
 

การเพาะปลูกและดูแลรักษา 
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5.  พนัธุมันสําปะหลัง 

 นักวิชาการเกษตรไทย สนใจท่ีจะหามันสําปะหลังพนัธุใหมมาเปนเวลานานติดตอกันมา

กวา 60 ปแลว เร่ิมต้ังแต ทวน คมกฤส รายงานเร่ืองการปลูกมันสําปะหลังเพื่อใชทําแปงในจังหวัด

สงขลา ในวารสารกสิกร เม่ือ พ.ศ. 2480 มีการนําพันธุมันสําปะหลังมาจากตางประเทศ จากประเทศ

ฟลิปปนส และประเทศมาเลเซีย เพื่อนํามาเปรียบเทียบกับพันธุพื้นเมือง ท่ีสถานีกสิกรรม

ภาคใตในขณะน้ัน (ปจจุบันคือ ศูนยวิจัยยาง จังหวัดสงขลา) 

 การปรับปรุงพันธุมันสําปะหลัง   มีหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีสําคัญ คือ 

 1) สถาบันวิจัยพชืไร กรมวิชาการเกษตร มีศูนยวิจัยพืชไรระยอง ต้ังอยูท่ีตําบลหวยโปง 

อําเภอเมือง จังหวัดระยอง เปนศูนยวิจยัหลักในการสรางพันธุมันสําปะหลัง พันธุท่ีไดมาใชช่ือ พันธุ 

“ระยอง” หมายเลขตาง ๆ 

 2) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ภายใตการประสานโดยภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร มี

พันธุท่ีแนะนําออกมา คือ พันธุศรีราชา 1   เกษตรศาสตร 50   และหวยบง 60 และหวยบง 80  

 3) มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสําปะหลังแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กอต้ังเม่ือ พ.ศ. 2536 ดวยจดุมุงหมายท่ีจะพัฒนาการ

ผลิตและการคามันสําปะหลัง มูลนิธิฯ ใหการสนับสนุนการวิจยัพัฒนาพันธุมันสําปะหลัง ตลอดจน

ขยายและแจกจายพันธุมันสําปะหลังสูเกษตรกร 

 4) ศูนยเกษตรเขตรอนนานาชาติ (Centro  Internacional de Agricultura Tropical) ต้ังอยูท่ี

เมืองคาลี ประเทศโคลอมเบีย เปนศูนยกลางในการวจิัยและพฒันามันสําปะหลังนานาชาติ มีช่ือยอ

วาเซียท (CIAT) เซียทไดรวมมือในการปรับปรุงมันสําปะหลังกับประเทศไทย โดยต้ังสํานักงาน

สาขาสําหรับประเทศในทวปีเอเซียข้ึนท่ีประเทศไทย เม่ือ พ.ศ. 2526 เซียทไดสนับสนุนการพัฒนา

พันธุมันสําปะหลังไทยเปนอยางมากโดยพัฒนานักวิจยั มีนักวิชาการไทยที่ทําการวิจัยเกี่ยวกับ 

มันสําปะหลังจํานวนมากไดไปดูงาน ฝกงาน และรวมวิจัยท่ีศูนยฯ ประเทศโคลอมเบีย นอกจาก
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นั้นเซียทยังเปนแหลงรวมเชื้อพันธุกรรมมันสําปะหลัง จากทวีปอเมริกากลาง และอเมริกาใต 

เซียทไดสงพันธุและเช้ือพันธุกรรมมันสําปะหลังใหโครงการปรับปรุงพันธุมันสําปะหลังไทย

จํานวนมาก ซ่ึงเปนวัตถุดิบสําหรับการสรางพันธุใหม ๆ 

 ตอมาในป พ.ศ. 2551 เซียทไดลงนามในความรวมมือกับมูลนิธิสถาบันพัฒนามัน

สําปะหลังแหงประเทศไทยฯ เพื่อพัฒนาพันธุ waxy cassava โดยผสมระหวางพันธุท่ีมีลักษณะ

waxy กับพันธุทางการคาของไทย มีวัตถุประสงคที่จะคัดเลือกพันธุท่ีใหแปงลักษณะแปงขาว

เหนียว (waxy trait) 

