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การเปรียบเทียบการให้ผลผลิตหัวของพันธุ์มันส าปะหลังเพื่อการเลี้ยงสัตว์ 
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บทคัดย่อ 

 การเปรียบเทียบการให้ผลผลิตหัวของพันธุ์มันส าปะหลังเพ่ือการเลี้ยงสัตว์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้พันธุ์
มันส าปะหลังเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่จังหวัดตรัง โดยท าการทดลองที่ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรตรัง ต าบลสุโสะ อ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ด าเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2554 ถึงเดือน 
กันยายน 2555  วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ภายในบล็อก (Radommized Completely Block Design 
: RCBD) จ านวน 4 ซ้ า มี 6 กรรมวิธี ประกอบด้วยมันส าปะหลังเพ่ือการเลี้ยงสัตว์ 6 พันธุ์ ได้แก่ ระยอง 5 ระยอง 
7 ระยอง 9 ระยอง 11 เกษตรศาสตร์ 50 และห้วยบง 60 วิเคราะห์ความแปรปรวนความสูงต้น ค่าดัชนีการเก็บ
เกี่ยว น้ าหนักหัวสด เปอร์เซ็นต์แป้ง และเปอร์เซ็นต์มันแห้ง ผลการเปรียบเทียบการให้ผลผลิตหัวของพันธุ์มัน
ส าปะหลังเพ่ือการเลี้ยงสัตว์ พบว่า  ความสูงต้นของมันส าปะหลังมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ มัน
ส าปะหลังพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 มีความสูงต้นสูงที่สุด 323.3 เซนติเมตร และมันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 5 มีความ
สูงต้นน้อยที่สุด 200.5 เซนติเมตร มันส าปะหลังทุกพันธุ์มีค่าดัชนีเก็บเกี่ยวไม่แตกต่างกันทางสถิติ  โดยมีค่าอยู่
ระหว่าง 0.61 – 0.71  การให้ผลผลิต มันส าปะหลังพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 ให้ผลผลิตน้ าหนักหัวสด ผลผลิตแป้ง 
และผลผลิตมันแห้งต่อไร่สูงที่สุด 8,240 1,360 และ 3,024 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ ในขณะที่มันส าปะหลังพันธุ์
ระยอง 9 ให้ผลผลิตน้ าหนักหัวสด ผลผลิตแป้ง และผลผลิตมันแห้งต่อไร่น้อยที่สุด 5,653 1,059 และ 2,340 
กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
รหัสทะเบียนวิจัย 03-03-54-01-07-02-08-54 
1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรัง ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 กรมวิชาการเกษตร 
2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 กรมวิชาการเกษตร 



2 
 

ค าน า 
 ประเทศไทยเป็นประเทศที่สามารถปลูกมันส าปะหลังได้เกือบทุกภาคของประเทศ ท าให้ประเทศไทยเป็น
ผู้ผลิตมันส าปะหลังรายใหญ่ของโลก ด้วยคุณคุณสมบัติเฉพาะของมันส าปะหลังที่แตกต่างจากพืชเศรษฐกิจอ่ืน คือ
เป็นพืชที่ปลูกง่าย ทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศที่แปรปรวน สามารถเจริญเติบโตได้ในสภาพท้องที่ ๆ มีความอุดม
สมบูรณ์ต่ า จึงส่งผลให้มันส าปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยและเป็นที่นิยมของเกษตรกรที่ยากจน (กรม
วิชาการเกษตร, 2550) โดยมีพ้ืนที่ปลูกส าปะหลังประมาณ 6.25 ล้านไร่ มีผลผลิตหัวมันสดประมาณปีละ 18 – 22 
ล้านตัน  โดยแหล่งปลูกมันส าปะหลังที่ส าคัญ คือ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีพ้ืนที่ปลูกประมาณร้อยละ 
62 ของพ้ืนที่ปลูกทั้งประเทศ แต่มักจะมีปัญหาในเรื่องของปริมาณน้ าฝนและการกระจายตัวของฝน ซึ่งจะท าให้
ได้ผลผลิตได้ไม่เต็มศักยภาพของพันธุ์ ปัจจุบันได้มีการแนะน าพันธุ์มันส าปะหลังที่ให้ผลผลิตสูง เช่น พันธุ์
เกษตรศาสตร์ 50 ระยอง 5 ระยอง 72 และระยอง 9 เป็นต้น ซึ่งในแต่ละพันธุ์มีลักษณะเด่นที่แตกต่างกัน และมี
ความเหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่ (สถาบันวิจัยพืชไร่, 2549) นักปรับปรุงพันธุ์จึงต้องศึกษาวิจัยเพ่ือให้ได้พันธุ์มัน
ส าปะหลังที่มีผลผลิตและปริมาณแป้งในหัวสดให้สูงขึ้น พันธุ์มันส าปะหลังที่เกษตรกรนิยมปลูกอย่างแพร่หลายใน
ปัจจุบัน เช่น เกษตรศาสตร์ 50 ระยอง 5 และระยอง 90 ซึ่งแต่ละพันธุ์มีคุณสมบัติข้อดีและข้อด้อยแตกต่างกัน 
และเกษตรกรมีความเข้าใจว่า มันส าปะหลังที่ปลูกอยู่ในปัจจุบันบางพันธุ์เมื่อเก็บเกี่ยวที่อายุมากกว่า 12 เดือน ท า
ให้ปริมาณแป้งลดต่ าลง ขายไม่ได้ ราคาเหมือนเก็บเกี่ยวเมื่ออายุต่ า 8-10 เดือน และปริมาณผลผลิตไม่เพ่ิมขึ้นเมื่อ
เทียบกับการเก็บเกี่ยวที่อายุ 12 เดือน (โอภาส และคณะ, 2542) การปลูกต้นฤดูฝนปริมาณแป้งในหัวสดสูงสุดที่
อายุ 8 เดือน หลังปลูก แต่การปลูกปลายฤดูฝนปริมาณแป้งในหัวสดจะสูงสุดที่อายุ 12 เดือนหลังปลูก ตลอดจน
ลานรับซื้อหัวมันสดเพ่ือแปรรูปเป็นมันเส้นตั้งราคารับซื้อที่แตกต่างกันในมันส าปะหลังแต่ละพันธุ์ท าให้เกษตรกร
เสียโอกาสจึงต้องรีบเก็บเกี่ยวมันส าปะหลังเมื่ออายุยังอ่อน 8-10 เดือน (ไชยรัตน์ และคณะ, 2539) ท าให้ปริมาณ
ผลผลิตต่อหน่วยพ้ืนที่ต่ า  ส่วนใหญ่มันส าปะหลังที่ปลูกเป็นการค้า เป็นพันธุ์มันส าปะหลังชนิดขม สายพันธุ์ 
Manihot exculenta crantz หัวมันส าปะหลังสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น ใช้ในรูปแป้ง
เพ่ือผสมอาหารและอาหารดัดแปลงอ่ืนๆ ได้แก่ บะหมี่ส าเร็จรูป สาคู ซอสปรุงรส รวมถึงเครื่องดื่มชนิดต่างๆ เป็น
วัตถุดิบส าคัญในการผลิตผงชูรส สารความหวาน ยารักษาโรค กาว กรดมะนาว อุตสาหกรรมสิ่งทอ กระดาษ ไม้อัด 
วัสดุภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ผลิตก๊าซโซฮอล์ และแอลกอฮอล์ รวมทั้งใช้เป็นอาหารสัตว์ 
ในรูปของมนัเส้นและมันอัดเม็ด ส าหรับการใช้มันส าปะหลังเป็นอาหารสัตว์ ประเทศไทยสามารถผลิตมันส าปะหลัง
เป็นมันเส้นและมันอัดเม็ด ประมาณปีละ 4.5-6 ล้านตัน (ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชน , 
2558)  
 การใช้มันเส้นในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ในประเทศไทยเป็นที่ยอมรับกันมากขึ้น เนื่องจากต้นทุนอาหาร
สัตว์ที่ใช้เป็นวัตถุดิบแบบเดิม เช่น ข้าวโพด และปลายข้าวสูงขึ้นมาก ความจ าเป็นที่จะต้องลดต้นทุนท าให้มี
การศึกษาค้นคว้าหาวัตถุดิบที่ต้นทุนต่ าและได้อาหารสัตว์ที่มีคุณภาพดี การใช้มันส าปะหลังเป็นส่วนผสมจึง
ขยายตัวจากเดิมเป็นอย่างมาก (สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย, 2551) ซึ่งการน ามาใช้มักเป็นในรูปของมันเส้น
สะอาดมีมาตรฐานคุณภาพสูงกว่ามันเส้นเกรดทั่วไป ในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่างมีการเลี้ยงสัตว์ที่ต้องใช้วัตถุดิบอาหาร
สัตว์หลายชนิดรวมทั้งมันเส้นด้วย ถึงแม้ในอดีตจะเคยมีรายงานว่าก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 จังหวัดสงขลามีการ
ปลูกมันส าปะหลังหลายพันไร่เพ่ือผลิตแป้งมันส่งไปขายสิงคโปร์และปีนัง (เจริญศักดิ์ และวิจารณ์, 2552) แต่การที่
ในปัจจุบันไม่มีการผลิตมันส าปะหลังเพ่ือใช้เป็นอาหารสัตว์ในเขตภาคใต้ ท าให้ต้องสั่งซื้อจากแหล่งผลิตภายนอกใน
ภาคอ่ืนซึ่งต้องมีต้นทุนค่าขนส่งเพ่ิมขึ้น  มีการใช้เชื้อเพลิงในการขนส่งซึ่งมีผลต่อการเพ่ิมปริมาณการปล่อยก๊าช
เรือนกระจกในกระบวนการผลิตที่มากขึ้น ท าให้ค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์สูงขึ้น (คณะกรรมการเทคนิค
ด้านคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์, 2554) จากข้อมูลการสั่งซื้อมันเส้นบดของสหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์จังหวัดพัทลุง
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แห่งเดียวในปี 2544 มีการสั่งซื้อมันเส้นจากจังหวัดกาญจนบุรีโดยเฉลี่ยถึงเดือนละ 80 ตัน และเมื่อรวมกับวัตถุดิบ
อ่ืน ๆ ด้วยมีปริมาณการขนส่งมากถึง 4,471,322 กิโลกรัม (สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์จังหวัดพัทลุงจ ากัด, 2555)  

