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แผนงานวิจัยที่ 3   มันสําปะหลัง 

โครงการวิจัยที่ 2   วิจัยและพัฒนาพันธุมันสําปะหลัง 

กิจกรรมที่ 2   วิจัยและพัฒนาพันธุมันสําปะหลังเพ่ือเพิ่มมูลคา 

กิจกรรมยอยที่   - 

ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)        การปรับปรุงพันธุมันสําปะหลังเพื่อบริโภคหัวสด : การเปรียบเทียบ

มาตรฐาน ชุดที่ 1 

ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ)    Cassava Varietal Improvement for Consumption : 

Standard Trail # 1 

คณะผูดําเนินงาน 

เมธาพร  พุฒขาว/1    จิณณจาร  หาญเศรษฐสุข/2   เสาวรี  บํารุง/3 

กัญญรัตน  จําปาทอง/1   พีรชา  มณีชาติ/1 

 

 

บทคัดยอ 

 การเปรียบเทียบมาตรฐานพันธุมันสําปะหลังเพื่อบริโภคหัวสด ชุดที ่1 มสีายพันธุที่เขาเปรียบเทียบจํานวน 

6 สายพันธุ ใชพันธุระยอง 2 และพันธุ Hanatee เปนพันธุตรวจสอบ วางแผนแบบ Randomized Complete 

Block Design (RCB) จํานวน 3 ซ้ํา ใชระยะปลูก 1.0 x 1.0 เมตร ทําการทดลองที่ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตร

นครราชสีมา ผลการทดลองพบวา พันธุที่นําเขาเปรียบเทียบใหคาผลผลิตหัวสดอยูระหวาง 1.8 – 5.0 ตันตอไร 

จํานวนหัว 6.7-13.2 หัวตอตน ปริมาณแปง 18.2 – 25.8 เปอรเซ็นต คาดัชนีการเก็บเกี่ยว 0.29-0.52 คาความ

หวาน (องศาบริกซ) 6.7 – 8.3 และปริมาณไซยาไนดอยูในระดับ 3 (16- 25 ppm.) สวนพันธุตรวจสอบคือ พันธุ

ระยอง 2 และพันธุ Hanatee ใหคาผลผลิตหัวสด 3.2 และ 2.9 ตันตอไร จํานวนหัว 13.1 และ 11.6 หัวตอตน 

ปริมาณแปงในหัวสด 15.3 และ 16.5 เปอรเซ็นต ดัชนีการเก็บเกี่ยว 0.49 และ 0.45 คาความหวาน 6.6 และ 6.7

องศาบริกซ และปริมาณไซยาไนดอยูในระดับ 3 (16 - 25 ppm.)  ดังนั้นไดคัดเลือกสายพันธุที่มี HCN ต่ํา  

มีรสชาติดี และใหผลผลิตคอนขางสูงไว 2 สายพันธุ  ไดแก MuMN51-4-29a และ MuMN51-9-14a  ซึ่งมีผลผลิต

หัวสด 3.8 และ 5.0 ตันตอไร จํานวนหัวตอตนเทากับ 11.7 และ 13.1 หัว ปริมาณแปงในหัวสด 18.9 และ 25.8 

เปอรเซ็นต ดัชนีการเก็บเกี่ยว 0.43 และ 0.52 คาความหวาน 7.5 และ 8.3 องศาบริกซ และปริมาณไซยาไนดอยู

ในระดับ 3 (16-25 ppm.) เพื่อนําไปเปรียบเทียบพันธุในขั้นตอนการปรับปรุงพันธุในทองถิ่นตอไป 
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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  

ปจจุบันเกษตรกรนิยมใชมันสําปะหลังพันธุ Hanateeซึ่งเปนมันสําปะหลังที่เหมาะสมในการบริโภค และ

เปนพันธุพื้นเมืองที่มีปลูกมานานในประเทศไทย มีลักษณะเนื้อหัวรวน เหมาะสําหรับทําขนม เชน เชื่อม ยาง 

(อัจฉราและจรุงสิทธิ์ , 2547) ในมันสําปะหลังพบกรดไฮโดรไซยานิคในรูปลินามาริน และโลทอสตราลิน รอยละ 

๘๐-๙๐  ที่เหลือพบในรูปไซยาไนดอิสระหรือไฮโดรเจนไซยาไนด (อมรรัตน และคณะ, 2555 ) ไซยาไนดเปน

อันตรายตอมนุษยและสัตว สวนใหญประกอบอยูที่เปลือกหัว และใบมากกวาเนื้อหัวสด ดังนั้นวิธีการลดพิษ

