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รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุดปี 2558  
------------------------------ 

1. ชุดโครงการวิจัย   : วิจัยและพัฒนามันส าปะหลัง 
2. โครงการวิจัย           : วิจัยและพัฒนาพันธุ์มันส าปะหลัง 
    กิจกรรม           : การวิจัยพื้นฐานและศึกษาข้อมูลจ าเพาะของพันธุ์ 
    กิจกรรมย่อย  : - 
3. ช่ือการทดลอง          : การเปรียบเทียบผลการใช้ค่าสัมประสิทธิ์ทางพันธุกรรมของพันธุ์ก้าวหน้าชุดที่ 2 
                                  ในแบบจ าลองมันส าปะหลังกับผลจากแปลงทดลอง 
   ชื่อการทดลอง            Model Validation of Cassava Promising Lines Group 2  
4. คณะผู้ด าเนินงาน         

หัวหน้าการทดลอง     วรยุทธ  ศิริชุมพันธ์    ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น          
ผู้ร่วมงาน                 มณี    หาชานนท์     ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น        

                                  
5. บทคัดย่อ 

การเปรียบเทียบผลการใช้ค่าสัมประสิทธิ์ทางพันธุกรรมของพันธุ์ก้าวหน้าชุดที่  2 ในแบบจ าลอง          
มันส าปะหลังกับผลจากแปลงทดลอง  มีวัตถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบความแม่นย าของแบบจ าลองมันส าปะหลังที่ใช้
ค่าสัมประสิทธิ์พันธุกรรมของพันธุ์มันส าปะหลัง 3 สายพันธุ์/พันธุ์กับผลจากแปลงทดลองจริง วางแผนการทดลอง
แบบ Randomized Complete Block  3 ซ้ า  โดยท าการปลูกมันส าปะหลัง  3  สายพันธุ์/พันธุ์ คือ R 86-13  CMR 
49-54-67  และ OMR 45-27-76  ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น  ในฤดูฝน ระหว่างเดือน พฤษภาคม 2557  ถึง 
พฤษภาคม 2558 ท าการบันทึกข้อมูลการพัฒนาการ และสุ่มเก็บตัวอย่างพืชเพ่ือวิเคราะห์การเจริญเติบโตเมื่ออายุ  
1   3  6  9  และ 12 เดือนหลังปลูก และท าการเก็บเกี่ยวผลผลิตในพื้นที่แปลงย่อยละ 24  ตารางเมตร 

ผลการทดลอง พบว่า ทั้ง 3 สายพันธุ์/พันธุ์ มีการแตกก่ิงแตกต่างกันระหว่างพันธุ์ โดยจ านวนวันในแตกกิ่ง
จะเพ่ิมขึ้นตามระดับ ส่วนน้ าหนักแห้งของใบ ล าต้น และหัวของมันส าปะหลัง 3 สายพันธุ์/พันธุ์มีค่าแตกต่างกัน
ระหว่างพันธุ์ จากผลการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์ทางพันธุกรรม(Model validation) โดยใช้ข้อมูลแปลงทดลองใน
ฤดูฝนปี 2557 เป็นข้อมูลอิสระส าหรับทดสอบ พบว่า การใช้ค่าสัมประสิทธิ์พันธุกรรมที่ได้จากงานศึกษาพัฒนาการ 
การเจริญเติบโต และค่าสัมประสิทธิ์ทางพันธุกรรมของมันส าปะหลังพันธุ์ก้าวหน้าชุดที่ 2 ที่ปรับค่าแล้ว ยังสามารถ
ท านายผลผลิตของมันส าปะหลังใกล้เคียงกับค่าสังเกตที่ได้จากแปลงทดสอบ อย่างไรก็ตามค่าสัมประสิทธิ์
พันธุกรรมของมันส าปะหลังทั้ง 3 สายพันธุ์/พันธุ์ จะมีความถูกต้องยิ่งขึ้น ถ้ามีการทดสอบในหลายแปลงหรือหลาย
สภาพแวดล้อมเพ่ิมข้ึน แล้วท าการปรับค่าสัมประสิทธิ์พันธุกรรมให้ดียิ่งข้ึน  
ค าหลัก:  มันส าปะหลัง  และค่าสัมประสิทธิ์ทางพันธุกรรม   