 มันสําปะหลังพันธุใหมท่ีแนะนํามีดังนี ้

 พันธุของกรมวิชาการเกษตร 

 ระยอง 1   เม่ือ พ.ศ. 2518 

 ระยอง 3   เม่ือ พ.ศ. 2526 

 ระยอง 60  เม่ือ พ.ศ. 2530 

 ระยอง 90  เม่ือ พ.ศ. 2534 

 ระยอง 5   เม่ือ พ.ศ. 2537 

 ระยอง 72  เม่ือ พ.ศ. 2542 

 นอกจากนี้ ยังมีพันธุระยอง 7 และพันธุระยอง 9 อีกดวย 
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 พันธุของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 ศรีราชา   เม่ือ พ.ศ. 2533 

 เกษตรศาสตร 50  เม่ือ พ.ศ. 2536 

 หวยบง 60  เม่ือ พ.ศ. 2546 

 หวยบง 80  เม่ือ พ.ศ. 2551 

 

(1) พันธุระยอง 1 

 พันธุระยอง 1 เคยเปนพนัธุมันสําปะหลังท่ีสําคัญท่ีสุดของประเทศไทย  และสําคัญท่ีสุดใน

โลก  เพราะเคยเปนพนัธุเดยีวท่ีปลูกกันท่ัวประเทศจํานวน 8-10 ลานไร และผลผลิตของพันธุนี้ถูก

แปรรูปเปนผลิตภัณฑ เพื่อสงออกเปนมูลคาถึงปละสองหม่ืนลานบาท ผูเช่ียวชาญตางยอมรับกันวา  

การที่ประเทศไทยสามารถสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลังไดเปนอันดบัหนึ่งของโลก เนื่องมาจาก

ภาคเอกชนพฒันาโรงงานมีระบบการขนสงและขนถายมันสําปะหลังท่ีทันสมัย ภาครัฐบาลไดสราง

ระบบถนนท่ีสามารถลําเลียงหัวมันสดสูโรงงาน และลําเลียงผลิตภัณฑสูทาเรือไดสะดวก ในขณะที่

เกษตรกรมีความชํานาญในการปลูก สภาพดินและลมฟาอากาศเหมาะสมกับการเพาะปลูก  

ปราศจากโรคและแมลงท่ีรายแรงท่ีจะเขาทําลายการปลูกมันสําปะหลัง แตท่ีสําคัญก็คือประเทศไทย

มีพันธุระยอง 1 ท่ีจัดวาเปนพันธุท่ีด ี ท่ีใหผลผลิตสูงปานกลาง ปรับตัวไดกวางขวาง ลําตนสูงใหญ

และตรง งอกไดดีท้ังในฤดูแลงและฝน หัวสีขาวเปนกระจุกถอนงาย ทําใหการปลูกมันสําปะหลังใน

อดีตของประเทศไทยประสบความสําเร็จ สามารถขยายพื้นท่ีปลูกออกไปไดตามความตองการของ

ตลาดตางประเทศ 

 กอนท่ีจะมีพันธุใหมต้ังแต พ.ศ. 2526 นัน้ เกษตรกรไทยปลูกมันสําปะหลังสงเขาโรงงาน

เพียงพนัธุเดียว คือ พันธุพืน้เมือง หรือเรียกช่ือเปนทางการวา พันธุระยอง 1 ท่ีตองกลาวถึงพันธุนี้

อยางละเอียด เพราะวาเคยเปนพันธุท่ีมีความสําคัญมาก พันธุระยอง 1 มาจากท่ีใด เม่ือไรไมปรากฏ
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หลักฐานแนชัด กรมวิชาการเกษตรไดคัดเลือกพันธุจากพันธุพื้นเมือง และต้ังช่ือพันธุเปนทางการวา 

