
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองสิ้นสุดปี 2555 
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บทคัดย่อ 
ปลูกเปรียบเทียบการให้ผลผลิตหัวสดและลักษณะแสดงออกอ่ืนๆ ของมันส้าปะหลังเพ่ือใช้ประโยชน์ส้าหรับ 

เป็นอาหารสัตว์จ้านวน 6 พันธุ์ได้แก่ ระยอง 5  ระยอง 7  ระยอง 9  ระยอง 11  เกษตรศาสตร์ 50 และห้วยบง 60  
ในสภาพพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันออกท่ีศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลาและภาคใต้ฝั่งตะวันตกที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เกษตรตรัง ใช้แผนการทดลอง RCB ท้า 4 ซ้้า พบว่าที่จังหวัดสงขลาพันธุ์ห้วยบง 60 ให้ผลผลิตหัวสดได้สูงที่สุด 
9,467 กก./ไร่ และให้ผลผลิตมันแห้ง 3,910 กก./ไร่ โดยพันธุ์ระยอง 11 ให้ผลผลิตได้ต่้าที่สุด ส่วนที่จังหวัด ตรัง
พันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 ให้ผลผลิตหัวสดและผลผลิตมันแห้งสูงที่สุด 8,240 กก./ไร่ และ 3,024 กก./ไร่ ตามล้าดับ 
รองลงมาเป็นพันธุ์ห้วยบง 60 โดยมีพันธุ์ระยอง 9 ให้ผลผลิตได้ต่้าที่สุด และเมื่อเฉลี่ยรวม 2 สถานที่ พันธุ์ห้วยบง 
60 เป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตได้สูงที่สุด รองลงมาคือพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 และระยอง 5 ตามล้าดับ 
 

ค าน า 
 การใช้มันเส้นในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ในประเทศไทยเป็นที่ยอมรับกันมากข้ึน เนื่องจากต้นทุนอาหาร 
สัตว์ที่ใช้วัตถุดิบแบบเดิมเช่นข้าวโพดและปลายข้าวสูงขึ้นมาก ความจ้าเป็นที่จะต้องลดต้นทุนท้าให้มีการศึกษา 
ค้นคว้าหาวัตถุดิบที่ต้นุทนต่้าและได้อาหารสัตว์ทีย่ังมีคุณภาพดี การใช้มันส้าปะหลังเป็นส่วนผสมจึงขยายตัวจาก 
เดิมเป็นอย่างมาก (สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย, 2551) ซึ่งการน้ามาใช้มักเป็นในรูปของมันเส้นสะอาดซึ่งมี 
มาตรฐานคุณภาพสูงกว่ามันเส้นเกรดทั่วไป ในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่างก็มีการเลี้ยงสัตว์ที่ต้องใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ 
หลายชนิดรวมทั้งมันเส้นด้วย ถึงแม้ในอดีตจะเคยมีรายงานว่าก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 จังหวัดสงขลามีการปลูก 
มันส้าปะหลังหลายพันไร่เพ่ือผลิตแป้งมันส่งไปขายสิงคโปร์และปีนัง (เจริญศักดิ์และวิจารณ์, 2552) แต่การที่ ใน
ปัจจุบันไม่มีการผลิตมันส้าปะหลังเพ่ือใช้เป็นอาหารสัตว์ในเขตภาคใต้ ท้าให้ต้องสั่งซื้อจากแหล่งผลิตภายนอก ใน



ภาคอ่ืนซึ่งต้องมีต้นทุนค่าขนส่งเพ่ิมขึ้น  มีการใช้เชื้อเพลิงในการขนส่งซึ่งมีผลต่อการเพ่ิมปริมาณการปล่อยก๊าช 
เรือนกระจกในกระบวนการผลิตที่มากขึ้น ท้าให้ค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์สูงขึ้น (คณะกรรมการเทคนิค   
 
1 ศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลา  สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน 
2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรัง  ส้านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8   



