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บทคัดย่อ 
 นาํพนัธ์ลูกผสมชุดปี 2552 ปลูกทดลองในขั�นตอนการเปรียบเทียบมาตรฐานพนัธ์ุมนัสาํปะหลงั จาํนวน �� พนัธ์ุ วางแผนการ

ทดลองแบบ RCB ทาํ � ซํ� า � สถานที� และใชพ้นัธ์ุระยอง �  ระยอง �  ระยอง �  ระยอง 11 และเกษตรศาสตร์ �� เป็นพนัธ์ุมาตรฐาน 

 จากผลการทดลองสามารถคดัเลือกพนัธ์ุไวป้ลูกทดลองในขั�นตอนการเปรียบเทียบพนัธ์ุมนัสาํปะหลงัในทอ้งถิ�น ในปี ����/�� 

จาํนวน 5 พนัธ์ุ โดยคดัเลือกจากศูนยว์จิยัพืชไร่ระยอง ได ้ 3 พนัธ์ุ คือ CMR52-44-57  CMR52-114-78 และCMR52-119-87 ให้

ผลผลิตหวัสดเฉลี�ย 4,373.33 – 4,724.44 กิโลกรัม/ไร่ เปอร์เซ็นตแ์ป้งเฉลี�ย 25.0 – 28.9 เปอร์เซ็นต ์ ผลผลิตแป้งเฉลี�ย 1,176.70 – 

1,281.60 กิโลกรัม/ไร่ ในขณะที�พนัธ์ุมาตรฐาน ไดแ้ก่ พนัธ์ุระยอง �  ระยอง �  ระยอง �  ระยอง 11 และเกษตรศาสตร์ �� ใหผ้ลผลิต

หวัสดเฉลี�ย 4,186.67 – �,���.�� กิโลกรัม/ไร่ เปอร์เซ็นตแ์ป้งเฉลี�ย 21.6 – 28.6 เปอร์เซ็นต ์ ผลผลิตแป้งเฉลี�ย 944.10 – �,���.�� 

กิโลกรัม/ไร่ จากศูนยว์จิยัพืชไร่ขอนแก่น คดัเลือกได ้� พนัธ์ุ คือ CMR52-44-36  CMR52-44-57 และ SMK48-C04-29 ใหผ้ลผลิตหวั

สดเฉลี�ย �,166.67 – 4,363.89 กิโลกรัม/ไร่ เปอร์เซ็นตแ์ป้งเฉลี�ย 20.1 – 23.5 เปอร์เซ็นต ์ผลผลิตแป้งเฉลี�ย 742.70 – 928.20 กิโลกรัม/ไร่ 

ในขณะที�พนัธ์ุมาตรฐาน ไดแ้ก่ พนัธ์ุระยอง �  ระยอง �  ระยอง �  ระยอง �� และเกษตรศาสตร์ �� ใหผ้ลผลิตหวัสดเฉลี�ย �,���.�� – 

�,���.�� กิโลกรัม/ไร่ เปอร์เซ็นตแ์ป้งเฉลี�ย 17.4 – 25.1 เปอร์เซ็นต ์ผลผลิตแป้งเฉลี�ย 433.50 – ���.�� กิโลกรัม/ไร่ และจากศูนยว์จิยั

พืชไร่นครสวรรคค์ดัเลือกได ้ � พนัธ์ุ คือ CMR52-114-78  CMR52-119-87และ SMK48-C04-29ใหผ้ลผลิตหวัสดเฉลี�ย 3,794.44 – 

3,933.33 กิโลกรัม/ไร่ เปอร์เซ็นตแ์ป้งเฉลี�ย 24.1 – 26.7 เปอร์เซ็นต ์ผลผลิตแป้งเฉลี�ย 929.50 – 1,051.90 กิโลกรัม/ไร่ ในขณะที�พนัธ์ุ

มาตรฐาน ไดแ้ก่ พนัธ์ุระยอง �  ระยอง �  ระยอง �  ระยอง 11 และเกษตรศาสตร์ �� ใหผ้ลผลิตหวัสดเฉลี�ย 3,527.78 – �,���.�� 

กิโลกรัม/ไร่ เปอร์เซ็นตแ์ป้งเฉลี�ย 23.1 – 28.0 เปอร์เซ็นต ์ผลผลิตแป้งเฉลี�ย 921.70 – �,���.�� กิโลกรัม/ไร่ 

 

 

 

 

 

 

 
รหสัการทดลอง 01-07-54-01-01-02-07-55 
1/ ศูนยว์จิยัพืชไร่ระยอง ต.หว้ยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง ����� โทร.0-3868-1514 
2/ ศูนยว์จิยัพืชไร่ขอนแก่น 180 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น40000 โทร.0-4320-3506 
3/ ศูนยว์จิยัพืชไร่นครสวรรค ์ต.สุขสาํราญ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค ์60190 โทร.0-5624-1019   



คํานํา 
มนัสําปะหลงัเป็นพืชที�สําคญัทางเศรษฐกิจของประเทศไทย  สามารถนาํไปใชท้าํประโยชน์ไดห้ลายอย่าง เช่น ทาํแป้ง    

