
การปรับปรุงพันธุมันสําปะหลังเพ่ือบริโภคหัวสด : การเปรียบเทียบเบื้องตนชุดที่ 1 

Cassava Varietal Improvement for Consumption : Preliminary Trail #1 
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บทคัดยอ 

 

 การเปรียบเทียบเบื้องตนพันธุมันสําปะหลังเพื่อบริโภคหัวสด ชุดที่ 1 มีสายพันธุที่เขาเปรียบเทียบจํานวน 

11 สายพันธุ ใชพันธุระยอง 2 และพันธุหานาทีเปนพันธุตรวจสอบ วางแผนแบบ Randomized Complete 

Block Design (RCB) จํานวน 2 ซ้ํา ใชระยะปลูก 1.0 x 1.0 เมตร ทําการทดลองที่ศูนยวิจัยพืชไรนครราชสีมา 

ปลูกวันที่ ๒๐ ตุลาคม 2554 เก็บเกี่ยววันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ เมื่ออายุ 10 เดือน ผลการทดลองพบวา พันธุที่

นําเขาเปรียบเทียบใหผลผลิตหัวสด 1.84-3.78 ตันตอไร จํานวนหัว 3.3-5.6 หัวตอตน ปริมาณแปง 23.25-30.25 

เปอรเซ็นต คาดัชนีการเก็บเกี่ยว 0.43-0.650 และปริมาณไซยาไนด 10- 40 ppm. พันธุตรวจสอบพันธุระยอง 2 

และพันธุหานาที ใหน้ําหนักหัวสด 2.34 และ 3.79 ตันตอไร จํานวนหัว 5.9 และ 6.6 หัวตอตน ปริมาณแปงในหัว

สด 22.9 และ 23.15 เปอรเซ็นต ดัชนีการเก็บเกี่ยว 0.62 และ 5.5 และปริมาณไซยาไนด 26- 40 ppm.  ได

คัดเลือกพันธุที่มี HCN ต่ํา-ปานกลาง มีรสชาติดี และใหผลผลิตคอนขางสูงไวทั้งสิ้น 6 สายพันธุ  ไดแก MuMN51-

4-3a MuMN51-4-24a MuMN51-4-29a MuMN51-9-14a  MuMN51-10-8b แ ล ะ  MuMN51-11-21a ซึ่ ง มี

ผลผลิตหัวสด 2.04-3.70 ตันตอไร จํานวนหัว 3.3-5.6 หัวตอตน ปริมาณแปงในหัวสด 23.25-29.35 เปอรเซ็นต 

ดัชนีการเก็บเกี่ยว 0.46-0.60 และปริมาณไซยาไนด 10-40 ppm.  เพื่อนําไปเปรียบเทียบมาตรฐานตอไป 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1 / สถาบันวิจัยพืชไรและพืชทดแทนพลังงาน  50 ถ.พหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900 
2 / ศูนยวิจัยพืชไรระยอง  320 หมู 8 ถนนสุขุมวิท ตําบลหวยโปง  อําเภอเมือง  จังหวัดระยอง 21150 
3 / ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสมีา   หมูที่ 3 ตําบลลาดบัวขาว  อําเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา  30340 



 

 

 

 

 

 

 

คํานํา 
 

มันสําปะหลัง (ManihotesculentaCrantz.) เปนพืชทีสามารนํามาใชประโยชนไดอยางกวางขวางทั้ง

ทางตรงและทางออม ทั้งดานอุตสาหกรรม และเปนอาหารของมนุษยและสัตว ในประเทศไทยยังมีการนํามัน

สําปะหลังมาใชประโยชนคอนขางนอย มักถูกจํากัดอยูเพียงอุตสาหกรรมแปงและอาหารสัตว แตที่จริงแลวมัน

สําปะหลังนํามาใชเปนอาหารหลักของมนุษยอยางมากมายและเปนเวลาชานานมาแลวโดยเฉพาะประเทศทางแถบ

