
รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองท่ีสิ้นสุด  

------------------------ 

1. ชุดโครงการวิจัย   :  วิจัยและพัฒนามันส าปะหลัง 

2. โครงการวิจัย   :  วิจัยและพัฒนาพันธุ์มันส าปะหลัง 

กิจกรรม   :  วิจัยและพัฒนาพันธุ์มันส าปะหลัง 

กิจกรรมย่อย   :  การเปรียบเทียบพันธุ์มันส าปะหลัง 

3. ชือ่การทดลอง (ภาษาไทย)  :  การเปรียบเทียบพันธุ์มันส าปะหลังเบื้องต้น (ลูกผสม ปี 2555) 

ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) :  Cassava Preliminary Yield Trial (2012 Hybrids) 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง   :  นางสาวกุสุมา รอดแผ้วพาล  ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง  

ผู้ร่วมงาน                            :  นางจิณณจาร์  หาญเศรษฐสุข  นายวิระศักดิ์ เทพจันทร์    

   นายยุทธจักร  วงษ์วัฒนะ          นางสุวลักษณ์  อะมะวัลย์ 

   นายกุลชาต  นาคจันทึก            นายอดิศักดิ์  สายนภา  

   ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง     

5. บทคัดย่อ  

การเปรียบเทียบพันธุ์มันส าปะหลังเบื้องต้น ในปี 2557/58 ได้น าพันธุ์มาจากการคัดเลือกครั้งที่ 2 

(ปลูกแบบต้นต่อแถวของลูกผสมปี 2555) จ านวน 82 พันธุ์ โดยใช้พันธุ์ระยอง 5 และระยอง 9 เป็นพันธุ์

เปรียบเทียบ ด าเนินการที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง ปลูกเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 เก็บเกี่ยวเมื่ออายุครบ 12 

เดือน วันที่ 20 พฤษภาคม 2558 ผลการทดลองพบว่า จากการพิจารณาคัดเลือกพันธุ์ โดยเปรียบเทียบ

ลักษณะต่างๆ ที่ส าคัญ ได้แก่ ผลผลิตหัวสด เปอร์เซ็นต์แป้ง ผลผลิตแป้ง ผลผลิตมันแห้ง ดัชนีเก็บเกี่ยว ความสูง

และลักษณะทรงต้น โดยเปรียบเทียบกับพันธุ์มาตรฐาน สามารถคัดเลือกไว้ได้ 20 พันธุ์ ได้แก่ 



CMR55-07-85 CMR55-09-2 CMR55-09-6 CMR55-09-21 CMR55-11-1 CMR55-18-51 CMR55-26-6 

CMR55-26-58 CMR55-35-11 CMR55-36-22 CMR55-46-64 CMR55-50-29 

CMR55-53-15 CMR55-64-79 CMR55-64-109 CMR55-68-21 CMR55-97-26  

                                                    . 

รหัสการทดลอง  01-07-54-01-01-02-11-56 

CMR55-126-20 CMR55-136-5 และ CMR55-145-3 โดยให้ผลผลิตหัวสดเฉลี่ยระหว่าง 2.53-4.96กิโลกรัม

ต่อต้น เปอร์เซ็นต์แป้งเฉลี่ยระหว่าง 20.20-27.65 เปอร์เซ็นต์ ผลผลิตแป้งเฉลี่ยระหว่าง 0.54-1.11 กิโลกรัม

ต่อต้น ผลผลิตมันแห้งเฉลี่ยระหว่าง 0.86-1.66 กิโลกรัมต่อต้น ดัชนีเก็บเกี่ยวเฉลี่ยระหว่าง 0.48-0.71 ความ

สูงเฉลี่ยระหว่าง 142.50-276.00 เซนติเมตร และลักษณะทรงต้นอยู่ในระดับ 1-2 คะแนน ซึ่งจะได้น าไปปลูก

คัดเลือกในขั้นตอนเปรียบเทียบมาตรฐานพันธุ์มันส าปะหลัง ในปี 2558/59 ต่อไป 

6. ค าน า                                  

มันส าปะหลังเป็นพืชที่ส าคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย สามารถน าไปใช้ท าประโยชน์ได้หลาย