ปัจจุบันจังหวัดตรังการเลี้ยงสัตว์ประเภทเคี้ยวเอ้ือง ได้แก่ โคเนื้อและวัวชนจ านวน 45,000 ตัว แพะ
จ านวน 8,546 ตัว กระบือจ านวน 344 ตัว ม้าจ านวน 20 ตัว การเลี้ยงไก่ไข่และไก่เนื้อจ านวน 2,045,642 ตัว  
และเลี้ยงสุกรจ านวน 44,989 ตัว (ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง, 2558) ส่วนใหญ่การเลี้ยงไก่ไข่ ไก่เนื้อ และสุกร 
เกษตรกรผู้เลี้ยงใช้อาหารส าเร็จรูปที่สั่งซื้อมาจากภาคอ่ืน ๆ ของประเทศ  ดังนั้นหากเกษตรกรรายย่อยท าการผลิต
มันเส้นได้ในพ้ืนที่ ในรูปแบบการพ่ึงพาตนเองก็จะเป็นการช่วยลดต้นทุนการผลิต  เกิดความมั่นคงของปริมาณ
วัตถุดิบของอาหารสัตว์แม้ในยามวิกฤต แต่การที่ยังไม่มีข้อมูลพันธุ์ที่เหมาะสมส าหรับการปลูกในสภาพแวดล้อม
ของภาคใต้  จึงได้ท าการเปรียบเทียบการให้ผลผลิตของมันส าปะหลังพันธุ์ต่าง ๆ ในจังหวัดตรังเพ่ือเป็นข้อมูล
ให้กับเกษตรกรผู้สนใจต่อไป 

 
วิธีด าเนินการ 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการเปรียบเทียบการให้ผลผลิตหัวของพันธุ์มันส าปะหลังเพ่ือการเลี้ยงสัตว์
จ านวน 6 พันธุ์ ที่ได้รับการรับรองพันธุ์มาจากกรมวิชาการเกษตรแล้วว่าให้ผลผลิตสูงและคุณภาพดี สามารถปลูก
และปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในแหล่งปลูกมันส าปะหลังได้ดี  จึงได้น ามาทดลองปลูกเพ่ือเปรียบเทียบการ
ให้ผลผลิตในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรัง ต าบลสุโสะ อ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่ไม่มีการ
ปลูกและศึกษาเรื่องมันส าปะหลังมาก่อน  ท าการปลูกมันส าปะหลังเมื่อวันที่  6 กรกฎาคม 2554 และเก็บเกี่ยว 
วันที่ 13 กรกฎาคม 2555 โดยมีวิธีด าเนินการดังนี้  
อุปกรณ์      

- พันธุ์มันส าปะหลังจ านวน 6 พันธุ์ ที่เป็นพันธุ์ของหน่วยงานกรมวิชาการเกษตรจ านวน 4 พันธุ์ ได้แก่ 
พันธุ์ระยอง 5 พันธุ์ระยอง 7 พันธุ์ระยอง 9 พันธุ์ระยอง 11 และพันธุ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จ านวน 2 
พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 พันธุ์ห้วยบง 60  
 - ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 

- สารป้องกันก าจัดวัชพืช ไดยูรอน 
 - วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลงานทดลอง ได้แก่ ตาชั่ง ไม้วัดความสูง ตู้อบ สมุดบันนทึก 
ปากกา และเครื่องมือวัดเปอร์เซ็นต์แป้ง (Reimann scal) 
วิธีการ 
 วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ภายในกลุ่ม (Randomized Complete Block Design, RCBD) มี  
จ านวน 4 ซ้ า 6 กรรมวิธี ดังนี้ 
  กรรมวิธีที่ 1 = พันธุ์ระยอง 5 
  กรรมวิธีที่ 2 = พันธุ์ระยอง 7  

กรรมวิธีที่ 3 = พันธุ์ระยอง 9  
กรรมวิธีที่ 4 = พันธุ์ระยอง 11 
กรรมวิธีที่ 5 = พันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 
กรรมวิธีที่ 6 = พันธุ์ห้วยบง 60  
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วิธีปฏิบัติการทดลอง 
 1. ก่อนท าการปลูกมันส าปะหลังสุ่มตัวอย่างดินที่ระดับความลึก 0-30 เซนติเมตร ส่งวิเคราะห์

ธาตุอาหาร 
 2. การเตรียมดินไถดะโดยใช้ไถผาล 3 จากนั้นตากดินไว้ 14 วัน เพ่ือให้วัชพืชตาย ไถแปรโดยใช้

ผาล 7 โดยไถขวางแนวไถดะ เตรียมแปลงย่อยขนาด 7 × 11 เมตร จ านวน 24 แปลงย่อย ปลูกแบบไม่ยกร่อง 
 3. การปลูกมันส าปะหลังในแปลงย่อย ใช้ระยะระหว่างแถว 1 เมตร ระยะระหว่างต้น 1 เมตร 

โดยปลูกจ านวน  1 ท่อนพันธุ์ต่อหลุม ไม่มีการแช่ท่อนพันธุ์ในสารเคมีก่อนปลูก ใช้ท่อนพันธุ์จ านวน 77 ท่อนพันธุ์
ต่อแปลงย่อย จ านวน 7 แถวต่อแปลงย่อย ใช้ท่อนพันธุ์ขนาดยาว 30 เซนติเมตร ปลูกปักตรงให้ลึก 2 ใน 3 ของ
ความยาวท่อนปลูก 

 4. การก าจัดวัชพืช ฉีดพ่นสารก าจัดวัชพืชไดยูรอนอัตรา 100 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่ ใช้ไดยูรอน  
จ านวน 80 กรัมต่อไร่ และใช้น้ าจ านวน 60-80 ลิตรต่อไร่ ฉีดพ่นครอบคลุมพ้ืนที่ท าการทดลองภายหลังการปลูก
มันส าปะหลัง หลังจากนั้นท าการก าจัดวัชพืชเดือนละ 1 ครั้ง โดยใช้จอบถาก 
  5. การใส่ปุ๋ย ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 จ านวน 2.40 กิโลกรัมต่อแปลงย่อย (อัตรา 50 กิโลกรัม
ต่อไร่) โดยใส่ปุ๋ยสองข้างล าต้นรัศมีพุ่มใบ พร้อมพูนโคนกลบปุ๋ย ใส่ปุ๋ยครั้งเดียวเมื่อมันส าปะหลังอายุ 1 เดือน  
  6. ไม่ได้มีการให้น้ า อาศัยน้ าฝน 
  7. ส ารวจแมลงศัตรูมันส าปะหลังทุกสัปดาห์ เมื่อพบการระบาดให้ใช้สารเคมีฉีดพ่น 
  8. การเก็บเกี่ยวผลผลิต เก็บเกี่ยวที่อายุ 12 เดือน พ้ืนที่เก็บเกี่ยว 18 ตารางเมตร โดยเว้นแถวริม
ขอบแปลง  
 การบันทึกข้อมูล 
 - ผลผลิตเก็บเกี่ยวจากพ้ืนที่เก็บเกี่ยว 18 ตารางเมตร โดยเว้นแถวริมขอบแปลง   
 - ความสูง วัดความสูงจากพ้ืนดินถึงยอดสูงสุด วัดในแนวนิ่งจากก่ิงที่สูงที่สุด โดยวัดเฉลี่ยจาก 10 ต้น ของ
พ้ืนที่เก็บเกี่ยวผลผลิต มีหน่วยเป็นเซนติเมตร  
 - ดัชนีเก็บเก่ียว (Harvest index) คือ น้ าหนักหัวสดต่อน้ าหนักทั้งต้น โดยสุ่มนับจ านวน 10 ต้น เพ่ือใช้
ประเมินศักยภาพการให้ผลผลิตในสัดส่วนที่เหมาะสม 
 - น้ าหนักผลผลิตหัวสด ชั่งน้ าหนักรวมทั้งแปลงในพ้ืนที่เก็บเกี่ยว 18 ตารางเมตร และค านวณเป็นกิโลกรัม
ต่อไร่ 
 - เปอร์เซ็นต์แป้ง ใช้เครื่องมือวัดเปอร์เซ็นต์แป้ง (Reimann scal) โดยสุ่มจากผลผลิตหัวสด 5 กิโลกรัม  
 - เปอร์เซ็นต์มันแห้ง โดยการสุ่มมันเส้นจ านวน 200 กรัมต่อแปลงย่อย อบที่ในอุณหภูมิ 75 – 80 องศา
เซลเซียส นาน 48 ชั่วโมง 
 
 ผลผลิตแป้งต่อไร่ และผลผลิตมันแห้งต่อไร่ค านวณได้จากสูตรดังนี้  
  ผลผลิตแป้งต่อไร่     = (น้ าหนักหัวสดต่อไร่ × เปอร์เซ็นต์แป้ง)                                                                   
                    100 
  ผลผลิตมันแห้งต่อไร่  = (น้ าหนักหัวสดต่อไร่ × เปอร์เซ็นต์มันแห้ง)   
                               100 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 

ใช้วิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of variance) และเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยโดยใช้วิธีการ DMRT (Duncan's multiple range test) 
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เวลาและสถานที่ 
 สถานที่ : เริ่มต้น ตุลาคม 2554              สิ้นสุด กันยายน 2555 
 ระยะเวลา : พ้ืนที่วิจัยของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรัง ต าบลสุโสะ อ าเภอปะเหลียน 

จังหวัดตรัง 
 

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 
 ผลการด าเนินการเปรียบเทียบการให้ผลผลิตหัวของพันธุ์มันส าปะหลังเพ่ือการเลี้ยงสัตว์  ในพ้ืนที่จังหวัด
ตรัง ดังนี้ 
 