ทวีปอัฟริกาและอเมริกาใต มันสําปะหลังนอกจากจะใชเปนอาหารหลักแลว ยังมีการนํามารับประทานไดหลายรูป 

เชน ทําเปนแปงมันเพื่อนําไปปรับเปนอาหารอยางอื่นตอไป หัวสดยังนํามาทําเปนมันทอดไดโดยปอกเปลือก ฝาน

เปนแผนบางๆ นําไปทอด ใชเปนอาหารวางได คนไทยนิยมนํามาเชื่อม ยาง หรือทําเปนขนมมันนึ่งใสมะพราวและ

น้ําตาล (พวงเพชร, 2547) มันสําปะหลัง 73.7-84.9 เปอรเซ็นตของน้ําหนักแหงคือแปง แปงจากมันสําปะหลัง

ประกอบดวย amylase และ amylopectin ในสัดสวนประมาณ 80:20 และสามารถสกัดออกมาไดงายเนื่องจาก

มีโปรตีนและไขมันนอย และเปนแหลงคารโบไฮเตรทใหพลังงานตอรางกายมนุษยและสัตวไดดี ฉะนั้นการสงเสริม

ใหมีการปลูกมันสําปะหลังเพื่อการบริโภคเพื่อนําเอาหัวมันสดมาแปรรูปใชประโยชนรูปอื่นๆ โดยเฉพาะการ

นํามาใชเปนอาหารมนุษยก็จะเปนประโยชนอยางยิ่ง เพราะเปนการชวยเหลือรัฐและเกษตรกรแกไขปญหาผลผลิต

มันอุตสาหกรรมลนตลาด หรือราคาตกต่ําได  

ปจจุบันเกษตรกรนิยมใชมันสําปะหลังพันธุหานาทซีึ่งเปนมันสําปะหลังที่เหมาะสมในการบริโภค และเปน

พันธุพื้นเมืองที่มีปลูกมานานในประเทศไทย มีลักษณะเนื้อหัวรวน เหมาะสําหรับทําขนม เชน เชื่อม ยาง (อัจฉรา

และจรุงสิทธิ์ , 2547) ในมันสําปะหลังพบกรดไฮโดรไซยานิคในรูปลินามาริน และโลทอสตราลิน รอยละ 80-90  ที่

เหลือพบในรูปไซยาไนดอิสระหรือไฮโดรเจนไซยาไนด (อมรรัตน และคณะ, 2555 ) ไซยาไนดเปนอันตรายตอ

มนุษยและสัตว สวนใหญประกอบอยูที่เปลือกหัว และใบมากกวาเนื้อหัวสด ดังนั้นวิธีการลดพิษไซยาไนดกอน

นํามาบริโภคคือ การปอกเปลือก และการใหความรอน แตอยางไรก็ตามการปลูกมันสําปะหลังเพื่อการ 

บริโภคยังมีผลผลิตคอนขางต่ํา จากงานวิจัยและพัฒนาพันธุที่ดําเนินการที่ศูนยวิจัยพืชไรระยองและศูนยวิจัยพืชไร

ขอนแกนไดทําการผสมพันธุมันสําปะหลังพันธุหานาทีกับพันธุตางๆ ที่มีปริมาณกรดไฮโดรไซยานิคคอนขางต่ํา และ

สถาบันวิจัยพืชไรและพืชทดแทนพลังงานรวมกับศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมาไดคัดเลือกพันธุที่ได

จากการฉายรังสี เพื่อใหไดพันธุที่มีแนวโนมใหผลผลิตสูงกวาพันธุหานาที ทั้งยังมีสีเนื้อเหลือง เหลืองออน และขาว 

และมีปริมาณกรดไฮโดรไซยานิคใกลเคียงหรือต่ํากวามันสําปะหลังพันธุหานาที จึงควรนํามาประเมินผลผลิตและ

คุณภาพการบริโภคในสภาพแวดลอมของการปลูกที่แตกตางกัน เพื่อคัดเลือกและแนะนําพันธุใหปลูกตอไป 

