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บทที่ 2
มันสำ�ปะหลังพันธุ์ที่ดีกว่�มีหรือไม่

 “มนัสำ�ปะหลงัพนัธุพ์ืน้เมอืง” เปน็ผลลพัธจ์�กก�รคดัเลอืกโดย
เกษตรกรหล�ยชั่วอ�ยุคน บ�งพันธุ์เป็นพันธุ์ดั้งเดิมในพื้นที่ บ�งพันธุ์ถูก
นำ�ม�พร้อมกับก�รค้�ข�ยข้�มภูมิภ�ค พันธุ์มันสำ�ปะหลังเหล่�นี้จะแตก 
ต่�งกันไปในแต่ละแหล่ง และเกษตรกรอ�จจะทำ�ก�รปลูกหล�ยพันธุ์และ 
คัดเลือกพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูง อร่อย เปลือกปอกง่�ย หรือคุณลักษณะ 
อื่นๆ เช่น คว�มต้�นโรคหรือแมลงบ�งชนิด เกษตรกรมักจะเต็มใจในก�ร
ทำ�แปลงทดลองพันธุ์ใหม่ๆ ที่จะช่วยเพิ่มผลผลิตและร�ยได้โดยไม่ต้อง 
ลงทนุเพิม่ อย�่งไรกต็�ม มนัสำ�ปะหลงับ�งพนัธุท่ี์นำ�ม�ปลกูในแหลง่ท่ีไกล 
จ�กแหล่งกำ�เนิดมักจะไม่ประสบคว�มสำ�เร็จ มันสำ�ปะหลังน้อยพันธุ์ม�ก
ที่ส�ม�รถปลูกได้ดีในทุกสภ�พแวดล้อม ดังนั้น จึงต้องมีก�รทดสอบ
พันธุ์มันสำ�ปะหลังสำ�หรับดินและสภ�พภูมิอ�ก�ศในพื้นที่ที่จะทำ�ก�รปลูก  
ตลอดจนวัตถุประสงค์ก�รนำ�ไปใช้ เช่น เป็นอ�ห�รมนุษย์ อ�ห�รสัตว์ 
หรืออุตส�หกรรม 

 ศูนย์เกษตรเขตร้อนน�น�ช�ติ (International Center for 
Tropical Agriculture: CIAT) ประเทศโคลัมเบียได้รวบรวมเชื้อพันธุกรรม 
(germplasm) มันสำ�ปะหลังไว้ม�กกว่� 6,000 ส�ยพันธุ์ เพื่อบริก�รให้
สถ�บันวิจัยระดับช�ติและระดับน�น�ช�ตินำ�ไปใช้ในโครงก�รวิจัยคัดเลือก
ปรับปรุงพันธุ์ ก�รผสมพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์มักจะมีวัตถุประสงค์เพื่อ
คัดเลือกพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงมีประม�ณแป้งสูง มีคว�มต้�นท�นต่อโรค
และแมลงแตล่ะชนดิ และทนท�นตอ่คว�มแหง้แลง้ ดนิเลว หรอืทนตอ่สภ�พ
อ�ก�ศเย็น

 มันสำ�ปะหลังหล�ยพันธุ์ที่ใช้ปลูกสำ�หรับเป็นอ�ห�รมนุษย์ เพื่อ
ประกอบอ�ห�รต�่งประเภทหรอืต่�งรสช�ต ิเกษตรกรบนเก�ะชว�ประเทศ
อนิโดนเีซยีมกี�รปลกูมนัสำ�ปะหลงัหล�ยพนัธุ ์ซึง่ได้คัดเลือกปรับปรุงในชว่ง 
2-3 ศตวรรษที่ผ่�นม� โดยแต่ละพันธุ์จะปลูกบนสภ�พดินและภูมิอ�ก�ศ 
ที่ต่�งกันไป แต่ในประเทศไทยที่มีก�รปลูกมันสำ�ปะหลังเพื่ออุตส�หกรรม

CIAT  ได้เก็บรวบรวมพันธุ์มันสำ�ปะหลังม�กกว่� 
6,000 ส�ยพันธุ์ โดยปลูกและรักษ�ไว้ในหลอดทดลอง

