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

1. ชุดโครงการวิจัย   : วิจัยและพัฒนามันส าปะหลัง 
2. โครงการวิจัย           : วจิัยและพัฒนาพันธุ์มันส าปะหลัง 
    กิจกรรม           : การวิจัยพื้นฐานและศึกษาข้อมูลจ าเพาะของพันธุ์ 
    กิจกรรมย่อย  : - 
3. ช่ือการทดลอง          : การใช้แบบจ าลองในการประเมินศักยภาพการให้ผลผลิตของมันส าปะหลัง 

 พันธุ์ก้าวหน้า ชุดที่ 2                                  
   ชื่อการทดลอง     : Cassava Model Validation of Promising Cassava Lines :Group 2 

  in different environments. 
4. คณะผู้ด าเนินงาน         

หัวหน้าการทดลอง    : วรยุทธ  ศิริชุมพันธ์      ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น      
ผู้ร่วมงาน               : มณี    หาชานนท์       ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น  

5. บทคัดย่อ 
การใช้แบบจ าลองในการประเมินศักยภาพการให้ผลผลิตของมันส าปะหลังพันธุ์ก้าวหน้าชุดที่ 2 มี

วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาค่าสัมประสิทธิ์ทางพันธุกรรมพันธุ์ก้าวหน้าชุดที่2 ให้สามารถใช้ในการประเมินศักยภาพ
ผลผลิตมันส าปะหลังในสภาพแวดล้อมต่างๆที่กว้างขวางได้ดียิ่งขึ้น  วางแผนการทดลองแบบ Randomized 
Complete Block มี  4 ซ้ า ท าการปลูกมันส าปะหลัง 6 สายพันธุ์/พันธุ์ คือ  CMR49-54-67 OMR 45-27-76 
เกษตรศาสตร์50  ระยอง 72  ระยอง 11 และระยอง 86-13  ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น 2 แปลง คือ ระหว่าง
เดือนตุลาคม 2557 ถึงตุลาคม 2558 และระหว่างเดือนธันวาคม 2557 ถึงธันวาคม 2558  แล้วน าข้อมูลผลผลิตที่
อายุ 12 เดือน ข้อมูลชุดดินและค่าวิเคราะห์ดิน ข้อมูลภูมิอากาศในรอบวัน ข้อมูลการจัดการพืช จากทั้ง 2 แปลง
ทดลอง  และค่าสัมประสิทธิ์พันธุกรรมของพันธุ์มันส าปะหลังทั้ง 6 สายพันธุ์/พันธุ์  มาจ าลองสถานการณ์
(Simulated) แล้วน าค่าจากแบบจ าลองมาเปรียบเทียบกับค่าผลผลิตจากแปลงทดลอง ผลการทดลอง พบว่า  
ผลผลิตหัวสดของมันส าปะหลังทั้ง 6 สายพันธุ์/พันธุ์ ของแปลงปลูกตุลาคม 57 จากแบบจ าลองมีค่าระหว่าง 1.83-
3.47 ตันต่อไร่ (เฉลี่ย 2.54 ตันต่อไร่) ในขณะผลผลิตจากแปลงทดลองระหว่าง 3.97-4.70 ตันต่อไร่ (เฉลี่ย 4.16 
ตันต่อไร่)  โดยพันธุ์ระยอง11 ให้ผลผลิตจากแบบจ าลองใกล้เคียงกับผลผลิตจริงจากแปลงทดลอง  

ส่วนแปลงปลูกธันวาคม 57  พบว่า ผลผลิตจากแบบจ าลองมีค่าระหว่าง 3.88-5.49 ตันต่อไร่ (เฉลี่ย 4.64 
ตันต่อไร่) ในขณะผลผลิตจากแปลงทดลองระหว่าง 3.49-5.08 ตันต่อไร่ (เฉลี่ย 4.49 ตันต่อไร่) โดยพันธุ์ระยอง86-
13 และ OMR 45-27-76 ให้ผลผลิตจากแบบจ าลองใกล้เคียงกับผลผลิตจากแปลงทดลอง  



