
 

  

พันธุมันสําปะหลงั 
และการเตรียมทอนพันธุมันสําปะหลัง 

พันธุท่ีไดรับการรับรอง 
 มันสําปะหลังทุกพันธุที่ไดรับการรับรองมีความสามารถใหผลผลิตเกิน  15  ตันตอไร  ไดทั้งสิ้นแต
ตองเลือกใชใหเหมาะสมกับสภาพทองที่และการจัดการ 

มันสําปะหลังพันธุระยอง 5  (CMR25-105-112) 
เปนลูกผสมระหวางพันธุ  27-77-10  กับพันธุระยอง  3  ผสมพันธุขึ้นในป  2525 
 

 
 
ลักษณะเดน 
 -  ยอดออนสีมวงออน  มีใบสีเขียวเขม  ตนสีเขียวอมน้ําตาล  มีความสูงเฉลี่ย  1.70  เมตร 
 -  หัวอวนสั้น  เปลือกหัวสีน้ําตาลออน  เนื้อสีขาว 
 -  ผลผลิตหัวสดเฉลี่ยจากทัว่ประเทศ  4.42  ตันตอไร 
 -  ผลผลิตเฉลี่ย  จากแปลง  มทส.  12.44  ตันตอไร 
 -  เปอรเซ็นตแปงเฉลี่ยในฤดฝูน  23%  ฤดูแลง  26% 
 
 
 
 

 



 

  

ขอด ี ขอเสีย 
1.  มีความแข็งแรง 
2.  ปรับตัวเขากับ  ส่ิงแวดลอมไดกวาง 
3.  หัวดกจํานวนหวัเฉลี่ย  10.3  หัวตอกอ 
4.  ทนโรคทนแมลง 
5.  ปลูกระยะชิดไดด ี
6.  สามารถปลูกในดินทรายจดัไดด ี

1.  เปอรเซ็นตแปงคอนขางต่าํ  โดยเฉพาะในฤดูฝน 
2.  มีอาการใบไหม  เมื่อเขาฤดูหนาวและแลง 

 

 
มันสําปะหลังพันธุระยอง 7  
ไดจากการผสมขามพันธุระหวางพันธุ CMR30-71-25 กับพันธุ OMR29-20-118  ในป  2535  ที่ศูนยวิจัยพืช
ไรระยอง  ตําบลหวยโปง  อําเภอเมือง  จังหวัดระยอง  ไดผานการคัดเลือกพันธุที่ศูนยวิจัยพืชไรระยอง  และ
ทําการประเมินพันธุที่ศูนยวิจัยพืชไร  สถานีทดลองพืชไร  และไรเกษตรกร  รวม  13  จังหวัด  แปลงทดลอง
รวม  51  แปลง  ระยะเวลาการทดลอง  12  ป  ตั้งแตป  พ.ศ.  2535 – 2547 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลักษณะเดน 
 -  มีใบสีเขียวออน  ใบยอดสีเขียวออน กานใบสีเขียวออน 
 -  ลําตนสีน้ําตาลออน  ตั้งตรง  ไมโคงงอ  ไมแตกกิ่ง  สูง  180  ซม. 
 -  หัวเปลือกสีครีม  เนื้อหัวสีขาว ไมมีกานหัว 
 -  ผลผลิตเฉลี่ย  6.30  ตันตอไร 
 -  แปงเฉลี่ยในฤดูฝน  27.2%   
 

ขอด ี ขอเสีย 
1.  ลําตนตรง  ใชทําพันธุไดมาก 
2.  ปลูกไดดีทัง้ตนฝนและปลายฝน 
3.  งอกเร็ว  ประมาณ  5  วันหลังปลูก 
4.  ใหผลผลิตและปริมาณแปงสูงกวาพันธุมาตรฐานทั่วไป 

ยังไมมีขอมูล 
 
 

 

 



 

  

ขอควรระวัง 
 ถาปลูกในดินที่มีความอุดมสมบูรณต่ําและเกิดภาวะแลงยาวนาน  หลังจากไดรับน้ําฝนอีกครั้งจะเกิด
การแตกตาตามลําตนมากกวาในสภาพปกติ  ดังนั้น  การนําลําตนดังกลาวไปเปนทอนพันธุ  ควรปลูกในขณะ
ที่ดินมีความชื้นสูง  จะไดตนมันสําปะหลังที่มีเปอรเซ็นตการอยูรอดสูงเหมือนกับใชทอนพันธุสภาพปกติ 

