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กิตติกรรมประกาศ 
 โครงการวิจัยการคัดเลือกสายพันธุมันเทศอายุเก็บเกี่ยวสั้นน้ี คงจะสําเร็จลุลวงไมไดถาขาดการ
สนับสนุนจากหลายๆ ฝาย ซึ่งคณะผูวิจัยตองขอขอบพระคุณ ดัง 
 คณะผูบริหาร และคณะผูเช่ียวชาญ ของกรมวิชาการเกษตร ที่ไดใหงบประมาณสนับสนุนการวิจัยใน
ครั้งน้ี ตลอดจนพิจารณากลั่นกรองขอเสนองานวิจัย การติดตามความกาวหนาของโครงการตลอดระยะเวลา
การดําเนินงาน การใหขอเสนอแนะในการดําเนินงานซึ่งเปนประโยชนอยางมากในการมาปรับใชในการทํางาน 
 ขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางประจําของกรมวิชาการเกษตรทุกทาน ตลอดจนขาราชการที่
เกษียณอายุราชการ ที่ใหการสนับสนุนตอการปฏิบัติงานวิจัยในแผนงานวิจัยน้ีสําเร็จลุลวงไดตามประสงค 
 กลุมเกษตรกร ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร และสุโขทัย ในการใหความอนุเคราะหพื้นที่สําหรับการทดสอบ
พันธุมันเทศในแปลงเกษตรกร นอกจากน้ียังมีผูที่ไดใหความชวยเหลือสนับสนุนในดานตางๆ ที่มิไดกลาวนาม 
ซึ่งลวนแตสนับสนุนใหแผนงานวิจัยน้ีสําเร็จเปาประสงค ซึ่งคณะผูวิจัยขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 
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ผูวิจัย 
นายวราพงษ  ภิระบรรณ  นางสาวมนัสชญา  สายพนัส นางสาวดรุณี  เพ็งฤกษ 
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คําอธิบายสัญลักษณและคํายอ 
 

FAO  (Food and Agriculture Organization of the United Nations)  
องคการอาหารและเกษตรแหง  สหประชาชาติ  

PJ  Phichit  จังหวัดพจิิตร 
L Large  การคัดขนาดหัวมันเทศ ขนาดมากกวา 5 เซนติเมตร 
M Medium การคัดขนาดหัวมันเทศ ขนาด 2.5 - 5 เซนติเมตร 
S Small   การคัดขนาดหัวมันเทศ ขนาดนอยกวา 2.5 เซนติเมตร 
พจ. พิจิตร  จังหวัดพจิิตร 
CK Check  สิ่งทดลองเพื่อใชสําหรับเปรียบเทียบกับกรรมวิธีทดลองอื่น 

DMRT Duncan’s Multiple Range Test  วิธีการเปรียบเทียบความแตกตางของคูทรีทเมนต  
AOAC  The Association of Official Agricultural Chemists 
In house method วิธีการทดสอบทีห่องปฏิบัติการปรบัเปลี่ยนหรือดัดแปลงจากวิธีมาตรฐาน  
pH  Potential of Hydrogen ion เปนคาที่แสดงความเปนกรดเปนเบสของสารเคมีจากปฏิกริยิาของ 
                                                    ไฮโดรเจนไอออน (H+) 
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บทนํา 

มันเทศ (Ipomoea batatas L.) อยูในวงศ Convolvulaceae มันเทศมีถ่ินกําเนิดเดิมอยูบริเวณเขต
รอนของทวีปอเมริกาเปนพืชอาหารที่มีความสําคัญเปนอันดับ 7 ของโลก เปนพืชหัวที่มีคุณคาทางอาหารสูง
โดยเฉพาะคารโบไฮเดรต ในมันเทศเน้ือสีขาวมีปริมาณแปงสูงถึงรอยละ 21.3- 30.7 โดยนํ้าหนักสด (นรินทร
และคณะ, 2550) ในตางประเทศ เชน สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุน ไตหวัน ฟลิปปนส และประเทศในเขต
อเมริกาใตบางประเทศ มีการแปรรูปมันเทศเพื่อทําเปนแปง นํามาผลิตเสนกวยเต๋ียว สวนผสมอาหารเด็ก สุรา 
ตลอดจนใชเปนอาหารวางประเภทอาหารขบเค้ียวตางๆ (นรินทรและอรสา, 2552) นอกจากน้ีหัวมันเทศยังมี
ศักยภาพในการใชเปนวัตถุดิบในการผลิตเอทานอล (Wilson, 2010) 

สภาพภูมิอากาศของโลกชวงที่ผานมาเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางรุนแรงและมีแนวโนมในอนาคตวาจะ
เพิ่มความรุนแรงข้ึนเรื่อยๆ เชน บางพื้นที่เกิดภัยแลง  นํ้าทวมหรืออุณหภูมิเฉลี่ยสูงข้ึนในรอบ 20-30 ป ซึ่ง
ปรากฏการณที่เกิดข้ึนเน่ืองจาก “สภาวะโลกรอน”  ซึ่งผลกระทบจากสภาวะโลกรอนเกี่ยวของกับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ฤดูกาลตางๆของโลกเกิดข้ึนอยางไมเปนปกติ เชนฝนตกนอยหรือตกมาก
เกินไปซึ่งสงผลตามมาคือทําใหเกิดภัยนํ้าทวมหรือภัยแลง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่เกิดข้ึน
สงผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตทั้ง คน สัตวและพืช  โดยเฉพาะพืชที่เปนแหลงอาหาร ดังน้ันการศึกษาวิจัยและ
พัฒนาพันธุพืชเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศจึงมีความจําเปนอยางย่ิงเพื่อรักษา
ความมั่นคงทางอาหาร ประเทศไทยมีการปลูกมันเทศอยูทั่วทุกภาค ในป พ.ศ.2548 มีพื้นที่ปลูกมันเทศ
ประมาณ 58,161 ไร ผลผลิตประมาณ 147,086 ตัน มันเทศเปนพืชที่มีความโดดเดนในเรื่องที่วาสามารถปลูก
ไดงาย  เจริญเติบโตไดดีในสภาพดินที่แตกตางกันได  สามารถทนกับสภาพแหงแลงและการขาดนํ้าไดดีจึงเปน
พืชที่เหมาะกับดินฟาอากาศของประเทศไทยอยางย่ิงแตเน่ืองจากสภาพอากาศในปจจุบนัมีความแปรปรวนมาก
ทําใหบางชวงไมเอื้อตอการเจริญเติบโตและใหผลผลิตของมันเทศดังน้ันการคัดเลือกพันธุมันเทศที่เหมาะสมทั้ง
ในเรื่องการปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมไดดีและเจริญเติบโตไดดีตลอดจนมีอายุการเก็บเกี่ยวที่สั้น ซึ่งปกติ
อายุเก็บเกี่ยวมันเทศอยูระหวาง 90-180 วันซึ่งอายุการเก็บเกี่ยวที่นานสงผลตอความเสียที่อาจจะเกิดข้ึน 
ความเสียหายเน่ืองจากสภาพอากาศบางครั้งที่ไมเอื้อตอการเจริญเติบโตเชน ภัยแหงหรือนํ้าทวม  ความ
เสียหายจากศัตรูพืชของมันเทศ เชน ดวงเจาะมันเทศที่มีการระบาดอยางรุนแรงในมันเทศเมื่อความช้ืนในดิน
ตํ่า ดังน้ันการคัดเลือกสายพันธุที่มีอายุการเก็บเกี่ยวที่สั้นเพื่อเปนการลดความเสี่ยงเน่ืองจากความเสียหายจาก
สิ่งแวดลอมและความเสียหายจากศัตรูพืชดังน้ันจึงจําเปนตองศึกษาและพัฒนาพันธุมันเทศอายุเก็บเกี่ยวสั้นที่
เหมาะสมสําหรับเปนพันธุที่แนะนําใหกับเกษตรกรตอไป 

 

วัตถุประสงคของโครงการ 
1. เพื่อใหไดสายพันธุมันเทศที่มีอายุการเก็บเกี่ยวสั้นอยางนอย 1 พันธุ 
2. เพื่อใหไดสายพันธุมันเทศที่มีอายุการเก็บเกี่ยวสั้นที่มีผลผลิตและคุณภาพในการบริโภค 
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ขั้นตอนการคัดเลือกสายพันธุมันเทศอายุเก็บเก่ียวสั้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

แผนผังการปรบัปรุงพันธุมันเทศทีม่ีอายุการเกบ็เกี่ยวสั้น 
ระยะเวลา 2557-2562 

ป 2557-2558 
การคัดเลือกพันธุมันเทศอายุเก็บเกี่ยวสั้น 

ป 2559-2560 
การเปรียบเทียบพันธุ 

ป 2561-2562 
การทดสอบพันธุในไรเกษตรกร 

ป 2563 
เสนอเปนพันธุแนะนํา 
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บทคัดยอ 

มันเทศทั่วไปมีอายุเก็บเกีย่ว 90-120 วัน อายุเก็บเกี่ยวนาน เสี่ยงตอการเขาทําลายของดวงงวงมัน
เทศ ทําใหผลผลิตเสียหาย เพื่อใหไดสายพันธุมันเทศอายุเก็บเกี่ยวสั้น ใหผลผลิตและคุณภาพดีในการ
บริโภค ป 2557-2558 ทําการคัดเลือกพันธุในแปลงรวบรวมพันธุที่ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร 
15 สายพันธุ โดยมีเกณฑในการคัดเลือก ไดแก มีอายุเก็บเกี่ยวสั้น 75 วัน ใหผลผลิตอยางนอย 1,500 
กิโลกรัมตอไร ป 2557 ปลูกประเมิน วางแผนการทดลองแบบสุมในบล็อกสมบูรณ (randomized 
complete block design, RCBD) ไดมันเทศที่ผานการประเมิน จํานวน 7 สายพันธุ ไดแก 
FM37LININDOK-3 พจ.65-16 พันธุไตหวัน พจ.166-5  พจ.227-6  พจ.101 และ พจ.265-1 ป 2558 
ปลูกคัดเลือก วางแผนการทดลองแบบสปลิทพลอท (split-plot) main-plot คือ อายุเก็บเกี่ยวหลังปลูก 2 
อายุ คือ 75 และ 90 วัน  subplot คือ พันธุมันเทศที่ผานการประเมิน 8 สายพันธุ พบวา พันธุและอายุ
เก็บเกี่ยวมีปฏิสัมพันธ (interaction) ตอกัน ป 2559-2560 ทําการเปรียบเทียบพันธุมันเทศอายุเก็บเกี่ยว
สั้นที่ผานการคัดเลือก จํานวน 5 สายพันธุ รวมกับพันธุเนินสมอ เปนพันธุเปรียบเทียบ (ck) วางแผนการ
ทดลองแบบสุมในบล็อกสมบูรณ (randomized complete block; RCB) จํานวน 4 ซ้ํา 6 กรรมวิธี พบวา 
พันธุ พจ. 65-16 ใหผลผลิตสูงสุด 2,951 และ 1,411 กิโลกรัมตอไร จากการปลูกเปรียบเทียบไดพันธุมัน
เทศสําหรับปลูกทดสอบพันธุในแปลงเกษตรกรในข้ันตอนการปรับปรุงพันธุ จํานวน 2 สายพันธุ ไดแก พจ.
65-16 และ พจ.166-5 ป 2561-2562 ทดสอบพันธุในแปลงเกษตรกรจังหวัดพิจิตรและสุโขทัย มีสายพันธุ
เขาทดสอบ 2 สายพันธุ ไดแก พจ.65-16 และ พจ.166-5 มีพันธุทองถ่ินเปนพันธุเปรียบเทียบ วางแผนการ
ทดลองแบบสุมในบล็อกสมบูรณ (randomized complete block; RCB) จํานวน 7 ซ้ํา 3 กรรมวิธี พบวา 
พันธุ พจ.65-16 ใหผลผลิตสูงกวาพันธุทองถ่ินทั้ง 2 ป และ 2 สถานที่ ป 2561 ที่จังหวัดพิจิตรและสุโขทัย 
ใหผลผลิต 1,424 และ 947 กิโลกรัมตอไร แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับพันธุทองถ่ิน ป 2562 ที่
จังหวัดพิจิตรใหผลผลิต 1,144 กิโลกรัมตอไร ไมแตกตางกันทางสถิติกับพันธุทองถ่ิน ในขณะที่จังหวัด
สุโขทัย ใหผลผลิต 805 กิโลกรัมตอไร แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับพันธุทองถ่ิน 
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Abstracts 
The cultivated sweet potato could be harvested 90-120 days. The long harvesting 

would be damaged by Sweet Potato Weevil. The purpose of this experiment to gain the 
early harvesting varieties with high yield and desired quality. Criterion of selection consist of 
harvesting at 75 DAP and giving yield more than 1,500 kg/rai. In 2014-2015. Seven varieties 
were selected, FM 37 LININDOK-3  PJ.65-16  Taiwan  PJ.166-5  PJ.227-6  PJ.101 and PJ.265-1 
in 2014. Seven evaluated varieties with check were selected in 2015. The experimental 
design was split-plot design, harvesting periods were used as main-plot and varieties were 
used as subplot. The results revealed that the harvesting period x variety interaction 
affected total yield. In 2016-2017. Varietal comparison was conducted in dry and rainy 
season at Phichit Agriculture Research and Development Center. The trail consisted of 5 
selected varieties with local variety. The treatment were laid out in Randomized Complete 
Block with 4 replications. The results showed that PJ.65-16 gave the highest yield in 2016-
2017 dry season, 2,951 and 1,411 kg./rai. On the other hand. Some variety gave low yield in 
rainy season, 166-376 kg./rai. The results revealed that two varieties, PJ.65-16, PJ.166-5 were 
selected for next process. In 2018-2019. Yield trail was conducted on farmer’s field at 
Phichit and Sukhothai province. Two selected varieties, PJ.65-16, PJ.166-5 with local variety 
were laid out in Randomized Complete Block with 7 replications. The results showed that 
yield of PJ.65-15 was higher than local variety both different location and year, 1,424 and 
947 kg/rai in 2018, 1,144 and 805 kg/rai at Phichit and Sukhothai province in 2019.     
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การคัดเลือกสายพันธุมันเทศอายุเก็บเก่ียวสั้น 
Selection of  Early  harvesting on  Sweet potato 

