
รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองท่ีสิ้นสุด  

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

1. ชุดโครงการวิจัย   :  วิจัยและพัฒนามันส าปะหลัง 

2. โครงการวิจัย   :  วิจัยและพัฒนาพันธุ์มันส าปะหลัง 

กิจกรรม   :  วิจัยและพัฒนาพันธุ์มันส าปะหลังเพ่ือเก็บเกี่ยวอายุสั้น 

กิจกรรมย่อย   :  การเปรียบเทียบพันธุ์มันส าปะหลัง 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)        :  การเปรียบเทียบพันธุ์มันส าปะหลังเบื้องต้น : เพ่ือเก็บเก่ียวอายุสั้น      
(ลูกผสมปี 2555) 

ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) : Cassava Preliminary Yield Trial :  Early bulking varieties  
                                          (2012 Hybrids) 

4. คณะผู้ด าเนินงาน   

หัวหน้าการทดลอง   :  นางสาวกุสุมา รอดแผ้วพาล  ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง  

ผู้ร่วมงาน                            :  นางจิณณจาร์  หาญเศรษฐสุข  นายวิระศักดิ์  เทพจันทร์    

นายยุทธจักร  วงษ์วัฒนะ          นางสุวลักษณ์  อะมะวัลย์ 

นายกุลชาต  นาคจันทกึ            นายอดิศักดิ์  สายนภา  

ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง                          
  

5. บทคัดย่อ  

การเปรียบเทียบพันธุ์มันส าปะหลังเบื้องต้นเพ่ือเก็บเกี่ยวอายุสั้น ในปี 2557/58 ได้น าพันธุ์มาจากการ
คัดเลือกครั้งที่ 2 (ปลูกแบบต้นต่อแถวของลูกผสมปี 2555) จ านวน 82 พันธุ์ โดยใชพั้นธุ์ระยอง 5 และระยอง 
9  เป็นพันธุ์เปรียบเทียบ ด าเนินการที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง ปลูกเม่ือวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 เก็บเก่ียวเมื่อ
อายุครบ 8 เดือน วันที่ 19 มกราคม 2558 ผลการทดลองพบว่า จากการพิจารณาคัดเลือกพันธุ์ โดย
เปรียบเทียบลักษณะต่างๆ ที่ส าคัญได้แก่ ผลผลิตหัวสด เปอร์เซ็นต์แป้ง ผลผลิตแป้ง ผลผลิตมันแห้ง ดัชนีเก็บ
เกี่ยว 

                                                    . 

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



 

 

และลักษณะทรงต้น โดยเปรียบเทียบกับพันธุ์มาตรฐาน สามารถคัดเลือกไว้ได้ 14 พันธุ์ ได้แก่ CMR55-08-8 
CMR55-09-6 CMR55-09-22 CMR55-12-51 CMR55-20-64 CMR55-36-52 CMR55-38-2 
CMR55-46-18 CMR55-46-56 CMR55-74-3 CMR55-125-1 CMR55-147-23 CMR55-154-114 
และ CMR55-158-82 โดยมีน้ าหนักหัวสดเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.03-3.56 กิโลกรัม มีเปอร์เซ็นต์แป้งอยู่ระหว่าง 
21.30-33.10 เปอร์เซ็นต์ ผลผลิตแป้งอยู่ระหว่าง 0.56-1.06  กิโลกรัมต่อต้น ผลผลิตมันแห้งอยู่ระหว่าง 
0.83-1.43 กิโลกรัมต่อต้น ดัชนีเก็บเกี่ยวเฉลี่ยระหว่าง 0.59-0.78 และลักษณะทรงต้นอยู่ในระดับ 1-2 
คะแนน ซึ่งจะได้น าไปปลูกคัดเลือกในขั้นตอนเปรียบเทียบมาตรฐานพันธุ์มันส าปะหลังเพ่ือเก็บเกี่ยวอายุสั้นในปี 
2558/59 ต่อไป 

