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ABSTRACT: Branching of cassava is one of the factors controlling inflorescence development. 
Different varieties have different frequency of flowering when planted in different locations. The 
main purpose of this study was to identify branching behavior of three cassava varieties, viz., 
Huaybong 80 (HB80), Huaybong 90 (HB90) and MKUC 50–2–60 and interaction effect between 
varieties and stem source on branching when planted in two locations, Tapioca Development 
Institute, Nakhon Ratchasima province and Kao Hin Son, Chachoengsao province. Cassava stems 
were chosen from four different locations, two farmer fields and two cassava research stations. 
The first experiment (expt. 1) was conducted using a Split-plot in RCBD with four replications, 
during the early rainy season (ER), of 2016–2017. The second experimental (expt. 2) was laid 
out in 3 x 2 x 2 Factorial arrangement in RCBD with four replications during the ER of 2017–2018. 
At both locations, branching of cassava was highly significant different (P < 0.05). HB80 variety 
exhibited the greatest branching percentage, 80–87% in expt. 1 and 43–69% in expt. 2, whereas 
HB90 did not branch at all. The results show that varieties, sources of stem, location and varieties 
by location interactions significantly affect the level of branching. Early branching varieties among 
non–branching varieties are sometimes preferred by breeders to produce botanical seeds for 
selection of new genotypes to meet desirable objectives.
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บทคัดย่อ

การแตกกิ่งเป็นปัจจัยหน่ึงที่มีผลต่อการ
ออกดอกของมนัส�าปะหลงั เมือ่น�าไปปลกูในต่างสถานที่
จะมีการแตกกิ่งแตกต่างกัน การศึกษาครั้งน้ีจึงมี
วัตถุประสงค์เพือ่ศกึษาความแตกต่างของการแตกกิง่ใน
มันส�าปะหลังทั้ง 3 พันธุ ์ ได้แก่ พันธุ ์ห้วยบง 80  
พันธุ์ห้วยบง 90 และสายพันธุ ์ MKUC50–2–60  
และศึกษาอิทธิพลร่วมระหว่างพันธุ์และแหล่งที่มา 
ของท่อนพันธุ ์ต ่อการแตกกิ่งของมันส�าปะหลังใน  
2 สถานทีป่ลูก โดยได้น�าท่อนพนัธุม์นัส�าปะหลงัมาจาก 
4 สถานที่ที่แตกต่างกัน ได้แก่ แปลงของเกษตรกร  
2 แปลง และแปลงของสถานวีจัิย 2 แปลง การทดลอง
แรกวางแผนการทดลองแบบ Spl i t -plot in 
Randomized Complete Block Des ign  
จ�านวน 4 ซ�า้ ปลกูทดสอบในต้นฤดูฝน ปีการเพาะปลกู 
2559/2560 การทดลองที่สองวางแผนการทดลอง 
แบบ 3 x 2 x 2 Factorial Arrangement in 
Randomized Complete Block Design ปลกูทดสอบ
ในต้นฤดฝูน ปีการเพาะปลกู 2560/2561 ทัง้สองสถานที่
ปลกูทดสอบในฤดูที ่ 1 การแตกกิง่มคีวามแตกต่างกนั
อย่างมีนัยส�าคัญยิ่ง (P < 0.05) พันธุ ์ห้วยบง 80  
มีการแตกกิ่งมากท่ีสุด มีการแตกกิ่งร้อยละ 80–87  
ในฤดท่ีู 2 พันธ์ุห้วยบง 80 มกีารแตกกิง่ร้อยละ 43–69 
พันธุห้์วยบง 90 ไม่มกีารแตกกิง่ จากผลการศกึษาพบว่า
อทิธพิลของพนัธ์ุ สถานทีม่าของท่อนพันธุ ์ และอทิธพิล
ร่วมระหว่างพนัธุแ์ละสถานทีม่าของท่อนพนัธุม์ผีลต่อการ
แตกกิง่อย่างมนัียส�าคัญ การแตกกิง่และออกดอกของมนั
ส�าปะหลังช่วยให้นักปรับปรุงพันธุ์สามารถผสมและ 
คัดเลือกมันส�าปะหลังพันธุ ์ใหม่ที่มีลักษณะตามที ่
ต้องการได้

