
รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองท่ีสิ้นสุด  
------------------------ 

1. ชุดโครงการวิจัย   :       - 

2. โครงการวิจัย   :  วิจัยและพัฒนาพันธุ์มันส าปะหลังเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
กิจกรรม   :  วิจัยและพัฒนาพันธุ์มันส าปะหลังเพ่ือบริโภค 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)  :  การปรับปรุงพันธุ์มันส าปะหลังเพ่ือบริโภค : การผสมพันธุ์    
                                                       (ลูกผสมชุดป ี2560 ) 

                                       

     ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ)    : Cassava Varietal Improvement for Edible : Cassava  
                                               Hybridization (2017 Hybrids) 
4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง           : นางสุวลักษณ์  อะมะวัลย์1         
     ผู้ร่วมงาน                           :  นางจิณณจาร์  หาญเศรษฐสุข1 นายอดิศักดิ์  สายนภา 1 

 
 5.  บทคัดย่อ 

ในปี 2560 ได้ผสมพันธุ์มันส าปะหลังเพ่ือการบริโภค โดยวิธีการก าหนดพันธุ์ พ่อ-แม่ (CMR) ได้เมล็ด
ทั้งหมดจ านวน 536 เมล็ด จาก 9 คู่ผสม และได้เก็บเมล็ดจากการผสมเปิด (OMR) ตามธรรมชาติ ได้เมล็ดทั้งหมด 
539 เมล็ด จากต้นแม่ 4 พันธุ์ ด าเนินการเพาะเมล็ดเมื่อวันที่  11 เมษายน 2560 จ านวน 1,075 เมล็ด พบว่า  
เมล็ดลูกผสม CMR มีต้นงอกจ านวน 355 เมล็ด คิดเป็น 62.23 เปอร์เซ็นต์ และเมล็ดลูกผสม OMR มีต้นงอก
จ านวน 357 เมล็ด คิดเป็น 68.79 เปอร์เซ็นต์ ท าการคัดเลือกต้นกล้าที่แข็งแรงสมบูรณ์ย้ายลงปลูกในแปลง เมื่อ
วันที่ 2 มิถุนายน 2560 จ านวน 507 ต้น โดยเป็นต้นกล้าลูกผสม OMR จ านวน 281 ต้น คิดเป็นร้อยละของการ
คัดเลือก 79.15 และต้นกล้าลูกผสม OMR จ านวน 226 ต้น คิดเป็นร้อยละของการคัดเลือก 63.31   

      6.  ค าน า 
มันส าปะหลังเป็นพืชที่ส าคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย สามารถแบ่งได้ 2 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มพันธุ์มัน

ส าปะหลังที่น าไปใช้ท าประโยชน์ในด้านอุตสาหกรรม และ 2.กลุ่มพันธุ์มันส าปะหลังเพ่ือการบริโภค ซึ่งมีปริมาณ
กรดไฮโดรไซยานิคต่ า ในปัจจุบัน ประเทศไทยมีเพียง 2 พันธุ์ คือ พันธุ์ห้านาที และพันธุ์ระยอง 2 ซึ่งมีลักษณะเนื้อ
สัมผัสของเนื้อมันสุกแตกต่างกัน แต่ทั้ง 2 พันธุ์ให้ผลผลิตค่อนข้างต่ าในสภาพไร่ จึงเป็นข้อจ ากัดของการผลิตในเชิง
พาณิชย์ และจากสภาวะโลกร้อนและการระบาดของศัตรูพืชชนิดใหม่ๆ และรุนแรงในปัจจุบัน ในอนาคตประชากร
โลกอาจประสบภาวะวิกฤติด้านอาหารที่ผลิตได้ไม่เพียงพอ การพัฒนาให้ได้พันธุ์ที่มีคุณสมบัติเหมาะต่อการบริโภค
และให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์บริโภคที่มีอยู่ เดิม นอกจากจะเป็นทางเลือกในการเลือกใช้ พันธุ์ เพ่ือบริโภค
ภายในประเทศแล้ว ก็จะเป็นช่องทางในการเพ่ิมมูลค่าและเพ่ิมรายได้ให้แก่เกษตรกร และยังเป็นการเพ่ิมโอกาสใน



การผลิตเพ่ือส่งออกส าหรับการบริโภค รวมทั้งจะเป็นการเพ่ิมความยั่งยืนและความมั่นคงด้านอาหาร ของ
ประชากรโลก 
                                       . 
รหัสการทดลอง  01-61-59-01-02-00-02-60  
 1 ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง 