 
 ชื่อผูวิจัย 

วราพงษ  ภิระบรรณ  มนัสชญา  สายพนัส  ทวีป  หลวงแกว 
Warapong  Priraban      Manuschaya Saipanus  Taweep  Luangkeaw     
เสงี่ยม  แจมจํารูญ  ดรณีุ  เพ็งฤกษ   วาสนา  สุภาพรหม  
Sa-ngium  Jamjumroon          Darunee Phangrerk   Watsana supaprom  
สุพัตรา   ผาคํา   ณรงค  แดงเปยม   นรินทร  พูลเพิ่ม 
Supattra  Phakham  Narong  Dangpium  Narin  Poolprem 

 
 
 
 

 
คําสําคัญ 

มันเทศ, การคัดเลอืก,  อายุเกบ็เกี่ยวสั้น 
 

Keyword 
Sweet potato, Selection, Early harvesting 
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บทคัดยอ 

มันเทศทั่วไปมีอายุเก็บเกีย่ว 90-120 วัน อายุเก็บเกี่ยวนาน เสี่ยงตอการเขาทําลายของดวงงวงมันเทศ 
ทําใหผลผลิตเสียหาย เพื่อใหไดสายพันธุมันเทศอายุเก็บเกี่ยวสั้น ใหผลผลิตและคุณภาพดีในการบริโภค ป 
2557-2558 ทําการคัดเลือกพันธุในแปลงรวบรวมพันธุที่ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร 15 สายพันธุ ป 
2557 ปลูกประเมิน วางแผนการทดลองแบบสุมในบล็อกสมบูรณ (randomized complete block design, 
RCBD) ไดมันเทศที่ผานการประเมิน จํานวน 7 สายพันธุ ไดแก FM37LININDOK-3  พจ.65-16 พันธุไตหวัน 
พจ.166-5  พจ.227-6  พจ.101 และ พจ.265-1 ป 2558 ปลูกคัดเลือก วางแผนการทดลองแบบสปลิทพลอท
(split-plot) main-plot คือ อายุเก็บเกี่ยวหลังปลูก 2 อายุ คือ 75 และ 90 วัน  subplot คือ พันธุมันเทศที่
ผานการประเมิน 8 สายพันธุ พบวา พันธุและอายุเก็บเกี่ยวมีปฏิสัมพันธ (interaction) ตอกัน การเก็บเกี่ยวที่
อายุ 75 วันหลังปลูก พันธุไตหวันใหผลผลิตสูงสุดคือ 2,468 กิโลกรัมตอไร สวนการเก็บเกี่ยวที่อายุ 90 วันหลัง
ปลูก พันธุ พจ.101 ใหผลผลิตสูงสุดคือ 4,036 กิโลกรัมตอไร ในดานขนาดหัวพันธุพันธุและอายุเก็บเกี่ยวไมมี
ปฏิสัมพันธตอขนาดหัวมันเทศทั้งความกวางและความยาวของหัวมันเทศ โดยพันธุไตหวันมีความกวางหัวมัน
เทศสูงสุดคือ 7.8 เซนติเมตร สวนความยาวหัวพันธุของมันเทศทั้ง 8 สายพันธุ มีความยาวหัวพันธุเฉลี่ย 14.34 
– 18.61 เซนติเมตร 

 
Abstracts 

The cultivated sweet potato could be harvested 90-120 days. The long harvesting  
would  be damaged by Sweet Potato Weevil. The purpose of this experiment to select the 
early harvesting varieties with high yield and desired quality in 2014-2015. Seven varieties 
were evaluated, FM 37 LININDOK-3 PJ.65-16 Taiwan  PJ.166-5  PJ.227-6  PJ.101 and PJ.265-1 
in 2014. Seven evaluated varieties with check were selected in 2015. The experimental 
design was split-plot design, harvesting periods were used as main-plot and varieties were 
used as subplot. The results revealed that the harvesting period x variety interaction 

affected total yield. Taiwan gave the highest yield of 2,468 kg/rai at 75 DAP (days after 
planting) and PJ.101 gave the highest yield of 4,036 kg/rai at 90 DAP, whereas storage size 
wasn’t affected by harvesting period x variety. Taiwan had the highest storage root breadth 
of 7.80 cm. All of selected varieties gave storage root length of 14.3 – 18.6 cm.  
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บทนํา 

มันเทศ (Ipomoea batatas L.) อยูในวงศ Convolvulaceae เปนพืชอาหารที่มีความสําคัญเปน
อันดับ 16 ของโลก (FAO, 2014) เปนพืชหัวที่มีคุณคาทางอาหารสูงโดยเฉพาะคารโบไฮเดรต ในมันเทศเน้ือสี
ขาวมีปริมาณแปงสูงถึงรอยละ 21.3 - 30.7 โดยนํ้าหนักสด (นรินทรและคณะ, 2550) อีกทั้งมันเทศเปนพืชหัว
ที่อุดมไปวิตามินตางๆ เชน วิตามินเอที่เปนสวนประกอบของเบตาแคโรทีนในมันเทศเน้ือสีสม ตลอดจนสาร
ตานอนุมูลอิสระ เชน แอนโทไซยานิน ที่พบในมันเทศเน้ือมวง (Lebot, 2010)  นอกจากน้ีหัวมันเทศยังมี
ศักยภาพในการใชเปนวัตถุดิบในการผลิตเอทานอล (Wilson, 2010) 

ผลกระทบจากสภาวะโลกรอนเกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ฤดูกาลตางๆของ
โลกเกิดข้ึนอยางไมเปนปกติ สงผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตทั้ง คน สัตวและพืช  โดยเฉพาะพืชที่เปนแหลงอาหาร 
การศึกษาวิจัยและพัฒนาพันธุพืชเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศจึงมีความจําเปน
อยางย่ิงเพื่อรักษาความมั่นคงทางอาหาร มันเทศเปนพืชที่มีความโดดเดนในเรื่องที่วาสามารถปลูกไดงาย  
เจริญเติบโตไดดีในสภาพดินที่แตกตางกันได  สามารถทนกับสภาพแหงแลงและการขาดนํ้าไดดี แตการผลิต 
มันเทศ ปจจัยที่มีผลกระทบตอผลผลิตนอกเหนือจากสภาพอากาศที่ไมเอื้อตอการเจริญเติบโต ความเสียหาย
จากศัตรูพืชของมันเทศโดยเฉพาะดวงงวงมันเทศ (Cylas formacarius Fabricius) ทําใหผลผลิตลดลง 5-97 
เปอรเซ็นต (ปยะรัตนและอนันต, 2538) ดังน้ันการคัดเลือกพันธุมันเทศที่เหมาะสมทัง้ในเรือ่งการปรับตัวใหเขา
กับสภาพแวดลอมไดดี ตลอดจนมีอายุการเก็บเกี่ยวสัน้ ซึ่งปกติอายุเก็บเกี่ยวมันเทศอยูระหวาง 90-120 วัน ซึ่ง
อายุการเก็บเกี่ยวนานสงผลตอความเสียที่อาจจะเกิดข้ึน การคัดเลือกสายพันธุที่มีอายุการเก็บเกี่ยวสั้นเพื่อลด
ความเสี่ยงเน่ืองจากความเสยีหายจากสิง่แวดลอมและความเสยีหายจากศัตรูพืช ดังน้ันจึงจําเปนตองศึกษาและ
พัฒนาพันธุมันเทศอายุเก็บเกี่ยวสั้นที่เหมาะสมสําหรับเปนพันธุแนะนําใหกับเกษตรกรตอไป 

 

ระเบียบวิธีการวิจัย 

อุปกรณ 

1. พันธุมันเทศ จํานวน 15 สายพันธุ ไดแก พจ.292-15  FM 37 LININDOK-3  พจ.65-3  พจ.265-1  
พจ.65-16  พจ.283-31  พจ.101  พจ.166-6  พจ.227-6  ไตหวัน  พจ.94-1  พจ.166-5  แมโจ 34  พจ.66-
21 และ พจ.189-257 

2. ปุยอินทรีย และปุยเคมีสูตร 13-13-21  

3. สารปองกันกําจัดแมลง ไดแก ไทอะมีโทแซม และฟโปรนิล  

4. อุปกรณบันทึกขอมูล ไดแก เครื่องช่ังนํ้าหนัก ไมบรรทัด และเวอรเนียรคาลิปเปอร  

วิธีการ 

1. ข้ันตอนการคัดเลือกพันธุ 
         ทําการประเมินพันธุเบื้องตนในแปลงรวบรวมพันธุมันเทศจํานวน 527 สายพันธุ  ในศูนยวิจัยและ
พัฒนาการเกษตรพิจิตร โดยเกณฑในการคัดเลือกเบื้องตน คัดเลือกสายพันธุที่มีอายุการเก็บเกี่ยวสั้น (นอยกวา 
90 วันหลังปลูก)  ที่มีศักยภาพในการใหผลผลิตที่ดี ได 15 สายพันธุ จากน้ันดําเนินการตามข้ันตอนดังน้ี 
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ป 2557 (การประเมินพันธุ) 
ปลูกประเมินสายพันธุมันเทศ วางแผนการทดลองแบบสุมในบล็อกสมบูรณ (randomized 

complete block; RCB) มี 3 ซ้ํา 15 สายพันธุ ไดแก พจ.292-15  FM 37 LININDOK-3  พจ.65-3  พจ.265-
1  พจ.65-16  พจ.283-31  พจ.101  พจ.166-6  พจ.227-6  ไตหวัน  พจ.94-1  พจ.166-5  แมโจ 34  พจ.
66-21 และ พจ.189-257 

ป 2558 (การคัดเลือกพันธุ) 
 ปลูกคัดเลือกสายพันธุมันเทศที่ผานการประเมินในป 2557 วางแผนการทดลองแบบสปลิทพลอท 
(split-plot) มี 3 ซ้ํา ประกอบดวย 
 main-plot คือ อายุเก็บเกี่ยว มี 2 อายุ ไดแก อายุเก็บเกี่ยวหลังปลูก 75 และ 90  วัน  
 subplot  คือ พันธุมันเทศ มี 8 สายพันธุ ไดแก FM 37 LININDOK-3  พจ.65-16  ไตหวัน  พจ.166-
5  พจ.227-6  พจ.101  พจ.265-1 และพันธุเกษตรกร (พันธุเนินสมอ เปนพันธุเปรียบเทียบ) 

เกณฑการคัดเลือกสายพันธุมันเทศที่มีอายุเก็บเกี่ยวสั้น 
  1. ใหผลผลิตอยางนอย 1,500 กิโลกรัมตอไร 
  2. ปริมาณนํ้าตาลไมตํ่ากวา 3.50 กรัมตอนํ้าหนักแหง 100 กรัม 
2. การปลกูและดูแลรกัษา 

2.1 เตรียมแปลงปลูกขนาด 4.0 x 6.0 เมตร ยกรองแปลงปลูกสูง 30 เซนติเมตร แปลงละ 4 แถว โดย
ใชระยะปลูกระหวางแถว 100 เซนติเมตร ระหวางตน 30 เซนติเมตร   

2.2 เตรียมทอนพันธุยาว 30 เซนติเมตร แชทอนพันธุดวยสารไทอะมีโทแซม อัตรา 5 กรัมตอนํ้า 20 
ลิตร นาน 5 นาที ปลูกบนสันรองจํานวน 1 ตนตอหลุม แถวละ 20 ตน รวม 80 ตนตอแปลง  
 2.3 ดูแลรักษาตนพันธุมันเทศในแปลงโดยใหปุยเคมีสูตร 13-13-21 อัตรา 30 กิโลกรัมตอไร เมื่ออายุ 
30 และ 60 วัน ปองกันกําจัดดวงงวงมันเทศใชสารฟโปรนิล อัตรา 20 มิลลิลิตรตอนํ้า 20 ลิตร เมื่อพบเริ่มเขา
ทําลายที่เถา เมื่ออายุหลังปลูก 1 เดือน   
3. เก็บเกี่ยวผลผลิตมันเทศที่อายุหลังปลูก 75 และ 90 วัน สุมตัวอยางตนเพื่อประเมินผลผลิตเฉพาะ 2 แถว
ตรงกลาง เวนตนหัวและทายแปลง รวมตนเก็บเกี่ยว 36 ตนตอแปลง ในเน้ือที่สุม 10.8 ตารางเมตร 
4. วิเคราะหคุณคาทางโภชนาการ ไดแก ปริมาณแปง  โปรตีน และนํ้าตาล ใชวิธีทดสอบอางอิง In house 
method based on AOAC (2010) 920.44  
5. การประเมินคุณภาพจากการชิม นําหัวมันเทศที่มีขนาดใกลเคียงกัน ทําใหสุกโดยวิธีการน่ึง แลวใหผูบริโภค
ทั้งชายและหญิง รวม 15 คน เปนผูชิมและใหคะแนนในลักษณะตางๆ  ของมันเทศหลังจากน่ึง ดังน้ี  
   ลักษณะเน้ือ  เสนใย  ความหวาน           ความนิยมของผูบริโภค 
    1  แข็ง  1 นอย  1 ไมหวาน  1 ไมนิยม 
    2 รวนซุย  2 ปานกลาง 2 หวานเล็กนอย            2 นิยมเล็กนอย 
    3 เหนียวแนน            3 มาก  3 หวานปานกลาง 3 นิยมปานกลาง 
    4 ออนนุม    4 หวานมาก  4 นิยมมาก 
    5 แฉะ    5 หวานมากที่สุด            5 นิยมมากทีสุ่ด 
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การบันทึกขอมูล 
 - ผลผลิต  ขนาดหัว (กวางและยาว)  ปริมาณแปง  โปรตีน นํ้าตาล และคุณภาพจากการชิม   
 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยทางสถิติใชวิธี Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) 
เวลาและสถานที ่
 ระยะเวลา ปงบประมาณ 2557-2558 (ตุลาคม 2556 - กันยายน 2558) 
      สถานที ่ ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร   
 

ผลการทดลองและอภิปรายผล 
ป 2557 การประเมินพันธุมันเทศอายุเก็บเก่ียวสั้น  
 1. ผลผลิต  
  จากการปลูกคัดเลอืกพันธุมันเทศจาํนวน 15 สายพันธุ และเก็บเกี่ยวหลังปลกู 75 วัน มันเทศ
แตละพันธุใหผลผลิตแตกตางกันทั้งฤดูแลงและฤดูฝน ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