อย่าง เช่น ท าแป้ง อาหารสัตว์ แป้งแปรรูปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ รวมทั้งยังใช้ในการผลิตพลังงานทดแทน       

กรมวิชาการเกษตร  โดยสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน และศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง จึงร่วมมือกันที่

จะพัฒนาพันธุ์มันส าปะหลังที่ให้ผลผลิตสูงและเปอร์เซ็นต์แป้งสูง เพ่ือแนะน าส่งเสริมให้เกษตรกรได้ปลูกต่อไป 

การเปรียบเทียบพันธุ์มันส าปะหลังเบื้องต้น เป็นขั้นตอนต่อเนื่องมาจากการคัดเลือกพันธุ์ปีที่ 2 ซึ่ง

ปลูกแบบต้นต่อแถว แต่ในขั้นตอนนี้แต่ละพันธุ์จะมีจ านวนท่อนพันธุ์ปลูกมากขึ้น จึงปลูกเป็นแปลงใหญ่ขึ้น 

คือ มีขนาดแปลงย่อย 5x8 เมตร  และมีการวางแผนการทดลองแบบ RCB ท า 2 ซ้ า  ท าให้สามารถประเมิน

ผลผลิตเบื้องต้น เพ่ือคัดเลือกพันธุ์ไปปลูกในขั้นตอนเปรียบเทียบมาตรฐานต่อไปได้  ส าหรับชุดลูกผสมชุดปี 

2555 จะคัดเลือกพันธุ์มาปลูก 82 พันธุ์  และมีพันธุ์มาตรฐานที่ใช้เปรียบเทียบ 2 พันธุ์ คือ ระยอง 5 และ

ระยอง 9 โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือคัดเลือกพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงและแป้งสูงกว่าพันธุ์มาตรฐานที่มีอยู่ในปัจจุบัน  

 

7. วิธีด าเนินการ                         

- อุปกรณ ์  

1. มันส าปะหลังพันธุ์ที่ผ่านการคัดเลือกครั้งที่ 2 (ลูกผสมปี 2555) จ านวน 82 พันธุ์  

2. มันส าปะหลังพันธุ์มาตรฐาน 2 พันธุ์ คือ พันธุ์ระยอง 5 และ 



    ระยอง 9 เพ่ือเป็นพันธุ์เปรียบเทียบ 

3. เครื่องวัดเปอร์เซ็นต์แป้ง แบบ Reimann Scale 

4. ปุ๋ยเคมเีกรด 15-7-18 

5. สารเคมีก าจัดโรค แมลง และวัชพืช 

- วิธีการ   

วางแผนการทดลองแบบ RCB ท า 2 ซ้ า ขนาดแปลงย่อย 5x8 เมตร เก็บเก่ียวพ้ืนที่ 3x6.4เมตร 

กรรมวิธี : ปลูกมันส าปะหลังพันธุ์ต่าง ๆ จ านวน 82 พันธุ์ และมีพันธุ์มาตรฐานที่ใช้เปรียบเทียบ 

2 พันธุ์ คือ ระยอง 5 และระยอง 9 เก็บเก่ียวเมื่ออายุครบ 12 เดือน บันทึกข้อมูลและวิเคราะห์ผลทางสถิติ 

วิธีปฏิบัติการทดลอง : ปลูกมันส าปะหลังพันธุ์คัดเลือกจ านวน 82 พันธุ์ พร้อมพันธุ์มาตรฐานที่ใช้

เปรียบเทียบจ านวน 2 พันธุ์ วันที่ 20 พฤษภาคม 2557 โดยใช้ระยะปลูก 0.80x1.00 เมตร ใส่ปุ๋ยเคมีเกรด 

15-7-18 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อมันส าปะหลังอายุ 1.5 เดือน โดยใส่ 2 ข้างล าต้นบริเวณชายพุ่มใบ แล้ว

พรวนดินกลบ ก าจัดวัชพืชโดยใช้แรงงานคน และใช้สารก าจัดวัชพืชตามความจ าเป็น เก็บเกี่ยวผลผลิตเมื่ออายุ

