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บทคัดย่อ 
การผสมพันธุ์มันเทศเพ่ือการอุตสาหกรรมแป้งและเอทานอล เพ่ือให้ได้พันธุ์มันเทศที่ให้ผลผลิตสูง คุณภาพด ี

และมีปริมาณแป้งสูง เหมาะส าหรับอุตสาหกรรมการแปรรูป ด าเนินการที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร 

ระหว่างปี พ.ศ. 2554-2555 โดยคัดเลือกพันธุ์มันเทศเนื้อสีขาวส าหรับใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์จ านวน 9 พันธุ์ คือ 

ไต้หวัน #1, จีน #1, PROC NO 65-16, PROC OPS-101-R89-3, พจ.129-6, พจ.166-5, พจ.0106-1, พจ.06-14 

และ พจ.06-11 ด าเนินการปลูกและผสมแบบพบกันหมด น าเมล็ดพันธุ์มันเทศลูกผสมเพาะและคัดเลือกมันเทศท่ีมี

เนื้อสีขาว หัวขนาดใหญ่ รูปทรงหัวกลมรี สามารถคัดเลือกพันธุ์มันเทศเนื้อสีขาวได้จ านวน 13 พันธุ์ คือ พจ.0106-

1, พจ.0106-3, พจ.54-0106-1, พจ.54-0601-1, พจ.01-23, พจ.06-11, พจ.06-15,    พจ.54-0602-1พจ.02-1, 

พจ.54-0102-7, พจ.54-0908-3, พจ.54-0104-1 และ พจ.54-0104-12 โดยทั้ง 13 พันธุ์ มีจ านวนหัว 4.4±1.1 

หัวต่อต้น ขนาดความกว้างหัว 5.4±1.0 เซนติเมตร ความยาวหัว 14.5±2.9 เซนติเมตร ผลผลิตเฉลี่ย 3,378±454 

กิโลกรัมต่อไร่ น้ าหนักแห้ง 35.2±2.2 %โดยน้ าหนักหัวสด 
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ค าน า 
 มันเทศ (Ipomoea batatas L.) เป็นพืชอาหารที่มีความส าคัญชนิดหนึ่งรองจาก  ข้าวสาลี  ข้าว  
ข้าวโพด  มันฝรั่ง  ข้าวบาร์เลย์  และมันส าปะหลัง (FAO, 1992) โดยในหัวมันเทศประกอบด้วยแป้งประมาณ 14-
28 % (กล้าณรงค์และเกื้อกูล, 2550) ในปี 2550 ทั่วทั้งโลกมีพ้ืนที่ปลูกมันเทศประมาณ  50.64  ล้านไร่ ผลผลติ  
107.67  ล้านตัน โดยกระจายตัวอยู่ในทวีปต่างๆ  โดยสาธารณรัฐประชาชนจีนมีพ้ืนที่ปลูกมันเทศมากที่สุด  22.85  
ล้านไร่   ผลผลิต  84.83  ล้านตัน  (FAO, 2007) โดยผลผลิตส่วนใหญ่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตแป้งมันเทศ เพ่ือ
ใช้ส าหรับท าเส้นก๋วยเตี๋ยว โดยเฉพาะตอนกลางของประเทศมีการผลิตแป้งมันเทศมากท่ีสุดในโลก (กล้าณรงค์และ
เกื้อกูล, 2550) นอกจากนี้หัวมันเทศยังสามารถใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอล  May et al. (1987) ศึกษาถึง
ศักยภาพของพืชในการผลิตพลังงาน พบว่า มันเทศพันธุ์  Jewel  ให้ผลผลิตหัวสด 42.6 ตันต่อเฮกเตอร์ ผลผลิตเอ
ทานอล 5,821 ลิตรต่อเฮกเตอร์ (ประมาณ  136.6  ลิตร/ตัน) สอดคล้องกับ Wilson (2009) ผลผลิตมันเทศ 1 ตัน 
สามารถผลิตเอทานอลได้ 160-170 ลิตร สูงกว่าอ้อย 2 เท่า (80-85 ลิตร/ตัน)  
 การปรับปรุงพันธุ์มันเทศในประเทศไทย ในช่วงแรกเป็นการรวบรวมพันธุ์มันเทศจากภายในและ
ต่างประเทศ เช่น ไต้หวัน  จนี  ฟิลิปปินส ์ อินโดนีเซีย  และอเมริกา เป็นต้น จากนั้นจึงเริ่มมีการคัดเลือกพันธุ์และ
ผสมพันธุ์ให้ได้มันเทศพันธุ์ใหม่เพ่ือใช้บริโภคสดและการแปรรูป  เป็นการใช้ประโยชน์จากแป้งภายในหัวมันเทศที่
หลากหลายขึ้น ในประเทศไทย พันธุ์มันเทศที่ปลูกส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ที่ใช้ส าหรับการบริโภคซึ่งมีปริมาณแป้ง
ค่อนข้างต่ าไม่เหมาะสมที่จะน าไปผลิตเป็นแป้งมันเทศ  ท าให้ภาคอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารต่างๆ จากมันเทศมี
การน าเข้าแป้งมันเทศเพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมอาหารจากต่างประเทศ เช่น จีน ซึ่งนับวันจะมีราคาสูงขึ้น เนื่องจากมี
ความต้องการเพ่ิมมากข้ึนและค่าขนส่งแพงขึ้น  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตรจึงได้ด าเนินการปรับปรุงพันธุ์
มันเทศโดยน าพันธุ์มันเทศเนื้อสีขาวที่ผ่านการคัดเลือก ซึ่งเป็นพันธุ์ที่มีปริมาณแป้งสูง  21.3-30.7  %น้ าหนักสด 
(นรินทร์และคณะ, 2550) ท าการผสมและคัดเลือกพันธุ์เพ่ือให้ได้พันธุ์มันเทศท่ีให้ผลผลิตสูง และมีเปอร์เซ็นต์แป้ง
สูง เหมาะส าหรับน าไปผลิตเป็นแป้งหรือ เอทานอลต่อไป 