 ฤดูแลง ปลูกเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2556 พบวา พันธุ FM 37 LININDOK-3 ใหผลผลิตสูงสุด 
2,046 กิโลกรัมตอไร ไมแตกตางกันทางสถิติกับพันธุ พจ.65-16 ซึ่งใหผลผลิตรองลงมา 1,911 กิโลกรัมตอไร 
พันธุแมโจ 34 ใหผลผลิตตํ่าสุด  451 กิโลกรัมตอไร   

 ฤดูฝน ปลูกเมื่อ 20 มิถุนายน 2557 พบวา มันเทศสามารถใหผลผลิต 9 สายพันธุ จาก
ทั้งหมด 15 สายพันธุ โดยสายพันธุที่ใหผลผลิตสูงสุดคือ พันธุ พจ.94-1 ใหผลผลิต 1,067 กิโลกรัมตอไร 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับพันธุ พจ.292-15 ที่ใหผลผลิตรองลงมา 712 กิโลกรัมตอไร  และพันธุ
ที่ไมใหผลผลิต ไดแก พจ.283-31  พจ.166-6  พจ.227-6  พจ.166-5  แมโจ 34  และ พจ.66-21 (ตารางที่ 
1.1)  

 จากผลการทดลอง ช้ีใหเห็นวา การปลูกในฤดูแลงและฤดูฝนมีผลตอการลงหัวของมันเทศ 
ดังน้ันฤดูกาลปลูกจึงเปนปจจยัสําคัญตอการใหผลผลิตมันเทศ เน่ืองจากในฤดูแลงและฤดูฝนมีสภาพแวดลอมที่
แตกตางกันอยางชัดเจนทั้งในดาน อุณหภูมิ ความช้ืนสัมพัทธ  ปริมาณฝน จํานวนช่ัวโมงแสงตอวัน ซึ่งปจจัย
เหลาน้ีเปนตัวกําหนดผลผลิตของมันเทศ สอดคลองกับรายงานของ Gregory (1956) ที่ไดศึกษากับมันฝรั่ง 
พบวา ในสภาพอุณหภูมิสูง การหายใจของพืชจะใชคารโบไฮเดรตซึง่ผลิตจากกระบวนการสังเคราะหแสง ทําให
คารโบไฮเดรตในสวนที่จะสงไปสะสมหัวลดลง เปนเหตุทําใหผลผลิตลดลง และในสภาพอุณหภูมิสูงและสภาพ
วันยาว พืชหัวสรางสารจิบเบอริลลิน (gibberellin) ซึ่งจะทําใหพืชมีการเจริญทางกิ่งกาน และไปยับย้ังสารที่
ชักนําใหเกิดหัวที่ถูกสรางข้ึนที่ใบ อีกทั้งการปลูกในฤดูแลง ชวงเดือน ธันวาคม-มีนาคม เปนการปลูกในชวงแสง
สั้นและอุณหภูมิตํ่า ซึ่งสอดคลองกับรายงานของ Magruder and Allard (1973) อางโดย สัมฤทธ์ิ (2544) 
ชวงแสงมีอิทธิพลตอการพัฒนาของพืช โดยการพัฒนาของหัวรากถูกควบคุมโดยชวงแสงซึ่งสัมพันธกับ ทรง
ศักด์ิ (2550) ที่วามันฝรั่งและมันเทศมีการสรางหัวไดดีเมื่อกลางวันสั้นกลางคืนยาว 
 2. ขนาดหัว 
  ความกวางหัว ฤดูแลง พบวา พันธุ พจ.166-6 และ พันธุไตหวัน มีความกวางของหัวสูงสุด 
4.20 เซนติเมตร ไมแตกตางกันทางสถิติกับพันธุ พจ.292-15 และ พจ.283-31 มีความกวางหัวเทากันคือ 4.0 
เซนติเมตร  สวนการปลูกคัดเลือกในฤดูฝน พบวา พันธุ พจ.101 มีความกวางหัวสูงสุด 3.3 เซนติเมตร ไม
แตกตางกันทางสถิติกับพันธุ พจ.292-15  ซึ่งมีความกวางหัวรองลงมา 2.9 เซนติเมตร  (ตารางที่ 1.2) 

 ความยาวหัว ฤดูแลง พบวา พันธุ พจ.94-1 มีความยาวหัวสูงสุด 18.4 เซนติเมตร ไมแตกตาง
กันทางสถิติกับพันธุ FM 37 LININDOK-3 และ พจ.65-16 มีความยาวหัวรองลงมา 16.8 และ 16.7 เซนติเมตร 
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ตามลําดับ  การปลูกคัดเลือกในฤดูฝน พบวา พันธุ พจ.189-257 มีความยาวหัวสูงสุด 13.9 เซนติเมตร ไม
แตกตางกันทางสถิติกับพันธุ พจ.101  มีความยาวหัวรองลงมา 12.1 เซนติเมตร (ตารางที่ 1.2) 

 
ตารางท่ี 1.1  ผลผลิตมันเทศสายพันธุตางๆ ที่ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร ป 2557 

สายพันธุ 
ผลผลิต (กก./ไร)  

ฤดูแลง ฤดูฝน 

พจ.292-15      920 efg 712 b 

FM 37 LININDOK-3 2,046 a 270 ef 

พจ.65-3    690 gh 245 ef 

พจ.265-1     990 d-g 208 f 

พจ.65-16 1,911 ab 376 d 

พจ.283-31   890 efg n 

พจ.101 1,001 d-g 526 c 

พจ.166-6 1,142 c-f n 

พจ.227-6 1,365 cd n 

พันธุไตหวัน 1,545 bc 277 e 

พจ.94-1             1,326  cde 1,067 a 

พจ.166-5 1,377 cd n 

แมโจ 34 451 h n 

พจ.66-21  850 fgh n 

พจ.189-257 730 fgh     226 ef 

CV (%) 20.2 7.9 
คาเฉลี่ยในแนวต้ังเดียวกันที่ตามดวยอักษรเหมือนกัน ไมแตกตางกันทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05  โดยวิธี 
DMRT 
n ไมมีขอมูลจึงไมนํามาวิเคราะหสถิติ 
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ตารางท่ี 1.2  ขนาดหัวมันเทศสายพันธุตางๆ ที่ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร ป 2557 

สายพันธุ 
ความกวาง (ซม.)  ความยาวหัว (ซม.)   

ฤดูแลง ฤดูฝน ฤดูแลง ฤดูฝน 
พจ.292-15 4.00 ab  2.90 ab  13.7 abc 10.6 bc 
FM 37 LININDOK-3  3.50 abc 2.20 c 16.8 ab 10.9 bc 
พจ.65-3 2.40 de 2.10 c 11.9  cd 9.03 c 
พจ.265-1  3.60 abc 2.30 c 13.6 bc 10.9 bc 
พจ.65-16 3.90 ab 2.10 c  16.7 abc 9.43 c 
พจ.283-31 4.00 ab n 12.7 bc n 
พจ.101   3.80 abc 3.30 a   15.0 abc 12.1 ab 
พจ.166-6 4.20 a n  14.9 abc n 
พจ.227-6    3.70 abc n  15.5 abc n 
พันธุไตหวัน 4.20 a 2.20 c 13.6 bc 9.60 c 
พจ.94-1  3.60 abc  2.60 bc 18.4 a  11.3 bc 
พจ.166-5 3.20 bc n    16.3 abc n 
แมโจ 34 1.80 e n 8.40 d n 
พจ.66-21   3.70 abc n    15.2 abc n 
พจ.189-257 3.00 bc 1.40 d 13.0 bc 13.9 a 
CV (%)        12.6        13.6       16.9        10.8 
คาเฉลี่ยในแนวต้ังเดียวกันที่ตามดวยอักษรเหมือนกัน ไมแตกตางกันทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05  โดยวิธี DMRT 
n ไมมีขอมูลจึงไมนํามาวิเคราะหสถิติ 
 
 3. คุณคาทางโภชนาการ 
  ปริมาณแปง พบวา พันธุแมโจ 34 มีปริมาณแปงสูงสุด 35.9 กรัมตอนํ้าหนักแหง 100 กรัม 
รองลงมาคือ พันธุ พจ.65-3  พจ.166-5 และ พจ.65-16 มีปริมาณแปง 30.2, 29.3 และ 27.5 กรัมตอนํ้าหนัก
แหง 100 กรัม ตามลําดับ (ตารางที่ 1.3) 
  ปริมาณโปรตีน พบวา พันธุ พจ.227-6 มีปริมาณโปรตีนสูงสุด 18.3 กรัมตอนํ้าหนักแหง 100 
กรัม รองลงมาคือ พันธุ พจ.65-16 และ พจ.65-3 มีปริมาณโปรตีน 14.4 และ 13.5 กรัมตอนํ้าหนักแหง 100 
กรัม ตามลําดับ (ตารางที่ 1.3) 
  ปริมาณนํ้าตาล พบวา พันธุไตหวัน มีปริมาณนํ้าตาลสูงสุด 4.92 กรัมตอนํ้าหนักแหง 100 
กรัม รองลงมาคือ พันธุ พจ.101 และ พจ.227-6 มีปริมาณนํ้าตาล 4.82 และ 4.78 กรัมตอนํ้าหนักแหง 100 
กรัม ตามลําดับ (ตารางที่ 1.3) 
 4. การประเมินคุณภาพจากการชิม 
  ลักษณะเน้ือ พบวา มันเทศที่คัดเลือกทุกพันธุมีลกัษณะเน้ือ เหนียวแนนถึงออนนุม ไมพบวามี
มันเทศพันธุใดมีเน้ือแข็งหรือเน้ือแฉะ  
  เสนใย พบวา มันเทศที่คัดเลือกสวนใหญมีลักษณะเน้ือละเอียด มีเสนใยนอย ไดแก พันธุ พจ.
265-1  พจ.65-16  พจ.227-6 พันธุไตหวัน  พจ.166-5 แมโจ 34 และ พจ.66-21 (ตารางที่ 1.4) 
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  ความหวาน พบวา มันเทศที่มีความหวานของเน้ือหลังจากน่ึงหวานปานกลาง ไดแก พันธุ 
พจ.265-1  พจ.65-16 และ พจ.166-5 (ตารางที่ 1.4) 
  ความนิยมของผูบริโภค พบวา มันเทศที่ไดรับความนิยมจากผูบริโภคสูงสุด ไดแก พันธุ 

พจ.265-1  พจ.65-16 และ พจ.166-5 (ตารางที่ 1.4) 

  เมื่อพิจารณาในดานผลผลิตทั้งฤดูแลงและฤดูฝน ขนาดหัว คุณภาพของเน้ือมันเทศหลังการ
น่ึง ความนิยมของผูบริโภค และคุณคาทางโภชนาการ สามารถคัดเลือกมันเทศที่ดีเดนเพื่อไปปลูกคัดเลือกในป 
2558 จํานวน 7 พันธุ ไดแก พันธุ FM 37 LININDOK-3  พจ.65-16  พันธุไตหวัน  พจ.166-5  พจ.227-6  
พจ.101 และ พจ.265-1 
 
ตารางท่ี 1.3  คุณคาทางโภชนาการของผลผลิตมันเทศ ที่ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร ป 2557 

สายพันธุ 
คารโบไฮเดรต 

(กรัม/นน.แหง 100 กรัม) 
โปรตีน 

(กรัม/นน.แหง 100 กรัม) 
ปริมาณนํ้าตาล 

(กรัม/นน.แหง 100 กรัม) 
พจ.292-15 21.7 8.00 3.67 
FM 37 LININDOK-3 18.8 10.4 4.26 
พจ.65-3 30.2 13.5 4.23 
พจ.265-1 22.2 11.1 4.22 
พจ.65-16 27.5 14.4 3.91 
พจ.283-31 22.8 9.75 3.42 
พจ.101 19.9 8.31 4.82 
พจ.166-6 23.7 10.4 4.52 
พจ.227-6 20.3 18.3 4.78 
พันธุไตหวัน 20.8 9.25 4.92 
พจ.94-1 25.6 8.50 3.61 
พจ.166-5 29.3 8.50 4.63 
แมโจ 34 35.4 10.8 4.48 
พจ.66-21 20.3 10.3 4.12 
พจ.189-257 23.6 11.4 4.41 
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ตารางท่ี 1.4  คะแนนคุณภาพหัวมันเทศหลังจากน่ึงและความนิยมของผูบริโภค จากการปลูกคัดเลือกสายพันธุมัน
เทศอายุเก็บเกี่ยวสั้น ที่ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร ป 2557 

สายพันธุ ลักษณะเน้ือ เสนใย ความหวาน ความนิยมของผูบริโภค 
พจ.292-15 3.5 1.3 1.6 2.8 
FM 37 LININDOK-3 3.5 1.3 2.7 3.5 
พจ.65-3 3.2 1.2 2.5 3.0 
พจ.265-1 3.2 1.0 3.5 3.8 
พจ.65-16 3.2 1.0 3.5 3.9 
พจ.283-31 3.9 1.4 2.3 2.8 
พจ.101 4.0 1.3 2.0 3.5 
พจ.166-6 3.2 1.2 2.5 3.0 
พจ.227-6 3.6 1.0 2.8 3.5 
พันธุไตหวัน 3.6 1.0 2.8 3.5 
พจ.94-1 3.6 1.8 2.4 2.7 
พจ.166-5 3.5 1.0 3.5 3.8 
แมโจ 34 3.6 1.0 2.8 3.5 
พจ.66-21 3.5 1.0 3.2 3.2 
พจ.189-257 2.5 1.3 2.3 2.9 
 
 
ป 2558  การคัดเลือกสายพันธุมันเทศอายุเก็บสั้น  
 1. ผลผลิต 

 ฤดูแลง ปลูกเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557 พบวา พันธุและอายุเก็บเกี่ยวมีปฏิสัมพันธ 
(interaction) ตอกัน อายุเก็บเกี่ยวหลังปลูก 75 วัน พันธุไตหวันใหผลผลิตสูงสุด 2,468 กิโลกรัมตอไร ไม
แตกตางกันทางสถิติกับพันธุ พจ.101  FM 37 LININDOK-3 และพันธุเกษตรกร ซึ่งใหผลผลิตรองลงมา 2,036  
1,837 และ 1,651 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ สวนอายุเก็บเกี่ยวหลังปลูก 90 วัน พันธุ พจ.101 ใหผลผลิตสูงสุด 
4,036 กิโลกรัมตอไร ไมแตกตางกันทางสถิติกับพันธุไตหวัน ซึ่งใหผลผลิตรองลงมา 3,880 กิโลกรัมตอไร ซึ่งทั้ง
สองพันธุน้ีใหผลผลิตแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับ พันธุ พจ.65-16 และFM 37 LININDOK-3 ซึ่ง
ใหผลผลิต 2,845 และ 2,433 กิโลกรัมตอไร (ตารางที่ 1.5) 