อาหารสตัว ์ แป้งแปรรูป  ใชใ้นดา้นอุตสาหกรรม  รวมทั�งยงัใชใ้นการผลิตพลงังานทดแทน กรมวชิาการเกษตร  โดยสถาบนัวจิยัพืชไร่ 

และศูนยว์จิยัพืชไร่ระยอง  จึงร่วมมือกนัที�จะพฒันาพนัธ์ุมนัสาํปะหลงัที�ให้ผลผลิตสูงและเปอร์เซ็นตแ์ป้งสูง     เพื�อแนะนาํส่งเสริม

ใหเ้กษตรกรไดป้ลูกต่อไป 

การทดลองเปรียบเทียบมาตรฐาน เป็นขั�นตอนที�ดาํเนินการต่อจากการทดลองเปรียบเทียบเบื�องต้น โดยนําพนัธ์ุมัน

สาํปะหลงัที�ผ่านการคดัเลือกในขั�นเปรียบเทียบเบื�องตน้ (ลูกผสมปี ����)  จาํนวน 10-15 พนัธ์ุ  มาปลูกทดลองในสภาพแวดลอ้ม

ต่างๆ ให้มากขึ�น  เพื�อจะไดข้อ้มูลการแสดงออกและการปรับตวัของพนัธ์ุ โดยทาํการปลูกทดลองในแหล่งปลูกมนัสาํปะหลงั  ภาค

ตะวนัออก  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง  เปรียบเทียบกบัพนัธ์ุมาตรฐานคือ ระยอง �  ระยอง � ระยอง � ระยอง �� และ

เกษตรศาสตร์ �� 

โดยมีวตัถุประสงค ์เพื�อคดัเลือกพนัธ์ุที�ใหผ้ลผลิตสูง  แป้งสูง  กวา่พนัธ์ุมาตรฐานที�มีอยูใ่นปัจจุบนั ตลอดจนทนทาน หรือ 

ตา้นทานต่อโรคและแมลง  

วธีิดําเนินการและอุปกรณ์ 
 วธีิดาํเนินการทดลอง 

วางแผนการทดลองแบบ RCB ทาํ 3 ซํ� า ขนาดแปลงยอ่ย �x� เมตร ระยะปลูก 1.00x0.8� เมตร ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร ��-�-��  

อตัรา �� กิโลกรัมต่อไร่  เมื�อมนัสาํปะหลงัอาย ุ�-�.� เดือน  โดยใส่ � ขา้งลาํตน้บริเวณชายพุม่ใบ  แลว้พรวนดินกลบ  กาํจดัวชัพืช

โดยใชแ้รงงานคน  และใชส้ารกาํจดัวชัพืชตามความจาํเป็น  ตรวจแปลงทดลองสมํ�าเสมอ  เพื�อเฝ้าระวงัการระบาดของโรค  แมลง  

หากพบรีบทาํการกาํจดัโดยวธีิกลหรือการใชส้าร  เก็บเกี�ยวผลผลิตเมื�ออาย ุ12 เดือน  โดยเก็บเกี�ยวเฉพาะ � แถวกลาง และเวน้แถวริม

โดยรอบ  บนัทึกขอ้มูล  การเจริญเติบโต  ความสูง  ลกัษณะทรงตน้  จาํนวนตน้เก็บเกี�ยว  นํ� าหนกัหวัสด  นํ� าหนกัตน้และใบ  ค่าดชันี

เก็บเกี�ยว(harvest index) สุ่มตวัอยา่งหวัสดพนัธ์ุละ  � กิโลกรัม มาวดัเปอร์เซ็นตแ์ป้ง  เปอร์เซ็นตม์นัแหง้ 

 อุปกรณ์ 

               �. มนัสาํปะหลงัลูกผสมชุดปี ��52 ที�คดัเลือกไดจ้ากงานเปรียบเทียบเบื�องตน้ปี ��55/56 จาํนวน 11 พนัธ์ุ  

 2. มนัสาํปะหลงัพนัธ์ุมาตรฐาน 5 พนัธ์ุ ไดแ้ก่ พนัธ์ุระยอง � ระยอง � ระยอง � ระยอง �� และเกษตรศาสตร์ �� 

 �. ปุ๋ยเคมีสูตร ��-7-18 

 4. สารเคมีกาํจดัแมลง และวชัพืช 

 5. เครื�องวดัเปอร์เซ็นตแ์ป้ง แบบ Reiman Balance 

ระยะเวลา(เริ�มต้น-สิ�นสุด) 
 เดือนเมษายน 2555 ถึงเดือนกรกฎาคม 2556 

สถานที�ดําเนินการ 
 ศูนยว์จิยัพืชไร่ระยอง ต.หว้ยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 

 ศูนยว์จิยัพืชไร่ขอนแก่น ��� ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

ศูนยว์จิยัพืชไร่นครสวรรค ์ต.สุขสาํราญ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค ์ 

 

 

 

 

 



ผลการทดลองและวจิารณ์ 
 การทดลองที�ศูนยว์จิยัพืชไร่ระยอง  มีการเจริญเติบโตดี (ผลการทดลองแสดงไวใ้นตารางที� �) ไดผ้ลดงันี�  :- 

 1. ความสูง จากการวเิคราะห์ทางสถิติ พบวา่พนัธ์ุมีความแตกต่างกนัทางสถิติ พนัธ์ุ CMR52-26-51 มีความสูงเฉลี�ยสูงสุด 

