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บทคัดย่อ
การชักนาการออกดอกเป็ นกระบวนการหนึ่งทีส่ าคัญในขัน้ ตอนการปรับปรุงพันธุ์พชื วัตถุประสงค์ของ
การศึกษาในครัง้ นี้ คือ เพื่อประเมินการตอบสนองของมันสาปะหลังทีม่ ตี ่อการออกดอกเมื่อได้รบั การชักนา
ด้วยแสงสีแดง และ/หรือ 6-Benzyladenine (BA) ร่วมกับ silver thiosulfate (STS) วางแผนการทดลองแบบ
split plot in RCBD จานวน 4 ซ้า ปั จจัยหลัก คือ วิธกี ารชักนาการออกดอกของมันสาปะหลัง ได้แ ก่ (1) กลุ่ม
ควบคุม (2) ฉีดพ่น 0.5 mM BA ร่วมกับ 2 mM STS (3) ฉีดพ่น 0.5 mM BA ร่วมกับ 2 mM STS และ ให้แสง
สีแดงความยาวคลื่น 620 nm ในเวลากลางคืน และ (4) ให้เพียงแสงสีแดงความยาวคลื่น 620 nm ในเวลา
กลางคืน ปั จจัยรอง คือ พันธุ์มนั สาปะหลัง ได้แก่ ADIRA 4, ห้วยบง 90, เกษตรศาสตร์ 50, ระยอง 9 และ
TME3 เก็บข้อมูลลักษณะการเจริญเติบโต ซึ่งประกอบด้วย ความสูงการแตกกิง่ แรก ความสูง และสัดส่วน
ความสูงแตกกิง่ แรกต่อความสูงต้นทีอ่ ายุ 4 5 และ 9 เดือนหลังปลูก สาหรับข้อมูลลักษณะการออกดอกได้แก่
จานวนดอกตัวผูต้ ่อช่อ จานวนดอกตัวเมียต่อช่อ และจานวนช่อต่อต้นในมันสาปะหลังอายุ 5 6 7 และ 9 เดือน
หลังปลูก พบว่าวิธกี ารชักนาการออกดอกไม่ส่งผลให้ขอ้ มูลการออกดอกแตกต่างกันทางสถิตทิ ุกลักษณะ การ
ใช้แสงสีแดง และ BA ส่งผลให้มคี วามสูงและสัดส่วนการแตกกิง่ เพิม่ ขึน้ แต่ไม่สง่ ผลต่อการชักนาการออกดอก
ของมันสาปะหลัง
คาสาคัญ : การแตกกิง่ ; ไซโตไคนิน; การปรับปรุงพันธุพ์ ชื ; การเจริญเติบโต; Silver Thiosulfate (STS)

Abstract
Flowering induction is one of the most important processes in plant breeding. This study aimed
to assess cassava flowering response under the induction of red light and/ or 6- benzyladenine ( BA)
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with silver thiosulfate ( STS) . A split- plot in randomized complete block design with four replications
was used for this study. The main plot factor was cassava flowering induction, which were (1) control,
(2) spraying 0.5 mM BA with 2 mM STS, (3) spraying 0.5 mM BA with 2 mM STS and red light, and
( 4) red light with a wavelength of 620 nm at night. Sub- plot factor was cassava variety, including
ADIRA 4, Huaybong 90, Kasetsart 50, Rayong 9, and TME3. Data of growth and traits, including the
first branching height, total height, and the proportion of the first branching height to total height at age
4, 5, and 9 months after planting, were collected. Flowering traits were collected as the number of
male flowers per bunch, the number of female flowers per bunch and the number of bunches per plant
of cassava at 5, 6, 7, and 9 months after planting. The result showed that the methods of flowering
induction did not cause significant differences in the flowering traits. The use of red light and BA
resulted in increasing height and branching ratio. However, this change did not affect the flowering
traits of cassava.
Keywords: branching; cytokinin; plant breeding; growth; silver thiosulfate (STS)

1. บทนา

การชั ก น าการออกดอกของมัน ส าปะหลัง จึ ง มี
ความสาคัญ Gardner et al. (1985) พบว่า การเพิม่
ระยะเวลาได้รบั แสงจากช่วงเวลาปกติดว้ ยแสง red
(R) หรือ far-red (FR) มีผลต่อการเกิดช่อดอกของ
ถัว่ เหลือ ง สอดคล้ อ งกับ การศึก ษาของ Salairuk
(2010) ทีไ่ ด้ศกึ ษาอิทธิพลของช่วงแสงทีม่ ผี ลต่อการ
ชั ก น าการออกดอกของบั ว หลวงโดยการเพิ่ ม
ระยะเวลาการรับแสงจากธรรมชาติท่ี 13, 15 และ
17 ชัวโมงต่
่
อวัน พบว่า การเพิม่ ช่วงแสงสีแดงตาม
เวลาดัง กล่ า วสามารถชัก น าการออกดอกของบัว
หลวงได้ และช่วงแสงทีเ่ พิม่ มากขึน้ ส่งผลให้การออก
ดอกของบัวหลวงเพิม่ มากขึน้ อีกด้วย และอีกหนึ่งใน
ปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการชักนาการเกิดช่อดอก คือ
สารควบคุมการจริญเติบโตของพืช โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง ไซโตไคนิ น ชนิ ด 6-Benzyladenine (BA) ที่จ ะ
กระตุ้นการแบ่งเซลล์และขยายขนาดของเซลล์ ที่มี
ผลต่อการเจริญของกิง่ ใบ ลาต้น และเร่งการแตกตา
ข้าง (Thongampai, 1986) นอกจากนี้ BA มีบทบาท
ในการชั ก น าการเกิ ด ช่ อ ดอกของพื ช อี ก ด้ ว ย
(Bernier et al.,1981) สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษา

มัน สาปะหลัง (Cassava) มีช่ือ วิท ยาศาสตร์
Manihot esculenta Crantz เป็ นพื ช เศรษฐกิ จ ที่ มี
ความสาคัญอีกชนิดหนึ่ง เนื่องจากสามารถปลูกมัน
สาปะหลังได้เกือบทุกภาคของประเทศ ประเทศไทย
เป็ นผู้ผลิตมันสาปะหลังเป็ นอันดับ 2 ของโลก รอง
จากประเทศไนจีเรีย มีพน้ื ทีป่ ลูกสาปะหลังประมาณ
9 ล้านไร่ มีผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 30 ล้านตันต่อปี
(Office of Agricultural Economics, 2018) สามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ได้ทุก ๆ ส่วนตัง้ แต่ยอดจนถึงราก
ส่งผลให้ปัจจุบนั ปริมาณความต้องการใช้ประโยชน์
ของมันสาปะหลังมีแนวโน้มจะสูงขึน้
จากข้อมูลดังกล่าวจึงต้องมีการศึกษาวิจยั และ
พัฒนา เพื่อปรับปรุงพันธุม์ นั สาปะหลังอย่างต่อเนื่อง
สาหรับมันสาปะหลังเป็ นพืชทีม่ ดี อกตัวผูแ้ ละดอกตัว
เมียอยู่บนต้นเดียวกันแต่แยกกันอยู่คนละตาแหน่ ง
(monoecious plant) โดยช่ อ ดอกจะเกิด ตรงปลาย
ยอดของกิง่ หรือรอยต่อของต้นทีม่ กี ารแตกกิง่ ส่งผล
ให้พนั ธุท์ ไ่ี ม่แตกกิง่ จะไม่เ กิดช่อดอก ซึง่ เป็ นปั ญหา
หนึ่งในขัน้ ตอนของการปรับปรุงพันธุ์มนั สาปะหลัง
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อิทธิพลของความเข้มแสง ช่วงแสง BA ที่มีผลต่ อ
การออกดอกในการผลิตแก้วมังกรนอกฤดู พบว่า
การป้ าย BA ต่อเอทานอล 95 เปอร์เซ็นต์ อัตรา 1:1
หลังจากให้แสงไฟเพิม่ ช่วงเวลาส่งผลให้จานวนดอก
เท่ากับ 16 ดอก ซึง่ เหมาะสมทีส่ ุดต่อการชักนาการ
อ อ ก ด อ ก น อ ก ฤ ดู ใ น ก า ร ผ ลิ ต แ ก้ ว มั ง ก ร
( Sawatdisan, 2007) แ ล ะ มี ร า ย ง า น ที่ ป ร ะ สบ
ความสาเร็จในการใช้แสงสีแดงความยาวคลื่นสูงสุด
ในย่าน 625-635 นาโนเมตร (Pineda et al., 2020)
และการใช้ฮอร์โมน BA ร่วมกับ Silver Thiosulfate
(STS) (Oluwasanya et al., 2021) สามารถชักนา
ออกดอกของมัน ส าปะหลัง ในประเทศโคลัม เบีย
ส าหรั บ สาร STS เป็ นสารกลุ่ ม inhibitors ที่ มี
คุณสมบัตใิ นการยับยัง้ การสังเคราะห์สารเอทิลนี มี
ฤทธิ ไ์ ปยั บ ยั ้ง การท างานของเอนไซม์ ACC
synthase และ ACC oxidase ส่งผลให้หลังพืชออก
ดอกจะชลอการร่วงหล่นของดอก
จากข้อมูลที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าการใช้แสงสี
แดงและ BA มีโอกาสจะถูกนามาใช้ในกระบวนการ
ชัก น าการออกดอกเพื่อ การปรับ ปรุ ง พัน ธุ์ใ นมัน
สาปะหลัง ดังนัน้ การศึกษาครังนี้จงึ มีวตั ถุประสงค์
เพื่อประเมินการตอบสนองในการออกดอกของมัน
สาปะหลังเมื่อได้รบั การชักนาด้วยแสงสีแดง และ 6Benzyladenine ( BA) ร่ ว ม กั บ silver thiosulfate
(STS) สาหรับ พัน ธุ์ม ัน สาปะหลัง ในการทดลองนี้
ได้ แ ก่ พัน ธุ์ ADIRA 4 ซึ่ง เป็ นพัน ธุ์ ท่ีน าเข้า จาก
ต่ างประเทศ พันธุ์ห้วยบง 90 (HB90) เป็ นพันธุ์ท่ี
ปรับปรุงพันธุ์ในประเทศไทย ซึ่งมีลกั ษณะต้นตรง
พันธุเ์ กษตรศาสตร์ 50 (KU50) เป็ นพันธุท์ ป่ี รับปรุง
พันธุ์ในประเทศไทย ซึ่งมีลกั ษณะต้นแตกกิง่ พันธุ์
ระยอง 9 (R9) เป็ นพันธุ์ท่ปี รับปรุงพันธุใ์ นประเทศ
ไทย ซึง่ มีลกั ษณะต้นตรง และพันธุ์ TME3 เป็ นพันธุ์
ทีน่ าเข้าจากต่างประเทศ ทัง้ นี้เพื่อทดสอบศักยภาพ
ในการชักนาการออกดอกของมันสาปะหลังที่ฐาน