การใช้แบบจ าลองในการประเมินศักยภาพการให้ผลผลิตของมันส าปะหลังพันธุ์ก้าวหน้าชุดที่ 2 ได้ผล ระดับหนึ่ง 
แต่ถ้ามีการทดสอบพันธุ์และใช้แบบจ าลองดังกล่าวประเมินผลผลิตในสภาพแวดล้อมที่ กว้างขวางขึ้น และมีการ
พัฒนาค่าสัมประสิทธิ์ทางพันธุกรรมและแบบจ าลองดังกล่าวด้วย น่าจะท าให้สามารถท านายผลผลิตได้สอดคล้อง
กับผลผลิตจริงยิ่งขึ้น   
ค าหลัก:  มันส าปะหลัง  และแบบจ าลองมันส าปะหลัง 

 

รหัสการทดลอง  01-07-54-01-04-01-06-58 
 
 

Abstract 
The objective of this research was to develop genetic coefficients of cassava promising 

lines series 2 which were used in cassava model for more accurate prediction of cassava yield in 
different environments. Treatments were arranged in a randomized complete block design with 
4 replications. There consisted six lines/cultivars, CMR49-54-67, OMR 45-27-76, KU50, R 72, R 11 
and R 86 -13 . This experiment was conducted at Khon Kaen Field Crops Research Center with 
two planting dates. The first was during October 2014-October2015 and second was during 
December 2014-December 2015. Storage root fresh weight at 12 month, soil characteristics, 
weather data and plant management data from two planting dates and six adjusted genetic 
coefficients were used in cassava model. Results showed that the simulated storage root fresh 
weight of six cassava lines/cultivars of the first planting date (October 2014) were 1 .8 3 -3 .47 
tons/rai (Average 2 .5 4  tons/rai) . Observed storage root fresh weight were 3.97-4.7 0  tons/rai 
(Average 4.16 tons/rai). Cultivar R 11 had good agreement between simulated storage root fresh 
weight and observed storage root fresh weight. For the second planting date (December 2014), 
the simulated storage root fresh weight of six cassava lines/cultivar were 3.8 8 -5 .4 9  tons/rai 
(Average 4.64 tons/rai). Observed storage root fresh weight were 3.49-5.08 tons/rai (Average 4.49 
tons/rai). Cultivar R 86 -13 and OMR 45-27-76 had good agreement between simulated storage 
root fresh weight and observed storage root fresh weight. 

 Using cassava model for simulation the potential yield of promising cassava lines :group 
2 showed good agreements between the simulated and the observed yield in some varieties. 
However, model validation are required in multi-location for yield performance and adjusted 
these genetic coefficients again.  
Keywords : Cassava  and  cassava model 
 