6. ค าน า                                  

ปัจจุบันเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลังในหลายพ้ืนที่มีความต้องการพันธุ์มันส าปะหลังที่สามารถเก็บเกี่ยว
ได้เร็วขึ้น เพ่ือวัตถุประสงค์ต่างๆ กัน เช่น เพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหาหัวเน่าในพ้ืนที่ปลูกท่ีเป็นที่ลุ่มมีน้ าท่วมขังในช่วงฤดู
ฝน เพ่ือใช้เป็นพืชหมุนเวียนเพ่ือลดปัญหาการระบาดของโรคและแมลงที่รุนแรงขึ้น เพ่ือเป็นรายได้เสริมหลังการ
เก็บเกี่ยวข้าวในพ้ืนที่นาบางท้องที่ หรือต้องการมีรายได้เร็วขึ้นเนื่องจากความจ าเป็นทางเศรษฐกิจ ดังนั้น การ
พัฒนาพันธุ์ที่สะสมแป้งได้เร็วและสามารถเก็บเกี่ยวได้ที่อายุไม่เกิน 8 เดือน เพ่ือรองรับความต้องการของเกษตรกร
ในพ้ืนที่ดังกล่าวจึงมีความจ าเป็น   

การเปรียบเทียบพันธุ์มันส าปะหลังเบื้องต้นเพ่ืออายุเก็บเกี่ยวสั้น เป็นขั้นตอนของการปรับปรุงพันธุ์มัน
ส าปะหลัง ที่ต่อเนื่องมาจากการคัดเลือกพันธุ์ครั้งที่ 2 ซึ่งปลูกคัดเลือกพันธุ์แบบต้นต่อแถว โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
คัดเลือกให้ได้พันธุ์ที่ดีกว่าพันธุ์มาตรฐานที่มีอยู่ในปัจจุบันเมื่อเก็บเกี่ยวที่อายุไม่เกิน 8 เดือน 

 
7. วิธีด าเนินการ                         

- อุปกรณ ์  
1. มันส าปะหลังพันธุ์ที่ผ่านการคดัเลือกครั้งที่ 2 (ลูกผสมปี 2555) จ านวน 82 พันธุ์  
2. มันส าปะหลังพันธุ์มาตรฐาน 2 พันธุ์ คือ พันธุ์ระยอง 5  และระยอง 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 5x8เมตร เก็บเก่ียวพ้ืนที่ 3x6.4 เมตร 



กรรมวิธี : ปลูกมันส าปะหลังพันธุ์ต่าง ๆ จ านวน 82 พันธุ์ และมีพันธุ์มาตรฐานที่ใช้เปรียบเทียบ 2 
พันธุ์ คือ ระยอง 5 และระยอง 9 เก็บเก่ียวเมื่ออายุ 8 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 8 เดือน วันที่ 19 มกราคม 2558 โดยเก็บเกี่ยวเฉพาะ 3 แถวกลาง และเว้นแถวริมโดยรอบ วัดการ
เจริญเติบโต ผลผลิต เปอร์เซ็นต์แป้ง และคัดเลือกพันธุ์ 

การบันทึกข้อมูล : บันทึกข้อมูล การเจริญเติบโต ความสูง จ านวนต้นเก็บเกี่ยว น้ าหนักหัวสด น้ าหนัก
ต้น ใบและเหง้า ค่าดัชนีเก็บเกี่ยว (harvest index) เปอร์เซ็นต์แป้ง ผลผลิตแป้ง ผลผลิตมันแห้ง และประเมิน
ลักษณะทรงต้น โดยประเมินเบื้องต้นอย่างง่ายด้วยสายตาโดยการให้คะแนน ดังนี้ 

ทรงต้น  : 1 = ไม่แตกกิ่ง ต้นตรง 
    2 = แตกกิ่งบ้างเล็กน้อย โดยแตก 1 ชั้น แต่มีระดับการแตกกิ่งสูง คือ ด้านปลายบน 

  3 = แตกกิ่งปานกลาง คือ แตกกิ่ง1 ชั้น แต่มีระดับการแตกก่ิงประมาณก่ึงกลางความ  
                 สูงหรือต่ ากว่า 

