
รายงานผลการทดลองท่ีสิ้นสุด (ปงบประมาณ 2555) 

 

1. ชุดโครงการวิจัย  วิจัยและพัฒนามันสําปะหลัง 

2. โครงการวิจัย     วิจัยและพัฒนาพันธุมันสําปะหลัง 

กิจกรรม   การปรับปรุงพันธุมันสําปะหลังเพื่อเพิ่มมูลคา 

กิจกรรมยอย  การปรับปรุงพันธุมันสําปะหลังเพ่ือการบริโภค 

3. ชื่อการทดลอง  การเปรียบเทียบมาตรฐานพันธุมันสําปะหลังเพื่อการบริโภค (ชุดที่ 2) 

Cassava Standard Trail for Consumption (set 2) 

4. คณะผูดําเนินงาน  

ชื่อหัวหนาโครงการ จิณจาร หาญเศรษฐสุข  ศูนยวิจัยพืชไรระยอง 

ชื่อหัวหนาการทดลอง วินัย ศรวัต   ศูนยวิจัยพืชไรขอนแกน 

ชือ่ผูรวมงาน  วุฒินันท ผาบสิมมา   เพียงเพ็ญ ศรวัต   ศูนยวิจัยพืชไรขอนแกน 

5. บทคัดยอ 

 นํามันสําปะหลังที่คัดเลือกจากงานการเปรียบเทียบเบื้องตนเพื่อบริโภคหัวสด จํานวน 8 พันธุ มา

ปลูกในขั้นเปรียบเทียบมาตรฐาน โดยมีพันธุหานาที เปนพันธุตรวจสอบ วางแผนแบบ RCB ทํา 3 ซ้ํา 

ระยะปลูก 1.0 x 1.0 เมตร ทําการทดลองที่ศูนยวิจัยพืชไรขอนแกน ปลูกวันที ่22 พฤษภาคม 2555 เก็บ

เกี่ยววันที่ 20 มีนาคม 2556 ทีอ่ายุ 10 เดือน ผลการทดลองพบวา พันธุที่นําเขาเปรียบเทียบใหผลผลิต

หัวสด 4,356-6,077 กิโลกรัมตอไร  จํานวนหัว 10-18 หัวตอตน ปริมาณแปง 18.5-25.4 เปอรเซ็นต และ

คาดชันีการเก็บเกี่ยว 0.47-0.62 พันธุตรวจสอบหานาที ใหน้ําหนักหัวสด 3,481 กิโลกรัมตอไร  จํานวน

หัว 11 หัวตอตน  ปริมาณแปง 19.8 เปอรเซ็นต และดัชนกีารเก็บเกี่ยว 0.45  ไดคัดเลือกพันธุที่ม ีHCN 

ต่ํา-ปานกลาง มีรสชาติด ี และใหผลผลิตหัวสดสูง ไวทั้งสิ้น 2 พันธุ ไดแกพันธุ CMK51-03-23  และ 

CMR51-03-21  ซึ่งมีผลผลิตหัวสด 5,529-6,077 กิโลกรัมตอไร จํานวนหัว 13-14 หัวตอตน ปริมาณแปง

ในหัวสด 20.5-20.6 เปอรเซ็นต และมีดัชนกีารเก็บเกี่ยว 0.54-0.62 เพื่อนําไปเปรียบเทียบพันธุในทองถิ่น

รวมกับพันธุที่คัดจากการทดลองในชุดที่ 1 ตอไป 

6. คํานํา 

 มันสําปะหลัง (Manihot esculenta Crantz.) นอกจากเปนพืชอุตสาหกรรมที่ สําคัญทาง

เศรษฐกิจของประเทศแลว  ยังเปนพืชที่ใชหัวสดในการบริโภคและสงออกเพ่ือการบริโภค  ในรูปแบบตาง ๆ 

ซึ่งในประเทศนิยมนํามาทําขนม  และอาหารวาง  สําหรับการสงออกสงในรูป หัวสด  หั่นเปนชิ้นตมแชแข็ง  