6. ค าน า 

จากการศึกษาพัฒนาการ การเจริญเติบโต และค่าสัมประสิทธิ์ทางพันธุกรรมของมันส าปะหลังพันธุ์  
CMR49-54-67 OMR 45-27-76 และระยอง 86-13 ท าให้ได้ค่าสัมประสิทธิ์ทางพันธุกรรมมันส าปะหลังของทั้ง 3 
พันธุ์ (วรยุทธ และมณี, 2555) ซึ่งสามารถใช้เป็นข้อมูลตัวป้อนที่ส าคัญในแบบจ าลองมันส าปะหลังที่ท างานภายใต้
โปรแกรม DSSAT (Decision Support System for Agrotechnology)  ต่อมาได้ท าการเปรียบเทียบผลการใช้
ค่าสัมประสิทธิ์พันธุกรรมดังกล่าวในแบบจ าลองกับผลจากแปลงทดลอง (model validation) เพ่ือตรวจสอบความ
แม่นย าของผลการจ าลองกับผลจากแปลงทดลองจริง ที่ต้องใช้ข้อมูลที่ได้จากวันปลูกอ่ืนๆ ที่ไม่ได้ใช้ในการ
ประมาณค่าสัมประสิทธิ์ทางพันธุกรรม เป็นข้อมูลอิสระส าหรับทดสอบ  และปรับค่าสัมประสิทธิ์ทางพันธุกรรมให้
สามารถใช้ในการท านายผลผลิตมันส าปะหลังในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันได้ดี ขึ้น  ดังนั้นเพ่ือพัฒนาค่า
สัมประสิทธิ์ทางพันธุกรรมพันธุ์ก้าวหน้าชุดที่2 ให้สามารถใช้ในการประเมินศักยภาพผลผลิตมันส าปะหลังใน
สภาพแวดล้อมต่างๆที่กว้างขวางได้ดียิ่งขึ้น  จึงใช้ค่าสัมประสิทธิ์ทางพันธุกรรมของทั้ง 3 พันธุ์ในแบบจ าลองมัน
ส าปะหลัง เพื่อประเมินศักยภาพการให้ผลผลิต  
 
7. วิธีด าเนินการ 

- อุปกรณ์ 
1. พันธุ์มันส าปะหลัง 6 สายพันธุ์/พันธุ์  คือ พันธุ์ CMR49-54-67 OMR 45-27-76  เกษตรศาสตร์50 

ระยอง 72  ระยอง 11  และระยอง 86-13 
 2. ปุ๋ยเคมเีกรด 15-7-18 อัตรา 50  กิโลกรัมต่อไร่  
 3. สารเคมีป้องกันก าจัดวัชพืชเมโทลาคลอร์ 
 4. เครื่องวัดเปอร์เซ็นต์แป้ง (Riemann scale) 
 5. เครื่องบันทึกข้อมูลภูมิอากาศ (data logger) 
 6. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ DSSAT 3.5 
-วิธีการทดลอง 

 วางแผนการทดลอง : แบบ Randomized Complete Block มี  4 ซ้ า  
 กรรมวิธี  : ประกอบด้วย มันส าปะหลัง 6 สายพันธุ์ /พันธุ์  คือ CMR49-54-67  OMR 45-27-76  

เกษตรศาสตร์50  ระยอง 72  ระยอง 11 และระยอง 86-13 
 วิธีปฏิบัติการทดลอง : ท าการปลูกมันส าปะหลัง 6 สายพันธุ์/พันธุ์ โดยใช้ระยะปลูก 1 x 0.8 เมตร หลุม

ละ 1 ต้น หลังปลูกท าการพ่นสารเคมีป้องกันก าจัดวัชพืชเมโทลาคลอร์ อัตรา 400 ซีซีต่อไร่  เมื่อมันส าปะหลังอายุ 
1 เดือน ท าการใส่ปุ๋ยเกรด 15-7-18  อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่โดยโรยข้างแถวแล้วพูนดินกลบ และท าการก าจัด
วัชพืชครั้งที่ 2 เมื่ออายุ 2 เดือน ท าการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่อายุ 12 เดือน แล้วน าข้อมูลผลผลิต ข้อมูลชุดดินจาก
กรมพัฒนาที่ดินและค่าวิเคราะห์ดิน ข้อมูลภูมิอากาศในรอบวันของสถานีอุตุนิยมวิทยาศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น 
ข้อมูลการจัดการทดลอง และข้อมูลค่าสัมประสิทธิ์พันธุกรรมของพันธุ์มันส าปะหลังทั้ง 6 พันธุ์ ซึ่งเป็นข้อมูลน าเข้า



ของแบบจ าลองมันส าปะหลัง มาจ าลองสถานการณ์(Simulated) แล้วน าค่าท านายจากแบบจ าลองมาเปรียบเทียบ
ค่าผลผลิตจากแปลงทดลอง 