ในห้องทดลองจนกว่�จะนำ�ออกไปทดสอบในไร่
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เป็นหลัก จึงมีก�รใช้พันธุ์มันสำ�ปะหลังน้อยส�ยพันธุ์ โดยในช่วง 20 ปี 
ระหว่�งปี 2513-2533 มีก�รปลูกมันสำ�ปะหลังพันธุ์เดียวคือพันธุ์ระยอง 1 
ในพื้นที่ 6.25 ล้�นไร่ ก�รพึ่งพ�พันธุ์มันสำ�ปะหลังเพียงพันธุ์เดียวเป็นเรื่อง
ที่อันตร�ย เพร�ะอ�จเกิดภ�วะที่พันธุ์อ่อนแอต่อโรคหรือแมลงใหม่ๆ อย่�ง
กระทันหัน ด้วยเหตุนี้ นักวิจัยไทยจึงได้พัฒน�พันธุ์ แจกจ่�ย และส่งเสริม
พันธุ์มันสำ�ปะหลังพันธุ์ดีใหม่ๆ ในปัจจุบันแทบจะห�มันสำ�ปะหลังพันธุ์ระยอง 
1 ไม่ได้ในประเทศไทย เพร�ะเกษตรกรหันไปใช้พันธุ์ใหม่ๆ ที่ให้ผลผลิตสูงกว่� 
ผลผลติเฉล่ียมันสำ�ปะหลงัของไทยไดเ้พิม่ขึน้อย�่งเห็นไดช้ดั จ�ก 2.08-2.24 
ตนั/ไร ่ในปี 2538 เปน็ 3.68 ตนั/ไร่ ในป ี2552 ขอ้มูลในต�ร�งที ่2.1 แสดง
ให้เห็นว่�พันธุ์ใหม่ๆ มีบทบ�ทสำ�คัญ ในก�รเพิ่มผลผลิตในประเทศไทย แต่ 
ก�รจดัก�รผลติพชืโดยเฉพ�ะอย�่งยิง่ก�รใชปุ้ย๋เคม ีก�รควบคมุก�รชะล�้ง
พังทล�ยของดิน และก�รควบคุมกำ�จัดวัชพืชอย่�งใกล้ชิด ก็ล้วนเป็นปัจจัย
ที่สำ�คัญเท่�เทียมกัน

 ตั้งแต่ปี 2518 นักวิจัยพันธุ์ในประเทศต่�งๆ ในเอเชียได้พัฒน�
พันธุ์มันสำ�ปะหลังเพื่อคุณลักษณะเฉพ�ะอย่�ง เช่น รสช�ดดี ผลผลิต
สูง ปริม�ณแป้งสะสมสูง พันธุ์เบ�เก็บเกี่ยวได้เร็ว และยังมีก�รพัฒน�
พันธุ์เพ่ือสองวัตถุประสงค์ คือใช้ได้ทั้งบริโภคสดและแปรรูปเป็นแป้งหรือ                
เอท�นอล พันธุ์ใหม่ๆ เกือบทุกพันธุ์มีพันธุกรรมม�จ�กล�ตินอเมริก� เพร�ะ
เป็นก�รผสมข้�มระหว่�งพันธุ์พื้นเมืองกับเชื้อพันธุ์จ�กแถบล�ตินอเมริก�ที่ 
CIAT ได้มอบเมล็ดพันธุ์แก่นักปรับปรุงพันธุ์ที่ร่วมง�นอย่�งใกล้ชิดภ�ยใต้

ต�ร�งที่ 2.1 ก�รเปลี่ยนแปลงของผลผลิตมันสำ�ปะหลังในประเทศไทยระหว่�งปี 2533-2552 ที่เป็นผลจ�กก�รยอมรับพันธุ์ใหม่ๆ 
และใช้วิธีก�รปฏิบัติดูแลรักษ�ที่ดีกว่�

ปี
พื้นที่ปลูกมันสำ�ปะหลัง

พันธุ์ใหม่ๆ (%)

ผลผลิตเฉลี่ย
(ตัน/ไร่)

ข้อสังเกต

2533 1.1 2.22 เกือบไม่มีการใช้พันธุ์ใหม่ๆ
2538 13.0 2.08 เพียงบางส่วนใช้พันธุ์ใหม่ๆ 