ค�าส�าคัญ: มันส�าปะหลัง, การแตกกิ่ง, ห้วยบง 80,  
ห้วยบง 90, MKUC50–2–60

บทน�า

มันส�าปะหลัง (Manihot esculenta (L.) 
Crantz) เป็นพืชหัวที่ทนต่อสภาพแวดล้อม สามารถ
ปลูกได้ตลอดทั้งปี มีถิ่นก�าเนิดมาจากทวีปอเมริกาใต้ 
โดยพบว่า มีการปลูกในประเทศเม็กซิโกและประเทศ
เปร ูก่อนจะแพร่ขยายไปยงัทวปีอเมรกิาแถบร้อน และ
ขยายสู่แหล่งอื่น ๆ ทั่วโลกนับเป็นพืชอาหาร และ 
พชืเศรษฐกจิทีส่�าคญัทัว่โลก ในประเทศไทยนัน้ยงัไม่พบ
หลักฐานว่ามันส�าปะหลังเข้ามาในช่วงใด แต่มีการ
สนันษิฐานว่าเข้ามาช่วง พ.ศ. 2329–2383 ช่วงเดียวกบั
ท่ีเข้ามาสู่ประเทศศรีลังกา และประเทศฟิลิปปินส์ 
(Department of Agriculture, 1983) พืน้ท่ีปลกูมนั
ส�าปะหลังส่วนใหญ่อยู่ในทวีปแอฟริกา เอเชีย ละติน
อเมริกา และโอเชียเนีย โดยคิดเป็นร้อยละ 54.44, 
34.52, 10.94 และ 0.10 ตามล�าดับ ในปี พ.ศ. 2559 
ประเทศไทยนบัเป็นประเทศทีส่่งออกมนัส�าปะหลงัมาก
ที่สุด เป็นอันดับ 1 ของโลก เป็นสินค้าเกษตรส่งออก 
ท่ีส�าคัญล�าดับท่ี 5 รองมาจาก ข้าว ยางพารา ผลไม้ 
และปลา ตามล�าดับ โดยมีการส่งออกมันส�าปะหลัง 
ร้อยละ 80 จากมันส�าปะหลังทั้งหมด และอีกร้อยละ 
20 มีการใช้ภายในประเทศ (Office of Agricultural 
Economics, 2016) มันส�าปะหลังเป็นไม้พุ่มมีอายุ 
อยูไ่ด้หลายปี เม่ือมอีายมุากจะมลีกัษณะเหมอืนไม้ใหญ่
ขนาดเลก็ แต่เกษตรกรนยิมปลูกเป็นพชืล้มลกุและเก็บ
เกี่ยวเมื่ออายุ 8–12 เดือน ต้นของมันส�าปะหลังมี 
ความสูง 1–5 เมตร พันธุ์มันส�าปะหลังที่ไม่มีการแตก
ก่ิงต้นจะมีความสูงมากกว่าพันธุ์ท่ีมีการแตกก่ิง พันธุ์
บางพันธุ์มีการแตกกิ่งที่สูง บางพันธุ์แตกกิ่งต�่าหรือใกล้
โคนต้น จ�านวนระดับการแตกกิ่งมีต้ังแต่ 1–3 ระดับ  
ซึง่การแตกกิง่ของมนัส�าปะหลงัเป็นลกัษณะประจ�าของ
แต่ละพันธุ์ การแตกกิ่งของมันส�าปะหลังมีผลต่อการ
ออกดอก เนื่องจากดอกของมันส�าปะหลังจะเกิดที่
บริเวณรอยต่อที่มีการแตกกิ่ง (apical branch) พันธุ์ที่
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มีการแตกก่ิงมากก็จะมีช่อดอกที่มากตามมาด้วย 
(Rojanar itphichet, 1976) การแตกกิ่ งของ 
มันส�าปะหลังมี 2 ชนิด ชนิดแรกแตกจากตาข้างและ
พัฒนาไปเป็นกิ่ง ชนิดที่สองแตกจากบริเวณปลาย 
ของยอดและพัฒนาไปเป็นส่วนช่อดอก และเม่ือปลูก
มันส�าปะหลังในที่ที่มีอุณหภูมิแตกต่างกัน มีผลท�าให้ 
มนัส�าปะหลงัมกีารแตกก่ิงท่ีแตกต่างกนั (Irikura et al., 
1979) การแตกกิ่งของมันส�าปะหลังระดับแรกจะไม่มี
การพัฒนาจากดอกไปเป็นผล ดอกของมันส�าปะหลัง 
จะเริม่พฒันาไปเป็นผลต้ังแต่ระดับที ่2–6 (Nunekpeku 
et al., 2013) จากการทดลองของ Adjebeng-
Danquah et al. (2017) พบว่า ความแปรปรวนทาง
พันธกุรรมส่งผลต่อลกัษณะความสงูของการแตกกิง่แรก 
ร้อยละ 51 สภาพแวดล้อมมผีล ร้อยละ 33 และอิทธพิล
ร่วมระหว่างสภาพแวดล้อมกับพันธุกรรม ร้อยละ 15

อย่างไรก็ตาม แหล่งที่มาของท่อนพันธุ์จาก
สภาพแวดล้อมที่ต่างกันของพันธุ์พันธุ์หนึ่ง จะมีผลต่อ
การแตกกิง่หรอืไม่ไม่มกีารศกึษามาก่อน และเนือ่งจาก
การแตกกิ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการออกดอกของ
มนัส�าปะหลงั ซึง่จากการสงัเกตพบว่า พนัธุเ์ดียวกนัเมือ่
ปลูกต่างสภาพแวดล้อม อาจจะมีการแตกก่ิงหรือไม่
แตกก่ิงกไ็ด้ ดงัน้ันจงึได้ศกึษาปัจจยัของพนัธุแ์ละสภาพ
แวดล ้อมที่มาของท ่อนพันธุ ์ต ่อการแตกกิ่งของ 
มันส�าปะหลัง เพื่อให้เป็นประโยชน์ในการวางแผนการ
ปลูกให้มันส�าปะหลังแตกกิ่งและออกดอกในปริมาณที่
เพียงพอต่อการปรับปรุงพันธุ์

อุปกรณ์และวิธีการ

การวางแผนการทดลอง
ฤดทูี ่1 ต้นฤดฝูน ปีการเพาะปลกู 2559/2560 
วางแผนการทดลองแบบ Split-plot in 

Randomized Complete Block Design มีพันธุ์มัน
ส�าปะหลัง ทั้ง 3 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ห้วยบง 80 พันธุ์ห้วย
บง 90 และสายพันธุ์ MKUC50–2–60 เป็นปัจจัยหลัก 