- การบันทึกข้อมูล ท าการบันทึกข้อมูลวันปลูก ระยะปลูก ชนิดและอัตราการใส่ปุ๋ย  การให้น้ า                        
และวันปฏิบัติต่างๆ   น้ าหนักผลผลิตหัวมันสด   เปอร์เซ็นต์แป้ง 

- เวลาและสถานที่  ประกอบด้วย  2  แปลงทดลอง                     
แปลงปลูกตุลาคม 57  ปลูก 28 ตุลาคม 2557   เก็บเก่ียว 20 ตุลาคม 2558                                                        
แปลงปลูกธันวาคม 57 ปลูก 17 ธันวาคม 2557 เก็บเก่ียว 11 ธันวาคม 2558   
ท าการทดลองท่ีศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น   

 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
คุณสมบัติของดิน  

 ดินบริเวณแปลงทดลองในศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น เป็นดินชุดยโสธร คุณสมบัติทางเคมีของดินก่อนปลูกมัน
ส าปะหลังที่ระดับความลึก 4 ระดับ (Table 1)  พบว่า ค่าความเป็นกรดด่างของดิน  ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็น
ประโยชน์ของดินชั้นบนมีค่าสูงกว่าดินชั้นล่าง  ส่วนโพแทสเซียมที่สะกัดได ้ ปริมาณไนโตรเจนในรูปของไนเตรทและ
แอมโมเนียมีความแปรปรวนในแต่ละระดับ  โดยแปลงปลูกธันวาคม 57  มีปริมาณไนโตรเจนในรูปของแอมโมเนีย 
และโพแทสเซียมที่สะกัดได้สูงกว่าแปลงปลูกตุลาคม 57  แต่แปลงปลูกตุลาคม 57  มีปริมาณปริมาณฟอสฟอรัสที่
เป็นประโยชน์สูงกว่าแปลงปลูกธันวาคม 57    

สภาพภูมิอากาศ 
สภาพฟ้าอากาศในช่วงปลูกตลอดช่วงการทดลองปี 2557/2558 ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น(Figure 1) 

พบว่า แปลงปลูกตุลาคม 57  ปริมาณน้ าฝนรวมตลอดช่วงปลูกตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 ถึงตุลาคม 2558 มีค่า
เท่ากับ 805.3  มิลลิเมตร และมีการให้น้ าชลประทาน 42.4  มิลลิเมตร รวม 847.7 มิลลิเมตร โดยมีปริมาณน้ าฝน
ตกสูงสุดในเดือนสิงหาคม 2558  293.9  มิลลิเมตร  ส าหรับช่วงเดือนธันวาคม 2557 ถึง มกราคม 2558 ไม่มีฝนตก
เลย  อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดในเดือนพฤษภาคม 2558  38.5  องศาเซลเซียส  อุณหภูมิค่อนข้างต่ าในช่วงเดือนธันวาคม 
2557 ถึง กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 15.1 องศาเซลเซียสในเดือนมกราคม 2558  ส่วนปริมาณแสงแดด
เฉลี่ยสูงสุดในเดือนพฤษภาคม 2558 22.6 เมกกะจูนต่อตารางเมตรต่อวัน แต่มีปริมาณแสงแดดต่ าสุดในช่วงเดือน
ธันวาคม 2557 ถึง มกราคม 2558 คือ 16.6 เมกกะจูนต่อตารางเมตรต่อวัน 