2546 97.8 3.09
เกือบ 100% มีการใช้พันธุ์ใหม่ๆ และปรับปรุงวิธีการเขต
กรรมบางอย่าง

2552 ประมาณ 99% 3.63
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงด้านพันธุ์ แต่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธี
การเขตกรรมเป็นหลัก พร้อมกับมีการใช้ปุ๋ยเคมีร้อยละ 80

ในก�รผลิตพันธุ์มันสำ�ปะหลังใหม่ๆ นักปรับปรุงพันธุ์จะ
ต้องนำ�ละอองเกสรจ�กดอกตัวผู้ (ภ�พล่�ง) ไปป้�ย

บนยอดเกสรตัวเมีย (ภ�พบน) จ�กนั้นจะนำ�เมล็ดที่ได้ไป
ปลูกทดสอบเปรียบเทียบกับพันธุ์เดิมที่มีอยู่ หรือพันธุ์ใหม่

พันธุ์อื่นๆ
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โครงก�รปรับปรุงพันธุ์มันสำ�ปะหลังในประเทศต่�งๆ ในเอเชีย เนื่องจ�ก
แถบล�ตินอเมริก�เป็นแหล่งกำ�เนิดของมันสำ�ปะหลัง จึงมีพันธุกรรม 
มันสำ�ปะหลังที่หล�กหล�ยม�กกว่�ในแถบเอเชีย ก�รนำ�เชื้อพันธุกรรมเข้�
ม�สู่ทวีปเอเชียจึงทำ�ให้ก�รพัฒน�พันธุ์ให้ได้คุณลักษณะต่�งๆ ที่ต้องก�ร
รวดเร็วขึ้น

 อดีตที่ผ่�นม� หล�ยประเทศในเอเชียมีก�รคัดเลือกส�ยพันธุ์
พ้ืนเมืองจำ�นวนม�กเพ่ือใช้ปลูก ซึ่งเกือบจะทุกส�ยพันธุ์มักจะถูกเรียกว่� 
“พันธุ์หว�น” และปลูกเพื่อก�รบริโภคโดยตรงเป็นหลัก พันธุ์บริโภคสดจะมี
ปริม�ณน้ำ�หนักแห้งและปริม�ณแป้งในระดับกล�งๆ และคว�มเป็นพิษจ�ก
ส�รไฮโดรเจนไซย�ไนดอ์ยูใ่นระดบัต่ำ� ต�ร�งที ่2.2 แสดงพนัธุมั์นสำ�ปะหลงั
สำ�หรับบริโภคสด

 ปัจจุบันมีพันธุ์มันสำ�ปะหลังหล�ยส�ยพันธุ์ท่ีใช้ปลูกเพ่ือบริโภค
และ/หรือเพื่ออุตส�หกรรม ก�รคัดเลือกปรับปรุงพันธุ์เพื่ออุตส�หกรรมจะ
เนน้ก�รใหผ้ลผลติและปรมิ�ณแปง้สงู แตพ่นัธุเ์หล�่นีจ้ะมรีะดบัคว�มเปน็พษิ
จ�กส�รไฮโดรเจนไซย�ไนด์สูงเช่นกัน หรือที่เรียกว่� “พันธุ์ขม” เนื่องจ�ก
มีรสขมแม้ว่�จะผ่�นก�รปรุงแล้ว ต�ร�งที่ 2.3 แสดงพันธุ์มันสำ�ปะหลัง
อุตส�หกรรมที่นิยมปลูก

 ต�ร�งที่ 2.2 และ 2.3 แสดงร�ยชื่อพันธุ์ ปีที่มีก�รนำ�ออกม�ใช้
ปลูก และลักษณะเด่นประจำ�พันธุ์ เกษตรกรส�ม�รถขอรับท่อนพันธุ์เหล่�นี้
ไดจ้�กแหลง่ภ�ยในของแตล่ะประเทศของตนเอง ต�มลกัษณะคว�มตอ้งก�ร
เพ่ือนำ�ไปปลูกเปรียบเทียบกับพันธุ์เดิมที่ใช้อยู่ ก�รยอมรับพันธุ์ใหม่ๆ ที่ให้
ผลผลิตสูงกว่�ช่วยให้ผลผลิตเฉลี่ยมันสำ�ปะหลังเพิ่มขึ้นในหล�ยๆ ประเทศ