มันสําปะหลังพันธุระยอง 9  
เปนลูกผสมป 2535 ไดจากการผสมขามระหวางสายพันธุที่มีเปอรเซ็นตแปงสูง  2  สายพันธุ  คือ สายพันธุ 
CMR31-19-23 เปนแมและ OMR29-20-118 เปนพอ  ผสมพันธุและคัดเลือกพันธุที่ ศูนยวิจัยพืชไรระยอง  
และประเมินศักยภาพของพันธุในพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมทั้งสิ้น 38 แปลง
ทดลองระหวางป 2535-2542  พบวาสายพันธุระยอง 9 ใหผลผลิตแปง และผลผลิตมันแหงสูง ในป 2544-
2547  ศูนยวิจัยพืชไรระยองจึงรวมมือกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทยในการ
ประเมินผลผลิตเอทานอลจากสายพันธุระยอง9 รวมกับลูกผสมชุดเดียวกันนี้อีก 2 สายพันธุเปรียบเทียบกับ
พันธุมาตรฐานไดแก ระยอง 5  ระยอง 72  ระยอง 90 และเกษตรศาสตร  50  ในระดับหองปฏิบัติการ  แลว
คัดเลือกพันธุที่ใหผลผลิตเอทานอลสูงจากการทดลองระดับหองปฏิบัติการ 2 พันธุ คือ  พันธุระยอง 9 และ
พันธุระยอง 90 ไปทดลองผลิตเอทานอลในระดับโรงงานตนแบบขนาดกําลังผลิต 1,500  ลิตร  ที่ใชหัวสด
เปนวัตถุดิบ พบวา สายพันธุระยอง 9  ใหผลผลิตเอทานอลสูงกวาพันธุระยอง 90  สายพันธุระยอง 9 จึง
เหมาะสําหรับอุตสาหกรรมเอทานอล  และผลิตภัณฑแปรรูปอื่น ๆ  ไดแก แปงมัน มันเสน และมันอัดเม็ด 

ลักษณะเดน 
 -  ยอดออนสีเขียวออน  ใบสีเขียวออน  กานใบสีเขียวออนปนชมพ ู
 -  ลําตนสีน้ําตาลออนถึงสีน้ําตาลอมเหลือง  ลําตนสูงตรง  ปกตําไมคอยแตกกิ่ง  สูง  235  ซม. 
 -  หัวสีน้าํตาลออน  เนื้อหวัสีขาว  
 -  ผลผลิตเฉลี่ย  4.9  ตัน/ไร 
 -  เปอรเซ็นตแปงเฉลี่ยในฤดฝูน  27.2%  ในฤดูแลง  27.6% 
 



 

  

ขอด ี ขอเสีย 
1.  เปนพันธุที่เหมาะสมในการใชทําเอทานอล 
      เนื่องจากมแีปงสูง 
2.  ทรงตนดี  สูงตรง  ไดตนพันธุสําหรับขยายพนัธุ 
     ไดมาก 

1.  หากเก็บเกีย่วกอนอายุ  1  ป  จะใหผลผลิต่ํากวา  
      พันธุอ่ืนๆ  
2.  ควรปลูกในพื้นที่ที่มีปริมาณฝนสูงกวา  1,000  มม. 
 

 

ขอควรระวัง 
 ควรเก็บเกี่ยวเมื่ออายุประมาณ  1  ป  เนื่องจากสายพันธุระยอง  9  มีเปอรเซ็นตแปงสูงแตสะสม
น้ําหนักชา  ถาเก็บเกี่ยวเร็วจะใหผลผลิตหัวสดต่ํากวาพันธุมาตรฐานอื่นๆ   

มันสําปะหลังพันธุระยอง 72  
เปนพันธุลูกผสมที่ไดคัดจากการผสมระหวางพันธุระยอง 1 กับระยอง 5  เมื่อป  2533  ที่ศูนยวิจัยพืชไร
ระยอง แลวนํามาประเมินผลผลิต  ตามขั้นตอนของการปรับปรุงพันธุ ในศูนยวิจัยพืชไรระยองและ สถานี
ทดลองพืชไร  และแหลงปลูกตาง  ๆ  จนถึงป   2542  พบวาเปนพันธุที่ เหมาะสมที่จะปลูกในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ไดรับการพรับรองพันธุ ในป  2543 

 

 
 

 



 

  

