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การทดสอบพนัธ์ุมันเทศประกอบการรับรองพนัธ์ุ 
Yield Trial of Sweet potato for Certified. 
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บทคัดย่อ 

เพื่อให้ไดม้นัเทศพนัธ์ุใหม่ท่ีเหมำะสมส ำหรับกำรบริโภค ศูนยว์ิจยัพืชสวนสุโขทยั จึงไดท้  ำกำร

ปรับปรุงพนัธ์ุมนัเทศ โดยกำรผสมพนัธ์ุ คดัเลือก เปรียบเทียบ และทดสอบพนัธ์ุ ไดม้นัเทศท่ีดีเด่น 3 สำย

พนัธ์ุ ท่ีมีผลผลิตสูง คุณภำพดี ผูบ้ริโภคยอมรับสูง โดยน ำไปทดสอบพนัธ์ุกบัพนัธ์ุทอ้งถ่ินในไร่เกษตรกร

ท่ีจังหวดัสุโขทัย พิ จิตร และเพชรบูรณ์ จังหวดัละ 2 แห่ง ในด้ำนกำรเจริญเติบโต กำรปรับตัวกับ

สภำพแวดลอ้ม ผลผลิต คุณภำพของผลผลิต กำรยอมรับของเกษตรกรและผูบ้ริโภคในปี 2558 ไดพ้นัธ์ุ

มนัเทศท่ีเหมำะสม 2 สำยพนัธ์ุ คือ พนัธ์ุ สท.03 ท่ีมีผลผลิตเฉล่ีย 1,619 กิโลกรัมต่อไร่ เจริญเติบโตเร็ว 

คลุมวชัพืชไดดี้ หวัสีขำว สีเน้ือเม่ือสุกสีเหลือง เน้ือเหนียวนุ่ม รสชำติดี ผูบ้ริโภคยอมรับสูง พนัธ์ุ สท.18 

มีผลผลิตเฉล่ีย 1,727 กิโลกรัมต่อไร่ เจริญเติบโตดี หวัสีแดง สีเน้ือเม่ือสุกสีเหลืองเขม้ เน้ือเหนียวละเอียด 

รสหวำน รสชำติดี มีคะแนนควำมนิยมของผูบ้ริโภคสูงกวำ่พนัธ์ุอ่ืนๆ ขณะท่ีพนัธ์ุทอ้งถ่ินมีผลผลิตเฉล่ีย 

1,296 กิโลกรัมต่อไร่ พนัธ์ุคดัให้ผลผลิตสูงกวำ่พนัธ์ุทอ้งถ่ิน 25 – 33 เปอร์เซ็นต ์ดงันั้นจึงไดพ้นัธ์ุมนัเทศ

พนัธ์ุ สท.03 และ สท.18 เพื่อเสนอกำรรับรองเป็นพนัธ์ุแนะน ำ ส ำหรับแนะน ำใหเ้กษตรกรปลูกต่อไป 

ค าค้น :  มนัเทศ, กำรทดสอบพนัธ์ุ 
1/ ศูนยว์จิยัพืชสวนสุโขทยั ท่ีอยู ่239 หมู่ 4 ต.ท่ำชยั อ.ศรีสัชนำลยั จ.สุโขทยั 64190 
   Sukhothai Horticultural Research Center. 239  Moo.4 ThaChai  Sisatchanalai  Sukhothai, 64190 
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ค าน า 

มนัเทศ (Sweet potato) มีช่ือทำงวิทยำศำสตร์ว่ำ Ipomoea batatas (L.) มีถ่ินก ำเนิดในเขตร้อน

แถบอเมริกำกลำง สำมำรถปลูกได้ทั้ งในเขตร้อนและเขตอบอุ่นระหว่ำงละติจูด 40 องศำเหนือถึง 40 

องศำใต ้(Huaman, 1997.) อุณหภูมิท่ีเหมำะสมระหว่ำง 21-30 องศำเซลเซียส เป็นพืชท่ีมีระบบรำกลึก

หรือมำกกว่ำ 160 เซนติเมตร ชอบดินร่วนทรำย และทนต่อสภำพดินกรดท่ีมีค่ำ pH 5.0-6.8 เป็นพืชท่ี

ปรับตวัเขำ้กบัสภำพแวดลอ้มไดดี้ มนัเทศเป็นพืชอำหำรท่ีมีควำมส ำคญัเป็นอนัดบั 7 ของโลก รองจำก

ข้ำวสำลี ข้ำว ข้ำวโพด มันฝร่ัง ข้ำวบำร์เลย์ และมันส ำปะหลัง (FAO, 1992.) เป็นพืชทีมีคุณค่ำทำง

โภชนำกำรสูง โดยเฉพำะอยำ่งยิ่ง แป้ง น ้ ำตำล วิตำมิน และแร่ธำตุส ำคญั เหมำะส ำหรับใชใ้นกำรบริโภค

ของมนุษย์และสัตว์ ทั้ งส่วนหัว เถำ ใบ และยอดอ่อน ส ำหรับประเทศไทย คนไทยนิยมใช้มันเทศ

ประกอบอำหำรทั้งคำวและหวำน ไดแ้ก่ แกงต่ำงๆ มนัเช่ือม มนัทอด มนัรังนก และท ำไส้ขนมต่ำงๆ ส่วน

ในดำ้นอุตสำหกรรม ใช้มนัเทศแปรรูปเป็นแป้งมนัเทศเพื่อท ำผลิตภณัฑ์ชนิดต่ำงๆ เช่น เส้นบะหม่ี สุรำ

มนัเทศ เป็นตน้ (นรินทร์, 2531)   

ในดำ้นกำรผลิตมนัเทศ ปี 2547 ประเทศไทยมีพื้นท่ีปลูกประมำณ 58,000 ไร่ ผลผลิต 147,000 

ตนั (กรมส่งเสริมกำรเกษตร, 2548) แหล่งปลูกท่ีส ำคัญภำคเหนือได้แก่ จงัหวดัเชียงใหม่ เชียงรำย 

พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์  ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือได้แก่ จงัหวดักำฬสินธ์ุ ขอนแก่น นครรำชสีมำ 