 ฤดูฝน ปลูกเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 พบวา พันธุและอายุเก็บเกี่ยวไมมีปฏิสัมพันธตอกัน 
อายุเก็บเกี่ยวหลังปลูก 75 และ 90 วัน พันธุไตหวัน ใหผลผลิตสูงสุด 1,338 กิโลกรัมตอไร ไมแตกตางกันทาง
สถิติกับพันธุ พจ.65-16 ใหผลผลิตรองลงมา 1,274 กิโลกรัมตอไร การปลูกคัดเลือกในฤดูฝน มันเทศสามารถ
ใหผลผลิตเพียง 6 พันธุ จากจํานวนทั้งสิ้น 8 พันธุ เน่ืองจากในฤดูฝนมันเทศมีการเจริญเติบโตทางลําตนมาก
เกินไปทําใหไมลงหัว ซึ่งพันธุที่ไมใหผลผลิตไดแก พจ.227-6 พจ.265-1 และพันธุเกษตรกร (ตารางที่ 1.6) 
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ตารางท่ี 1.5  ผลผลิตมันเทศ (กก./ไร) อายุเก็บเกี่ยวหลังปลูก 2 อายุ ที่ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร 
ฤดูแลง ป 2558 

สายพันธุ 
อายุเก็บเกี่ยวหลังปลกู (วัน) 

75 วัน 90 วัน 
FM 37 LININDOK-3   1,837 abc  2,433 bc 
พจ.65-16 1,202 bc 2,845 b 
พันธุไตหวัน            2,468 a 3,880 a 
พจ.166-5   1,651 abc 1,283 d 
พจ.227-6 1,156 bc  1,669 cd 
พจ.101 2,036 ab 4,036 a 
พจ.265-1            1,060 c  1,853 cd 
พันธุเกษตรกร 970 c  1,714 cd 

cv (a) = 25.5%   cv (b) = 24.5% 
คาเฉลี่ยในแนวต้ังเดียวกันที่ตามดวยอักษรเหมือนกัน ไมแตกตางกันทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05        
โดยวิธี DMRT 

 
ตารางท่ี 1.6  ผลผลิตมันเทศ (กก./ไร) อายุเก็บเกี่ยวหลังปลูก 2 อายุ ที่ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร 

ฤดูฝน ป 2558 

สายพันธุ 
อายุเก็บเกี่ยวหลังปลกู (วัน) 

พันธุ-เฉลี่ย 
75 วัน 90 วัน 

FM 37 LININDOK-3   690    922      806 ab 
พจ.65-16 1,038 1,510  1,274 a 
พันธุไตหวัน   976 1,700  1,338 a 
พจ.166-5  472    133   303 c 
พจ.227-6 n n n 
พจ.101   632    783      708 ab 
พจ.265-1 n n n 
พันธุเกษตรกร  n n n 
อายุเก็บเกี่ยว-เฉลี่ย 720 894  
   cv (a) = 24.5% cv (b) = 25.8% 

คาเฉลี่ยในแนวต้ังเดียวกันที่ตามดวยอักษรเหมือนกัน ไมแตกตางกันทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05        
โดยวิธี DMRT 
n ไมมีขอมูลจึงไมนํามาวิเคราะหสถิติ
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 2. ขนาดหัว 
ความกวางหัว พันธุและอายุเก็บเกี่ยวไมมีปฏิสัมพันธตอกัน ฤดูแลง พบวา พันธุไตหวันมีความกวางหัว

สูงสุด 6.78 เซนติเมตร ไมแตกตางกันทางสถิติกับพันธุ พจ.65-16 และ พจ.101 มีความกวางหัวรองลงมาคือ 
6.25 และ 6.18 เซนติเมตร ตามลําดับ อายุเก็บเกี่ยวหลังปลูก 75 และ 90 วัน มีความกวางหัวต้ังแต 5.90 - 
6.04 เซนติเมตร (ตารางที่ 1.7) 

 
ตารางท่ี 1.7  ความกวางหัวมันเทศ (ซม.) อายุเก็บเกี่ยวหลังปลูก 2 อายุ ที่ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร 

ฤดูแลง ป 2558 

สายพันธุ 
อายุเก็บเกี่ยวหลังปลกู (วัน) 

พันธุ-เฉลี่ย 75 วัน 90 วัน 
FM 37 LININDOK-3 5.74 6.07 5.90 bc 
พจ.65-16 5.77 6.73 6.25 ab 
พันธุไตหวัน 6.55 7.00           6.78 a 
พจ.166-5 5.67 5.60 5.63 bc 
พจ.227-6 6.52 4.93 5.73 bc 
พจ.101 6.00 6.37  6.18 abc 
พจ.265-1 5.06 6.00 5.53 bc 
พันธุเกษตรกร  5.26 5.50           5.38 c  

อายุเก็บเกี่ยว-เฉลี่ย 5.90 6.04  
cv (a) = 13.7%  cv (b) = 10.5% 
คาเฉลี่ยในแนวต้ังเ ดียวกันที่ตามดวยอักษรเหมือนกัน ไมแตกตางกันทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05             
โดยวิธี DMRT 

 
การปลูกคัดเลือกในฤดูฝน พบวา พันธุและอายุเกบ็เกี่ยวมีปฏิสัมพันธตอกัน โดยการเก็บเกี่ยวมันเทศที่

อายุหลังปลูก 75 วัน มีความกวางหัวต้ังแต 3.37 - 4.43 เซนติเมตร แตถาเก็บเกี่ยวมันเทศที่อายุหลังปลูก 90 
วัน พันธุ พจ.101 มีความกวางของหัวสูงสุด 4.47 เซนติเมตร ไมแตกตางกันทางสถิติกับพันธุ พจ.65-16 
ไตหวัน และ FM 37 LININDOK-3 มีความกวางรองลงมาคือ 4.33, 3.83 และ 3.63 เซนติเมตร ตามลําดับ แต
พันธุที่กลาวขางตนมีความกวางหัวแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับพันธุ พจ.166-5 ซึ่งมีความกวางหัว 
1.17 เซนติเมตร (ตารางที่ 1.8) 

ความยาวหัว พันธุและอายุเก็บเกี่ยวไมมีปฏิสัมพันธตอกัน ฤดูแลง พบวา พันธุมันเทศที่ปลูกคัดเลือก
ทั้ง 8 สายพันธุ มีความยาวหัวต้ังแต 14.3 – 18.6 เซนติเมตร (ตารางที่ 1.9) อายุเก็บเกี่ยวหลังปลูก 75 และ90 
วัน มีความยาวหัวต้ังแต 16.4 - 17.1 เซนติเมตร (ตารางที่ 1.9) 

การปลูกคัดเลือกในฤดูฝน พบวา พันธุและอายุเก็บเกี่ยวมีปฏิสัมพันธตอกัน อายุเก็บเกี่ยวหลังปลูก 75 
วัน พันธุ FM 37 LININDOK-3 มีความยาวของหัวสูงสุด 15.7 เซนติเมตร ไมแตกตางกันทางสถิติกับพันธุ พจ.
65-16 และ พจ.101 มีความยาวหัวรองลงมา 14.3 และ 14.1 เซนติเมตร ตามลําดับ (ตารางที่ 1.10) สวนอายุ 
เก็บเกี่ยวหลังปลูก 90 วัน พบวา มันเทศทุกพันธุใหความยาวหัวไมแตกตางกันทางสถิติ มีความยาวหัวต้ังแต 
11.8 – 15.8 เซนติเมตร (ตารางที่ 1.10) 
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ตารางท่ี 1.8  ความกวางหัวมันเทศ (ซม.) อายุเก็บเกี่ยวหลังปลูก 2 อายุ ที่ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร 
ฤดูฝน ป 2558 

สายพันธุ 
อายุเก็บเกี่ยวหลังปลกู (วัน) 

75 วัน 90 วัน  
FM 37 LININDOK-3 3.37 a 3.63 a 
พจ.65-16 4.20 a 4.33 a 
พันธุไตหวัน 3.70 a 3.83 a 
พจ.166-5 3.51 a 1.17 b 
พจ.227-6 n n  
พจ.101 4.23 a 4.47 a 
พจ.265-1 n n 
พันธุเกษตรกร  n n 
cv (a) = 20.4 %   cv (b) = 26.2 % 

คาเฉลี่ยในแนวต้ังเดียวกันที่ตามดวยอักษรเหมือนกัน ไมแตกตางกันทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05           
โดยวิธี DMRT 
n ไมมีขอมูลจึงไมนํามาวิเคราะหสถิติ 

 
 
ตารางท่ี 1.9  ความยาวหัวมันเทศ (ซม.) อายุเก็บเกี่ยวหลังปลูก 2 อายุ ที่ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร   

ฤดูแลง ป 2558 

สายพันธุ 
อายุเก็บเกี่ยวหลังปลกู (วัน) 

พันธุ-เฉลี่ย 75 วัน 90 วัน 
FM 37 LININDOK-3 16.7 20.5 18.6 a 
พจ.65-16 16.3 17.7 17.0 a 
พันธุไตหวัน 16.8 16.0 16.4 a 
พจ.166-5 17.0 15.6 16.3 a 
พจ.227-6 13.7 15.0 14.3 a 
พจ.101 17.7 17.6 17.7 a 
พจ.265-1 16.6 15.6 16.1 a 
พันธุเกษตรกร  16.0 17.8 16.9 a 

อายุเก็บเกี่ยว-เฉลี่ย 16.4 17.1  
   cv (a) = 15.4 % cv (b) = 12.1% 

คาเฉลี่ยในแนวต้ังเ ดียวกันที่ตามดวยอักษรเหมือนกัน ไมแตกตางกันทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05             
โดยวิธี DMRT 
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ตารางท่ี 1.10  ความกวางหัวมันเทศ (ซม.) อายุเก็บเกี่ยวหลังปลูก 2 อายุ ที่ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตร
พิจิตร ฤดูฝน ป 2558 

สายพันธุ 
อายุเก็บเกี่ยวหลังปลกู (วัน) 

75 วัน  90 วัน  
FM 37 LININDOK-3 15.7 a 11.8 a  
พจ.65-16 14.3 a 14.8 a 
พันธุไตหวัน 11.4 b 13.3 a 
พจ.166-5 11.1 b 12.5 a 
พจ.227-6 n n 
พจ.101 14.1 a 15.8 a 
พจ.265-1 n n 
พันธุเกษตรกร  n n 
cv (a) = 21.4 %   cv (b) = 30.4 % 

คาเฉลี่ยในแนวต้ังเดียวกันที่ตามดวยอักษรเหมือนกัน ไมแตกตางกันทางสถิติที่ ระดับนัยสําคัญ 0.05           
โดยวิธี DMRT 
n ไมมีขอมูลจึงไมนํามาวิเคราะหสถิติ

 

 
3. คุณคาทางโภชนาการ  

 ปริมาณแปง ฤดูแลง พบวา อายุเก็บเกี่ยวหลังปลูก 75 วัน พันธุ พจ.65-16 มีปริมาณแปง
สูงสุด คือ 86.5 เปอรเซ็นตของนํ้าหนักแหง รองลงมาคือ พันธุ พจ.166-5 และ พจ.265-1 มีปริมาณแปง 85.8 
และ 85.0 เปอรเซ็นตของนํ้าหนักแหง ตามลําดับ แตเมื่อเก็บเกี่ยวที่อายุหลังปลูก 90 วัน พบวา ในแตละสาย
พันธุมีปริมาณแปงมากกวา 80 เปอรเซ็นตของนํ้าหนักแหง โดยพันธุ พจ.166-5 มีปริมาณแปงสูงสุดคือ 86.5 
เปอรเซ็นตของนํ้าหนักแหง รองลงมาคือ พันธุ ไตหวัน และ พจ.227-6 มีปริมาณแปง คือ 85.9 และ 85.7 
เปอรเซ็นตของนํ้าหนักแหง ตามลําดับ (ตารางที่ 1.11)  แตเมื่อปลูกคัดเลือกในฤดูฝน พบวา มันเทศพันธุ
สามารถใหผลผลิตจํานวน 5 สายพันธุ และใหปริมาณแปงที่ตํ่า อายุเก็บเกี่ยวหลังปลูก 75 วัน พันธุ ไตหวัน 
และ พจ.166-5 มีปริมาณแปง 24.7 และ 23.3 เปอรเซ็นตของนํ้าหนักแหง สวนอายุเก็บเกี่ยวหลังปลูก 90 วัน 
พันธุ พจ.65-16 มีปริมาณแปงสูงสดุ 33.9 เปอรเซ็นตของนํ้าหนักแหง รองลงมาคือ พันธุไตหวัน มีปริมาณแปง 
24.8เปอรเซ็นตของนํ้าหนักแหง (ตารางที่ 1.12) 
  ปริมาณโปรตีน ฤดูแลง พบวา อายุเก็บเกี่ยวหลังปลูก 75 วัน พันธุไตหวันมีปริมาณโปรตีน
สูงสุดคือ 5.40 เปอรเซ็นตของนํ้าหนักแหง รองลงมาคือ พันธุเกษตรกร และพจ.227-6 มีปริมาณโปรตีน 4.94 
และ 4.59 เปอรเซ็นตของนํ้าหนักแหง ตามลําดับ สวนมันเทศที่เก็บเกี่ยวหลังปลูก 90 วัน FM 37 LININDOK-
3 มีปริมาณโปรตีนสูงสุด คือ 4.51 เปอรเซ็นตของนํ้าหนักแหง (ตารางที่ 1.11) แตเมื่อปลูกคัดเลือกในฤดูฝน 
พบวา มันเทศพันธุสามารถใหผลผลิตจํานวน 5 สายพันธุ และใหปริมาณโปรตีนที่ตํ่าโดยมันเทศที่เก็บเกี่ยว 75 
วันหลังปลูก พันธุ FM 37 LININDOK-3 มีปริมาณโปรตีนสูงสุดคือ 0.80 เปอรเซ็นตของนํ้าหนักแหง รองลงมา
คือ พจ.166-5 และพันธุ ไตหวัน มีปริมาณโปรตีน คือ 0.65 และ 0.36 เปอรเซ็นตของนํ้าหนักแหง ตามลําดับ 
สวนมันเทศที่เก็บเกี่ยวหลังปลูก 90 วัน พันธุ พจ.65-16 และ พจ.101 มีปริมาณโปรตีนสูงสุดคือ 0.36 
เปอรเซ็นตของนํ้าหนักแหง (ตารางที่ 1.12) 
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ตารางท่ี 1.11  คุณคาทางโภชนาการของมันเทศ ที่อายุเก็บเกี่ยวหลังปลูก 2 อายุ ที่ศูนยวิจัยและพัฒนาการ
เกษตรพิจิตร ฤดูแลง  ป 2558 

