
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด 
------------------------ 

1. แผนงานวิจัย   : - 
2. โครงการวิจัย   : วิจัยและพัฒนาพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตมันเทศ (ระยะท่ี 2) 
    กิจกรรม   :  - 
3. ชื่อการทดลอง(ภาษาไทย) : การผสมและคัดเลือกพันธุ์มันเทศเนื้อสีส้มที่มีสารเบต้าแคโรทีนสูง 
   ชื่อการทดลอง(ภาษาอังกฤษ)   : Pollination and Varietal Selection of Sweet potato (Ipomoea 

   batatas L.) for High Beta-carotene  
4. คณะผู้ด าเนินงาน 
    หัวหน้าการทดลอง  : นายวราพงษ ์ ภิระบรรณ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร     

ผู้ร่วมงาน   : นางสาวมนัสชญา  สายพนัส  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร 
  นางสาวดรุณี  เพ็งฤกษ ์  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร 
  นางสาววาสนา  สุภาพรหม  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร 

5. บทคัดย่อ 
 มันเทศพันธุ์ปลูกท่ัวไป ส่วนใหญ่ยังใช้พันธุ์พ้ืนเมืองของแต่ละท้องถิ่น มีสีเนื้อหลากหลายสี ได้แก่ เนื้อสี
ขาว สีเหลืองอ่อน สีส้มอ่อน และสีขาวม่วง แต่ยังมีคุณค่าทางอาหารต่่า โดยเฉพาะสารเบต้าแคโรทีนในมันเทศ
เนื้อสีเหลืองและสีส้ม ปี 2560-2561 ท่าการผสมและคัดเลือกพันธุ์มันเทศ เพื่อให้ได้มันเทศพันธุ์ใหม่ คุณภาพดี
ในการบริโภค ให้ผลผลิตและคุณค่าทางอาหารสูงโดยเฉพาะสารเบต้าแคโรทีน ในปี 2560 ท่าการผสมพันธุ์
แบบพบกันหมด (diallel method) จ่านวน 6 คู่ผสม พบว่า มันเทศที่ผสมข้ามพันธุ์ด้วยมือโดยตรง (hand 
pollination) หรือแบบผสมปิด ส่วนใหญ่จะผสมไม่ค่อยติด ได้เมล็ดค่อนข้างน้อย โดยสามารถผสมติดเมล็ด
จ่านวน 4 คู่ผสม ได้จ่านวนเมล็ดลูกผสม 817 เมล็ด เมื่อน่ามาเพาะได้มันเทศส่าหรับปลูกคัดเลือก 270 สายต้น 
ปี 2561 ปลูกคัดเลือกพันธุ์ ได้มันเทศที่ผ่านการคัดเลือก จ่านวน 6 สายต้น ได้แก่ COFSP60-01-2 COFSP60-
01-6  COFSP60-03-24  COFSP60-03-72 COFSP60-03-83 และ  COFSP60-03-85 ให้ ผ ล ผลิ ต ตั้ งแ ต่ 
2,557-3,657 กิโลกรัมต่อไร่ ความกว้างหัวตั้งแต่ 4.20-5.90 เซนติเมตร ความยาวหัวตั้งแต่ 17.5-24.3 
เซนติเมตร สีเนื้อกลุ่มสีส้มอ่อนถึงสีส้มปานกลาง (ORANGE GROUP 28C-28B) ให้สารเบต้าแคโรทีนตั้งแต่ 
2.08-18.6 มิลลิกรัมต่อน้่าหนักสด 100 กรัม 

 

ค าส าคัญ:  มันเทศ  การผสมพันธุ์  การคัดเลือก  เบต้าแคโรทีน  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