 1. ผลการวิเคราะห์ดินก่อนการทดลอง พบว่า พ้ืนที่แปลงปลูกมันส าปะหลังในศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เกษตรตรัง ต าบลสุโสะ อ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เนื้อดินเป็นดินเหนียว เป็นดินที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกมัน
ส าปะหลัง และดินยังระบายน้ าได้ค่อนข้างเลว ซึ่งสอดคล้องกับ กอบเกียรติ และคณะ ( 2554) รายงานว่า ดินที่
เหมาะสมในการปลูกมันส าปะหลังเป็นดินร่วน หรือดินร่วนทราย จะท าให้มันส าปะหลังเจริญเติบโตได้ดี โดยเฉพาะ
ดินนั้นต้องเป็นดินบนที่ดอน เนื้อหยาบ 
 สมบัติทางเคมีของดินที่ระดับความลึก 0-30 เซนติเมตร ก่อนท าการทดลอง (ตารางที่ 1) พบว่า ความเป็น
กรดเป็นด่างของดิน (pH) มีค่าอยู่ที่ 4.17 เป็นดินกรดจัดมากซึ่งไม่เหมาะสมกับมันส าปะหลัง สามารถขึ้นได้ดีใน 
pH 5-6 อินทรีย์คาร์บอนอยู่ที่ระหว่าง 1.34 เปอร์เซ็นต์ อินทรียวัตถุอยู่ที่ 2.31 เปอร์เซ็นต์ อยู่ระดับสูงซึ่ง
เหมาะสมส าหรับการปลูกมันส าปะหลัง (กรมวิชาการเกษตร, 2552) ปริมาณไนโตรเจนมีปริมาณธาตุอาหารร้อย
ละ 0.12 มีปริมาณธาตุไนไตรเจนในระดับต่ า ปริมาณฟอสฟอรัสที่พืชสามารถน ามาใช้ได้มีปริมาณ 21.97 มิลลิกรัม
ต่อกิโลกรัม มีปริมาณฟอสฟอรัสที่พืชสามารถน ามาใช้ได้ในระดับปานกลาง (กรมวิชาการเกษตร, 2552) ปริมาณ
โพแทสเซียมที่พืชสามารถน ามาใช้ได้มีปริมาณ 62.4 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม มีปริมาณโพแทสเซียมที่พืชสามารถ
น ามาใช้ได้ในระดับสูง (กรมวิชาการเกษตร, 2552)  แคลเซียมที่แลกเปลี่ยนได้อยู่ที่ 0.38 cmolc/kg แมกนีเซียมที่
แลกเปลี่ยนได้ 0.14 cmolc/kg มีความต้องการปูน 640 กิโลกรัมต่อไร่ การน าไฟฟ้า 0.11 ds/m เมื่อพิจารณาจาก
สมบัติทางเคมีของดินและปริมาณน้ าฝนพ้ืนที่ท าการทดลองไม่เหมาะสมที่จะปลูกมันส าปะหลัง ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
ชนิดดิน สมบัติทางเคมีของดินที่เหมาะสมในการปลูกมันส าปะหลัง ในทางตรงกันข้ามถ้าพิจารณาจากอุณหภูมิ
เฉลี่ย พบว่าเหมาะสมกับการปลูกมันส าปะหลัง กอบเกียรติและคณะ (2554) ได้แนะน าว่า มันส าปะหลังสามารถ
ปลูกได้ในพ้ืนที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ า อินทรียวัตถุน้อยกว่า 2% ธาตุอาหารในดินไม่สูงมากนัก ความเป็นกรด-
ด่างอยู่ระหว่าง 5-6 เป็นกรดจัดถึงกรดปานกลาง และไม่เป็นดินเค็ม มีฟอสฟอรัสอยู่ที่ 5-15 มิลลิกรัมต่อกรัม 
โพแทสเซียมอยู่ที่ 38-64 มิลลิกรัมต่อกรัม แคลเซียมอยู่ที่ 125-2,500 มิลลิกรัมต่อกรัม แมกนีเซียมอยู่ที่ 167-183 
มิลลิกรัมต่อกรัม ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยปีละ 1,000-1,500 มิลลิเมตรต่อปี อุณหภูมิเฉลี่ย 25-29 องศาเซลเซียส เก็บ
เกี่ยวได้เม่ืออายุประมาณ 8-18 เดือน พ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลังส่วนใหญ่อาศัยน้ าฝนเป็นหลัก ผลผลิตแต่ละพ้ืนที่จึง
ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ าฝน และคุณลักษณะของดินที่ปลูกเป็นส าคัญ 
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ตารางที่ 1 สมบัติทางเคมีและฟิสิกส์ของดินที่ระดับความลึก 0-30 เซนติเมตร ก่อนท าการทดลอง  
 
              สมบัติของดิน ค่าสมบัติของดิน 
1. ความเป็นกรด - ด่าง     4.17 
2. อินทรีย์คาร์บอน (%)      1.34 
3. อินทรียวัตถุ (%)     2.31 
4. ไนโตรเจน (%)     0.12 
5. ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (mg/kg)   21.97 
6. โพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ (mg/kg)     62.4 
7. แคลเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ (cmolc/kg)    0.38 
8. แมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ (cmolc/kg)     0.14 
9. ความต้องการปูน (kg/rai)      640 
10. การน าไฟฟ้า (ds/m)    0.11 
11. เนื้อดิน  ดินเหนียว 

 
2. การเจริญเติบโตด้านความสูง 
 2.1 ความสูงต้น 
  ความสูงต้น พบว่า มันส าปะหลังพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 มีความสูงต้นสูงที่สุด เท่ากับ 305.1 
เซนติเมตร เป็นไปตามลักษณะประจ าพันธุ์ทีมีความสูงต้นมากกว่าพันธุ์อ่ืน ๆ ความสูงอยู่ที่ระหว่าง 200 – 300 
เซนติเมตร (จรุงสิทธิ์ ลิ่มศิลา, 2547) มีความแตกต่างทางสถิติกับมันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 11 ระยอง 7 ระยอง 5 
ซึ่งมีความสูงต้นเท่ากับ 247.9 239.1 และ 200.5 เซนติเมตร ตามล าดับ และไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติกับมัน
ส าปะหลังพันธุ์ห้วยบง 60 ระยอง 9 โดยความสูงต้น เท่ากับ 292.7 และ 265.2 เซนติเมตร พันธุ์ระยอง 9 มีความ
สูงไม่แตกต่างกันทางสถิตกับพันธุ์ระยอง 7 ในขณะที่มันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 5 ให้ความสูงน้อยที่สุดไม่มีความ
แตกต่างกันทางสถิติกับพันธุ์ระยอง 7 (ตารางที่ 2) ซึ่งสอดคล้องกับ จิระและคณะ (2556) ด าเนินการทดลองปลูก
เปรียบเทียบการให้ผลผลิตหัวของพันธุ์มันส าปะหลังเพ่ือการเลี้ยงสัตว์ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลา พบว่า มันส าปะหลัง
พันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 มีความสูงต้นสูงที่สุด. และมันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 5 ให้ความสูงน้อยที่สุด สอดคล้องกับ 
นพศูลและคณะ, 2546  ท าการทดลองผลของพันธุ์และอายุการเก็บเกี่ยวต่อผลผลิตและปริมาณแป้งในมัน
ส าปะหลัง พบว่า ความสูงต้นของมันส าปะหลังสายพันธุ์ต่าง ๆ จะแตกต่างตามอายุการเก็บเกี่ยวและระหว่างพันธุ์ 
พันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 มีการเจริญเติบโตทางด้านล าต้นสูงที่สุด และพันธุ์ระยอง 5 มีการเจริญเติบโตทางด้านล าต้น
ต่ าที่สุด  จรุงสิทธิ์ ลิ่มศิลา (2547) ที่พบว่า มันส าปะหลังแต่ละพันธุ์มีความสูงไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับลักษณะประจ า
พันธุ์ของแต่ละพันธุ์  
 
3. ผลผลิตและคุณภาพมันส าปะหลัง 
 3.1 ค่าดัชนีเก็บเก่ียว 
   ค่าดัชนีเก็บเกี่ยว พบว่า มันส าปะหลังพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 และระยอง 5 มีค่าดัชนีเกี่ยวสูงกว่า
พันธุ์อ่ืน ๆ ซึ่งมีค่าดัชนีเก็บเกี่ยว เท่ากับ 0.71 และมันส าปะหลังทุกพันธุ์มีค่าดัชนีเก็บเกี่ยวไม่มีความแตกต่างกัน
ทางสถิติ ให้ค่าดัชนีเก็บเกี่ยวอยู่ที่ระหว่าง 0.61 – 0.71 โดยมีแนวโน้มว่าพันธุ์ระยอง 9 มีค่าดัชนีเก็บเกี่ยวน้อย
ที่สุด เท่ากับ 0.61 (ตารางที่ 2) ซึ่งสอดคล้องกับ จิระ และคณะ (2556) ด าเนินการทดลองปลูกเปรียบเทียบการ
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ให้ผลผลิตหัวของพันธุ์มันส าปะหลังเพื่อการเลี้ยงสัตว์ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลา มันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 9 มีค่าดัชนี
เก็บเกี่ยวน้อยที่สุด จรุงสิทธิ์ ลิ่มศิลา (2547) พบว่า มันส าปะหลังแต่ละพันธุ์มีค่าดัชนีเก็บเกี่ยวไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับ
ลักษณะประจ าพันธุ์ของแต่ละพันธุ์ ค่าดัชนีเก็บเกี่ยวซึ่งเป็นค่าแสดงศักยภาพในการให้ผลผลิตหัวสดของพันธุ์
ทดลองและพันธุ์ตรวจสอบ คือ พันธุ์ที่มีค่าดัชนีการเก็บเกี่ยวมากกว่า 0.50 ขึ้นไปแสดงว่าสามารถสร้างผลผลิตหัว
สดได้มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ของผลผลิตทั้งหมด ( น้ าหนักหัวสด + น้ าหนักต้นและใบ) และจากการทดลองนี้ทั้ง
สองสถานที่มีค่าดัชนีการเก็บเก่ียวมากกว่า 0.50 ขึ้นไปทุกพันธุ์ แสดงว่ามันส าปะหลังมีค่าดัชนีการเก็บเกี่ยวมากจะ
ท าให้มีน้ าผลผลิตหัวสดและน้ าหนักผลผลิตต่อไร่มากไปด้วย (กรมวิชาการเกษตร, 2558)  นอกจากนี้ ปิยะ และ
คณะ (2547) พบว่า อิทธิพลของสถานที่ปลูกมีผลต่อลักษณะที่ศึกษา คือ ค่าดัชนีเก็บเกี่ยวของแต่ละพันธุ์จะไม่
เท่ากัน  
 