รหัสการทดลอง  01-07-54-01-04-01-05-57 
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Abstract 
The objective of this research was to validate model using three genetic coefficients of 

cassava promising lines series 2 by compared between simulated value and observed value. 
Treatments consisted three lines/cultivar, R 86 -13, CMR 49-54-67 and OMR 45-27-76 which 
arranged in a randomized complete block design with 3 replications. This experiment was 
conducted at Khon Kaen Field Crops Research Center in rainy season during May 2014- May 
2015. Collected plant development and growth characteristics at 1 3 6 9 and 12 months. The 
yield harvested area was 24 m2. 

Results showed that three cassava lines had difference in branching levels depend on 
variety. The developing duration increase up to branching levels. Leaf, stem and storage root 
dry weight were difference between varieties. Model validation data showed good agreements 
between the simulated and the observed yield which using adjusted genetic coefficients from 
promising lines group 2 of model calibration. However, these genetic coefficients will be more 
accurate, model validation are required in different environments or multi-location trials for 
yield performance and adjusted genetic coefficients again. 
Keywords :  Cassava  and genetic coefficient 
 
6. ค าน า 
 จากการศึกษาพัฒนาการ  การเจริญเติบโต  และค่าสัมประสิทธิ์ทางพันธุกรรมของมันส าปะหลังพันธุ์
ก้าวหน้าชุดที่ 2 ของสายพันธุ์/พันธุ์ คือ R 86-13  CMR 49-54-67  และ OMR 45-27-76 ท าให้ได้ค่าสัมประสิทธิ์
ทางพันธุกรรมมันส าปะหลังของทั้ง 3 สายพันธุ์/พันธุ์ ซึ่งใช้เป็นข้อมูลตัวป้อนที่ส าคัญในแบบจ าลองมันส าปะหลังที่
ท างานภายใต้โปรแกรม Decision Support System for Agrotechnology (DSSAT) ที่สามารถใช้ท านายศักยภาพ
การให้ผลผลิตของพันธ์มันส าปะหลังดังกล่าวในสภาพแวดล้อมต่างๆได้  อย่างไรก็ตามยังมีขั้นตอนที่ส าคัญอีก
ขั้นตอนหนึ่ง คือ การทดสอบค่าสัมประสิทธิ์ทางพันธุกรรม (model  validation) ที่ต้องใช้ข้อมูลจากแปลงทดลอง
วันปลูกอ่ืนๆ ที่ไม่ได้ใช้ในการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ทางพันธุกรรมเป็นข้อมูลอิสระส าหรับทดสอบ เพ่ือตรวจสอบ
ความแม่นย าของแบบจ าลองที่ใช้ค่าสัมประสิทธิ์พันธุกรรมดังกล่าว  และปรับค่าสัมประสิทธิ์ทางพันธุกรรมให้
สามารถใช้ในการท านายผลผลิตของพันธุ์มันส าปะหลังในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันได้ดียิ่งขึ้น 
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7.วิธีด าเนินการ 

- อุปกรณ์ 
1.พันธุ์มันส าปะหลัง 3 สายพันธุ์/พันธุ์ คือ  R 86-13  CMR 49-54-67  และ OMR 45-27-76 
2.ปุ๋ยเคมเีกรด 15-15-15 อัตรา 50  กิโลกรัมต่อไร่ และปุ๋ยยูเรีย (46-0-0) และโพแทสเซียม 
   คลอไรด์ (0-0-60)  อย่างละ 15 กิโลกรัมต่อไร่  
3. สารเคมีป้องกันก าจัดวัชพืชเมโทลาคลอร์ 
4. Coring  ใช้เจาะหาพื้นที่ใบ 
5. เครื่องวัดเปอร์เซ็นต์แป้ง (Riemann scale) 
6. ตู้อบตัวอย่างพืช 
7. เครื่องบันทึกข้อมูลภูมิอากาศ (data logger) 
8. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ DSSAT 3.5 
-วิธีการทดลอง 

 แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน  ซึ่งมีวิธีการทดลองและบันทึกข้อมูล ดังนี้ 
ขั้นตอนที่1 การศึกษาพัฒนาการและการเจริญเติบโตของมันส าปะหลัง    
วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block  จ านวน 3  ซ้ า ประกอบด้วยมันส าปะหลัง 3 

