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การตอบสนองของพันธุมันสําปะหลงัตอความถี่การใหน้าํ 
Responses of Cassava Varieties to Irrigation Frequency 

  
พัชราพร หนูวิสัย1/   วิไลวรรณ พรหมคํา1  อารดา มาสริ1/   เชาวนาถ พฤทธิเทพ1/ และ วันชัย ถนอมทรัพย2/ 

 
บทคัดยอ 

การเจริญเติบโต และผลผลิตของมันสําปะหลังมีความสัมพันธโดยตรงกับความชื้นในดิน การศึกษาการ
ตอบสนองของมันสําปะหลัง 2 พันธุตอความถี่การใหน้ํา ณ ศูนยวิจัยพืชไรชัยนาท ในฤดูแลงป พ.ศ. 2549 โดยวาง
แผนการทดลองแบบ split plot มี main plots คือการใหน้ําเมื่อคาการระเหยจากถาดวัดการระเหยสะสมครบ 60, 
90, 120, 150, 180 มิลลิเมตร และไมมีการใหน้ํา subplots คือมันสําปะหลังพันธุระยอง 7 และระยอง 9 ผลการ
ทดลองพบวามันสําปะหลังใหผลผลิต และผลผลิตแปง 8.9 และ 2.5 ตัน/ไร เมื่อใหน้ําที่คาการระเหยสะสมครบ 60 
มิลลิเมตร ในขณะที่การใหน้ําเมื่อคาการระเหยครบ 90-180 มิลลิเมตร และไมมีการใหน้ํา ไมทําใหผลผลิตของมัน
สําปะหลังแตกตางกัน สวนพันธุระยอง 7 ใหผลผลิตไมแตกตางกับพันธุระยอง 9  

 
คําสําคัญ: มันสําปะหลัง  ความถี่การใหน้ํา  
 
บทนํา 

มันสําปะหลัง (Manihot esculenta Crantz) ไมมีหลักฐานวาปลูกในประเทศไทยตั้งแตเมื่อใด แตคาดวามี
การปลูกครั้งแรกประมาณป พ.ศ. 2329-2383 ปจจุบันมันสําปะหลังเปนพืชอาหารที่สําคัญอันดับ 5 ของโลก รอง
จากขาวสาลี ขาวโพด ขาว และมันฝรั่ง (กรมวิชาการเกษตร, 2547) มันสําปะหลังที่ผลิตไดในประเทศไทยนอกจาก
บริโภคภายในประเทศแลว ยังแปรรูปเปนมันเสน มันสําปะหลังอัดเม็ด แปงมันสําปะหลัง สงออกไปยังประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน สหภาพยุโรป ญี่ปุน ไตหวัน อินโดนีเซีย และเวียดนามเปนตน (สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร, 2550) ในป 2550 มีการใชมันสําปะหลังบริโภคภายในประเทศ และสงออก 30 และ 70 เปอรเซ็นต
ตามลําดับ (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2551)  

ปจจุบันนอกจากใชมันสําปะหลังเพื่อการบริโภคแลว ยังใชในการผลิตพลังงานทดแทน เพราะราคาน้ํามันมี
แนวโนมสูงขึ้น จึงมีการนําพืชตาง ๆ เชน มันสําปะหลัง และออยมาผลิตเปนเอทานอลเพื่อผสมกับน้ํามันเบนซินเปน
กาซโซฮอล โดยเฉพาะในชวง 1-2 ปที่ผานมาประเทศตาง ๆ เชน ไทย จีน อินโดนีเซีย และฟลิปปนสมีนโยบาย
สงเสริมการผลิตพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงจากฟอสซิลมากขึ้น ทําใหความตองการใชมันสําปะหลังขยายตัวเพิ่มขึ้น 
(สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2551) ภายในป พ.ศ. 2550 มีความตองการเอทานอลประมาณ 1 ลานลิตรตอวัน 
(พรสวรรค, 2550) และคาดวาในป 2554 จะผลิตเอทานอลเพิ่มเปน 3 ลานลิตรตอวัน (วัลลีย และไชยยศ, 2549) 
สวนการใชในรูปแปงมัน รวมถึงการแปรรูปเปนอาหารสัตวในประเทศเพิ่มขึ้นรอยละ 13.66 จากป 2546-2550 จึง  