พันธุ “ระยอง 1” ต้ังแต พ.ศ. 2518        

 พันธุระยอง 1 นี้   ในสภาพท่ีเหมาะสมสามารถใหผลผลิตปานกลางระดับ 3-5 ตัน/ไร   หาก

เก็บเกีย่วในชวงตนฤดูฝนในเดือนเมษายน-พฤษภาคม จะมีแปงในหัวอยูในระดับปานกลาง

ประมาณ 18% ลักษณะท่ัว ๆ ไปของพันธุระยอง 1 นี้ก็คือ ลําตนคอนขางตรงมีสีเงิน แตกกิ่งนอย   

กานใบมีสีเขียวเหลือบแดง เปลือกหัวมีสีน้ําตาลออน (ครีม) เนื้อหวัมีสีขาวนวล มีรสขม มีกรด

ไฮโดรไซยานคิในหวัสูง ไมเหมาะท่ีใชหวัสดเปนอาหารมนุษยโดยตรง เหมาะสําหรับเปนพันธุเพือ่

แปรรูปในโรงงานมันเสนหรือแปง 

 ถึงแมปจจุบันเกษตรกรจะปลูกพันธุระยอง 1 กันนอยมากก็ตาม แตสายเลือดของพันธุ

ระยอง 1 ก็ยังคงอยู เพราะเปนแมของพันธุเกษตรศาสตร 50 และระยอง 72 เปนพอของพันธุระยอง

60  และเปนปูของพันธุหวยบง 60 เปนตน ดังรายละเอียดของแตละพนัธุท่ีจะแสดงตอไป 

(2) พันธุระยอง 3 

 พันธุนี้เปนมันสําปะหลังพันธุแรกท่ีผลิตข้ึนมาสงเสริม เม่ือ พ.ศ. 2526 เกิดจากการผสม

พันธุระหวางพันธุ M.Mex55 กับพันธุ M.Ven307 โดยเซียทนําเมล็ดมาปลูกคัดเลือกในประเทศไทย 

ชวงป พ.ศ. 2518-2524 พนัธุนี้มีลักษณะเดนคือ ผลผลิตหัวสดใกลเคียงกับพันธุระยอง 1 แตมี

ปริมาณแปงในหัวสูงถึง 23.5% ในขณะที่พันธุระยอง 1 ปลูกเปรียบเทียบ มีแปงในหวัเฉล่ียเพยีง 

19.8% ทําใหผลผลิตแปง มันแหง และราคาสูงกวาพันธุระยอง 1 

 ทางราชการและสมาคมการคามันสําปะหลังไทยเคยสงเสริมใหเกษตรกรปลูกพันธุ

ระยอง 3 เปนอยางมาก แตก็ไมประสบความสําเร็จเกษตรกรไมนิยมพันธุนี้ เนื่องมาจากพันธุ

ระยอง 3 นี้ ลักษณะตนเต้ีย ขนาดตนเล็ก ปกคลุมวัชพืชไดไมดี ขยายพันธุไดนอย ในสภาพไร

ของเกษตรกรดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า พันธุระยอง 3 จึงมีตนขนาดเล็กมาก 
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(3) พันธุระยอง 60 

 เปนพันธุท่ีกรมวิชาการเกษตรรับรองพันธุและสงเสริม ในป พ.ศ. 2530  เปนลูกของพันธุ    

Mcol1684  ผสมกับพันธุระยอง 1   มีลักษณะเดนคือ  ผลผลิตหัวสดสูงกวาพันธุระยอง 1 ไมวาเกบ็

เกี่ยวท่ีอาย ุ 8 เดือน หรือ 12 เดือน ปริมาณแปงในหวัไมสูงนัก แตสูงกวาพันธุระยอง 1 เล็กนอย   