ด้านคาร์บอนฟุตพริ้นของผลิตภัณฑ์, 25544) จากข้อมูลการสั่งซื้อมันเส้น/บดของสหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์จังหวัดพัทลุง 
แห่งเดียวในปี 2544 มีการสั่งซื้อมันเส้นจากจังหวัดกาญจนบุรีโดยเฉลี่ยถึงเดือนละ 80 ตัน และเม่ือรวมกับ วัตถุดิบ
อ่ืนๆด้วยมีปริมาณการขนส่งมากถึง 4,471,322 กก. (สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์จังหวัดพัทลุงจ้ากัด, 2555)  ดังนั้นหาก
เกษตรกรรายย่อยท้าการผลิตมันเส้นได้ในพื้นที่ในรูแปบบการพ่ึงพาตนเองก็จะเป็นการช่วยลดต้นการผลิต  เกดิค
ความมั่นคงของปริมาณวัตถุดิบของอาหารสัตว์แม้ในยามวิกฤต แต่การที่ยังไม่มีข้อมูลพันธุ์ที่เหมาะสมส้าหรับ การ
ปลูกในสภาพแวดล้อมของภาคใต้ จึงได้ท้าการเปรียบเทียบการให้ผลผลิตของมันส้าปะหลังพันธุ์ต่างๆเพ่ือเป็น 
ข้อมูลให้กับเกษตรกรผู้สนใจต่อไป 

วิธีด าเนินการ 
อุปกรณ์      พันธุ์มันส้าปะหลัง 6 พันธุ์ 

 ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 
 สารป้องกันก้าจัดวัชพืช diuron 
 อุปกรณ์ในการชั่ง  ตวง  วัด  และหาเปอร์เซ็นต์แป้ง 

วิธีการ    วางแผนการทดลองแบบ RCB 4 ซ้้า 6 กรรมวิธี 
กรรมวิธีเป็นการปลูกเปรียบเทียบการให้ผลผลิตของมันส้าปะหลังพันธุ์ส้าคัญ 6 พันธุ์คือ 

  1. พันธุ์ระยอง 5  4. พันธุ์ระยอง 11 
  2. พันธุ์ระยอง 7  5. พันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 
  3. พันธุ์ระยอง 9  6. พันธุ์ห้วยบง 60 
 ปลูกมันส้าปะหลังพันธุ์ต่างๆ ด้วยระยะปลูก 1x1 เมตร ใช้แปลงย่อยขนาด 7x11 เมตร หลังปลูกฉีดพ่น 
สารป้องกันก้าจัดวัชพืช diuron อัตรา 100 กรัมสารออกฤทธิ์/ไร่ เมื่ออายุ 1 เดือน ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 50 
กก./ไร่พร้อมพูนโคนกลบปุ๋ย เก็บเก่ียวผลผลิตที่อายุ 12 เดือนจากพ้ืนที่เก็บเก่ียว 18 ตรม.  บันทึกข้อมูลวันปลูก  
การปฏิบัติการทุกอย่าง  ความสูง  น้้าหนักหัวสด  เปอร์เซ็นต์แป้ง  เปอร์เซ็นต์มันแห้ง  และ Harvest index 
 เวลาและสถานที่ 
  เริ่มต้น   พฤษภาคม 2554 
  สิ้นสุด    สิงหาคม 2555 
  ด้าเนินการที่   แปลงทดลองศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลา  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 
                                       และแปลงทดลองศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรัง อ.ปะเหลี่ยน จ.ตรัง 
 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 
 ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลา 
 น้้าหนักหัวสด  เปอร์เซ็นต์แป้ง  และเปอร์เซ็นต์มันแห้ง 
 มันส้าปะหลังพันธุ์ห้วยบง 60 ให้ผลผลิตหัวสดได้สูงที่สุด 9,467 กก./ไร่ แต่ก็ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 
กับพันธุ์ระยอง 5  ระยอง 7  ระยอง 9  และเกษตรศาสตร์ 50  ส่วนพันธุ์ระยอง 11 ถึงแม้จะให้ผลผลิตหัวสดต่้า 
ที่สุด 6,249 กก./ไร่ แต่เป็นพันธุ์ที่ให้เปอร์เซ็นต์แป้งและเปอร์เซ็นต์มันแห้งสูงที่สุด 27.2 และ 46.5 % ตามล้าดับ  