 
 

1 ศูนยวิจัยพืชไรชัยนาท อ. สรรพยา จ. ชัยนาท โทร 056-405080  
2 สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 อ. สรรพยา จ. ชัยนาท โทร 056-405070  
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ตองใชมันสําปะหลังเปนวัตถุดิบเพิ่มขึ้น โดยมีแนวโนมเพิ่มขึ้นจาก 7.8-8.0 ลานตันหัวมันสดในป 2550 เปน 9.0 
ลานตันหัวมันสดในป 2551 สวนการสงออกมีการขยายตัวรอยละ 3.76 ตอป (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2551)   

ในป 2550 ประเทศไทยมีพื้นที่เก็บเกี่ยวมันสําปะหลังเพียง 7,338,809 ไร ผลผลิต 26,915,541 ตัน เฉล่ีย 
3,668 กิโลกรัมตอไร (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2550) สวนในป 2551 คาดวามีพื้นที่เก็บเกี่ยวมันสําปะหลัง 
7.40 ลานไร ผลผลิต 27.97 ลานตัน ซึ่งมีพื้นทีเก็บเกี่ยว และผลผลิตเพิ่มขึ้นจากป 2550 คือ 0.82 และ 3.29 
เปอรเซ็นต (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2551) และภายในป 2551 กรมวิชาการเกษตรไดตั้งเปาหมายยกระดับ
ผลผลิตใหสูงขึ้นเปน 5 ตันตอไร เพื่อใหมันสําปะหลังเพียงพอตออุตสาหกรรมแปง และเอทานอล (วัลลีย และไชยยศ, 
2549) ภายใตพื้นที่ปลูกเทาเดิม 7.4 ลานไร (กรมวิชาการเกษตร, 2551)  

เพื่อใหผลผลิตมันสําปะหลังเพิ่มขึ้นเพียงพอสําหรับผลิตเอทานอลและการบริโภคในรูปแบบตางๆ จึงควร
ปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตมันสําปะหลัง ทั้งวิธีการปลูก การบํารุงดิน การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว ตลอดจนการใช
ระบบเขตกรรมเพื่อใหผลผลิตตอไรเพิ่มขึ้น เพราะปจจัยที่มีผลกระทบตอผลผลิตและคุณภาพมันสําปะหลังอาจเกิด
ความอุดมสมบูรณของดิน โครงสรางดิน การระบายน้ํา การถายเทอากาศ ความความพรุน ความแนนทึบของดิน 
การงอก จํานวนประชากรที่ปลูก พันธุพืช วัชพืช โรคพืช แมลงศัตรูพืช ปริมาณน้ําฝน ความชื้นในดิน และการใหน้ํา
ในเขตชลประทาน (กอบเกียรติ, 2551) เหมือนกับ Fukai and Hammer (1987) กลาววาปริมาณน้ําฝนเปนปจจัย
จํากัดที่มีผลกระทบตอผลผลิตมันสําปะหลัง ถึงแมวาพืชชนิดนี้สามารถทนทานตอสภาพแหงแลงได  (วัลลีย และไชย
ยศ, 25479)  

ดังนั้นการใหน้ําเปนวิธีหนึ่งที่ทําใหการเจริญเติบโตและผลผลิตของมันสําปะหลังเพิ่มขึ้น อยางไรก็ตามการ
กําหนดความถี่การใหน้ําโดยใชระยะเวลาตามปฎิทินเปนตัวกําหนดอาจไดผลไมถูกตองแนนอน จึงควรกําหนด
ความถี่การใหน้ําโดยอาศัยคาการระเหยน้ําจากถาดวัดการระเหย ดังนั้นจึงตรวจสอบการตอบสนองของมัน
สําปะหลังตอความถี่การใหน้ํา เพื่อใหไดขอมูลความถี่การใหน้ําที่เหมาะสมสําหรับมันสําปะหลังพันธุระยอง 7 และ
ระยอง 9 สําหรับแนะนําเกษตรกรตอไป 
 