 
วิธีการด าเนินการ 

อุปกรณ์ 
1. ต้นพันธุ์มันเทศส าหรับใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ 
2. อุปกรณ์การผสมพันธุ์ เช่น  ปากคีบปลายแหลม  กรรไกรขนาดเล็ก  พู่กัน  ถุงกระดาษ  แอลกอฮอล์ 

70% 
3. สารป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืช  เช่น  คาร์โบซัลแฟน,  อะบาแม็กติน,  ไซเปอร์เมทริน 
4. ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15,  8-24-24,  13-13-21 

วิธีการ 
1. การเตรียมพ่อแม่พันธุ์และผสมพันธุ์มันเทศ 
ปลูกมันเทศเนื้อสีขาวจ านวน 9 พันธุ์ เป็นพ่อแม่พันธุ์ บนแปลงขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 6 เมตร ปลูก

จ านวน 20 ต้นต่อแปลง จากนั้นท าค้างแบบรั้วให้เถามันเทศเจริญเติบโตบนค้าง ท าการมัดเถามันเทศทุกสัปดาห์ 



เมื่อมันเทศเริ่มออกดอกด าเนินการผสมพันธุ์มันเทศตามคู่ผสมที่ต้องการ และเก็บเมล็ดพันธุ์มันเทศหลังจากผสม   
4-5 สัปดาห์ โดยฝักมันเทศจะเปลี่ยนสีจากสีเขียวเป็นสีน้ าตาล โดยในหนึ่งผักจะมีเมล็ด 1-4 เมล็ด (Jill et al., 
1989) 

วิธีการผสมพันธุ์มันเทศ 
- การตอนดอกตัวผู้ (Emasculation) คัดเลือกดอกตูมมันเทศที่พร้อมบานในวันถัดไป เปิดกลีบดอกโดยใช้

ปากคีบปลายแหลม และท าการตัดหรือดึงอับเกสรตัวผู้ออกให้หมด น าป้ายพลาสติกท่ีบันทึกข้อมูลคู่ผสม และวัน
ผสมผูกไว้กับก้านช่อดอก หลังจากนั้นหุ้มดอกด้วยถุงกระดาษ เพ่ือป้องกันการผสมโดยแมลง 