ส่วนแปลงปลูกธันวาคม 57 พบว่า ปริมาณน้ าฝนรวมตลอดช่วงปลูกตั้งแต่เดือนธันวาคม 2557 ถึงธันวาคม 
2558 มีค่าเท่ากับ 814.5  มิลลิเมตร และมีการให้น้ าชลประทาน 60.1 มิลลิเมตร รวม 874.6 มิลลิเมตร โดยมี
ปริมาณน้ าฝนตกสูงสุดในเดือนสิงหาคม 2558  293.9  มิลลิเมตร  อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดในเดือนพฤษภาคม 2558  
38.5  องศาเซลเซียส    อุณหภูมิเฉลี่ยต่ าสุด 15.1 องศาเซลเซียสในเดือนมกราคม 2558  ส่วนปริมาณแสงแดด
เฉลี่ยสูงสุดในเดือนพฤษภาคม 2558 22.6 เมกกะจูนต่อตารางเมตรต่อวัน แต่มีปริมาณแสงแดดต่ าสุดในช่วงเดือน
ธันวาคม 2558 16.2 เมกกะจูนต่อตารางเมตรต่อวัน 

การประเมินศักยภาพการให้ผลผลิต 



ผลการทดลองของแปลงปลูกตุลาคม 57 พบว่า  น้ าหนักหัวสด เปอร์เซ็นต์แป้ง จ านวนหัวต่อต้น น้ าหนัก
หัวสดต่อต้น และความสูงของมันส าปะหลัง  6 สายพันธุ์/พันธุ์ มีค่าไมแ่ตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (Table 
2) ยกเว้นค่าดัชนีเก็บเกี่ยว(HI) โดยให้ผลผลิตหัวสดระหว่าง 3.70-4.70 ตันต่อไร่ (เฉลี่ย 4.16ตันต่อไร่) เปอร์เซ็นต์
แป้งระหว่าง 19.9-24.1 เปอร์เซ็นต์ (เฉลี่ย 22.4 %) จ านวนหัวระหว่าง 7-10 หัวต่อต้น(เฉลี่ย 8 หัวต่อต้น) 
น้ าหนักหัวสดระหว่าง 2.4-3.6 กิโลกรัมต่อต้น (เฉลี่ย 3.1 กก.ต่อต้น) ส่วนค่า HI  พันธุ์ระยอง 72 ให้ค่าสูงสุดเป็น 

0.57 แตกต่างทางสถิติกับอีก 5 พันธุ์ (0.42-0.47) และความสูงระหว่าง 290-306 เซนติเมตร (เฉลี่ย 295 ซม.)
 เมื่อใช้แบบจ าลองมันส าปะหลังในโปรแกรม DSSAT จ าลองสถานการณ์ของผลผลิตมันส าปะหลัง โดย
อาศัยข้อมูลน าเข้า คือ ค่าสัมประสิทธิ์ทางพันธุกรรมของทั้ง 6 สายพันธุ์/พันธุ์  ข้อมูลชุดดินจากกรมพัฒนาที่ดิน
และค่าวิเคราะห์ดิน ข้อมูลภูมิอากาศจากสถานีอุตุนิยมวิทยาของศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น และข้อมูลการปฏิบัติ
ทดลอง แล้วน าผลผลิตจากแบบจ าลองมาเปรียบเทียบกับผลผลิตจริงจากแปลงทดลอง(Table 3) พบว่า  ผลผลิต
หัวสดของมันส าปะหลังทั้ง 6 สายพันธุ์/พันธุ์ จากแบบจ าลองมีค่าระหว่าง 1.83-3.47 ตันต่อไร่  (เฉลี่ย 2.54 ตันต่อ
ไร่) ในขณะผลผลิตจากแปลงทดลองระหว่าง 3.97-4.70 ตันต่อไร่ (เฉลี่ย 4.16 ตันต่อไร่)  ผลผลิตจากแปลงทดลอง
ให้ค่าเฉลี่ยสูงกว่าคิดเป็น 164 เปอร์เซ็นต์ของแบบจ าลอง โดยพันธุ์ระยอง11 ให้ผลผลิตจากแบบจ าลองใกล้เคียง
กับผลผลิตจริงจากแปลงทดลอง  