.  3.2. น้ าหนักผลผลิตหัวสด เปอร์เซ็นต์แป้ง และเปอร์เซ็นต์มันแห้ง 
  จากตารางที่ 2 ผลการทดลอง พบว่า มันส าปะหลังพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 ให้ผลผลิตน้ าหนักหัว
สดสูงที่สุด เท่ากับ 8,240 กิโลกรัมต่อไร่ ไมม่ีความแตกต่างกันทางสถิตกิับมันส าปะหลังพันธุ์ห้วยบง 60 ระยอง 11 
ระยอง 5 ระยอง 7 ซ่ึงให้ผลผลิตน้ าหนักหัวสด เท่ากับ 7,368 6,516 6,462 6,204 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ และ
มีความแตกต่างกันทางสถิติกับมันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 9 ซึ่งให้ผลผลิตน้ าหนักหัวสดน้อยที่สุด เท่ากับ 5,653 
กิโลกรัมต่อไร่ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติกับมันส าปะหลังพันธุ์อ่ืน ๆ แต่ให้ผลผลิตน้ าหนักหัวสดแตกต่างกัน
ทางสถิติกับมันส าปะหลังพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 (ตารางที่ 2) ซึ่งสอดคล้องกับ จิระและคณะ (2556) รายงานว่า 
การเปรียบเทียบการให้ผลผลิตหัวของพันธุ์มันส าปะหลังเพ่ือการเลี้ยงสัตว์ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลา พบว่า มัน
ส าปะหลังแต่ละพันธุ์ให้ผลผลิตน้ าหนักหัวสดไม่เท่ากันซึ่งเป็นไปตามลักษณะประจ าพันธุ์ และอิทธิพลของสถานที่
ปลูกท าให้มันส าปะหลังแต่ละพันธุ์ให้ผลผลิตหัวสดไม่เท่ากัน เนื่องจากการปลูกในชุดดิน ลักษณะดิ น ความอุดม
สมบูรณ์ของดิน ความชื้น ปริมาณน้ าฝน ที่แตกต่างกัน เช่นเดียวกับ ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2  
(2558)  ในการทดลองนี้ที่จังหวัดตรังมีเนื้อดินเป็นดินเหนียว อินทรียวัตถุอยู่ที่ 2.31 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณไนโตรเจน
ในดินมีปริมาณธาตุอาหารร้อยละ 0.12 ปริมาณฟอสฟอรัสที่พืชสามารถน ามาใช้ได้มีปริมาณ 21.97 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม ปริมาณโพแทสเซียมที่พืชสามารถน ามาใช้ได้มีปริมาณ 62.4 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม)  แคลเซียมที่
แลกเปลี่ยนได้อยู่ที่ 0.38 cmolc/kg แมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ 0.14 cmolc/kg  (ตารางที่ 1) มีปริมาณน้ าฝน
รวมในปี 2554 เท่ากับ 2,335.4 มิลลิเมตรต่อปี อุณหภูมิเฉลี่ย เท่ากับ 27.22 องศาเซลเซียส ความชื้นเฉลี่ย 82.4 
เปอร์เซ็นต์ และจ านวนวันฝนตก เท่ากับ 177 วัน ในขณะที่ปริมาณน้ าฝนรวมในปี 2555 มีปริมาณน้ าฝน เท่ากับ 
2,579.1 มิลลิเมตรต่อปี  อุณหภูมิเฉลี่ยในปี 2555 เท่ากับ 27.25 องศา ความชื้นเฉลี่ยในปี 2555 เท่ากับ 82.93 
เปอร์เซ็นต์ และจ านวนวันฝนตก เท่ากับ 187 วัน (ตารางผนวกที่ 10) โดยที่จังหวัดสงขลามีเนื้อดินเป็นดินร่วน
ทรายเหมาะสมส าหรับปลูกมันส าปะหลัง อินทรียวัตถุอยู่ที่ 0.05 เปอร์เซ็นต์  ปริมาณไนโตรเจนในดินมีปริมาณ
ธาตุอาหารร้อยละ 0.03 ปริมาณฟอสฟอรัสที่พืชสามารถน ามาใช้ได้มีปริมาณ 8.11 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ปริมาณ
โพแทสเซียมที่พืชสามารถน ามาใช้ได้มีปริมาณ 26.4 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม แคลเซียมที่แลกเปลี่ยนได้อยู่ที่ 1.47 
cmolc/kg แมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ 0.15 cmolc/kg (ตารางผนวกที่ 12) มีปริมาณน้ าฝนรวมในปี 2554 
เท่ากับ 3,073.6 มิลลิเมตรต่อปี อุณหภูมิเฉลี่ย เท่ากับ 27.10 องศาเซลเซียส ความชื้นเฉลี่ย เท่ากับ 79 เปอร์เซ็นต์ 
และจ านวนวันฝนตก เท่ากับ 171 วัน ในขณะที่ปริมาณน้ าฝนรวมในปี 2555 มีปริมาณน้ าฝน เท่ากับ 1,964.7 
มิลลิเมตรต่อปี  อุณหภูมิเฉลี่ย เท่ากับ 27.49 องศาเซลเซียส ความชื้นเฉลี่ย เท่ากับ 77.52 เปอร์เซ็นต์ และจ านวน
วันฝนตก เท่ากับ 158 วัน (ตารางผนวกที่ 11) จากสภาพแวดล้อมของทั้งสองจังหวัด พบว่า ลักษณะดิน ความ
อุดมสมบูรณ์ของดิน  ปริมาณน้ าฝน อุณหภูมิเฉลี่ย ความชื้นเฉลี่ย และจ านวนวันฝนตกแตกต่างกัน ส่งผลให้มัน
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ส าปะหลังทั้งสองสถานที่ให้ผลผลิตน้ าหนักหัวสดแตกต่างกัน    นอกจากนี้ เมธาวี จึงธนาวงศ์ (2554) ด าเนินการ
ทดลองเปรียบเทียบพันธุ์มันส าปะหลังจากประเทศเวียดนามกับพันธุ์ของประเทศไทย พบว่า พันธุ์ ท้องที่ และ
ปฏิกิริยาสัมพันธ์ระหว่างพันธุ์กับท้องที่  ที่มีผลต่อผลผลิตหัวสดของมันส าปะหลัง สอดคล้องกับรายงานผล
การศึกษาเสถียรภาพการให้ผลผลิตของมันส าปะหลังสายพันธุ์ดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  อิทธิพลของ
สถานที่ปลูกมีอิทธิพลต่อผลผลิตหัวสดมากกว่าอิทธิพลของพันธุ์ และอิทธิพลร่วมของสถานที่ปลูก (จ าลักษณ์ และ
คณะ, 2550) เช่นเดียวกับ ปิยะ และคณะ (2547) พบว่า อิทธิพลของสถานที่ปลูกมีผลต่อลักษณะที่ศึกษา คือ 
ผลผลิตหัวสด  
   เปอร์เซ็นต์แป้ง พบว่า ทุกพันธุ์มีค่าเปอรเ์ซ็นต์แป้งอยู่ในระดับต่ าระหว่าง 16.5-18.6% ไม่มีความ
แตกต่างกันทางสถิติ ซึ่งน่าจะเป็นผลมาจากมีฝนตกชุกต่อเนื่องตลอดทั้งปีในสถานที่ทดลอง (ตารางผนวกที่ 10) 
โดยพันธุ์ที่ให้เปอร์เซ็นต์แป้งสูงที่สุด คือ พันธุ์ระยอง 9 และพันธุ์ที่ให้เปอร์เซ็นต์แป้งน้อยที่สุด คือ พันธุ์
เกษตรศาสตร์ 50 (ตารางที่ 2)   นอกจากนี้มันส าปะหลังแต่ละพันธุ์ให้เปอร์เซ็นต์แป้งไม่เท่ากันซึ่งเป็นไปตาม
ลักษณะประจ าพันธุ์ ซึ่งสอดคล้องกับ จิระและคณะ (2556) ด าเนินการทดลองปลูกเปรียบเทียบการให้ผลผลิตหัว
ของพันธุ์มันส าปะหลังเพื่อการเลี้ยงสัตว์ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลา พบว่า มันส าปะหลังแต่ละพันธุ์ให้เปอร์เซ็นต์แป้งไม่
เท่ากันซึ่งเป็นไปตามลักษณะประจ าพันธุ์ และอิทธิพลของสถานที่ปลูกท าให้มันส าปะหลังแต่ละพันธุ์ไม่เท่ากัน 
เนื่องจากการปลูกในชุดดิน ลักษณะดิน ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ความชื้น ปริมาณน้ าฝน ที่แตกต่างกัน  
เช่นเดียวกับ ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 (2558) เปอร์เซ็นต์แป้งที่ได้ขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของ
ดิน ฤดูปลูก (จิณณจาร์, 2547; สถาบันวิจัยพืชไร่, 2549) ในการทดลองนี้จังหวัดตรังมีปริมาณน้ าฝนรวมในปี 
2554 เท่ากับ 2,335.4 มิลลิเมตรต่อปี อุณหภูมิเฉลี่ยในปี 2554 เท่ากับ 27.22 องศาเซลเซียส เซลเซียส ความชื้น
เฉลี่ยในปี 2554 เท่ากับ 82.4 เปอร์เซ็นต์ และจ านวนวันฝนตก เท่ากับ 177 วัน ในขณะที่ปริมาณน้ าฝนรวมในปี 
2555 มีปริมาณน้ าฝน เท่ากับ 2,579.1 มิลลิเมตรต่อปี  อุณหภูมิเฉลี่ยในปี 2555 เท่ากับ 27.25 องศา ความชื้น
เฉลี่ยในปี 2555 เท่ากับ 82.93 เปอร์เซ็นต์ และจ านวนวันฝนตก เท่ากับ 187 วัน (ตารางผนวกที่ 10 ) จาก
ปริมาณน้ าฝน ความชื้นเฉลี่ย จ านวนวันฝนตกในจังหวัดตรังที่สูงกว่าจังหวัดสงขลาในปี 2555 ซึ่งเป็นปีที่เก็บเกี่ยว
มันส าปะหลัง ส่งผลให้มีค่าเปอร์เซ็นต์แป้งต่ ากว่าที่จังหวัดสงขลา โดยที่จังหวัดสงขลาปริมาณน้ าฝนรวมในปี 2554 
เท่ากับ 3,073.6 มิลลิเมตรต่อปี อุณหภูมิเฉลี่ย เท่ากับ 27.10 องศาเซลเซียส ความชื้นเฉลี่ย เท่ากับ 79 เปอร์เซ็นต์ 
และจ านวนวันฝนตก เท่ากับ 171 วัน ในขณะที่ปริมาณน้ าฝนรวมในปี 2555 มีปริมาณน้ าฝน เท่ากับ 1,964.7 
มิลลิเมตรต่อปี  อุณหภูมิเฉลี่ย เท่ากับ 27.49 องศาเซลเซียส ความชื้นเฉลี่ย เท่ากับ 77.52 เปอร์เซ็นต์ และจ านวน
วันฝนตก เท่ากับ 158 วัน  (ตารางผนวกที่ 11)  นอกจากนี้ เมธาวี จึงธนาวงศ์ (2554) รายงานว่า การ
เปรียบเทียบพันธุ์มันส าปะหลังจากประเทศเวียดนามกับพันธุ์ของประเทศไทย พบว่า พันธุ์เป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุด
อันจะน ามาซึ่งการปริมาณแป้งในหัวสดสูงที่สุดในการปลูกมันส าปะหลัง และสอดคล้องกับรายงานผลศึกษา
เสถียรภาพการให้ผลผลิตของมันส าปะหลังสายพันธุ์ดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อิทธิพลของสถานที่ปลูก
มีอิทธิพลต่อการให้เปอร์เซ็นต์แป้งมากกว่าอิทธิพลของพันธุ์ และอิทธิพลร่วมของสถานที่ปลูก (จ าลักษณ์ และคณะ
, 2550)  เช่นเดียวกับ ปิยะ และคณะ (2547) สรุปว่า อิทธิพลของสถานที่ปลูกมีผลต่อลักษณะที่ศึกษา คือ 
เปอร์เซ็นต์แป้ง 
  เปอร์เซ็นต์มันแห้ง พบว่า มันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 9 ให้เปอร์เซ็นต์มันแห้งสูงที่สุด เท่ากับ 41 
เปอร์เซ็นต ์ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติกับมันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 5 ระยอง 11 ระยอง 7 ซึ่งให้เปอร์เซ็นต์มัน
แห้ง  41.1 39.9 38.9 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ และแตกต่างกันทางสถิติกับพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 ห้วยบง 60 ซึ่งให้
เปอร์เซ็นต์มันแห้ง เท่ากับ 38.1 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่มันส าปะหลังพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 ให้เปอร์เซ็นต์มันแห้ง
น้อยที่สุด เท่ากับ 36.7 เปอร์เซ็นต์ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติกับมันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 7 ห้วยบง 60 
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(ตารางที่ 2) ซึ่งสอดคล้องกับ จิระและคณะ (2556) ด าเนินการทดลองปลูกเปรียบเทียบการให้ผลผลิตหัวของพันธุ์
มันส าปะหลังเพื่อการเลี้ยงสัตว์ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลา พบว่า มันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 9 ให้เปอร์เซ็นต์มันแห้งสูง
ที่สุด  
 