วิธีการศึกษา 

วางแผนการทดลองแบบ split plot จํานวน 3 ซ้ํา main plot ไดแกการใหน้ําเมื่อคาการระเหยจากถาดวัด
การระเหยสะสมครบ 60, 90, 120, 150, 180 มิลลิเมตร และไมมีการใหน้ํา subplot ไดแกมันสําปะหลังพันธุระยอง 
7 และระยอง 9 ปลูกมันสําปะหลัง ณ แปลงทดลองดงเกณฑหลวง ศูนยวิจัยพืชไรชัยนาท อ. วัดสิงห จ. ชัยนาท 
ในชวงฤดูแลงเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2549 โดยใชทอนปลูกยาวประมาณ 20 เซนติเมตร ปกตรงใหลึก 2 ใน 3 ของ
ความยาวทอนปลูก ใชระยะปลูก 1X1 เมตร ขนาดแปลงยอย 4X5 ตารางเมตร เวนระยะหางระหวางแปลงยอย 2 
เมตร เพื่อปองกันการไหลซึมของน้ํา พื้นที่เก็บเกี่ยว 2x3 ตารางเมตร ใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 ครั้งเดียวอัตรา 50 
กิโลกรัมตอไร โดยโรยขางแถวตอนปลูก กําจัดวัชพืชโดยพนสารพาราควอท 27.6 เปอรเซ็นต W/V  AS อัตรา 120 ซี
ซี.ตอไร เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 29 มิถุนายน และ 13 กันยายน 2549 และดายหญาอีก 2 ครั้ง คือวันที่ 18 มีนาคม 
และ 1 มิถุนายน 2549 เก็บเกี่ยวเมื่อมันสําปะหลังมีอายุครบ 1 ป ระหวางวันที่ 1-15 มีนาคม 2550 

หลังปลูกทุกแปลงจะไดรับน้ําอยางเพียงพอ หลังจากนั้นใหน้ําตามกรรมวิธีที่กําหนดไวตามคาการระเหย
ของน้ําจากถาดวัดการระเหย (ตารางที่ 1) ตรวจวัดความอุดมสมบูรณของดินกอนปลูก เชน คาความเปนกรดดาง 
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพเทสเซียม ขอมูลอุตุนิยมวิทยาตลอดฤดูปลูก เชน ปริมาณน้ําฝน และอุณหภูมิ บันทึก
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ขอมูลการเจริญเติบโต เชน ความสูงตน และความกวางทรงพุมทุก 2 เดือน ขอมูลผลผลิต เชน จํานวนตนเก็บเกี่ยว 
จํานวน และน้ําหนักหัวตอตน น้ําหนักผลผลิตสดตอไร วัดเปอรเซ็นตแปงโดยใชเครื่องวัดเปอรเซนตแปง และคํานวณ
ผลผลิตแปงโดยใชสูตร 

 
ผลผลิตแปง   =    ผลผลิต/ไร X เปอรเซ็นตแปง 

                100 
 
  นําขอมูลตางๆ มาวิเคราะหสถิติ และเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระหวางกรรมวิธีแบบ DMRT (Duncan’s 
Multiple Range Test)  

 
ผลการศึกษาและวิจารณ 
วันใหน้ํา 

การใหน้ําเมื่อคาการระเหยจากถาดวัดการระเหยสะสมครบ 60, 90, 120, 150 และ 180 มิลลิเมตร  ตลอด
ฤดูเปนจํานวน 18, 14, 8, 7 และ 6 ครั้งตามลําดบั (ตารางที่ 1) 
 
สภาพดิน และภูมิอากาศระหวางดําเนินการทดลอง 

แปลงทดลองมีลักษณะเปนดินรวนปนทราย คาความเปนกรดดาง  อินทรียวัตถุ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ
โพเทสเซียม คือ 6.9, 0.6 เปอรเซ็นต 0.03 เปอรเซ็นต 60.1 ppm และ 20 ppm ตามลําดับ ซึ่งเหมาะสําหรับการปลูก
มันสําปะหลัง เพราะพืชชนิดนี้เจริญเติบโตไดดีในดินรวน รวนปนทราย หรือดินทราย (สถาบันวิจัยพืชไร, 2551) ที่มี
คาความเปนกรดดาง 5.5-8.0 และขึ้นไดดีถึงแมวาดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา (กรมวิชาการเกษตร, 2547) แตสภาพ
ดินที่เหมาะสมคือมีความอุดมสมบูรณปานกลาง มีอินทรียวัตถุไมต่ํากวา 1 เปอรเซ็นต (สถาบันวิจัยพืชไร, 2551) แต
พืชชนิดนี้เจริญเติบโตไมคอยดีในสภาพดินที่เปนดางมากเกินไป (ความเปนกรดดางมากกวา 7) เพราะในสภาพดินที่
เปนดางเกินไป ทําใหความเปนประโยชนของธาตุอาหาร เชน ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส เหล็ก แมงกานีส โบรอน 
ทองแดง และสังกะสี ถูกตรึงอยูในสารละลายดิน พืชนํามาใชประโยชนไดนอย ทําใหมันสําปะหลังแสดงอาการขาด
ธาตุอาหาร อาการคลอโรซีล สงผลใหขาดคลอโรฟลลในการสังเคราะหแสง ทําใหพืชไมเจริญเติบโต การเคลื่อนยาย
อาหารไปสะสมที่หัวลดลง สงผลใหผลผลิตลดลง (วัลลีย และไชยยศ, 2549)  