 กรมวิชาการเกษตร โดยสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน และศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง จึงร่วมมือ
กันที่จะพัฒนาพันธุ์มันส าปะหลังเพ่ือการบริโภคที่มีผลผลิตและคุณภาพสูงกว่าพันธุ์เดิม เพ่ือแนะน าส่งเสริมให้
เกษตรกรได้ปลูกต่อไป โดยการคัดเลือกหาพันธุ์ใหม่ที่ให้ผลผลิตและคุณภาพสูงขึ้น ตลอดจนทนทานต่อโรคและ
แมลง ซึ่งวิธีการที่จะได้พันธุ์ใหม่นั้นเกิดจากการผสมพันธุ์ โดยการก าหนดพ่อ-แม่พันธุ์ที่ใช้เป็นคู่ผสม และการเก็บ
เมล็ดพันธุ์จากการผสมพันธุ์ตามธรรมชาติ จากต้นแม่ที่ดีตามที่ต้องการ น าปลูกและคัดเลือกตามกระบวนการของ
การปรับปรุงพันธุ์ จนได้พันธุ์ที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ และท าการรับรองพันธุ์ เพ่ือเผยแพร่สู่เกษตรกรต่อไป ซึ่ง
ขั้นตอนการผสมพันธุ์เป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการปรับปรุงพันธุ์เพ่ือให้ได้พันธุ์ตามที่ต้องการ 

      7.  วิธีด าเนินการ 
   - วิธีการ 

สิ่งที่ใช้ในการทดลอง : พันธุ์มันส าปะหลังพันธุ์ไทยและพันธุ์ต่างประเทศ ที่รวบรวมไว้ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่
ระยอง ส าหรับใช้เป็นพ่อ-แม่ ในการผสมข้าม (crossed-pollination) โดยคัดเลือกชุดพันธุ์ที่มีลักษณะด้านการ
บริโภคที่ดีและมีไซยาไนด์ต่ า เช่น พันธุ์ห้านาที ระยอง 2  Batrang และ Mentega เพ่ือผสมข้ามระหว่างพันธุ์ 
รวมทั้งผสมกับชุดพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูง เช่น พันธุ์ระยอง 5 ระยอง 72 ระยอง 9 และ ห้วยบง 80  

แผนการทดลอง  : การทดลองนี้ไม่ได้ใช้แผนการทดลองทางสถิติ 
- วิธีปฏิบัติการทดลอง  
ปลูกมันส าปะหลังพันธุ์ไทยและพันธุ์ต่างประเทศ ที่มีลักษณะด้านการบริโภคท่ีดี และพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูง  

ไว้ล่วงหน้าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2559 โดยปลูกพันธุ์ละ 2 บล็อกต่อ 1 แปลง จ านวน 2 แปลง ใช้ระยะ 
1.5x1.0 เมตร ปลูกพันธุ์ละ 10 แถวๆละ 5 ต้นต่อ 1 บล็อก เพ่ือใช้เป็นพ่อ-แม่ในการผสมข้าม ในเดือนตุลาคม 
2559 ถึง มีนาคม 2560 โดยผสมให้ได้เมล็ดอย่างน้อย 1,000 เมล็ด 

การผสมพันธุ์และเก็บเมล็ด  ท าในช่วงต้นเดือนตุลาคม 2559 ถึง มีนาคม 2560 
การเพาะเมล็ดให้เป็นต้นกล้า  ท าในช่วงต้นเดือนเมษายน ถึงพฤษภาคม 2560 จากนั้นคัดเลือกต้นกล้า

ที่แข็งแรงไปปลูกในสภาพไร่เพื่อการคัดเลือกครั้งที่ 1  
การบันทึกข้อมูล : บันทึกการออกดอกตัวผู้และดอกตัวเมียในแปลงพ่อ-แม่พันธุ์ เดือนละ 2 ครั้ง เพื่อใช้

ก าหนดคู่ผสมให้เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา จ านวนดอกที่ผสมและจ านวนฝักที่ผสมติดในแต่ละคู่ผสมเพ่ือดู
ผลส าเร็จในการผสม จ านวนคู่ผสม จ านวนเมล็ดจากแต่ละคู่ผสม และความงอกของเมล็ด รวมทั้งจ านวนต้นกล้าที่
แข็งแรงที่น าไปใช้ประโยชน์ในงานทดลองข้ันต่อไป 

- เวลาและสถานที่ เริ่มต้น   กุมภาพันธ์ 2559   สิ้นสุด  กรกฎาคม 2560 



           ณ ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 

8.  ผลการทดลองและวิจารณ์ 
 ปลูกมันส าปะหลังพ่อแม่พันธุ์ จ านวน 8 พันธุ์ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2559 พบว่า มันส าปะหลังเริ่มออก