  4 = แตกกิ่งค่อนข้างมาก คือ แตกกิ่งมากกว่า 1 ชั้น แต่มุมการแตกกิ่งแคบ 
      5 = แตกกิ่งมาก คือ แตกกิ่งมากกว่า 1 ชั้น และมุมการแตกก่ิงกว้าง 

- เวลาและสถานที่ เริ่มต้น ตุลาคม 2556 สิ้นสุด กรกฎาคม 2558 
ณ ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 

 
8. ผลการทดลองและวิจารณ์   

เมื่อน าพันธุ์มันส าปะหลังที่ผ่านการคัดเลือกครั้งที่ 2 จ านวน 82 พันธุ์ น ามาปลูกเปรียบเทียบเบื้องต้น 
โดยมีพันธุ์มาตรฐานที่ใช้ตรวจสอบ คือ พันธุ์ระยอง 5  และระยอง 9  ผลการทดลอง พบว่า สามารถคัดเลือก
พันธุ์ ได้จ านวน 14 พันธุ์ ซึ่งมีลักษณะที่ส าคัญ ได้แก่ การให้ผลผลิต เปอร์เซ็นต์แป้ง ผลผลิตแป้งต่อต้น ผลผลิต
มันแห้งต่อต้น ดัชนีเก็บเกี่ยว และลักษณะทรงต้น เมื่อเก็บเกี่ยวที่อายุ 8 เดือน สูงกว่า/ใกล้เคียงกับพันธุ์
มาตรฐาน ดังแสดงในตารางที่ 1  

ผลผลิตหัวสด  พันธุ์ CMR55-125-1 ให้ผลผลิตหัวสดสูงสุด 3.56 กิโลกรัมต่อต้น รองลงมาเป็นพันธุ์ 
CMR55-158-82 CMR55-36-52 และ  CMR55-12-51 ให้ ผ ลผลิ ตหั วสด  3.45  3.22 และ  3.21 
กิโลกรัมต่อต้น ตามล าดับ ส่วนพันธุ์ที่เหลืออยู่ระหว่าง 2.03-3.02 กิโลกรัมต่อต้น เมื่อเปรียบเทียบกับพันธุ์
มาตรฐาน พันธุ์ระยอง 5 และระยอง 9 พบว่า ให้ผลผลิตหัวสด 2.13 และ 2.15 กิโลกรัมต่อต้น  



เปอร์เซ็นต์แป้ง  พันธุ์ CMR55-46-56 ให้เปอร์เซ็นต์แป้งสูงสุด คือ 33.10 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาเป็น
พันธุ์ CMR55-125-1  CMR55-158-82 และ CMR55-46-18 ให้เปอร์เซ็นต์แป้ง 30.70  30.55  และ 
29.95 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ  ส่วนพันธุ์ที่เหลืออยู่ระหว่าง 21.30-29.75เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบกับพันธุ์
มาตรฐาน พันธุ์ระยอง 5 และระยอง 9 พบว่า ให้เปอร์เซ็นต์แป้ง 22.25 และ 31.12เปอร์เซ็นต ์ 

ผลผลิตแป้ง  พันธุ์ CMR55-12-51 ให้ผลผลิตแป้งสูงสุด 1.06 กิโลกรัมต่อต้น รองลงมาเป็นพันธุ์ 
CMR55-38-2  CMR55-46-18 และ CMR55-09-6 ให้ผลผลิตแป้ง 0.91  0.89   และ 0.89 กิโลกรัมต่อ
ต้น ตามล าดับ ส่วนพันธุ์ที่เหลืออยู่ระหว่าง 0.56-0.88 กิโลกรัมต่อต้น เมื่อเปรียบเทียบกับพันธุ์มาตรฐานพันธุ์
ระยอง 5 และระยอง 9 พบว่า ให้ผลผลิตแป้ง 0.48 และ 0.67 กิโลกรัมต่อต้น 