ตลอดฤดูปลูก มันสําปะหลังไดรับปริมาณน้ําฝน 1,261 มิลลิเมตร อุณหภูมิเฉล่ีย 28.5OC (ภาพที่ 1) ซึ่ง
เปนสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมสําหรับมันสําปะหลัง เพราะพืชชนิดนี้สามารถปรับตัวไดดีในพื้นที่ที่มีปริมาณน้ําฝน 
1,000-1,300 มิลลิเมตรตอป (กรมวิชาการเกษตร, 2547) อุณหภูมิ 18-35 OC (Anonymous, 2007) อยางไรก็ตาม
มันสําปะหลังสามารถเจริญเติบโตได ถึงแมวาจะมีปริมาณน้ําฝนนอยกวา 600 หรือมากกวา 1,500 มิลลิเมตรตอป 
(โอภาษ, 2551) แตตองระวังไมใหมีน้ําทวมขัง เนื่องจากทําใหหัวมันสําปะหลังเนา ผลผลิตลดลง (วัลลีย และไชยยศ, 
2549) 
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การเจริญเติบโต 
 ไมมีปฏิสัมพันธระหวางความถี่การใหน้ํา และพันธุมันสําปะหลังในสวนของความกวาง และสูงทรงพุม ซึ่ง
การใหน้ําและไมใหน้ําไมทําใหความกวางและความสูงทรงพุมแตกตางกัน คือทรงพุมกวางเฉลี่ย 65 และ 128 
เซนติเมตร เมื่อมันสําปะหลังอายุ 2 และ 4 เดือนตามลําดับ สวนความสูงทรงพุมคือ 41, 153, 206, 262, 254 และ 
265 เซนติเมตร เมื่อมันสําปะหลังอายุ 2, 4, 6, 8, 10 และ 12 เดือนตามลําดับ สําหรับพันธุระยอง 9 สูงกวาพันธุ
ระยอง 7 เฉล่ีย 23.8, 28.4, 31.3, 30.0, 25.9 และ 29.6 เปอรเซ็นต เมื่ออายุ 2, 4, 6, 8, 10 และ 12 เดือนตามลําดับ 
(ตารางที่ 2)  

มันสําปะหลังพันธุระยอง 7 สามารถเจริญเติบโตไดดีในจังหวัดชัยนาท เพราะสูง 231 เซนติเมตร ซึ่งสูงกวา
ลักษณะประจําพันธุที่สูงเพียง 183 เซนติเมตร (กรมวิชาการเกษตร, 2549) สวนพันธุระยอง 9 สูง 299 เซนติเมตร ซึ่ง
สูงกวาลักษณะประจําพันธุเชนกัน ที่สูงเพียง 235 เซนติเมตร (สถาบันวิจัยพืชไร, 2549) ดังนั้นการที่พันธุระยอง 9 สูง
กวาพันธุระยอง 7 จึงเปนลักษณะประจําพันธุ  