บุรีรัมย ์และสุรินทร์ ภำคกลำงได้แก่ จงัหวดัพระนครศรีอยุธยำ รำชบุรี สุพรรณบุรี และเพชรบุรี และ

ภำคใต้ได้แก่ จงัหวดันครศรีธรรมรำช สงขลำ สุรำษฎร์ธำนี และพทัลุง ผลผลิตส่วนใหญ่ใช้บริโภค

ภำยในประเทศซ่ึงแต่ละภำคนิยมบริโภคมนัเทศแตกต่ำงกนัไป ส่วนกำรส่งออกผลผลิตไปยงัประเทศ

ต่ำงๆนั้น ตลำดต่ำงประเทศตอ้งกำรมนัเทศท่ีมีลกัษณะผิวหัวสีแดง เน้ือสีเหลือง หัวค่อนขำ้งยำว เน้ือ

เหนียวแน่นละเอียด มีเส้นใยนอ้ย และมีรสหวำน พนัธ์ุท่ีเกษตรกรใชป้ลูกในปัจจุบนัไดแ้ก่ พนัธ์ุแม่โจ ้โอ

กุด และพื้นเมือง (นรินทร์,2537) ท่ีผ่ำนมำสถำบนัวิจยัพืชสวนโดยศูนยว์ิจยัและพฒันำกำรเกษตรพิจิตร 

ไดป้รับปรุงพนัธ์ุมนัเทศพนัธ์ุ พิจิตร 1 ท่ีมีลกัษณะหวัสีแดง เน้ือสีม่วง สำมำรถปลูกไดท้ั้งในฤดูแลง้และ

ฤดูฝน (นรินทร์,2538) นอกจำกน้ีศูนยว์ิจยัและพฒันำกำรเกษตรพิจิตร ยงัไดร้วบรวมพนัธ์ุมนัเทศจำก

แหล่งต่ำงๆ ทั้งในและต่ำงประเทศ มีหลำยสำยพนัธ์ุท่ีมีลกัษณะดี มีสีเน้ือหลำกหลำยทั้งสีขำว ม่วง เหลือง 

และส้ม ((นรินทร์,2541) จึงได้น ำไปปลูกทดสอบในแหล่งต่ำงๆ ได้แก่ พิจิตร พระนครศรีอยุธยำ 

นครศรีธรรมรำช เพชรบูรณ์ และศรีสะเกษ ซ่ึงเป็นแหล่งปลูกมนัเทศของประเทศไทย สำยพนัธ์ุท่ีดีเด่น

ทั้งคุณภำพและผลผลิตไดแ้ก่ พนัธ์ุ PROC.NO.65-16 (เน้ือสีขำว) พนัธ์ุ พจ.292-15 (เน้ือสีม่วง) พนัธ์ุ พจ.

265-1 (เน้ือสีเหลือง) และพนัธ์ุ T101 (เน้ือสีส้ม) (รักชยั,2553) ดงันั้นศูนยว์จิยัและพฒันำกำรเกษตรพิจิตร 
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และศูนยว์ิจยัพืชสวนสุโขทยั จึงไดพ้ฒันำมนัเทศลูกผสมใหม่โดยใชพ้่อแม่ท่ีดีเด่นจำกกำรทดสอบพนัธ์ุ 

และสำยพนัธ์ุท่ีดีในแปลงรวบรวมพนัธ์ุมำผสมขำ้มสำยพนัธ์ุได้จ  ำนวน 124 คู่ผสม ท ำกำรเพำะเมล็ด

ลูกผสมและปลูกคดัเลือกสำยพนัธ์ุ โดยมีหลกัเกณฑ์ในกำรคดัเลือกคือ เจริญเติบโตดี หวัเรียวยำว ผลผลิต

สูง คุณภำพในกำรบริโภคดี และเป็นท่ียอมรับของผูบ้ริโภค คดัเลือกสำยพนัธ์ุท่ีดีไว ้28 สำยพนัธ์ุ (รักชยั

และคณะ,2553) ท ำกำรเปรียบเทียบพนัธ์ุ 2 ปี (2554-2555) คัดเลือกสำยพนัธ์ุท่ีดีเด่น ทั้ งผลผลิตและ

คุณภำพ คดัเลือกสำยพนัธ์ุท่ีดีเด่นไว ้6 สำยพนัธ์ุ ไดแ้ก่ สำยพนัธ์ุ สท.03 สท.10 สท.18 สท.23 สท.25 และ 

สท.26 (รักชยัและคณะ,2555) ซ่ึงแต่ละสำยพนัธ์ุมีลกัษณะเด่นคือ 

1. พนัธ์ุสท.03 (พจ.226-31 x T101) ผลผลิตจำกกำรเปรียบเทียบพนัธ์ุเฉล่ีย 3,732 กิโลกรัม
ต่อไร่ หัวสีขำว สีเน้ือเม่ือสุกเหลืองเขม้ เน้ือเหนียวนุ่ม รสหวำน มีคะแนนควำมนิยมของผูบ้ริโภค 8 
คะแนน จำกคะแนนเตม็ 10 คะแนน 

2. พันธ์ุสท. 10 (พจ.189-257 x พจ.290-9) ผลผลิตจำกกำรเปรียบเทียบพันธ์ุเฉล่ีย 3,310 
กิโลกรัมต่อไร่ หัวสีแดงเขม้ สีเน้ือเม่ือสุกสีม่วงปนเหลือง เน้ือเหนียวนุ่ม หวำนเล็กนอ้ย มีคะแนนควำม
นิยมของผูบ้ริโภค 6 คะแนน จำกคะแนนเตม็ 10 คะแนน 

 3. พนัธ์ุสท.18 (พจ.189-257 x FM37-LINIDOK-3) ผลผลิตจำกกำรเปรียบเทียบพันธ์ุเฉล่ีย 
3,570 กิโลกรัมต่อไร่ หัวสีแดง สีเน้ือเม่ือสุกมีสีม่วงรอบๆ หัวส่วนกลำงหัวสีเหลือง เน้ือเหนียวนุ่ม 
รสชำติดี มีคะแนนควำมนิยมของผูบ้ริโภค 8 คะแนน จำกคะแนนเตม็ 10 คะแนน 