และแหล่งที่มาของต้นพันธุ์ ทั้ง 4 สถานที่ ได้แก่ แปลง
เกษตรกรอ�าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา (สูงจาก
ระดับน�้าทะเล 206.2 เมตร) แปลงสถาบันพัฒนา 
มันส�าปะหลัง จังหวัดนครราชสีมา (สูงจากระดับน�้า
ทะเล 312.8 เมตร) แปลงเกษตรกรอ�าเภอหนองใหญ่ 
จังหวัดชลบุรี (สูงจากระดับน�้าทะเล 87.6 เมตร)  
แปลงสถานีวิจัยเขาหินซ้อน จังหวัดฉะเชิงเทรา  
(สูงจากระดับน�้าทะเล 74.2 เมตร) เป็นปัจจัยรอง  
ต้นพนัธุท่ี์มาจาก 4 สถานท่ีมกีารดแูลรกัษาทีเ่หมอืนกนั 
เก็บท่อนพันธุ์ท่ีอายุ 12 เดือน ปลูกในแปลงทดลอง  
2 จังหวัด คือ แปลงสถาบันพัฒนามันส�าปะหลัง  
ต�าบลห้วยบง อ�าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 
ปลูกทดลองเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 เก็บเกี่ยว
เมือ่วนัที ่24 พฤษภาคม 2560 และแปลงสถานวีจิยัเขา
หนิซ้อน ต�าบลเขาหนิซ้อน อ�าเภอพนมสารคาม จงัหวดั
ฉะเชิงเทรา ปลูกทดลองเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2559 
เก็บเกี่ยวเมื่อวันท่ี 25 กรกฎาคม 2560 รวมท้ังสิ้น  
2 แปลง (การทดลอง) ท�า 4 ซ�้า แปลงย่อย (plot size) 
มีขนาด 5 x 10 ตารางเมตร เก็บเกี่ยวในพื้นที่ 3 x 8 
ตารางเมตร เว้นแถวริมแนวขอบแปลง (border row) 

ฤดทูี ่2 ต้นฤดฝูน ปีการเพาะปลกู 2560/2561
วางแผนการทดลองแบบ 3 x 2 x 2 Factorial 

Arrangement in a Randomized Complete Block 
Design (RCBD) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องมี 3 ปัจจัย ได้แก่ 
ปัจจัยท่ี 1 พนัธุมั์นส�าปะหลัง 3 พนัธุ ์ได้แก่ พนัธ์ุห้วยบง 
80 พันธุ์ห้วยบง 90 และสายพันธุ์ MKUC50–2–60 
ปัจจัยท่ี 2 แหล่งท่ีมาของต้นพันธุ์ 2 สถานท่ี ได้แก ่
แปลงสถาบนัพฒันามนัส�าปะหลงั จงัหวดันครราชสมีา 
และแปลงสถานีวิจัยเขาหินซ้อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
และปัจจัยที่ 3 อัตราปุ๋ย 2 อัตรา ได้แก่ อัตรา 0 และ 
50 กิโลกรัมต่อไร่ ปลูกในแปลงทดลอง 2 จังหวัด คือ 
แปลงสถาบันพัฒนามันส�าปะหลัง หวัดนครราชสีมา 
ปลูกทดลองเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2560 เก็บเกี่ยว 
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 และแปลงสถานีวิจัย 
เขาหินซ้อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ปลูกทดลองเมื่อวันท่ี 
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25 กรกฎาคม 2560 เก็บเกี่ยวเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 
2561 รวมทั้งสิ้น 2 แปลง (การทดลอง) ท�า 4 ซ�้า  
แปลงย่อย (plot size) มีขนาด 4 x 5 ตารางเมตร  
เก็บเกี่ยวในพื้นที่ 2 x 3 ตารางเมตร เว้นแถวริม 
แนวขอบแปลง (border row) 

การปลูกและการดูแลรักษา
การปลูกในฤดูที่ 1 และฤดูที่ 2 มีเตรียมดิน

โดยการไถดะเพื่อกลบเศษซากวัชพืช และตากดิน
ประมาณ 2 สัปดาห์เพื่อให้เศษซากพืชแห้งตาย  
หลังจากนั้นไถแปรเพื่อพรวนดินให้ร่วนซุย และไถยก
ร่องปลูกเมื่อดินมีความชื้นเพียงพอ ปลูกมันส�าปะหลัง
ด้วยต้นพันธุ์ที่มีอายุ 12–14 เดือน ใช้ท่อนพันธุ์ความ
ยาวประมาณ 20–25 เซนติเมตร ระยะปลกู 1 x 1 เมตร 
หลังปลูกนาน 2–3 สัปดาห์ ก�าจัดวัชพืชด้วยวิธีกล  
(ใช้จอบ) และใส่ปุ๋ยสูตร 15–7–18 อัตรา 50 กิโลกรัม
ต่อไร่ เมื่อมันส�าปะหลังมีอายุ 3–4 สัปดาห์ ใส่ทั้ง 2  
ข้างล�าต้น โดยฝังกลบห่างจากต้นประมาณ 10 
เซนติเมตร ส่วนในฤดูที่ 2 ใส่ปุ๋ยสูตร 15–7–18 อัตรา 
0 และ 50 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อมันส�าปะหลังมีอายุราว 
3–4 สัปดาห์ เก็บเกี่ยวเมื่อมันส�าปะหลังอายุ 10 เดือน

การเก็บบันทึกข้อมูล
การเก็บข้อมูลแปลงทดลองก่อนปลูก

ข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยา ได้แก่ ปริมาณ
น�้าฝนเฉลี่ย จ�านวนวันฝนตก อุณหภูมิ และความชื้น 
สัมพัทธ์

ข้อมูลสมบัติของดิน ได้แก่ สมบัติทาง
กายภาพและสมบัตทิางเคมขีองดนิ โดยทราบได้จากผล
การวิเคราะห์ดินจากห้องปฏิบัติการโครงการพัฒนา
วิชาการดิน-ปุ๋ย และสิ่งแวดล้อม ภาควิชาปฐพีวิทยา 
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ข้อมูลภูมิศาสตร์ ได้แก่ ความสูงจาก
ระดับน�้าทะเล

การเก็บข้อมูลหลังปลูก
ความสูงต้น เมื่อมันส�าปะหลังอายุ 10 

เดือน โดยวัดจากพื้นดินถึงยอดสูงสุด
ความสู งการแตก ก่ิ งแรก เมื่ อมัน

ส�าปะหลังอายุ 10 เดือน โดยวัดจากพื้นดินถึงจุดแรกที่
มีการแตกกิ่ง

ระดับการแตกก่ิง เปอร์เซ็นต์ต้นแตกก่ิง 
เปอร์เซ็นต์ต้นแตกตา และมุมองศาการแตกก่ิง เมื่อ 
มันส�าปะหลังอายุ 10 เดือน 