ไซยาไนดกอนนํามาบริโภคคือ การปอกเปลือก และการใหความรอน แตอยางไรก็ตามการปลูกมันสําปะหลังเพื่อ

การบริโภคยังมีผลผลิตคอนขางต่ํา จากงานวิจัยและพัฒนาพันธุที่ดําเนินการที่ศูนยวิจัยพืชไรระยองและศูนยวิจัย

พืชไรขอนแกนไดทําการผสมพันธุมันสําปะหลังพันธุ Hanateeกับพันธุตางๆ ที่มีปริมาณกรดไฮโดรไซยานิค

/1 สถาบันวิจัยพชืไรและพืชทดแทนพลังงาน      50 ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900 
/2 ศูนยวิจัยพืชไรระยอง  320 หมู 8 ถนนสุขุมวิท ตําบลหวยโปง  อําเภอเมือง  จังหวัดระยอง 21150 
/3 ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา   หมูที่ 3  ตําบลลาดบัวขาว  อําเภอสีคิว้  จังหวัดนครราชสีมา  30340 
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คอนขางต่ํา และสถาบันวิจัยพืชไรและพืชทดแทนพลังงานรวมกับศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมาได

คัดเลือกพันธุที่ไดจากการฉายรังสี เพื่อใหไดพันธุที่มีแนวโนมใหผลผลิตสูงกวาพันธุ Hanatee ทั้งยังมีสีเนื้อเหลือง 

เหลืองออน และขาว และมีปริมาณกรดไฮโดรไซยานิคใกลเคียงหรือต่ํากวามันสําปะหลังพันธุ Hanatee จึงควร

นํามาประเมินผลผลิตและคุณภาพการบริโภคในสภาพแวดลอมของการปลูกที่แตกตางกัน เพื่อคัดเลือกและแนะนํา

พันธุใหปลูกตอไป 

 

 

 

วิธีดําเนินการ 

 

อุปกรณ   

 - สายพันธุมันสําปะหลัง จํานวน 6 สายพันธุคือ MuMN51-4-3a  MuMN51-4-24a  MuMN51-4-29a  

MuMN51-9-14a  MuMN51-10-8b และ MuMN51-11-21a และพันธุมันสําปะหลังตรวจสอบจํานวน 2 พันธุ 

คือ พันธุระยอง 2 และพันธุ Hanatee 

 - ปุยเคมีสูตร 15-7-18  

 - สารเคมีไทอะมีโทแซม 

 - ไมวัดความสูง 

 - เครื่องชั่ง 

 - เครื่องวัดแปง Reinmann scale 

 - เครื่องวัดคาบริกซ 

 - หองปฏิบัติการวัดปริมาณไซยาไนด 

 - หมอตมหัวมันสําปะหลัง 

 - กระดาษเทียบสีปริมาณไซยาไนดมาตรฐาน    

 

วิธีการ 

 วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCB) จํานวน 3 ซ้ํา ปลูกสายพันธุ

มันสําปะหลังจํานวน 6 สายพันธุ เปนสายพันธุที่ไดจากการฉายรังสีที่ระดับความเขมขน 200 gray (ลงทายดวย
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สัญลักษณ a) และความเขมขน 300 gray (ลงทายดวยสัญลักษณ b) และผานการคัดเลือกมาระดับหนึ่งแลว และ

พันธุตรวจสอบจํานวน 2 พันธุ คือ พันธุระยอง 2 และพันธุ Hanatee ใชระยะปลูก 1 x 1 เมตร ขนาดแปลงยอย  

8 x 5 ตารางเมตร พื้นที่เก็บเกี่ยว 6 x 3 ตารางเมตร  ใสปุยเคมีสูตร 15-7-18 อัตรา 50 กิโลกรัมตอไร โดยการ

เปดรองขางแถวมันสําปะหลัง โรยปุยแลวกลบ และกําจัดวัชพืชเมื่อมันสําปะหลังอายุ 1 และ 3 เดือน ดวย

แรงงานคน มีการใหน้ําเมื่อฝนทิ้งชวง และเก็บเกี่ยวผลผลิตเมื่อมันสําปะหลังอายุ 9 เดือน นําผลผลิตที่ไดไป

ประเมินลักษณะตางๆ สําหรับการบริโภค  การบันทึกขอมูล วันปลูก วันเก็บเกี่ยว การเจริญเติบโตเมื่อมัน