 

วิธีดําเนินการ 



 

อุปกรณ   

 - สายพันธุมันสําปะหลัง จํานวน 11 สายพันธุคือ MuMN51-4-3a MuMN51-4-4a MuMN51-4-12a  

MuMN51-4-13a  MuMN51-4-24a  MuMN51-4-29a  MuMN51-9-9a  MuMN51-9-14a  MuMN51-9-14b  

MuMN51-10-8b  MuMN51-11-21a และพันธุมันสําปะหลังจํานวน 2 พนัธุ คือ ระยอง 2 และพันธุหานาที 

 - ปุยเคมีสูตร 15-7-18  

 - สารเคมีไทอะมีโทแซม 

 - ไมวัดความสูง 

 - เครื่องชั่ง 

 - เครื่องวัดแปง Reinmann scale 

 - หองปฏิบัติการวัดปริมาณไซยาไนด 

 - หมอตมหัวมันสําปะหลัง 

 - กระดาษเทียบสีปริมาณไซยาไนดมาตรฐาน    

 

วิธีการ 

 วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCB) จํานวน 2 ซ้ํา ปลูกสายพันธุ

มันสําปะหลังจํานวน 11 สายพันธุ เปนสายพันธุที่ไดจากการฉายรังสีที่ระดับความเขมขน 200 gray (ลงทายดวย

สัญลักษณ a) และความเขมขน 300 gray (ลงทายดวยสัญลักษณ b) และผานการคัดเลือกมาระดับหนึ่งแลว และ

พันธุตรวจสอบจํานวน 2 พันธุ คือ พันธุระยอง 2 และพันธุหานาที ใชระยะปลูก 1x1 เมตร ขนาดแปลงยอย  8x5 

ตารางเมตร พื้นที่เก็บเกี่ยว 6x3 ตารางเมตร  ใสปุยเคมีสูตร 15-7-18 อัตรา 50 กิโลกรัมตอไร โดยการเปดรองขาง

แถวมันสําปะหลัง โรยปุยแลวกลบ และกําจัดวัชพืชเมื่อมันสําปะหลังอายุ 1 และ 3 เดือน ดวยแรงงานคน มีการให

น้ําเมื่อฝนทิ้งชวง และเก็บเกี่ยวผลผลิตเมื่อมันสําปะหลังอายุ 10 เดือน นําผลผลิตที่ไดไปประเมินลักษณะตางๆ 

สําหรับการบริโภค  การบันทึกขอมูล วันปลูก วันเก็บเกี่ยว การเจริญเติบโตเมื่อมันสําปะหลังอายุ 4 เดือนและตอน

เก็บเกี่ยวผลผลิต จํานวนหัวตอตน น้ํ าหนักผลผลิต เปอรเซ็นตแปง ดัชนีการเก็บเกี่ยว (Harvest Index)  

สีหัวสดกอนตน สีหัวหลังตม ลักษณะเนื้อหัวหลังตม รสชาติ และปริมาณไซยาไนดโดยเทียบกับกระดาษสีมาตรฐาน  

 

เวลาและสถานที่ 

  เวลา เริ่มตน ตุลาคม 2553 สิ้นสุด  สิงหาคม 2555 

  สถานที ่ ดําเนินการทดลองที่ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลและวิจารณผลการทดลอง 

  

ตารางที่ 1   ความสูง(เซนติเมตร) จํานวนหัวตอตน(หัวตอตน) ผลผลิตหัวสด(ตันตอไร) เปอรเซ็นตแปง ดัชนีการ

เก็บเก่ียวและปริมาณไซยาไนด(ppm.) แปลงศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา ป 2553-

2555 

พันธุ/สายพันธุ 

ความสูง (เซนติเมตร) 
จํานวน

หัวตอตน 

ผลผลิตหัวสด

(ตันตอไร) 
แปง(%) 