256.33 เซนติเมตร แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกบัอีก 3 พนัธ์ุ ไดแ้ก่ เกษตรศาสตร์ ��  CMR52-02-09  และ CMR52-42-10  มีความสูงเฉลี�ย

อยูร่ะหวา่ง ���.��  – 248.33 เซนติเมตร ในขณะที�พนัธ์ุระยอง �  ระยอง �  ระยอง � และระยอง �� มีความสูงเฉลี�ย 160.17  153.17  

204.67 และ 186.77 เซนติเมตร ตามลาํดบั 
 2. ผลผลิตหวัสด จากการวเิคราะห์ทางสถิติ พบวา่พนัธ์ุมีความแตกต่างกนัทางสถิติ พนัธ์ุระยอง � ใหผ้ลผลิตหวัสดเฉลี�ย

สูงสุด 5,411.11 กิโลกรัม/ไร่ แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกบัอีก 6 พนัธ์ุ ไดแ้ก่ ระยอง ��  ระยอง �  CMR52-44-57  CMR52-119-87  

CMR52-114-78  และเกษตรศาสตร์ ��  ที�ใหผ้ลผลิตหวัสดเฉลี�ยอยูร่ะหวา่ง 4,298.44 – 4,873.33 กิโลกรัม/ไร่ ในขณะที�พนัธ์ุระยอง 7  

ใหผ้ลผลิตหวัสดเฉลี�ย 4,186.67 กิโลกรัม/ไร่  

 3. ผลผลิตมนัแหง้ จากการวเิคราะห์ทางสถิติ พบวา่พนัธ์ุมีความแตกต่างกนัทางสถิติ พนัธ์ุระยอง � ใหผ้ลผลิตมนัแหง้เฉลี�ย

สูงสุด 2,069.60 กิโลกรัม/ไร่ แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกบัอีก 7 พนัธ์ุ ไดแ้ก่ CMR52-44-36  CMR52-42-10  ระยอง ��  CMR52-44-57   

CMR52-114-78  เกษตรศาสตร์ �� และ CMR52-119-87 ที�ใหผ้ลผลิตมนัแหง้เฉลี�ยอยูร่ะหวา่ง �,599.00 – 1,781.00 กิโลกรัม/ไร่ 

ในขณะที�พนัธ์ุระยอง �  และระยอง � ใหผ้ลผลิตมนัแหง้เฉลี�ย 1,483.60 และ �,528.90 กิโลกรัม/ไร่ ตามลาํดบั 

 4. เปอร์เซ็นตแ์ป้ง  จากการวเิคราะห์ทางสถิติ พบวา่พนัธ์ุมีความแตกต่างกนัทางสถิติ พนัธ์ุ CMR52-44-57 ใหเ้ปอร์เซ็นต์

แป้งเฉลี�ยสูงสุด 28.9 เปอร์เซ็นต ์แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกบัอีก 10 พนัธ์ุ ที�ใหเ้ปอร์เซ็นตแ์ป้งเฉลี�ยอยูร่ะหวา่ง 25.8 – 28.6 เปอร์เซ็นต ์

ในขณะที�พนัธ์ุระยอง �  ระยอง �  ระยอง �  ระยอง �� และเกษตรศาสตร์ ��  ใหเ้ปอร์เซ็นตแ์ป้งเฉลี�ย 21.6  25.0  27.5  28.6 และ 

24.3 เปอร์เซ็นต ์ตามลาํดบั 
 5. ผลผลิตแป้ง จากการวเิคราะห์ทางสถิติ พบวา่พนัธ์ุมีความแตกต่างกนัทางสถิติ พนัธ์ุระยอง � ใหผ้ลผลิตแป้งเฉลี�ยสูงสุด 

1,491.60 กิโลกรัม/ไร่ แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกบัอีก 7 พนัธ์ุ ไดแ้ก่ CMR52-44-36  CMR52-42-10  CMR52-114-78  เกษตรศาสตร์ �� 

ระยอง ��  CMR52-44-57   และCMR52-119-87 ที�ใหผ้ลผลิตแป้งเฉลี�ยอยูร่ะหวา่ง 1,157.20 – 1,281.60 กิโลกรัม/ไร่ ในขณะที�พนัธ์ุ

ระยอง �  และระยอง � ใหผ้ลผลิตแป้งเฉลี�ย 944.10 และ 1,053.60 กิโลกรัม/ไร่ ตามลาํดบั 

 6. ดชันีการเก็บเกี�ยว จากการวเิคราะห์ทางสถิติ พบวา่พนัธ์ุมีความแตกต่างกนัทางสถิติ พนัธ์ุระยอง 5 ใหค้่าดชันีการเก็บ

เกี�ยวเฉลี�ยสูงสุด 0.80 แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกบัอีก 2 พนัธ์ุ ไดแ้ก่ CMR52-44-57  และระยอง � ที�ใหค้่าดชันีการเก็บเกี�ยวเฉลี�ย 0.75  

และ �.�8 ตามลาํดบั ในขณะที�พนัธ์ุระยอง 9  ระยอง �� และเกษตรศาสตร์ �� ที�ใหค้่าดชันีการเก็บเกี�ยวเฉลี�ย �.��  �.�� และ �.�� 