ลักษณะเดน 
 -  ยอดออนสีมวง  ใบแกสีเขยีวเขม  และกานใบมีสีแดงเขม 
 -  ลําตนสีเขียวเงิน  ความสูงเฉลี่ย  2  เมตร  ลําตนตรง   
 -  เปลือกหวัสีขาวนวล  เนื้อสีขาว  
 -  ผลผลิตเฉลี่ยจากทัว่ประเทศ  5.09  ตัน/ไร 
 -  เปอรเซ็นตแปงเฉลี่ย  20.9% 
 

ขอด ี ขอเสีย 
1.  แข็งแรง  ทนแลง  ปรับตัวไดดีในสภาพแวดลอม 
     ทางภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
2.  ใหผลผลิตสูง 
3.  ทอนพันธุทนแลงไดดีกวาพันธุอ่ืนๆ  เพราะม ี
     อาหารสะสมมาก 
4.  ตนตรง  ทําใหสามารถตัดเปนทอนพันธุปลูกได 
     จํานวนมาก  และเขาทํางานในแปลงไดสะดวก 

1.  หากเก็บเกีย่วในฤดูฝน  หรือปลูกในดนิทรายที่มีการ 
     จัดการธาตอุาหารไมดี  จะทําใหเปอรเซ็นตแปงต่ํา 
2.  หัวมันไมชิดตน  สวนโคนของหัวเปนกานคอนขาง 
    ยาว  เมื่อถอนจะขาดอยูในดิน  ไมเหมาะปลูกใน 
    พื้นที่ที่เปนดินเหนียวจดั 

 

มันสําปะหลังพันธุระยอง  90 
ไดจากการผสมพันธุระหวางพันธุ  CMC76  และพันธุ V43  ในป 2521  ที่ศูนยวิจัยพืชไรระยอง หลังจากผาน
การคัดเลือกครั้งที่ 1 คร้ังที่ 2   และเปรียบเทียบพันธุเบื้องตน ที่ศูนยวิจัยพืชไรระยองแลว  นําไปเปรียบเทียบ
มาตรฐานพันธุ   เปรียบเทียบพันธุในทองถ่ิน เปรียบเทียบพันธุในไรกสิกร  และทดสอบพันธุในไรกสิกร  ใน
สถานีทดลอง และไรกสิกรจังหวัดตาง ๆ  



 

  

 
ลักษณะเดน 
 -  ยอดออนสีเขียวออน   ใบสีเขียวเขม  และกานใบมีสีเขยีวออน    
 -  ลําตนออนสีเขียว  ลําตนแกสีน้ําตาล  กิ่งโคง  ความสูงเฉลี่ย  1.65  เมตร 
 -  หัวยาวเรียว มีหัวตอกอมาก  เปลือกหวัสีน้ําตาลเขม  เนือ้สีขาว  
 -  ผลผลิตเฉลี่ยจากทัว่ประเทศ  3.96  ตัน/ไร 
 -  เปอรเซ็นตแปงเฉลี่ยในฤดฝูน  25%  ฤดูแลง  30% 
 

ขอด ี ขอเสีย 
1.  ออกหัวงาย  เสี้ยนนอยแมอายุหวัมาก 
2.  มีแปงสูง  ในทุกฤด ู
3.  ผลผลิตสูงมาก  เมื่อดินด ี
      

1.  ไมทนสภาพดินเลว 
2.  ตนทํามุมกวาง  แตกกิ่งเกะกะ 
3.  กิ่งพันธุโคง  มีอายุเก็บรักษาสั้นประมาณ  1-2   
     สัปดาห 

ขอควรระวัง 
 1.  ไมเหมาะสมกับแหลงที่มแีมลงหวี่ขาวแพรระบาด 
 2.  ตนพันธุไมควรเก็บไวนานเกิด  2  สัปดาหกอนนําไปปลูก  เพราะจะเสื่อมคุณภาพ 
 

เกษตรศาสตร 50  (MKUC 28-77-3) 
เปนลูกผสมระหวางพนัธุระยอง  1  และพันธุระยอง  90  ผสมขึ้นในป  2527 

 



 

  

 
 
ลักษณะเดน 
 -  ยอดออนสีเขียว   ใบสีเขยีวอมมวง    
 -  ตนสีเทาเงิน  ลําตนยาวโคง  ความสูงตนเฉลี่ย  1.8 – 2.5  เมตร 
 -  แตกกิ่งระดบัแรกที่ความสูง  80 – 150  เซนติเมตร 
 -  หัวยาวเรียวมีขนาดสม่ําเสมอ  เปลือกหัวสีน้ําตาล  เนื้อสีขาว  
 -  ผลผลิตเฉลี่ย 3.6 – 4.0  ตัน/ไร 
 -  เปอรเซ็นตแปงเฉลี่ยในฤดฝูน  23.3%  ในฤดูแลง  28% 
 -  ตนพันธุเก็บไวไดนานประมาณ  30  วนัหลังจากตัดตน 
 