ผลผลิตมันแห้ง  พันธุ์ CMR55-125-1 ให้ผลผลิตมันแห้งสูงสุด 1.430 กิโลกรัมต่อต้น รองลงมาเป็น
พันธุ์CMR55-36-52 CMR55-12-51  CMR55-74-3 และ CMR55-147-23 ให้ผลผลิตมันแห้ง 1.255 
1.235  1.205 และ 1.190 กิโลกรัมต่อต้น ตามล าดับ ส่วนพันธุ์ที่เหลืออยู่ระหว่าง 0.825-1.170 กิโลกรัม
ต่อต้น  เมื่อเปรียบเทียบกับพันธุ์มาตรฐานพันธุ์ระยอง 5 และระยอง 9 พบว่า ให้ผลผลิตมันแห้ง  0.750 และ 
0.880 กิโลกรัมต่อต้น    

ดัชนีเก็บเกี่ยว  พันธุ์ CMR55-158-82 ให้ค่าดัชนีเก็บเกี่ยวสูงสุด 0.78 รองลงมาเป็นพันธุ์ CMR55-
12-51  CMR55-46-56  และ CMR55-38-2  ให้ค่าดัชนีเก็บเก่ียว 0.74  0.73 และ 0.71 ตามล าดับ ส่วน
พันธุ์ที่เหลืออยู่ระหว่าง 0.59-0.69 เมื่อเปรียบเทียบกับพันธุ์มาตรฐานพันธุ์ระยอง 5  และระยอง 9 พบว่า ให้
ค่าดัชนีเก็บเก่ียว 0.71 และ 0.69 

ลักษณะทรงต้น  (plant type)  พบว่า มีอยู่ 9 พันธุ์ ที่ได้คะแนน 1 เท่ากับพันธุ์มาตรฐานพันธุ์ระยอง 9  
ซึ่งมีลักษณะทรงต้นตั้งตรงไม่แตกกิ่ง  และมี 5 พันธุ์ที่ได้คะแนน 2 คือ มีการแตกกิ่งเล็กน้อยและระดับที่แตกกิ่ง
อยู่สูงหรือสูงกว่ากึ่งหนึ่งของต้นเช่นเดียวกับพันธุ์ระยอง 5   

 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  

จากการน าพันธุ์มันส าปะหลังจ านวน 82 พันธุ์ ซึ่งเป็นลูกผสมปี 2555 มาเปรียบเทียบเบื้องต้นเพ่ือเก็บ
เกี่ยวอายุสั้น ในปี 2557/58  โดยใช้พันธุ์ระยอง 5  และระยอง 9  เป็นพันธุ์เปรียบเทียบ ปลูกทดลองที่
ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง เก็บเกี่ยวเมื่ออายุ  8 เดือน จากผลการทดลองได้ท าการคัดเลือกไว้ได้จ านวน 14 พันธุ์ 
ได้แก่  CMR55-08-8 CMR55-09-6 CMR55-09-22 CMR55-12-51 CMR55-20-64 CMR55-36-52 
CMR55-38-2 CMR55-46-18 CMR55-46-56 CMR55-74-3 CMR55-125-1 CMR55-147-23 
CMR55-154-114 และ CMR55-158-82  โดยให้น้ าหนักหัวสดเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.03-3.56 กิโลกรัมต่อต้น 
มีเปอร์เซ็นต์แป้งอยู่ระหว่าง 21.30-33.10 เปอร์เซ็นต์ ผลผลิตแป้งอยู่ระหว่าง 0.56-1.06  กิโลกรัมต่อต้น 
ผลผลิตมันแห้งอยู่ระหว่าง 0.83-1.43 กิโลกรัมต่อต้น ดัชนีเก็บเกี่ยวเฉลี่ยระหว่าง 0.59-0.78 และลักษณะ