 4. พนัธ์ุสท.23 (พจ.290-9 x พจ.226-24) ผลผลิตจำกกำรเปรียบเทียบพนัธ์ุเฉล่ีย 3,980 กิโลกรัม
ต่อไร่ หัวสีแดงเขม้อมชมพู สีเน้ือเม่ือสุกสีเหลืองปนม่วง เน้ือเหนียวอ่อนนุ่ม ทนทำนต่อกำรท ำลำยของ
ดว้งงวงมนัเทศไดดี้กวำ่สำยพนัธ์ุอ่ืนๆ มีคะแนนควำมนิยมของผูบ้ริโภค 6.5 คะแนน จำกคะแนนเต็ม 10 
คะแนน 

 5. พนัธ์ุสท.25 (สท.03 x พจ.265-1) ผลผลิตจำกกำรเปรียบเทียบพนัธ์ุเฉล่ีย 4,470 กิโลกรัมต่อ
ไร่ หัวสีแดงเข้ม สีเน้ือเม่ือสุกมีสีม่วงรอบๆ หัว ส่วนกลำงหัวมีสีเหลือง เน้ือเหนียวนุ่ม รสหวำน 
เจริญเติบโตเร็ว คลุมวชัพืชไดดี้ มีคะแนนควำมนิยมของผูบ้ริโภค 7 คะแนน จำกคะแนนเตม็ 10 คะแนน 

 6. พนัธ์ุสท.26 (พจ.283-31 x พจ.265-1) ผลผลิตจำกกำรเปรียบเทียบพนัธ์ุเฉล่ีย 3,940 กิโลกรัม
ต่อไร่ หัวสีแดง สีเน้ือเม่ือสุกสีเหลืองอ่อน เน้ือเหนียวนุ่ม รสหวำน มีคะแนนควำมนิยมของผูบ้ริโภค 7
คะแนน จำกคะแนนเตม็ 10 คะแนน 
 เม่ือน ำทั้ง 6 สำยพนัธ์ุไปทดสอบท่ีศูนยว์ิจยัพืชสวนสุโขทยั ศูนยว์ิจยัและพฒันำกำรเกษตรพิจิตร 

และศูนยว์จิยัและพฒันำกำรเกษตรท่ีสูงเพชรบูรณ์ ปี 2557 ท่ีมีสภำพภูมิประเทศและภูมิอำกำศแตกต่ำงกนั 

ไดส้ำยพนัธ์ุท่ีดีเด่นทั้งในด้ำนผลผลิต คุณภำพในกำรบริโภค กำรยอมรับของผูบ้ริโภค และคุณค่ำทำง

โภชนำกำร 3 สำยพนัธ์ุ ไดแ้ก่ สำยพนัธ์ุ สท.03 สท.10 และสท.18 (รักชยัและคณะ,2557) ดงันั้นจึงควรน ำ
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สำยพนัธ์ุคดัทั้ง 3 สำยพนัธ์ุไปปลูกทดสอบกบัพนัธ์ุทอ้งถ่ินในไร่เกษตรกร เพื่อใช้ประกอบกำรรับรอง

พนัธ์ุเพื่อใหเ้ป็นพนัธ์ุแนะน ำของกรมวชิำกำรเกษตรต่อไป 

วธีิด าเนินงาน 
 กำรทดสอบพนัธ์ุมนัเทศบริโภคสดประกอบกำรรับรองพนัธ์ุ เป็นงำนต่อเน่ืองจำกกำรปรับปรุง
พนัธ์ุมนัเทศ โดยมีขั้นตอนในกำรด ำเนินงำนดงัน้ี 
 

   ปี       การด าเนินงาน   สถานทีด่ าเนินงาน 
2548-2549  คดัเลือกสำยพนัธ์ุพอ่แม่  ศูนยว์จิยัและพฒันำกำรเกษตรพิจิตร 
             
2551-2552  ผสมขำ้มพนัธ์ุ (124 คู่ผสม)  ศูนยว์จิยัและพฒันำกำรเกษตรพิจิตร 
         
2553   ปลูกและคดัเลือกสำยพนัธ์ุ ศูนยว์จิยัพืชสวนสุโขทยั 

ลูกผสมคดัเลือกไว ้28 สำยพนัธ์ุ 
 
2554-2555  เปรียบเทียบพนัธ์ุ   ศูนยว์จิยัพืชสวนสุโขทยั 

 คดัเลือกไว ้6 สำยพนัธ์ุ  
 
2557   ทดสอบพนัธ์ุ 3 สถำนท่ี  ศูนยว์จิยัพืชสวนสุโขทยั 
       ศูนยว์จิยัและพฒันำกำรเกษตรพิจิตร 
       ศูนยว์จิยัและพฒันำกำรเกษตรท่ีสูง 
        เพชรบูรณ์  
2558   ทดสอบพนัธ์ุในไร่เกษตรกร 6 แห่ง        จงัหวดัสุโขทยั     2 แห่ง 
            (กำรทดสอบพนัธ์ุมนัเทศเพื่อประกอบกำรรับรองพนัธ์ุ)     จงัหวดัพิจิตร      2 แห่ง 
                                                      จงัหวดัเพชรบูรณ์ 2 แห่ง 
                                        แนะน ำ/รับรอง                                           
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  อุปกรณ์และวธีิการ 
- ส่ิงทีใ่ช้ในการทดลอง    

- พนัธ์ุมนัเทศท่ีผ่ำนกำรทดสอบพนัธ์ุจ ำนวน 3 สำยพนัธ์ุได้แก่ พนัธ์ุ สท.03 สท.10 
สท.18   และมนัเทศพนัธ์ุทอ้งถ่ินท่ีปลูกพื้นท่ีทดสอบพนัธ์ุ  

- ปุ๋ยเคมี และ ปุ๋ยอินทรีย ์ 
- สำรเคมีป้องกนัก ำจดัศตัรูพืช  
- อุปกรณ์เก็บและบนัทึกขอ้มูล 

แบบและวธีิการทดลอง  
วำงแผนกำรทดลองแบบ RCB มี 5 ซ ้ ำๆละ 4 กรรมวิธี (สำยพนัธ์ุ) ประกอบด้วยสำรพนัธ์ุคดั 3 