ดัชนีการ

เก็บเกี่ยว 

ปริมาณ

ไซยาไนด

(ppm.) 
4 เดือน 10 เดือน 

MuMN51-4-3a  107.40abc 200.00 bc 5.6 3.70 27.75 abc 0.60 ab 10-15 

MuMN51-4-4a  110.65abc 202.00 bc 4.9 3.66 27.10 abc 0.56 abc 16-25 

MuMN51-4-12a  84.25cd 186.00 cd 4.8 3.53 28.20 abc 0.52 bcd 10-15 

MuMN51-4-13a  127.05ab 227.00 ab 4.7 2.41 25.85 cde 0.43 d 16-25 

MuMN51-4-24a  76.60cd 181.50 cd 4.9 2.65 23.55 de 0.54 a-d 10-15 

MuMN51-4-29a  61.00d 165.00 cde 4.0 2.08 23.25 e 0.50 bcd 16-25 

MuMN51-9-9a  94.80a-d 172.50 cde 4.1 1.84 30.25 a 0.50 bcd 10-15 

MuMN51-9-14a  107.45abc 194.00 bc 5.5 3.63 29.25 ab 0.57 abc 16-25 

MuMN51-9-14b  89.35bcd 164.00 cde 5.3 3.78 26.70 bcd 0.65 a 16-25 

MuMN51-10-8b  97.10a-d 164.00 cde 3.3 2.04 29.35 ab 0.46 cd 26-40 

MuMN51-11-21a  60.80d 136.00 e 4.7 2.40 25.15 cde 0.60 ab 26-40 



ระยอง ๒  86.90cd 154.00 de 5.9 2.34 22.90 e 0.62 ab 26-40 

Hanatee  129.55a 248.00 a 6.6 3.79 23.15 e 0.55 abc 26-40 

CV (%)  16.7 8.6 18.1 24.7 5.2 8.8  

หมายเหตุ   ตัวอักษรภาษาอังกฤษท่ีอยูหลังตัวเลข ถาเหมือนกันแสดงวาไมแตกตางกันทางสถิติ ถาตางกันแสดงวามีความแตกตาง   

กันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % 

 

- ความสูงมันสําปะหลังอายุ 4 เดือน 

 ความสูงมันสําปะหลังอายุ 4 เดือน หรือการเจริญเติบโตในชวงแรกของสายพันธุที่นําเขาเปรียบเทียบ และ

พันธุตรวจสอบมีความแตกตางกันทางสถิติ โดยพบวา พันธุตรวจสอบคือ พันธุ Hanatee มีคาความสูงเมื่ออายุ 4 

เดือน สูงสุดคือ 129.55 เซนติเมตร สวนสายพันธุมนัสําปะหลังที่นําเขาเปรียบเทียบ 11 สายพันธุ พบวา สายพันธุ 

MuMN51-4-13a มีคาความสูงเมื่ออายุ 4 เดือนสูงกวาสายพันธุอื่นๆ คือ 127.05 เซนติเมตร ซึ่งไมแตกตางกับ

พันธุตรวจสอบคือพันธุ Hanatee แตแตกตางกับพันธุระยอง 2 ที่มีคาความสูงเมื่ออายุ 4 เดือน 86.90 เซนติเมตร 

 

- ความสูงมันสําปะหลังตอนเก็บเก่ียว 10 เดือน 

 ความสูงมันสําปะหลังเมื่อเก็บเกี่ยว อายุ 10 เดือน ของสายพันธุที่นําเขาเปรียบเทียบ และพันธุตรวจสอบ

มีความแตกตางกันทางสถิติ โดยพบวา พันธุตรวจสอบคือ พันธุ Hanatee มีคาความสูงเมื่อเก็บเกี่ยวสูงสุดคือ 

248.0 เซนติเมตร สวนสายพันธุมันสําปะหลังที่นําเขาเปรียบเทียบ 11 สายพันธุ พบวา สายพันธุ MuMN51-4-13a 

