถือว่า เป็ น
ความชื้นในดินที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงสุด รากพืชสามารถดูดนาไปใช้และอยู่ในดินได้นาน โดยทั่วไปแรงดึง
ความชื้นที่จุดความชื้นชลประทานมีค่าประมาณ 1/3 บรรยากาศ และจะเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะของเนื้อดิน
เนื้อดินหยาบจะมีแรงดึงความชื้นประมาณ 1/10 บรรยากาศ เนื้อดินเหนียวหรือค่อนข้างเหนียวจะมีค่าแรงดึง
ความชื้นประมาณ 0.6 บรรยากาศ 3) ความชื้นจุดเหี่ยวถาวร (Permanent Wilting Point) คือปริมาณน้าในดิน
ที่พืชไม่สามารถดูดไปใช้ได้เพียงพอกับการคายน้า ถ้าไม่ได้รับน้าเพิ่ม พืชก็จะเริ่มเหี่ยวเฉาจนกระทั่งเหี่ยวเฉาถาวร
และ 4) ความชื้ น เมื่ อ อบแห้ ง คื อ ปริ ม าณน้ าในดิ น หลั ง จากถู ก อบไว้ ที่ อุ ณ หภู มิ 105-110 องศาเซลเซี ย ส
เป็นเวลานานกว่า 15 ชั่วโมง จนไม่มีน้าระเหยออกจากเม็ดดิน ถือว่าดินในสภาพนี้มีค่าแรงดึงความชื้นไม่ น้อยกว่า
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10,000 บาร์ (วิบูลย์ บุญยธโรกุล , 2526) อีกทั้งสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกมันสาปะหลัง ควรมี
ความสูงจากระดับน้าทะเลไม่เกิน 200 เมตร ไม่มีน้าท่วมขัง เป็นดินร่วน ดินร่วนปนทราย หรือดินทรายที่มีความ
อุดมสมบูรณ์ปานกลางและมีอินทรียวัตถุไม่ต่ากว่า 1.0 เปอร์เซ็นต์ มีการระบายน้าและถ่ายเทอากาศดี มีระดับ
หน้าดิ นลึกไม่น้อยกว่า 30 เซนติ เมตร มีค่าความเป็น กรดด่ างระหว่า ง 5.5–7.5 อุณ หภูมิที่ เหมาะสมต่ อการ
เจริญเติบโต 25-37 องศาเซลเซียส และมีปริมาณน้าฝนกระจายสม่าเสมอ 1,000-1,500 มิลลิเมตรต่อปี (ศูนย์
พัฒนาความรู้การซื้อขายการเกษตรล่วงหน้า , 2558) อย่างไรก็ตามการเตรียมดินปลูกมันสาปะหลังที่ผ่านมา
เกษตรกรไม่ให้ความสาคัญในเรื่องการเตรียมดินมากนัก ซึ่งหลักสาคัญของการเตรียมดินปลูกมันสาปะหลังก็คือ
ต้องเตรียมดินให้ลึก โดยมีการไถดะครั้งแรกให้ลึกที่สุดด้วยผาล 3 หรือ ผาล 4 ควรไถดะในขณะที่ดินมีความชื้น
พอเหมาะ การไถดะให้ ลึ กจะเพิ่ ม ความสามารถในการเก็บ กัก ความชื้ น ของดิ น ได้ ม ากขึ้น และจะท าให้มั น
สาปะหลังลงหัวได้ง่าย จากนั้นตากหน้าดินเพื่อให้วัชพืชตาย ถ้าเป็นดินร่วนเหนียวควรไถแปรครั้งที่สองเพื่อย่อย
ดินด้วยผาล 7 และตามด้วยการยกร่องพร้อมปลูก ส่วนดินร่วนทรายไม่จาเป็นต้องไถแปรครั้งที่สองด้วยผาล
7 สามารถยกร่องพร้อมปลูกได้เลย ในกรณีที่เกษตรกรสามารถหาปุ๋ยอินทรีย์ได้ ควรหว่านปุ๋ยอินทรีย์ก่อนไถดะ
ปุ๋ยอินทรีย์ที่ใช้ได้ผล คือ ปุ๋ยมูลไก่ 500-1,000 กิโลกรัมต่อไร่ หรือ กากมันวัสดุเหลือจากโรงงานแป้ง 1-2ตันต่อไร่
(ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ม.ป.ป.)