พันธุ์ห้วยบง 60 เป็นพันธุ์ที่ให้ค่าเปอร์เซ็นต์แป้ง 19.1% ต่้าที่สุดอย่างมีความแตกต่างทางสถิติกับพันธุ์อ่ืนๆ ส่วนค่า 
เปอร์เซ็นต์มันแห้งไม่แตกต่างทางสถิติกับพันธุ์ระยอง 5  ระยอง 7  และเกษตรศาสตร์ 50 (ตารางที่ 1) 
 ผลผลิตแป้งและผลผลิตมันแห้ง 
 แม้พันธุ์ระยอง 11 จะให้ผลผลิตหัวสดได้ต่้ากว่าพันธุ์อ่ืนๆ แต่เมื่อค้านวณเป็นผลผลิตแป้งต่อไร่พบว่าให้ 
ผลผลิต 1,700 กก./ไร่ใกล้เคียงกับพันธุ์ระยอง 5 และระยอง 7 และให้ผลผลิตมันแห้ง 2,906 กก./ไร่ใกล้เคียงพันธุ์ 
เกษตรศาสตร์ 50   ในพันธุ์ห้วยบง 60 แม้จะมีค่าเปอร์เซ็นต์แป้งต่้าที่สุดแต่จากการที่มีผลผลิตหัวสดสูงที่สุดท้าให้ 
ได้ผลผลิตแป้งสูงเป็นอันดับ 2 รองจากพันธุ์ระยอง 9 และให้ผลผลิตมันแห้งได้สูงที่สุดถึง 3,910 กก./ไร่ (ตารางที่ 1) 
 ความสูงต้น และ harvest index 
 พันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 และระยอง 9 เป็นพันธุ์ที่มีความสูงต้น 323.2 และ 284.3 ซม. ตามล้าดับ เป็นไป
ตามลักษณะประจ้าพันธุ์ที่จะมีการเจริญเติบโตทางล้าต้นมากเม่ือปลูกในสภาพดินดี (โอภาษ, 2549) ในขณะ ที่
พันธุ์ระยอง 5 ระยอง 7 และระยอง 11 มีความสูงต้นระหว่าง 206.2 ถึง 235.8 ซม. ไม่แตกต่างกันทางสถิติ  ส่วน
พันธุ์ห้วยบง 60 มีความสูง 245.5 ซม. แตกต่างทางสถิติเฉพาะกับพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 เท่านั้น  สว่นค่าดัชนี เก็บ
เกี่ยว (harvest index) มีค่าสูงสุด 0.77 ในพันธุ์ระยอง 5 และห้วยบง 60 (ตารางที่ 1) 
  
 ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรัง 
 น้้าหนักหัวสด  เปอร์เซ็นต์แป้ง  และเปอร์เซ็นต์มันแห้ง 
 สถานที่ทดลองเป็นสภาพที่ฝนตกชุกต่อเนื่องเกือบตลอดปี   พันธุ์ระยอง 9 ให้ผลผลิตหัวสดต่้าที่สุด 5,653 
กก./ไร่ แม้จะไม่แตกต่างทางสถิติกับพันธุ์อ่ืนๆ  ยกเว้นเกษตรศาสตร์ 50 ที่ให้ผลผลิตหัวสดได้สูงที่สุด 8,240 กก./
ไร่ ตามด้วยพันธุ์ห้วยบง 60 ที่ให้ผลผลิตได้ 7,368 กก./ไร่ (ตารางท่ี 2) ทุกพันธุ์มีค่าเปอร์เซ็นต์แป้งอยู่ ในระดับต่้า
ระหว่าง 16.5-18.6% ไม่แตกตา่งกันทางสถิต ิ  ซึ่งน่าจะเป็นผลมาจากสภาพที่มีฝนตกชุกต่อเนื่อง  เปอร์เซ็นต์มัน
แห้ง มีค่าอยู่ระหว่าง 36.7 ถึง 41.4% โดยสูงสุดในพันธุ์ระยอง 9 และต่้าสุดในพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 
 ผลผลิตแป้งและผลผลิตมันแห้ง 
 เมื่อค้านวณเป็นผลผลิตแป้งและผลผลิตมันแห้งต่อไร่ พบว่าพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 ให้ค่าสูงสุดทั้ง 2 
ลักษณะ  รองลงมาคือพันธุ์ห้วยบง 60   ในพันธุ์ระยอง 11  และระยอง 5 ให้ผลผลิตแป้งและมันแห้งต่อไร่ใกล้ 
เคียงกันเป็นอันดับรองลงไป (ตารางที่ 2) 
 ความสูงต้นและ Harvest index 
 พันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 และระยอง 5 เป็นพันธุ์ที่มีการเจริญเติบโตด้านความสูงมากท่ีสุดและน้อยที่สุดตาม 
ล้าดับและมีความแตกต่างกันทางสถิติเช่นเดียวกับแปลงทดลองท่ีศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลา  ส่วนค่า harvest index มี
ค่าอยู่ระหว่าง 0.61 ถึง 0.71 ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยมีแนวโน้มว่าพันธุ์ระยอง 9 มีค่า harvest index 
ต่้ากว่าพันธุ์อ่ืนๆ สอดคล้องกับแปลงทดลองที่ศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลาเช่นกัน 
 