สำยพนัธ์ุ ได้แก่ สท.03  สท.10  สท.18  ทดสอบกับพนัธ์ุท้องถ่ิน โดยด ำเนินกำรทดสอบพนัธ์ุในไร่
เกษตรกรในจงัหวดั สุโขทยั พิจิตร และเพชรบูรณ์ แห่งละ 2 ท่ี 
 วธีิปฏิบัติการทดลอง  
 น ำสำยพนัธ์ุมนัเทศท่ีไดจ้ำกกำรเปรียบเทียบพนัธ์ุจ ำนวน  3 สำยพนัธ์ุ และพนัธ์ุทอ้งถ่ินมำขยำยเพื่อ
เพิ่มจ ำนวนให้เพียงพอส ำหรับกำรทดลอง ทั้ง 6 สถำนท่ี ท ำกำรเก็บตวัอย่ำงดินเพื่อส่งวิเครำะห์ เตรียม
พื้นท่ีและแปลงปลูก โดยใส่ปุ๋ยอินทรียร์องพื้นก่อนปลูกอตัรำ 2 ตนัต่อไร่ และปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อตัรำ 
25 กิโลกรัมต่อไร่ ขนำดแปลงยอ่ย 4x6 เมตร ในแต่ละแปลงยอ่ย ยกสำมเหล่ียมสูง 30 เซนติเมตร จ ำนวน 
4 แถว ยำว 6 เมตร ระหว่ำงสันร่องห่ำงกนั 1 เมตร ปลูกบนสันร่องระยะห่ำงระหว่ำงตน้ 30 เซนติเมตร 
จ ำนวน 20 ตน้ต่อแถว หรือ 80 ตน้ต่อแปลงย่อย ก่อนปลูกน ำยอดพนัธ์ุมนัเทศแช่ในสำรเคมีคำร์โบซัล
แฟน อตัรำ 30 มิลลิลิตรต่อน ้ำ 20 ลิตร นำน 5 นำที เพื่อป้องกนัก ำจดัดว้งงวงมนัเทศท่ีติดมำกบัยอดพนัธ์ุ 
   กำรดูแลรักษำ 
    - ใหน้ ้ำตำมร่องเดือนละคร้ัง จ ำนวน 3 คร้ัง 
   - กำรใส่ปุ๋ย ตำมค่ำวเิครำะห์ดินในแต่ละแหล่งปลูก 
   - กำรก ำจดัวชัพืช ก ำจดัวชัพืชดว้ยมือ 1 คร้ัง เม่ือมนัเทศอำยุ 20-30 วนัหลงัปลูก จำกนั้น
มนัเทศสำมำรถข้ึนคลุมวชัพืชได ้
    - กำรตลบเถำ ท ำกำรตลบเถำเพื่อให้มนัเทศลงหวัเฉพำะบริเวณดินท่ียกสำมเหล่ียมและ
ไม่ใหม้นัเทศเล้ือยไปแปลงอ่ืน เม่ือมนัเทศอำย ุ2 และ 3 เดือน พร้อมกบักำรใส่ปุ๋ยเคมี 
    - พน่สำรเคมีป้องกนัก ำจดัแมลงตำมควำมเหมำะสม 
  เม่ือมนัเทศอำยปุระมำณ 4 เดือน จึงท ำกำรเก็บผลผลิต 
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การบันทกึข้อมูลการทดลอง  

- สภำพของดินของดินท่ีปลูกทดสอบ 
   - กำรเจริญเติบโต ไดแ้ก่ จ  ำนวนและควำมยำวของเถำ กำรข้ึนคลุมพื้นท่ีของมนัเทศแต่
ละสำยพนัธ์ุ 

 - ผลผลิตทั้ง ขนำด จ ำนวนและน ้ ำหนกั จำกกำรเก็บผลผลิต 4 แถว เวน้ตน้ท่ีอยูห่ัวและ
ทำ้ยแปลงยอ่ย จ ำนวน 72 ตน้ต่อแปลงยอ่ย 

  - ขอ้มูลทำงโภชนำกำรของมนัเทศแต่ละสำยพนัธ์ุ 
- คุณภำพของผลผลิต เม่ือปรุงให้สุกโดยกำรน่ึง ทั้ งลักษณะของเน้ือ ควำมหวำน 

รสชำติ และกำรยอมรับของผูบ้ริโภค 
   - ส ำรวจควำมนิยมของผูบ้ริโภคและเกษตรกรผูป้ลูก 

- ขอ้มูลอุตุนิยมวทิยำ 
- ขอ้มูลโรคและแมลง 

สถานทีท่ าการทดลอง 
     - ศูนยว์จิยัพืชสวนสุโขทยั   จ ำนวน 2 แห่ง พื้นท่ี 1 ไร่  
                - ศูนยว์จิยัและพฒันำกำรเกษตรพิจิตร  จ ำนวน 2 แห่ง พื้นท่ี 1 ไร่ 

              - ศูนยว์จิยัและพฒันำกำรเกษตรท่ีสูงเพชรบูรณ์ จ ำนวน 2 แห่ง พื้นท่ี 1 ไร่ 
 

ผลการทดลองและวจิารณ์ 
จากการทดสอบพนัธ์ุมันเทศเพ่ือการบริโภคสดในไร่เกษตรกรพบว่า 
 จังหวดัสุโขทยั 

 แปลงที่ 1 นำยสุข  ทิพยแ์ก้ว หมู่ 8 ต ำบลป่ำง้ิว อ ำเภอศรีสัชนำลยั สภำพดินร่วนทรำยปนลูกรัง 

ปลูกวนัท่ี 25 ตุลำคม 2557 ทุกสำยพนัธ์ุเจริญเติบโตดีพอสมควร เน่ืองจำกไม่สำมำรถให้น ้ ำได ้สำยพนัธ์ุ 

สท.18 ให้ผลผลิตเฉล่ียสูงสุด 2,218 กิโลกรัมต่อไร่ รองมำเป็นสำยพันธ์ุ สท.03 ให้ผลผลิต 1,808 

กิโลกรัมต่อไร่ ขณะท่ีพนัธ์ุทอ้งถ่ิน ใหผ้ลผลิต 1,000 กิโลกรัมต่อไร่ (ตำรำงท่ี 1.) 