โครงก�รปรับปรุงพันธุ์มันสำ�ปะหลังระดับช�ติใน
หล�ยประเทศในเอเชียจะมีก�รเก็บรวบรวมพันธุ์
มันสำ�ปะหลังจำ�นวนม�กทั้งปลูกในไร่และในหลอด

ทดลองในห้องทดลอง

นักวิจัยตรวจสอบก�รเจริญเติบโตและลักษณะ
โครงสร้�งของพันธุ์ต่�งๆ ที่ทำ�ก�รทดสอบในไร่
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ตารางที่ 2.2 พันธุ์มันสำาปะหลังที่เหมาะสมสำาหรับบิโภคสดที่มีการปลูก หรือ แนะนำาในทวีปเอเชีย และลักษณะประจำาพันธุ์ที่สำาคัญ

ประเทศ ชื่อพันธุ์ ปีที่ปล่อยพันธุ์ ลักษณะเด่น
กัมพูชา Damlong Kor - คุณภาพอาหารดี

Damlong Mi - คุณภาพอาหารดี

จีน Bread cassava - ผลผลิตต่ำา ปริมาณแป้งสูง คุณภาพอาหารใช้ได้

SC 102 - ผลผลิตต่ำา ปริมาณแป้งสูง คุณภาพอาหารใช้ได้

SC 6068 2523 ผลผลิตต่ำา ปริมาณแป้งสูง คุณภาพอาหารใช้ได้

SC 9 = yolk cassava 2548
ผลผลิตสูง ปริมาณแป้งสูง มีเบต้าคาโรทีนสูง คุณภาพ
อาหารใช้ได้

ติมอร์ ตะวัน
ออก

Mantega - คุณภาพอาหารดี มีเบต้าคาโรทีนสูง

Lesu - คุณภาพอาหารดี

Ai Luka 2 2550 ผลผลิตสูง คุณภาพอาหารดี

Ai Luka 4 = Gading 2550 ผลผลิตสูง คุณภาพอาหารดี

อินเดีย M4 - คุณภาพอาหารดี ผลผลิตค่อนข้างต่ำา

Sree Visakham 2540 มีเบต้าคาโรทีนสูง เหมาะสำาหรับปลูกใต้ต้นมะพร้าว

Kalpaka 2539 ลงหัวเร็ว คุณภาพการปรุงอาหารดี 

Sree Jaya 2541
พันธุ์เบาเก็บเกี่ยวได้เร็ว คุณภาพการปรุงอาหารดี เหมาะ
สำาหรับปลูกหมุนเวียนในนาข้าว

Sree Vijaya 2541
ลงหัวเร็ว มีเบต้าคาโรทีน เหมาะสำาหรับปลูกหมุนเวียนในนา
ข้าว

Sree Rekha 2543
ผลผลิตสูง มีเบต้าคาโรทีน เหมาะสำาหรับทั้งพื้นที่ลุ่มและพื้นที่
ดอน

Sree Prabha 2543
ผลผลิตสูง มีเบต้าคาโรทีน เหมาะสำาหรับทั้งพื้นที่ลุ่ม และ
พื้นที่ดอน

Vellayani Hraswa 2545
ลงหัวเร็ว คุณภาพการปรุงอาหารดี เหมาะสำาหรับปลูก
หมุนเวียนในนาข้าว

(ตอ่)
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ประเทศ ชื่อพันธุ์ ปีที่ปล่อยพันธุ์ ลักษณะเด่น
อินโดนีเซีย Adira 1 2521 ผลผลิตสูง คุณภาพอาหารดี 

Malang 2 2523 ผลผลิตสูง หวาน

Darul Hidayah 2541 ผลผลิตสูง หวาน ปรับตัวได้เฉพาะพื้นที่

Litbang UK2 2555 ผลผลิตสูง ผลผลิตเอทานอลสูง ลงหัวเร็ว หวาน
มาเลเซีย Medan - พันธุ์ดั้งเดิมที่นิยมบริโภคสด เหมาะสำาหรับการนึ่ง

Sri Pontian 2546 สามารถบริโภคได้ เหมาะสำาหรับทำาขนมขบเคี้ยว
ฟิลิปปินส์ Golden Yellow - คุณภาพอาหารดี มีเบต้าคาโรทีนสูง