ตามลาํดบั 

 การทดลองที�ศูนยว์จิยัพืชไร่ขอนแก่น ในช่วงแรกมีการเจริญเติบโตดี แต่ประสบภาวะอากาศร้อนจดัและแหง้แลง้ในช่วงเดือน

มีนาคมถึงเมษายน ส่งผลใหผ้ลผลิตเสียหายและเปอร์เซ็นตแ์ป้งตํ�า (ผลการทดลองแสดงไวใ้นตารางที� �) ไดผ้ลดงันี�  :- 

 1. ความสูง จากการวเิคราะห์ทางสถิติ พบวา่พนัธ์ุมีความแตกต่างกนัทางสถิติ พนัธ์ุ SMK48-C04-29 มีความสูงเฉลี�ยสูงสุด 

240.00 เซนติเมตร แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกบัอีก 4 พนัธ์ุ ไดแ้ก่ CMR52-26-51  CMR52-02-03  CMR52-42-10  และCMR52-02-09  มี

ความสูงเฉลี�ยอยูร่ะหวา่ง �13.33  – 232.78 เซนติเมตร ในขณะที�พนัธ์ุระยอง �  ระยอง �  ระยอง � ระยอง �� และเกษตรศาสตร์ ��   

มีความสูงเฉลี�ย 179.44  160.00  178.89  193.33 และ ���.11 เซนติเมตร ตามลาํดบั 
 �. ผลผลิตหวัสด จากการวเิคราะห์ทางสถิติ พบวา่พนัธ์ุมีความแตกต่างกนัทางสถิติ พนัธ์ุเกษตรศาสตร์ �� ใหผ้ลผลิตหวัสด

เฉลี�ยสูงสุด 4,486.�� กิโลกรัม/ไร่ แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกบัอีก 4 พนัธ์ุ ไดแ้ก่ ระยอง �  CMR52-48-53  CMR52-44-36  และ 

SMK48-C04-29 ที�ใหผ้ลผลิตหวัสดเฉลี�ยอยูร่ะหวา่ง 3,680.56 – 4,363.89 กิโลกรัม/ไร่ ในขณะที�พนัธ์ุระยอง �  ระยอง � และระยอง 

11 ใหผ้ลผลิตหวัสดเฉลี�ย �,���.��  �,���.�� และ �,���.�� กิโลกรัม/ไร่ ตามลาํดบั 

 3. ผลผลิตมนัแหง้ จากการวเิคราะห์ทางสถิติ พบวา่พนัธ์ุมีความแตกต่างกนัทางสถิติ พนัธ์ุ SMK48-C04-29 ใหผ้ลผลิตมนั

แหง้เฉลี�ยสูงสุด 1,433.80 กิโลกรัม/ไร่ แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกบัอีก 6 พนัธ์ุ ไดแ้ก่ CMR52-44-57  ระยอง �  CMR52-42-10  CMR52-



48-53  เกษตรศาสตร์ �� และ CMR52-44-36 ที�ใหผ้ลผลิตมนัแหง้เฉลี�ยอยูร่ะหวา่ง �,117.40 – 1,420.70 กิโลกรัม/ไร่ ในขณะที�พนัธ์ุ

ระยอง �  ระยอง � และระยอง �� ใหผ้ลผลิตมนัแหง้เฉลี�ย 1,074.60  764.40 และ 945.80 กิโลกรัม/ไร่ ตามลาํดบั 

 4. เปอร์เซ็นตแ์ป้ง  จากการวเิคราะห์ทางสถิติ พบวา่พนัธ์ุมีความแตกต่างกนัทางสถิติ พนัธ์ุระยอง �� ใหเ้ปอร์เซ็นตแ์ป้ง

เฉลี�ยสูงสุด 25.1 เปอร์เซ็นต ์แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกบัอีก 3 พนัธ์ุ ไดแ้ก่ CMR52-119-87 CMR52-44-36 และ CMR52-44-57 ที�ให้

เปอร์เซ็นตแ์ป้งเฉลี�ยอยูร่ะหวา่ง 22.4 – 23.5 เปอร์เซ็นต ์ ในขณะที�พนัธ์ุระยอง �  ระยอง �  ระยอง � และเกษตรศาสตร์ �� ให้

เปอร์เซ็นตแ์ป้งเฉลี�ย 17.4  19.5  17.7 และ 18.0 เปอร์เซ็นต ์ตามลาํดบั 
 5. ผลผลิตแป้ง จากการวเิคราะห์ทางสถิติ พบวา่พนัธ์ุมีความแตกต่างกนัทางสถิติ พนัธ์ุCMR52-44-36 ใหผ้ลผลิตแป้งเฉลี�ย

สูงสุด 928.20 กิโลกรัม/ไร่ แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกบัอีก 4 พนัธ์ุ ไดแ้ก่ CMR52-42-10  CMR52-44-57  เกษตรศาสตร์ �� และ 

SMK48-C04-29 ที�ใหผ้ลผลิตแป้งเฉลี�ยอยูร่ะหวา่ง 717.50 – 876.20 กิโลกรัม/ไร่ ในขณะที�พนัธ์ุระยอง �  ระยอง � ระยอง � และ