ครบ 12 เดือน วันที่ 20 พฤษภาคม 2558 โดยเก็บเกี่ยวเฉพาะ 3 แถวกลาง และเว้นแถวริมโดยรอบ วัดการ

เจริญเติบโต ผลผลิต เปอร์เซ็นต์แป้ง และคัดเลือกพันธุ์ 

การบันทึกข้อมูล : บันทึกข้อมูล การเจริญเติบโต ความสูง จ านวนต้นเก็บเกี่ยว น้ าหนักหัวสด 

น้ าหนักต้น ใบและเหง้า ค่าดัชนีเก็บเกี่ยว (harvest index) เปอร์เซ็นต์แป้ง ผลผลิตแป้ง ผลผลิตมันแห้ง และ

ประเมินลักษณะทรงต้น โดยประเมินเบื้องต้นอย่างง่ายด้วยสายตาโดยการให้คะแนน ดังนี้ 

ทรงต้น  : 1 = ไม่แตกกิ่ง ต้นตรง 

   2 = แตกกิ่งบ้างเล็กน้อย โดยแตก 1 ชั้น แต่มีระดับการแตกกิ่งสูง คือ ด้านปลายบน 

   3 = แตกกิง่ปานกลาง คือ แตกกิ่ง1 ชั้น แต่มีระดับการแตกกิ่งประมาณก่ึงกลางความ  

                 สูงหรือต่่ากว่า 

   4 = แตกก่ิงค่อนข้างมาก คือ แตกกิ่งมากกว่า 1 ชั้น แต่มุมการแตกกิ่งแคบ 

   5 = แตกก่ิงมาก คือ แตกก่ิงมากกว่า 1 ชั้น และมุมการแตกก่ิงกว้าง 

  

- เวลาและสถานที่ เริ่มต้น ตุลาคม 2556 สิ้นสุด กรกฎาคม 2558 

          ณ ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 
 

 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์    



พันธุ์มันส าปะหลังที่ผ่านการคัดเลือกครั้งที่ 2 จ านวน 82 พันธุ์ เมื่อน ามาปลูกเปรียบเทียบ

เบื้องต้น โดยมีพันธุ์มาตรฐานที่ใช้ตรวจสอบ คือ พันธุ์ระยอง 5 และระยอง 9 ผลการทดลองพบว่า สามารถ

คัดเลือกพันธุ์ ได้จ านวน 20 พันธุ์ ซึ่งมีลักษณะที่ส าคัญ ได้แก่ ความสูง การให้ผลผลิต เปอร์เซ็นต์แป้ง ผลผลิต

แป้ง ผลผลิตมันแห้ง ดัชนีเก็บเกี่ยว และลักษณะทรงต้น เมื่อเก็บเกี่ยวที่อายุครบ 12 เดือน           สูงกว่า/

ใกล้เคียงกับพันธุ์มาตรฐาน ดังแสดงในตารางที่ 1  

ผลผลิตหัวสด  พันธุ์ CMR55-64-79 ให้ผลผลิตหัวสดสูงสุด คือ 4.96 กิโลกรัมต่อต้น รองลงมาเป็น

พันธุ์ CMR55-11-1 CMR55-136-5 CMR55-26-58 และ CMR55-97-26 ให้ผลผลิตหัวสด 4.57 4.43 4.1 

และ 3.92 กิโลกรัมต่อต้น ตามล าดับ ส่วนพันธุ์ที่เหลืออยู่ระหว่าง 2.53-3.87 กิโลกรัมต่อต้น เมื่อเปรียบเทียบ

กับพันธุ์มาตรฐานพันธุ์ระยอง 5 และระยอง 9  พบว่า ให้ผลผลิตหัวสด 2.43 และ 3.25 กิโลกรัมต่อต้น  

เปอร์เซ็นต์แป้ง  พันธุ์ CMR55-145-3 ให้เปอร์เซ็นต์แป้งสูงสุด คือ 27.65 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาเป็น

พันธุ์ CMR55-126-20 CMR55-09-2 CMR55-26-58 และ CMR55-50-29 ให้เปอร์เซ็นต์แป้ง 26.05 25.7 

25.10 และ 24.90 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ  ส่วนพันธุ์ที่ เหลืออยู่ระหว่าง 20.20-24.25 เปอร์เซ็นต์ เมื่อ