VC-2 2531 ผลผลิตสูง สามารถบริโภคได้

VC-3 2533 ใช้ได้ทั้งสองวัตถุประสงค์

VC-4 2533 ผลผลิตสูง ใช้ได้ทั้งสองวัตถุประสงค์

PSB Cv-11 2538 ใช้ได้ทั้งสองวัตถุประสงค์

PSB Cv-12 2538 ใช้ได้ทั้งสองวัตถุประสงค์

PSB Cv-15 2542 ใช้ได้ทั้งสองวัตถุประสงค์

NSIC Cv-48= R 72 2556 ผลผลิตสูง ทนแล้ง ใช้ได้ทั้งสองวัตถุประสงค์
ไทย ห้านาที - ผลผลิตค่อนข้างต่ำา คุณภาพอาหารดี

ระยอง 2 2527 คุณภาพอาหารดี เหมาะสำาหรับทำาขนมขบเคี้ยว
เวียดนาม Vinh Phu - คุณภาพอาหารดี

Gon - คุณภาพอาหารดี 

Nep - คุณภาพอาหารดี เนื้อเหนียวเล็กน้อย

Ba Trang - คุณภาพอาหารดี ลงหัวเร็ว

KM 95 2538 ผลผลิตสูง ใช้ได้ทั้งสองวัตถุประสงค์

KM 95-3 2541 ผลผลิตสูง ใช้ได้ทั้งสองวัตถุประสงค์

KM 98-7 2541 ผลผลิตสูง ใช้ได้ทั้งสองวัตถุประสงค์

KM 98-1 2548 ผลผลิตสูง ใช้ได้ทั้งสองวัตถุประสงค์

KM 140 2550 ผลผลิตสูง ใช้ได้ทั้งสองวัตถุประสงค์ ลงหัวเร็ว

KM 98-5 2551 ผลผลิตสูง ใช้ได้ทั้งสองวัตถุประสงค์ ลงหัวเร็ว
* เบต้าคาโรทีน (β-carotene) คือสารที่แปรสภาพเป็นวิตามิน เอ ในอาหารมนุษย์

(ตอ่)
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ประเทศ ชื่อพันธุ์ ปีที่ปล่อยพันธุ์ ลักษณะเด่น
กัมพูชา Damlong narrow leaf - ผลผลิตสูง

Malaysia = KU 50 1) ผลผลิตสูง ปริมาณแป้งสูง

จีน SC 201 - ผลผลิตสูง เหมาะสำาหรับดินอุดมสมบูรณ์ต่ำา
SC 205 - ผลผลิตสูง เหมาะสำาหรับดินอุดมสมบูรณ์สูง
Nanzhi 188 2530 ผลผลิตสูง ไม่ทนความหนาวเย็น
Nanzhi 199 2530 ผลผลิตสูง ปริมาณแป้งสูง
SC 124 2531 ผลผลิตสูง ทนความหนาวเย็น
SC 8002 2537 ผลผลิตสูง 
SC 8013 2537 ผลผลิตสูง ต้านทานพายุไต้ฝุ่น
GR 891 2541 ผลผลิตสูง ปริมาณแป้งสูง
GR 911 2541 ผลผลิตสูง 
SC 5 2545 ผลผลิตสูง ต้านทานพายุไต้ฝุ่น
SC 6 2545 ปริมาณแป้งสูง ต้านทานพายุไต้ฝุ่น
SC 7 2548 ผลผลิตสูง 
SC 8 2548 ผลผลิตสูง
SC 10 2549 ผลผลิตสูง ทนความหนาวเย็น
Gui Re 3 2549 ผลผลิตสูง ปริมาณแป้งสูง
Gui Re 4 2551 ผลผลิตสูง 
SC 11 = MBra 900 2552 ผลผลิตสูง 