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
การวเิคราะห์อทิธพิลทางพนัธกุรรมกับสภาพ

แวดล้อมที่มีต่อการแตกก่ิงของมันส�าปะหลังภายใต้
สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรม STAT น�ามาเปรียบเทียบความแตกต่าง 
ค่าเฉลี่ยของแต่ละพันธุ ์ ก่อนน�ามาวิเคราะห์ความ
แปรปรวนรวม (combined analysis of variance) 
เพื่อศึกษาอิทธิพลจากพันธุกรรมสภาพแวดล้อม และ
อิทธิพลร่วมของพันธุกรรมกับสภาพแวดล้อม
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Table 1 Soil analysis, altitude, total rain, rain day, relative humidity and temperature at Tapioca 
Development Institute and Kao Hin Son research station in the year 2016/2018

Character
Topioca Development Institule Kao Hin Sorn Research Station

2016/2017 2017/2018 2016/2017 2017/2018

pH 6.1 6.7 5.3 5.2

Lime Requirement 
(Kg C

a
CO

3
/rai)

- - 67 67

Organic matter (mg kg-1) 0.56 0.45 0.74 0.73

Available Phosphorus 
(mg kg-1)

35 49 39 16.3

Exchangeable cation

K (mg kg-1) 105 92 77 51

Ca (mg kg-1) 669 364 188 123

Mg (mg kg-1) 52 45 28 17

Soil texture Sandy loam Loamy sand Loamy sand Sandy loam

Altitude (m.) 312.8 312.8 74.2 74.2

Total rainfall (mm.) 1,046.8 1,000.4 1,334.4 1,024.1

Rainy day 84 63 109 102

Relative humidity (%) 72.4 73.8 79.0 81.6

Mean min. temperature (°C) 23.1 26.7 23.4 22.8

Mean max. temperature (°C) 33.7 32.1 33.5 32.6

Mean temperature (°C) 27.4 22.6 27.4 26.6

ผลการทดลองและวจิารณ์

คณุสมบตัทิางกายภาพของดนิทีร่ะดบัความลกึ 
0–3 เซนตเิมตรก่อนท�าการทดลอง ของแปลงสถาบนั
พัฒนามนัส�าปะหลัง จังหวดันครราชสมีา และสถานวีจิยั
เขาหนิซ้อน จงัหวดัฉะเชงิเทรา พบว่า เนือ้ดนิของแต่ละ
สถานทีท่�าการทดลองม ี 2 ชนดิ คอื ดนิร่วนปนทราย 

(Sandy loam) และดินทรายร่วน (Loamy sand)  
(Table 1)

คุณสมบัติทางเคมีของดินที่ระดับความลึก 
0–30 เซนตเิมตร ก่อนท�าการทดลอง ของแปลงสถาบัน
พัฒนามันส�าปะหลัง จังหวัดนครราชสีมา และสถานี
วิจัยเขาหินซ้อน จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า ความเป็น 
กรดเป็นด่างของดิน (pH) ค่าอยู่ระหว่าง 5.2–6.7  
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อินทรียวัตถุอยู ่ระหว่าง 0.45–0.74 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (Available 
phosphorus) อยู ่ระหว่าง 16.3–49.0 มิลลิกรัม 
ต่อกิโลกรัม โพแทสเซียมที่สามารถแลกเปลี่ยนได้ 
(Exchangeable potassium) อยู่ระหว่าง 51–105 
มลิลกิรมัต่อกโิลกรมั แคลเซยีมทีส่ามารถแลกเปลีย่นได้ 
(Exchangeable calcium) อยู่ระหว่าง 123–669 
มลิลกิรัมต่อกโิลกรมั แมกนเีซยีมทีส่ามารถแลกเปลีย่น
ได้ (Exchangeable magnesium) อยูร่ะหว่าง 17–52 
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (Table 1)

ปริมาณและการกระจายตัวของน�้าฝนของ
สถาบนัพฒันามนัส�าปะหลงั จงัหวดันครราชสมีา พบว่า 
ในปี 2559/2560 และ 2560/2561 มปีรมิาณน�า้ฝนเฉลีย่ 
เท่ากบั 1,046.8 และ 1,00.4 มลิลเิมตรต่อปี ตามล�าดบั 
และมจี�านวนวนัทีฝ่นตกต่อปี เท่ากบั 84 และ 63 วนั  
ตามล�าดับ สถานีวิจัยเขาหินซ้อน จังหวัดฉะเชิงเทรา  
มปีริมาณน�า้ฝนเฉลีย่ 1,334.4 และ 1,024.1 มลิลิเมตร 
ต่อปี ตามล�าดบั และมจี�านวนวนัทีฝ่นตกต่อปี เท่ากบั 109 
และ 102 วนั ตามล�าดบั (Table 1)

อุณหภูมิของสถาบันพัฒนามันส�าปะหลัง 
จังหวัดนครราชสีมา พบว่า ในปี 2559/2560 และ 
2560/2561 มอีณุหภมูเิฉลีย่ เท่ากบั 27.4 และ 22.6 
องศาเซลเซยีส ตามล�าดับ อณุหภมูติ�า่สดุเฉลีย่ 23.1 และ 
26.7 องศาเซลเซียส ตามล�าดับ อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย  
33.7 และ 32.1 องศาเซลเซยีส ตามล�าดับ สถานีวจัิย 
เขาหนิซ้อน จงัหวดัฉะเชงิเทรา มอีณุหภมูเิฉลีย่ เท่ากบั 
27.4 และ 26.6 องศาเซลเซยีส อณุหภมูติ�า่สดุเฉลีย่ 23.4 

และ 22.8 องศาเซลเซยีส ตามล�าดบั อุณหภมูสิงูสดุเฉลีย่ 
33.5 และ 32.6 องศาเซลเซยีส ตามล�าดบั (Table 1)