ดอกในเดือนกันยายน ถึงกลางเดือนธันวาคม 2559 สามารถผสมพันธุ์มันส าปะหลังได้เมล็ดลูกผสมแบบก าหนด พ่อ-
แม่ (CMR)  ได้จ านวน 536 เมล็ด จาก 9 คู่ผสม และเก็บเมล็ดจากต้นแม่พันธุ์ดีที่ เกิดจากการผสมพันธุ์ตาม
ธรรมชาติ (OMR) ได้ 539 เมล็ด จากต้นแม่ 4 พันธุ์ รวมเมล็ดที่ได้รับในปี 2560 จ านวน 1,075 เมล็ด น าเมล็ดมา
เพาะเป็นต้นกล้าในถุงพลาสติก เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 ดูแลรักษาโดยการรดน้ าวันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น และ
ก าจัดวัชพืช ตามความจ าเป็น หลังจากเพาะเมล็ด 15-20 วันตรวจเช็คความงอก พบว่า เมล็ดลูกผสม CMR มีต้น
งอกจ านวน 355 เมล็ด คิดเป็น 62.23 เปอร์เซ็นต์ และเมล็ดลูกผสม OMR มีต้นงอกจ านวน 357 เมล็ด คิดเป็น 
68.79 เปอร์เซ็นต์ ท าการคัดเลือกต้นกล้าที่แข็งแรงสมบูรณ์ย้ายลงปลูกในแปลง เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 จ านวน 
507 ต้น โดยเป็นต้นกล้าลูกผสม OMR จ านวน 281 ต้น คิดเป็นร้อยละของการคัดเลือก 79.15 และต้นกล้าลูกผสม 
OMR จ านวน 226 ต้น คิดเป็นร้อยละของการคัดเลือก 63.31 (Table 1)  

9.  สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
ปี 2560 ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง ได้ด าเนินการผสมพันธุ์มันส าปะหลังเพ่ือการบริโภค ได้เมล็ดรวมทั้งสิ้น 

1,075 เมล็ด น าเมล็ดมาเพาะเป็นต้นกล้าได้ 712 ต้น ย้ายปลูกลงแปลงเพ่ือคัดเลือกในขั้นต่อไป ได้จ านวน 507 
ต้น ซึ่งเป็นลูกผสม CMR จ านวน 281 ต้น และเป็นลูกผสม OMR จ านวน 226 ต้น 

10.  การน าผลงานไปใช้ประโยชน์ 
  น าต้นกล้าทีได้ไปปลูกในการทดลองคัดเลือกครั้งที่ 1 ต่อไป 

 

Table 1 Parent, Seed number, Seedling number, Germination percentage, transplant number  
            and Transplant percentage of Cassava Hybridization (2011 Hybrids)  at Rayong Field  
            Crops Research Center 
 

CODE PARENT 
#  

seed 
# 

germinate 
% 

germination 
#  

transplant 
% 

transplant 
CMRE60-01 BATRANG x Huaybong 80 21 19 90.48 19 100.00 
CMRE60-02 Huaybong 80 x HANATEE 3 3 100.00 3 100.00 
CMRE60-03 HANATEE x Rayong 5 62 20 32.26 20 100.00 
CMRE60-04 HANATEE x Rayong 11 8 4 50.00 4 100.00 
CMRE60-05 HANATEE x Huaybong 80 53 16 30.19 16 100.00 
CMRE60-06 NEP x Rayong 5 100 60 60.00 59 98.33 
CMRE60-07 NEP x Huaybong 80 59 47 79.66 30 63.83 
CMRE60-08 Rayong 2 x Rayong 5 221 179 81.00 123 68.72 



CODE PARENT 
#  

seed 
# 

germinate 
% 

germination 
#  

transplant 
% 

transplant 
CMRE60-09 Rayong 2 x Huaybong 80 9 7 77.78 7 100.00 

 TOTAL CMR 536 355 66.23 281 79.15 

OMRE60-01 BATRANG     126 101 80.16 90 89.11 

OMRE60-02 HANATEE     192 91 47.40 60 65.93 

OMRE60-03 NEP     21 16 76.19 16 100.00 

OMRE60-04 Rayong 2     200 149 82.78 60 40.27 

 TOTAL OMR 539 357 68.79 226 63.31 

  TOTAL CMR + OMR 1,075 712 67.49 507 71.21 
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