ระยอง �� ใหผ้ลผลิตแป้งเฉลี�ย 639.60  634.90  433.50 และ 649.90 กิโลกรัม/ไร่ ตามลาํดบั 

 6. ดชันีการเก็บเกี�ยว จากการวเิคราะห์ทางสถิติ พบวา่พนัธ์ุมีความแตกต่างกนัทางสถิติ พนัธ์ุเกษตรศาสตร์ �� ใหค้่าดชันี

การเก็บเกี�ยวเฉลี�ยสูงสุด �.67 แตไ่ม่แตกต่างทางสถิติกบัอีก 4 พนัธ์ุ ไดแ้ก่ CMR52-48-53   SMK48-C04-29   ระยอง � และระยอง � 

ที�ใหค้่าดชันีการเก็บเกี�ยวเฉลี�ยอยูร่ะหวา่ง 0.61 – 0.66  ในขณะที�พนัธ์ุระยอง � และระยอง �� ที�ใหค้่าดชันีการเก็บเกี�ยวเฉลี�ย �.�� 

และ �.�� ตามลาํดบั 

 การทดลองที�ศูนยว์จิยัพืชไร่นครสวรรค ์ มีการเจริญเติบโตดี (ผลการทดลองแสดงไวใ้นตารางที� �) ไดผ้ลดงันี�  :- 

 1. ความสูง จากการวเิคราะห์ทางสถิติ พบวา่พนัธ์ุมีความแตกต่างกนัทางสถิติ พนัธ์ุ CMR52-02-09 มีความสูงเฉลี�ยสูงสุด 

292.83 เซนติเมตร แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกบัอีก 3 พนัธ์ุ ไดแ้ก่ SMK48-C04-29  CMR52-02-03  และระยอง � มีความสูงเฉลี�ยอยู่

ระหวา่ง 267.30  – 270.33 เซนติเมตร ในขณะที�พนัธ์ุระยอง �  ระยอง �  ระยอง �� และเกษตรศาสตร์ �� มีความสูงเฉลี�ย 189.33  

170.67  202.50 และ 248.00 เซนติเมตร ตามลาํดบั 
 �. ผลผลิตหวัสด จากการวเิคราะห์ทางสถิติ พบวา่พนัธ์ุมีความแตกต่างกนัทางสถิติ พนัธ์ุระยอง 5 ใหผ้ลผลิตหวัสดเฉลี�ย

สูงสุด 4,750.00 กิโลกรัม/ไร่ แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกบัอีก 8 พนัธ์ุ ไดแ้ก่ ระยอง 7  CMR52-47-48  CMR52-114-78  SMK48-C04-29   

CMR52-119-87  เกษตรศาสตร์ ��  ระยอง � และระยอง ��  ที�ใหผ้ลผลิตหวัสดเฉลี�ยอยูร่ะหวา่ง 3,527.78 – 4,666.67 กิโลกรัม/ไร่  

 3. ผลผลิตมนัแหง้ จากการวเิคราะห์ทางสถิติ พบวา่พนัธ์ุมีความแตกต่างกนัทางสถิติ พนัธ์ุระยอง 11 ใหผ้ลผลิตมนัแหง้

เฉลี�ยสูงสุด 1,800.20 กิโลกรัม/ไร่ แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกบัอีก 6 พนัธ์ุ ไดแ้ก่ SMK48-C04-29  CMR52-114-78  CMR52-119-87 

เกษตรศาสตร์ ��  ระยอง � และระยอง � ที�ใหผ้ลผลิตมนัแหง้เฉลี�ยอยูร่ะหวา่ง �,380.70 – 1,688.80 กิโลกรัม/ไร่ ในขณะที�พนัธ์ุ

ระยอง � ใหผ้ลผลิตมนัแหง้เฉลี�ย 1,312.80 กิโลกรัม/ไร่ 

 4. เปอร์เซ็นตแ์ป้ง  จากการวเิคราะห์ทางสถิติ พบวา่พนัธ์ุมีความแตกต่างกนัทางสถิติ พนัธ์ุระยอง ��  ใหเ้ปอร์เซ็นตแ์ป้ง

เฉลี�ยสูงสุด ��.0 เปอร์เซ็นต ์ แตไ่ม่แตกต่างทางสถิติกบัอีก 7 พนัธ์ุ ไดแ้ก่ CMR52-44-57  ระยอง �  ระยอง �  CMR52-44-36  

CMR52-42-10  CMR52-48-53  และ CMR-119-87 ที�ใหเ้ปอร์เซ็นตแ์ป้งเฉลี�ยอยูร่ะหวา่ง ��.� – 26.7 เปอร์เซ็นต ์ ในขณะที�พนัธ์ุ

ระยอง � และเกษตรศาสตร์ ��  ใหเ้ปอร์เซ็นตแ์ป้งเฉลี�ย 23.8  และ 23.1 เปอร์เซ็นต ์ตามลาํดบั 
 5. ผลผลิตแป้ง จากการวเิคราะห์ทางสถิติ พบวา่พนัธ์ุมีความแตกต่างกนัทางสถิติ พนัธ์ุระยอง 11 ใหผ้ลผลิตแป้งเฉลี�ยสูงสุด 