ความชื้นสัมพัทธ ์ของสถาบันพัฒนามัน
ส�าปะหลงั จงัหวดันครราชสมีา พบว่า ในปี 2559/2560 
และ 2560/2561 ค่าความชืน้สมัพทัธ์เฉลีย่ เท่ากบั 72.4 
และ 73.8 เปอร์เซ็นต์ ตามล�าดบั สถานวีจิยัเขาหนิซ้อน 
จงัหวดัฉะเชงิเทรา ค่าความชืน้สัมพทัธ์เฉลีย่ 79.0 และ 
81.6 เปอร์เซน็ต์ ตามล�าดบั (Table 1)
 ผลการทดลองฤดูที่  1 ป ีการเพาะปลูก 
2559/2560 ณ สถาบันพัฒนามันส�าปะหลัง พบว่า 
อทิธพิลของพนัธุม์ผีลท�าให้การแตกกิง่ของมนัส�าปะหลงั
ท้ัง 3 พนัธ์ุมคีวามแตกต่างกันทางสถิตอิย่างมนียัส�าคญัยิง่ 
โดยพันธุ์ห้วยบง 80 และสายพันธุ์ MKUC50–2–60  
มกีารแตกก่ิงไม่แตกต่างกัน ส่วนพนัธุห้์วยบง 90 ไม่มกีาร
แตกกิง่ พนัธ์ุห้วยบง 80 มเีปอร์เซ็นต์ต้นแตกกิง่ร้อยละ 
87 มีระดับการแตกก่ิง 0–3 ระดับ มุมองศาแตกก่ิง 
45–60 องศา ความสงูเฉลีย่ 251 เซนตเิมตร และความ
สงูแตกก่ิงแรกเฉลีย่ 129 เซนตเิมตร สายพันธุ ์MKUC50–
2–60 มีเปอร์เซ็นต์ต้นแตกก่ิงร้อยละ 88 มีระดับการ 
แตกกิ่ง 0–3 ระดับ มุมองศาแตกกิ่ง 45–60 องศา  
ความสงูเฉลีย่ 240 เซนติเมตร และความสงูแตกก่ิงแรก
เฉลีย่ 105 เซนตเิมตร พนัธุห้์วยบง 90 ไม่มกีารแตกกิง่ มี
การแตกตาขา้งบรเิวณล�าต้นหลกัร้อยละ 15 ความสูง
เฉลีย่ 226 เซนตเิมตร อทิธพิลของแหล่งทีม่าของท่อน
พนัธุไ์ม่มผีลต่อการแตกก่ิงของมนัส�าปะหลงั และอทิธพิล
ร่วมระหว่างพันธุ์และแหล่งท่ีมาของท่อนพันธุ์มีผลต่อ 
การแตกก่ิงของมนัส�าปะหลงัอย่างมนียัส�าคญั (Table 2)
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Table 2 Means of some agronomic characters of three cassava varieties at Tapioca Development 
Institute in the year 2016/2017

Height (cm) Height at first 
branching (cm)

Percent of 
branching

Variety (V)

Huay Bong 80

Huay Bong 90

MKUC 50–2–60

F–test

Error (a)

CV (a) %

251a

226b

240ab

*

273.1

6.9

129a

0c

105b

**

227.3

19.2

87a

0b

88a

**

289.7

29.2

Stem source (S)

Dan Khun Tod (T)

Pak Thong Chai (P)

Phanom Sarakham (K)

Nong Yai (N)

F–test

Error (b)

V x S

CV (b) %

242

246

237

232

ns

382.2

   ns

8.1

84

81

75

73

ns

306.7

    ns

21.0

63

55

57

58

ns

62.0

   *

13.5

Note:  Means within a column followed by the same letters are not significantly different at the 5%  
level by DMRT
* = significant at the 0.05 probability level
** = significant at the 0.01 probability level
ns = non–significant

 ผลการทดลองฤดูที่  1 ป ีการเพาะปลูก 
2559/2560 ณ สถานวีจัิยเขาหนิซ้อน พบว่า อทิธพิล
ของพันธุ์มีผลท�าให้การแตกกิ่งของมันส�าปะหลังทั้ง 3 
พันธุ์มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส�าคัญยิ่ง 
พันธุ ์ห ้วยบง 80 มีการแตกกิ่งมากกว่าสายพันธุ ์ 
MKUC50–2–60 ส่วนพนัธุห้์วยบง 90 ไม่มีการแตกกิง่ 

พันธุ์ห้วยบง 80 มีเปอร์เซ็นต์ต้นแตกก่ิงร้อยละ 80  
มีระดับการแตกกิ่ง 0–2 ระดับ มุมองศาแตกกิ่ง  
45–60 องศา ความสงูเฉลีย่ 240 เซนตเิมตร และความ
สูงแตกกิ่งแรกเฉลี่ย 142 เซนติเมตร สายพันธุ ์ 
MKUC50–2–60 มเีปอร์เซน็ต์ต้นแตกกิง่ร้อยละ 37 มี
ระดับการแตกกิ่ง 0–2 ระดับ มุมองศาแตกกิ่ง  
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45–60 องศา ความสงูเฉลีย่ 215 เซนตเิมตร และความสงู
แตกกิ่งแรกเฉลี่ย 106 เซนติเมตร พันธุ์ห้วยบง 90  
ไม่มีการแตกกิ่ง มีการแตกตาข้างบริเวณล�าต้นหลัก 
ร้อยละ 52 ความสงูเฉล่ีย 205 เซนติเมตร อทิธพิลของ 

แหล่งทีม่าของท่อนพนัธ์ุ และอทิธพิลร่วมระหว่างพนัธุ์
และแหล่งที่มาของท่อนพันธุ ์ไม่มีผลต่อการแตกกิ่ง 
ของมนัส�าปะหลงั (Table 3)