 แปลงที่ 2 นำยเสน่ห์จนัทร์  ประจุ หมู่ 4 ต ำบลท่ำชยั อ ำเภอศรีสัชนำลยั สภำพดินร่วน ปลูกวนัท่ี 1 

พฤศจิกำยน 2557 ทุกสำยพนัธ์ุเจริญเติบโตดี สำยพนัธ์ุ สท.18 ใหผ้ลผลิตเฉล่ียสูงสุด 2,181 กิโลกรัมต่อไร่ 

รองมำเป็นสำยพันธ์ุ สท.03 ให้ผลผลิต 1,886 กิโลกรัมต่อไร่ ขณะท่ีพันธ์ุท้องถ่ิน ให้ผลผลิต 1,032 

กิโลกรัมต่อไร่ ซ่ึงใกลเ้คียงกบัแปลงท่ี 1 (ตำรำงท่ี 1.) 



7 

 ในดำ้นควำมนิยมของผูบ้ริโภค และเกษตรกร จ ำนวน 34 รำย จำกกำรชิมมนัเทศเม่ือน่ึงสุก สำย

พนัธ์ุ สท.03 และสท.18 ผูบ้ริโภคมีควำมนิยมสูงกวำ่พนัธ์ุทอ้งถ่ิน และเกษตรกรมีควำมพึงพอใจสำยพนัธ์ุ

ท่ีน ำไปทดสอบ 

 จังหวดัพจิิตร 

 แปลงที ่1 นำยจิตร  บุญชู หมู่ 3 ต ำบลหว้ยแกว้ อ ำเภอบึงนำรำง ซ่ึงเป็นแหล่งปลูกมนัเทศเน้ือสีม่วง 

ปลูก 12 พฤศจิกำยน 2557 ทุกสำยพนัธ์ุเจริญเติบโตดี สำยพนัธ์ุ สท.10 ให้ผลผลิตเฉล่ียสูงสุด 2,490 

กิโลกรัมต่อไร่ รองมำเป็นสำยพนัธ์ุ สท.18 ให้ผลผลิต 2,235 กิโลกรัมต่อไร่ ขณะท่ีพนัธ์ุท้องถ่ิน ให้

ผลผลิต 1,813 กิโลกรัมต่อไร่ (ตำรำงท่ี 1.) 

 แปลงที่ 2 นำงนกเล็ก  ชมพู หมู่ 3 ต ำบลห้วยแกว้ อ ำเภอบึงนำรำง ปลูก 12 พฤศจิกำยน 2557 สำย

พนัธ์ุ สท.18 ให้ผลผลิตเฉล่ียสูงสุด 1,571 กิโลกรัมต่อไร่ รองมำเป็นสำยพนัธ์ุ สท.03 ให้ผลผลิต 1,563 

กิโลกรัมต่อไร่ ขณะท่ีพนัธ์ุทอ้งถ่ิน ใหผ้ลผลิต 1,387 กิโลกรัมต่อไร่ (ตำรำงท่ี 1.) 

 ในด้ำนควำมนิยมของผูบ้ริโภคจำกกำรส ำรวจ เกษตรกรมีควำมนิยมในพนัธ์ุท่ีน ำไปทดสอบ 

เน่ืองจำกเจริญเติบโตเร็ว ผลผลิตสูงกวำ่พนัธ์ุของเกษตรกร และผูบ้ริโภคมีควำมนิยมสำยพนัธ์ุสท.03 ซ่ึงมี

เน้ือสีเหลือง และรสชำติดี 

 จังหวดัเพชรบูรณ์ 

 แปลงที่ 1 นำยนิมิตร ต.เขำคอ้ อ.เขำคอ้ สภำพพื้นท่ีเป็นท่ีดอนตำมเนินเขำ ปลูกเม่ือ 26 พฤษภำคม 

2558 สำยพนัธ์ุท้องถ่ินให้ผลผลิตสูงสุด 1,309 กิโลกรัมต่อไร่ รองมำเป็นสำยพนัธ์ุ สท.10 และสท.03 

เท่ำกบั 1,291 และ1,215 กิโลกรัมต่อไร่ตำมล ำดบั ขณะท่ีสำยพนัธ์ุสท.18 ให้ผลผลิตต ่ำสุด 894 กิโลกรัม

ต่อไร่ (ตำรำงท่ี 1.) 

 แปลงที่ 2 นำยค ำมน สภำพพื้นท่ีเป็นท่ีดอนตำมเนินเขำ ปลูกเม่ือ 26 พฤษภำคม 2558 ทุกสำยพนัธ์ุ

เจริญเติบโตได้ดี และให้ผลผลิตไม่แตกต่ำงกนัทำงสถิติ สำยพนัธ์ุสท.18 ให้ผลผลิตเฉล่ียสูงสุด 1,264 

กิโลกรัมต่อไร่ รองมำเป็นสำยพันธ์ุสท.10 พนัธ์ุท้องถ่ิน และสท.03 เท่ำกับ 1,242  1,236 และ 1,163 

กิโลกรัมต่อไร่ตำมล ำดบั (ตำรำงท่ี 1.) 