มันบดแชแข็ง เปนตน  ซึ่งปจจุบันใชมันสําปะหลังพันธุหานาทีในการผลิต  เนื่องจากมีความปลอดภัยในการ



บริโภคสูงเพราะมีปริมาณกรดไฮโดรไชยานิคในหัวสดต่ํา  เนื้อรวนเหนียว อยางไรก็ตามยังมีผลผลิตคอนขาง

ต่ํา  จากงานวิจัยและพัฒนาพันธุที่ดําเนินการที่ศูนยวิจัยพืชไรระยองและศูนยวิจัยพืชไรขอนแกน ไดทําการ 

ผสมพันธุมันสําปะหลังพันธุหานาทีกับพันธุตาง ๆ ที่มีปริมาณกรดไฮโดรไซยานิคคอนขางต่ํา  คัดเลือกพันธุ

ที่มีแนวโนมใหผลผลิตสูงกวาพันธุหานาที  ทั้งยังมีสีเนื้อเหลือง  เหลืองออน  และขาว  และมีปริมาณกรด 

 

รหัสทะเบียนวิจัย  01-07-54-01-03-01-04-55 



ไฮโดรไซยานิคใกลเคียงกับมันสําปะหลังพันธุหานาที   จึงควรนํามาประเมินผลผลิตและคุณภาพการ

รับประทาน ในสภาพแวดลอมของการปลูกที่แตกตางกัน เพื่อคัดเลือกและแนะนําพนัธุใหปลูกตอไป 

7. วิธีดําเนินการ 

 วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 3 ซ้ํา สวนใหญเปนลูกผสมของพันธุหานาที ที่ทําการผสมในป 

2511 ที่ศูนยวิจัยพืชไรขอนแกน  มีพันธุหานาที เปนพันธุตรวจสอบ ใชระยะปลูก 1.0 x 1.0 เมตร ขนาด

แปลงยอย 5 x 8 เมตร  เมื่อมันสําปะหลังอายุได 1 เดือน ใสปุยเคมีสูตร 15-7-18 อัตรา 50 กิโลกรัมตอ

ไร โดยการเปดรองขางแถวมันสําปะหลัง โรยปุยแลวกลบ เก็บเก่ียวมันสําปะหลังเมื่ออายุ 10 เดือน 

บันทึกขอมูล วันปลูก วันเก็บเก่ียว ความสูงเมื่อเก็บเก่ียว จํานวนหัวตอตน น้ําหนักหัวสด เปอรเซ็นตแปง 

หาคาดัชนีการเก็บเกี่ยว วัดคาความหวาน (brix) และวิเคราะหหาปริมาณกรดไฮโดรไซยานิค โดยเทียบกับ

ชารตสีมาตรฐาน (ระดับ จากนอยไปมาก คือ 1 ถึง 9)  พรอมทั้งนําหัวไปนึ่ง เพื่อทดสอบรสชาติ 

 เวลาและสถานที่ทําการทดลอง ดําเนินการที่ศูนยวิจัยพืชไรขอนแกน ปลูกมันสําปะหลังวันที ่22 

พฤษภาคม 2555 เก็บเก่ียววันที่ 20 มีนาคม 2556 

8. ผลการทดลองและวิจารณ 

 ผลจากการเก็บเกี่ยวพบวา พันธุที่นําเขาเปรียบเทียบใหผลผลิตหัวสด 4,356-6,077 กิโลกรัมตอ

ไร  โดยพันธุ CMK51-03-21 ใหผลผลิตหัวสดสูงสุด 6,077 กิโลกรัมตอไร มจีํานวนหัว 10-18 หัวตอตน 

โดยที่พันธุ CMK51-02-23 มีจํานวนหัวตอตนมากที่สุด 18 หัว  มปีริมาณแปง 18.5-25.4 เปอรเซ็นต โดย

ที่พันธุ CMK51-04-23 มีปริมาณแปงสูงสุด 25.4 เปอรเซ็นต  มคีาดชันกีารเก็บเกี่ยว 0.47-0.62 โดยพันธุ 

CMK51-03-21 มีดัชนีการเก็บเกี่ยวสูงสุด 0.62  มีปริมาณ HCN ตั้งแตระดับ 1-4  และคา Brix ที่ระดับ 