- น าละอองเกสรจากพันธุ์ที่ต้องการน ามาแตะที่ stigma ของดอกตัวเมียที่เตรียมไว้ในช่วงเช้าของวันรุ่งขึ้น 
หลังจากนั้นหุ้มดอกด้วยถุงกระดาษอีกครั้ง เพ่ือป้องกันการผสมโดยแมลง และสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์มันเทศ
หลังจากผสม 4-5 สัปดาห์ 

2.การเพาะกล้าและคัดเลือกพันธุ์ 
น าเมล็ดพันธุ์มันเทศที่ได้ไปเพาะเป็นต้นกล้าโดยใช้ขี้เถ้าแกลบผสมดินและปุ๋ยอินทรีย์เป็นวัสดุเพาะ หลังจาก

นั้นคัดเลือกต้นกล้ามันเทศที่สมบูรณ์แข็งแรงปลูกลงแปลงคัดเลือกโดยท าการยกร่องแปลงสูงประมาณ 30 
เซนติเมตร ปลูกมันเทศ  1  ต้นต่อหลุม โดยใช้ระยะปลูกระหว่างต้น 30 เซนติเมตร ระหว่างแถว 100 เซนติเมตร 
ดูแลรักษาต้นพันธุ์มันเทศในแปลงโดยให้น้ าสัปดาห์ละ 3 ครั้ง  ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 8-24-24  อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ 
แบ่งใส่ 2 ครั้ง เมื่ออายุ 1 และ 2 เดือน  และสูตร 13-13-21 อัตรา 25  กิโลกรัมต่อไร่ เมื่ออายุ  3 เดือน และพ่น
สารก าจัดแมลงศัตรูพืชเมื่อพบการระบาด  เก็บเก่ียวผลผลิตมันเทศที่อายุ 110 วัน ท าการบันทึกข้อมูล ขนาดหัว  
จ านวนหัวต่อต้น  น้ าหนักหัวต่อต้น  สีผิว  และสีเนื้อ  คัดเลือกพันธุ์มันเทศท่ีมีเนื้อสีขาว น้ าหนักผลผลิตมากกว่า 
0.5 กิโลกรัมต่อต้น หัวมีขนาดใหญ่ น าไปขยายปริมาณยอดพันธุ์โดยวิธีการช าหัว 

โดยน าหัวพันธุ์มันเทศที่คัดเลือกได้ไปช าในกระถางพลาสติกภายในโรงเรือนเพาะช า  หลังจากนั้นน าท่อน
พันธุ์มันเทศที่ได้จากการช าหัวจ านวน  10  ยอดต่อพันธุ์  ปลูกลงแปลงคัดเลือกพันธุ์ ขนาดแปลงกว้าง 1 เมตร  
ยาว  3  เมตร ระยะปลูกระหว่างต้น  30  เซนติเมตร  ระหว่างแถว  100  เซนติเมตร ดูแลรักษาต้นพันธุ์มันเทศใน
แปลงโดยให้น้ าสัปดาห์ละ 3 ครั้ง  ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 8-24-24  อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ แบ่งใส่ 2 ครั้ง เมื่ออายุ 1 และ 
2 เดือน  และสูตร 13-13-21 อัตรา 25  กิโลกรัมต่อไร่ เมื่ออายุ  3 เดือน และพ่นสารก าจัดแมลงศัตรูพืชเมื่อพบ
การระบาด  เก็บเก่ียวผลผลิตมันเทศที่อายุ 110 วัน 

3. การบันทึกข้อมูล 
3.1) น้ าหนักผลผลิตมันเทศ 
3.2) ขนาดความยาวและเส้นผ่าศูนย์กลางของหัวมันเทศ 
3.3) สีเนื้อและสีผิวเปลือกมันเทศ 
3.4) น้ าหนักแห้ง 
4.เกณฑ์การคัดเลือก 
4.1) การเจริญเติบโตดี 
4.2) ให้ผลผลิตสูง มากกว่า 2,500 กิโลกรัมต่อไร่ 



4.3) หัวมีขนาดใหญ่ เนื้อสีขาว ผิวเรียบ 
4.4) น้ าหนักแห้งสูงกว่า 30 %ของน้ าหนักสด 

% น้ าหนักแห้ง = น้ าหนักแห้ง x 100 (Jill, 1989) 
    น้ าหนักสด 

 