เปรียบเทียบกับพันธุ์มาตรฐานพันธุ์ระยอง 5 และระยอง 9 พบว่า ให้เปอร์เซ็นต์แป้ง 14.78 และ 24.25 

เปอร์เซ็นต์  

ผลผลิตแป้ง  พันธุ์ CMR55-11-1 ให้ผลผลิตแป้งสูงสุด คือ 1.11 กิโลกรัมต่อต้น รองลงมาเป็นพันธุ์ 

CMR55-26-58 CMR55-64-79 CMR55-136-5 และ CMR55-46-64 ให้ผลผลิตแป้ง 1.03 1.02 0.95 และ 

0.90 กิโลกรัมต่อต้น ตามล าดับ ส่วนพันธุ์ที่เหลืออยู่ระหว่าง 0.54-0.86 กิโลกรัมต่อต้น เมื่อเปรียบเทียบกับ

พันธุ์มาตรฐานพันธุ์ระยอง 5 และระยอง 9  พบว่า ให้ผลผลิตแป้ง 0.38 และ 0.79 กิโลกรัมต่อต้น  

ผลผลิตมันแห้ง  พันธุ์ CMR55-64-79 ให้ผลผลิตมันแห้งสูงสุด คือ 1.66 กิโลกรัมต่อต้น รองลงมาเป็น

พันธุ์ CMR55-11-1 CMR55-136-5 CMR55-26-58 และ CMR55-46-64 ให้ผลผลิตมันแห้ง 1.655 1.515 

1.505 และ 1.37 กิโลกรัมต่อต้น ตามล าดับ ส่วนพันธุ์ที่เหลืออยู่ระหว่าง 0.86-1.31 กิโลกรัมต่อต้น  เมื่อ

เปรียบเทียบกับพันธุ์มาตรฐานพันธุ์ระยอง 5 และระยอง 9 พบว่า ให้ผลผลิตมันแห้ง  0.725 และ 1.17 

กิโลกรัมต่อต้น     

ดัชนีเก็บเกี่ยว  พันธุ์ CMR55-07-85 ให้ค่าดัชนีเก็บเกี่ยวสูงสุด คือ 0.71 รองลงมาเป็นพันธุ์CMR55-

09-21 CMR55-36-22 CMR55-97-26 และ CMR55-35-11 ให้ค่าดัชนีเก็บเกี่ยว 0.69 0.68 0.67 และ 0.67 



ตามล าดับ ส่วนพันธุ์ที่เหลืออยู่ระหว่าง 0.48-0.67 เมื่อเปรียบเทียบกับพันธุ์มาตรฐานพบว่าพันธุ์ระยอง 5 

และระยอง 9 ให้ค่าดัชนีเก็บเก่ียว 0.61 และ 0.67  

ความสูง พันธุ์ CMR55-11-1 มีความสูงสูงสุด 276 เซนติเมตร รองลงมาเป็นพันธุ์  CMR55-09-2 

CMR55-09-6 CMR55-126-20 และ CMR55-46-64 มีความสูง 268.50  251 245.50 และ 242.50 

เซนติเมตร ตามล าดับ ส่วนพันธุ์ที่เหลืออยู่ระหว่าง 142.50-241.50 เซนติเมตร เมื่อเปรียบเทียบกับพันธุ์

มาตรฐานพันธุ์ระยอง 5 และระยอง 9 พบว่า มีความสูง 165.60 และ 208.17 เซนติเมตร  

ลักษณะทรงต้น (plant type) พบว่า )  พบว่า มีอยู่ 13 พันธุ์ ที่ได้คะแนน 1 เท่ากับพันธุ์มาตรฐาน

พันธุ์ระยอง 9  ซึ่งมีลักษณะทรงต้นตั้งตรงไม่แตกกิ่ง  และมี 7 พันธุ์ที่ได้คะแนน 2 คือ มีการแตกกิ่งเล็กน้อย

และระดับที่แตกกิ่งอยู่สูงหรือสูงกว่ากึ่งหนึ่งของต้นเช่นเดียวกับพันธุ์ระยอง 5   

 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  

จากการน าพันธุ์มันส าปะหลังจ านวน 82 พันธุ์ ซึ่งเป็นลูกผสมปี 2555 มาเปรียบเทียบพันธุ์เบื้องต้น 