สําปะหลังอายุ 4 เดือนและตอนเก็บเกี่ยวผลผลิต จํานวนหัวตอตน น้ําหนักผลผลิต ปริมาณแปง (เปอรเซ็นต) คา

ความหวาน (องศาบริกซ) ดัชนีการเก็บเกี่ยว (Harvest Index) สีหัวสดกอนตน สีหัวหลังตม ลักษณะเนื้อหัวหลัง

ตม รสชาติ และปริมาณไซยาไนดโดยเทียบกับกระดาษสีมาตรฐาน  

 

เวลาและสถานที่ 
 

 - เริ่มตน ตุลาคม 2555  สิ้นสุด  สิงหาคม 2556 

 - ดําเนินการทดลองทีศู่นยวิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา 

ผลการทดลองและวิจารณ 

  

ตารางที่ 1   คาความงอก (เปอรเซ็นต) ความสูง (เซนติเมตร) จํานวนหัวตอตน (หัวตอตน) ผลผลิตหัวสด (ตันตอ

ไร) ปริมาณแปง (เปอรเซ็นต) ดัชนีการเก็บเกี่ยว ความหวาน (องศาบริกซ) และปริมาณไซยาไนด 

(ppm.) แปลงศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา ป 2555 - 2556 

พันธุ/สายพันธุ ความงอก 

(%) 

ความสูง (เซนติเมตร) จํานวน

หัวตอตน 

ผลผลิต 

หัวสด 

(ตันตอไร) 

ปริมาณ

แปง

(เปอรเซ็นต) 

ดัชนีการ

เก็บเกี่ยว 

ความหวาน

(องศาบริกซ) 

ระดับ

ปริมาณ

ไซยาไนด

(ppm.) 
4 เดือน 9 เดือน 

MuMN51-4-3a 100.0 112.0a 261.3 a 12.0 a 4.7 a 22.2 b 0.48 ab 6.8 cd 3 (16-25) 

MuMN51-4-24a 100.0 100.4ab 247.0 ab 13.2 a 3.5 bc 18.7 cd 0.40 b 7.0 cd 3 (16-25) 

MuMN51-4-29a 100.0 105.1ab 267.3 a 11.7 a 3.8 b 18.9 c 0.43 ab 7.5 b  3 (16-25) 

MuMN51-9-14a  100.0 111.6a 246.0 ab 13.1 a 5.0 a 25.8 a 0.52 a 8.3 a  3 (16-25) 

MuMN51-10-8b 100.0 89.4b 206.3 bc 6.7 b 1.8 d 19.9 bc 0.29 c 7.2 bc 4 (26-40) 
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พันธุ/สายพันธุ ความงอก 

(%) 

ความสูง (เซนติเมตร) จํานวน

หัวตอตน 

ผลผลิต 

หัวสด 

(ตันตอไร) 

ปริมาณ

แปง

(เปอรเซ็นต) 

ดัชนีการ

เก็บเกี่ยว 

ความหวาน

(องศาบริกซ) 

ระดับ

ปริมาณ

ไซยาไนด

(ppm.) 
4 เดือน 9 เดือน 

MuMN51-11-21a 100.0 67.9c 155.7 d 8.1 b 1.9 d 18.2 cd 0.46 ab 6.7 d 4 (26-40) 

Rayong 2 100.0 62.7c 191.0 cd 13.1 a 3.2 bc 15.3 d 0.49 a 6.6 d 3 (16-15) 

Hanatee 100.0 111.5a 252.7 ab 11.6 a 2.9 cd 16.5 cd 0.45 ab 6.7 d 4 (26-40) 

CV (%) ns 8.9 11.1 12.5 12.0 9.3 10.7 3.6 16.7 

หมายเหตุ   ตัวอักษรภาษาอังกฤษท่ีอยูหลังตัวเลข ถาเหมือนกันแสดงวาไมแตกตางกันทางสถิติ ถาตางกันแสดงวามีความแตกตาง   

กันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % 

 

- ความงอก 

 ความงอกของสายพันธุที่นําเขาเปรียบเทียบ และพันธุตรวจสอบไมมีความแตกตางกันทางสถิติ โดยพบวา 

ทุกสายพันธุ และพันธุตรวจสอบมีคาความงอก 100.00 เปอรเซ็นต 

 

- ความสูงมันสําปะหลังอายุ 4 เดือน 

 ความสูงมันสําปะหลังอายุ 4 เดือน หรือการเจริญเติบโตในชวงแรกของสายพันธุที่นําเขาเปรียบเทียบ และ