ขอด ี ขอเสีย 
1.  มีความแข็งแรงปรับตัวกบัสิ่งแวดลอมไดกวาง 
2.  ทนโรค  แมลง 
3.  ลําตนยาวใชทําพันธุไดมาก  ความงอกดี 
4.  กิ่งพันธุมีอายุการเก็บรักษาไดนาน  4-5  สัปดาห 

1.  ลําตนโคง  ยาวเกะกะ  เขาทํางานยาก 
2.  กินปุยมาก 

 

 
 
 
 



 

  

พันธุหวยบง 60   
เปนพันธุที่พัฒนาโดยความรวมมือของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  และมูลนิธิสถาบันพัฒนามันสําปะหลัง
แหงประเทศไทย  ไดจากการผสมระหวางพันธุระยอง 5 กับพันธุเกษตรศาสตร 50 เมื่อป พ.ศ.2534 ผานการ
ประเมินผลผลิตมากกวา  30  การทดลอง  ไดรับพระราชทานชื่อพันธุจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารีวา “หวยบง  60”  รับรองพันธุโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเมื่อวันที่  11  มีนาคม  2546 

 
ลักษณะเดน 
 -  ยอดออนสีมวงออน  ใบและกานสีเขยีวปนมวง     ใบมขีนออน 
 -  ลําตนสีเขียวเงิน  ตนสูง  180 – 200  เซนติเมตร  แตกกิง่แรกระดับ  90-140  เซนติเมตร 
 -  หัวยาวเรียว  มีลักษณะคอดเปนปลองเล็กนอย  เปลือกหัวสีน้ําตาลออน  เนื้อสีขาว 

-   ผลผลิตเฉลี่ย  5.0 – 6.4  ตัน/ไร 
 -  แปงเฉลี่ย  25.4%   
 

ขอด ี ขอเสีย 
1.  กิ่งพันธุเกบ็รักษาไดคอนขางนาน  (3-4 สัปดาห) 
2.  ความงอกสงู 
3.  แปงสูง  คุณภาพแปงด ี

1.  ลําตนสั้น  ใชทําพันธุไดนอย 
2.  มีเสี้ยนในหัวมาก  เมื่ออายุมาก 

 

 

 

  



 

  

มันสําปะหลังพันธุใหมท่ีนาสนใจ 
มันสําปะหลังพันธุ CMR 43-40-82 
ผสมขึ้นเมื่อป  2543 

 
ลักษณะเดน 
 -  ใบสีเขียวเขม  ใบออนสีน้าํตาล 
 -  ลําตนตั้งตรง  ทํามุมระหวางตนแคบ  สีน้ําตาลเขม  ไมแตกกิ่ง 
 -  หัวอวนสัน  ดก 

-  ผลผลิตเฉลี่ยจากแปลงทดลองที่  มทส.  12.12  ตัน/ไร 
 -  เปอรเซ็นตแปง  26.50%   

ขอด ี ขอเสีย 
1.  ลําตนยาวตรง  ใชทําพันธุไดมาก  เขาทํางานงาย 
2.  หัวส้ัน  ดก  ขนาดกลาง  ปลูกระยะชิดไดด ี
3.  เปอรเซ็นตแปง คอนขางสูง 
4.  ใบหนาแนน  ขมวัชพืชไดด ี

1.  กิ่งพันธุมีอายุเก็บรักษาไมนาน 

 

 



 

  

พันธุ CMR 43-08-89 
ผสมขึ้นเมื่อป  2543 

 
 
ลักษณะเดน 
 -  ใบสีเขียวเขม  ใบออนสีเขียวใบดกหนา 
 -  ลําตนตั้งตรง  ทํามุมระหวางตนแคบ  สีเขียว  แตกกิ่งทีร่ะดับ  2  เมตร 
 -  หัวยาวมาก  ดก 

-  ผลผลิตเฉลี่ยจากแปลงทดลองที่  มทส.  15.20  ตัน/ไร 
 -  เปอรเซ็นตแปง  22.50%   
 

ขอด ี ขอเสีย 
1.  ลําตนยาวตรง  ใชทําพันธุไดมาก  เขาทํางานงาย 
2.  ผลผลิตสูงมาก 
3.  ใบหนาแนน  ขมวัชพืชไดด ี

1.  เปอรเซ็นตแปงคอนขางต่าํ 

 