1,307.70 กิโลกรัม/ไร่ แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกบัอีก 4 พนัธ์ุ ไดแ้ก่ เกษตรศาสตร์ ��  CMR52-119-87  ระยอง 5 และระยอง �  ที�ใหผ้ล

ผลิตแป้งเฉลี�ยอยูร่ะหวา่ง 995.20 – 1,159.60 กิโลกรัม/ไร่ ในขณะที�พนัธ์ุระยอง � ใหผ้ลผลิตแป้งเฉลี�ย 921.70 กิโลกรัม/ไร่  

 6. ดชันีการเก็บเกี�ยว จากการวเิคราะห์ทางสถิติ พบวา่พนัธ์ุมีความแตกต่างกนัทางสถิติ พนัธ์ุระยอง 11 ใหค้่าดชันีการเก็บ

เกี�ยวเฉลี�ยสูงสุด �.63 แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกบัอีก 5 พนัธ์ุ ไดแ้ก่ CMR52-47-48  CMR52-44-57  ระยอง �  ระยอง 7 และ CMR52-

114-78 ที�ใหค้่าดชันีการเก็บเกี�ยวเฉลี�ยอยูร่ะหวา่ง 0.56 – 0.59 ในขณะที�พนัธ์ุระยอง 9 และเกษตรศาสตร์ �� ที�ใหค้่าดชันีการเก็บเกี�ยว

เฉลี�ย 0.53 และ �.5� ตามลาํดบั 

 



สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
 คดัเลือกพนัธ์ุลูกผสมชุดปี 2552 ที�ศูนยว์จิยัพืชไร่ระยอง คดัเลือกได ้ 3 พนัธ์ุ คือ CMR52-44-57  CMR52-114-78 และ

CMR52-119-87 ใหผ้ลผลิตหวัสดเฉลี�ย 4,373.33 – 4,724.44 กิโลกรัม/ไร่ เปอร์เซ็นตแ์ป้งเฉลี�ย 25.0 – 28.9 เปอร์เซ็นต ์ผลผลิตแป้ง

เฉลี�ย 1,176.70 – 1,281.60 กิโลกรัม/ไร่ ในขณะที�พนัธ์ุมาตรฐาน ไดแ้ก่ พนัธ์ุระยอง �  ระยอง �  ระยอง �  ระยอง 11 และ

เกษตรศาสตร์ �� ใหผ้ลผลิตหวัสดเฉลี�ย 4,186.67 – 5,411.11 กิโลกรัม/ไร่ เปอร์เซ็นตแ์ป้งเฉลี�ย 21.6 – 28.6 เปอร์เซ็นต ์ผลผลิตแป้ง

เฉลี�ย 944.10 – 1,491.60 กิโลกรัม/ไร่ ที�ศูนยว์จิยัพืชไร่ขอนแก่น คดัเลือกได ้ 3 พนัธ์ุ คือ CMR52-44-36  CMR52-44-57 และ 

SMK48-C04-29 ใหผ้ลผลิตหวัสดเฉลี�ย 3,166.67 – 4,363.89 กิโลกรัม/ไร่ เปอร์เซ็นตแ์ป้งเฉลี�ย 20.1 – 23.5 เปอร์เซ็นต ์ผลผลิตแป้ง

เฉลี�ย 742.70 – 928.20 กิโลกรัม/ไร่ ในขณะที�พนัธ์ุมาตรฐาน ไดแ้ก่ พนัธ์ุระยอง �  ระยอง �  ระยอง �  ระยอง 11 และเกษตรศาสตร์ 

50 ใหผ้ลผลิตหวัสดเฉลี�ย 2,458.33 – 4,486.11 กิโลกรัม/ไร่ เปอร์เซ็นตแ์ป้งเฉลี�ย 17.4 – 25.1 เปอร์เซ็นต ์ผลผลิตแป้งเฉลี�ย 433.50 – 

814.20 กิโลกรัม/ไร่ และที�ศูนยว์จิยัพืชไร่นครสวรรคค์ดัเลือกได ้3 พนัธ์ุ คือ CMR52-114-78  CMR52-119-87และ SMK48-C04-29

ใหผ้ลผลิตหวัสดเฉลี�ย 3,794.44 – 3,933.33 กิโลกรัม/ไร่ เปอร์เซ็นตแ์ป้งเฉลี�ย 24.1 – 26.7 เปอร์เซ็นต ์ ผลผลิตแป้งเฉลี�ย 929.50 – 

1,051.90 กิโลกรัม/ไร่ ในขณะที�พนัธ์ุมาตรฐาน ไดแ้ก่ พนัธ์ุระยอง �  ระยอง �  ระยอง �  ระยอง 11 และเกษตรศาสตร์ �� ใหผ้ลผลิต

หวัสดเฉลี�ย 3,527.78 – 4,750.00 กิโลกรัม/ไร่ เปอร์เซ็นตแ์ป้งเฉลี�ย 23.1 – 28.0 เปอร์เซ็นต ์ ผลผลิตแป้งเฉลี�ย 921.70 – 1,307.70 

กิโลกรัม/ไร่ 

 

การนําผลงานวจัิยไปใช้ประโยชน์ 
 นาํพนัธ์ุที�คดัเลือกไดท้ั�งหมด 5 พนัธ์ุ ไปปลูกทดลองในขั�นตอนการเปรียบเทียบพนัธ์ุมนัสาํปะหลงัในทอ้งถิ�นในปีต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก 

ตารางที� � แสดงความสูง ผลผลิตหวัสด ผลผลิตมนัแหง้ เปอร์เซ็นตแ์ป้ง ผลผลิตแป้ง และดชันีการเก็บเกี�ยว  

                ในงานเปรียบเทียบมาตรฐานพนัธ์ุมนัสาํปะหลงั (ลูกผสมปี 2552) ที�ศูนยว์จิยัพืชไร่ระยอง 

พนัธ์ุ 

  

ความสูง  ผลผลติ (กโิลกรัม/ไร่) เปอร์เซ็นต์  ผลผลติแป้ง  H.I. 