Table 3  Means of some agronomic characters of three cassava varieties at Kao Hin Son research 
station in the year 2016/2017

Height (cm) Height at first 
branching (cm)

Percent of 
branching

Variety (V)

Huay Bong 80

Huay Bong 90

MKUC 50–2–60

F–test

Error (a)

CV (a) %

240a

205b

215b

*

775.2

12.6

142a

0c

106b

**

574.9

29.0

80a

0c

37b

**

1279.8

91.7

Stem source (S)

Dan Khun Tod (T)

Pak Thong Chai (P)

Phanom Sarakham (K)

Nong Yai (N)

F-test

Error (b)

V x S

CV (b) %

218

220

221

222

ns

351.1

ns

8.5

92

81

88

70

ns

208.0

 *

17.4

39

33

38

45

ns

228.8

ns

38.7

Note: Means within a column followed by the same letters are not significantly different at the 5% level 
by DMRT
* = significant at the 0.05 probability level
** = significant at the 0.01 probability level
ns = non–significant
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 การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Combined 
analysis of variance) ฤดูที่ 1 ปีการเพาะปลูก 
2559/2560 พบว่า อทิธิพลของพนัธุ ์อทิธิพลของสภาพ
แวดล้อม (แหล่งท่ีมาของท่อนพันธุ ์) และอิทธิพล 

ร่วมระหว่างพันธุ์และสภาพแวดล้อม (แหล่งที่มาของ
ท่อนพันธุ์) มีผลท�าให้การแตกกิ่งของมันส�าปะหลัง 
มีความแตกต่างกันทางสถิติอย ่างมีนัยส�าคัญยิ่ง  
(Table 4)

Table 4  Combined analysis illustrating mean squares of some agronomic characters of three  cassava 
varieties at Tapioca Development Institute and Kao Hin Son research station in the year 
2016/2017

Source of variance df Mean Squares

Height (cm) Height at first 
branching (cm)

Percent of branching

Replication
Variety (V)
Error (a)
Stem source (S) 
S x V
Error (b)

3
2
6
7

14
63

 2,266.4ns

7,201.3*

  663.0
      1,443.7**

        394.5ns

         386.1

      632.2ns

162,574.8**

    364.7
     632.7*

      401.6ns

    279.3

       196.2ns

60,189.8**

    597.9
  1,506.9**

  1,048.5**

    245.8

Note: * = significant at the 0.05 probability level
** = significant at the 0.01 probability level
ns = non–significant

 ผลการทดลองฤดูที่  2 ป ีการเพาะปลูก 
2560/2561 ณ สถาบันพัฒนามันส�าปะหลัง พบว่า 
ปัจจัยของพันธุ์มีผลท�าให้การแตกกิ่งของมันส�าปะหลัง
ท้ัง 3 พนัธุม์คีวามแตกต่างกนัทางสถิตอิย่างมนียัส�าคญั
ยิ่ง พันธุ์ห้วยบง 80 มีการแตกกิ่งมากกว่าสายพันธุ์ 
MKUC50–2–60 ส่วนพันธุ์ห้วยบง 90 ไม่มีการแตกกิ่ง 
พันธุ์ห้วยบง 80 มีเปอร์เซ็นต์ต้นแตกก่ิงร้อยละ 69  
มีระดับการแตกกิ่ง 0–3 ระดับ มุมองศาแตกกิ่ง  
45–60 องศา ความสูงเฉลี่ย 176 เซนติเมตร และ 

ความสูงแตกก่ิงแรกเฉล่ีย 127 เซนติเมตร สายพันธุ์ 
MKUC50–2–60 มีเปอร์เซ็นต์ต้นแตกก่ิงร้อยละ 28  
มรีะดบัการแตกกิง่ 0–2 ระดบั มมุองศาแตกกิง่ 45–60 
องศา ความสูงเฉลี่ย 168 เซนติเมตร และความสูง 
แตกกิ่งแรกเฉลี่ย 118 เซนติเมตร พันธุ์ห้วยบง 90 ไม่มี
การแตกก่ิงความสูงเฉลี่ย 195 เซนติเมตร ปัจจัยของ
ปุ๋ย และปัจจัยของแหล่งที่มาของท่อนพันธุ์ไม่มีผลต่อ
การแตกกิ่งของมันส�าปะหลัง (Table 5)
 



การแตกกิ่งของมันส�าปะหลัง>>

260 Agricultural Sci. J. 2018 Vol. 49 (3) 

Table 5 Means of some agronomic characters of three cassava varieties at Tapioca Development 
Institute in the year 2017/2018

Height (cm) Height at first branching (cm) Percent of branching

Variety (V)

Huay Bong 80
Huay Bong 90
MKUC 50–2–60
F–test

176b

195a

168b

**

127a

0b

118a

**

69a

0c

28b

**

Fertilizer (F)

0 kg/rai
50 kg/rai
F–test
V x F

174b

186a

*
ns

85
78
ns
ns

33
32
ns
ns

Stem source (S)

Dan Khun Tod (T)
Phanom Sarakham (K)
F-test
V x S
F x S
V x F x S
CV %

178
182
ns
ns
ns
ns
9.9

78
84
ns
ns
ns
ns
36.8

34
31
ns
ns
ns
ns
60.6

Note:  Means within a column followed by the same letters are not significantly different at the 5% 
level by DMRT
* = significant at the 0.05 probability level
** = significant at the 0.01 probability level
ns = non–significant

 ผลการทดลองฤดูที่  2 ป ีการเพาะปลูก 
2560/2561 ณ สถานวีจัิยเขาหนิซ้อน พบว่า ปัจจัยของ
พันธุ์และแหล่งที่มาของท่อนพันธุ ์ มีผลท�าให้การ 
แตกก่ิงของมันส�าปะหลังมีความแตกต่างกันทางสถิติ
อย่างมีนัยส�าคัญยิ่ง พันธุ์ห้วยบง 80 มีเปอร์เซ็นต์การ
แตกกิ่งร้อยละ 43 มีการแตกตาข้างร้อยละ 26 ระดับ 