ทอนพันธุงอกดี  แตกกิ่งนอย  ลําตนสูงทรงตนสวย 

 อยางไรก็ตาม พันธุระยอง 60 ไมเปนท่ีนยิมของเกษตรกรนัก   อาจจะเปนเพราะปริมาณ

แปงในหัวไมสูง เม่ือเปรียบเทียบกับพนัธุรุนใหม นอกจากนั้นโรงงานแปงมันสําปะหลังก็ไมนยิม

เพราะเนื้อหัวมีสีครีม  เวลาสกัดแปงออกมาสีจะไมขาว 

(4) พันธุระยอง 90 

 พันธุระยอง 90 เปนลูกผสมของพันธุ CMC76   ซ่ึงมาจากประเทศโคลอมเบียกับพนัธุ V43   

จากเวอรจินสไอสแลนด แนะนําสงเสริมพันธุเม่ือ พ.ศ. 2534 พันธุระยอง 90 นี้มีลักษณะเดนคือ 

ผลผลิตสูงและมีปริมาณแปงในหวัสูง ซ่ึงเปนท่ีตองการของโรงงานแปงมันสําปะหลัง จุดออนของ

พันธุนี้ คือ ทอนพันธุหลังจากการเก็บเกี่ยวควรจะรีบนําไปปลูกใหเร็วท่ีสุด หากเก็บไวประมาณ 3 

อาทิตยเปนตนไป จะเสียความงอกอยางรวดเร็ว ซ่ึงพันธุดีพันธุอ่ืนทอนพันธุไมเสียความงอกเร็ว

เทานี ้  

(5) พันธุระยอง 5 

 เปนพันธุมันสําปะหลังของกรมวิชาการเกษตรท่ีแนะนํา เม่ือ พ.ศ. 2537 เปนลูกผสม

ระหวาง 27-77-10 กับพันธุระยอง 3 เปนพันธุท่ีใหผลผลิตสูง และมีปริมาณแปงในหัวสูง ทอนพนัธุ

งอกด ี  ปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมตาง ๆ ไดดี หวัอวนส้ันเก็บเกี่ยวไดงาย   

(6) พันธุระยอง 72 

 พันธุระยอง 72 เปนพันธุท่ีกรมวิชาการเกษตรแนะนําสงเสริม เม่ือ พ.ศ. 2542 เกิดจากการ

ผสมระหวางระยอง 1 กับพันธุระยอง 5 พนัธุระยอง 72 นี้ใหผลผลิตหวัสดคอนขางสูงคือ หัวสดสูง



- 27 - 

 

กวาพนัธุระยอง 1 ระยอง 5 และระยอง 90 ในเกือบทุกสภาพแวดลอม โดยท่ัวไปหัวสดมีปริมาณ

แปงสูงกวาพนัธุระยอง 1 แตตํ่ากวาพันธุระยอง 5 เกษตรศาสตร 50 และระยอง 90 นอกจากนัน้

ลักษณะของทอนพันธุงอกด ีลําตนตรงสูงใหญ ทรงตนสวย 

 อยางไรก็ตาม  พันธุนี้มีขอจาํกัดท่ีปริมาณแปงในหัวท่ีไมสูงมากนกั  ทางราชการแนะนาํให

ปลูกเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื  ไมสงเสริมใหปลูกในภาคตะวนัออก  ดังรายละเอียดผลผลิต  

และปริมาณแปงในหัวและลักษณะประจําพันธุเปรียบเทียบกับพนัธุอ่ืน ๆ ท่ีแสดงไวในตารางท่ี 2  

 มันสําปะหลังพันธุระยอง 72 มีลักษณะเดนคือ ทอนพันธุงอกด ี เจริญเติบโตไดเร็ว คลุม

วัชพืชไดด ีทรงตนสูงใหญต้ังตรง ตัดตนสะดวก ผลผลิตสูง การตัดเหงาทําไดสะดวก ลักษณะพันธุ

เปนท่ีตองการของเกษตรกร แตพันธุนี้มีขอจํากัดคือ หัวสดมีแปงปานกลาง ไมเหมาะสมกับการทํา