  ( ซม. ) หัวสด มนัแห้ง แป้ง  (กโิลกรัม/ไร่)  

CMR52-02-03 199.83 de 4,031.11 bc 1,522.90 b 26.6 a-d 1,085.00 b 0.61 hi 

CMR52-02-09 236.00 ab 3,711.11 bc 1,392.20 b 26.2 a-d 985.20 b 0.57 i 

CMR52-26-51 256.33 a 3,480.00 c 1,303.50 b 26.4 a-d 921.20 b 0.63 gh 

CMR52-42-10 248.33 a 4,186.67 bc 1,609.10 ab 27.6 ab 1,165.00 ab 0.68 efg 

CMR52-44-36 188.33 def 4,162.22 bc 1,599.00 ab 27.8 ab 1,157.20 ab 0.66 fgh 

CMR52-44-57 176.17 efg 4,373.33 abc 1,715.00 ab 28.9 a 1,264.40 ab 0.75 abc 

CMR52-47-48 213.33 bcd 3,780.00 bc 1,423.30 b 26.7 a-d 1,010.80 b 0.68 d-g 

CMR52-48-53 194.67 de 3,917.78 bc 1,454.90 b 25.8 a-d 1,019.50 b 0.68 def 

CMR52-114-78 157.17 fg 4,724.44 ab 1,716.50 ab 25.0 bcd 1,176.70 ab 0.73 bcd 

CMR52-119-87 192.33 de 4,664.44 abc 1,781.00 ab 27.4 abc 1,281.60 ab 0.73 bcd 

SMK 48-C04-29 216.67 bcd 4,082.22 bc 1,465.00 b 24.3 de 991.50 b 0.68 d-g 

ระยอง � 160.17 fg 4,368.89 abc 1,483.60 b 21.6 e 944.10 b 0.80 a 

ระยอง � 153.17 g 4,186.67 bc 1,528.90 b 25.0 bcd 1,053.60 b 0.78 ab 

ระยอง � 204.67 cde 5,411.11 a 2,069.60 a 27.5 ab 1,491.60 a 0.73 bcd 

ระยอง �� 186.77 def 4,298.44 abc 1,677.70 ab 28.6 a 1,231.60 ab 0.73 bcd 

เกษตรศาสตร์ �� 233.17 abc 4,873.33 ab 1,749.90 ab 24.3 de 1,185.00 ab 0.71 c-f 

F-TEST ** ** ** ** ** ** 

cv (%) 8.6 14.6 16.3 6.1 18.3 4.1 

MEAN 197.89 4,120.82 1,537.78 26.12 1,082.70 0.697 

ค่าเฉลี�ยในสดมภเ์ดียวกนัที�มีตวัอกัษรเหมือนกนัไม่แตกต่างกนัทางสถิติ โดยใชว้ธีิ DMRT 

** = แตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญั ที�ระดบัความเชื�อมั�น �9 % 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางที� 2 แสดงความสูง ผลผลิตหวัสด ผลผลิตมนัแหง้ เปอร์เซ็นตแ์ป้ง ผลผลิตแป้ง และดชันีการเก็บเกี�ยว  

                ในงานเปรียบเทียบมาตรฐานพนัธ์ุมนัสาํปะหลงั (ลูกผสมปี 2552) ที�ศูนยว์จิยัพืชไร่ขอนแก่น 

พนัธ์ุ 

  

ความสูง  ผลผลติ (กโิลกรัม/ไร่) เปอร์เซ็นต์  ผลผลติแป้ง  H.I. 

  ( ซม. ) หัวสด มนัแห้ง แป้ง  (กโิลกรัม/ไร่)  