 
ผลผลิต และองคประกอบผลผลิต 
 ไมมีปฏิสัมพันธระหวางความถี่การใหน้ํา และพันธุมันสําปะหลังในสวนของผลผลิต โดยการใหน้ํา 4 ระดับ 
ตั้งแตคาการระเหยครบ 60 ถึง 150 มิลลิเมตร สามารถเก็บเกี่ยวมันสําปะหลังไดมากที่สุด 1,522 ตนตอไร ในขณะที่
การใหน้ําเมื่อคาระเหยครบ 180 มิลลิเมตร และไมใหน้ําตลอดฤดูปลูก ตนมันสําปะหลังที่เก็บเกี่ยวไดลดลง 32.8 
และ 44.5 เปอรเซ็นตตามลําดับ (ตารางที่ 3) เนื่องจากในกรรมวิธีที่มันสําปะหลังไดรับน้ํานอย ทําใหมันสําปะหลังไม
งอก หรือตายภายหลังจากงอกไมนาน เพราะมันสําปะหลังตองการน้ําเพื่อการอยูรอด แมวาพืชชนิดนี้เปนพืช C3 แต
มีประสิทธิภาพการใชน้ําใกลเคียงกับพืช C4 (El-Sharkawy et al., 1984 อางโดย กอบเกียรติ, 2551) สวนพันธุ
ระยอง 9 มีจํานวนตนเก็บเกี่ยว 1,467 ตนตอไร มากกวาระยอง 7 เทากับ 19.2 เปอรเซ็นต (ตารางที่ 3) 

นอกจากนี้การใหน้ําเมื่อคาการระเหยครบ 60 มิลลิเมตร มันสําปะหลังใหผลผลิตมากที่สุด 8.9 ตันตอไร 
มากกวาการใหน้ําเมื่อคาการระเหยครบ 90, 120, 150, 180 มิลลิเมตร และไมมีการใหน้ํา 42 เปอรเซ็นต (ตารางที่ 
3) เหมือนกับรายงานของนพศูลและคณะ (2550) ที่กลาววาเมื่อใหน้ําอัตรา 60 มิลลิเมตรตอเดือน ทําใหมัน
สําปะหลังใหผลผลิต 9.1 ตันตอไรมากกวาการไมใหน้ําซึ่งใหผลผลิตเพียง 5.2 ตันตอไร เปนเพราะการใหน้ําเมื่อคา
การระเหยครบ 60 มิลลิเมตร มันสําปะหลังใหน้ําหนักหัว 5.8 กิโลกรัม/ตน มากกวาการใหน้ําวิธีอื่น ๆ 39 เปอรเซ็นต 
สวนจํานวนหัวในกรรมวิธีที่ใหน้ําเมื่อคาการระเหยครบ 60 มิลลิเมตร มากที่สุด 17.5 หัว/ตน มากกวาการใหน้ําเมื่อ
คาการระเหยครบ 90, 120, 150, 180 มิลลิเมตร 21 เปอรเซ็นต สวนมันสําปะหลังที่ไมไดรับการใหน้ําตลอดฤดูมี
จํานวนหัวนอยที่สุดเพียง 8.7 หัว/ตน นอยกวากรรมวิธีที่ใหน้ําเมื่อคาการระเหยครบ 60 มิลลิเมตร 50 เปอรเซ็นต 
(ตารางที่ 3)  

ดังนั้นการใหนํ้าทําใหผลผลิตสูงขึ้น เพราะเมื่อมีน้ําเพียงพอกับความเจริญเติบโตของมันสําปะหลัง ทําให
จํานวนและขนาดของหัวมันสําปะหลังดีขึ้น (Sharp et al., 1993, 1994 อางโดย Alves and Setter, 2000) เพราะมัน
สําปะหลังตองการน้ําเพื่อสรางมวลชีวภาพ แมวาพืชชนิดนี้เปนพืช C3 แตมีประสิทธิภาพการใชน้ําใกลเคียงกับพืช 
C4 (El-Sharkawy et al., 1984 อางโดย กอบเกียรติ, 2551)  

สวนผลผลิตแปงในการใหน้ําเมื่อคาการระเหยครบ 60 มิลลิเมตรสูงที่สุด 2.5 ตัน/ไร มากกวาการใหน้ําวิธี
อื่น ๆ 47 เปอรเซ็นต (ตารางที่ 3) เพราะการใหน้ํามีแนวโนมทําใหปริมาณแปงในมันสําปะหลังสูงขึ้น (อัจฉรา และ
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กอบเกียรติ, 2551 อางโดย กอบเกียรติ, 2551) เชนเดียวกับรายงานของวินัย และคณะ (2549) ที่กลาววาการใหน้ํา 
ทําใหมันสําปะหลังมีผลผลิตแปง 5.0-8.7 ตันตอเฮกตาร แตเมื่อไมมีการใหน้ํา มันสําปะหลังใหผลผลิตแปงเพียง 
0.1-0.2 ตันตอเฮกตาร สําหรับเปอรเซ็นตแปงไมแตกตางกันในทุกกรรมวิธีของการใหน้ํา  