ตารางท่ี 1   ผลผลิตหัวสด  และลักษณะบางประการของมันส้าปะหลัง 6 พันธุ์เมื่อปลูก 
                เปรียบเทียบที่ศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลา 



พันธุ ์ นน.หัวสด เปอร์เซ็นต์แห้ง เปอร์เซ็นต์มันแห้ง ผลผลิตแป้ง/ไร่ ผลผลิตมันแห้ง/ไร่ ความสูง Harvest 
 (กก./ไร่) (%) (%) (กก.) (กก.) (ซม.) index 

ระยอง 5 7,742ab 21.7cd  42.7b 1,680 3,306 206.2c 0.77a 

ระยอง 7 7,867ab 20.9de 41.2b 1,644 3,241 235.8c 0.71bc 
ระยอง 9 7,236ab 25.7ab 46.2a 1,860 3,343 284.3.ab 0.68c 

ระยอง 11 6,249b 27.2a 46.5a 1,700 2,906 226.8c 0.69c 

เกษตรศาสตร์ 50 7,547ab 20.9de 41.2b 1,796 3,241 235.8c 0.71bc 
ห้วยบง 60 9,467a 19.1c 41.3b 1,808 3,910 245.5bc 0.77a 

C.V (%) 22.2 6.7 3.7 - - 11.5 5.0 

 ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยตัวอกัษรเหมือนกันในแนวตั้งไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
  โดยวิธกีาร DMRT 

 
 

ตารางท่ี 2   ผลผลิตหัวสด  และลักษณะบางประการของมันส้าปะหลัง 6 พันธุ์เมื่อปลูก 
                เปรียบเทียบที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรัง 
พันธุ ์ นน.หัวสด เปอร์เซ็นต์แห้ง เปอร์เซ็นต์มันแห้ง ผลผลิตแป้ง/ไร่ ผลผลิตมันแห้ง/ไร่ ความสูง Harvest 
 (กก./ไร่) (%) (%) (กก.) (กก.) (ซม.) index 

ระยอง 5 6,462ab 17.8 41.1ab 1,150 2,656 200.5d 0.71 

ระยอง 7 6,204ab 17.8 38.9abc 1,104 2,413 239.1cd 0.69 
ระยอง 9 5,653b 18.6 41.4a 1,051 2,340 265.2.abc 0.61 

ระยอง 11 6,516ab 18.5 39.9abc 1,250 2,600 247.9bc 0.64 

เกษตรศาสตร์ 50 8,240a 16.5 36.7c 1,360 3,024 305.1a 0.71 
ห้วยบง 60 7,368ab 17.7 38.1bc 1,304 2,807 292.7ab 0.68 

C.V (%) 18.2 10.2 5.1 - - 11.2 10.2 

 ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยตัวอกัษรเหมือนกันในแนวตั้งไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
  โดยวิธกีาร DMRT 

 
ตารางท่ี 3   ค่าเฉลี่ยผลผลิตหัวสด  เปอร์เซ็นต์มันแห้ง  และผลผลิตมันแห้งต่อไร่ของมันส้าปะหลังพันธุ์ต่างๆ เมื่อ

ปลูกเปรียบเทียบกันที่ศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลาและศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรัง 

 พันธุ์ ผลผลิตหัวสด เปอร์เซ็นมันแห้ง ผลผลิตมันแห้ง 
 (กก./ไร่) (%) (กก./ไร่) 

ระยอง 5 7,102b 41.9ab 2,976 
ระยอง 7 7,031b 40.0bc 2,812 
ระยอง 9 6,444b 43.8a 2,822 
ระยอง 11 6,382b 43.2a 2,757 
เกษตรศาสตร์ 50 7,893ab 39.0c 3,078 
ห้วยบง 60 8,693a 39.7c 3,451 

    C.V.(%) 20.1 4.4 - 



 ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยตัวอกัษรเหมือนกันในแนวตั้งไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
  โดยวิธกีาร DMRT 