6. ค าน า 

มันเทศ (Ipomoea batatas L.) อยู่ในวงศ์ Convolvulaceae เป็นพืชอาหารที่มีความส่าคัญเป็น
อันดับ 16 ของโลก (FAO, 2016) เป็นพืชหัวที่มีคุณค่าทางอาหารสูงโดยเฉพาะคาร์โบไฮเดรต ในมันเทศเนื้อสี
ขาวมีปริมาณแป้งสูงถึงร้อยละ 21.3 - 30.7 โดยน้่าหนักสด (นรินทร์และคณะ, 2550) อีกท้ังมันเทศเป็นพืชหัว
ที่อุดมไปวิตามินต่างๆ เช่น วิตามินเอที่เป็นส่วนประกอบของเบต้าแคโรทีนในมันเทศเนื้อสีส้ม ตลอดจนสาร
ต้านอนุมูลอิสระ เช่น แอนโทไซยานิน ที่พบในมันเทศเนื้อม่วง (Lebot, 2010) อีกทั้งปัจจุบันอาหารเพ่ือ
สุขภาพ (functional food) ในไทยได้รับความนิยมและมีความต้องการเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากกระแสความใส่
ใจในสุขภาพ ซึ่งมันเทศเนื้อสีต่างๆ เป็นทางเลือกของอาหารเพ่ือสุขภาพอีกชนิดหนึ่ง กล่าวคือเมื่อบริโภคมัน
เทศแล้วจะได้รับสารอ่ืนที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ นอกเหนือจากมีสารอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ 
ปัจจุบันนอกจากการบริโภคโดยตรงด้วยการต้ม นึ่ง หรือเผาแล้ว ยังใช้ในอุตสาหกรรมแป้ง เส้นก๋วยเตี๋ยว ขนม 
และแอลกอฮอล์ 

ประเทศไทยผลิตมันเทศเป็นสัดส่วนที่น้อยเมื่อเทียบกับประเทศผู้ผลิตรายอ่ืนๆ ของโลก หรือประเทศ
ในเขตอาเซียน การผลิตมันเทศของไทยส่วนใหญ่นิยมปลูกเป็นพืชรองเสริมกับพืชหลัก เช่น ข้าว ข้าวโพด พืชไร่ 
และพืชผัก หรือปลูกหลังฤดูท่านา เนื่องมันเทศเป็นพืชที่มีความโดดเด่นในเรื่องที่ว่าสามารถปลูกได้ง่าย  
เจริญเติบโตได้ดีในสภาพดินที่แตกต่างกันได้  สามารถทนกับสภาพแห้งแล้งและการขาดน้่าได้ดี อีกทั้งเป็นพืช
อายุสั้น ให้ผลตอบแทนเร็ว ซึ่งเป็นพืชที่เพ่ิมรายได้ให้แก่เกษตรกรอีกชนิดหนึ่ง จนบางครั้งอาจให้ผลตอบแทน
ต่อไร่สูงกว่าพืชหลักเสียอีก พ้ืนที่ปลูกมันเทศของไทยมีการกระจายอยู่ทั่วทุกภาคแหล่งปลูกมันเทศที่ส่าคัญใน
เขตภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดเพชรบูรณ์ พิษณุโลก พิจิตร และสุโขทัย ส่วนภาคอ่ืน ๆ ของประเทศ 
ได้ แก่  จั งหวัด เชี ยงใหม่  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  สุ รินทร์  บุ รีรัมย์  นครราชสีมา  ขอนแก่น  เลย 
พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี ระยอง ตราด พัทลุง นครศรีธรรมราช  
 มันเทศที่ปลูกเป็นการค้าในปัจจุบันเป็นมันเทศเพ่ือการบริโภค เกษตรกรส่วนใหญ่ยังใช้พันธุ์พ้ืนเมือง
ของแต่ละท้องถิ่น มีสีเนื้อหลากหลายสี ได้แก่ เนื้อสีขาว สีเหลืองอ่อน สีส้มอ่อน และสีขาวม่วง มีลักษณะเนื้อ
หลังจากนึ่งหรือประกอบอาหารรสชาติดีตรงกับความต้องการของผู้บ ริโภค แต่ยังมีคุณค่าทางอาหารต่่า 
โดยเฉพาะสารเบต้าแคโรทีนในมันเทศเนื้อสีเหลืองและสีส้ม อีกทั้งผลผลิตต่่า ด้วยเหตุดังกล่าวจึงมีความจ่าเป็น
ในการปรับปรุงพันธุ์พันธุ์มันเทศเพ่ือสุขภาพขึ้น โดยมุ่งเน้นมันเทศเนื้อสีเหลืองเข้มหรือสีส้มที่มีสารเบต้าแคโรที
นสูง (beta-catrotene) โดยการผสมข้ามสายพันธุ์โดยใช้พ่อแม่พันธุ์ในแปลงรวบรวมพันธุ์ในศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรพิจิตร เพ่ือให้ได้มันเทศสายพันธุ์ใหม่ส่าหรับการบริโภคที่ให้ผลผลิตสูง หัวมีคุณภาพดีตรงกับ