 ในดำ้นควำมนิยมของผูบ้ริโภคและเกษตรกร ผูบ้ริโภคนิยมพนัธ์ุ สท.18 เน่ืองจำกมีรสหวำนกว่ำ

พนัธ์ุอ่ืนๆ ส ำหรับเกษตรพนัธ์ุทอ้งถ่ินซ่ึงเป็นพนัธ์ุหวัสีขำวเน้ือสีเหลือง เกษตรกรยงัคงพึงพอใจพนัธ์ุเดิม

มำกกวำ่พนัธ์ุคดัท่ีน ำไปทดสอบ 

 จำกกำรทดสอบพนัธ์ุมนัเทศเพื่อกำรบริโภคสดในไร่เกษตรกรทั้ง 6 แหล่ง พบวำ่ พนัธ์ุ สท.18 ให้

ผลผลิตเฉล่ียสูงสุด 1,727 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมำเป็นพนัธ์ุ สท. 03 และ สท.10 เท่ำกบั 1,619 และ 1,515 
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กิโลกรัมต่อไร่ตำมล ำดบั ขณะท่ีพนัธ์ุทอ้งถ่ินใหผ้ลผลิตเฉล่ียต ่ำสุด 1,296 กิโลกรัมต่อไร่ (ตำรำงท่ี 1 ) จำก

กำรทดสอบพนัธ์ุมนัเทศในปี 2558 ผลผลิตมนัเทศทุกสถำนท่ีผลผลิตต ่ำ เน่ืองจำกภูมิอำกำศร้อนและแห้ง

แลง้ ในแปลงทดสอบพนัธ์ุไม่มีกำรให้น ้ ำอำศยัปลูกในช่วงปลำยฤดูฝน และจำกกำรน ำมนัเทศสำยพนัธ์ุ

คดัไปทดสอบกำรยอมรับของผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่นิยมสำยพนัธ์ุ สท.18 ซ่ึงมีรสหวำนกวำ่สำย

พนัธ์ุอ่ืนๆซ่ึงตรงกบักำรวิเครำะห์คุณค่ำทำงโภชนำกำรท่ีพนัธ์ุ สท.18 มีปริมำณน ้ ำตำลสูงกว่ำสำยพนัธ์ุ

อ่ืนๆ และสำยพนัธ์ุ สท.03 ท่ีรสชำติดี เน้ือเหนียวนุ่ม ขณะท่ีสำยพนัธ์ุ สท.10 มีทั้งเน้ือสีเหลืองและสีม่วง

ปนกนัภำยในหวัเดียวกนัท่ีมีทั้งสำรแอนโธไชยำนินและเบต้ำ้แคโรทีน ท่ีเป็นสำรตำ้นอนุมูลอิสระภำยใน

หวัเดียวกนั ผูบ้ริโภคไม่นิยม นิยมมนัเทศท่ีมีสีเดียวภำยในหวั ดงันั้นจึงคดัเลือกสำยพนัธ์ุ สท.03 และสท.

18 เป็นพนัธ์ุแนะน ำส ำหรับเป็นพนัธ์ุใหเ้กษตรกรปลูกทดแทนพนัธ์ุเดิม 
 

สรุปผลการทดลอง 

 จำกกำรทดสอบพนัธ์ุมนัเทศบริโภคสดประกอบกำรรับรองพนัธ์ุในแหล่งต่ำงๆ 6 แห่งในไร่

เกษตรกร ในดำ้นผลผลิตสำยพนัธ์ุคดัให้ผลผลิตแตกต่ำงกนัในแต่ละสภำพภูมิอำกำศและภูมิประเทศ สำย

พนัธ์ุ สท.18 ให้ผลผลิตเฉล่ียทุกแห่งสูงสุด 1,727 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมำเป็นสำยพนัธ์ุ สท.03 1,619 

กิโลกรัมต่อไร่ พนัธ์ุทอ้งถ่ินใหผ้ลผลิตเฉล่ีย 1,296 กิโลกรัมต่อไร่ เกษตรกรและผูบ้ริโภคมีควำมพึงพอใจ

สำยพนัธ์ุคดัท่ีเจริญเติบโตเร็ว ผลผลิตสูงและคุณภำพในกำรบริโภคดี ดงันั้นจึงคดัเลือกสำยพนัธ์ุ สท.03 

และ สท.18 เพื่อเสนอเป็นพนัธ์ุแนะน ำของกรมวิชำกำรเกษตรและจะไดข้ยำยยอดพนัธ์ุเพื่อให้เกษตรกร

ปลูกต่อไป 
 

การน าไปใช้ประโยชน์ 

 มนัเทศบริโภคสดท่ีได้จำกกำรปรับปรุงพนัธ์ุ 2 พนัธ์ุ ประกอบดว้ยพนัธ์ุ สท.03 และ สท. 18 ให้

ผลผลิตจำกกำรทดสอบพนัธ์ุในไร่เกษตรกรสูงกวำ่พนัธ์ุทอ้งถ่ิน 25 และ 33 เปอร์เซ็นตต์ำมล ำดบั มนัเทศ

เจริญเติบโตเร็ว คุณภำพในกำรบริโภคดี เกษตรกรและผูบ้ริโภคยอมรับสูง สมควรท่ีจะน ำไปทดสอบ

เทคโนโลยีแปลงใหญ่เพื่อขยำยพื้นท่ีปลูกให้มำกข้ึน หำกสำมำรถเปล่ียนพนัธ์ุใหม่จะท ำให้เกษตรกรผู ้

ปลูกมนัเทศมีรำยไดเ้พิ่มข้ึน จำกเดิมท่ีจ ำหน่ำยกิโลกรัมละ 5 บำท หรือเฉล่ียจำกกำรทดสอบพนัธ์ุท่ีพนัธ์ุ

ทอ้งถ่ินให้ผลผลิต 1,269 กิโลกรัมต่อไร่ เป็น 6,480 บำทต่อไร่ เป็น 8,095-8,635 บำทต่อไร่ หรือมีรำยได้

เพิ่มข้ึนไร่ละ 1,615-2,155 บำท เป็นแรงจูงใจท่ีให้มีกำรปลูกมนัเทศมำกข้ึน สำมำรถปลูกทดแทนพืชท่ีใช้

ปริมำณน ้ ำมำกต่อฤดูปลูกได้ ตรงกับควำมตอ้งกำรของประเทศท่ีรณรงค์ลดกำรปลูกพืชท่ีใช้น ้ ำมำก 

เน่ืองจำกสภำวะปัจจุบนัท่ีเกิดควำมแหง้แลง้และขำดแคลนน ้ำเพื่อกำรเกษตร 
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ค าขอบคุณ 