 

สายพันธุ 
คารโบไฮเดรต (%)  โปรตีน (%) 

75 วัน 90 วัน  75 วัน 90 วัน 
FM 37 LININDOK-3 83.4 83.4  3.55 4.01 
พจ.65-16 86.5 86.9  3.28 2.99 
พันธุไตหวัน 80.7 85.9  5.40 4.51 
พจ.166-5 85.6 86.5  2.68 2.76 
พจ.227-6 82.7 85.7  4.59 3.57 
พจ.101 82.5 84.7  3.92 3.86 
พจ.265-1 85.0 85.0  4.07 3.93 
พันธุเกษตรกร  83.0 84.4  4.94 3.49 

 
 
 

ตารางท่ี 1.12  คุณคาทางโภชนาการของมันเทศ ที่อายุเก็บเกี่ยวหลังปลูก 2 อายุ ที่ศูนยวิจัยและพัฒนาการ 
เกษตรพิจิตร ฤดูฝน  ป 2558 

 

สายพันธุ 
คารโบไฮเดรต (%)  โปรตีน (%) 

75 วัน 90 วัน  75 วัน 90 วัน 
FM 37 LININDOK-3 22.1 13.1  0.80 0.22 
พจ.65-16 22.6 33.9  0.22 0.22 
พันธุไตหวัน 24.7 24.8  0.36 0.22 
พจ.166-5 23.3 14.9  0.65 0.36 
พจ.227-6 - -  - - 
พจ.101 23.0 13.1  0.22 0.36 
พจ.265-1 - -  - - 
พันธุเกษตรกร  - -  - - 
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สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 
จากการคัดเลือกสายพันธุมันเทศอายุเก็บเกี่ยวสั้นที่รวบรวมพันธุมันเทศในศูนยวิจัยและพัฒนาการ

เกษตรพิจิตร คัดเลือกมันเทศที่ดีเดนแตกตางจากพันธุเกษตรกร จํานวน 5 พันธุ ไดแก FM 37 LININDOK-3  
พจ.65-16  พันธุไตหวัน  พจ.166-5 และ พจ.101 สายพันธุที่ผานการคัดเลือกเหลาน้ีจะนําไปปลูกใน
กระบวนการเปรียบเทียบพันธุ โดยทําการปลูกเปรียบเทียบรวมกับพันธุที่เกษตรปลูกเปนการคาเพื่อที่จะได
ขอมูลของสายพันธุมันเทศในแตละสายพันธุกอนที่จะนําสูกระบวนการในการทดสอบในแปลงเกษตรกรตอไป 

ขอเสนอแนะในการคัดเลือกมนัเทศอายุเก็บเกี่ยวสัน้ เน่ืองจากเน้ือดินในแปลงคัดเลือกในศูนยวิจัยและ
พัฒนาการเกษตรพิจิตร มีเน้ือดินเปนดินเหนียวซึ่งสงผลตอการลงหัวของมันเทศ ดังน้ันในการคัดเลือกควรจะมี
แปลงทดลองในสภาพดินที่แตกตางกัน เพื่อที่จะไดขอมูลการตอบสนองของแตละสายพันธุในสภาพแวดลอม
หรือเน้ือดินที่แตกตางกัน  
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การเปรียบเทียบพันธุมันเทศอายุเก็บเก่ียวสั้น 

Varietal Comparison of Early harvesting on Sweet potato 
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บทคัดยอ 

โดยทั่วไปมันเทศมีอายุเก็บเกี่ยว 90-120 วัน ซึ่งอายุเก็บเกี่ยวนาน เสี่ยงตอการเขาทําลายของดวงงวง
มันเทศ ทําใหผลผลิตเสียหาย เพื่อใหไดสายพันธุมันเทศอายุเก็บเกี่ยวสั้น มีผลผลิตและคุณภาพดีในการบริโภค 
ป 2557-2558 ทําการคัดเลือกพันธุในแปลงรวบรวมพันธุที่ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร ไดจํานวน 5 
สายพันธุ ไดแก FM 37 LININDOK-3  พจ.65-16  พันธุไตหวัน  พจ.166-5  และพจ.101 ป 2559-2560 ทํา
การเปรียบเทียบพันธุมันเทศอายุเก็บเกี่ยวสั้น โดยปลูกเปรียบเทียบจํานวน 5 สายพันธุ รวมกับพันธุเนินสมอ 
เปนพันธุเปรียบเทียบ (ck) ในแตละปปลูก 2 ฤดู (ฤดูแลงและฤดูหนาว) วางแผนการทดลองแบบสุมในบล็อก
สมบูรณ (randomized complete block; RCB) จํานวน 4 ซ้ํา 6 กรรมวิธี พบวา มันเทศทุกสายพันธุ
สามารถใหผลผลิตที่ดีในฤดูแลง  ฤดูแลง ป 2559-2560 พันธุ พจ. 65-16 ใหผลผลิตสูงสุด 2,951 และ 1,411
กิโลกรัมตอไร ในขณะเดียวกันการปลูกในฤดูฝนมันเทศบางสายพันธุไมสามารถใหผลผลิตหรือใหผลผลิตที่ตํ่า 
โดยใหผลผลิตต้ังแต 166-376 กิโลกรัมตอไร จากการปลูกเปรียบเทียบไดพันธุมันเทศสําหรับปลูกทดสอบใน
แปลงเกษตรกร จํานวน 2 สายพันธุ ไดแก พจ.65-16 และ พจ.166-5 

 
 

Abstracts 
The cultivated sweet potato could be harvested 90-120 days. The long harvesting would 

be damaged by Sweet Potato Weevil. The purpose of this experiment to gain the early 
harvesting varieties with high yield and desired quality. In 2014-2015. 7 varieties were 
selected, FM 37 LININDOK-3  PJ.65-16  Taiwan  PJ.166-5  PJ.227-6  PJ.101 and PJ.265-1. In 
2016-2017. Varietal comparison was conducted in dry and rainy season at Phichit Agriculture 
Research and Development Center. The trail consisted of 5 selected varieties with local 
variety. The treatment were laid out in Randomized Complete Block with 4 replications. The 
results showed that PJ.65-16 gave the highest yield in 2016-2017 dry season, 2,951 and 1,411 
kg./rai. On the other hand. Some variety gave low yield in rainy season, 166-376 kg./rai. The 

results revealed that two varieties, PJ.65-16, PJ.166-5 were selected for yield trail on farmer’s 

field.      
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บทนํา 

มันเทศ (Ipomoea batatas L.) อยูในวงศ Convolvulaceae ถ่ินกําเนิดเดิมอยูบริเวณเขตรอนของ
ทวีปอเมริกาเปนพืชอาหารที่มีความสําคัญเปนอันดับ 7 ของโลก เปนพืชหัวที่มีคุณคาทางอาหารสูงโดยเฉพาะ
คารโบไฮเดรต ในมันเทศเน้ือสีขาวมีปริมาณแปงสูงถึงรอยละ 21.3 – 30.7 โดยนํ้าหนักสด (นรินทรและคณะ, 
2550) ในตางประเทศ เชน สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุน ไตหวัน ฟลิปปนส และประเทศในเขตอเมริกาใต
บางประเทศ มีการแปรรูปมันเทศเพื่อทําเปนแปง นํามาผลิตเสนกวยเต๋ียว สวนผสมอาหารเด็ก สุรา ตลอดจน
ใชเปนอาหารวางประเภทอาหารขบเค้ียวตางๆ นอกจากน้ีหัวมันเทศยังมีศักยภาพในการใชเปนวัตถุดิบในการ
ผลิตเอทานอล (ณรงคและคณะ, 2553) 

ผลกระทบจากสภาวะโลกรอนเกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ฤดูกาลตางๆของ
โลกเกิดข้ึนอยางไมเปนปกติ สงผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตทั้ง คน สัตวและพืช  โดยเฉพาะพืชที่เปนแหลงอาหาร 
การศึกษาวิจัยและพัฒนาพันธุพืชเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศจึงมีความจําเปน
อยางย่ิงเพื่อรักษาความมั่นคงทางอาหาร มันเทศเปนพืชที่มีความโดดเดนในเรื่องที่วาสามารถปลูกไดงาย  
เจริญเติบโตไดดีในสภาพดินที่แตกตางกันได  สามารถทนกับสภาพแหงแลงและการขาดนํ้าไดดี แตการผลิต 
มันเทศ ปจจัยที่มีผลกระทบตอผลผลิตนอกเหนือจากสภาพอากาศที่ไมเอื้อตอการเจริญเติบโต  

ความเสียหายจากศัตรูพืชของมันเทศโดยเฉพาะดวงงวงมันเทศ (Cylas formacarius Fabricius) ทํา
ใหผลผลิตลดลง 5-97 เปอรเซ็นต (ปยะรัตนและอนันต, 2538) ดังน้ันการคัดเลือกพันธุมันเทศที่เหมาะสมทัง้ใน
เรื่องการปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมไดดี ตลอดจนมีอายุการเก็บเกี่ยวสั้น ซึ่งปกติอายุเก็บเกี่ยวมันเทศอยู
ระหวาง 90-120 วัน ซึ่งอายุการเก็บเกี่ยวนานสงผลตอความเสียที่อาจจะเกิดข้ึน การคัดเลือกสายพันธุที่มีอายุ
การเก็บเกี่ยวสั้นเพื่อลดความเสี่ยงเน่ืองจากความเสียหายจากสิ่งแวดลอมและความเสียหายจากศัตรูพืช ดังน้ัน
จึงจําเปนตองศึกษาและพัฒนาพันธุมันเทศอายุเก็บเกี่ยวสั้นที่เหมาะสมสําหรับเปนพันธุแนะนําใหกับเกษตรกร
ตอไป 
 

ระเบียบวิธีการวิจัย 
อุปกรณ 
 1. พันธุมันเทศ จํานวน 6 สายพันธุ ไดแก  FM 37 LININDOK-3  พจ. 65-16  ไตหวัน  พจ. 166-5  
พจ. 101 และเนินสมอ เปนพันธุเปรียบเทียบ (ck) 

2. สารเคมีปองกันกําจัดแมลง เชน ฟโพรนิล และไทอะมีโทแซม 
 3. ปุยเคมี สูตร 13-13-21 
 4. อุปกรณบันทึกผลผลิต ไดแก เครื่องช่ัง และเวอรเนียรคาลิปเปอร 

 5. อุปกรณที่ใชในเก็บเกี่ยว ไดแก จอบ และตระกรา 
วิธีดําเนินการ 

เปรียบเทียบพันธุมันเทศอายุเก็บเกี่ยวสั้น ปลูกเปรียบเทียบ 2 ฤดู คือ ฤดูแลงและฤดูฝน วางแผนการ
ทดลองแบบสุมในบล็อกสมบูรณ (randomized complete block; RCB) มี 3 ซ้ํา 6 สายพันธุ ไดแก  FM 37 
LININDOK-3  พจ. 65-16  ไตหวัน  พจ. 166-5  พจ. 101 และเนินสมอ (ck) วิธีการดําเนินงาน ดังน้ี 

1. เตรียมแปลงปลูกขนาด 4.0 x 6.0 เมตร ยกรองแปลงปลูกสูง 30 เซนติเมตร แปลงละ 4 แถว โดย
ใชระยะปลูกระหวางแถว 100 เซนติเมตร ระหวางตน 30 เซนติเมตร  
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2. เตรียมทอนพันธุยาว 30 เซนติเมตร แชทอนพันธุดวยสารไทอะมีโทแซม อัตรา 5 กรัมตอนํ้า 20 
ลิตร นาน 5 นาที ปลูกบนสันรองจํานวน 1 ตนตอหลุม แถวละ 20 ตน รวม 80 ตนตอแปลง  
 3. ดูแลรักษาตนพันธุมันเทศในแปลงโดยใหปุยเคมีสูตร 13-13-21 อัตรา 30 กิโลกรัมตอไร เมื่ออายุ 
30 และ 60 วัน ปองกันกําจัดดวงงวงมันเทศใชสารฟโปรนิล อัตรา 20 มิลลิลิตรตอนํ้า 20 ลิตร เมื่อพบเริ่มเขา
ทําลายที่เถา เมื่ออายุหลังปลูก 1 เดือน   
 4. เก็บเกี่ยวผลผลิตที่อายุหลังปลูก 75 วัน สุมตัวอยางตนเพื่อประเมินผลผลิตเฉพาะ 2 แถวตรงกลาง 
เวนตนหัวและทายแปลง รวมตนเก็บเกี่ยว 36 ตนตอแปลง ในเน้ือที่สุม 10.8 ตารางเมตร (ภาพ 2) 
 5. ผลผลิตตามขนาด ไดแก ขนาดใหญ (L) เสนผาศูนยกลางหัวมากกวา 5 เซนติเมตร ขนาดกลาง (M) 
เสนผาศูนยกลาง 2-5 เซนติเมตร และขนาดเล็ก (S) เสนผาศูนยกลางนอยกวา 2 เซนติเมตร 
 6. ปริมาณนํ้าหนักแหง โดยการฝานหัวมันเทศ นํ้าหนักสด 1 กิโลกรัม นําไปอบที่อุณหภูมิ 60 องศา
เซลเซียส จนนํ้าหนักคงที่ 
การบันทึกขอมูล 
 - ผลผลิตรวม ผลผลิตตามขนาด  ขนาดหัว (กวางและยาว) และนํ้าหนักแหง   
  
เวลาและสถานท่ี เริ่มตน เดือน ตุลาคม 2559  สิ้นสุด เดือน กันยายน 2560 (รวม 2 ป) 
  สถานทีดํ่าเนินการ ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร 
 