ความต้องการของตลาด มีคุณค่าทางอาหารสูง  มีการเจริญเติบโตที่ดี เพ่ือแนะน่าส่งเสริมและกระจายพันธุ์มัน
เทศพันธุ์ดีให้เกษตรกรปลูกเป็นการค้าต่อไป 
 
7. วิธีด าเนินการ 
    อุปกรณ ์
 1. พันธุ์มันเทศ จ่านวน 4 สายพันธุ์ ได้แก่  T101  พจ.283-31  พจ.218-47 และ พจ.227-6  
 2. สารเคมีป้องกันก่าจัดแมลง เช่น ฟิโพรนิล 5% SC คลอร์ไพริฟอส+ไซเพอร์เมทริน 50%+5% EC 
และ ไทอะมีโทแซม 25% WG 

 3. ปุ๋ยเคม ีสูตร 15-15-15 และ 8-24-24 
 4. อุปกรณ์ผสมพันธุ์ ได้แก่ คีมปลายแหลม (forceps) ถุงกระดาษเคลือบไขสีแดงและสีขาว (glassine 

bag) ขนาด 5 x 8 เซนติเมตร  หลอดพลาสติก ลวดหนีบกระดาษ และป้ายกระดาษขนาด 1 x 4 เซนติเมตร 
 5. อุปกรณ์บันทึกผลผลิต ได้แก่ เครื่องชั่ง เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ และแผ่นเทียบสี (color chart) 

 6. อุปกรณ์ท่ีใช้ในเก็บเกี่ยว ได้แก่ จอบ และตระกร้า 
    วิธีด่าเนินการ 
 ปี 2560 (การผสมพันธุ์) 

 1. ปลูกต้นพันธุ์มันเทศเนื้อสีส้มส่าหรับใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ จ่านวน 4 พันธุ์ ได้แก่ T101, พจ.
283-31, พจ.218-47 และ พจ.227-6 โดยใช้แปลงขนาด 1x10 เมตร ระยะระหว่างแถว 3 เมตร ระยะระหว่าง
ต้น 1 เมตร ปลูกแปลงละ 10 ต้น ท่าค้างให้มันเทศโดยปักค้างแบบแนวตั้งตรง เพ่ือให้เถามันเทศเลื้อยขึ้นค้าง 

 2. ท่าการผสมพันธุ์ แบบพบกันหมด (diallel method)  ได้คู่ผสมจ่านวนทั้งสิ้น 12 คู่ผสม 
ได้แก่ 

 - T101 x พจ.283-31   - พจ.281-47 x T101 
 - T101 x พจ.281-47   - พจ.281-47 x พจ.283-31 
 - T101 x พจ.227-6   - พจ.281-47 x พจ.227-6 
 - พจ.283-31 x T101   - พจ.227-6 x T101 
 - พจ.283-31 x พจ.281-47  - พจ.227-6 x พจ.283-31 
 - พจ.283-31 x พจ.227-6  - พจ.227-6 x พจ.227-6 

 
 3. เก็บเมล็ดพันธุ์มันเทศลูกผสม (หลังผสม 25-30 วัน) น่าเมล็ดแต่ละคู่ผสมมาผึ่งในร่มจน

เมล็ดแห้งดี จากนั้นเก็บเมล็ดพันธุ์มันเทศลูกผสมแต่ละคู่ผสมไว้ในห้องเย็นหรืออยู่ในที่ที่ควบคุมอุณหภูมิได้ 
คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ทีส่มบูรณ์ไปเพาะกล้า ดูแลรักษาต้นกล้ามันเทศแต่ละคู่ผสม  

 4. ขยายท่อนพันธุ์มันเทศลูกผสมให้มากขึ้น โดยปลูกต้นกล้าแยกแต่ละสายต้น (hill trail) ใช้
ระยะห่าง ระหว่างแถว 100 เซนติเมตร ระหว่างต้น 100 เซนติเมตร ปลูกสายต้นละ 1 ต้น 

ปี 2561 (การคัดเลือกพันธุ์) 



 1. เตรียมแปลงปลูกขนาด 1.0 x 3.0 เมตร ยกร่องแปลงปลูกสูง 30 เซนติเมตร ใช้ระยะปลูก
ระหว่างแถว 100 เซนติเมตร ระหว่างต้น 30 เซนติเมตร 