มีคาความสูงเมื่อเก็บเกี่ยวสูงกวาสายพันธุอื่นๆ คือ 227.0 เซนติเมตร ซึ่งไมแตกตางกับพันธุตรวจสอบคือพันธุ 

Hanatee แตแตกตางกับพันธุระยอง 2 ที่มคีาความสูงเมื่อเก็บเก่ียว 154.0 เซนติเมตร 

 

- จํานวนหัวตอตน 

 จํานวนหัวตอตนของสายพันธุ 11 สายพันธุและพันธุตรวจสอบ 2 พันธุไมมีความแตกตางกันทางสถิติ แต

จากผลการทดลองพบวา พันธุตรวจสอบทั้ง 2 พันธุคือ พันธุระยอง 2 และพันธุ Hanatee ใหคาจํานวนหัวตอตน

สูงกวาสายพันธุที่นําเขาเปรียบเทียบทั้งหมด คือ 5.9 และ 6.6 หัวตอตน ตามลําดับ สวนสายพันธุที่นําเขา

เปรียบเทียบ พบวา สายพันธุ MuMN51-4-3a มีคาจํานวนหัวตอตนสูงกวาสายพันธุอื่นๆ คือ 5.6 หัวตอตน 

 

- ผลผลิตหัวสดตอไร 

 ผลผลิตหัวสดตอไรของสายพันธุ 11 สายพันธุและพันธุตรวจสอบ 2 พันธุไมมีความแตกตางกันทางสถิติ 

แตจากผลการทดลองพบวา พันธุตรวจสอบคือพันธุ Hanatee ใหคาผลผลิตหัวสดตอไรสูงกวาสายพันธุที่นําเขา

เปรียบเทียบทุกสายพันธุคือ 3.79 ตันตอไร สวนสายพันธุที่นําเขาเปรียบเทียบ พบวา สายพันธุ MuMN51-9-14b 

มีคาผลผลิตหัวสดสูงกวาสายพันธุอื่นๆ คือ 3.78 ตันตอไร และสูงกวาพันธุตรวจสอบพันธุระยอง 2 ที่ใหผลผลิตหัว

สด 2.34 ตันตอไร 

 



- เปอรเซน็ตแปง 

 เปอรเซ็นตแปงของสายพันธุที่นําเขาเปรียบเทียบและพันธุตรวจสอบมีความแตกตางกันทางสถิติ โดย

พบวา พันธุตรวจสอบทั้ง 2 พันธุ คือ พันธุระยอง 2 และพันธุ Hanatee มีคาเปอรเซ็นตแปงต่ํากวาสายพันธุที่

นําเขาเปรียบเทียบทุกสายพันธุ สวนสายพันธุมันสําปะหลังที่นําเขาเปรียบเทียบ 11 สายพันธุ พบวา สายพันธุ 

MuMN51-9-9a มีคาเปอรเซ็นตแปงสูงกวาสายพันธุอื่นๆ คือ 30.25 เปอรเซ็นต 

- ดัชนีการเก็บเกี่ยว (Harvest Index) 
 คาดัชนีการเก็บเกี่ยวของสายพันธุที่นําเขาเปรียบเทียบและพันธุตรวจสอบมีความแตกตางกันทางสถิติ  

โดยพบวา สายพันธุ MuMN51-9-14b มีคาดัชนีการเก็บเกี่ยวสูงสุดคือ 0.65 สูงกวาพันธุตรวจสอบคือ พันธุระยอง 

2 และพันธุ Hanatee ที่มีคาดัชนีการเก็บเก่ียว 0.62 และ 0.55  

 

 

- ปริมาณไซยาไนด 

 จากผลการวิเคราะห พบวา สายพันธุที่นําเขาเปรียบเทียบและพันธุตรวจสอบมีคาปริมาณไซยาไนดต่ํากวา

คามาตรฐานที่กําหนดปริมาณไซยาไนดมันสําปะหลังเพื่อการบริโภคตองต่ํากวา  50 ppm. โดยสายพันธุ 