ระยะเวลา 

เริ่มต้น  ตุลาคม  2554  สิ้นสุด  กันยายน  2555 

 

สถานที่ด าเนินการ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร ต าบลโรงช้าง อ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 

 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 

ด าเนินการผสมพันธุ์มันเทศโดยคัดเลือกพันธุ์มันเทศเนื้อสีขาวส าหรับใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์จ านวน 9 พันธุ์ คือ 

ไต้หวัน #1, จีน #1, PROC NO 65-16, PROC OPS-101-R89-3, พจ.129-6, พจ.166-5, พจ.0106-1, พจ.06-14 

และ พจ.06-11 ด าเนินการปลูกและผสมแบบพบกันหมดในช่วงเดือน พฤศจิกายน 2553 - กุมภาพันธุ์ 2554 ซึ่ง

เป็นช่วงฤดูหนาวมันเทศสามารถออกดอกได้ดี เนื่องจากมันเทศจะออกดอกได้ดีในช่วงวันสั้น (Jill et al., 1989) 

หลังจากนั้นด าเนินการปลูกและคัดเลือกพันธุ์มันเทศตามเกณฑ์การคัดเลือก สามารถคัดเลือกพันธุ์มันเทศเนื้อสีขาว

ได้จ านวน 13 พันธุ์ คือ พจ.0106-1, พจ.0106-3, พจ.54-0106-1, พจ.54-0601-1, พจ.01-23, พจ.06-11, พจ.

06-15,    พจ.54-0602-1พจ.02-1, พจ.54-0102-7, พจ.54-0908-3, พจ.54-0104-1 และ พจ.54-0104-12 โดย

ทั้ง 13 พันธุ์ มีจ านวนหัว 4.4±1.1 หัวต่อต้น ขนาดความกว้างหัว 5.4±1.0 เซนติเมตร ความยาวหัว 14.5±2.9 

เซนติเมตร ผลผลิตเฉลี่ย 3,378±454 กิโลกรัมต่อไร่ น้ าหนักแห้ง 35.2±2.2 %ของน้ าหนักหัวสด (ตารางท่ี 1) โดย

ทั้ง 13 พันธุ์ มีล กษณะดังนี้ 

พจ.0106-1 ผิวเปลือกสีขาว เนื้อสีขาว น้ าหนักหัวเฉลี่ย 157.0 กรัม/หัว ขนาดหัวกว้าง 5.8 

เซนติเมตร ยาว 16.3 เซนติเมตร ผลผลิตเฉลี่ย 3,733 กิโลกรัมต่อไร่ น้ าหนักแห้ง    

37.5 % ของน้ าหนักหัวสด 

พจ.0106-3 ผิวเปลือกสีขาว เนื้อสีขาว น้ าหนักหัวเฉลี่ย 111.1 กรัม/หัว ขนาดหัวกว้าง 6.5 

เซนติเมตร ยาว 16.6 เซนติเมตร ผลผลิตเฉลี่ย 2,667 กิโลกรัมต่อไร่ น้ าหนักแห้ง    

35.6 % ของน้ าหนักหัวสด 



พจ.54-0106-1 ผิวเปลือกสีแดง เนื้อสีขาว น้ าหนักหัวเฉลี่ย 92.0 กรัม/หัว ขนาดหัวกว้าง 3.6 เซนติเมตร 

ยาว 11.0 เซนติเมตร ผลผลิตเฉลี่ย 2,700 กิโลกรัมต่อไร่ น้ าหนักแห้ง 34.8 % ของ

น้ าหนักหัวสด 

พจ.54-0601-1 ผิวเปลือกสีแดง เนื้อสีขาว น้ าหนักหัวเฉลี่ย 136.8 กรัม/หัว ขนาดหัวกว้าง 4.7 

เซนติเมตร ยาว 12.5 เซนติเมตร ผลผลิตเฉลี่ย 3,647 กิโลกรัมต่อไร่ น้ าหนักแห้ง    

35.2 % ของน้ าหนักหัวสด 

พจ.01.23 ผิวเปลือกสีแดง เนื้อสีขาว น้ าหนักหัวเฉลี่ย 120.0 กรัม/หัว ขนาดหัวกว้าง 5.9 