พันธุตรวจสอบมีความแตกตางกันทางสถิติ โดยพบวา สายพันธุ MuMN51-9-14a มีคาความสูงเมื่ออายุ 4 เดือน 

สูงสุดคือ 111.6 เซนติเมตร แตไมแตกตางกับพันธุตรวจสอบคือพันธุ Hanatee ที่มีคาความสูงเมื่ออายุ 4 เดือน 

111.5 เซนติเมตร 

- ความสูงมันสําปะหลังตอนเก็บเกี่ยว (อายุ 9 เดือน) 

 ความสูงมันสําปะหลังเมื่อเก็บเกี่ยวเมื่อมันสําปะหลังอายุ 9 เดือน ของสายพันธุที่นําเขาเปรียบเทียบ และ

พันธุตรวจสอบมีความแตกตางกันทางสถิติ  โดยพบวา สายพันธุที่ นํ าเขาเปรียบเทียบ คือ สายพันธุ 

 MuMN51-4-29a มีคาความสูงเมื่อเก็บเกี่ยวสูงสุดคือ 267.3 เซนติเมตร สวนพันธุตรวจสอบคือ พันธุ Hanatee 

และพันธุระยอง 2 มีคาความสูงเมื่อเก็บเก่ียว 252.7 เซนติเมตร และ 191.0 เซนติเมตร 

 

- จํานวนหัวตอตน 

 จํานวนหัวตอตนของสายพันธุที่นําเขาเปรียบเทียบ 6 สายพันธุและพันธุตรวจสอบ 2 พันธุมีความแตกตาง

กันทางสถิติ โดยพบวา สายพันธุที่นําเขาเปรียบเทียบคือ สายพันธุ MuMN51-4-24a มีคาจํานวนหัวตอตนเทากับ 
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13.2 หัว ซึ่งสูงกวาพันธุตรวจสอบทั้งสองพันธุ ซึ่งพันธุ Hanatee และพันธุระยอง 2 มีคาจํานวนหัวตอตนเทากับ 

11.6 และ 13.1 หัว 

 

- ผลผลิตหัวสดตอไร 

 ผลผลิตหัวสดตอไรของสายพันธุที่นํ าเขาเปรียบเทียบ 6 สายพันธุและพันธุตรวจสอบ 2 พันธุ 

มีความแตกตางกันทางสถิติ พบวา สายพันธุที่นําเขาเปรียบเทียบคือ สายพันธุ MuMN51-9-14a มีคาผลผลิตตอไร

สูงสุดคือ 5.0 ตันตอไร สวนพันธุตรวจสอบคือพันธุ Hanatee และพันธุระยอง 2 ใหคาผลผลิตหัวสดตอไรเทากับ 

2.9 ตันตอไรและ 3.2 ตันตอไร 

  

- ปริมาณแปง 

 ปริมาณแปงของสายพันธุที่นําเขาเปรียบเทียบและพันธุตรวจสอบมีความแตกตางกันทางสถิติ โดยพบวา 

พันธุตรวจสอบทั้ง 2 พันธุ คือ พันธุระยอง 2 และพันธุ Hanatee มีคาปริมาณแปงต่ํากวาสายพันธุที่นําเขา

เปรียบเทียบทุกสายพันธุ  สวนสายพันธุมันสําปะหลังที่นําเขาเปรียบเทียบ 6 สายพันธุ  พบวา สายพันธุ  

MuMN51-9-14a มีคาปริมาณแปงสูงกวาสายพันธุอื่นๆ คือ 25.8 เปอรเซ็นต 

 

- คาความหวาน  

 คาความหวาน (องศาบริกซ) ของสายพันธุที่นําเขาเปรียบเทียบและพันธุตรวจสอบมีความแตกตางกันทาง

สถิติ พบวาสายพันธุ MuMN51-9-14a มีความหวานสูงสุดคือ 8.3 องศาบริกซ ซึ่งสูงกวาพันธุตรวจสอบทั้ง 2 พันธุ 

คือ พันธุระยอง 2 และพันธุ Hanatee มีคาความหวานเทากับ 6.6 และ 6.7 องศาบริกซ 

 

- ดัชนีการเก็บเกี่ยว (Harvest Index) 

 คาดัชนีการเก็บเกี่ยวของสายพันธุที่นําเขาเปรียบเทียบและพันธุตรวจสอบมีความแตกตางกันทางสถิติ  

โดยพบวา สายพันธุ  MuMN51-9-14a มีค าดัชนีการเก็บ เกี่ยวสู งสุดคือ 0.52 สู งกวาพันธุตรวจสอบคือ  