MuMN51-4-3a MuMN51-4-12a MuMN51-4-24a และMuMN51-9-9a มีปริมาณไซยาไนดอยูในชวง ๑๐-๑๕ 

ppm. สายพันธุ MuMN51-4-4a MuMN51-4-13a MuMN51-4-29a MuMN51-9-14a และ MuMN51-9-14b 

มีปริมาณไซยาไนดอยูในชวง ๑๖-๒๕ ppm. และสายพันธุ MuMN51-10-8b MuMN51-11-21a พันธุระยอง ๒ 

และพันธุ Hanatee มีปริมาณไซยาไนดอยูในชวง 26-40 ppm.   
 

 

 

ตารางที่ 2  สีหัวสดและหลังตม ลักษณะเนื้อหัวหลังตม รสชาติ และลักษณะอื่นๆ แปลงศูนยวิจัยและพัฒนาการ

เกษตรนครราชสีมา ป 2553-2555 

พันธุ/สายพันธุ 
ลักษณะสีเนื้อหัว ลักษณะเนื้อหัวหลัง

ตม 
รสชาต ิ หมายเหตุ 

หัวสด หลังการตม 

MuMN51-4-3a ครีม เหลืองออน เหนียว นุม ไมขม  

MuMN51-4-4a ครีม เหลืองออน เหนียว นุม ไมขม มีเสี้ยนมาก 

MuMN51-4-12a ขาว ครีม เหนียว นุม เคี้ยวนานขม  

MuMN51-4-13a เหลืองออน เหลืองออน เหนียว  ไมขม มีเสี้ยนมาก 

MuMN51-4-24a เหลืองออน เหลืองออน เหนียว นุม ไมขม  

MuMN51-4-29a เหลืองออน เหลือง เหนียว นุม ไมขม  

MuMN51-9-9a ครีม เหลือง เหนียว  ไมขม มีเสี้ยนมาก 

MuMN51-9-14a ครีม เหลือง เหนียว นุม ไมขม  



พันธุ/สายพันธุ 
ลักษณะสีเนื้อหัว ลักษณะเนื้อหัวหลัง

ตม 
รสชาต ิ หมายเหตุ 

หัวสด หลังการตม 

MuMN51-9-14b เหลอืงออน เหลือง เหนียว กรอบ ไมขม เนื้อฝอ 

MuMN51-10-8b ครีม เหลืองเขม รวน ไมขม  

MuMN51-11-21a ครีม เหลือง เหนียว นุม ไมขม  

ระยอง 2 ครีม เหลืองเขม เหนียว กรอบ ไมขม  

Hanatee ขาว ครีม รวน นุม ไมขม  
 

 

- ลักษณะเนื้อหลังการตม 

 จากการทดลองซึ่งใชนักชิมจํานวน 10 คน พบวา สายพันธุ MuMN51-4-3a MuMN51-4-4a MuMN51-

4-12a MuMN51-4-24a MuMN51-4-29a MuMN51-9-14a และMuMN51-11-21a มีลักษณะเนื้อเหนียว นุม 

สายพันธุ MuMN51-4-13a และ MuMN51-9-9a มีลักษณะเนื้อเหนียว สายพันธุMuMN51-9-14b และพันธุ 

ระยอง 2 มีลักษณะเนื้อเหนียว กรอบสายพันธุ MuMN51-10-8b มีลักษณะเนื้อรวน สวนพันธุ Hanatee มี

ลักษณะเนื้อนุมและรวน ซึ่งเปนลักษณะที่เหมาะสําหรับการบริโภค  
 

 

 

 

- รสชาติ 

 จากการทดลองซึ่งใชนักชิมจํานวน 10 คน พบวา สวนใหญมีรสชาติดี สายพันธุที่นําเขาเปรียบเทียบสวน

ใหญรสชาติไมขม แตมีสายพันธุ MuMN51-4-12a เมื่อเคี้ยวนานๆ จะมีรสชาติขม สวนพันธุตรวจสอบทั้ง 2 พันธุ 