สาหรับการศึกษาความผันแปรของความชื้นในดินบริเวณรากมันสาปะหลัง จังหวัดนครราชสีมา ของ
สมนิมิตร พุกงาม, สามัคคี บุณยะวัฒน และรัชชนีวรรณ ราหุละ (2551) ที่พบวาความชื้นในดินเฉลี่ยรายวันสูงสุด
มีค่ าเท่ า 40.3 เปอรเซ็ น ตโดยปริม าตรในเดือนกัน ยายน และต่ าสุด 18.3 เปอรเซ็น ตโดยปริมาตรในเดื อน
กุมภาพันธ์โดยปริมาณความชื้นในดิน เปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลและช วงเวลาเพาะปลูก ฉะนั้ นด้วยเหตุผ ล
ดังกล่าวทาให้สามารถแบ่งฤดูปลูกมัน สาปะหลังได้เป็น 2 ฤดู คือ ต้นฝน (มีนาคม-พฤษภาคม) และปลายฝน
(กันยายน-พฤศจิกายน) การที่เกษตรกรมักเลือกปลูกปลายฤดูฝนก็ด้วยเหตุผลคือ ต้องการหลีกเลี่ยงหัวมันเน่า
และลดจานวนครั้งของการกาจัดวัชพืช นอกจากนี้มันสาปะหลังอายุ 1-5 เดือนจะอยู่ในสภาพที่ขาดน้าน้อยที่สุ ด
นอกจากนั้นการปลูกมันสาปะหลังแบบยกร่องสามารถระบายน้าส่วนเกินได้ อีกทั้งยังช่วยรักษาปุ๋ยที่ใส่ลงไปแล้ว
กลบไว้จากการพัดพาของน้าได้ แต่ไม่ควรยกร่องในพื้นที่ลาดสูงเพราะร่องจะขาดด้วยแรงของน้า ไม่ควรยกร่อง
แหลมและเล็กเกินไปเพราะจะไม่กักเก็บน้าจากส่วนบนลงไว้ในร่องทาให้ร่องจะถูกชะล้างง่ายและทาให้ดินระเหย
น้าออกเร็วกว่าส่งผลให้มันสาปะหลังจะทิ้งใบเร็วขึ้นเมื่อความชื้นหมดไปทาให้ได้ผลผลิตต่ากว่าการปลูกแบบไม่ยก
ร่อง ส่วนการปลูกแบบไม่ยกร่องสามารถรักษาความชื้นในดินได้ดีกว่า อายุการสร้างผลผลิตนานกว่าเพราะทิ้งใบ
ช้ากว่า หัวจะใหญ่และดกกว่า ออกหัวได้รอบต้นโดยไม่มีอุปสรรค์โผล่ออกมาข้างร่อง แต่ข้อเสียคือ ง่ายต่อการ
ท่วมขังของน้า (หัวเน่า) ระบายน้าช้ากว่าแบบยกร่อง ปลูกลาบากกว่าเพราะต้องขึงเชือก ใส่ปุ๋ยรองพื้นยากกว่า
การยกร่อง การปลูกแบบนี้ต้องมีพื้นที่ที่เอียงเล็กน้อยไปด้านใดด้านหนึ่ง ไม่เอียงไปรวมแล้วขังน้า ซึ่งการปลูก มัน
สาปะหลังแบบไม่ยกร่องนี้ถ้าหัวไม่เน่าเพราะน้าขัง ผลผลิตที่ได้จะดีกว่าแบบยกร่อง (สรรเสริญ สุนทรทยาภิรมย์ ,
2558) ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการปลูกมันสาปะหลังควรมีการยกร่องปลูกในระดับที่เหมาะสม ซึ่งจากผลการศึกษาการ
ยกร่องปลูกที่ส่งผลต่อความชื้นในดินและผลผลิตมันสาปะหลัง จะพบว่า วิธีการปลูกมันสาปะหลังที่มีการยกร่อง
ปลูกในระดับที่พอเหมาะรวมถึงการใช้พันธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่เหมาะสมกัน จะส่งผลให้ได้ผลผลิตต่อไร่
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สูงขึ้น สอดคล้องกับผลการศึกษาของ วัลลภ ทองอ่อน (2559) ที่ได้ศึกษาการเพิ่มผลผลิตมันสาปะหลังโดยการ
สังเคราะห์องค์ความรู้จากการวิจัย สื่อสาร ชุมชน และการประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศในจังหวัดกาแพงเพชร
พบว่า มีผลงานวิจัยในกลุ่มเรื่องมันสาปะหลังเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสาปะหลังที่สามารถสร้างองค์ความรู้ให้กับ
เกษตรกรในทุกขั้นตอนของการผลิตมันสาปะหลังใน 7 ด้าน คือ 1) ด้านพันธุ์และการคัดเลือกพันธุ์ 2) ด้านวิธีการ