3.3 ผลผลิตแป้ง และผลผลิตมันแห้งต่อไร่ 
  การเปรียบเทียบผลผลิตแป้งต่อไร่ของทุกพันธุ์ พบว่า พันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 ให้ผลผลิตแป้งสูง
ที่สุด เท่ากับ 1,360 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมา คือ พันธุ์ห้วยบง 60 ระยอง 11 ระยอง 5  ระยอง 7 ซึ่งให้ผลผลิต
แป้งต่อไร่ เท่ากับ 1,304 1,250 1,150 1,104 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ ในขณะที่พันธุ์ระยอง 9 ให้ผลผลิตแป้งต่อ
ไร่ต่ าที่สุด เท่ากับ 1,051 กิโลกรัมต่อไร่ (ตารางที่ 2) ซึ่งสอดคล้องกับ จิระและคณะ (2556) รายงานการ
เปรียบเทียบการให้ผลผลิตหัวของพันธุ์มันส าปะหลังเพ่ือการเลี้ยงสัตว์ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลา พบว่า มันส าปะหลัง
แต่ละพันธุ์ให้ผลผลผลิตแป้งไม่เท่ากันซึ่งเป็นไปตามลักษณะประจ าพันธุ์ และอิทธิพลของสถานที่ปลูกท าให้มัน
ส าปะหลังแต่ละพันธุ์ให้ผลผลิตแป้งไม่เท่ากัน เนื่องจากการปลูกในชุดดิน ลักษณะดิน ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
ความชื้น ปริมาณน้ าฝน ที่แตกต่างกัน  เช่นเดียวกับ ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 (2558) 
  ผลผลิตมันแห้งต่อไร่ พบว่า พันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 ให้ผลผลิตมันแห้งต่อไร่สูงที่สุด เท่ากับ 3,024 
กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมา คือ พันธุ์ห้วยบง 60 ระยอง 5 ระยอง 11 ระยอง 7 ซึ่งให้ผลผลิตมันแห้งต่อไร่ เท่ากับ 
2,807 2,656 2,600 2,413 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ ในขณะที่พันธุ์ระยอง 9 ให้ผลผลิตมันแห้งต่อไร่น้อยที่สุด 
เท่ากับ 2,340 กิโลกรัมต่อไร่ (ตารางที่ 2) แตกต่างจากการทดลองของ จิระและคณะ (2556) พบว่า การให้ผล
ผลิตหัวของพันธุ์มันส าปะหลังเพื่อการเลี้ยงสัตว์ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลา พันธุ์ห้วยบง 60  ให้ผลผลิตมันแห้งต่อไร่สูง
ที่สุด เนื่องมาจากปลูกในสภาพแวดล้อมและชุดดินที่ต่างกัน 
 ศัตรูมันส าปะหลังตลอดการทดลองไม่พบโรคและแมลงเข้าท าลายมันส าปะหลัง 
 
ตารางที่ 2 ผลผลิตหัวสดและลักษณะบางประการของมันส าปะหลัง 6 พันธุ์ 
 

   พันธุ์ 
น้ าหนักหัว
สด (กก.ไร่) 

เปอร์เซ็นต์
แป้ง (%) 

เปอร์เซ็นต์
มันแห้ง (%)  

ผลผลิตแป้ง 
(กก./ไร)่ 

ผลผลิตมัน
แห้ง(กก./ไร)่ 

ความสูง 
(ซม.) 

ดัชนีเก็บ
เกี่ยว 

ระยอง 5 6,462ab 17.8 41.1ab 1,150 2,656 200.5d 0.71 
ระยอง 7 6,204ab 17.8 38.9abc 1,104 2,413 239.1cd 0.69 
ระยอง 9 5,653b 18.6 41.4a 1,051 2,340 265.2abc 0.61 
ระยอง 11 6,516ab 18.5 39.9abc 1,250 2,600 247.9bc 0.64 
เกษตรศาสตร์ 50 8,240a 16.5 36.7c 1,360 3,024 305.1a 0.71 
ห้วยบง 60 7,368ab 17.7 38.1bc 1,304 2,807 292ab 0.68 
C.V (%)  18.2 10.2 5.1 - - 11.2 10.2 
 
หมายเหตุ  ตัวเลขในสดมภ์เดียวกันที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ัน      

95  เปอร์เซ็นต์ โดยวิธี DMRT 
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สรุปผลการทดลองและค าแนะน า 
 การเปรียบเทียบการให้ผลผลิตหัวของพันธุ์มันส าปะหลังเพ่ือการเลี้ยงสัตว์จ านวน 6 พันธุ์ พบว่า มัน
ส าปะหลังพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 โดยให้ผลผลิตน้ าหนักหัวสด ผลผลิตแป้งต่อไร่ และผลผลิตมันแห้งต่อไร่สูงที่สุด 
เท่ากับ 8,240 1,360 3,024 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ  และพันธุ์ห้วยบง 60 ให้ผลผลิตน้ าหนักหัวสด ผลผลิตแป้ง
ต่อไร่ และผลผลิตมันแห้งต่อไร่ เท่ากับ 7,368 1,304 2,807 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ มีความเหมาะสมที่สุดใน
การปลูกในสภาพแวดล้อมของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรัง ซึ่งเป็นชุดดินย่านตาขาว มีลักษณะพ้ืนที่ เป็นที่
ราบถึงที่ราบลุ่มความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ มีลักษณะเนื้อดินบนเป็นดินร่วน  ร่วนเหนียว ร่วนเหนียวปนทรายมี
ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย 2,457.25 มิลลิเมตรต่อปี ค าแนะน าส าหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์สามารถน ามันส าปะหลัง 2 
พันธุ์ไปปลูกในสภาพพ้ืนที่คล้ายคลึงกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรัง แต่มีข้อจ ากัด ในการน ามันส าปะหลังไป
เลี้ยงสัตว์ที่จะต้องผ่านขบวนการท าลายกรดไซยานิค โดยการตากแดด เผา ต้ม หมัก หรือความร้อนจากการ
อัดเม็ด และการท าเป็นมันเส้น (ภาคผนวก)  

 
การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 ใช้เป็นค าแนะน าในการเลือกใช้พันธุ์มันส าปะหลัง ที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ของเกษตรกรผู้สนใจผลิตมัน
ส าปะหลังเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์เพ่ือการพ่ึงพาตัวเอง  หรือจ าหน่ายเป็นรายได้ในจังหวัดตรัง การน ามันส าปะหลัง
ไปเลี้ยงสัตว์ จะต้องน าไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์มันเส้นก่อนเพราะในหัวมันส าปะหลังมีกรดไซยานิค ซึ่งรายละเอียด
และวิธีการแปรรูปในภาคผนวก 
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ภาคผนวก 
ตารางผนวกที่ 1 ลักษณะประจ าพันธุ์ของมันส าปะหลังที่ท าการทดลอง 
 

พันธุ์ 
ผลผลิตหัวสด 

(ตัน/ไร่) 
เปอร์เซ็นต์แป้ง ลักษณะเด่น ลักษณะประจ าพันธุ์ ข้อดี 

ระยอง 5 4.4 ตัน / ไร่ แป้งที่เก็บเกี่ยวในฤดูฝน22.7  % 
แป้งที่เก็บเกี่ยวในฤดูแล้ง25-27  % 

1. ผลผลิตหัวสดสูง 4.42 ตัน/ไร่ 2. 
ผลผลิตมันแห้งสูง 1.55 ตัน/ไร่ และ
ผลผลิตแป้ง 1.03 ตัน/ไร่ 3. มีความ
งอกของท่อนพันธุ์ที่ใช้ปลูกดี และต้น
พันธุ์อยู่รอดจนถึงเวลาเก็บเกี่ยวสูง 
93 % 4. มีเสถียรภาพและการ
ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี 