6.6-7.5  คะแนนรสชาติอยูในระดับพอใช-ดี (3-2) ขณะท่ีพันธุตรวจสอบหานาที ใหน้ําหนักหัวสด 3,481 

กิโลกรัมตอไร  จํานวนหัว 11 หัวตอตน  ปริมาณแปงในหัวสด 19.8 เปอรเซ็นต ดัชนีการเก็บเก่ียว 0.45  

ปริมาณ HCN เทากับ 4 คา Brix 6.3 และคะแนนรสชาติอยูในระดับดี (ตารางที ่1) 



ตารางที ่1.  คาเฉลี่ย ความสูง จํานวนหัวตอตน  ผลผลิตหัวสด  ปริมาณแปง  ดัชนีการเก็บเกี่ยว  HCN  brix และ

รสชาติ ของมันสําปะหลัง 9 พันธุ จากงานเปรียบเทียบมาตรฐานพันธุ ที่ศูนยวิจัยพืชไรขอนแกน ป 

2555-2556 

พันธุ ความสูง 

(ซม.) 

จํานวนหัว/ 

ตน 

ผลผลิตหัวสด 

(กก./ไร) 

แปง 

(%) 

ดัชนีการ

เก็บเก่ียว 

HCN 1/ Brix รสชาติ 2/ 

CMK51-01-7  171 g 12  b 5,526  a 20.2 cd 0.61 ab 3 7.2 3 

CMK51-02-33 204 e 18  a 5,744  a 18.5  d 0.47 ab 2 6.6 3 

CMK51-03-23 * 256 c 14 ab 5529 ab 20.5 cd 0.54 ab 1 6.8 2 

Hanatee 279 b 11  b 3,482  b 19.8 cd 0.45 ab 4 6.3 2 

CMK51-08-20 217 d 15 ab 4,538 ab 22.1 bc 0.52 ab 3 6.6 3 

CMK51-06-21 340 a 10  b 4,356 ab 18.5  d 0.42  b 3 6.7 3 

CMK51-04-23 216 d 14 ab 4,394 ab 25.4  a 0.50 ab 3 7.1 2 

CMK51-03-21 * 197 f 13 ab 6,077  a 20.6 cd 0.62  a 4 7.2 3 

CMK51-32-11 218 d 13 ab 5,344 ab 24.9 ab 0.60 ab 4 7.5 3 

CV (%) 0.96 22.73 25.13 7.85 21.02    

 
*  =  พันธุที่คัดเลือกเขาเปรียบเทียบพันธุในทองถิ่น ในป 2556 
1/  ปริมาณ HCN (ppm) : 1 = <10, 2 = 10-15, 3 = 15-25, 4 = 25-40, 5 = 40-60, 6 = 60-85, 7 = 85-115, 

     8 = 115-150, 9 = >150 
2/  คะแนนรสชาติ : 1 = ดีมาก, 2 = ดี, 3 = พอใช, 4 = ใชไมได 

 

9. สรุปผลการทดลองและขอเสนอแนะ 

 จากการทดลองนี้ไดคัดพันธุมันสําปะหลัง ที่ใหผลผลิตหัวสดสูงกวาพันธุหานาที มีรสชาติอยูใน

ระดับดีถึงพอใช  และมีปริมาณกรดไฮโดรไซยานิคใกลเคียงหรือต่ํากวามันสําปะหลังพันธุหานาทีไว 2 

พันธุ ไดแกพันธุ CMK51-03-23  และ CMK51-03-21 ซึ่งมีจํานวนหัว 13-14 หัวตอตน ผลผลิตหัวสด 

5,529-6,077 กิโลกรัมตอไร ปริมาณแปงในหัวสด 20.5-20.6 เปอรเซ็นต และมีดัชนีการเก็บเกี่ยว 0.54-

0.62 เพื่อนําไปเปรียบเทียบพันธุในทองถิ่นตอไป 

10. การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 

  นําพันธุที่คัดเลือกไว ไปปลูกเปรียบเทียบพันธุในขั้นตอนตอไป  