มันเสน แตหากใชเปนวัตถุดบิสําหรับโรงงานแปงไมมีปญหา พันธุนี้เหมาะสําหรับดินรวนปนทราย  

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เก็บเกีย่วในฤดูแลงและอยูไมเกิน 1 ป เกษตรกรที่จะปลูกพันธุระยอง

72 นี้ ควรมีตลาดท่ีแนนอน  เชน อยูใกลโรงงานแปงมันสําปะหลังและมีขอตกลงกันลวงหนา 

(7) พันธุศรีราชา 1 

 พันธุศรีราชา 1 เปนพันธุท่ีพัฒนาโดยนกัวิชาการจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แนะนํา

พันธุใหเกษตรกรปลูกเม่ือ พ.ศ. 2533 พันธุนี้เปนลูกผสมระหวางพันธุ MKU 2-162 กับพันธุระยอง 

1 พันธุศรีราชา 1 เปนลูกของพันธุระยอง 1 ท่ียังคงรักษาคุณสมบัติของพันธุระยอง 1 ไวคือ ทอน

พันธุงอกด ีทรงตนสูงใหญ แตกก่ิงนอย คลุมวัชพืชไดด ีผลผลิตหัวสดใกลเคียงกับพนัธุระยอง 1 แต

หัวสดของพนัธุศรีราชา 1 มีปริมาณแปงสูง ทําใหผลผลิตมันแหงและผลผลิตแปงสูงกวาพนัธุระยอง 

1 อยู 14%  และ 26% ตามลําดับ   

 อยางไรก็ตาม เนื่องจากผลผลิตหัวสดไมเดนกวาพันธุระยอง 1 ประจวบกับในระยะหลังมี

พันธุเกษตรศาสตร 50 ออกมาในป พ.ศ. 2536 จึงขาดความสนใจท่ีจะสงเสริมพันธุศรีราชา 1 พันธุนี้

จึงไมมีความสําคัญมากนัก 
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(8) พันธุเกษตรศาสตร 50 

 เปนผลงานวิจยัรวมกนัของ 3 หนวยงาน คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรมวิชาการเกษตร   

และศูนยเกษตรเขตรอนนานาชาติหรือเซียท พันธุนี้เกดิจากการผสมพันธุระหวางพนัธุระยอง 1 กับ

พันธุระยอง 90 และเนื่องในวาระครบรอบ 50 ป ใน พ.ศ. 2535 ของการกอต้ัง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  จึงต้ังช่ือพันธุนี้วา “เกษตรศาสตร 50” 

 พันธุเกษตรศาสตร 50  มีลักษณะเดนคือ  ผลผลิตสูง  ปริมาณแปงในหัวสูง  และยังคง

ลักษณะเดนของพันธุระยอง 1 ไว  คือ ทอนพันธุงอกด ี  ลําตนสูงใหญคลุมวัชพืชไดดี  หวัเปนกลุม

ขุดเก็บเกีย่วสะดวก พันธุนีไ้ดรับการสงเสริมและเปนท่ีตองการของเกษตรกรมาก ปจจุบันเปนพันธุ

ท่ีนิยมมากท่ีสุดในประเทศไทย  

(9) พันธุหวยบง 60 

 พันธุหวยบง 60 เปนมันสําปะหลังพันธุใหมท่ีพัฒนาโดยความรวมมือของนักวิชาการ

จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และมูลนิธิสถาบันพัฒนามันสําปะหลังแหงประเทศไทย   

พันธุนี้เกิดจากการผสมพันธุระหวางพันธุระยอง 5 กับพันธุเกษตรศาสตร 50 แนะนําและ

สงเสริมพันธุ ในป พ.ศ. 2546 

 ลักษณะเดนของพันธุหวยบง 60 ใหผลผลิตหัวสดสูงกวาพันธุเกษตรศาสตร 50 และมี

แปงในหัวสูงกวาพันธุเกษตรศาสตร 50 เล็กนอย สามารถปลูกไดท่ัวเขตปลูกมันสําปะหลัง

และนํามาสกัดแปงจากหัวสดไดมาก แปงมีสีขาวและมีความหนืดสูง เหมาะสมกับ

อุตสาหกรรมแปงและอุตสาหกรรมตอเนื่อง นอกจากนั้นพันธุนี้ยังมีคุณสมบัติท่ีทอนพันธุงอก