ล าต้นสีเขียวอมน้ าตาล สูง
ประมาณ 170 เซนติเมตร มี
ระดับการแตกกิ่ง 2-3 ระดับ 
ความสูงของการแตกกิ่ง
ระดับแรก 100-120 
เซนติเมตร มุมของกิ่ง 15-
30 องศา แผ่นใบมีรูปร่าง
เป็นแบบใบหอก ใบแก่สี
เขียวเข้ม ก้านใบสีแดงเข้ม 
ยอดอ่อนสีม่วงอมน้ าตาล หัว
รูปร่างป้อมอ้วน เปลือกสี
น้ าตาลอ่อน เนื้อสีขาว 

ผลผลิตสูง เปอร์เซ็นต์
แป้งสูงปานกลาง มี
เสถียรภาพ ทนแล้ง 

ระยอง 7 6.1 ตัน / ไร่ แป้งที่เก็บเกี่ยวในฤดูฝน 23 % 
แป้งที่เก็บเกี่ยวในฤดูแล้ง 27-29% 

1.ปลูกปลายฤดูฝนได้ดี เนื่องจาก
งอกเร็ว และมีความอยู่รอดสูง 2. 
ผลผลิตหัวสดสูงถึง 6.08 ตันต่อไร่ 3. 
มีปริมาณแป้งสูง 27.7 เปอร์เซ็นต์ 4. 
เหมาะส าหรับการใช้เครื่องขุดมัน
ส าปะหลังติด 

ต้นสีน้ าตาลอ่อน ต้นตั้งตรง 
ไม่โค้งงอ ไม่แตกกิ่ง เมื่ออายุ 
1 ปี สูง 183 เซนติเมตร มี
จ านวนล าต้นที่แตกจากท่อน
ปลูกมากกว่าพันธุ์อื่นๆ ก้าน
ใบสีเขียวอ่อน แฉกใบกลาง
เป็นรูปใบหอก  

ผลผลิตและเปอร์เซ็นต์
แป้งสูง ต้นพันธุ์
คุณภาพดี ทนแล้ง 
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พันธุ์ 
ผลผลิตหัวสด 

(ตัน/ไร่) 
เปอร์เซ็นต์แป้ง ลักษณะเด่น ลักษณะประจ าพันธุ์ ข้อดี 

ระยอง 7 6.1 ตัน / ไร่ แป้งที่เก็บเกี่ยวในฤดูฝน 23 % 
แป้งที่เก็บเกี่ยวในฤดูแล้ง 27-29% 

ท้ายแทรกเตอร์ หรือเครื่องขุดด้วย
มือ เนื่องจากไม่มีก้านของหัว และมี
จ านวนหัวมากออกรอบโคนต้น 

ใบและยอดอ่อนสีเขียว 
เนื้อของหัวสีขาว ไม่มีก้าน
หัว 

ผลผลิตและเปอร์เซ็นต์
แป้งสูง ต้นพันธุ์
คุณภาพดี ทนแล้ง 

ระยอง 9 4.9 ตัน/ไร่ แป้งที่เก็บเกี่ยวในฤดูฝน 24  % 
แป้งที่เก็บเกี่ยวในฤดูแล้ง 28-31 % 

1. ผลผลิตแป้ง 1.24 ตันต่อไร่ และ
ผลผลิตมันแห้ง 2.11 ตันต่อไร่ 2.ให้
ผลผลิตเอทานอลสูงทุกอายุเก็บเกี่ยว 
เมื่ออายุเก็บเกี่ยว 8 12 และ 18 
เดือน ให้เอทานอล 191 208 และ 
194 ลิตรต่อตันหัวสดตามล าดับ 3. 
ทรงต้นดี สูงตรง อัตราการขยายพันธุ์
สูงกว่า 1:8 

ล าต้นสีน้ าตาลอมเหลือง ไม่
ค่อยแตกก่ิง เมื่ออายุ 1 ปี 
สูง 235 เซนติเมตร แตกก่ิง
น้อยอยู่ในระดับ 0-2 ความ
สูงที่แตกกิ่ง 160-190 
เซนติเมตร มุมของกิ่ง 45-
60 องศา ก้านใบสีเขียวอ่อน
อมชมพูมีความยาว 25-30 
เซนติเมตร แฉกใบกลางเป็น
รูปใบหอก ใบและยอดอ่อน
สีเขียวอ่อน หัวสีน้ าตาลอ่อน 
เนื้อของหัวสีขาว 

เปอร์เซ็นต์แป้งและ
ผลผลิตสูง ต้านทานโรค 
อัตราการขยายพันธุ์สูง 

ระยอง 11 4.77 ตัน /ไร่ แป้งที่เก็บเกี่ยวในฤดูฝน 25.8 % 
แป้งที่เก็บเกี่ยวในฤดูแล้ง 29-32 % 

1. มีเปอร์เซ็นต์แป้งสูง เมื่อเก็บเกี่ยว
ในฤดูฝน มีเปอร์เซ็นต์แป้ง 25.8 
เปอร์เซ็นต์ ให้ผลผลิตแป้ง 1.25 ตัน
ต่อไร่ เก็บเก่ียวในฤดูแล้ง เปอร์เซ็นต์
แป้งจะสูงขึ้นเป็น 29-32 เปอร์เซ็นต์ 
2. ปริมาณมันแห้งสูง มีเปอร์เซ็นต์
มันแห้ง 42.8 เปอร์เซ็นต์ ให้ผลผลิต
มันแห้ง 2.00 ตันต่อไร่  

ต้นสีเขียวเงิน ความสูง
ประมาณ 170 - 220 
เซนติเมตร ล าต้นโค้ง
เล็กน้อย มีน้ าหนักต้นดี มี
การแตกกิ่ง ที่ระดับความสูง
ใกล้ยอด กิ่งท ามุม 60-90 
องศา กับล าต้น มีจ านวนล า
ที่ใช้ท าพันธุ์ 1-3 ล าต่อต้น 

มีเปอร์เซ็นต์แป้งสูง ให้
ปริมาณแป้ง และแป้ง
มันแห้งสูง ทนความ
แห้งแล้งได้ดี 
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พันธุ์ 
ผลผลิตหัวสด 

(ตัน/ไร่) 
เปอร์เซ็นต์แป้ง ลักษณะเด่น ลักษณะประจ าพันธุ์ ข้อดี 

ระยอง 11 4.77 ตัน /ไร่ แป้งที่เก็บเกี่ยวในฤดูฝน 25.8 % 
แป้งที่เก็บเกี่ยวในฤดูแล้ง 29-32 % 

3. ให้ผลผลิตหัวสดเฉลี่ย 4.77 ตัน
ต่อไร่ ใกล้เคียงกับพันธุ์ระยอง 5 
และเกษตรศาสตร์ 50 

ส่วนใหญ่มี 2 ล า ก้านใบสี
เขียวอมแดง ใบกลางเป็นรูป
ใบหอก ใบแก่สีเขียวเข้ม 
ยอดอ่อนสีน้ าตาลอมเขียว 
เปลือกนอกของหัวสีน้ าตาล 
เนื้อของหัวสีขาว 

มีเปอร์เซ็นต์แป้งสูง ให้
ปริมาณแป้ง และแป้ง
มันแห้งสูง ทนความ
แห้งแล้งได้ดี 

เกษตรศาสตร์ 50 4.4  ตัน / ไร่ แป้งที่เก็บเกี่ยวในฤดูฝน 23 % 

แป้งที่เก็บเกี่ยวในฤดูแล้ง 28 % 
งอกดี หัวดก และมีลักษณะเป็นกลุ่ม 
มีปริมาณแป้งในหัวสูง 

ยอดอ่อนมีสีม่วง ไม่มีขน ใบ
ที่เจริญเต็มที่มีสีเขียวอมม่วง
ล าต้นโค้งเล็กน้อย สีเขียว
เงิน สูง 180- 250 ซม. แตก
กิ่งระดับแรกท่ีความสูง 80-
150 ซม. หัวมีขนาด
สม่ าเสมอ เปลือกสีน้ าตาล 
เนื้อสีขาว 

ปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ 
ได้ดี 

ห้วยบง 60 5.8 ตนั/ไร่ แป้งที่เก็บเกี่ยวในฤดูฝน 22-25 % 
แป้งที่เก็บเกี่ยวในฤดูแล้ง 27 -30% 

มีผลผลิตและปริมาณแป้งสูง  ล าต้นสูง 180-250  ซม. 
ยอดสีม่วงอ่อน และไม่มีขน
อ่อน ต้นใบเขียวอมม่วง ล า
ต้นสีเขียวเงิน  สีเนื้อหัวมีสี
ขาว 
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ภาพผนวกที่ 1 ลักษณะยอดมันส าปะหลังแต่ละพันธุ์ที่ท าการทดลอง 
                                                                                   

 
 

 
 
 
 
 
 
 

               พันธุ์ระยอง 5                                                                 พันธุ์ระยอง 7 
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               พันธุ์ระยอง 9                                                                 พันธุ์ระยอง 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              พันธุ์เกษตรศาสตร์ 50                                                        ห้วยบง 60     
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ภาพผนวกที่ 2 ลักษณะล าต้นมันส าปะหลังแต่ละพันธุ์ที่ท าการทดลอง 
 

พันธุ์ระยอง 5                                                           พันธุ์ระยอง 7 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พันธุ์ระยอง 9                                                           พันธุ์ระยอง 11 
 

พันธุ์เกษตรศาสตร์ 50                                                 พันธุ์ห้วยบง 60 
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ภาพผนวกที่ 3 ลักษณะหัวของมันส าปะหลังแต่ละพันธุ์ที่ท าการทดลอง 
 
 
 
 
 