สายพันธุ์/พันธุ์ คือ R 86-13  CMR 49-54-67  และ OMR 45-27-76 ใช้ระยะปลูก  1x1 เมตร แบบปักตรงหลุม
ละ 1 ต้น หลังปลูกท าการพ่นสารเคมีป้องกันก าจัดวัชพืชเมโทลาคลอร์ อัตรา 400 ซีซีต่อไร่  เมื่อมันส าปะหลังอายุ 
1 เดือนท าการก าจัดวัชพืชและใส่ปุ๋ยเกรด 15-15-15  อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ โดยวิธีโรยข้างแถวแล้วพูนดินกลบ  
และท าการก าจัดวัชพืชครั้งที่ 2 เมื่ออายุ 2 เดือน พร้อมท าการใส่ปุ๋ยยูเรีย (46-0-0) และโพแทสเซียม (0-0-60) 
อย่างละ 15 กิโลกรัมต่อไร่   

- การบันทึกข้อมูล 
1. ข้อมูลด้านสภาพแวดล้อม 

 1.1 คุณสมบัติของดิน เก็บตัวอย่างดินก่อนปลูก ที่ระดับความลึก 0-25   25-50   50-75 และ 75-100 
เซนติเมตร น ามาวิเคราะห์หาค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน ปริมาณไนโตรเจนในรูปแอมโมเนียมและไนเตรท  
ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์  โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้  และค่าประจุที่แลกเปลี่ยนได้ของดิน แล้วน า
ข้อมูลที่ได้ไปใส่ในแฟ้มข้อมูลการจัดการในโปรแกรม DSSAT 3.5 และข้อมูลอีกส่วนหนึ่งเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับ
สมบัติทางฟิสิกส์ของดินแต่ละชุดของกรมพัฒนาที่ดิน และจากการวิเคราะห์ทีอ่ยู่ในแฟ้มข้อมูล SOIL.SOL 
 1.2 สภาพภูมิอากาศ ข้อมูลได้จากเครื่องบันทึกสภาพอากาศกึ่งอัตโนมัติของศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น ที่
บันทึกข้อมูลปริมาณน้ าฝน อุณหภูมิสูงสุดและต่ าสุด และปริมาณรังสีดวงอาทิตย์ในรอบวัน และน าข้อมูลที่ได้
ตลอดช่วงการทดลองไปสร้างแฟ้มข้อมูลภูมิอากาศ (WTH)  
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 1.3 ข้อมูลด้านการจัดการ เป็นแฟ้มข้อมูลที่ระบุถึงการจัดการด้านต่างๆ ในการทดลอง แบ่งเป็นส่วนๆ  
ประกอบด้วยพันธุ์มันส าปะหลังที่ระบุรหัสพันธุ์   ระบุรหัสแปลง  สถานีที่ใช้ข้อมูลภูมิอากาศ และรหัสชุดดินที่ปลูก  
ก าหนดวันปลูก และรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการปลูกต่างๆ  พร้อมทั้งจ านวนประชากร การจัดการเรื่องน้ า  ระบุ
ชนิด  วิธีการใส่ และอัตราปุ๋ยที่ใช้  วันที่เก็บเกี่ยว และก าหนดรายละเอียดการจ าลอง และการจัดการต่าง ๆ พร้อม
ทั้งการแสดงผลลัพธ์ที่ได้  