พันธุระยอง 2 และพันธุ Hanatee ที่มีคาดัชนีการเก็บเกี่ยว 0.49 และ 0.45 

  

 

 

- ปริมาณไซยาไนด 

จากผลการวิเคราะห พบวา สายพันธุที่นําเขาเปรียบเทียบและพันธุตรวจสอบมีคาปริมาณไซยาไนดต่ํากวา

คามาตรฐานที่กําหนดปริมาณไซยาไนดมันสําปะหลังเพื่อการบริโภคตองต่ํากวา  50 ppm. โดยสายพันธุ 

MuMN51-4-3a MuMN51-4-24a MuMN51-4-29a MuMN51-9-14a และพันธุระยอง 2  มีปริมาณไซยาไนดอยู
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ในระดับ 3 (16-25 ppm.) สวนสายพันธุ MuMN51-10-8b MuMN51-11-21a และพันธุ Hanatee มีปริมาณ

ไซยาไนดอยูในระดับ 4 (26-40 ppm.)   
 

ตารางที่ 2  สีหัวสดและหลังตม ลักษณะเนื้อหัวหลังตม รสชาติ และลักษณะอื่นๆ แปลงศูนยวิจัยและพัฒนา 

การเกษตรนครราชสีมา ป 2555-2556 

พันธุ/สายพันธุ 
ลักษณะสีเนื้อหัว ลักษณะเนื้อหัว 

หลังตม  

รสชาติจากการชิม  

10 ทาน 
หมายเหตุ 

หัวสด หลังการตม 

MuMN51-4-3a  เหลืองออน เหลืองออน เหนียว นุม รสชาติดีปานกลาง 

ไมขม 

 

MuMN51-4-24a  ครีม เหลืองออน คอยขางนุม รสชาติปานกลาง 

 

 

MuMN51-4-29a  ครีม เหลือง เหนียว นุม รสชาติดี 

 

 

MuMN51-9-14a  ครีม เหลือง คอนขางนุม รสชาติดี  

 

 

MuMN51-10-8b  เหลืองออน เหลืองเขม รวน รสชาติปานกลาง  

 

 

MuMN51-11-21a  เหลืองออน เหลือง เหนียว นุม รสชาติปานกลาง  

 

 

Rayong 2  ครีม เหลืองเขม เหนียว กรอบ รสชาติดี   

Hanatee  ขาว ครีม รวน นุม รสชาติดีมาก 

 ชอบมาก  
 

 

 

 

- ลักษณะเนื้อหลังการตม 

จากการทดลองซึ่งใชนักชิมจํานวน 10 คน พบวา สายพันธุ MuMN51-4-3a  MuMN51-4-29a และ

MuMN51-11-21a มีลักษณะเนื้อเหนียว นุม สายพันธุ MuMN51-4-24a และ MuMN51-9-14a มีลักษณะเนื้อ
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คอนขางนุม สายพันธุ MuMN51-10-8b มีลักษณะเนื้อรวน และพันธุระยอง 2  มีลักษณะเนื้อเหนียว กรอบ  สวน

พันธุ Hanatee มีลักษณะเนื้อนุมและรวน ซึ่งเปนลักษณะที่เหมาะสําหรับการบริโภค 

 - รสชาติ 

 จากการทดลองซึ่งใชนักชิมจํานวน 10 คน พบวา สายพันธุสวนใหญมีรสชาติดี ไมขม พันธุระยอง 2 

เหมาะสําหรับการแปรรูปเปนมันทอด สวนพันธุ Hanatee เหมาะสําหรับการแปรรูปเปนมันตมและการเชื่อม  

สวนสายพันธุที่นําเขาเปรียบเทียบ พบวา ยังมีคุณภาพการแปรรูปไมดีเทากับพันธุตรวจสอบ 

 

- สีเนื้อหัวสด 

 สีเนื้อหัวสดพบวา สายพันธุ MuMN51-4-24a MuMN51-4-29a MuMN51-9-14a และพันธุระยอง 2 มีสี

ครีม สายพันธุ MuMN51-4-3a MuMN51-10-8b และ MuMN51-11-21a  มีสีเหลืองออน สวนพันธุ Hanatee 

เนื้อหัวสดมีสีขาว 

- สีเนื้อหัวหลังการตม 

 สีเนื้อหัวหลังการตมจากผลการทดลอง พบวา สายพันธุ MuMN51-10-8b และพันธุระยอง 2 มีสีเหลือง