ดี ลําตนสูงใหญ สามารถคลุมวัชพืชไดดี  
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(10) พันธุหวยบง 80 

 มันสําปะหลังพันธุ “หวยบง 80" เปนมันสําปะหลังพันธุใหมท่ีพฒันาโดยความรวมมือ

ระหวางมูลนิธิสถาบันพัฒนามันสําปะหลังแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตน 

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี กับภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

พันธุหวยบง 80 เปนช่ือพันธุ แสดงถึงท่ีต้ังของสถาบันพัฒนามันสําปะหลัง ภายใตมูลนิธิ 

สถาบันพัฒนามันสําปะหลังแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารีท่ีตําบลหวยบง อําเภอดานขุนทด จ. นครราชสีมา เพื่อเฉลิมพระเกยีรติเนื่องใน

โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัฯ ลักษณะเดน

พันธุหวยบง 80 เปนพันธุท่ีมีแปงเฉล่ียสูงถึง 27.3% ซ่ึงสูงกวาพนัธุเกษตรศาสตร 50 และหวยบง 60 

ผลผลิตหัวสดใกลเคียงกับพนัธุหวยบง 60 แตสูงกวา เกษตรศาสตร 50 มีลักษณะทรงตนสูง แตกกิ่ง

นอยสะดวกตอการเก็บเกีย่วและเก็บตนพนัธุ เพื่อใชในการปลูกตอไป นอกจากนีย้งัเหมาะกับการใช

แปรรูปทํามันเสน แปง และเอทานอล 
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ตารางที่ 2 ลักษณะประจาํพันธุมันสําปะหลัง 

 

ลักษณะพันธุ 

ชื่อพันธุ 

ระยอง 1 ระยอง 3 ระยอง 60 ระยอง 90 ระยอง 5 
ระยอง 

72 
ระยอง 7 ระยอง 9 หวยบง 60 หวยบง 80 

เกษตรศาสตร 

50 

สีตน เขียวเงิน 
น้ําตาล

ออน 
น้ําตาลออน 

น้ําตาลอม

สม 

น้ําตาลอม

เขียว 
เขียวเงิน 

น้ําตาล

ออน 

น้ําตาลอม

เหลือง 
เขียวเงิน เขียวเงิน เขียวเงิน 

สีกานใบ 
เขียวปน

มวง 

เขียวออน

ปนแดง 

เขียวออนปน

แดง 
เขียวออน แดงเขม แดงเขม 

เขียวออน

ปนแดง 

เขียวออน

อมชมพู 
เขียวอมมวง เขียวอมแดง เขียวอมมวง 

สียอดออน 
มวง,มีขน

เล็กๆ 
มวงออน เขียวอมน้ําตาล เขียวออน 

เขียวอม

น้ําตาล 
มวง 

เขียวอม

น้ําตาล 
เขียวออน มวงออน เขียวออน 

มวง (ไมมี

ขน) 

ความสูงตน(ซ.ม.) 200-300 130-180 175-250 160-200 170-220 200 195 160-190 180-250 200-250 200-300 