2. ข้อมูลด้านพืช 
 ท าการแบ่งพ้ืนที่แปลงย่อยออกเป็นส่วนๆ ดังนี้ 
 2.1 บันทึกข้อมูลพัฒนาการของมันส าปะหลังแต่ละพันธุ์ๆ ละ 10 ต้น โดยท าการบันทึกวันแตกกิ่งในแต่ละ
ระดับ  
 2.2  เก็บตัวอย่างมันส าปะหลัง เพ่ือศึกษาการเจริญเติบโตในพ้ืนที่ 5  ตารางเมตร (5 ต้น) โดยเก็บเม่ืออายุ 
1  3   6   9  และ 12 เดือน โดยบันทึกจ านวนกิ่งที่งอกจากท่อนพันธุ์  จ านวนยอดต่อจุดแตกกิ่ง จ านวนยอดต่อ
ต้น และน าตัวอย่างพืชแต่ละต้นมาแยกเป็นส่วนล าต้น  ใบ  และหัว น าเข้าตู้อบที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส จน
แห้ง แล้วน ามาชั่งน้ าหนักแห้งของแต่ละส่วน ส่วนใบน าไปหาพ้ืนที่ใบโดยวิธี coring method คือ ใช้ที่เจาะรูที่รู้
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง เจาะใบมันส าปะหลังจ านวน 60 รู น ามาชั่งน้ าหนักสด แล้วน าไปอบแห้ง และน าไปใช้
ค านวณหาพื้นที่ใบ  รวมทั้งดัชนีพื้นที่ใบ  

ขั้นตอนที่ 2 การทดสอบค่าสัมประสิทธิ์ทางพันธุกรรม (model  validation) 
 เมื่อได้ค่าสัมประสิทธิ์ทางพันธุกรรมของมันส าปะหลัง 3 สายพันธุ์ จากการศึกษาพัฒนาการ  การ

เจริญเติบโต และค่าสัมประสิทธิ์ทางพันธุกรรมของมันส าปะหลังพันธุ์ก้าวหน้าชุดที่ 2 แล้ว ต้องมีการทดสอบค่า
สัมประสิทธิ์ทางพันธุกรรมดังกล่าวว่า สามารถใช้ท านายลักษณะต่างๆของพันธุ์มันส าปะหลังได้ดีเพียงใด โดยใช้
ข้อมูลจากแปลงทดลองวันปลูกอ่ืนๆ ที่ไม่ได้ใช้ในการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ทางพันธุกรรมเป็นข้อมูลอิสระส าหรับ
ทดสอบ และมีการบันทึกข้อมูลเช่นเดียวกับการศึกษาพัฒนาการ การเจริญเติบโตดังกล่าว น าข้อมูลที่ได้และค่า
สัมประสิทธิ์ทางพันธุกรรมของมันส าปะหลังทั้ง 3 สายพันธุ์ไปจ าลองสถานการณ์ ประเมินความสอดคล้องระหว่าง
ค่าที่ได้จากการจ าลองและค่าที่วัดได้จริง โดยดูจากผลต่างของค่า Root Mean Square Error (RMSE) (Wallach 
and Goffinet, 1987)  

   
           Root Mean Square Error (RMSE) =      1n   (Si-Oi)2 /n        

 เมื่อ  S = ค่าจากแบบจ าลอง  O =  ค่าสังเกตจากแปลงทดลอง   n=จ านวนข้อมูล    
- เวลาและสถานที่                     

 ปลูกวันที่  29  พฤษภาคม  2557  เก็บเกี่ยววันที่   28  พฤษภาคม  2558   
 ท าการทดลองที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น   

 
8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

การศึกษาพัฒนาการและการเจริญเติบโตของมันส าปะหลัง   
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คุณสมบัติของดิน  
 ดินบริเวณแปลงทดลองในศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น เป็นดินชุดยโสธร คุณสมบัติทางเคมีของดินก่อนปลูกมัน
ส าปะหลังที่ระดับความลึก 4 ระดับ (Table 1) พบว่า ดินชั้นบนมีค่าความเป็นกรดด่างของดิน ฟอสฟอรัสที่เป็น
ประโยชน์สูงกว่าดินชั้นล่าง ส่วนปริมาณไนโตรเจนในรูปของไนเตรท แอมโมเนีย โพแทสเซียมที่สะกัดได้ และค่า
ประจุที่แลกเปลี่ยนได้ของดินแต่ละระดับมีค่าค่อนข้างแปรปรวน  