8. ผลการทดลองและวิจารณ 
    1. ผลผลิตรวม 
 ป 2559 
  ฤดูแลง ปลูกเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 พบวา พจ. 65-16 (ภาพที่ 2.1) ใหผลผลิตสูงสุด 
2,951 กิโลกรัมตอไร ไมแตกตางกันทางสถิติกับพันธุไตหวัน ซึ่งใหผลผลิตรองลงมา 2,497 กิโลกรัมตอไร โดย
พันธุ พจ.65-16 และ พันธุไตหวัน ใหผลผลิตแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับพันธุเนินสมอ (ck) ที่
ใหผลผลิต 1,780 กิโลกรัมตอไร (ตารางที่ 2.1) 

 
 

     
   (ก)       (ข) 

ภาพท่ี 2.1  ลักษณะมันเทศพันธุ พจ.65-16 (ก) หัวรปูรียาว (long elliptic) (ข) รูปทรงใบแบบหยัก (lobed) 
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  ฤดูฝน ปลูกเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 พบวา มันเทศสามารถลงหัวใหผลผลิตเพียง 4 สาย
พันธุ ใหผลผลิตต้ังแต 166-376 กิโลกรัมตอไร พันธุไตหวัน ใหผลผลิตสูงสุด 376 กิโลกรัมตอไร สายพันธุที่
ไมใหผลผลิต ไดแก พจ.166-5 และพันธุเนินสมอ (ck) (ตารางที่ 2.1) การปลูกมันเทศในฤดูฝน มันเทศให
ผลผลิตที่ตํ่าหรือบางพันธุไมใหผลผลิต เน่ืองจากมันเทศมีการเจริญทางดานเถามากเกินไป สงผลไมใหเกิดการ
สรางรากสะสมอาหาร  

 ป 2560  
 ฤดูแลง ปลูกเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 พบวา พจ. 65-16 ใหผลผลิตสูงสุด 1,411 กิโลกรัม

ตอไร ไมแตกตางกันทางสถิติกับ พจ. 166-5 (ภาพที่ 2.2) และพันธุไตหวัน ซึ่งใหผลผลิตรองลงมา 1,398 และ 
1,369 กิโลกรัมตอไร ทุกสายพันธุที่ผานการคัดเลือกใหผลผลิตรวมต้ังแต 1,335-1,411 กิโลกรัมตอไร แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับพันธุเนินสมอ (ck) ที่ใหผลผลิตตํ่าสุด 806 กิโลกรัมตอไร (ตารางที่ 2.1) จาก
การปลูกเปรยีบเทียบในฤดูแลง ป 2560 ผลผลิตรวมคอนขางตํ่าเน่ืองจากการเขาทําลายของดวงงวงมันเทศ ทํา
ใหผลผลิตเสียหายจํานวนมาก 

 ฤดูฝน ปลูกเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 พบวา มันเทศทุกสายพันธุไมใหผลผลิต จึงไม
สามารถเก็บขอมูลผลผลิตได มันเทศไมสามารถลงหัวไดเน่ืองในชวงปลูกทดสอบ ปริมาณนํ้าฝนคอนขางมาก
และพื้นที่ปลูกเปรียบเทียบเปนดินเหนียว ทําใหมันเทศมีการเจริญทางดานเถามากเกินไปซึ่งสงผลไมใหเกิด
การสรางหัว 

 
 
 
 
 
 

 
 

  
   (ก)       (ข) 

ภาพท่ี 2.2  ลักษณะมันเทศพันธุ พจ.166-5 (ก) หัวรปูรียาว (long elliptic) (ข) รูปทรงใบแบบหยัก (lobed) 
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       2. ผลผลิตตามขนาด 
 ป 2559 

 ฤดูแลง พบวา พันธุไตหวัน ใหผลผลิตตามขนาด มีหัวขนาดใหญสูงสุด 1,282 กิโลกรัมตอไร 
คิดเปนรอยละ 43.5 ของนํ้าหนักรวม หัวขนาดกลาง พันธุ FM 37 LININDOK-3 มีหัวขนาดกลางสูงสุด 1,164 
กิโลกรัมตอไร คิดเปนรอยละ 39.5 ของนํ้าหนักรวม และ พจ.65-16 มีหัวขนาดเล็กสูงสุด 1,307 กิโลกรัมตอไร 
คิดเปนรอยละ 44.3 ของนํ้าหนักรวม (ตารางที่ 2.2) 

 ฤดูฝน พบวา มันเทศลงหัวบางสายพันธุ และใหผลผลิตตํ่า จึงไมสามารถคัดขนาดได  
 

ตารางท่ี 2.2  นํ้าหนักตามขนาดของมันเทศอายุเก็บเกี่ยวสั้น ที่ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร ฤดูแลง  
                  ป 2559  

สายพันธุ 
นํ้าหนักรวม 

(กก./ไร) 
นํ้าหนักตามขนาด (กก./ไร (รอยละ)) 

ใหญ (L)  กลาง (M) เล็ก (S) 
FM 37 LININDOK-3 2,023 356 (17.6) 931 (46.0) 736 (36.4) 
พจ. 65-16 2,951 496 (16.8)  1,145 (38.8)  1,307 (44.3) 
ไตหวัน 2,947     1,282 (43.5)  1,164 (39.5) 504 (17.1) 
พจ. 166-5 1,751  226 (12.9) 702 (40.1) 821 (46.9) 
พจ. 101 2,042  441 (21.6) 913 (44.7) 688 (33.7) 
เนินสมอ (ck) 1,780  174 (9.80) 627 (35.2) 981 (55.1) 

 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 2.1  ผลผลิตรวม (กก./ไร) มันเทศอายุเก็บเกี่ยวสั้น ที่ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรพจิิตร  
                 ฤดูแลงและฤดูฝน ป 2559-60 

สายพันธุ 
ป 2559  ป 2560 

ฤดูแลง  ฤดูฝน  ฤดูแลง  ฤดูฝน 
FM 37 LININDOK-3 2,023 b 166 a  1,342 a n 
พจ. 65-16 2,951 a 173 a  1,411 a n 
ไตหวัน 2,947 a 376 a  1,369 a n 
พจ. 166-5 1,751 b  n  1,398 a n 
พจ. 101 2,042 b 193 a  1,335 a n 
เนินสมอ (ck) 1,780 b  n         806 b n 

C.V. (%) 11.9 20.4  4.8  

คาเฉลี่ยในแนวต้ังเดียวกันที่ตามดวยอักษรเหมือนกัน ไมแตกตางกันทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05   
โดยวิธี DMRT 
n ไมมีขอมูลจึงไมนํามาวิเคราะหสถิติ 
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ป 2560 
 ฤดูแลง พบวา พจ.65-16 ใหหัวขนาดใหญสูงสุด 905 กิโลกรัมตอไร คิดเปนรอยละ 64.1 

ของนํ้าหนักรวม หัวขนาดกลาง พันธุ พจ.101 มีหัวขนาดกลางสูงสุด 630 กิโลกรัมตอไร คิดเปนรอยละ 47.2 
ของนํ้าหนักรวม และ FM 37 LININDOK-3 มีหัวขนาดเล็กสูงสุด 836 กิโลกรัมตอไร คิดเปนรอยละ 62.3 ของ
นํ้าหนักรวม (ตารางที่ 2.3) ฤดูฝน มันเทศทุกสายพันธุไมลงหัวจึงไมสามารถบันทึกขอมูลได 

 
ตารางท่ี 2.3  นํ้าหนักตามขนาดของมันเทศอายุเก็บเกี่ยวสั้น ที่ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร ฤดูแลง 

ป 2560  

สายพันธุ 
นํ้าหนักรวม 

(กก./ไร) 
นํ้าหนักตามขนาด (กก./ไร (รอยละ)) 

ใหญ (L)  กลาง (M) เล็ก (S) 
FM 37 LININDOK-3 1,342  - 506 (37.7) 836 (62.3) 
พจ. 65-16 1,411  905 (64.1) 225 (15.9) 281 (19.9) 
ไตหวัน 1,369  262 (19.1) 324 (23.7) 783 (57.2) 
พจ. 166-5 1,398  - 578 (45.3) 715 (54.7) 
พจ. 101 1,335  309 (23.1) 630 (47.2) 396 (29.7) 
เนินสมอ (ck) 806  - 380 (47.1) 426 (52.9) 

 
   3. ขนาดหัว 
 ป 2559 

 ฤดูแลง พบวา พจ.65-16 มีความกวางหัวสูงสุด 4.15 เซนติเมตร ไมแตกตางกันทางสถิติกับ 
พจ.101และ พันธุไตหวัน ซึ่งมีความกวางหัวรองลงมา 4.14 และ 4.13 เซนติเมตร สวนความยาวของหัว 
พบวา FM 37 LININDOK-3 มีความยาวหัวสูงสุด 22.6 เซนติเมตร ไมแตกตางกันทางสถิติกับ พจ.166-5  พจ.
101 และ พจ.65-16 มีความยาวหัวรองลงมา 20.7, 20.3 และ19.3 เซนติเมตร ตามลําดับ (ตารางที่ 2.4) 

 ฤดูฝน พบวา มันเทศทุกสายพันธุที่ใหผลผลิตมีความกวางหัวต้ังแต 2.65-2.86 เซนติเมตร 
และความยาวหัว ต้ังแต 9.21-14.3 เซนติเมตร (ตารางที่ 2.5)  

ตารางท่ี 2.4  ขนาดหัวมันเทศอายุเก็บเกี่ยวสั้น ที่ศูนยวิจัยและพฒันาการเกษตรพจิิตร ฤดูแลง ป 2559-60 

สายพันธุ 
ป 2559  ป 2560 

กวาง (ซม.) ยาว (ซม.)  กวาง (ซม.) ยาว (ซม.) 
FM 37 LININDOK-3 3.98 b 22.6 a  3.00 b 16.7 a 
พจ. 65-16  4.15 ab    19.3 abc  3.07 b  14.8 bc 
ไตหวัน 4.13 a 16.2 c  4.27 a 12.8 d 
พจ. 166-5 3.25 c   20.7 ab  2.31 c  15.8 ab 
พจ. 101  4.14 ab   20.3 ab  3.08 b  14.8 bc 
เนินสมอ (ck) 3.19 c   17.2 bc   2.76 bc 13.2 cd 

C.V. (%) 13.5 15.5  13.4 7.81 

คาเฉลี่ยในแนวต้ังเดียวกันที่ตามดวยอักษรเหมือนกัน ไมแตกตางกันทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05   
โดยวิธี DMRT 
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ป 2560  
 ฤดูแลง พบวา พันธุไตหวัน มีความกวางสูงสุด 4.27 เซนติเมตร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติกับ พจ.101  พจ.65-16 และ FM 37 LININDOK-3 ซึ่งมีความกวางหัวรองลงมาคือ 3.08, 3.07 และ 
3.00 เซนติเมตร สวนความยาวหัว พบวา FM 37 LININDOK-3 มีความยาวหัวสูงสุด 16.7 เซนติเมตร 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับ พจ.166-5 และ พจ.65-16 ซึ่งมีความยาวหัวรองลงมาคือ 15.8 และ 
14.8 เซนติเมตร (ตารางที่ 2.4) 

 

 
   4. เปอรเซ็นตมันแหง 
 ป 2559 

 ฤดูแลง พบวา มันเทศทุกสายพันธุใหเปอรเซ็นตมันแหงต้ังแต 27.8-33.5 เปอรเซ็นต พันธุ
เนินสมอ (ck) มีเปอรเซ็นตมันแหงสูงสุด 33.5 เปอรเซ็นต สวน พจ.166-5 มีเปอรเซ็นตมันแหงตํ่าสุด 27.8 
เปอรเซ็นต (ตารางที่ 2.6)   

 ฤดูฝน พบวา มันเทศบางสายพันธุที่ใหผลผลิตมีเปอรเซ็นตมันแหง ต้ังแต 20.2-27.1 
เปอรเซ็นต พจ.166-5 มีเปอรเซ็นตมันแหงสูงสุด 27.1 เปอรเซ็นต สวน FM 37 LININDOK-3 มีเปอรเซ็นตมัน
แหงตํ่าสุด 20.2 เปอรเซ็นต (ตารางที่ 2.6) 

ป 2560  
 ฤดูแลง พบวา มันเทศทุกสายพันธุมีเปอรเซ็นตมันแหงต้ังแต 27.9-39.8 เปอรเซ็นต พันธุ 

พจ.166-5 มีเปอรเซ็นตมันแหงสูงสุด 39.8 เปอรเซ็นต สวนไตหวัน มีเปอรเซ็นตมันแหงตํ่าสุด 27.9 เปอรเซ็นต 
(ตารางที่ 2.6)  

 ฤดูฝน พบวา มันเทศทุกสายพันธุไมใหผลผลติ จากผลการปลกูเปรยีบเทียบในดานเปอรเซน็ต
มันแหง การปลูกทั้ง 2 ฤดูปลูก การปลูกฤดูแลงมีเปอรเซ็นตมันแหงกวาการปลูกฤดูฝน เน่ืองจากฤดูแลงมีการ
สะสมมวลแหงของพืชมากกวา 
 

 

ตารางท่ี 2.5  ขนาดหัวมันเทศอายุเก็บเกี่ยวสั้น ที่ศูนยวิจัยและพฒันาการเกษตรพจิิตร ฤดูฝน ป 2559 

สายพันธุ ความกวาง (ซม.) ความยาว (ซม.) 