CMR52-02-03 220.00 a 3,083.33 d-g 973.70 b-e 18.3 def 564.40 def 0.54 def 

CMR52-02-09 232.78 a 2,816.67 efg 858.90 c-f 16.9 ef 473.20 efg 0.50 f 

CMR52-26-51 213.33 ab 777.78 i 232.40 g 15.9 f 124.00 h 0.40 g 

CMR52-42-10 221.44 a 3,458.3 b-f 1,152.90 abc 20.5 bcd 717.50 a-d 0.56 c-f 

CMR52-44-36 188.89 bc 4,088.89 abc 1,420.70 a 22.7 abc 928.20 a 0.59 bcd 

CMR52-44-57 166.11 cd 3,166.67 c-g 1,117.40 a-d 23.5 ab 742.70 a-d 0.53 def 

CMR52-47-48 192.78 bc 1,833.33 h 562.70 f 17.2 def 313.00 gh 0.57 cde 

CMR52-48-53 190.56 bc 3,875.00 a-d 1,221.00 ab 18.0 def 705.60 bcd 0.61 abc 

CMR52-114-78 171.11 cd 3,194.44 c-g 1,003.80 b-e 18.2 def 577.80 def 0.59 bcd 

CMR52-119-87 186.11 bcd 2,986.11 d-g 1,031.10 b-e 22.4 abc 669.00 b-e 0.58 cde 

SMK 48-C04-29 240.00 a 4,363.89 ab 1,433.80 a 20.1 cde 876.20 ab 0.63 abc 

ระยอง � 179.44 cd 3,680.56 a-e 1,137.70 abc 17.4 def 639.60 c-f 0.64 abc 

ระยอง � 160.00 d 3,355.56 c-g 1,074.60 b-e 19.5 cde 634.90 c-f 0.66 ab 

ระยอง � 178.89 cd 2,458.33 gh 764.40 ef 17.7 def 433.50 fg 0.63 abc 

ระยอง �� 193.33 bc 2,597.22 fgh 945.80 b-e 25.1 a 649.90 c-f 0.51 ef 

เกษตรศาสตร์ �� 186.11 bcd 4,486.11 a 1,411.70 a 18.0 def 814.20 abc 0.67 a 

F-TEST ** ** ** ** ** ** 

cv (%) 7.6 16.2 16.6 8.9 18.9 6.9 

MEAN 196.62 3,099.67 1,008.65 19.48 608.77 0.573 

ค่าเฉลี�ยในสดมภเ์ดียวกนัที�มีตวัอกัษรเหมือนกนัไม่แตกต่างกนัทางสถิติ โดยใชว้ธีิ DMRT 

** = แตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญั ที�ระดบัความเชื�อมั�น �9 % 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางที� � แสดงความสูง ผลผลิตหวัสด ผลผลิตมนัแหง้ เปอร์เซ็นตแ์ป้ง ผลผลิตแป้ง และดชันีการเก็บเกี�ยว  

                ในงานเปรียบเทียบมาตรฐานพนัธ์ุมนัสาํปะหลงั (ลูกผสมปี 2552) ที�ศูนยว์จิยัพืชไร่นครสวรรค ์

พนัธ์ุ 

  

ความสูง  ผลผลติ (กโิลกรัม/ไร่) เปอร์เซ็นต์  ผลผลติแป้ง  H.I. 

  ( ซม. ) หัวสด มนัแห้ง แป้ง  (กโิลกรัม/ไร่)  

CMR52-02-03 267.50 abc 2,805.56 de 1,028.40 c 25.3 b-f 711.30 d 0.36 g 

CMR52-02-09 292.83 a 3,050.00 cd 1,108.30 c 24.9 b-f 759.90 d 0.41 fg 

CMR52-26-51 251.93 bc 1,797.22 e 607.00 d 21.2 g 383.80 e 0.37 g 

CMR52-42-10 237.77 bcd 3,011.11 cd 1,120.10 c 26.2 a-d 786.20 cd 0.51 b-e 

CMR52-44-36 183.00 e 3,333.33 bcd 1,241.90 bc 26.2 a-d 873.00 bcd 0.49 def 

CMR52-44-57 172.83 e 3,166.67 cd 1,173.10 c 25.8 a-e 820.10 bcd 0.57 a-d 

CMR52-47-48 232.50 bcd 3,750.00 a-d 1,325.80 bc 23.6 ef 883.00 bcd 0.56 a-d 

CMR52-48-53 229.83 cd 3,227.78 cd 1,211.40 bc 26.5 abc 857.60 bcd 0.47 ef 

CMR52-114-78 174.83 e 3,794.44 a-d 1,387.80 abc 24.9 b-f 957.80 bcd 0.59 ab 

CMR52-119-87 230.50 bcd 3,933.33 a-d 1,481.10 abc 26.7 ab 1051.90 a-d 0.52 b-e 

SMK 48-C04-29 267.30 abc 3,866.67 a-d 1,380.70 abc 24.1 c-f 929.50 bcd 0.49 c-f 

ระยอง � 189.33 e 4,750.00 a 1,688.80 ab 23.8 def 1131.60 abc 0.58 a-d 

ระยอง � 170.67 e 3,527.78 a-d 1,312.80 bc 26.1 a-d 921.70 bcd 0.59 abc 

ระยอง 9 270.33 ab 4,477.78 ab 1,658.80 ab 25.9 a-e 1159.60 ab 0.53 b-e 

ระยอง �� 202.50 de 4,666.67 a 1,800.20 a 28.0 a 1307.70 a 0.63 a 

เกษตรศาสตร์ �� 248.00 bc 4,238.89 abc 1,496.50 abc 23.1 fg 995.20 a-d 0.51 b-e 

F-TEST ** ** ** ** ** ** 

cv (%) 9.2 17.9 18.7 5.1 19.8 9.7 

MEAN 226.35 3,587.33 1,313.91 25.15 908.13 0.512 

ค่าเฉลี�ยในสดมภเ์ดียวกนัที�มีตวัอกัษรเหมือนกนัไม่แตกต่างกนัทางสถิติ โดยใชว้ธีิ DMRT 

** = แตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญั ที�ระดบัความเชื�อมั�น �9 % 