รสชาติไมขม 
 

- สีเนื้อหัวสด 

 สี เนื้ อ หั ว ส ด พ บ ว า  ส าย พั น ธุ  MuMN51-4-3a MuMN51-4-4a MuMN51-9-9a MuMN51-9-14a 

MuMN51-10-8b MuMN51-11-21a และพันธุ Rayong 2 มีสีครีม  สายพันธุ MuMN51-4-13a MuMN51-4-24a 

MuMN51-4-29a และ MuMN51-9-14b มีสีเหลืองออน สวนสายพันธุMuMN51-4-12a และพันธุ Hanatee เนื้อ

หัวสดมีสีขาว 

- สีเนื้อหัวหลังการตม 

 สีเนื้อหัวหลังการตมจากผลการทดลอง พบวา สายพันธุ MuMN51-10-8b และพันธุ ระยอง 2 มีสีเหลือง

เขม สายพันธุMuMN51-4-29a MuMN51-9-9a MuMN51-9-14a MuMN51-9-14b และ MuMN51-11-21a มีสี

เหลือง สายพันธุ MuMN51-4-3a MuMN51-4-4a MuMN51-4-13a และ MuMN51-4-24a มีสีเหลืองออน และ

สายพันธุ MuMN51-4-12a และพันธุ Hanatee มีสีครีม  

- ลักษณะอื่นๆ  



 จากผลการทดลองพบวา มีสายพันธุ MuMN51-4-4a MuMN51-4-13a และ MuMN51-9-9a  มีเสี้ยน

มาก ซึ่งเปนลักษณะหนึ่งที่ไมเหมาะสําหรับใชเปนพันธุบริโภค สวนสายพันธุ MuMN51-9-14b หลังการตม

ลักษณะเนื้อจะฝอ 

 

สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา 

 

 จากการทดลองนี้ไดคัดสายพันธุมันสําปะหลัง ที่ใหผลผลิตใกลเคียงหรือสูงกวาพันธุหานาที มีรสชาตไิมขม 

และมีปริมาณไซยาไนดใกลเคียงหรือต่ํากวาพันธุหานาที จํานวน 6 สายพันธุ ไดแกสายพันธุ MuMN51-4-3a 

MuMN51-4-24a MuMN51-4-29a MuMN51-9-14a MuMN51-10-8b แ ล ะ  MuMN51-11-21a 21a ซึ่ ง มี

ผลผลิตหัวสด 2.04-3.70 ตันตอไร จํานวนหัว 3.3-5.6 หัวตอตน ปริมาณแปงในหัวสด 23.25-29.35 เปอรเซ็นต 

ดัชนีการเก็บเกี่ยว 0.46-0.60 และปริมาณไซยาไนด 10-40 ppm.  เพื่อนําไปเปรียบเทียบมาตรฐานตอไป 

 

การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 
 นําสายพันธุมันสําปะหลังที่ไดไปพัฒนาตอในแผนการปรับปรุงพันธุคือ ขั้นตอนการเปรียบเทียบมาตรฐาน  
 

คําขอบคุณ 

  

 ขอบคุณสํานักงานปรมาณูแหงชาติที่ใหความอนเุคราะหในการฉายรังสีเมล็ดมันสําปะหลัง  และศูนยวิจัย

และพัฒนาการเกษตรนครราชสีมาที่ใหสถานที่ทําการทดลอง 
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ภาคผนวก  
 

 

 



 

 

 

 

 

ภาพที่ 1  ลักษณะสีเนื้อหัวสด 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 2  ลักษณะสีเนื้อหลังการตม 

 

 
หมายเหตุ    Number         HCN content(ppm)              Number  HCN content(ppm) 

     1        < 10 

                     2          10-15 

           3          15-25 

           4          25-40 

       5          40-60 

ภาพที่ 3  กระดาษเทียบสีปริมาณไซยาไนดมาตรฐาน 

   6                     60-85 

   7           85-115 

   8           115-150 

   9           > 150 