เซนติเมตร ยาว 13.9 เซนติเมตร ผลผลิตเฉลี่ย 3,200 กิโลกรัมต่อไร่ น้ าหนักแห้ง    

33.5 % ของน้ าหนักหัวสด 

พจ.06-11 ผิวเปลือกสีขาว เนื้อสีขาว น้ าหนักหัวเฉลี่ย 114.1 กรัม/หัว ขนาดหัวกว้าง 4.1 

เซนติเมตร ยาว 17.4 เซนติเมตร ผลผลิตเฉลี่ย 4,200 กิโลกรัมต่อไร่ น้ าหนักแห้ง    

32.5 % ของน้ าหนักหัวสด 

พจ.06-15 ผิวเปลือกสีแดง เนื้อสีขาว น้ าหนักหัวเฉลี่ย 188.6 กรัม/หัว ขนาดหัวกว้าง 6.0 

เซนติเมตร ยาว 19.6 เซนติเมตร ผลผลิตเฉลี่ย 3,520 กิโลกรัมต่อไร่ น้ าหนักแห้ง    

36.0 % ของน้ าหนักหัวสด 

พจ.54-0602-1 ผิวเปลือกสีแดง เนื้อสีขาว น้ าหนักหัวเฉลี่ย 148.4 กรัม/หัว ขนาดหัวกว้าง 5.2 

เซนติเมตร ยาว 10.2 เซนติเมตร ผลผลิตเฉลี่ย 3,800 กิโลกรัมต่อไร่ น้ าหนักแห้ง    

33.5 % ของน้ าหนักหัวสด 

พจ.54-02-1 ผิวเปลือกสีขาว เนื้อสีขาว น้ าหนักหัวเฉลี่ย 169.7 กรัม/หัว ขนาดหัวกว้าง 7.5 

เซนติเมตร ยาว 13.9 เซนติเมตร ผลผลิตเฉลี่ย 3,167 กิโลกรัมต่อไร่ น้ าหนักแห้ง    

32.5 % ของน้ าหนักหัวสด 

พจ.54-0102-7 ผิวเปลือกสีแดง เนื้อสีขาว น้ าหนักหัวเฉลี่ย 142.2 กรัม/หัว ขนาดหัวกว้าง 5.2 

เซนติเมตร ยาว 11.4 เซนติเมตร ผลผลิตเฉลี่ย 3,413 กิโลกรัมต่อไร่ น้ าหนักแห้ง    

37.5 % ของน้ าหนักหัวสด 

พจ.54-0908-3 ผิวเปลือกสีขาว เนื้อสีขาว น้ าหนักหัวเฉลี่ย 233.3 กรัม/หัว ขนาดหัวกว้าง 5.2 

เซนติเมตร ยาว 17.7 เซนติเมตร ผลผลิตเฉลี่ย 3,733 กิโลกรัมต่อไร่ น้ าหนักแห้ง    

40.0 % ของน้ าหนักหัวสด 



พจ.54-0104-1 ผิวเปลือกสีแดง เนื้อสีขาว น้ าหนักหัวเฉลี่ย 187.5 กรัม/หัว ขนาดหัวกว้าง 5.0 

เซนติเมตร ยาว 12.6 เซนติเมตร ผลผลิตเฉลี่ย 3,200 กิโลกรัมต่อไร่ น้ าหนักแห้ง    

34.2 % ของน้ าหนักหัวสด 

พจ.54-0104-12 ผิวเปลือกสีแดง เนื้อสีขาว น้ าหนักหัวเฉลี่ย 157.2 กรัม/หัว ขนาดหัวกว้าง 4.9 

เซนติเมตร ยาว 15.9 เซนติเมตร ผลผลิตเฉลี่ย 2,935 กิโลกรัมต่อไร่ น้ าหนักแห้ง    

35.0 % ของน้ าหนักหัวสด 

 



ตารางท่ี1 ผลผลิตและคุณภาพมันเทศสายพันธุ์คัดเลือก  
พันธุ์ คู่ผสม จ านวนหัว 

(หัว/ต้น) 
น้ าหนักหัว 
(กรัม/หัว) 