การแตกก่ิง 0–2 ระดับ มุมองศาการแตกก่ิง 45–60 
องศา ความสูงเฉลี่ย 168 เซนติเมตร และความสูงแตก
กิง่แรกเฉลีย่ 130 เซนตเิมตร ส่วนพนัธุห้์วยบง 90 และ
สายพันธุ์ MKUC50–2–60 ไม่มีการแตกก่ิง แต่มีการ 
แตกตาข้างร้อยละ 41 และ 25 ตามล�าดับ (Table 6)
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Table 6 Means of some agronomic characters of three cassava varieties at Kao Hin Son research station 
in the year 2017/2018

Height (cm) Height at first branching (cm) Percent of branching

Variety (V)

Huay Bong 80
Huay Bong 90
MKUC 50–2–60
F–test

168
158
160
ns

130a

0b

0b

**

43a

0b

0b

**

Fertilizer (F)

0 kg/rai
50 kg/rai
F–test
V x F

158
167
ns
ns

28
41
ns
ns

13
15
ns
ns

Stem source (S)

Dan Khun Tod (T)
Phanom Sarakham (K)
F–test
V x S
F x S
V x F x S
CV %

161
163
ns
ns
ns
ns

12.1

23b

45a

*
**
ns
ns
86.6

3b

26a

**
**
ns
ns
52.7

Note:  Means within a column followed by the same letters are not significantly different at the 5% 
level by DMRT

* = significant at the 0.05 probability level
** = significant at the 0.01 probability level
ns = non–significant

การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Combined 
analysis of variance) ปีการเพาะปลูก 2560/2561 
พบว่า อิทธิพลของพันธุ์ อิทธิพลของสภาพแวดล้อม 
(แหล่งทีม่าของท่อนพนัธุ)์ และอทิธพิลร่วมระหว่างพนัธุ์

และสภาพแวดล้อม (แหล่งท่ีมาของท่อนพันธุ์) มีผล
ท�าให้การแตกกิ่งของมันส�าปะหลังที่ปลูกใน 2 สถานที่
ปลูกมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส�าคัญยิ่ง 
(Table 7)
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Table 7  Combined analysis illustrating mean squares of some agronomic characters of three cassava 
varieties at Tapioca Development Institute and Kao Hin Son research station in the year 
2017/2018

Source of variance df Mean Squares

Height
(cm)

Height at first 
branching (cm)

Percent of 
branching

Replication

Variety (V)

Stem source (S)

Fertilizer (F)

S x V

V x F

S x F

V x S x F

Error

3

2

3

1

6

2

3

6

69

251.0ns

1,272.0*

2,621.1**

2,656.5**

1,061.9*

123.7**

96.9ns

283.4ns

364.5

409.6ns

105,195.0**

20,009.0**

204.1ns

125.38.7**

3,433.5*

1,259.8ns

614.1ns

870.4

9.9ns

26,951.1**

4,716.7**

6.0ns

2,841.5**

320.2ns

26.3ns

97.4ns

212.9

Note: * = significant at the 0.05 probability level
** = significant at the 0.01 probability level
ns = non–significant

จากการทดลองในทั้ง 2 ฤดูกาล พบว่า  
มันส�าปะหลังทั้ง 3 พันธุ์ เร่ิมมีการแตกกิ่งเมื่ออายุ  
4–5 เดือน ซ่ึงสอดคล้องกับการทดลองของ Zainol 
(1984) ท่ีทดลองโดยใช้มันส�าปะหลัง 6 พันธุ์ ได้แก่ 
Black Twig, Green Twig, C5, Medan, Jurai และ 
Betawi ซ่ึงปลูกทดสอบในที่ราบสูง ท่ีมีความสูงจาก
ระดับน�้าทะเล 1,470 เมตร และใช้พื้นที่ต�่าที่มีความสูง
จากระดับน�้าทะเล 37.7 เมตร โดยพบว่า ในพื้นที่ 
ราบสูงมีการแตกกิ่งมากกว่าพื้นที่ต�่า ทุกพันธุ์เริ่มมีการ
แตกกิ่ง 1 ระดับเมื่ออายุ 5 เดือนหลังปลูก ยกเว้นพันธุ์ 
Green Twig เริ่มมีการแตกกิ่ง 1 ระดับเมื่อ 5 เดือน
หลังปลูก การแตกกิ่งของมันส�าปะหลังทั้ง 3 พันธุ์ข้าง
ต้น มีการแตกกิ่ง 2 ลักษณะ คือ ลักษณะแรกแตกจาก