 คณะผู ้วิจัยขอขอบคุณคณะกรรมกำรท่ีปรึกษำด้ำนวิชำกำรของกรมวิชำกำรเกษตรและ
คณะกรรมกำรวิจยัสถำบนัวิจยัพืชสวน ท่ีให้ค  ำแนะน ำและอนุมติัให้ด ำเนินกำรวิจัย เกษตรกรท่ีให้ใช้
สถำนท่ีแปลงทดลองตลอดจนช่วยประเมินพนัธ์ุท่ีน ำไปทดสอบทั้งดำ้นผลผลิต คุณภำพและกำรยอมรับ
ในกำรบริโภค และผูบ้ริโภคท่ีช่วยประเมินคุณภำพและตอบแบบสอบถำมของคณะผูว้จิยั 
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ตารางที ่1. แสดงผลผลติของมันเทศ (กก./ไร่) ทีป่ลูกทดสอบพนัธ์ุในไร่เกษตรกร 

สายพนัธ์ุ 
สุโขทัย พจิิตร เพชรบูรณ์ 

เฉลีย่ 
แปลง 1 แปลง 2 แปลง 1 แปลง 2 แปลง 1 แปลง 2 

สท.03 1,808 a 1,886 a 2,107 b 1,536 a 1,215 ab 1,163 a 1,619 
สท.10 941 b 1,736 a 2,490 a 1,387 b 1,291 a 1,242 a 1,515 
สท.18 2,218 a 2,181 a 2,235 ab 1,571 a 894 b 1,264 a 1,727 
ทอ้งถ่ิน 1,000 b 1,032 b 1,813 c 1,387 b 1,309 a 1,236 a 1,236 
CV% 29.4 18.4 28.0 24.3 26.1 11.4 - 

ตวัเลขท่ีตำมดว้ยอกัษรเหมือนกนัในคอลมัน์เดียวกนัไม่แตกต่ำงกนัทำงสถิติท่ีระดบัควำมเช่ือมัน่ 95% โดยวธีิ DMRT 
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ภาคผนวก 1  (APPENDIX 1)  
พนัธ์ุ สท.03 
 เป็นพนัธ์ุมนัเทศท่ีปรับปรุงพนัธ์ุโดย ศูนยว์จิยัพืชสวนสุโขทยัและศูนยว์ิจยัและพฒันำกำรเกษตร
พิจิตร จำกกำรผสมขำ้มพนัธ์ุระหวำ่งพนัธ์ุ พจ.226-31 (พนัธ์ุเน้ือสีเหลือง) กบัพนัธ์ุT101 (พนัธ์ุเน้ือสีส้ม) 
ลกัษณะประจ าพนัธ์ุ 
หัว หัวมีผิวสีขำว (Y 12 D) เน้ือสีเหลืองอ่อน (Y 11 B) หัวรูปทรงกระบอกยำว (Long oblong) มีสี
ชมพูเป็นวงรอบดำ้นขั้วของหวั 
ล าต้น ล ำตน้เป็นเถำยำวเฉล่ีย 170 เซนติเมตร เส้นผ่ำศูนยก์ลำงล ำตน้ 0.92 เซนติเมตร ควำมยำวปลอ้ง
เฉล่ีย 4.1 เซนติเมตร ล ำตน้มีสีเขียว มีขนอ่อนท่ียอดอ่อน 
ใบ มีรูปทรงสำมเหล่ียม (Triangular) ลกัษณะพูท่ีใบแบบไม่มีพู (Entire) รูปร่ำงของพูใบท่ีอยู่ตรง
กลำงแบบรูปใบหอกกลบั (Oblanceolate) ขนำดของใบแก่กวำ้ง 16.5 เซนติเมตร ยำว 16.0 เซนติเมตร 
เส้นใบสีเขียว ใบแก่สีเขียว (YG 147 A) ใบอ่อนสีเขียวและมีสีม่วงท่ีขอบใบ (YG 144 A) กำ้นใบสีเขียว
และมีสีม่วงใกลใ้บ ควำมยำวกำ้นใบเฉล่ีย 3.7 เซนติเมตร 
ดอก ดอกสีม่วง 
ฝัก ฝักอ่อนสีเขียว ฝักแก่สีน ้ำตำล 
เมลด็ สีน ้ำตำล 
ลกัษณะทางการเกษตร 
ผลผลติ  จำกกำรทดสอบพนัธ์ุปี 2555 ท่ีศูนยว์ิจยัพืชสวนสุโขทยั ศูนยว์ิจยัและพฒันำกำรเกษตร
พิจิตร และศูนยว์จิยัและพฒันำกำรเกษตรท่ีสูงเพชรบูรณ์ มีผลผลิตเฉล่ีย 3,880 กิโลกรัมต่อไร่ 
คุณภาพ  เน้ือสีเหลือง เหนียวนุ่ม ละเอียด รสชำติดี มีคะแนนควำมนิยม 7 คะแนนจำก 10 คะแนน 
ในมนัเทศ 100 กรัม ให้พลงังำน 136 Kcal  สูงกวำ่พนัธ์ุอ่ืนๆ คำร์โบไฮเดรต 32.8 กรัม โปรตีน 0.82 กรัม 
น ้ ำตำล 3.06 กรัม แคลเซียม 13 มิลลิกรัม เหล็ก 0.49 มิลลิกรัม เบตำ้-แคโรทีน 200 ไมโครกรัม วิตำมีนเอ 
7.0 ไมโครกรัม วติำมีนบี1 0.03 ไมโครกรัม และวติำมีนบี2  0.025 ไมโครกรัม 
อายุการเกบ็เกีย่ว  110-120 วนั 
ลกัษณะเด่น 
 - เจริญเติบโตเร็ว คลุมพื้นท่ีและวชัพืชไดดี้ 
 - ทนทำนต่อดว้งงวงมนัเทศดีกวำ่สำยพนัธ์ุอ่ืนๆ 

- ผลผลิตเฉล่ียสูง 3,880 กิโลกรัมต่อไร่ (จำกกำรทดสอบพนัธ์ุ 3 แห่ง ในปี 2557) 
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 - เน้ือสีเหลือง เน้ือเหนียวนุ่ม รสชำติดี ผูบ้ริโภคและเกษตรกรผูป้ลูกยอมรับสูง มีคำร์โบไฮเดรต
สูงกวำ่พนัธ์ุอ่ืนๆ 
 
 