พันธุกรรมและแหล่งทีม่ าทีแ่ ตกต่างกันภายใต้สภาพ
ภูมอิ ากาศของประเทศไทย

2. วิ ธีการ
2.1 แผนการทดลอง
ทดลองที่ ส ถาบัน พัฒ นามัน ส าปะหลัง แห่ ง
ประเทศไทย ต าบลห้ ว ยบง อ าเภอด่ า นขุ น ทด
จังหวัดนครราชสีมา เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562
ถึง เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 วางแผนการทดลอง
แบบ split plot in Randomized Completely Block
Design (RCBD) จานวน 4 ซ้า โดยกาหนดให้ปัจจัย
หลัก คือ วิธีช กั นาการออกดอกของมัน สาปะหลัง
ได้แก่
2.1.1 กลุ่มควบคุม (control)
2.1.2 ฉีดพ่น 0.5 mM BA ร่วมกับ 2 mM
STS (BA)
2.1.3 ฉีดพ่น 0.5 mM BA ร่วมกับ 2 mM
STS และ ให้แสงสีแดงความเข้มแสงสูงสุดที่ความ
ยาวคลื่น 620 นาโนเมตรในเวลากลางคืน (BA+red)
2.1.4 ให้เพียงแสงสีแดงความยาวคลื่น
620 nm ในเวลากลางคืน (red)
ปั จจัยรอง คือ พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ ADIRA 4 พันธุห์ ว้ ย
บง 90 (HB90) พันธุเ์ กษตรศาสตร์ 50 (KU50) พันธุ์
ระยอง 9 (R9) และพันธุ์ TME3
2.2 การปลูกและการดูแลรักษา
เตรีย มพื้น ที่สาหรับ ใช้ท ดลองโดยการไถดะ
และไถแปรอย่ า งละ 1 ครัง้ ท่ อ นพัน ธุ์ท่ีจ ะใช้ย าว
ประมาณ 20-25 ซม. จากต้นที่มอี ายุ 10-12 เดือน
ปราศจากโรคและแมลง จากนัน้ นาท่อนพันธุท์ จ่ี ะใช้
ทดลองมาแช่สารเคมีเพื่อป้ องกันกาจัดเพลีย้ แป้ งมัน
สาปะหลัง ปลูกแบบปั กตัง้ ตรงบนสันร่องด้วยระยะ
ปลูก 1 เมตรต่ อต้นในแถว และ 2 เมตรต่อแถวซึ่ง
เป็ นระยะปลูกสาหรับแปลงผสมเกสร เป็ นการปลูก
แบบอาศัยน้าฝน ใส่ปยเคมี
ุ๋
สตู ร 15-15-15 อัตรา 50
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กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อมีอายุ 30 วันหลังปลูก ตลอดการ
ทดลองก าจั ด วั ช พื ช 3 ครั ้ง โดยครั ้ง ที่ 1 ใช้
แรงงานคน ครัง้ ที่ 2 และ 3 จะใช้สารเคมีร่วมกับใช้
แรงงานคน
2. 3 ก า รชั ก น า ก า รอ อ ก ดอ ก ข อ ง มั น
สาปะหลัง
สาหรับ การชัก น าการออกดอกโดยใช้แ สงสี
แดงจะให้แสงสีแดงในเวลากลางคืนตลอดตัง้ แต่มนั
สาปะหลังอายุ 1 เดือ นหลัง ปลูก ไปจนถึง อายุการ
ออกดอกของมันสาปะหลัง โดยจะเปิ ดไฟ LED สี
แดงก่อนพระอาทิตย์ตกและปิ ดไฟหลังพระอาทิตย์
ขึ้ น แล้ ว (ช่ ว งเวลา 17.00-7.00 น.) เพื่ อ ให้ ม ัน
สาปะหลังได้รบั แสงสีแดงจากหลอดไฟและจากดวง
อาทิตย์อย่างต่ อเนื่อง (คลื่นแสงที่อยู่ในช่วงแสงสี
แดง คือ 620 nm) ส่วนการชักนาการออกดอกโดย
ใช้ฮอร์โมนไซโตไคนิน ชนิด BA ความเข้มข้น 0.5
mM ร่วมกับสาร Silver Thio-Sulfate (STS) 2 mM
เมื่อมันสาปะหลังอายุ 4 เดือน โดยการฉีดพ่นทาง
ทรงพุ่มในปริมาณ 100 มิลลิลติ รต่อต้น ต่อชนิดสาร
2.4 การเก็บข้อมูล
เก็บข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยา ได้แก่ อุณ หภูมิ
เฉลี่ย อุณหภูมิสูงสุด อุณ หภูมิต่ าสุด และปริมาณ
น้ าฝนต่อเดือน โดยอ้างอิงข้อมูลจากสถาบันพัฒนา
มันสาปะหลังแห่ง ประเทศไทย เก็บข้อมูลลักษณะ
การเจริญเติบโต ประกอบด้วย ความสูงการแตกกิง่
แรก และสัดส่วนความสูงแตกกิง่ แรกต่อความสูงต้น
ที่ อ ายุ 4, 5 และ 9 เดื อ นหลัง ปลู ก ส่ ว นข้ อ มู ล
ลักษณะการออกดอกได้แก่ จานวนดอกตัวผูต้ ่อช่อ
จานวนดอกตัวเมียต่อช่อ และจานวนช่อต่อต้นทีม่ นั
สาปะหลัง 5, 6, 7 และ 9 เดือนหลังปลูก วิเคราะห์
ความแปรปรวน (Analysis of variance) โดยใช้
โปรแกรม STAR (IRRI) เปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่ า งค่ า เฉลี่ย ของแต่ ละวิธี Duncan's MultipleRange Test (DMRT)
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Figure 1 Average, minimum, and maximum
Temperatures (a) and rainfall and day rainfall at
the Tapioca Development Institute, Huaybong
Dankhuntod, Nakorn Ratchasima, from May
2019 to April 2020.