สภาพภูมิอากาศ 
 สภาพฟ้าอากาศในช่วงปลูกในฤดูฝนปี 2557-2558 (Figure 1) พบว่า ปริมาณน้ าฝนรวมตลอดช่วงการ
ปลูกมันส าปะหลังตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2557 ถึงพฤษภาคม 2558 มีค่าเท่ากับ 933.6 มิลลิเมตร เดือนที่มี
ปริมาณฝนตกสูงสุด คือ สิงหาคม 2557 227.5 มิลลิเมตร ส าหรับช่วงเดือนธันวาคม 2557 ถึง มกราคม 2558 ไม่
มีฝนตกเลย อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดในเดือนธันวาคม 2558  38.3  องศาเซลเซียส  อุณหภูมิค่อนข้างต่ าในช่วงเดือน
พฤศจิกายน 2557 ถึง กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีค่าต่ าสุด 15.1 องศาเซลเซียสในเดือนมกราคม 2559 ส่วนปริมาณ
แสงแดดเฉลี่ยสูงสุดในเดือนพฤษภาคม 2557 23.0 เมกกะจูนต่อตารางเมตรต่อวัน แต่มีปริมาณแสงแดดต่ าสุด
ในช่วงเดือนธันวาคม 2557 ถึง มกราคม 2558  16.6  เมกกะจูนต่อตารางเมตรต่อวันเท่ากัน   

การพัฒนาการของมันส าปะหลัง 
 การแตกกิ่ง พบว่า มันส าปะหลัง 3 สายพันธุ์/พันธุ์ มีการแตกกิ่งแตกต่างกัน (Table 2 ) โดยมี 2 สายพันธุ์ 
มีการแตกก่ิง 3 ระดับ คือ CMR 49-54-67  และ OMR 45-27-76 ส่วนพันธุ์ R 86-13  มีการแตกกิ่ง 1 ระดับ โดย
จ านวนวันในแตกกิ่งจะเพ่ิมขึ้นตามระดับ ซึ่งพันธุ์ CMR 49-54-67  ใช้เวลาแตกกิ่งแต่ละระดับน้อยกว่าพันธุ์OMR 
45-27-76  

การเจริญเติบโตของมันส าปะหลัง 
น้ าหนักแห้งของส่วนต่างๆ มีค่าแตกต่างกันในแต่ละพันธุ์ (Figure 2)  น้ าหนักใบแห้ง  พันธุ์ CMR 49-54-

67 และ OMR 45-27-76 ให้ค่าเพ่ิมขึ้นตามอายุในช่วง 1-6 เดือน และลดลงที่อายุ 9 เดือน เพ่ิมขึ้นอีกครั้งที่อายุ 
12 เดือน (Figure 2A ) แตกต่างกับพันธุ์ R 86-13 ที่เพ่ิมขึ้นสูงสุดที่อายุ 9 เดือน แล้วจึงลดลง สอดคล้องกับค่า
ดัชนีพ้ืนที่ใบที่ให้ผลเช่นเดียวกัน (Figure 2B)  โดยพันธุ์ OMR45-27-76 ให้ค่าดังกล่าวเพ่ิมขึ้นสูงกว่าอีก 2 พันธุ์
ในช่วง 1-6 เดือน  ส่วนน้ าหนักต้นแห้ง น้ าหนักมวลรวมแห้ง และน้ าหนักหัวแห้ง พบว่า ทั้ง 3 สายพันธุ์/พันธุ์ ให้
ค่าเพ่ิมขึ้นตามอายุในช่วง 1-9 เดือน พันธุ์ OMR45-27-76 ให้น้ าหนักแห้งทั้ง 3 ลักษณะสูงกว่าอีก 2 พันธุ์ทุกอายุ 
(Figure 2C 2D และ 2E  )  แต่น้ าหนักต้นแห้ง น้ าหนักมวลรวมแห้ง และน้ าหนักหัวแห้งของทุกพันธุ์มีค่าลดลงที่
อายุ 12 เดือนเมื่อเทียบกับอายุ 9 เดือน เนื่องจากที่อายุนี้มีการแตกใบใหม่ เพราะได้รับน้ าฝนในช่วงเดือน ก.พ -
พ.ค. 58 จึงใช้แป้งที่สะสมในหัวเพ่ือขบวนการดังกล่าว  

ส าหรับเปอร์เซ็นต์แป้ง พบว่า พันธุ์ R 86-13 ให้เปอร์เซ็นต์แป้งสูงกว่าอีก 2 พันธุ์ที่อายุ 6 และ 9 เดือน 
คือ  21.8 และ 27.5  ตามล าดับ (Table 3) ส่วนสายพันธุ์ CMR 49-54-67 ให้ค่าสูงสุด 17.1 เปอร์เซ็นต์ที่อายุ 12 
เดือน 

ผลการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์ทางพันธุกรรม (model  validation) 
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การประเมินว่าค่าสัมประสิทธิ์ทางพันธุกรรมที่ได้จากงานการศึกษาพัฒนาการ การเจริญเติบโต และค่า
สัมประสิทธิ์ทางพันธุกรรมของมันส าปะหลังพันธุ์ก้าวหน้าทั้ง 3 สายพันธุ์/พันธุ์ ว่าสามารถท านายลักษณะต่างๆ
ของพันธุ์มันส าปะหลังได้ดีเพียงใด ต้องมีการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์ทางพันธุกรรมดังกล่าวโดยใช้ข้อมูลแปลง
ทดลองที่ได้จากวันปลูกอ่ืนๆ ที่ไม่ได้ใช้ในการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ทางพันธุกรรมซึ่งเป็นข้อมูลอิสระส าหรับ
ทดสอบ ในที่นี้ได้ใช้ข้อมูลแปลงทดลองฤดูฝนปี 2557 โดยน าข้อมูลที่ได้ไปจ าลองสถานการณ์แล้วเปรียบเทียบค่า
จ าลองกับค่าสังเกตจริงจากแปลงทดลอง  พบว่า น้ าหนักหัวแห้งของมันส าปะหลังทั้ง 3 สายพันธุ์/พันธุ์ ให้ค่า
จ าลองกับค่าสังเกต ใกล้เคียงกัน โดยพันธุ์ R 86-13  CMR 49-54-67  และ OMR 45-27-76 ให้ค่าจ าลอง 1,279  
1,256 และ 1,590 กิโลกรัมต่อไร่ ในขณะมีค่าสังเกต 1,272  1,289 และ 1,535 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ ส าหรับ
ความสอดคล้องระหว่างค่าจากการจ าลองและค่าสังเกต ดูจากค่าผลต่างของ RMSE คือ ถ้า RMSE มีค่าต่ า แสดง
ว่า ค่าจ าลองและค่าสังเกตมีค่าใกล้เคียงกัน พบว่า พันธุ์ R 86-13  CMR 49-54-67  และ OMR 45-27-76  ให้ค่า 
RMSE ระหว่างค่าจ าลองและค่าสังเกตเท่ากับ  249   182 และ 256 กิโลกรัมต่อไร่  ตามล าดับ (Table 4) 
นอกจากนี้ดูจากค่า r2 พบว่า พันธุ์  R 86-13  CMR 49-54-67  และ OMR 45-27-76 มีค่า r2 เท่ากับ 0.79**  
0.91** และ 0.86**  ตามล าดับ (Figure 3A  3B และ 3C)  แสดงว่า ผลการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์ทางพันธุกรรม 
(Model validation) โดยใช้ข้อมูลแปลงทดลองฤดูฝนปี 2557 เป็นข้อมูลอิสระ ส าหรับทดสอบค่าสัมประสิทธิ์ทาง
พันธุกรรมของมันส าปะหลังทั้ง 3 สายพันธุ์/พันธุ์ สามารถท านายลักษณะน้ าหนักหัวแห้งของพันธุ์มันส าปะหลังได้
ระดับดี 

 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
จากการเปรียบเทียบผลการใช้ค่าสัมประสิทธิ์ทางพันธุกรรมของพันธุ์ก้าวหน้าชุดที่ 2   ในแบบจ าลองมัน