ทรงต้นอยู่ในระดับ 1-2 คะแนน ในขณะที่พันธุ์มาตรฐานพันธุ์ระยอง 5  และระยอง 9 ให้น้ าหนักหัวสดเฉลี่ยต่อ
ระหว่าง 2.13-2.15 กิโลกรัมต่อต้น เปอร์เซ็นต์แป้งระหว่าง 22.25-31.12 เปอร์เซ็นต์ ผลผลิตแป้งเฉลี่ย
ระหว่าง 0.48-0.67  กิโลกรัมต่อต้น ผลผลิตมันแห้งเฉลี่ยระหว่าง 0.75-0.88 กิโลกรัมต่อต้น ดัชนีเก็บเกี่ยว
เฉลี่ยระหว่าง 0.69-0.71 และลักษณะทรงต้นอยู่ในระดับ 1-2 คะแนน 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

  น าพันธุ์ที่คัดเลือกได้เข้าเปรียบเทียบมาตรฐานพันธุ์มันส าปะหลังเพ่ือเก็บเกี่ยวอายุสั้นในปี 
2558/59 ซึ่งเป็นขั้นตอนต่อไปของการปรับปรุงพันธุ์มันส าปะหลัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางท่ี 1   ผลผลิตหัวสด ผลผลิตมันแห้ง เปอร์เซ็นต์แป้ง ผลผลิตแป้ง ดัชนีเก็บเก่ียว และ ลักษณะทรงต้น ของ   
พันธุ์มันส าปะหลัง ในการเปรียบเทียบพันธุ์มันส าปะหลังเบื้องต้น : เพ่ือเก็บเกี่ยวอายุสั้น (ลูกผสมปี 
2555) ณ ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง ปี 2557/58 
ปลูก : วันที่  20  พฤษภาคม 2557    เก็บเก่ียว :  วันที่ 19 มกราคม 2558 

ล าดับ 
พันธุ์ 

ผลผลิต (กิโลกรัม/ต้น) เปอร์เซ็นต์ 
แป้ง 

ผลผลิตแป้ง 
(กิโลกรัม/ต้น) 

H.I. 
 

ลักษณะ 
ทรงต้น ที ่    หัวสด       มันแห้ง 

1 CMR55-08-8 2.03 0.825 30.70a-f 0.62 0.68a-l 1 
2 CMR55-09-6 2.06 0.835 30.55a-f 0.63 0.63g-q 1 
3 CMR55-09-22 2.80 1.080 27.50a-l 0.77 0.69a-l 1 
4 CMR55-12-51 3.21 1.235 27.55a-l 0.89 0.74a-h 1 
5 CMR55-20-64 2.76 1.095 29.40a-h 0.81 0.64e-p 1 
6 CMR55-36-52 3.22 1.255 28.55a-k 0.91 0.64e-p 1 
7 CMR55-38-2 2.79 1.100 28.85a-j 0.80 0.71a-k 1 
8 CMR55-46-18 2.29 0.835 24.55c-q 0.56 0.59k-q 2 
9 CMR55-46-56 2.79 1.080 33.10a 0.84 0.73a-i 2 

10 CMR55-74-3 3.02 1.205 29.50a-h 0.89 0.69a-l 1 
11 CMR55-125-1 3.56 1.430 29.75a-g 1.06 0.66c-o 2 
12 CMR55-147-23 2.99 1.190 29.95a-g 0.88 0.68a-l 2 
13 CMR55-154-114 2.94 1.125 

 

27.75a-l 0.81 0.59a-q 2 
14 CMR55-158-82 3.45 1.170 

 

21.30l-r 0.73 0.78a 1 
 15 ระยอง 5 2.13 0.750 22.25i-r 0.48 0.71a-k 2 
16 ระยอง 9 2.15 0.880 31.12a-e 0.67 0.69a-l 1 

 MEAN 2.37
 2,

071
 8

10
 2

8.31
 5

96 

0.90 26.24 0.63 0.66  

 F-TEST ns ns ** ns **  

 cv (%) 36.38 36.41 11.88 36.82 7.96  
 
ค่าเฉลี่ยในสดมภ์เดียวกันท่ีมีตัวอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดยใช้วิธี  LSD  
ns = ไม่มคีวามแตกต่างกันทางสถติิ 
**  = แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง ที่ระดับความเชื่อมั่น 99 % 