3. ผลการวิ จยั และวิ จารณ์ ผล
3.1 ข้อมูลสภาพอากาศระหว่างทดลอง
ข้อมูลอุณหภูมเิ ฉลี่ยรายเดือน ปริมาณน้ าฝน
รายเดือน และจานวนวันฝนตกต่อเดือน ณ สถาบัน
พัฒนามันสาปะหลังแห่งประเทศไทย ตาบลห้วยบง
อ าเภอด่ า นขุ น ทด จัง หวัด นครราชสีม า ตั ง้ แต่
พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึ ง เดือ นเมษายน พ.ศ.
2563 มีค่ า อุ ณ หภู มิเ ฉลี่ย ตลอดทัง้ การทดลองอยู่
ระหว่ า ง 25-31 องศาเซลเซีย ส ในขณะที่เ ดือ น
ธันวาคม มีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ าสุดรายเดือนอยู่ท่ี 19
องศาเซลเซียส เดือนมีนาคม มีอุณหภูมเิ ฉลีย่ ต่าสุด
รายเดือนอยู่ท่ี 37 องศาเซลเซียส (Figure 1a) ส่วน
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ปริมาณน้ าฝนรวมในแต่ละเดือนตลอดการทดลอง
อยู่ระหว่าง 0-188 มิลลิเมตรต่อเดือน จานวนวันฝน
ตกอยู่ระหว่าง 0-12 วันต่ อเดือน (Figure 1b) จาก
ปริม าณน้ า ฝนพบว่ า เริ่ม เข้า ฤดู ฝ นในช่ ว งเดื อ น
พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เมื่อเริ่มปลูกมันสาปะหลัง
จนถึง เดือ นตุ ล าคม 2562 จากนั น้ เริ่ม เข้า ฤดูแ ล้ง
ตัง้ แต่ เ ดือ นพฤศจิก ายน 2562 ถึ ง เดือ นมีน าคม
2563
3.2 ผลของการใช้ แ สงสี แดง และ BA ต่ อ
ความสูงกิ่ งแรกของมันสาปะหลัง
จากการวิ เ คราะห์ ค วามสู ง กิ่ ง แรกของมัน
สาปะหลังที่อายุ 4, 5 และ 9 เดือนหลังปลูก เลือก
รายงานในเดือนที่ 4 หลังปลูกเนื่องจากมีการให้การ
ชักนาครบทุกวิธกี ารชักนา และที่ 5 เดือนหลังปลูก
ซึ่งเป็ นเดือนแรกที่มนั สาปะหลังเริม่ มีการออกดอก
ในการทดลองนี้ และที่ 9 เดือนหลังปลูกซึง่ เป็ นเดือน
สุดท้ายของการออกดอกของมันสาปะหลังในการ
ทดลองนี้ พบว่า วิธกี ารชักนาการออกดอกและพันธุ์
มันสาปะหลังส่งผลให้มนั สาปะหลังมีความสูงกิง่ แรก
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญยิง่ ทางสถิต (p < 0.01)
ในทุกเดือนทีศ่ กึ ษา การให้แสงสีแดงร่วมกับ BA ทา
ให้มนั สาปะหลังมีความสูงกิง่ แรกมากที่สุดทีอ่ ายุ 5
และ 9 เดือนหลังปลูก ส่วนที่ 4 เดือนหลังปลูกการ
ให้แสงสีแดงเพียงอย่างเดียว และการให้ BA ร่วมกับ
แสงสีแ ดงส่ ง ผลต่ อ ความสู ง การแตกกิ่ ง แรกไม่
แตกต่างกัน ส่วนพันธุม์ นั สาปะหลัง พบว่า ทีอ่ ายุ 4
เดือนหลังปลูก พันธุเ์ กษตรศาตร์ 50 มีความสูงการ
แตกกิง่ แรกมากทีส่ ดุ มีค่าเท่ากับ 100.47 เซนติเมตร
ในขณะทีม่ นั สาปะหลังอายุ 5 และ 9 เดือนหลังปลูก
พัน ธุ์ร ะยอง 9 มีค วามสูงกิ่งแรกมากที่สุด เท่ ากับ
158.50 และ 184.30 เซนติ เ มตร ตามล าดั บ
(Table 1)
นอกจากนี้ ยังพบปฏิสมั พันธ์ระหว่างพันธุแ์ ละ
วิธชี กั นาการออกดอกของมันสาปะหลังทีม่ ตี ่อความ
สูง การแตกกิ่ง แรกของมัน สาปะหลัง ที่ทุ ก เดือ นที่