ส าปะหลังกับผลจากแปลงทดลอง  พบว่า การแตกกิ่งแตกต่างกันระหว่างพันธุ์ จ านวนวันในแตกกิ่งจะเพ่ิมขึ้นตาม
ระดับ และน้ าหนักแห้งใบ ล าต้น และหัวของมันส าปะหลัง 3 สายพันธุ์/พันธุ์ มีค่าแตกต่างกันระหว่างพันธุ์ จากผล
การทดสอบค่าสัมประสิทธิ์ทางพันธุกรรม (Model validation)โดยใช้ข้อมูลแปลงทดลองฤดูฝนปี 2557 เป็นข้อมูล
อิสระส าหรับทดสอบ พบว่า ค่าจ าลองและค่าสังเกตของน้ าหนักหัวสดของมันส าปะหลังทั้ง 3 สายพันธุ์/พันธุ์ มี
ความสอดคล้องระหว่างกันสูง สรุปการใช้ค่าสัมประสิทธิ์พันธุกรรมที่ได้จากงานทดลองศึกษาพัฒนาการ การ
เจริญเติบโต และค่าสัมประสิทธิ์ทางพันธุกรรมของมันส าปะหลังพันธุ์ก้าวหน้า สามารถท านายค่าผลผลิตของมัน
ส าปะหลังใกล้เคียงกับค่าสังเกตที่ได้จากแปลงทดสอบ อย่างไรก็ตามค่าสัมประสิทธิ์ พันธุกรรมของมันส าปะหลังทั้ง 
3 สายพันธุ์/พันธุ์จะมีความถูกต้องยิ่งขึ้น ถ้ามีการทดสอบในหลายแปลงหรือหลายสภาพแวดล้อมเพ่ิมขึ้น แล้วท า
การปรับค่าสัมประสิทธิ์พันธุกรรมให้ดียิ่งข้ึน  

 
10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

ใช้ค่ าสัมประสิทธิ์ทางพันธุกรรมของพันธุ์  R 86 -13  CMR 49-54-67 และ  OMR 45-27-76   ใน
แบบจ าลองมันส าปะหลัง (DSSAT-GUMCAS) เพ่ือประเมินศักยภาพการให้ผลผลิตของพันธุ์มันส าปะหลังดังกล่าว
ในสภาพแวดล้อมต่างๆ 
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Table 1 Soil chemical characteristics before planting the experiment in rainy season 2014  
            of cassava at Khon Kaen Field Crops  Research Center  

Soil depth 
(cm) 

pH NO3-N 

(ppm) 

NH4-N 

(ppm) 

Avail.P 
(ppm) 

Exch.K 
(ppm) 

CEC(meq/ 
100gSoil) 

0-25 5.4 17.5 29.6 20.8 60.7 3.7 
25-50 5.0 20.3 30.0 14.4 62.0 4.1 
50-75 4.6 15.8 33.9 7.7 69.7 3.9 
75-100 4.6 14.0 25.6 5.4 50.0 3.9 

 
 
 
Table 2  Days to branching of the model validation of cassava promising lines group 2 at  
               Khon Kaen Field Crops  Research Center  in rainy season 2014   
           branching                                          Days to branching 

level R 86-13 CMR 49-54-67 OMR 45-27-76 

                1 288 145 260 

2 - 235 297 

3 - 297 315 
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Table 3 Starch percentage of the model validation of cassava promising lines group 2  
             at Khon Kaen Field Crops  Research Center  in rainy season 2014   

Duration  Lines/cultivar  
(month) R 86-13 CMR 49-54-67 OMR 45-27-76 

          6 21.8 21.5 20.9 
9 27.5 26.3 25.2 
12 15.2 17.1 14.3 

 
 
Table 4 Storage root dry weight of the model validation of cassava promising lines group 2  
            at Khon Kaen Field Crops  Research Center  in rainy season 2014               

Treatment Storage dry root yield (kg/rai) 
 Simulated Observed RMSE 

   R 86-13 1,279 1,272 249 
   CMR 49-54-67 1,256 1,289 182 
   OMR 45-27-76                                                                                                                                                                                       1,590 1,535 256 

      Root Mean Square Error (RMSE)  = The different of simulated values with their corresponding 
                                              observed values 
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Figure 1 Climate during cassava growing season between May 2014-May 2015 
             at Khon Kaen Field Crops Research Center             
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Figure 2  Cassava leaf dry weight, LAI, stem dry weight, total dry weight and storage root dry weight 
              of the experiment in rainy season 2014 at Khon Kaen Field Crops  Research Center  
  

            ของมันส าปะหลัง  3  สายพันธุ์  แปลงปลูกฤดูฝน ปี 2557/58   ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น 
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Figure 3  Simulated versus observed values of storage root dry weight for 3 cassava  
              lines/cultivar of the experiment in rainy season 2014 at Khon Kaen Field  
              Crops  Research Center    
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