ระดับการแตกกิ่งแรก สูง ต่ํา คอนขางสูง สูง สูง 
คอนขาง

สูง 
นอย นอย คอนขางสูง คอนขางสูง สูง 

จํานวนแตกกิ่ง สี

เปลือกหัว 

นอย 

น้ําตาล

ออน 

มาก 
ปานกลาง 

น้ําตาลออน 

มาก 

น้ําตาล

เขม 

นอย 

น้ําตาล

ออน 

ปาน

กลาง 

นอย 

น้ําตาล

ออน 

นอย 

น้ําตาลออน 

ปานกลาง 

น้ําตาลออน 

นอย น้ําตาล

ออน 

นอย น้ําตาล

ออน 

สีเนื้อหัว ขาว ขาว ขาวครีม ขาว ขาว ขาว ขาว ขาว ขาว ขาว ขาว 
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบผลผลิตหัวสดและปริมาณแปงของพันธุมันสําปะหลังที่นยิมปลูกกับพนัธุหวยบง 80 เฉลี่ยจาก 70 แปลงทดลอง ในป 2542-2549 

 

พันธุ 

ผลผลิต (ก.ก./ไร) 

ปริมาณแปง (%) ปริมาณมันแหง (%) 

ผลผลิตแปรรูป (กก./ไร) 

หัวสด หัวแหง มันเสน แปง 

หวยบง 80 4,935 1,929 27.3 39.0 2,243(2)
 1,347 

หวยบง 60 5,010 1,870 25.6 37.3 2,174 1,282 

เกษตรศาสตร 50 4,797 1,796 25.5 37.4 2,088 1,223 

ระยอง 5 4,464 1,686 24.0 37.7 1,960 1,071 

ระยอง 72(1) 4,852 1,654 21.9 34 1,923 933 

ระยอง 90(1) 3,892 1,445 24.4 37.1 1,680 949 

(1) เฉลี่ยจาก 58 แปลง 

(2) มันเสนคํานวณที่ความชื้น 14% 

 
ที่มา : โครงการวิจัยมันสําปะหลัง ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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 มันสําปะหลังพันธุ "หวยบง 80" เปนมันสําปะหลังพันธุใหม เม่ือไดรับพันธุหวยบง 80 นี้

แลว กอนขยายปลูกเปนจํานวนมาก ควรจะทดลองปลูกเปรียบเทียบพันธุดีพันธุอ่ืนท่ีใชอยู หาก

ไดรับผลผลิตสูงกวา หรือมีลักษณะอ่ืน ๆ เปนท่ีนาพอใจ จึงขยายการปลูกตอไป การท่ีจะปลูกมัน

สําปะหลังพันธุ "หวยบง 80" ใหไดผลผลิตสูงควรใสปุยสูตร 15-7-18 หรือสูตร 16-8-16 หรือ 15-

15-15 อัตรา 25-50 กิโลกรัม/ไร หลังปลูก 1-2 เดือน (ในขณะท่ีดนิมีความช้ืน) หรือใสปุยคอก อัตรา 

500-1,000 กิโลกรัม/ไร หวานกอนพรวนดนิปลูก และไมควรเก็บเกี่ยวมันสําปะหลังท่ีมีอายุนอยกวา 

10 เดือน 

 ลักษณะประจาํพันธุมันสําปะหลังตาง ๆ  เชน สีตน  สีกานใบ สียอดออน  ตลอดจน 

ผลผลิตตอไร % แปง ฯลฯ สําหรับพันธุท่ีสําคัญ รวมท้ังระยอง 7 และระยอง 9 ไดสรุปเปน 

ตารางท่ี 2 ลักษณะประจําพันธุเหลานี้ สามารถนําไปใชในการคัดเลือกพันธุท่ีเหมาะสมตอ 

การปลูกได นอกจากนี้ไดมีการศึกษาเปรียบเทียบพนัธุตาง ๆ โดยภาควิชาพืชไร คณะเกษตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ผลการศึกษาไดแสดงในตารางท่ี 3 ซ่ึงไดจากการทดลอง รวมท้ังส้ิน 70 

แปลง ในระหวางป 2542-2549  จะเหน็ไดวาพันธุหวยบง 80 มีผลผลิตท่ีเปนหวัแหง ผลผลิตแปรรูป

เปนมันเสนและแปงสูงกวาพนัธุอ่ืน  

 

                                     

 

 

 