 
 การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมสองสถานที่ 
 เมื่อน้าข้อมูลทั้งผลผลิตหัวสด เปอร์เซ็นต์แป้ง  และเปอร์เซ็นต์มันแห้งทั้งสองสถานที่มาวิเคราะห์ทางสถิติ 
ร่วมกัน  พบว่าพันธุ์ห้วยบง 60 ให้ผลผลิตเฉลี่ยหัวสดได้สูงที่สุด 8,693 กก./ไร่ ไม่แตกต่างทางสถิติกับพันธุ์ 
เกษตรศาสตร์ 50 ที่ให้ผลผลิตเฉลี่ย 7,893 กก./ไร่ แต่แตกต่างทางสถิติกับพันธุ์ระยองต่างๆ ที่ให้ผลผลิตหัวสด 
เฉลี่ยระหว่าง 6,382 ถึง 7,102 กก./ไร่ โดยสถานที่ปลูกไม่มีอิทธิพลต่อลักษณะการให้ผลผลิตหัวสด  ในลักษณะ 
เปอร์เซ็นต์แป้งพบว่าสภาพแวดล้อมที่ศวพ.ตรังท้าให้มันส้าปะหลังพันธุ์ต่างๆ มีเปอร์เซ็นต์แป้งต่้ากว่าที่ศวร.สงขลา  
และมีปฏิกิริยาร่วมระหว่างพันธุ์กับสถานที่  โดยค่าความแตกต่างสูงที่สุดพบในพันธุ์ระยอง 11 รองลงมาในพันธุ์ 
ระยอง 9  แต่ไม่พบว่ามีปฏิกิริยาร่วมระหว่างพันธุ์กับสถานที่ในลักษณะเปอร์เซ็นต์มันแห้ง  โดยพันธุ์ระยอง 9 และ 
ระยอง 11 ให้ค่าสูงใกล้เคียงกัน 43.8 และ 43.2% ตามล้าดับ  และมีพันธุ์ระยอง 5 ให้ค่า 41.9% ไม่แตกต่างทาง 
สถิติกับพันธุ์ล้าดับ 1 และ 2  และเม่ือค้านวณเป็นผลผลิตมันแห้งในภาพรวมก็พบว่าพันธุ์ห้วยบง 60 ให้ค่าสูงสุด 
3,451 กก./ไร่ 
 ดังนั้นหากพิจารณาจากลักษณะการผลิตในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างที่มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์เป็นวัตถุดิบอาหาร
สัตว์  พันธุ์มันส้าปะหลังที่เหมาะสมจึงเป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตหัวสดและผลผลิตมันแห้งสูงซึ่งหากมองจากค่าเฉลี่ยของ 
2 แปลงทดลองในการทดลองนี้  พันธุ์ห้วยบง 60 จึงเป็นพันธุ์ที่เหมาะสมที่สุด  แต่หากแยกระหว่างฝั่งตะวันตก กับ
ฝั่งตะวันออกท่ีมีลักษณะการได้รับน้้าฝนที่แตกต่างกัน  ในสภาพของพ้ืนที่ศวร.สงขลาพันธุ์ห้วยบง 60 และพันธุ์ 
อ่ืนๆ ยกเว้นระยอง 11 มีความเหมาะสมใกล้เคียงกัน  ส่วนในสภาพพ้ืนที่ศวพ.ตรัง พันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 และ 
พันธุ์อ่ืนๆ ยกเว้นระยอง 9 ล้วนเป็นพันธุ์ที่มีความเหมาะสมในการปลูก 
 

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
 จากผลการทดลองในพ้ืนที่ฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกของพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่างที่ศวร.สงขลาและ 
ศวพ.ตรัง  มันส้าปะหลังพันธุ์ห้วยบง 60 มีความเหมาะสมที่สุดกับลักษณะสภาพแวดล้อมที่ศวร.สงขลา ในลักษณะ 
สภาพแวดล้อมแบบศวพ.ตรังพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 มีความเหมาะสมที่สุด  ส่วนพันธุ์อ่ืนให้ผลผลิตที่ไม่แตกต่าง 
อย่างชัดเจนกับ 2 พันธุ์นี้ ยกเว้นระยอง 11 ที่ศวร.สงขลา และระยอง 9 ที่ศวพ.ตรัง 
 การทดลองนี้ควรมีการด้าเนินการเพ่ิมเติมในหลายพ้ืนที่เพ่ือที่จะสามารถสรุปผลได้ชัดเจนทั้งในภาพรวม 
กว้างๆ และความเหมาะสมเฉพาะพ้ืนที่ด้วย 
 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 ใช้เป็นค้าแนะน้าในการเลือกใช้พันธุ์มันส้าปะหลังที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ของเกษตรกรผู้สนใจผลิต มัน
ส้าปะหลังเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์เพ่ือการพ่ึงพาตัวเอง  หรือจ้าหน่ายเป็นรายได้ในเขตภาคใต้ตอนล่าง 
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