ปลูกและการวางแผนการปลูก 3) ด้านการปรับปรุงบารุงดินและการเตรียมดิน 4) ด้านการให้น้า 5) ด้านการ
กาจัดวัชพืช 6) ด้านการใช้ปุ๋ย และ7) การเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม อีกทั้งผลการทดลองการยกร่องปลูกที่ส่งผลต่อ
ความชื้นในดินและผลผลิตมันสาปะหลังพันธุ์ห้วยบง 60 ยังพบว่า มันสาปะหลังที่ปลูกแบบการยกร่องใหญ่ปลูก
แถวคู่ (T1) มีปริมาณผลผลิตใกล้เคียงกับ มันสาปะหลังที่ปลูกแบบการยกร่องกลางปลูกแถวเดี่ยว (T2) คือ 6.89
และ 6.11 ตันต่อไร่ ตามลาดับ ซึ่งต่างจากมันสาปะหลังที่ปลูกแบบการยกร่องเล็กปลูกแถวเดี่ยว (T3) ที่ให้ผลผลิต
น้อยที่สุดคือ 5.25 ตันต่อไร่ เมื่อเปรียบเทียบปริมาณผลผลิตกับความชื้นในดิน พบว่า มันสาปะหลังที่ปลูกแบบ
การยกร่องใหญ่ปลูกแถวคู่ (T1) มีปริมาณผลผลิตสูงที่สุดจะมีค่าเฉลี่ยความชื้นในดินสูง ส่วนมันสาปะหลังที่ปลูก
แบบการยกร่องเล็กปลูกแถวเดี่ยว (T3) มีปริมาณผลผลิตน้อยที่สุดจะมีค่าเฉลี่ยความชื้นในดินน้อยตามไปด้วย
ดัง นั้น การยกร่องใหญ่ป ลูกแถวคู่ (T1 ) ในแปลงมัน ส าปะหลั ง จะสามารถเก็บ ความชื้ นในดิน ได้ดี ส่ งผลให้มั น
สาปะหลังมีผลผลิตสูงกว่า และยังมีต้นทุนการผลิตต่าการยกร่องเล็กปลูกแถวเดี่ยว (T3) ทาให้เห็นว่าการยกร่อง
จะทาให้มีการเก็บความชื้นได้ดีกว่าการซึมผ่านลงไปและเก็บน้าไว้ในดิน รวมถึงทาให้มีการระบายน้าส่วนเกินได้
อีกด้วย (Polthanee, 2001) สาหรับการเปรียบเทียบมันสาปะหลังที่ปลูกแบบการยกร่องใหญ่ปลูกแถวคู่ (T1) กับ
การยกร่ อ งเล็ ก ปลู ก แถวเดี่ ย ว (T3 ) มี ค วามแตกต่ า งกั น อย่ า งมี ร ะดั บ นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ 0.01 และการ
เปรียบเทียบผลผลิตที่ได้จากมันสาปะหลังที่ปลูกแบบการยกร่องใหญ่ปลูกแถวคู่ (T1) ที่สูงกว่าการยกร่องเล็กปลูก
แถวเดี่ยว (T3) มีความแตกต่างกันอย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
จากผลการศึกษาที่ได้กล่าวมาในข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า การเปรียบเทียบการยกร่องปลูกที่ส่งผลต่อ
ความชื้นในดินและผลผลิตมันสาปะหลังพันธุ์ห้วยบง 60 โดยทั่วไปแล้วเกษตรกรปลูกมันสาปะหลังจะมีการเตรียม
ดินแบบยกร่อง ซึ่งผลการศึกษานี้ได้แสดงให้เห็นว่า รูปแบบการยกร่องใหญ่ปลูกแถวคู่มีผลต่อปริมาณความชื้นใน
ดินและผลผลิตมันสาปะหลังสูงสุด และยังมีต้นทุนการผลิตต่าสุดอีกด้วย อย่างไรก็ดี ผู้ที่สนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับ
การยกร่องปลูกมันสาปะหลังต่อไปก็สามารถนาผลการศึกษานี้ไปประยุกต์ใช้กับ มันสาปะหลังพันธุ์อื่นๆ ได้ เช่น
พันธุ์ห้วยบง 80 และพันธุ์ห้วยบง 90 เป็นต้น เนื่องจากมันสาปะหลังพันธุ์ที่กล่าวมานี้เป็นพันธุ์ที่มีลักษณะเด่นคือ
มีผลผลิตและปริมาณแป้งสูง แต่ก็มีข้อจากัดในการเก็บเกี่ยวที่คล้ายกันคือ การเก็บเกี่ยวเมื่ออายุไม่น้อยกว่า
10 เดือน เป็นต้น
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