ในปี 2557/58  โดยใช้พันธุ์ระยอง 5 และระยอง 9  เป็นพันธุ์เปรียบเทียบ ปลูกทดลองที่ศูนย์วิจัยพืชไร่

ระยอง เก็บเกี่ยวเมื่ออายุครบ 12 เดือน จากผลการทดลองได้ท าการคัดเลือกไว้ได้จ านวน 20 พันธุ์ ได้แก่ 

CMR55-07-85 CMR55-09-2 CMR55-09-6 CMR55-09-21 CMR55-11-1 CMR55-18-51 CMR55-26-6 

CMR55-26-58 CMR55-35-11 CMR55-36-22 CMR55-46-64 CMR55-50-29 CMR55-53-15 CMR55-

64-79 CMR55-64-109 CMR55-68-21 CMR55-97-26 CMR55-126-20 CMR55-136-5 แ ล ะ  CMR55-

145-3 โดยให้ผลผลิตหัวสดเฉลี่ยระหว่าง 2.53-4.96 กิโลกรัมต่อต้น เปอร์เซ็นต์แป้งเฉลี่ยระหว่าง 20.20-

27.65 เปอร์เซ็นต์ ผลผลิตแป้งเฉลี่ยระหว่าง 0.54-1.11 กิโลกรัมต่อต้น ผลผลิตมันแห้งเฉลี่ยระหว่าง 0.86-

1.66 กิโลกรัมต่อต้น ดัชนีเก็บเกี่ยวเฉลี่ยระหว่าง 0.48-0.71 ความสูงเฉลี่ยระหว่าง 142.50 -276.00 

เซนติเมตร และลักษณะทรงต้นอยู่ในระดับ 1-2 คะแนน ในขณะที่พันธุ์มาตรฐานพันธุ์ระยอง 5  และ ระยอง 

9 ให้ผลผลิตหัวสดเฉลี่ย 2.43 และ 3.25 กิโลกรัมต่อต้น เปอร์เซ็นต์แป้งเฉลี่ย 14.781 และ 24.25 เปอร์เซ็นต์ 

ผลผลิตแป้งเฉลี่ย 0.38 และ 0.79 กิโลกรัมต่อต้น ผลผลิตมันแห้งเฉลี่ย 0.725 และ 1.17 กิโลกรัมต่อต้น ดัชนี

เก็บเกี่ยวเฉลี่ย 0.61 และ 0.67 ความสูงเฉลี่ย165.60 และ 208.17 เซนติเมตร และลักษณะทรงต้นอยู่ใน

ระดับ 1 และ 2 คะแนน 

 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  



  น าพันธุ์ที่คัดเลือกได้เข้าเปรียบเทียบมาตรฐานพันธุ์มันส าปะหลัง ในปี 2558/59 ซึ่งเป็นขั้นตอน

ต่อไปของการปรับปรุงพันธุ์มันส าปะหลัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 1  ความสูง ผลผลิตหัวสด ผลผลิตมันแห้ง เปอร์เซ็นต์แป้ง ผลผลิตแป้ง ดัชนีเก็บเกี่ยว และ ลักษณะทรง    

ต้น ของพันธุ์มันส าปะหลัง ในการเปรียบเทียบพันธุ์มันส าปะหลังเบื้องต้น (ลูกผสมปี 2555) ณ   

ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง  ปี 2557/58               

ปลูก : วันที่  20  พฤษภาคม 2557   เก็บเก่ียว :  วันที่ 20  พฤษภาคม 2558 

ล ำดับ พันธุ ์ ควำมสูง  ผลผลติ (กิโลกรมั/ต้น) เปอร์เซ็นต ์ ผลผลติแป้ง     H.I. 