                                                     
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระยอง 11 

เกษตรศาสตร์ 50 
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การแปรรูปมันส าปะหลังเป็นมันเส้น (Tapioca Chip) 
       มันเส้น (Chip) ได้จากการน าหัวมันส าปะหลังสดหั่นให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ แล้วน าไป ตากแดดบนลานซีเมนต์ 2 - 
3 วัน ให้แห้ง มีขั้นตอนดังนี้ 
            1. ท าความสะอาดสิ่งเจือปนที่ติดมากับหัวมัน 
            2. น าหัวมันที่สะอาดแล้วใส่เครื่องป้อน (กรณีที่ใช้เครื่องป้อน) หรือใส่เครื่องตัดหรือมีดหั่นเป็นชิ้น ๆ 
            3. น าชิ้นหัวมันที่หั่นแล้วไปตากแดดบนลานคอนกรีต (ลานตาก) หรือพ้ืนที่ปูด้วยวัสดุ เช่น เสื่อ ตะแกรง
ไม้ไผ่  
            4. ระหว่างการตากแดดจะต้องใช้คราดกลับ มันเส้นทุก ๆ 1 - 2 ชั่วโมง อาจใช้คนงาน หรือรถ 
แทรกเตอร์ก็ได้ เมื่อมันเส้นแห้งดีแล้วก็ส่งขายต่อไป (บริษัทสวัสดิ์ไพบูรณ์การเกษตร, 2558) 
ข้อดีของการใช้มันส าปะหลังเป็นอาหารสัตว์ 
 1. มันเส้นหรือมันอัดเม็ด ประกอบด้วยแป้งสัตว์กระเพาะเดี่ยวและสัตว์ปีกย่อยได้ง่ายกว่าข้าวโพดเมล็ด
และข้าวฟ่างเมล็ด และเป็นแหล่งแป้งและน้ าตาลที่ดีในการเร่งการเจริญเติบโตของจุลินทรียในกระเพาะหมักของ
โค-กระบือ 
 2. มันเส้นหรือมันอัดเม็ดมีการปนเปื้อนของสารพิษจากเชื้อราโดยเฉพาะอัลฟลาทอกซินน้อยมาก เมื่อ
เปรียบเทียบกับข้าวโพดเมล็ด 
 3. มันเส้นมีความน่ากินสูงเมื่อใช้ผสมอาหารโค-กระบือ 
 4 .ในมันเส้นมักพบจุลินทรียกลุ่มแลโตบาซิลลัสและยีสต์ที่เป็นประโยชน์ต่อตัวสัตว์ ช่วยให้สัตว์เลี้ยงมี
สุขภาพดี 
 5. มันส าปะหลังเส้นหรือมันเส้น และมันอัดเม็ด สามารถใช้ทดแทนวัตถุดิบธัญพืช เช่น ข้าวโพดเมล็ด ข้าว
ฟ่างเมล็ด ปลายข้าว ซึ่งเป็นวัตถุดิบประเภทพลังงาน หรือแป้งเช่นเดียวกันได้อย่างเต็มที่ในสูตรอาหารสัตว์ทุกชนิด 
 6. มันเส้น/มันอัดเม็ดเป็นวัตถุดิบที่ไม่มีการตัดต่อทางพันธุกรรม ดังนั้นการใช้มันเส้นในการผลิตสัตว์เพ่ือ
การส่งออก จึงไม่เป็นข้อกีดกันทางการค้าในประเทศท่ีต่อต้าน GMOs 
การเลือกใช้มันเส้นในการเลี้ยงสัตว์ การที่ใช้มันเส้นหรือมันอัดเม็ดเป็นอาหารสัตว์ เกษตรกรควรเลือกใช้มันเส้น
หรือมันอัดเม็ดที่มีคุณภาพดี จึงจะช่วยให้การเลี้ยงสัตว์ด้วยสูตรมันเส้น ประสบความส าเร็จ ดังนี้ 
 1. เลือกใช้มันเส้นที่มีคุณภาพดี มีส่วนของต้น เหง้า ดินทราย ติดปนมาน้อยที่สุด (ต้นหรือเหง้าไม่ควรเกิน 
4% ทรายไม่ควรเกิน 2%) 
 2. ควรใช้มันเส้นที่ผ่านการผึ่งแดดมาแล้ว 3-4 แดด เพ่ือให้เหลือสารพิษ กรดไฮโดรไซยานิคน้อยที่สุด 
ห้ามใช้หัวมันสด  
 3. ควรใช้ในปริมาณท่ีถูกต้องตามสัดส่วนในสูตรอาหารตามชนิด และขนาดหรืออายุของสัตว์เลี้ยง 
 4. ขนาดชั้นของมันเส้น ควรใช้ให้เหมาะสมกับชนิดสัตว์เลี้ยง เช่น ในสุกรหรือสัตว์ปีก จะต้องบดให้
ละเอียดก่อนที่จะผสมกับวัตถุดิบชนิดอื่นๆ แต่ในโค-กระบือ ควรใช้มันเส้นเป็นชิ้นๆโดยไม่ต้องบดละเอียด 
 5. การค านวณสูตรอาหารสัตว์ที่ใช้มันเส้นจะต้องปรับระดับโปรตีนและกรดอะมิโนที่จ าเป็นให้เพียงพอกับ
ความต้องการของสัตว์ โดยการใช้กากถั่วเหลืองหรือปลาป่น ในสูตรอาหารสัตว์ให้มากขึ้น รวมทั้งต้องระมัดระวังใน
การปรับระดับไขมันในสูตรอาหารให้เพียงพอ 
 6. สูตรอาหารสัตว์ที่ใช้มันเส้นในระดับสูง โดยเฉพาะอาหารสุกรและสัตว์ปีกควรท าการอัดเม็ดอาหารเพ่ือ
ลดความเป็นฝุ่นของอาหารและเพ่ิมความหนาแน่นของอาหาร (ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การ
มหาชน, 2558) 
 



20 
 

ตารางผนวกที่ 2 ส่วนประกอบหลักในหัวมันส าปะหลัง 
 

องค์ประกอบในหัวมัน ปริมาณ (ต่อ 100 กรัมน้ าหนักหัวมัน) 
                         น้ า 60.21-75.32 
                         เปลือก   4.08-14.08 
                         เนื้อ (แป้ง)  25.87-41.88 
                         ไซยาไนด์ (ppm)    2.85-39.27 
ที่มา : มูลนิธิสถาบันพัฒนามันส าปะหลังแห่งประเทศไทย (2558) http://www.tapiocathai.org/D.html 
 
ตารางผนวกที่ 3 ส่วนประกอบหลักในเนื้อมันส าปะหลัง 
 

องค์ประกอบในเนื้อมัน ปริมาณ (ต่อ100 กรัมน้ าหนักแห้งเนื้อมัน) 
                     แป้ง 71.9-85.0 
                     โปรตีน 1.57-5.78 
                     เยื่อใย 1.77-3.98 
                     เถ้า 1.20-2.80 
                     ไขมัน 0.06-0.43 
                     คาร์โบไฮเดรตที่ไม่ใช่แป้ง 3.59-8.66 
ที่มา : มูลนิธิสถาบันพัฒนามันส าปะหลังแห่งประเทศไทย (2558) http://www.tapiocathai.org/D.html 
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ตารางผนวกที่ 4 คุณค่าทางโภชนะของมันส าปะหลังต่อน้ าหนักสด 100 กก. 
 
คุณค่าทางโภชนาการ          หัว 

Calories (k cal) 135.00 - 149.00 

Moisture (%) 65.50 - 62.00 

Protein (g) 1.00 - 1.20 

Fat (g) 0.20 - 0.40 

Carbohydrate (g) 32.40 - 35.70 

Fiber (g) 1.00 - 1.10 

Ash (g) 0.60 - 0.90 

Calcium (mg) 26.00 - 68.00 

Phosphorus (mg) 32.00 - 42.00 

Iron (mg) 0.90 - 1.90 

Sodium (mg) 2.00 

Potassium (mg) 394.00 

-carotene eq (mg) 0.00 - 30.00 

Thiamine (mg) 0.04 

Riboflavin (mg) 0.04 

Niacin (mg) 0.60 

Ascorbic acid (mg) 19.00-31.00 

ที่มา : Martin (1984) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 
 

ตารางผนวกที่  5 ปริมาณกรดไซยานิคที่พบในผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังของประเทศไทย 
 
ผลิตภัณฑ์                                   ปริมาณกรดไซยานิค 
มันสด                     
มันเส้นท้องถิ่น (Native Chip)     . 
มันอัดเม็ดท้องถิ่น (Native pellet)  
มันอัดเม็ดมาตรฐาน (Brand pellet)          

122.09  ppm. 
30.48  ppm. 
13.76  ppm. 
13.68  ppm. 

ที่มา : คณะทรัพยากรธรรมชาติ (2558)  www.natres.psu.ac.th 
 
ตารางผนวกที่ 6 ระดับการใช้มันเส้นในสูตรอาหารชนิดต่าง ๆ 
 
                 ชนิดสัตว์ ระดับมันเส้นในสูตรอาหาร (%) 
                    สุกร 40-60 
                    ไก่กระทง 25-30 
                    ไก่ไข่ 40-45 
                    เป็ดเนื้อ 40-45 
                    เป็ดไข่ 40-45 
                    โคเนื้อ-โคนม 40-50 
                    โคขุน 60-80 
                    แพะ-แกะ 40-50 
ที่มา : ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชน (2558)                    

http://kasetinfo.arda.or.th/arda/cassava/?p=1066 
 
ตารางผนวกที่ 7 ผลการใช้มันเส้นทดแทนปลาข้าวในสูตรอาหารสุกรหลังหย่านม 
 
สมรรถภาพการผลิต สูตรปลายข้าว สูตรมันเส้น 
น้ าหนักเริ่มต้น (กก.)     8.31  8.30 
น้ าหนักสุดท้าย (กก.)  19.66 19.94 
ระยะเวลาเลี้ยง (วัน)      28     28 
อัตราการเจริญเติบโต (กก./วัน)  0.405 0.416 
ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหาร    1.38   1.22 
ที่มา : ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชน (2558)                    
http://kasetinfo.arda.or.th/arda/cassava/?p=1066 
 
 
 
 
 

http://kasetinfo.arda.or.th/arda/cassava/?p=1066
http://kasetinfo.arda.or.th/arda/cassava/?p=1066
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ตารางผนวกที่ 8 ผลการใช้มันเส้นทดแทนข้าวโพดในสูตรอาหารระยะรุ่นขุน (30-100 กิโลกรัม) 
 
สมรรถภาพการผลิต สูตรข้าวโพด สูตรมันเส้น 
น้ าหนักเริ่มต้น (กก.) 30.63  29.22 
น้ าหนักสุดท้าย (กก.) 99.50 101.71 
ระยะเวลาเลี้ยง (วัน)     92       86 
อัตราการเจริญเติบโต (กก./วัน) 0.733   0.812 
ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหาร  42.97   42.50 
ที่มา : ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชน (2558)                    
http://kasetinfo.arda.or.th/arda/cassava/?p=1066 
 
ตารางผนวกที่ 9 ผลเปรียบเทียบการใช้ข้าวโพด และมันเส้นในสูตรอาหารเลี้ยงโคขุน 
 
สมรรถภาพการผลิต สูตรมันเส้น สูตรข้าวโพด 
อัตราการเจริญเติบโต (กรัม)  490 540 
ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหาร 
เปอร์เซ็นต์ซาก  