สําหรับพันธุระยอง 7 และ 9 ใหผลผลิต และองคประกอบผลผลิตไมแตกตางกัน ถึงแมวาระยอง 9 ให
จํานวนตนเก็บเกี่ยวมากกวาระยอง 7 ถึง 19.2 เปอรเซ็นตก็ตาม ซึ่งพันธุระยอง 7 ใหผลผลิต 6.0 ตันตอไร ซึ่งเปน
ผลผลิตปกติ เพราะลักษณะประจําพันธุนี้ใหผลผลิต 6.1 ตันตอไร (กรมวิชาการเกษตร, 2549) สวนพันธุระยอง 9 ให
ผลผลิตแปง 1.4 ตันตอไร ซึ่งไมแตกตางกับลักษณะประจําพันธุที่ใหผลผลิตแปง 1.2 ตันตอไร (สถาบันวิจัยพืชไร, 
2549) (ตารางที่ 3) 
 
สรุปผลการทดลอง 

การใหน้ําเมื่อคาการระเหยครบ 60 มิลลิเมตร ตั้งแตปลูกจนกระทั่งเก็บเกี่ยว มันสําปะหลังใหผลผลิต 
จํานวนหัว น้ําหนักหัว และปริมาณแปงมากที่สุด 8.9 ตันตอไร 17.5 หัวตอตน 5.8 กิโลกรัม/ตน และ 2.5 ตันตอไร
ตามลําดับ แตกตางกับการใหน้ําในกรรมวิธีอื่น ๆ และไมใหน้ํา ดังนั้นผลการทดลองทั้งหมดเสนอแนะวา การปลูกมัน
สําปะหลังในฤดูแลงในเขตที่มีปริมาณน้ําฝนประมาณ 1,200-1,300 มิลลิเมตรตอป ควรใหน้ําอยางสม่ําเสมอ เมื่อคา
การระเหยสะสมครบ 60 มิลลิเมตร 
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ตารางที่ 1 จํานวนครั้งของการใหน้ํา เมื่อคาการระเหยสะสมครบตามกรรมวิธีตาง ๆ ณ แปลงทดลองดงเกณฑหลวง 
ศูนยวิจัยพืชไรชัยนาท อ. วัดสิงห จ. ชัยนาท ป พ.ศ. 2549 
 

ครั้งที ่ 60 มม. 90 มม. 120 มม. 150 มม. 180 มม. 

1 9 มี.ค. 49 14 มี.ค. 49 20 มี.ค. 49 24 มี.ค. 49 29 มี.ค. 49 
2 20 มี.ค. 49 29 มี.ค. 49 7 เม.ย. 49 19 เม.ย. 49 1 พ.ค. 49 
3 29 มี.ค. 49 13 เม.ย. 49 1 พ.ค. 49 15 พ.ค. 49 15 ก.ค. 49 
4 7 เม.ย. 49 1 พ.ค. 49 15 ก.ค. 49 23 ส.ค. 49  23 ส.ค. 49 
5 19 เม.ย. 49 15 ก.ค. 49 6 ก.ย. 49 7 พ.ย. 49 24 พ.ย. 49 
6 1 พ.ค. 49 23 ส.ค. 49 7 พ.ย. 49  17 ธ.ค. 49 11 ม.ค. 50 
7 8 พ.ค. 49  14 ก.ย. 49 10 ธ.ค. 49 25 ก.พ. 50  
8 15 ก.ค. 49 31 ต.ค. 49 11 ม.ค. 50   
9 26 ก.ค. 49 24 พ.ย. 49     
10 23 ส.ค. 49 17 ธ.ค. 49     
11 6 ก.ย. 49 11 ม.ค. 50     
12 23 ต.ค. 49 5 ก.พ. 50    
13 7 พ.ย. 49     
14 24 พ.ย. 49     
15 10 ธ.ค. 49      
16 25 ธ.ค. 49     
17 11 ม.ค. 50       
18 25 ม.ค. 50     
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