บริเวณปลายยอด ส่วนลักษณะที่สองแตกตาออกมา
จากบริเวณข้างล�าต้น ซึ่งสอดคล้องกับ Irikura et al. 
(1979) ที่รายงานว่า การแตกกิ่งของมันส�าปะหลังมี 2 
ชนิด ชนิดแรกแตกจากตาข้างและพัฒนาไปเป็นกิ่ง 
ชนิดท่ีสองแตกจากบริเวณปลายของต้นและพัฒนาไป
เป็นส่วนขยายพนัธุ ์(เกดิช่อดอก) ระดบัการแตกกิง่ของ
มันส�าปะหลังของพันธุ ์ห ้วยบง 80 และสายพันธ์ุ 
MKUC50–3–60 อยู ่ที่  0–3 ระดับ ตรงตาม 
Rojanaritphichet (1976) ที่รายงานว่า จ�านวนระดับ
การแตกกิง่ของมันส�าปะหลงัมตีัง้แต่ 1–3 ระดบั ซึง่การ
แตกกิ่งของมันส�าปะหลังจะเป็นลักษณะประจ�าพันธุ์ 
สายพันธุ์ MKUC50–2–60 ท่ีปลูกทดสอบในสถาบัน
พฒันามนัส�าปะหลัง มีเปอร์เซน็ต์การแตกกิง่มากกว่าที่
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ปลูกทดสอบในสถานีวิจัยเขาหินซ้อน เนื่องจากทั้ง 2 
สภาพแวดล้อมมีอุณหภูมิ ปริมาณน�้าฝน และความสูง
จากระดับน�้าทะเลที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ 
Irikura et al. (1979) และ Zainol (1984) ที่พบว่า 
เมือ่น�ามนัส�าปะหลงัไปปลกูในทีท่ี่มอีณุหภมูแิตกต่างกัน 
มีผลท�าให้มันส�าปะหลังมีการแตกกิ่งแตกต่างกัน และ
การปลกูมนัส�าปะหลงัในพ้ืนทีร่าบสงูจ�านวนการแตกกิง่
ของมนัส�าปะหลงัทกุพนัธุม์จี�านวนการแตกกิง่มากกว่า
พ้ืนที่ต�่า ความสูงจากระดับน�้าทะเลบริเวณสถาบัน
พัฒนามันส�าปะหลัง พบว่า สูงจากระดับน�้าทะเล  
312.8 เมตร ณ สถานีวิจัยเขาหินซ้อน สูงจากระดับน�้า
ทะเล 74.2 เมตร มันส�าปะหลังพันธุ์ห้วยบง 80 และ
สายพนัธ์ุ MKUC50–2–60 เมือ่มกีารแตกกิง่บริเวณรอย
ต่อที่มีการแตกกิ่ง (apical branch) ระดับที่ 1 ไม่พบ
การเกิดช่อดอก การเกิดช่อดอกและการพัฒนาจาก
ดอกเป็นผล จะพบที่บริเวณปลายยอดและรอยต่อที่มี
การแตกกิ่งระดับก่ิงที่ 2 ขึ้นไป ซึ่งสอดคล้องกับ 
Nunekpeku et al. (2013) ที่พบว่า การแตกกิ่งของ
มันส�าปะหลังระดับแรกจะไม่มีการพัฒนาจากดอกไป
เป็นผล ดอกของมันส�าปะหลังจะเริ่มพัฒนาไปเป็นผล
ตัง้แต่ระดบัที ่2–6 และการทดลองของ Zainol (1984) 
พบว่า มันส�าปะหลังจะมีการพัฒนาจากดอกไปเป็นผล
ในระดบัการแตกกิง่ที ่ 3 เป็นต้นไป ความสงูการแตกกิง่
แรกของมนัส�าปะหลงั มผีลมาจากอทิธพิลของพนัธุ ์สภาพ
แวดล้อม และอิทธิพลร่วมระหว่างพันธุ ์และสภาพ
แวดล้อม ซึง่สอดคล้องกบัการทดลองของ Adjebeng-
Danquah et al. (2017) ทีใ่ช้เทคนคิทางสถติิในการ
ทดสอบพันธ์ุ มนัส�าปะหลงัในหลายสภาพแวดล้อมโดยใช้
อิทธิพลหลักแบบผลบวกและปฏิกิริยาสัมพันธ์แบบผล
คณู (วธิ ีAMMI) จากการทดลองพบว่า ความแปรปรวน
ทางพนัธกุรรมส่งผลต่อลกัษณะความสงูของการแตกกิง่
แรกร้อยละ 51 สภาพแวดล้อมมีผลร้อยละ 33 และ

อิทธิพลร่วมระหว่างสภาพแวดล้อมกับพันธุกรรม 
ร้อยละ 15 อทิธพิลของสถานทีม่าของท่อนพันธุม์ผีลต่อ
เปอร์เซ็นต์ต้นแตกกิ่งของมันส�าปะหลังแต่ยังไม่พบ 
การทดลองทีส่อดคล้องกบัผลการวจิยันี้

สรุป

พันธุ์ห้วยบง 80 มีการแตกกิ่งเป็นลักษณะ
ประจ�าพนัธ์ุ มกีารแตกกิง่ 0–3 ระดบั เมือ่น�าไปปลกูใน
สภาพแวดล้อมที่มีความแตกต่างกันก็ไม่มีผลท�าให้การ
แตกกิง่มคีวามแตกต่างกนั ในขณะทีพ่นัธุห้์วยบง 90 ต้น
มลีกัษณะสงูตรง ไม่มกีารแตกกิง่เป็นลกัษณะประจ�าพนัธุ์ 
แต่จะพบว่ามกีารแตกตาข้างอยูบ้่าง 10–60 เปอร์เซน็ต์ 
ส�าหรับสายพันธุ์ MKUC50–2–60 มีการแตกก่ิงเป็น
ลักษณะประจ�าพันธุ์ มีระดับการแตกกิ่ง 0–3 ระดับ  
เมือ่น�าไปปลกูในสภาพแวดล้อมทีแ่ตกต่างกนัจะพบว่ามนั
ส�าปะหลงัสายพันธุ ์MKUC50–2–60 มเีปอร์เซน็ต์การ
แตกต่างก่ิงท่ีต่างกัน อทิธพิลของพนัธุม์ผีลต่อการแตกก่ิง
ของมนัส�าปะหลงัมากกว่าอทิธพิลของสถานท่ีมาของท่อน
พนัธุ ์ และอทิธพิลร่วมระหว่างพนัธุแ์ละสถานทีม่าของ
ท่อนพนัธุ ์และอตัราปุย๋ทีแ่ตกต่างกนัระหว่าง 0 และ 50 
กโิลกรมัต่อไร่ ไม่มผีลต่อการแตกกิง่ของมนัส�าปะหลงั แต่
ในด้านของการให้ผลผลิตและคุณภาพของผลิตมัน
ส�าปะหลังที่ให้ปุ๋ยอัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ ให้ผลผลิต 
และคณุภาพของผลผลติดกีว่าไม่มกีารใส่ปุย๋
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