1018 
 53.9 

9.66 
  54 

ที่มา : ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชน (2558)                    
http://kasetinfo.arda.or.th/arda/cassava/?p=1066 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://kasetinfo.arda.or.th/arda/cassava/?p=1066
http://kasetinfo.arda.or.th/arda/cassava/?p=1066
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ภาพผนวกที่ 4 กรดไซยานิคในมันส าปะหลัง 
 กรดไซยานิคเกิดจากสารกลูโคซายด์ (Cyanogenic glucoside) 2 ชนิด คือ Linamarin  และ 
Lotanstralin ซึ่งมีสูตรโครงสร้างดังนี้ 
 
 

O C CH

CN

O C

CH OH CN

C H

Linamarin

Lotanstalin

O

O

3

CH 3

CH 3

2 5

2

CH OH
2

 
ที่มา : คณะทรัพยากรธรรมชาติ (2558)  www.natres.psu.ac.th 
  
กลูโคซายด์ท้ัง 2 ชนิดนี้ เมื่อท าปฏิกิริยากับน้ า (hydrolyse) จะได้กรดไซยานิค (HCN) 
Linamarin  + H2O                                                  HCN    +   D glucose + acetone 
Lotanstralin  + H2O                                               HCN    +   D glucose + methlyethylketone 
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ตาราผนวกที่ 10 ปริมาณน้ าฝน จ านวนวันฝนตก ความช้ืนเฉลี่ย และอุณหภูมิเฉลี่ย ในจังหวัดตรังระหว่าง
มกราคม 2554 –ธันวาคม 2555 ที่มาสถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง 
 

เดือน/ปี 
ปริมาณน้ าฝน 

(มม.) 
อุณหภูมิเฉลี่ย 

(๐C) 
ความชื้นเฉลี่ย 

(%) 
จ านวนวันฝนตก 

(วัน) 
ม.ค. 54 123.2 26.43 79.29 15 
ก.พ. 54    2.6 27.56 73.76 1 
มี.ค. 54 448.7 26.9 82.58 18 
เม.ย.54 122.5 28.03 79.15 7 
พ.ค. 54 156.3 28.13 83.87 18 
มิ.ย. 54                106 27.99 83.69 17 
ก.ค. 54 331.2 27.32 85.04 16 
ส.ค. 54 208.5 26.94 85.48 18 
ก.ย. 54 299.3 27.04 85.90 18 
ต.ค. 54                167 26.97 85.26 23 
พ.ย. 54 231.5 26.93 83.44 13 
ธ.ค. 54 138.6 26.35 81.36 13 
ม.ค. 55 112.7 26.38 82.43 17 
ก.พ. 55 22.5 27.78 74.90 5 
มี.ค. 55  184.2 27.42 80.48 13 
เม.ย.55 256.8 27.55 84.03 17 
พ.ค. 55   238 27.79 85.04 18 
มิ.ย. 55 280.2 27.81 81.41 15 
ก.ค. 55   315 27.13 84.60 18 
ส.ค. 55 228.4 27.43 82.75 14 
ก.ย. 55   385 26.69 86.58 21 
ต.ค. 55   168 27.09 84.04 16 
พ.ย. 55 200.8 27.15 85.42 19 
ธ.ค. 55 187.5 26.78 83.42 15 
รวมปี 54           2,335.4 27.22 82.4 177 
รวมปี 55           2,579.1 27.25 82.93 188 
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ตารางผนวกที่ 11 ปริมาณน้ าฝน จ านวนวันฝนตก ความชื้นเฉลี่ย และอุณหภูมิเฉลี่ย ในจังหวัดตรังระหว่าง
มกราคม 2554 –ธันวาคม 2555 ที่มาสถานีอุตุนิยมวิทยาคอหงส์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
  

เดือน/ปี 
ปริมาณน้ าฝน  

(มม.) 
อุณหภูมิเฉลี่ย 

(๐C) 
ความชื้นเฉลี่ย 

(%) 
จ านวนวันฝนตก 

(วัน) 
ม.ค. 54 116.7 23.9 74.79 12 
ก.พ. 54 2.6 27.7 73.7 3 
มี.ค. 54 287.7 27.3 79.51 17 
เม.ย.54 111.6 28.1 76.9 9 
พ.ค. 54 325.8 28.1 80.25 18 
มิ.ย. 54 173.4 28.2 78.8 15 

  ก.ค. 54 74.6 27.7 77.60 12 
  ส.ค. 54 294.8 27.1 80.11 19 
ก.ย. 54 172.9 27.2 80.1 17 

  ต.ค. 54 308.1 26.9 81.74 20 
  พ.ย. 54 562.2 26.7 81.9 12 
  ธ.ค. 54 643.2 26.3 82.6 17 
  ม.ค. 55 378.3 26.3 81.26 15 
  ก.พ. 55 10.8 27.6 75.4 2 
  มี.ค. 55 176.8 27.7 77.30 8 
  เม.ย.55 193.5 27.9 78.7 15 
  พ.ค. 55 58.6 28.2 76.3 15 
  มิ.ย. 55 99.2 28.4 73.8 10 
  ก.ค. 55 28.4 28 72.90 7 
  ส.ค. 55 127.2 27.9 72.73 12 
  ก.ย. 55 129.7 27.2 78.5 19 
  ต.ค. 55 188.7 26.9 80.37 18 
  พ.ย. 55 188.7 27.1 81.9 18 
  ธ.ค. 55 384.8 26.7 81.02 19 
รวมปี 54 3,073.6 27.10 79 171 
รวมปี 55 1,964.7 27.49 77.52 158 
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ตารางผนวกที่ 12 คุณสมบัติทางเคมีและฟิสิกส์ของดินที่ระดับความลึก 0-30 เซนติเมตร ก่อนท าการทดลอง
ในจังหวัดสงขลา  
 
              รายการทดสอบ  ผลทดสอบ  
1. ความเป็นกรด - ด่าง      5.97  
2. อินทรีย์คาร์บอน (%)       0.32  
3. อินทรียวัตถุ (%)      0.55  
4. ไนโตรเจน (%)      0.03  
5. ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (mg/kg)      8.11  
6. โพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ (mg/kg)       26.4  
7. แคลเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ (cmolc/kg)      1.47  
8. แมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ (cmolc/kg)       0.15  
9. ความต้องการปูน (kg/rai)  ไม่ต้องการปูน  
10. การน าไฟฟ้า (ds/m)       0.01  
11. เนื้อดนิ  ดินร่วนปนทราย  

 
ตารางผนวกที่ 13 ผลผลิตหัวสด และลักษณะบางประการของมันส าปะหลัง 6 พันธุ์เม่ือปลูกเปรียบเทียบท่ี
ศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลา 
 

   พันธุ์ 
น้ าหนักหัว
สด (กก.ไร่) 

เปอร์เซ็นต์
แป้ง (%) 

เปอร์เซ็นต์
มันแห้ง (%)  

ผลผลิตแป้ง 
(กก./ไร่) 

ผลผลิตมัน
แห้ง(กก./ไร่) 

ความสูง 
(ซม.) 

ดัชนีเก็บ
เกี่ยว 

ระยอง 5 7,742ab 21.7cd 42.7b 1,680 3,306 206.2c 0.77a 
ระยอง 7 7,867ab 20,9cd 41.2b 1,644 3,241 235.8c 0.71bc 
ระยอง 9 7,236ab 25.7ab 46.2a 1,860 3,343 284.3ab 0.68c 
ระยอง 11 6,249b 27.2a 46.5a 1,700 2,906 226.8c 0.69c 
เกษตรศาสตร์ 50 7,547b 20.9dc 41.2b 1,796 3,241 323.3a 0.71bc 
ห้วยบง 60 9,467a 19.1c 41.3b 1,808 3,910 245.5bc 0.77a 
C.V (%) 22.2 6.7 3.7 - - 11.5 5.0 
 
หมายเหตุ  ตัวเลขในสดมภ์เดียวกันที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ัน      

95  เปอร์เซ็นต์ โดยวิธี DMRT 
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ตารางผนวกที่ 14 แสดงความแปรปรวนผลผลิตน้ าหนักหัวสดในจังหวัดตรัง 
  
Source of Variation df Sum of Squares Mean Square F 

     Replication(R) 3 1047.520000 349.173333 1.79ns 
     Treatment(T) 5 2632.073333 526.414667 2.70ns 
     Error 13 2537.820000 195.216923  
     Total 21 6217.413333   
     C.V. (%)  18.2   

 
ตารางผนวกที่ 15 แสดงความแปรปรวนเปอร์เซ็นต์แป้งในจังหวัดตรัง 
  
Source of Variation df Sum of Squares Mean Square F 

     Replication(R) 3 7.97500000 2.65833333 0.80ns 
     Treatment(T) 5 11.60833333 2.32166667 0.01ns 
     Error 13 42.73500000 3.28730769  
     Total 21 62.31833333   
     C.V. (%)  10.2   
 
ตารางผนวกที่ 16 แสดงความแปรปรวนเปอร์เซ็นต์มันแห้งในจังหวัดตรัง 
  
Source of Variation df Sum of Squares Mean Square F 

     Replication(R) 3 3.2150000 1.04166667 0.26ns 
     Treatment(T) 5 65.2900000 13.0580000 3.25* 
     Error 15 60.1900000 4.0126667  
     Total 23 128.6050000   
     C.V. (%)  5.1   
 
 
ตารางผนวกที่ 17 แสดงความแปรปรวนความสูงในจังหวัดตรัง 
  
Source of Variation df Sum of Squares Mean Square F 

     Replication(R) 3 2334.37500 778.12500 0.93ns 
     Treatment(T) 5 28941.36833 5788.27367 6.90** 
     Error 15 12581.43500 838.76233  
     Total 23 43857.17833   
     C.V. (%)  11.2   
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ตารางผนวกที่ 18 แสดงความแปรปรวนค่าดัชนีเก็บเกี่ยวในจังหวัดตรัง 
  
Source of Variation df Sum of Squares Mean Square F 

     Replication(R) 3 0.00577083 0.00577083 1.24ns 
     Treatment(T) 5 0.03078750 0.00615750 1.32ns 
     Error 15 0.06976250 0.00465083  
     Total   23 0.11786250   
     C.V. (%)  10.2   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