 

 



 

  

พันธุหวยบง 80 
เปนลูกผสมระหวางพนัธุระยอง 5 และพันธุเกษตรศาสตร 50 ณ สถานีวิจยัศรีราชา จ.ชลบุรี ในป 2535 โดยมี
ขั้นตอนการคดัเลือกและทดสอบ ดังนี้ 

พ.ศ. 2535-2537 ทําการปลูกคัดเลือกเหลือ 204 สายพันธุ 
พ.ศ. 2538-2541 ปลูกเปรียบเทียบพันธุเบื้องตน เปรียบเทยีบในทองถ่ิน 
พ.ศ. 2542-2549 ปลูกเปรียบเทียบในทองถ่ินและในไรเกษตรกร รวมทัง้หมด 70 แปลง ทดลองใน 

10 จังหวดั 

 
ท่ีมา : มูลนิธิสถาบันพัฒนามนัสําปะหลังแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี (2551), WWW 
ลักษณะเดน 

- ยอดสีเขียวออน 
- สีเปลือกหัว น้ําตาลออน 
- ลําตนสูง แตกกิ่งนอย 
- เปอรเซ็นตแปง 27.3%   
- เหมาะกับการใชแปรรูปทํามันเสน แปง และเอทานอล 

ขอแนะนําในการปลูก 
มันสําปะหลังพันธุ "หวยบง 80" เปนมันสําปะหลังพันธุใหม เมื่อไดรับพันธุหวยบง 80 นี้แลว กอน

ขยายปลูกเปนจํานวนมาก ควรจะทดลอง ปลูกเปรียบเทียบพันธุดีพันธุ อ่ืนที่ใชอยู เชน ผลผลิต หรือลักษณะ
อ่ืน ๆ ของพันธุจนพอใจ  ลักษณะของสายพันธุนี้จะแตกกิ่งนอย และลําตนคอนขางจะตรงมากกวาพันธุหวย
บง 60 และพันธุเกษตรศาสตร 50 ทําใหสะดวกตอการตัดเก็บทอนพันธุและสามารถเพิ่มจํานวนตนปลูกตอไร
ใหสูงขึ้นได (ถ่ีขึ้น)  เปนพันธุที่มีแปงเฉลี่ยสูง ซ่ึงสูงกวาพันธุ เกษตรศาสตร 50 และ หวยบง 60 ผลผลิตหัว
สดใกลเคียงกับพันธุ หวยบง 60 แตสูงกวาเกษตรศาสตร 50 นอกจากนั้น การที่จะปลูกใหไดผลผลิตสูงควร
ใสปุยสูตร 15-7-18 หรือสูตร 16-8-16 หรือ 15-15-15 อัตรา 25-50 กิโลกรัม/ไร หลังปลูก 1-2 เดือน (ในขณะ
ที่ดินมีความ ชื้น) หรือใสปุยคอก อัตรา 500-1,000 กิดลกรัม/ไร หวานกอนพรวนดินปลูก และไมควรเก็บ
เกี่ยวมันสําปะหลังอายุนอยกวา 10 เดือน 

  



 

  

พันธุมันสําปะหลงั 
มันสําปะหลังพันธุระยอง 5 (CMR25-105-112) 
 

 
 
มันสําปะหลังพันธุระยอง 7 

 

ลักษณะหัว 

ลักษณะหัว 

ลักษณะตน 

ลักษณะตน ลักษณะยอด 

ลักษณะใบ 



 

  

มันสําปะหลังพันธุระยอง 9 
 

 
มันสําปะหลังพันธุระยอง 72 
 

 
 

ลักษณะหัว 

ลักษณะหัว 

ลักษณะตน 

ลักษณะใบ ลักษณะทรงตน 

ลักษณะยอด 



 

  

มันสําปะหลังพันธุระยอง 90 
 

 
เกษตรศาสตร 50 (MKUC 28-77-3) 
 

 

 

ลักษณะหัว 

ลักษณะหัว 

ลักษณะทรงตน ลักษณะยอด 

ลักษณะทรงตน ลักษณะยอด 



 

  

หวยบง 60  

 
มันสําปะหลังพันธุ CMR 43-40-82 

 

 

ลักษณะหัว ลักษณะยอด 

 

 

ลักษณะหัว 

ลักษณะทรงตน 

ลักษณะยอด 

ลักษณะทรงตน 

 



 

  

พันธุ CMR 43-08-89 

 
 
 
 
 

 

 

ลักษณะทรงตน 

ลักษณะหัว 

ลักษณะยอด 