ศึก ษา (Figure 2) เมื่อ มัน สาปะหลัง อายุ 4 เดือ น
การใช้ BA ร่วมกับแสงสีแดงส่งผลให้มนั สาปะหลัง
พันธุห์ ว้ ยบง 90 มีความสูงของการแตกกิง่ แรกมาก
ที่ สุ ด มี ค่ า เท่ า กับ 125.45 เซนติ เ มตร ส่ ว นพัน ธุ์
ระยอง 9 ยังไม่มกี ารแตกกิง่ และพันธุห์ ว้ ยบง 90 ที่
ยังไม่ได้รบั แสงสีแดงยังไม่การแตกกิง่ เช่นกัน ส่วน
พันธุ์ ADIRA 4 และ TME3 พบว่า การชักนาด้วย
แสงสีแดง ทัง้ แสงสีแดงเพียงอย่างเดียวและแสงสี
แดงร่วมกับ BA มีการแตกกิง่ ในตาแหน่ งที่สูงกว่า
กลุ่มทีไ่ ม่ได้รบั การชักนา หรือใช้เฉพาะ BA ในขณะ
ที่พนั ธุ์เกษตรศาสตร์ 50 พบว่าการใช้ BA ทาให้มี
ความสูงแตกกิง่ แรกต่ากว่าการชักนาด้วยแสงสีแดง
(Figure 2a) เมื่อมันสาปะหลังอายุ 5 เดือน การใช้
BA ร่ ว มกับ แสงสีแ ดงส่ ง ผลให้ม ัน ส าปะหลัง พั น ธุ์
ระยอง 9 มีค วามสูง ของการแตกกิ่ง แรกมากกว่ า
กลุ่มควบคุมและกลุ่มทีไ่ ด้รบั แสงสีแดง สาหรับพันธุ์
ADIRA 4 การใช้ BA ร่ ว มกับ แสงสีแ ดงส่ง ผลให้มี
การแตกกิ่งแรกสูงกว่าการใช้แสงสีแดง ส่วนพันธุ์
เกษตรศาสตร์ 50 การใช้ BA ส่งผลให้มกี ารแตกกิง่
แรกต่ า กว่ า การใช้ BA ร่ ว มกับ แสงสีแ ดง สาหรับ
พันธุ์ TME3 การใช้ BA ร่วมกับแสงสีแดงส่งผลให้มี
การแตกกิ่งแรกสูงกว่ากลุ่มควบคุมและการใช้ BA
เพีย งอย่ า งเดียว วิธีก ารควบคุมและใช้ BA ยัง ไม่
ส่งผลให้มนั สาปะหลังพันธุห์ ว้ ยบง 90 มีการแตกกิง่
(Figure 2b) เมื่อ มัน ส าปะหลัง อายุ 9 เดือ น มัน
สาปะหลังพันธุร์ ะยอง 9 มีแนวโน้มของความสูงการ
แตกกิ่ง แรกมากที่สุ ด แต่ ไ ม่ แ ตกต่ า งกัน ทางสถิติ
เช่นเดียวกับพันธุ์ ADIRA 4 ในทุกวิธกี ารชักนาการ
ออกดอก ส่วนพันธุ์ TME3 กลุ่มทีไ่ ด้รบั การชักนาที่
ใช้ BA ทัง้ BA อย่ า งเดีย ว และ BA ร่ ว มกับ แสงสี
แดงส่ ง ผลให้ค วามสู ง กิ่ง แรกแตกต่ า งกับ วิธีก าร
ควบคุมและการให้แสงสีแดงอย่างเดียว สาหรับพันธุ์
เกษตรศาตร์ 50 กลุ่มทีไ่ ด้รบั แสงสีแดง ทัง้ แสงสีแดง
อย่างเดียว และแสงสีแดงร่วมกับ BA ส่งผลให้ความ
สูงกิง่ แรกแตกต่างกับวิธกี ารควบคุม และการใช้ BA
268

Vol. 10 • No. 3 • May – June 2021

Thai Journal of Science and Technology

อย่างเดียวส่วน วิธีการควบคุมและการใช้ BA ไม่
ส่งผลให้มนั สาปะหลังพันธุ์ห้วยบง 90 แตกกิง่ แรก
เมื่อมันสาปะหลังอายุ 9 เดือนหลังปลูก (Figure 2c)
จะเห็นได้ว่าในช่วง 4 และ 5 เดือนหลัง ปลูก
การชัก น าด้ว ยวิธีต่ า ง ๆ ไม่ สามารถชัก น าให้ม ัน
สาปะหลังในบางพันธุ์แตกกิง่ ได้เนื่องจากอาจเป็ น
ลักษณะของพันธุกรรม และเป็ นช่วงแรกของการชัก
น า ในขณะที่ 9 เดือ นหลัง ปลูก วิธีก ารชัก น าการ
ออกดอกของมันสาปะหลังทีไ่ ด้รบั แสงสีแดง ทัง้ แสง
สีแดงอย่างเดียว และแสงสีแดงร่วมกับ BA จะส่งผล

ให้ม ัน สาปะหลัง แตกกิ่ง ยกเว้น พัน ธุ์ร ะยอง 9 ซึ่ง
สอดคล้องกับรายงานของ Pineda et al. (2020) ที่
พบว่าการให้แสงในเวลากลางคืนส่งผลให้เกิดการ
แตกกิ่ ง ในมัน ส าปะหลั ง พัน ธุ์ ท่ี ไ ม่ แ ตกกิ่ ง อาจ
เนื่ อ งมาจากแสงจะมีผ ลโดยตรงต่ อ กระบวนการ
สัง เคราะห์ด้ว ยแสง ซึ่ง เป็ น กระบวนการรากฐาน
เพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง พลั ง งาน และเป็ นแหล่ ง ของ
สารประกอบขัน้ ต้ น เพื่ อ น ามาสัง เคราะห์ เ ป็ น
สารประกอบอินทรีย์ในพืช ซึ่งเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อ
การเจริญเติบโตของพืช (Gardner et al., 1985)