FM 37 LININDOK-3 2.65 a 11.3 a 
พจ. 65-16 2.80 a 10.3 a 
ไตหวัน 2.82 a 9.21 a 
พจ. 166-5  n n 
พจ. 101 2.86 a 14.3 a 
เนินสมอ (ck)  n n 

C.V. (%) 13.1 17.6 
คาเฉลี่ยในแนวต้ังเดียวกันที่ตามดวยอักษรเหมือนกัน ไมแตกตางกันทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05   
โดยวิธี DMRT 
n ไมมีขอมูลจึงไมนํามาวิเคราะหสถิติ 
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สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 
 จากการปลูกเปรียบเทยีบ ไดพันธุมันเทศ จํานวน 2 สายพันธุ ไดแก พจ.65-16 และพจ.166-5 ซึ่งสาย
พันธุเหลาน้ีจะนําไปปลูกทดสอบในแปลงเกษตรกร เพื่อทดสอบการปรับตัวและความพึงพอใจของเกษตรกรใน
เรื่องพันธุ สําหรับเปนขอมูลประกอบ เพื่อเสนอคณะอนุกรรมการวิจัยปรับปรุงพันธุพืช กรมวิชาการเกษตร ให
พิจารณาเปนพันธุแนะนําสําหรับใหเกษตรกรปลูกตอไป  

สวนขอเสนอแนะ เน่ืองจากเน้ือดินสงผลตอการลงหัวของมนัเทศ ดังน้ันในการทดสอบพันธุในแปลงกร
มันเทศอายุเก็บเกี่ยวสั้น ควรมีแปลงทดลองในสภาพดินที่แตกตางกัน เพื่อที่จะไดขอมูลการตอบสนองของสาย
พันธุมันเทศในแตละสายพันธุในสภาพแวดลอมหรือเน้ือดินที่แตกตางกัน ในการที่จะเปนขอมูลในแตละพันธุ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 2.6  เปอรเซ็นตมันแหงของมันเทศอายุเกบ็เกี่ยวสัน้ ที่ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรพจิิตร ฤดู  
แลงและฤดูฝน ป 2559-60 

สายพันธุ 
ป 2559  ป 2560 

ฤดูแลง  ฤดูฝน  ฤดูแลง  ฤดูฝน 
FM 37 LININDOK-3 29.9 20.2  31.0 n 
พจ. 65-16 31.7 27.1  39.6 n 
ไตหวัน 30.5 24.6  27.9 n 
พจ. 166-5 27.8 n  39.8 n 
พจ. 101 28.7  23.5  36.0 n 
เนินสมอ (ck) 33.5 n  36.0 n 
n ไมมีขอมูลจึงไมนํามาวิเคราะหสถิติ 
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การทดสอบพันพันธุมันเทศอายุเก็บเก่ียวสั้น 
Yield Trail of Early harvesting on Sweet potato 

 
 ชื่อผูวิจัย 

วราพงษ  ภิระบรรณ  มนัสชญา  สายพนัส  ทวีป  หลวงแกว 
Warapong  Priraban      Manuschaya Saipanus  Taweep  Luangkeaw     
เสงี่ยม  แจมจํารูญ  ดรุณี  เพ็งฤกษ   วาสนา  สุภาพรหม  
Sa-ngium  Jamjumroon          Darunee Phangrerk   Watsana supaprom  
สุพัตรา   ผาคํา   นายวีรวัฒน  นิลรัตนคุณ  อนุรักษ  สุขขารมณ 
Supattra  Phakham  Weerawat  Nilrattanakul Anulak  sukkhalom 

 
 

 
 

คําสําคัญ 
มันเทศ, การทดสอบพันธุ,  อายุเกบ็เกี่ยวสั้น 
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บทคัดยอ 

โดยทั่วไปมันเทศมีอายุเก็บเกี่ยว 90-120 วัน ซึ่งอายุเก็บเกี่ยวนาน เสี่ยงตอการเขาทําลายของดวงงวง
มันเทศ ทําใหผลผลิตเสียหาย เพื่อใหไดสายพันธุมันเทศอายุเก็บเกี่ยวสั้น มีผลผลิตและคุณภาพดีในการบริโภค 
ป 2557-2558 ทําการคัดเลือกพันธุในแปลงรวบรวมพันธุที่ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร ไดจํานวน 5 
สายพันธุ ไดแก FM 37 LININDOK-3  พจ.65-16  พันธุไตหวัน  พจ.166-5  และพจ.101 ป 2559-2560 ทํา
การเปรียบเทียบพันธุมันเทศอายุเก็บเกี่ยวสั้น โดยปลูกเปรียบเทียบจํานวน 5 สายพันธุ รวมกับพันธุเนินสมอ 
เปนพันธุเปรียบเทียบ (ck) ในแตละปปลูก 2 ฤดู (ฤดูแลงและฤดูหนาว) วางแผนการทดลองแบบสุมในบล็อก
สมบูรณ (randomized complete block; RCB) จํานวน 4 ซ้ํา 6 กรรมวิธี พบวา มันเทศทุกสายพันธุ
สามารถใหผลผลิตที่ดีในฤดูแลง  ฤดูแลง ป 2559-2560 พันธุ พจ. 65-16 ใหผลผลิตสูงสุด 2,951 และ 1,411
กิโลกรัมตอไร ในขณะเดียวกันการปลูกในฤดูฝนมันเทศบางสายพันธุไมสามารถใหผลผลิตหรือใหผลผลิตที่ตํ่า 
โดยใหผลผลิตต้ังแต 166-376 กิโลกรัมตอไร จากการปลูกเปรียบเทียบไดพันธุมันเทศสําหรับปลูกทดสอบใน
แปลงเกษตรกร จํานวน 2 สายพันธุ ไดแก พจ.65-16 และ พจ.166-5 ป 2561-2562 ทดสอบพันธุในแปลง มี
พันธุทองถ่ินเปนพันธุเปรียบเทียบ วางแผนการทดลองแบบสุมในบล็อกสมบูรณ (randomized complete 
block; RCB) จํานวน 7 ซ้ํา 3 กรรมวิธีที่ แปลงเกษตรกรจังหวัดพิจิตรและสุโขทัย พบวา พันธุ พจ.65-16 ให
ผลผลิตสูงกวาพันธุทองถ่ินทั้ง 2 ป และ 2 สถานที่ ป 2561 ที่จังหวัดพิจิตรและสุโขทัย ใหผลผลิต 1,424 และ 
947 กิโลกรัมตอไร แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับพันธุทองถ่ิน ป 2562 ที่จังหวัดพิจิตรใหผลผลิต 1,144 
กิโลกรัมตอไร ไมแตกตางกันทางสถิติกับพันธุทองถ่ิน ในขณะที่จังหวัดสุโขทัย ใหผลผลิต 805 กิโลกรัมตอไร 
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับพันธุทองถ่ิน 

 
 

Abstracts 
The cultivated sweet potato could be harvested 90-120 days. The long harvesting would 

be damaged by Sweet Potato Weevil. The purpose of this experiment to gain the early 
harvesting varieties with high yield and desired quality. In 2014-2015. Seven varieties were 
selected, FM 37 LININDOK-3  PJ.65-16  Taiwan  PJ.166-5  PJ.227-6  PJ.101 and PJ.265-1. In 
2016-2017. Varietal comparison was conducted in dry and rainy season at Phichit Agriculture 
Research and Development Center. The trail consisted of 5 selected varieties with local 
variety. The treatment were laid out in Randomized Complete Block with 4 replications. The 
results showed that PJ.65-16 gave the highest yield in 2016-2017 dry season, 2,951 and 1,411 
kg./rai. On the other hand. Some variety gave low yield in rainy season, 166-376 kg./rai. The 

results revealed that two varieties, PJ.65-16, PJ.166-5 were selected for yield trail. Yield trail 

was conducted on farmer’s field at Phichit and Sukhothai province in 2018-2019  Two 
selected varieties, PJ.65-16, PJ.166-5 with local variety were laid out in Randomized 
Complete Block with 7 replications. The results showed that yield of PJ.65-15 was higher 
than local variety both different location and year.    
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บทนํา 

มันเทศ (Ipomoea batatas L.) อยูในวงศ Convolvulaceae ถ่ินกําเนิดเดิมอยูบริเวณเขตรอนของ
ทวีปอเมริกาเปนพืชอาหารที่มีความสําคัญเปนอันดับ 7 ของโลก เปนพืชหัวที่มีคุณคาทางอาหารสูงโดยเฉพาะ
คารโบไฮเดรต ในมันเทศเน้ือสีขาวมีปริมาณแปงสูงถึงรอยละ 21.3 – 30.7 โดยนํ้าหนักสด (นรินทรและคณะ, 
2550) ในตางประเทศ เชน สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุน ไตหวัน ฟลิปปนส และประเทศในเขตอเมริกาใต
บางประเทศ มีการแปรรูปมันเทศเพื่อทําเปนแปง นํามาผลิตเสนกวยเต๋ียว สวนผสมอาหารเด็ก สุรา ตลอดจน
ใชเปนอาหารวางประเภทอาหารขบเค้ียวตางๆ นอกจากน้ีหัวมันเทศยังมีศักยภาพในการใชเปนวัตถุดิบในการ
ผลิตเอทานอล (ณรงคและคณะ, 2553) 

ผลกระทบจากสภาวะโลกรอนเกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ฤดูกาลตางๆของ
โลกเกิดข้ึนอยางไมเปนปกติ สงผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตทั้ง คน สัตวและพืช  โดยเฉพาะพืชที่เปนแหลงอาหาร 
การศึกษาวิจัยและพัฒนาพันธุพืชเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศจึงมีความจําเปน
อยางย่ิงเพื่อรักษาความมั่นคงทางอาหาร มันเทศเปนพืชที่มีความโดดเดนในเรื่องที่วาสามารถปลูกไดงาย  
เจริญเติบโตไดดีในสภาพดินที่แตกตางกันได  สามารถทนกับสภาพแหงแลงและการขาดนํ้าไดดี แตการผลิต 
มันเทศ ปจจัยที่มีผลกระทบตอผลผลิตนอกเหนือจากสภาพอากาศที่ไมเอื้อตอการเจริญเติบโต  

ความเสียหายจากศัตรูพืชของมันเทศโดยเฉพาะดวงงวงมันเทศ (Cylas formacarius Fabricius) ทํา
ใหผลผลิตลดลง 5-97 เปอรเซ็นต (ปยะรัตนและอนันต, 2538) ดังน้ันการคัดเลือกพันธุมันเทศที่เหมาะสมทัง้ใน
เรื่องการปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมไดดี ตลอดจนมีอายุการเก็บเกี่ยวสั้น ซึ่งปกติอายุเก็บเกี่ยวมันเทศอยู
ระหวาง 90-120 วัน ซึ่งอายุการเก็บเกี่ยวนานสงผลตอความเสียที่อาจจะเกิดข้ึน การคัดเลือกสายพันธุที่มีอายุ
การเก็บเกี่ยวสั้นเพื่อลดความเสี่ยงเน่ืองจากความเสียหายจากสิ่งแวดลอมและความเสียหายจากศัตรูพืช ดังน้ัน
จึงจําเปนตองศึกษาและพัฒนาพันธุมันเทศอายุเก็บเกี่ยวสั้นที่เหมาะสมสําหรับเปนพันธุแนะนําใหกับเกษตรกร
ตอไป 
 

ระเบียบวิธีการวิจัย 
 

อุปกรณ 
 1. พันธุมันเทศ จํานวน 3 สายตน ไดแก พจ.65-16   พจ.166-5 และพันธุทองถ่ิน  
 2. สารเคมปีองกันกําจัดแมลง เชน ฟโพรนิล 5% SC และ ไทอะมีโทแซม 25% WG 

 3. ปุยเคมี สูตร 13-13-21 
 4. อุปกรณบันทึกผลผลิต ไดแก เครื่องช่ัง และเวอรเนียรคาลิปเปอร  

 วิธีดําเนินการ 
1. คัดเลือกเกษตรกรเขารวมโครงการในพื้นที่จังหวัดพิจิตรและสุโขทัย จังหวัดละ 3 รายๆ ละ 1 ไร  

นําพันธุมันเทศจากการปรับปรุงพันธุ จํานวน 2 สายตน ไดแก พจ.65-16  และ พจ. 166-5  มีพันธุทองถ่ินเปน
พันธุเปรียบเทียบ วางแผนการทดลองแบบสุมในบล็อกสมบูรณ (randomized complete block; RCB) ทํา 
7 ซ้ํา  
 2. ยกรองแปลงปลูกมันเทศ และปลูกมันเทศพันธุทดสอบและพันธุเกษตรกรโดยใชระยะปลูกระหวาง
ตน 30 เซนติเมตร  ระหวางแถว 100 เซนติเมตร  
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 3. เตรียมทอนพันธุยาว 30 เซนติเมตร แชทอนพันธุดวยสารไทอะมีโทแซม อัตรา 5 กรัมตอนํ้า 20 
ลิตร นาน 5 นาที ปลูกบนสันรองจํานวน 1 ยอดตอหลุม  
 4. ดูแลรักษาตนพันธุมันเทศในแปลงโดยใหปุยเคมีสูตร 13-13-21 รองพื้นกอนปลูก อัตรา 25 
กิโลกรัมตอไร และเมื่ออายุหลังปลูก 1 เดือน ปองกันกําจัดแมลงศัตรูมันเทศใชสารฟโปรนิล อัตรา 20 
มิลลิลิตรตอนํ้า 20 ลิตร เมื่อพบในระยะเริ่มเขาทําลาย   
 5. เก็บผลผลิตมันเทศเมื่ออายุ 75 วันหลังปลูก สุมตัวอยางเพื่อประเมินผลผลิต ในเน้ือที่สุม 10.8 
ตารางเมตร  
การบันทึกขอมูล 
 - ผลผลิตรวม ผลผลิตตามขนาด  ขนาดหัว (กวางและยาว) และนํ้าหนักแหง   
เวลาและสถานที ่เริ่มตน เดือน ตุลาคม 2560  สิ้นสุด เดือน กันยายน 2562 (รวม 2 ป) 
  สถานทีดํ่าเนินการ แปลงเกษตรกรจังหวัดพิจิตร และจังหวัดสุโขทัย 
 

ผลการทดลองและอภิปราย 
ป 2561 
 ผลผลิตมันเทศจากการทดสอบในไรเกษตรกรในจงัหวัดพจิติร 
       มันเทศที่ปลูกทดสอบในแปลงเกษตรแตละรายในจังหวัดพิจิตรใหผลผลิตที่แตกตางกัน การทดสอบ 

Homogeneity of variances ของสถานที่ปลูกทดสอบ ดวยวิธี Bartlett’s test (Gomez and Gomez, 

1984) แสดงความแตกตางกัน จึงไมนําวิเคราะหรวมกัน ดังน้ันผลการทดลองจึงแยกวิเคราะหแตละแปลง ดังน้ี 

 แปลงที่ 1 นายคําพัน  จันทรเขียว ปลูกวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560 พบวา พจ.65-16 ใหผลผลิต

สูงสุด 997 กิโลกรัมตอไร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับ พจ.166-5 และ พันธุเกษตรกร (เนินสมอ) 

ซึ่งใหผลผลิตรองลงมา 374 และ 343 กิโลกรัมตอไร (ตารางที่ 3.1) 

   แปลงที่ 2 นางสาวสายใจ ถนอมผิว ปลูกวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560 พบวา พจ.65-16 ใหผลผลิต