เขม สายพันธุMuMN51-4-29a MuMN51-9-14a และ MuMN51-11-21a มีสีเหลือง สายพันธุ MuMN51-4-3a 

และ MuMN51-4-24a มีสีเหลืองออน สวนพันธุ Hanatee มีสีครีม  

 

สรุปผลการทดลองและขอเสนอแนะ 

 จากการทดลองนี้ไดคัดสายพันธุมันสําปะหลัง ที่ใหผลผลิตสูงกวาพันธุ Hanatee และพันธุระยอง 2  

มีรสชาติดี และมีปริมาณไซยาไนดใกลเคียงหรือต่ํากวาพันธุ Hanatee และพันธุระยอง 2 จํานวน 2 สายพันธุ คือ 

สายพันธุ MuMN51-4-29a และ MuMN51-9-14a ซึ่งมีผลผลิตหัวสด 3.8 และ 5.0 ตันตอไร จํานวนหัว 11.7 

และ 13.1 หัวตอตน ปริมาณแปงในหัวสด 18.9 และ 25.8 เปอรเซ็นต ดัชนีการเก็บเกี่ยว 0.43 และ 0.52 คา

ความหวาน 7.5 และ 8.3 องศาบริกซ และปริมาณไซยาไนดอยูในระดับ 3 (16-25 ppm.)  เพื่อนําไปเปรียบเทียบ

ในขั้นตอนการเปรียบเทียบพันธุในทองถิ่นตอไป 

การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 

 

 นําสายพันธุมันสําปะหลังที่ไดไปพัฒนาตอในแผนการปรับปรุงพันธุคือ ขั้นตอนการเปรียบเทียบในทองถิ่น  
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คําขอบคุณ  

 

 ขอบคุณสํานักงานปรมาณูแหงชาติที่ใหความอนเุคราะหในการฉายรังสีเมล็ดมันสําปะหลัง  และศูนยวิจัย

และพัฒนาการเกษตรนครราชสีมาที่ใหสถานที่ทําการทดลอง 

 

เอกสารอางอิง 

 

พวงเพชร  นรินทราพร.  2547. การแปรรูปและการใชประโยชนมันสําปะหลัง. เอกสารวิชาการ มันสําปะหลัง  

เลมที่ 7. กรมวิชาการเกษตร. หนา 91-110. 

อัจฉรา  ลิ่มศิลา และจรุงสิทธิ์  ลิ่มศิลา.  2547. พันธุมันสําปะหลัง. เอกสารวิชาการ มันสําปะหลัง เลมที่ 7.  

กรมวิชาการเกษตร. หนา 8-14. 

อมรรัตน พรหมบุญ  สุนันทา รัตนาโภ และทิพยมนต ภัทราคร. ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.  

http://www.rdi.ku.ac.th/kufair50/plant/03_plant/03_plant.html#author. วันที ่14 ธันวาคม

2555. 
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ภาคผนวก  
 

        
สายพันธุนําเขาเปรียบเทียบหวัสดสีเหลืองออน 

 

        
สายพันธุนําเขาเปรียบเทียบหวัสดสีครีม 

 

                                    
                              พันธุตรวจสอบหัวสดสีครีม      พันธุตรวจสอบหัวสดสีขาว 

MuMN 51-4-3a MuMN 51-11-21a MuMN 51-10-8a 

MuMN 51-4-24a MuMN 51-9-14a MuMN 51-9-29a 

Rayong 2 Hanatee 
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ภาพที่ 1 ลักษณะสีเนื้อหัวมันสําปะหลังสด 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

   

 

 

 

 

 

สายพันธุที่นําเขาเปรียบเทียบ 

 

 

 

 

 

Hanatee Rayong 2 

MuMN 51-4-3a 

MuMN 51-11-21a 

MuMN 51-10-8a 

MuMN 51-4-24a 

MuMN 51-9-14a MuMN 51-9-29a 
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พันธุตรวจสอบ 
 

ภาพที่ 2 ลักษณะสีเนื้อหลังการตมและการแปรรูป 

 

 

 

 

 

 

 
 

  ภาพที่ 3  การชิมโดยผูชิม 10 ทาน 

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

     1        < 10 

                     2          10-15 

           3          16-25 

           4          26-40 

       5          41-60 
 

ภาพที่ 4  กระดาษเทียบสีปริมาณไซยาไนดมาตรฐาน 

    6                     61-85 

    7           86-115 

    8           116-150 

    9           > 151 