Table 1 The first branch height (FBH; cm) and the ratio of the first branch to total height (RBTH) from
4 , 5 and 9 months after planting ( MAP) of five cassava varieties under four flowering induction
treatments
4 MAP
5 MAP
9 MAP
FBH
RBTH
FBH
RBTH
FBH
RBTH
Treatments (T)
Control
47.61b
0.41b
80.26c
0.51b
82.27d
0.50c
BA
44.98b
0.43b
84.32c
0.53b
106.10c
0.57b
BA+red
82.21a
0.69a
121.03a
0.72a
134.38a
0.64a
Red
76.70a
0.66a
103.15b
0.65a
116.12b
0.69a
F-test
**
**
**
**
**
**
Varieties (V)
ADRA4
71.40c
0.66c
82.19c
0.57c
68.99d
0.41d
HB90
59.55d
0.47d
59.24d
0.36d
62.32d
0.33e
KU50
100.47a
0.88a
101.64b
0.71b
104.69c
0.63c
R9
0.00e
0.00e
158.50a
0.80a
184.30a
0.86a
TME3
82.94b
0.73b
84.39c
0.57c
128.30b
0.78b
F-test
**
**
**
**
**
**
TxV
**
**
**
**
**
**
Means in the same column with the same letter are not significantly different by Duncan's MultipleRange Test
(DMRT). ** indicates significant difference at p < 0.01. * indicates significant difference at p < 0.05
and ns indicates no significant difference.
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3.3 ผลของการใช้ แ สงสี แ ดง และ BA ต่ อ
สัด ส่ ว นความสู ง การแตกกิ่ ง แรกต่ อ ความสู ง
รวมของมันสาปะหลัง
การวิเคราะห์สดั ส่วนความสูงการแตกกิง่ แรก
ต่อความสูงรวมของมันสาปะหลังทีอ่ ายุ 4, 5 และ 9
เดือนหลังปลูกทาให้ลดความแปรปรวนจากความ
แตกต่างทางพันธุกรรมของมันสาปะหลังแต่ละพันธุ์
ต่อความสูง ดังนัน้ สัดส่วนความสูงการแตกกิง่ แรก
ต่อความสูงรวมจะบ่งชีถ้ งึ พฤติกรรมการแตกกิง่ ของ
มั น ส าปะหลั ง ในแต่ ล ะพั น ธุ์ ว่ า มี ก ารแตกกิ่ ง ใน
ตาแหน่ งที่สูงหรือต่ า พบว่า วิธีการชักนาการออก
ดอกและพันธุ์มนั สาปะหลังส่งผลให้มนั สาปะหลังมี
สัด ส่ ว นความสูง การแตกกิ่ง แรกต่ อ ความสูง รวม
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญยิง่ ทางสถิติ (p < 0.01)
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ทุ ก เดือ นที่ศึก ษา การให้แ สงสีแ ดงร่ ว มกับ BA มี
แนวโน้ มให้มนั สาปะหลังมีค่าสัดส่วนความสูงมาก
ทีส่ ุดในเดือนที่ 4 และ 5 หลังปลูก มีค่าเท่ากับ 0.69
และ 0.72 อย่างไรก็ตามไม่แตกต่างกับการใช้แสงสี
แดงเพียงอย่างเดียว ส่วนในเดือนที่ 9 หลังปลูก การ
ให้แสงสีแดงเพียงอย่างเดียวส่งผลให้มีค่าสัดส่วน
ความสูง การแตกกิ่ง แรกต่ อ ความสูง รวมของมัน
สาปะหลังมากทีส่ ดุ มีค่าเท่ากับ 0.69 ในขณะทีพ่ นั ธุ์
มันสาปะหลังพบว่า ที่อายุ 4 เดือนหลังปลูก พันธุ์
เกษตรศาตร์ 50 มีค่าสัดส่วนความสูงการแตกกิ่ง
แรกต่ อ ความสูง รวมมากที่สุ ด เท่ า กับ 0.88 ส่ ว น
พันธุ์ระยอง 9 มีค่าสัดส่วนความสูงการแตกกิง่ แรก
ต่ อความสูงรวมมากที่สุดที่มนั สาปะหลัง 5 และ 9
เ ดื อ น ห ลั ง ป ลู ก มี ค่ า เ ท่ า กั บ 0. 80 แ ล ะ 0. 86
(Table 1)

c cd
g-i

R9

BA
BA+red
red
(b) Floral Induction treatment
TME3

a
c-dd-f
f-h
f-i

j
BA
BA+red
red
(c) Flowering induction treatment

Figure 2 The interaction between flowering induction treatments and cassava varieties on the first
branch height (cm) from 4 (Fig 2a), 5 (Fig 2b) and 9 (Fig 2c) months after planting.
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Figure 3 The interaction between flowering induction treatments and cassava varieties on the ratio of
first branch to total height (cm) from 4 (Fig 3a), 5 (Fig 3b) and 9 (Fig 3c) months after planting
นอกจากนี้ ยังพบปฏิสมั พันธ์ระหว่างพันธุแ์ ละ
วิ ธี ช ัก น าการออกดอกของมัน ส าปะหลัง ที่มีต่ อ
สัดส่วนการแตกกิง่ แรกของมันสาปะหลังทุกเดือนที่
ศึกษา เมื่อมันสาปะหลังอายุ 4 เดือนหลังปลูก การ
ให้แสงสีแดงทัง้ ทีเ่ ป็ นแสงสีแดงอย่างเดียวและแสงสี
แดงร่วมกับ BA ส่งผลให้มนั สาปะหลังพันธุห์ ว้ ยบง
90 และพัน ธุ์ ADIRA 4 มีค่ า สัด ส่ ว นความสูง การ
แตกกิ่ง แรกต่ อ ความสูง รวมมากที่สุ ด แต่ ส าหรับ
พัน ธุ์เ กษตรศาสตร์ 50 ไม่ แ ตกต่ างกัน ส่ว นพันธุ์
TME3 พบว่า การไม่ได้ชกั นามีการแตกกิง่ แรกต่ า
กว่าการใช้แสงสีแดงชักนา ในขณะที่วธิ ีการชักนา
การออกดอกไม่ส่งผลให้มนั สาปะหลังพันธุ์ระยอง 9
แตกกิ่ง จึงไม่มคี ่าสัดส่วนความสูงการแตกกิง่ แรก
ต่ อความสูงรวม เช่นเดียวกับวิธีการควบคุม และ
การฉีดพ่น BA ในพันธุห์ ว้ ยบง 90 (Figure 3a) เมื่อ
มัน ส าปะหลัง อายุ 5 เดือ นหลัง ปลู ก การใช้ BA
ร่วมกับแสงสีแดงส่งผลให้มนั สาปะหลังมีแนวโน้มค่า