  

      
ลักษณะ ที ่ ( ซม. )    หัวสด มันแห้ง แป้ง  (กิโลกรัม/ต้น)      ทรงต้น 

1 CMR55-07-85 228.50 a-j 2.53  0.86 c-j 21.10 a-j 0.54 e-p 0.71 a-c 1 

 

22 

2 

3 

5 

5 

2 

2 CMR55-09-2 268.50 ab 3.29  1.22 b-i 25.7 a-c 0.84 b-k 0.48 p-s 2 

3 CMR55-09-6 251.00 a-e 3.03  1.01 c-j 

 

20.45 a-k 0.62 d-p 0.57 h-r 1 

 4 CMR55-09-21 204.00 e-s 3.61  1.29 a-g 23.65 a-d 0.86 a-j 0.69 a-e 1 

5 CMR55-11-1 276.00 a 4.57  1.655 a-c 24.15 a-d 1.11 a-d 0.61 c-o 2 

6 CMR55-18-51 215.00 c-m 3.76  1.3 a-f 21.55 a-h 0.83 b-k 0.64 a-n 1 



 

ค่าเฉลี่ยในสดมภ์เดียวกันที่มีตัวอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดยใช้วิธี  LSD  

ns = ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 

*   = แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95 % 

**  = แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง ที่ระดับความเชื่อมั่น 99 % 

 

 

 

 

 

 

7 CMR55-26-6 239.00 a-g 3.19  1.15 c-j 24.25 a-d 0.77 b-n 0.58 f-p 1 

8 CMR55-26-58 231.00 a-i 4.10  1.505 a-d 25.10 a-c 1.03 a-e 0.65 a-m 2 

9 CMR55-35-11 196.00 g-v 2.89  0.995 c-j 21.80 a-h 0.63 d-p 0.67 a-i 1 

10 CMR55-36-22 196.50 g-v 2.88  0.97 c-j 20.80 a-j 0.60 d-p 0.68 a-h 1 

11 CMR55-46-64 242.50 a-g 3.87  1.37 a-f 23.15 a-f 0.90 a-i 0.64 a-n 1 

12 CMR55-50-29 213.50 c-o 2.71  0.995 c-j 24.90 a-c 0.68 d-p 0.62 b-o 1 

13 CMR55-53-15 217.00 c-m 2.69  0.925 c-j 21.45 a-h 0.59 d-p 0.58 f-p 1 

14 CMR55-64-79 224.50 b-k 4.96  1.66 a-c 20.20 a-l 1.02 a-f 0.64 a-n 1 

15 CMR55-64-109 241.50 a-g 3.30  1.18 c-j 23.55 a-d 0.79 b-n 0.52 o-r 1 

16 CMR55-68-21 181.00 j-z 3.16  1.05 c-j 20.50 a-k 0.64 d-p 0.63 b-o 2 

17 CMR55-97-26 142.50 w-z 3.92  1.31 a-f 21.45 a-h 0.80 b-m 0.67 a-j 2 

18 CMR55-126-20 245.50 a-f 3.22  1.205 b-i 26.05 ab 0.84 a-k 0.63 a-n 1 

19 CMR55-136-5 212.00 d-q 4.43  1.515 a-d 21.30 a-h 0.95 a-g 0.67 a-i 2 

20 CMR55-145-3 219.50 c-l 2.97  1.145 c-j 27.65  a 0.82 b-l 0.61 c-o 2 

21 Rayong5 165.60 s-z 2.43  0.725 d-j 14.78 g-o 0.38 h-p 0.61 c-o 2 

22 Rayong9 208.17 d-r 3.25  1.17 c-j 24.25 a-d 0.79 b-n 0.67 a-i 1 

 MEAN 193.64 2.97 1.00 20.17 0.61 0.61  

 F-test 

CV. (%) 

** ns * ** ** **  

 CV. (%) 12.53 41.19 42.04 19.44 45.15 9.01  

         



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	พันธุ์มันสำปะหลังที่ผ่านการคัดเลือกครั้งที่ 2 จำนวน 82 พันธุ์ เมื่อนำมาปลูกเปรียบเทียบเบื้องต้น โดยมีพันธุ์มาตรฐานที่ใช้ตรวจสอบ คือ พันธุ์ระยอง 5 และระยอง 9 ผลการทดลองพบว่า สามารถคัดเลือกพันธุ์ ได้จำนวน 20 พันธุ์ ซึ่งมีลักษณะที่สำคัญ ได้แก่ ความสูง กา...