แปลงปลูกธันวาคม 57  พบว่า พบว่า  น้ าหนักหัวสด น้ าหนักหัวสดต่อต้น ค่าดัชนีเก็บเกี่ยว(HI)  และ
ความสูงของมันส าปะหลัง 6 สายพันธุ์/พันธุ์ มีค่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (Table 4) ยกเว้น
เปอร์เซ็นต์แป้ง และจ านวนหัวต่อต้น โดยให้ผลผลิตหัวสดระหว่าง 3.49-5.08 ตันต่อไร่ (เฉลี่ย 4.29 ตันต่อไร่) 
น้ าหนักหัวสดระหว่าง 2.6-3.3 กิโลกรัมต่อต้น (เฉลี่ย 2.9 กก.ต่อต้น) HI มีค่าระหว่าง 0.50-0.59(เฉลี่ย 0.53 ) 
ความสูงระหว่าง 232-268 เซนติเมตร (เฉลี่ย 246 ซม.)  ส่วนเปอร์เซ็นต์แป้งของแต่ละพันธุ์มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยพันธุ์ระยอง 86-13 ให้ค่าสูงสุด 28.3 เปอร์เซ็นต์แตกต่างกับพันธุ์ CMR 49-54-67 
และพันธุ์ระยอง 72 ที่ให้ค่า 24.5 และ 22.6 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ และพันธุ์ระยอง 72 ให้จ านวนหัวต่อต้น ต่ าสุด  
7 หัวต่อต้น แตกต่างทางสถิติกับอีก 5 พันธุ์ (9-10 หัวต่อต้น)  

เมื่อใช้แบบจ าลองมันส าปะหลังมาจ าลองสถานการณ์ แล้วน าผลผลิตจากแบบจ าลองมาเปรียบเทียบกับ
ผลผลิตจริงจากแปลงทดลอง(Table 5) พบว่า ผลผลิตจากแบบจ าลองมีค่าระหว่าง 3.88-5.49 ตันต่อไร่ (เฉลี่ย 
4.64 ตันต่อไร่) ในขณะผลผลิตจากแปลงทดลองระหว่าง 3.49-5.08 ตันต่อไร่ (เฉลี่ย 4.49 ตันต่อไร่) ผลผลิตจาก
แบบจ าลองให้ค่าเฉลี่ยสูงกว่าแปลงทดลองที่ให้ค่าเป็น 97 เปอร์เซ็นต์ของแบบจ าลอง โดยพันธุ์ระยอง 86-13 และ 
OMR 45-27-76 ให้ผลผลิตจากแบบจ าลองใกล้เคียงกับผลผลิตจากแปลงทดลอง  

จากผลการทดลองแปลงปลูกตุลาคม 57 จะพบว่า ให้ผลผลิตหัวสดค่อนข้างต่ า ทั้งนี้เนื่องจากหลังปลูก
ในช่วงปลายเดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนมกราคม 2558 ได้รับน้ าชลประทานเพียง 2 ครั้ง รวม 42.4  มิลลิเมตร 
และได้รับน้ าฝนเพียง 14.7  มิลลิเมตร ประกอบกับไม่มีการให้น้ าชลประทานเพ่ิมในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ -
พฤษภาคม 2558 จนเริ่มฤดูฝนเดือนมิถุนายน ท าให้ความชื้นไม่เพียงพอกับการเจริญเติบโตและการพัฒนาของมัน
ส าปะหลัง และมีผลต่อแบบจ าลองมันส าปะหลังที่ต้องการสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ท าให้ท านายศักยภาพ
ผลผลิตได้ต่ ากว่าความเป็นจริง ส่วนแปลงปลูกธันวาคม 57  มีการให้น้ าชลประทานหลังปลูกค่อนข้างต่อเนื่องรวม 



60.1 มิลลิเมตร ท าให้มันส าปะหลังมีการเจริญเติบโตในช่วงแรกได้ดี จึงมีผลให้ผลผลิตหัวสดสูงกว่า ท าให้
แบบจ าลองสามารถท านายผลผลิตใกล้เคียงกับผลจากแปลงทดลองกว่าแปลงปลูกตุลาคม 57 โดยเฉพาะพันธุ์
ระยอง 86-13 และ OMR 45-27-76 