สัดส่วนความสูงการแตกกิง่ แรกต่อความสูงรวมมาก
ที่สุดในทุกพันธุ์ ส่วนวิธกี ารควบคุมและการใช้ BA
ไม่สง่ ผลให้มนั สาปะหลังพันธุห์ ว้ ยบง 90 แตกกิง่ จึง
ไม่มคี ่าสัดส่วนความสูงการแตกกิง่ แรกต่อความสูง
รวม (Figure 2b) เมื่อ มัน สาปะหลัง อายุ 9 เดือ น
หลังปลูก มันสาปะหลังพันธุร์ ะยอง 9 มีแนวโน้มต่อ
สัดส่วนความสูงการแตกกิง่ แรกต่อความสูงรวมมาก
ทีส่ ดุ ในทุกวิธกี ารชักนาการออกดอก (Figure 2c)
3.4 ผลของการใช้ แ สงสี แ ดง และ BA ต่ อ
การออกดอกของมันสาปะหลัง
จากการทดลองนี้มนั สาปะหลังเริม่ ออกดอกใน
เดือนที่ 5 หลังปลูกซึง่ เป็ นเดือนกันยายน 2562 ไป
จนถึงอายุ 9 เดือนหลังปลูกซึ่งเป็ นเดือนมกราคม
2563 ซึ่งมีช่วงเวลาในการออกดอกแตกต่างกันไป
ในแต่ ล ะพัน ธุ์ ทัง้ นี้ ใ นเดือ นธัน วาคม 2562 เกิด
สภาวะแล้งในพืน้ ทีต่ ดิ ต่อกันเป็ นระยะเวลายาวนาน
จึงส่งผลให้มนั สาปะหลังทุกพันธุห์ ยุดการออกดอก
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หรือมีช่อดอกที่ฝ่อไปก่อนที่จ ะเจริญเต็มที่ จึงไม่มี
รายงานผลจานวนช่อดอกในช่วงอายุ 8 เดือนหลัง
ปลูกในการทดลองนี้ จากการวิเคราะห์ลกั ษณะการ
ออกดอกของมัน ส าปะหลัง ที่อ ายุ 5, 6, 7 และ 9
เดือ นหลัง ปลูก พบว่ า วิธีก ารชัก น าการออกดอก
ไม่ได้สง่ ผลให้จานวนดอกตัวผูต้ ่อช่อ จานวนดอกตัว
เมี ย ต่ อ ช่ อ หรื อ จ านวนช่ อ ดอกต่ อ ต้ น มี ค วาม
แตกต่ างกันทางสถิตในทุกลักษณะที่ศกึ ษายกเว้น
จานวนช่อต่อต้นที่ 7 เดือนหลังปลูก ในขณะทีพ่ นั ธุ์
มัน ส าปะหลัง ส่ ง ผลให้ จ านวนดอกตั ว เมี ย และ
จานวนช่อต่อต้นที่ 5 และ 7 เดือนหลังปลูก แตกต่าง
กัน อย่ า งมีนัย สาคัญ ยิ่ง ทางสถิต (p < 0.01) ส่ว น
จ า นว นดอ กตั ว ผู้ มี ค ว า ม แ ต กต่ า ง ท า ง ส ถิ ติ
(p < 0.05) เพียงในเดือนที่ 7 เดือนหลังปลูก และ
พบปฏิส ัม พัน ธ์ข องวิธีก ารชัก น าและพัน ธุ์ท่ีมีต่ อ
ลัก ษณะการออกดอกที่มีต่ อ จ านวนดอกตัว เมีย
จ านวนดอกตัว ผู้ และจ านวนช่ อ ต่ อ ต้น ที่ 7 เดือ น
หลัง ปลูก เช่ น กัน จะเห็น ได้ว่ า การชัก น าด้ว ย BA

หรือ แสงสีแ ดงไม่ ส่ ง ผลให้มีก ารออกดอกในมัน
สาปะหลังทีแ่ ตกต่างกัน ซึง่ แตกต่างจากรายงานของ
( Adeyemo et al. , 2019) ที่ มี ร า ย ง า น ป ร ะ ส บ
ความสาเร็จในการใช้แสงสีแดงชักนาออกดอกของ
มัน สาปะหลัง ในประเทศโคลัมเบีย อาจเนื่ อ งมาก
จากความสูง จากระดับ น้ า ทะเลที่ต่ า งกัน ระหว่ า ง
ประเทศโคลัมเบียและประเทศไทย จึงทาให้อุณหภูมิ
ของประเทศไทยสูง กว่ า ที่ป ระเทศโคลัม เบีย และ
ส่งผลต่อการชักนาการออกดอกของพืชแตกต่างกัน
ซึ่ง Cho et al. (2017) ได้สรุปปั จจัยที่ส่งผลต่อการ
ชักนาการออกดอกในพืชว่ามีทงั ้ ปั จจัยภายในพืช
และปั จจั ย ภายนอก เช่ น อุ ณ หภู มิ ช่ ว งความ
ยาวนานของวั น ที่ ไ ด้ ร ั บ แสง สภาวะแล้ ง และ
ฮอร์โมนต่างๆ ซึง่ สาหรับปั จจัยในส่วนของอุณหภูมิ
นัน้ อุณหภูมทิ เ่ี หมาะสมสาหรับการออกดอกของมัน
ส าปะหลั ง จะอยู่ ใ นช่ ว ง 22-34 องศาเซลเซี ย ส
(Pineda et al., 2020)

Figure 4 Numbers of male per bunch (NF) (Fig4a), numbers of female per bunch (NM) (Fig4b) and
numbers of bunches per plant (NB) (Fig4c) at 5 months after planting.
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ซึ่ง Oluwasanya et al. (2021) ได้เ สนอแนะให้ใช้
BA และ STS ควบคู่ไปกับการตัดยอดของพืช เพื่อ
ล ด ก า ร แ ย่ ง อ า ห า ร จ า ก เ นื้ อ เ ยื่ อ ช่ อ ด อ ก ไ ป
เจริญเติบโตทางใบ แต่ การตัดเนื้อเยื่อเจริญปลาย
ยอดนี้จะส่งผลให้มนั สาปะหลังมีจานวนชัน้ ในการ
แตกกิ่ ง ลดลง ซึ่ ง จะจ ากั ด จ านวนช่ อ ดอกที่ จ ะ
สามารถผสมพันธุไ์ ด้ต่อต้น อย่างไรก็ตาม แม้แสงสี