อินเดีย H-97 2514 ผลผลิตสูง ปริมาณแป้งสูง

H-165 2514 อายุเก็บเกี่ยวสั้น ต้นตรง เหมาะสำาหรับปลูกใต้ต้นมะพร้าว

H-226 2514 ผลผลิตสูง ปริมาณแป้งสูง เหมาะสำาหรับการแปรรูป

Co-1 = ME-7 2519 ปริมาณแป้งสูง ทนต่อโรคใบด่าง(CMD)2) เหมาะสำาหรับ
การแปรรูป

Sree Sahya 2520 ผลผลิตสูง ทนแล้ง

Co-2 2528 ทนแล้ง ทนต่อโรคใบด่าง(CMD) และโรครากเน่า

ตารางที่ 2.3 พันธุ์มันสำาปะหลังสำาหรับการแปรรูปที่ปลูกในเอเชีย และลักษณะประจำาพันธุ์

(ตอ่)
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ประเทศ ชื่อพันธุ์ ปีที่ปล่อยพันธุ์ ลักษณะเด่น
อินเดีย Sree Prakash 2520 อายุเก็บเกี่ยวสั้น เหมาะสำาหรับปลูกหมุนเวียนในนาข้าว 

Co-3 2535
ทนต่อโรคใบด่าง(CMD) คุณภาพการปรุงอาหารดี เหมาะ
สำาหรับการแปรรูป

Nidhi 2536 อายุเก็บเกี่ยวสั้น เหมาะสำาหรับดินทรายตามแนวชายฝั่งทะเล
H-119 2538 อายุเก็บเกี่ยวสั้น
Sree Harsha 2539 ผลผลิตสูง ปริมาณแป้งสูง ทนแล้ง เหมาะสำาหรับการแปรรูป
Co-4 2545 ทนต่อโรคใบด่าง(CMD)ปริมาณแป้งสูง ลำาต้นตั้งตรง
Sree Padmanabha 2549 พันธุ์ที่ทนต่อทนต่อโรคใบด่าง(CMD) เป็นอันดับหนึ่ง ทนแล้ง

Sree Athulya 2549
ผลผลิตสูง ปริมาณแป้งสูง มีโครโมโซม 3 ชุด(Triploid) 
เหมาะสำาหรับการแปรรูป

Sree Apoorva 2549
ผลผลิตสูง ปริมาณแป้งสูง มีโครโมโซม 3 ชุด(Triploid) 
เหมาะสำาหรับการแปรรูป

อินโดนีเซีย Adira 2 2521 ผลผลิตสูง รสขม
Adira 4 2530 ผลผลิตสูง รสขม
Malang 1 2535 ผลผลิตสูง รสขม
UJ-3 = Thai = Rayong 
60

2543 ผลผลิตสูง ลงหัวเร็ว รสขมมาก

UJ-5 = เกษตรศาสตร์  = 
KU 50

2543 ผลผลิตสูง ปริมาณแป้งสูง

Malang 4 2544 ผลผลิตสูง รสขม
Malang 6 2544 ผลผลิตสูง รสขม

มาเลเซีย
Black Twig -

พันธุ์ที่ปลูกเป็นการค้าเพื่อผลิตแป้ง มีการปรับตัวกับสภาพ
แวดล้อมได้ดีมาก

Sri Kanji 1 2546 ผลผลิตสูง ปริมาณแป้งค่อนข้างสูง
Sri Kanji 2 2546 ผลผลิตสูง ปริมาณแป้งค่อนข้างสูง

ฟิลิปปินส์ Lakan - ผลผลิตสูง 

VC-1 2529 ผลผลิตสูง

VC-3 2533 ใช้ได้ทั้งสองวัตถุประสงค์

VC-4 2533 ผลผลิตสูง ใช้ได้ทั้งสองวัตถุประสงค์

VC-5 2533 ผลผลิตสูง รสขม

(ตอ่)

(ตอ่)
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ประเทศ ชื่อพันธุ์ ปีที่ปล่อยพันธุ์ ลักษณะเด่น

ฟิลิปปินส์ PSB Cv-11 2539 ใช้ได้ทั้งสองวัตถุประสงค์ 
PSB Cv 12 2538 ใช้ได้ทั้งสองวัตถุประสงค์
PSB Cv-15 2542 ใช้ได้ทั้งสองวัตถุประสงค์
PSB Cv-19 2543 ต้�นท�นไร
NSIC Cv-22=KU 50 2551 ผลผลิตสูง ปริม�ณแป้งสูง
NSIC Cv-48=R 72 2556 ผลผลิตสูง ทนแล้ง