การใช้แบบจ าลองในการประเมินศักยภาพการให้ผลผลิตของมันส าปะหลัง พันธุ์ก้าวหน้าชุดที่ 2 ได้ผล
ระดับหนึ่ง แต่ถ้ามีการทดสอบพันธุ์และใช้แบบจ าลองดังกล่าวประเมินผลผลิตในสภาพแวดล้อมที่ กว้างขวางขึ้น 
และมีการพัฒนาค่าสัมประสิทธิ์ทางพันธุกรรมและแบบจ าลองดังกล่าวด้วย น่าจะท าให้สามารถท านายผลผลิตได้
สอดคล้องกับผลผลิตจริงยิ่งขึ้น   

 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
การใช้แบบจ าลองในการประเมินศักยภาพการให้ผลผลิตของมันส าปะหลังพันธุ์ก้าวหน้าชุดที่ 2  พบว่า 

สามารถท านายผลผลิตได้ผลระดับหนึ่ง ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม โดยเฉพาะพันธุ์ระยอง 86-13 และ 
OMR 45-27-76 แต่ถ้าสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม เช่น ความชื้นไม่เพียงพอ จะท าให้ท านายศักยภาพผลผลิตได้ต่ า
กว่าความเป็นจริง อาจจะเป็นเพราะแบบจ าลองที่มีข้อจ ากัดที่ต้องมีพัฒนาเช่นเดียวกัน ซึ่งถ้ามีการทดสอบพันธุ์
และใช้แบบจ าลองดังกล่าวประเมินผลผลิตในสภาพแวดล้อมที่กว้างขวางข้ึน น่าจะช่วยให้พัฒนาค่าสัมประสิทธิ์ทาง
พันธุกรรมและแบบจ าลอง ให้สามารถท านายผลผลิตได้สอดคล้องและใกล้เคียงยิ่งขึ้น 

 

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 

                                       
11. ค าขอบคุณ 
              - 
                                                     
12. เอกสารอ้างอิง 
วรยุทธ  ศิริชุมพันธ์  มณี  หาชานนท์. 2555. การศึกษาพัฒนาการ  การเจริญเติบโต  และค่าสัมประสิทธิ์ 
          ทางพันธุกรรมของมันส าปะหลังพันธุ์ก้าวหน้า.รายงานผลงานวิจัยปี 2554 . ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น 
           สถาบันพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน  กรมวิชาการเกษตร. หน้า 224-245. 
 
 
 



Table 1 Soil chemical characteristics before planting the experiment in October and 
             December 2014 of cassava at Khon Kaen Field Crops  Research Center  

Soil depth 
(cm) 

pH N-NO3 
(ppm) 

N-NH4 
(ppm) 

Avail.P 
(ppm) 

Exch.K 
(ppm) 

Soil series Irrigation 
(mm) 

      October 2014 
0-25 5.1 9.5 13.0 34.4 54.5 Yasothon Rain 805.3 mm 

25-50 4.9 6.1 16.4 21.9 70.3  Irrig.  42.4 mm   

50-75 4.6 5.8 13.1 13.1 45.5  Total 847.7 mm 

75-100 4.4 5.1 15.8 10.1 46.3   
       December 2014 

0-25 5.1 6.4 17.0 9.0 84.5 Yasothon Rain  814.5 mm 

25-50 4.9 7.7 27.6 4.3 45.5  Irrig.  60.1 mm 

50-75 4.7 10.3 20.8 2.8 50.8  Total 874.6 mm 

75-100 4.6 10.3 17.5 2.7 30.0   
 
 
 