ขนาดของหัว  
(เซนติเมตร) 

น้ าหนัก
ผลผลิต 
(กก./ไร่) 

น้ าหนัก
แห้ง 
(%) 

สีของหัว 

กว้าง ยาว สีผิว
เปลือก 

สีเนื้อ 

พจ.0106-1 ไต้หวัน #1 x พจ.166-5 4.3 157.0 5.8 16.3 3,733 37.5 ขาว ขาว 
พจ.0106-3 ไต้หวัน #1 x พจ.166-5 4.5 111.1 6.5 16.6 2,667 35.6 ขาว ขาว 
พจ.54-0106-1 ไต้หวัน #1 x พจ.166-5 5.5 92.0 3.6 11.0 2,700 34.8 แดง ขาว 
พจ.54-0601-1 พจ.166-5 x ไต้หวัน #1 5.0 136.8 4.7 12.5 3,647 35.2 แดง ขาว 
พจ.01-23 ไต้หวัน #1 5.0 120.0 5.9 13.9 3,200 33.5 แดง ขาว 
พจ.06-11 พจ.166-5 6.9 114.1 4.1 17.4 4,200 32.5 ขาว ขาว 
พจ.06-15 พจ.166-5 3.5 188.6 6.0 19.6 3,520 36.0 แดง ขาว 
พจ.54-0602-1 พจ.166-5 x จีน #1 4.8 148.4 5.2 10.2 3,800 33.5 แดง ขาว 
พจ.02-1 จีน #1 3.5 169.7 7.5 13.9 3,167 32.5 ขาว ขาว 
พจ.54-0102-7 ไต้หวัน #1 x จีน #1 4.5 142.2 5.2 11.4 3,413 37.5 แดง ขาว 
พจ.54-0908-3 06-11 x 06-14 3.0 233.3 5.2 17.7 3,733 40.0 ขาว ขาว 
พจ.54-0104-1 ไต้หวัน #1 x PROC OPS-101-R89-3 3.2 187.5 5.0 12.6 3,200 34.2 แดง ขาว 
พจ.54-0104-12 ไต้หวัน #1 x PROC OPS-101-R89-3 3.5 157.2 4.9 15.9 2,935 35.0 แดง ขาว 

เฉลี่ย 4.4±1.1 150.6±38.3 5.4±1.0 14.5±2.9 3378±454 35.2±2.2 - - 
  



สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

ผลจากการผสมพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์มันเทศเพ่ือการอุตสาหกรรมแป้งและเอทานอล ที่ศูนย์วิจัยและ

พัฒนาการเกษตรพิจิตร ระหว่างปี พ.ศ. 2554-2555 สามารถคัดเลือกพันธุ์มันเทศเนื้อสีขาวได้จ านวน 13 พันธุ์ คือ 

พจ.0106-1, พจ.0106-3, พจ.54-0106-1, พจ.54-0601-1, พจ.01-23, พจ.06-11, พจ.06-15,    พจ.54-0602-1

พจ.02-1, พจ.54-0102-7, พจ.54-0908-3, พจ.54-0104-1 และ พจ.54-0104-12 โดยทั้ง 13 พันธุ์ มีจ านวนหัว 

4.4±1.1 หัวต่อต้น ขนาดความกว้างหัว 5.4±1.0 เซนติเมตร ความยาวหัว 14.5±2.9 เซนติเมตร ผลผลิตเฉลี่ย 

3,378±454 กิโลกรัมต่อไร่ น้ าหนักแห้ง 35.2±2.2 %ของน้ าหนักหัวสด 

 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

พันธุ์มันเทศเนื้อสีขาวที่ให้ผลผลิตสูงจ านวน 13 พันธุ์ เพ่ือท าการเปรียบเทียบและทดสอบสายพันธุ์มันเทศที่

ให้ผลผลิตสูง และมีปริมาณแป้งสูง เหมาะส าหรับอุตสาหกรรมการผลิตแป้งและเอทานอล ส่งเสริมแก่เกษตรกร

และผู้ที่สนใจ 

ค าขอบคุณ 

 ขอขอบคุณผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้ช่วยปฏิบัติงาน
ทดลองให้ส าเร็จได้ด้วยดี 
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