ไทย ระยอง 1 - ผลผลิตสูง ปริม�ณแป้งค่อนข้�งต่ำ�
ระยอง 3 2526 ปริม�ณแป้งสูง แตกกิ่งก้�นม�ก
ระยอง 60 2530 ผลผลิตสูง ลงหัวเร็ว รสขมม�ก
ศรีร�ช� 1 2534 ปร มิ�ณแปง้ส งู
ระยอง 90 2534 ปร มิ�ณแปง้ส งู ผลผล ติคอ่นข�้งส งู
เกษตรศ�สตร์ 50 (KU 50) 2535 ผลผลิตสูง ปริม�ณแป้งสูง
ระยอง 5 2537 ผลผลิตค่อนข้�งสูง ปริม�ณแป้งสูง
ระยอง 72 2542 ผลผลิตสูง ทนแล้ง
ห้วยบง 60 2546 ผลผลิตสูง ปริม�ณแป้งสูง
ระยอง 7 2548 ผลผลิตสูง ปริม�ณแป้งสูง
ระยอง 9 2548 ผลผลิตสูง ปริม�ณแป้งสูง ผลผลิตเอท�นอลสูง
ห้วยบง 80 2551 ผลผลิตสูง ปริม�ณแป้งสูง
ระยอง 11 2554 ปริม�ณแป้งสูง ผลผลิตสูง
ระยอง 86-13 2556 ปริม�ณแป้งสูง ผลผลิตสูง

เวียดน�ม La Tre = SC 205 - ผลผลิตสูง เหม�ะที่จะปลูกในดินดี

KM 60 (ระยอง 60) 2536 ผลผลิตสูง  ลงหัวเร็ว รสขมม�ก

KM 94 (เกษตรศ�สตร์ 50) 2538 ผลผลิตสูง ปริม�ณแป้งสูง

SM 937-26 2538 ผลผลิตสูง ปริม�ณแป้งสูง

KM 95 2538 ผลผลิตสูง ใช้ได้ทั้งสองวัตถุประสงค์

KM 95-3 2541 ผลผลิตสูง ใช้ได้ทั้งสองวัตถุประสงค์

KM 98-7 2541 ผลผลิตสูง ใช้ได้ทั้งสองวัตถุประสงค์

KM 98-1 2548 ผลผลิตสูง ใช้ได้ทั้งสองวัตถุประสงค์

KM 140 2550 ผลผลิตสูง ใช้ได้ทั้งสองวัตถุประสงค์ ลงหัวเร็ว

(ตอ่)

(ตอ่)
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ประเทศ ชื่อพันธุ์ ปีที่ปล่อยพันธุ์ ลักษณะเด่น

เวียดน�ม KM 98-53) 2551 ผลผลิตสูง ใช้ได้ทั้งสองวัตถุประสงค์

Sa21-12 2555 ผลผลิตสูง ปริม�ณแป้งสูง

Sa06 2555 ผลผลิตสูง ปริม�ณแป้งสูง

KM 419 2556 ผลผลิตสูง ปริม�ณแป้งสูง

HL-S10 2556 ผลผลิตสูง ลงหัวเร็ว

HL-S11 2556 ผลผลิตสูง ปริม�ณแป้งสูง ลงหัวเร็ว

KM 101 2556 ผลผลิตสูง ลงหัวเร็ว
1)  จังหวัดในภาคตะวันออกนำาพันธุ์มาจากเวียดนาม และจังหวัดในภาคตะวันตกนำาพันธุ์มาจากประเทศไทย 
   แต่ไม่เคยมีการประกาศพันธุ์ส่งเสริมเป็นทางการ
2)  CMD = Cassava Mosaic Disease โรคใบใบด่างที่เกิดจากเชื้อไวรัส
3)  KM 98-5 เป็นพันธุ์ที่ใช้ในจังหวัดเตย์นิม (Tay Nimh) และดองไน (Dong Nai)

มันสำ�ปะหลังพันธุ์ต่�งๆ อ�จมีลักษณะแตกต่�งกันม�ก เกษตรกรในประเทศกัมพูช�ทดสอบพันธุ์ใหม่ๆ ในไร่ของตนเองใน
ง�นวิจัยแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม (FPR)

(ตอ่)