Table 2 Storage root fresh weight, starch percentage, number of root per plant, storage root fresh 
weight per plant, harvest index and height of the cassava model validation of 
promising cassava lines :group 2 in different environments at Khon Kaen Field Crops  
Research Center in October 2014 

Treatment Storage root 
fresh weight 

(ton/rai) 

starch 
(%) 

no of 
root/plant 

storage root 
fresh weight 
/plant(kg) 

harvest 
index 

height 
(cm) 

1.CMR49-54-67 4.26 22.4 8 3.1 0.46 b 306 

2.OMR45-27-76 3.70 23.2 8 2.8 0.42 b 293 

3.KU 50 4.04 22.8 7 2.4 0.47 b 299 

4.R 72 4.70 19.9 7 3.6 0.57 a 291 

5.R 11 3.97 22.5 8 3.5 0.43 b 290 

6.R 86-13   4.30 24.1 10 3.0 0.47 b 293 

Average 4.16 22.4 8 3.1 0.47 295 

CV (%) 18.3 8.6 22.3 20.0 9.2 4.6 



Mean in the same column followed by the same letter are not significantly different at 
the 5% level of probability by DMRT 
 



Table 3  Storage root fresh weight of the cassava model validation of promising cassava 
              lines :group 2 in different environments at Khon Kaen Field Crops  Research  
              Center in October 2014  

Treatment 
Simulated 
(ton/rai) 

Observed 
(ton/rai) 

% simulated 

1.CMR49-54-67 1.83 4.26 232 
2.OMR45-27-76 2.35 3.70 157 
3.KU 50 2.60 4.04 155 
4.R 72 3.08 4.70 153 
5.R 11 3.47 3.97 114 
6.R 86-13   1.91 4.30 225 

Average 2.54 4.16 164 
 
 
 

Table 4 Storage root fresh weight, starch percentage, number of root per plant, storage root 
            fresh weight per plant, harvest index and height of the cassava model validation of  
            promising cassava lines :group 2 in different environments at Khon Kaen Field Crops 
            Research Center in December 2014 

Treatment Storage root 
fresh weight 

(ton/rai) 

starch 
(%) no of  

root/plant  

storage root 
fresh weight 
/plant(kg) 

harvest 
index 

height 
(cm) 

1.CMR49-54-67 5.06 24.5 bc 9 a 2.9 0.55 242 

2.OMR45-27-76 4.46 27.2 ab 10 a 2.9 0.51 268 

3.KU 50 4.55 26.8 ab 10 a 2.9 0.50 254 

4.R 72 5.08 22.6 c 7 b 3.3 0.59 242 

5.R 11 3.49 26.7 ab 9 a 2.6 0.50 241 

6.R 86-13   4.29 28.3 a 9 a 2.8 0.54 232 

Average 4.49 26.0 9 2.9 0.53 246 

CV (%) 17.0 5.2 10.3 16.7 8.6 9.2 
Mean in the same column followed by the same letter are not significantly different at 

the 5% level of probability by DMRT 



Irrig Oct1 

mm oc, MJ/m2/day 

 Oct 2 

Irrig Dec1 

 Dec 2 
 Dec 3 

 
 
 
Table 5 Storage root fresh weight of the cassava model validation of promising cassava lines 

:group 2 in different environments at Khon Kaen Field Crops  Research Center  in 
December 2014 

Treatment 
Simulated 
(ton/rai) 

Observed 
(ton/rai) 

% simulated 

1.CMR49-54-67 3.88 5.06 131 
2.OMR45-27-76 4.30 4.46 104 
3.KU 50 5.49 4.55 83 
4.R 72 4.68 5.08 109 
5.R 11 5.08 3.49 69 
6.R 86-13   4.45 4.29 96 

Average 4.64 4.49 97 
 
 
 

 

Figure 1 Climate during cassava growing season between October 2014- December 2015 
             at Khon Kaen Field Crops Research Center             

Oct 14 
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 g 

Dec 14  Dec 14  
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