ภาคผนวก 2  (APPENDIX 2)  
พนัธ์ุ สท.18 
 เป็นพนัธ์ุมนัเทศท่ีปรับปรุงพนัธ์ุโดย ศูนยว์จิยัพืชสวนสุโขทยัและศูนยว์ิจยัและพฒันำกำรเกษตร
พิจิตร จำกกำรผสมขำ้มพนัธ์ุระหว่ำงพนัธ์ุ พจ.189-257 (พนัธ์ุเน้ือสีม่วง) กับพนัธ์ุFM37-LINIDOK-3 
(พนัธ์ุเน้ือสีเหลือง) 
ลกัษณะประจ าพนัธ์ุ 
หัว หวัมีผวิสีแดง (GR-PP 183 B) เน้ือสีเหลืองเขม้ (YO 16 C) หวัรูปทรงรี (Elliptic)  
ล าต้น ล ำตน้เป็นเถำยำวเฉล่ีย 253 เซนติเมตร เส้นผ่ำศูนยก์ลำงล ำตน้ 0.98 เซนติเมตร ควำมยำวปลอ้ง
เฉล่ีย 10.3 เซนติเมตร ล ำตน้มีสีม่วงเป็นหลกั ยอดสีเขียว ขอ้สีม่วง มีขนอ่อนท่ียอดอ่อนมำก 
ใบ มีรูปทรงแบบรูปหัวใจ (Cordate) ลกัษณะพูท่ีใบแบบไม่มีพู (Entire) รูปร่ำงของพูใบท่ีอยู่ตรง
กลำงแบบเกือบรูปไข่ (Semi-elliptic) ขนำดของใบแก่กวำ้ง 15.2 เซนติเมตร ยำว 15.3 เซนติเมตร เส้นใบ
ส่วนใหญ่มีสีม่วง ใบแก่สีเขียวและมีสีม่วงท่ีขอบใบ (YG 137 A) ใบอ่อนทั้งสองดำ้นมีสีม่วงทั้งหมด (B 
200 A) กำ้นใบสีเขียวและมีสีม่วงใกลใ้บ ควำมยำวกำ้นใบเฉล่ีย 5.3 เซนติเมตร 
ดอก ดอกสีม่วง 
ฝัก ฝักอ่อนสีเขียว ฝักแก่สีน ้ำตำล 
เมลด็ สีน ้ำตำล 
ลกัษณะทางการเกษตร 
ผลผลติ  จำกกำรทดสอบพนัธ์ุปี 2555 ท่ีศูนยว์ิจยัพืชสวนสุโขทยั ศูนยว์ิจยัและพฒันำกำรเกษตร
พิจิตร และศูนยว์จิยัและพฒันำกำรเกษตรท่ีสูงเพชรบูรณ์ มีผลผลิตเฉล่ีย 2,900 กิโลกรัมต่อไร่ 
คุณภาพ  เน้ือสีเหลืองเขม้ เหนียวละเอียด รสหวำน รสชำติดี ผูบ้ริโภคนิยมสูงกว่ำพนัธ์ุอ่ืนๆ มี
คะแนนควำมนิยม 8 คะแนนจำก 10 คะแนน ในมนัเทศ 100 กรัม ให้พลงังำน 130 Kcal  คำร์โบไฮเดรต 
31 กรัม โปรตีน 1.2 กรัม น ้ำตำล 8.7 กรัม สูงกวำ่พนัธ์ุอ่ืนๆ แคลเซียม 19.8 มิลลิกรัม เหล็ก 0.51 มิลลิกรัม 
โซเดียม 7.0 มิลลิกรัม เบต้ำ-แคโรทีน 481 ไมโครกรัม วิตำมีนเอ 7.0 ไมโครกรัม วิตำมีนบี  1 0.03 
ไมโครกรัม และวติำมีนบี 2  0.025 ไมโครกรัม 
อายุการเกบ็เกีย่ว  110-120 วนั 
ลกัษณะเด่น 
 - เจริญเติบโตเร็ว คลุมพื้นท่ีและวชัพืชไดดี้ 

- ผลผลิตเฉล่ีย 2,900 กิโลกรัมต่อไร่ (จำกกำรทดสอบพนัธ์ุ 3 แห่ง ในปี 2557) 
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 - เน้ือสีเหลืองเขม้ เน้ือเหนียวละเอียด รสหวำน ผูบ้ริโภคมีควำมนิยมสูง ไดค้ะแนนควำมนิยม 8 
คะแนนจำก 10 คะแนน สูงกว่ำพนัธ์ุอ่ืนๆ นอกจำกน้ียงัมีโปรตีน น ้ ำตำล และเบตำ้แคโรทีนสูงกวำ่พนัธ์ุ
อ่ืนๆ 
 
ภาพแสดง ลกัษณะมันเทศพันธ์ุ สท.03 

   
                ภำพท่ี 1  ลกัษณะเถำ       ภำพท่ี 2 ลกัษณะใบ 
 

   
    ภำพท่ี 3 กำ้นและขอ้      ภำพท่ี 4 ลกัษณะยอด 
  

   
         ภำพท่ี 5 ดอก     ภำพท่ี 6 รูปร่ำงและสีของดอก 
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                             ภำพท่ี 7 กำรลงหวั    ภำพท่ี 8 รูปร่ำงและสีของหวั 
 

    
                ภำพท่ี 9 เน้ือและสีเน้ือ             ภำพท่ี 10 สีเน้ือเม่ือสุก 
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ภาพแสดง ลกัษณะมันเทศพันธ์ุ สท.18 

 

   
 ภำพท่ี 1 ลกัษณะเถำ    ภำพท่ี 2 ลกัษณะใบ 
 

    
  ภำพท่ี 3 กำ้นและขอ้    ภำพท่ี 4 ลกัษณะยอด 
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  ภำพท่ี 5 ดอก     ภำพท่ี 6 รูปร่ำงและสีของดอก 

   
  ภำพท่ี 7 กำรลงหวั         ภำพท่ี 8 รูปร่ำงและสีของหวั 
 

  
  ภำพท่ี 9 เน้ือและสีเน้ือ        ภำพท่ี 10 สีเน้ือเม่ือสุก 

 