แดงจะชักนาให้มนั สาปะหลังพันธุ์ ห้วยบง 90 แตก
กิ่ง แต่ ก ลับ ไม่ ส ามารถชัก น าให้ อ อกดอกได้ แต่
ในทางกลับกันในกลุ่มควบคุมของมันสาปะหลังพันธุ์
ห้ ว ยบง 90 กลั บ มี ก ารออกดอกที่ อ ายุ 5 เดื อ น
(Figure 4) แม้จะยังไม่ปรากฏการแตกกิง่ แรกก็ตาม
แต่สาหรับพันธุท์ อ่ี อกดอกช้า เช่น ระยอง 9 การใช้
แสงไม่สง่ ผลต่อการแตกกิง่ และการออกดอก

Table 2 Numbers of female per bunch (NF), numbers of male per bunch (NM) and numbers of bunches
per plant (NB) 5, 6, 7, and 9 months after planting (MAP) of five cassava varieties under four flowering
induction treatments
5 MAP
NM
18.41
9.47
0.00
2.65
ns

6 MAP
NM
3.12
3.41
0.00
2.71
ns

7 MAP
NM NB
3.28 1.10a
0.00 0.00b
4.65 0.80ab
0.00 0.00b
ns
*

9 MAP
NM
0.00
0.00
0.00
1.08
ns

Treatments (T) NF
NB NF
NB NF
NF
NB
Control
3.10
1.10 0.78
1.80 0.51
0.00
0.00
BA
1.63
0.45 0.67
1.60 0.00
0.00
0.00
BA+red
0.16
0.20 0.00
0.00 0.24
0.00
0.00
Red
0.57
0.25 0.48
0.40 0.00
0.20
0.90
F-test
ns
ns ns
ns ns
ns
ns
Varieties (V)
ADRA4
1.22b 3.84 0.87ab 0.00 0.00 0.00 0.00b 0.00b 0.00b 0.00 0.00 0.00
HB90
0.37b 16.25 0.62c 0.00 0.00 0.00 0.00b 0.00b 0.00b 0.00 0.00 0.00
KU50
4.44a 18.08 1.43a 0.85 1.25 2.37 0.42a 2.54ab 1.12a 0.25 1.35 1.12
R9
0.81b 0.00 0.12bc 1.24 7.18 1.25 0.52a 7.38a 1.25a 0.00 0.00 0.00
TME3
0.00b 0.00 0.00c 0.31 3.12 1.12 0.00b 0.00b 0.00b 0.00 0.00 0.00
F-test
** ns ** ns ns ns **
*
** ns ns ns
TxV
ns ns ns ns ns ns **
*
** ns ns ns
Means in the same column with the same letter are not significantly different by Duncan's MultipleRange Test (DMRT). ** indicates significant difference at p < 0.01. * indicates significant difference at
p < 0.05 and ns indicates no significant difference.
นอกจากนี้ ยังพบปฏิสมั พันธ์ระหว่างพันธุแ์ ละ
วิ ธี ช ัก น าการออกดอกของมัน ส าปะหลัง ที่มีต่ อ
สัดส่วนการแตกกิง่ แรกของมันสาปะหลังทุกเดือนที่
ศึกษา เมื่อมันสาปะหลังอายุ 4 เดือนหลังปลูก การ

ให้แสงสีแดงทัง้ ทีเ่ ป็ นแสงสีแดงอย่างเดียวและแสงสี
แดงร่วมกับ BA ส่งผลให้มนั สาปะหลังพันธุห์ ว้ ยบง
90 และพัน ธุ์ ADIRA 4 มีค่ า สัด ส่ ว นความสูง การ
แตกกิ่ง แรกต่ อ ความสูง รวมมากที่สุ ด แต่ ส าหรับ
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พัน ธุ์เ กษตรศาสตร์ 50 ไม่ แ ตกต่ างกัน ส่ว นพันธุ์
TME3 พบว่า การไม่ได้ชกั นามีการแตกกิง่ แรกต่ า
กว่าการใช้แสงสีแดงชักนา ในขณะที่วธิ ีการชักนา
การออกดอกไม่ส่งผลให้มนั สาปะหลังพันธุร์ ะยอง 9
แตกกิ่ง จึงไม่มคี ่าสัดส่วนความสูงการแตกกิง่ แรก
ต่ อความสูงรวม เช่นเดียวกับวิธีการควบคุม และ
การฉีดพ่น BA ในพันธุห์ ว้ ยบง 90 (Figure 3a) เมื่อ
มัน ส าปะหลัง อายุ 5 เดือ นหลัง ปลู ก การใช้ BA
ร่วมกับแสงสีแดงส่งผลให้มนั สาปะหลังมีแนวโน้มค่า
สัดส่วนความสูงการแตกกิง่ แรกต่อความสูงรวมมาก
ที่สุดในทุกพันธุ์ ส่วนวิธกี ารควบคุมและการใช้ BA
ไม่สง่ ผลให้มนั สาปะหลังพันธุห์ ว้ ยบง 90 แตกกิง่ จึง
ไม่มคี ่าสัดส่วนความสูงการแตกกิง่ แรกต่อความสูง
รวม (Figure 2b) เมื่อ มัน สาปะหลัง อายุ 9 เดือ น
หลังปลูก มันสาปะหลังพันธุร์ ะยอง 9 มีแนวโน้มต่อ
สัดส่วนความสูงการแตกกิง่ แรกต่อความสูงรวมมาก
ทีส่ ดุ ในทุกวิธกี ารชักนาการออกดอก (Figure 2c

เอื้ อ เฟื้ อพื้ น ที่ ข องสถาบั น พั ฒ นามัน ส าปะหลัง
สาหรับการทดลองนี้
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