สูงสุด 1,494 กิโลกรัมตอไร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับ พจ.166-5 และ พันธุเกษตรกร ซึ่งใหผล

ผลิตรองลงมา 686 และ 730 กิโลกรัมตอไร (ตารางที่ 3.1) 

 แปลงที่ 3 นางสํานึก ใจตรงดี ปลูกวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560 พบวา พจ.65-16 ใหผลผลิตสูงสุด 

1,780 กิโลกรัมตอไร ไมแตกตางกันทางสถิติกับพันธุเกษตรกร ซึ่งใหผลผลิตรองลงมา 1,408 กิโลกรัมตอไร 

(ตารางที่ 3.1) 

ตารางท่ี 3.1  ผลผลิตมันเทศอายุเกบ็เกี่ยวสั้น จากการปลูกทดสอบในแปลงเกษตรกรจงัหวัดพิจิตร ป 2561 

สายพันธุ 
ผลผลิต (กก./ไร) 

แปลงที่ 1 แปลงที่ 2 แปลงที่ 3 
พจ 65-16 997 a 1,494 a 1,780 a 
พจ. 166-5 343 b   730 b 1,320 b 
เกษตรกร (เนินสมอ) 374 b   686 b   1,408 ab 

CV. (%)         28.5           22.1            23.7 
คาเฉล่ียในแนวตั้งเดียวกันที่ตามดวยอักษรเหมือนกัน ไมแตกตางกันทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05  โดยวิธี DMRT 
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ผลผลิตมันเทศจากการทดสอบในไรเกษตรกรในจังหวัดสุโขทัย 
       มันเทศที่ปลูกทดสอบในแปลงเกษตรแตละรายในจังหวัดสุโขทัยใหผลผลิตที่แตกตางกัน การทดสอบ 

Homogeneity of variances ของสถานที่ปลูกทดสอบ ดวยวิธี Bartlett’s test (Gomez and Gomez, 

1984) ไมแตกตางกัน จึงนําวิเคราะหรวมกัน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 ผลผลิต พบวา พันธุและสถานที่ปลูกของเกษตรกรแตละรายไมมีปฏิสัมพันธ (interaction) ตอกัน 

พันธุ พจ.65-16 ใหผลผลิตสูงสุด 940 กิโลกรัมตอไร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับพันธุ พจ.166-5 

และเกษตรกร ซึ่งใหผลผลิตรองลงมา 694 และ 661 กิโลกรัมตอไร สวนผลผลิตในแตละแปลงใหผลผลิตต้ังแต 

615-848 กิโลกรัมตอไร (ตารางที่ 3.2)  

ตารางท่ี 3.2  ผลผลิตมนัเทศอายุเกบ็เกี่ยวสั้น จากการปลูกทดสอบในแปลงเกษตรกรจงัหวัดสโุขทัย  
                  ป 2561 

สายพันธุ 
ผลผลิต (กก./ไร) 

พันธุ-เฉลี่ย 
แปลงที่ 1 แปลงที่ 2 แปลงที่ 3 

พจ 65-16 787  948       1,104 940 a 
พจ. 166-5 435  867 780 694 b 
เกษตรกร (อีดก) 622  701 660 661 b 
สถานที-่เฉลี่ย 837 a 848 a 615 a  
CV. = 29.3 %  
คาเฉลี่ยในแนวต้ังเดียวกันที่ตามดวยอักษรเหมือนกัน ไมแตกตางกันทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05  โดยวิธี 
DMRT 
 

ป 2562 

ผลผลิตมันเทศจากการทดสอบในไรเกษตรกรในจังหวัดพิจิตร  
       มันเทศที่ปลูกทดสอบในแปลงเกษตรแตละรายในจังหวัดพิจิตร (ภาพที่ 3.1) ใหผลผลิตที่แตกตางกัน 

การทดสอบ Homogeneity of variances ของสถานที่ปลูกทดสอบ ดวยวิธี Bartlett’s test (Gomez and 

Gomez, 1984) แสดงความแตกตางกัน จึงไมนําวิเคราะหรวมกัน ดังน้ันผลการทดลองจึงแยกวิเคราะหแตละ

แปลง ดังน้ี 

แปลงที่ 1 พบวา พันธุ พจ.65-16 ใหผลผลิตสูงสุด 675 กิโลกรัมตอไร ไมแตกตางกันทางสถิติกับพันธุ
เกษตรกร (เนินสมอ) ใหผลผลิตรองลงมา 670 กิโลกรัมตอไร (ตารางที่ 3.3) 

แปลงที่ 2 พบวา พันธุ พจ.65-16 ใหผลผลิตสูงสุด 1,393 กิโลกรัมตอไร ไมแตกตางกันทางสถิติกับ
พันธุเกษตรกร ใหผลผลิตรองลงมา 1,257 กิโลกรัมตอไร แตใหผลผลิตแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับ
พันธุ พจ.166-5 ซึ่งใหผลผลิต 626 กิโลกรัมตอไร (ตารางที่ 3.3) 

แปลงที่ 3 พบวา พันธุ พจ.65-16 ใหผลผลิตสูงสุด 1,371 กิโลกรัมตอไร ไมแตกตางกันทางสถิติกับ 
พันธุพันธุเกษตรกร ซึ่งใหผลผลิตรองลงมา 1,180 กิโลกรัมตอไร (ตารางที่ 3.3) 
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ตารางท่ี 3.3  ผลผลิตมันเทศอายุเกบ็เกี่ยวสั้น จากการทดสอบพันธุในแปลงเกษตรกรจงัหวัดพิจิตร ป 2562 

สายพันธุ/พันธุ 
ผลผลิต (กก./ไร) 

แปลงที่ 1 แปลงที่ 2 แปลงที่ 3 

พจ 65-16 675 a 1,393 a 1,371 a 

.พจ. 166-5 377 b   626 b   563 b 

พันธุเกษตรกร (เนินสมอ) 670 a 1,257 a   1,180 a 

C.V.(%)            34.4             25.2              31.0 

คาเฉลี่ยในแนวต้ังเดียวกันที่ตามดวยอักษรเหมือนกัน ไมแตกตางกันทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05  โดยวิธี 

DMRT  

 

 

 

 

 

  

   

  
 

ภาพท่ี 3.1 การทดสอบพันธุมันเทศอายุเก็บเกี่ยวสั้นในแปลงเกษตรกรจังหวัดพิจิตร ป 2562 
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ผลผลิตมันเทศจากการทดสอบในไรเกษตรกรในจังหวัดสุโขทัย 
       มันเทศที่ปลูกทดสอบในแปลงเกษตรแตละรายในจังหวัดสุโขทัย (ภาพที่ 3.2) ใหผลผลิตที่แตกตางกัน 

การทดสอบ Homogeneity of variances ของสถานที่ปลูกทดสอบ ดวยวิธี Bartlett’s test (Gomez and 

Gomez, 1984) แสดงความแตกตางกัน จึงไมนําวิเคราะหรวมกัน ดังน้ันผลการทดลองจึงแยกวิเคราะหแตละ

แปลง ดังน้ี 

แปลงที่ 1 พบวา พันธุ พจ.65-16 ใหผลผลิตสูงสุด 736 กิโลกรัมตอไร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติกับพันธุ พจ.166-5 และพันธุเกษตรกร (อีดก) ซึ่งใหผลผลิตรองลงมา 398 และ 294 กิโลกรัมตอไร 
(ตารางที่ 3.4) 

แปลงที่ 2 พบวา พันธุ พจ.65-16 ใหผลผลิตสูงสุด 889 กิโลกรัมตอไร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติกับพันธุ พจ.166-5 และพันธุเกษตรกร ซึ่งใหผลผลิตรองลงมา 527 และ 428 กิโลกรัมตอไร (ตารางที่ 
3.4) 

แปลงที่ 3 พบวา พันธุ พจ.65-16 ใหผลผลิตสูงสุด 787 กิโลกรัมตอไร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติกับพันธุ พจ.166-5 และพันธุเกษตรกร ซึ่งใหผลผลิตรองลงมา 485 และ 476 กิโลกรัมตอไร (ตารางที่ 
3.4) 

 
ตารางท่ี 3.4  ผลผลิตมันเทศอายุเกบ็เกี่ยวสั้น จากการทดสอบพันธุในแปลงเกษตรกรจงัหวัดสโุขทัย ป 2562 

สายพันธุ/พันธุ 
ผลผลิต (กก./ไร) 

แปลงที่ 1 แปลงที่ 2 แปลงที่ 3 

พจ 65-16 736 a 889 a 787 a 

.พจ. 166-5  398 b 428 b 476 b 

พันธุเกษตรกร (อีดก) 294 b 527 b 485 b 

C.V.(%)            33.7            29.6 27.7 

คาเฉลี่ยในแนวต้ังเดียวกันที่ตามดวยอักษรเหมือนกัน ไมแตกตางกันทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05  โดยวิธี 
DMRT 
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ภาพท่ี 3.2 การทดสอบพันธุมันเทศอายุเก็บเกี่ยวสั้นในแปลงเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย ป 2562 

 
 

 
สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

 จากการปลูกทดสอบพันธุในแปลงเกษตรกร ไดพันธุมันเทศ จํานวน 1 สายพันธุ ไดแก พจ.65-16 มี
การปรับตัวที่ ดี และใหผลผลิตสูงกวาพันธุ เกษตรทั้ง  2 สถานที่  ซึ่ งขอมูลการประกอบเพื่อเสนอ
คณะอนุกรรมการวิจัยปรับปรุงพันธุพืช กรมวิชาการเกษตร ใหพิจารณาเปนพันธุแนะนําสําหรับใหเกษตรกร
ปลูกตอไป  

สวนขอเสนอแนะ เน่ืองจากเน้ือดินสงผลตอการลงหัวของมนัเทศ ดังน้ันในการทดสอบพันธุในแปลงกร
มันเทศอายุเก็บเกี่ยวสั้น ควรมีแปลงทดลองในสภาพดินที่แตกตางกัน เพื่อที่จะไดขอมูลการตอบสนองของสาย
พันธุมันเทศในแตละสายพันธุในสภาพแวดลอมหรือเน้ือดินที่แตกตางกัน ในการที่จะเปนขอมูลในแตละพันธุ  
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บทสรุปและขอเสนอแนะ 
จากการคัดเลือกสายพันธุมันเทศอายุเก็บเกี่ยวสั้น ป 2557-2562 มีข้ันตอนการคัดเลือกพันธุไดแก 

การประเมินพันธุ การคัดเลือกพันธุ การเปรียบเทียบพันธุ และการทดสอบพันธุในแปลงเกษตรกร โดยมีเกณฑ
ในการคัดเลือกพันธุ ไดแก มีอายุเก็บเกี่ยวหลังปลูก 75 วัน ใหผลผลิตอยางนอย 1,500 กิโลกรัมตอไร และมี
คุณภาพการบริโภคที่ดี จากข้ันตอนดังกลาวสามารถคัดเลือกมันเทศที่ดีเดนแตกตางจากพันธุเกษตรกร จํานวน 
1 สายพันธุ ไดแก พจ.65-16 ลักษณะเดน ใหผลผลิตเฉลี่ย 2,181 กิโลกรัมตอไร (การเปรียบเทียบพันธุ ป 
2559-2560) ขนาดหัว กวาง 4.15 เซนติเมตร ยาว 19.3 เซนติเมตร มีการปรับตัวที่ดี และใหผลผลิตสูงกวา
พันธุเกษตรกร ซึ่งสายพันธุดังกลาวจะเสนอคณะอนุกรรมการวิจัยปรับปรุงพันธุพืช กรมวิชาการเกษตร ให
พิจารณาเปนพันธุแนะนําสําหรับใหเกษตรกรปลูกตอไป  

สวนขอเสนอแนะ เน่ืองจากเน้ือดินสงผลตอการลงหัวของมนัเทศ ดังน้ันในการทดสอบพันธุในแปลงกร
มันเทศอายุเก็บเกี่ยวสั้น ควรมีแปลงทดลองในสภาพดินที่แตกตางกัน เพื่อที่จะไดขอมูลการตอบสนองของสาย
พันธุมันเทศในแตละสายพันธุในสภาพแวดลอมหรือเน้ือดินที่แตกตางกัน ในการที่จะเปนขอมูลในแตละพันธุ  

จากการทดสอบพันธุในแปลงเกษตรกร เกษตรกรมีความเช่ือเดิมที่วามันเทศเปนพืชตองการนํ้านอย
เมื่อปลูกแลวจะไมมกีารใหนํ้า ทําใหผลผลิตนอยกวาศักยภาพพันธุ ซึ่งตามความจริงมันเทศเปนพืชที่ตองการนํ้า
โดยเฉพาะชวง 1 เดือนแรกหลังปลกู ซึ่งความช้ืนในดินมีผลตอการลงหัวและเพิ่มผลผลติมันเทศ ดังน้ันการปลกู
มันเทศถาดินมีความช้ืนสามารถที่จะปลูกมันเทศได แตถาดินแหงควรมีการใหนํ้าทันทีหลังปลูก 
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การปลูกคัดเลือกสายพันธุมันเทศอายุเก็บเกี่ยวสั้น ที่ศูนยวิจยัและพัฒนาการเกษตรพจิิตร ฤดูแลง ป 2557 

 
 

  
การเกบ็เกี่ยวมันเทศอายุเกบ็เกี่ยวสั้น เมื่ออายุหลังปลูก 75 และ 90 วัน ที่ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร  

ฤดูแลง ป 2558 
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 (ค)       (ง) 
 

  
 

(จ) 
ลักษณะหัวพันธุมันเทศทีผ่านการคัดเลือก หัวรูปรียาว (long elliptic) (ก) FM 37 LININDOK-3 (ข) ไตหวัน 

(ค) พจ. 166-5 (ง) พจ. 65-16 (จ) พจ. 101 
 



44 
 

ภาคผนวก ข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    
การปลูกเปรียบเทียบพันธุมันเทศอายุเกบ็เกี่ยวสั้น ที่ศูนยวิจยัและพัฒนาการเกษตรพจิิตร ฤดูแลง ป 2559 

 

 
 

     
การเกบ็เกี่ยวมันเทศอายุเกบ็เกี่ยวสั้นจากการปลกูเปรียบเทยีบพันธุ ที่ศูนยวิจัยและพฒันาการเกษตรพิจิตร  

ฤดูแลง ป 2560 
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