 2. เตรียมท่อนพันธุ์ยาว 30 เซนติเมตร แช่ท่อนพันธุ์ด้วยสารไทอะมีโทแซม 25% WG อัตรา 
10 กรัมต่อน้่า 20 ลิตร นาน 10 นาที ปลูกบนสันร่องจ่านวน 1 ต้นต่อหลุม สายต้นละ 10 ต้น  
  3. ดูแลรักษาต้นพันธุ์มันเทศในแปลงโดยให้ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ 
เมื่ออายุ 30 และ 60 วัน ป้องกันก่าจัดด้วงงวงมันเทศใช้สารฟิโปรนิล 5% SC  อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้่า 20 
ลิตร สลับกับคลอร์ไพริฟอส+ไซเพอร์เมทริน 50%+5% EC อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้่า 20 เมื่อพบเริ่มเข้า
ท่าลายที่เถา เมื่ออายุหลังปลูก 1 เดือน   
  4. เก็บเกี่ยวผลผลิตทีอ่ายุหลังปลูก 90 วัน สุ่มตัวอย่างต้นเพ่ือประเมินผลผลิต เว้นต้นหัวและ
ท้ายแปลง รวมต้นเก็บเกี่ยว 8 ต้นต่อแปลง ในเนื้อท่ีสุ่ม 3 ตารางเมตร  
  5. การประเมินปริมาณเบต้าแคโรทีน โดยใช้แผ่นเทียบสี RHS color chart ตามวิธีของ 
Burgos et al.(2009) 
 
 
  6. การประเมินคุณภาพจากการชิม น่าหัวมันเทศท่ีมีขนาดใกล้เคียงกัน ท่าให้สุกโดยวิธีการนึ่ง 
แล้วให้ผู้บริโภคทั้งชายและหญิง รวม 15 คน เป็นผู้ชิมและให้คะแนนในลักษณะต่างๆ  ของมันเทศหลังจากนึ่ง 
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทางสถิติโดยใช้วิธี Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) ดังนี้  
 
    ลักษณะเนื้อ  เส้นใย  ความหวาน           ความนิยมของผู้บริโภค 
     1  แข็ง   1 น้อย  1 ไม่หวาน  1 ไม่นิยม 
     2 ร่วนซุย  2 ปานกลาง 2 หวานเล็กน้อย            2 นิยมเล็กน้อย 
     3 แฉะ             3 มาก  3 หวานปานกลาง 3 นิยมปานกลาง 
      4 อ่อนนุ่ม    4 หวานมาก  4 นิยมมาก 
     5 เหนียวแน่น    5 หวานมากที่สุด            5 นิยมมากที่สุด 
 
 มาตรฐานการคัดเลือกพันธุ์มันเทศเนื้อสีส้ม 

 1. ผลผลิตไม่ต่่ากว่า 2.5 ตันต่อไร่ 
 2. หัวมีคุณภาพดีตรงกับความต้องการของตลาด หัวมีผิวเรียบ มีคุณภาพที่ดีในการบริโภค 
 3. เนื้อสีส้ม มีปริมาณสารเบต้าแคโรทีน ไม่น้อยกว่า 1.5 มิลลิกรัมต่อน้่าหนักสด 
 4. มีการเจริญเติบโตที่ดี 

 การบันทึกข้อมูล  
 - ผลผลิต ขนาดหัว (กว้างและยาว) ลักษณะหัว สีผิว สีเนื้อ สารเบต้าแคโรทีน และคุณภาพจาก
การชิม   



 เวลาและสถานที่  เริ่มต้น เดือน ตุลาคม 2559  สิ้นสุด เดือน กันยายน 2561  
 สถานทีด่่าเนินการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร 
 
8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

ปี 2560 (การผสมพันธุ์) 



 จากการปลูกมันเทศส่าหรับเป็นพ่อแม่พันธุ์ พันธุ์ พจ.227 ไม่สามารถท่าการผสมพันธุ์ได้ เนื่องเกิดโรค
ไวรัส  (sweet potato feathery mottle virus; SPFMV) ท่ าการผสม พันธุ์ แบบพบกันหมด (diallel 
method) จ่านวน 6 คู่ผสม (ภาพที่ 1) ช่วงเดือนธันวาคม 2559 ถึงมกราคม 2560 พบว่า มันเทศที่ผสมข้าม
พันธุ์ด้วยมือโดยตรงหรือแบบผสมปิด ส่วนใหญ่จะผสมไม่ค่อยติด มีดอกร่วงหลังจากการผสม ได้เมล็ดค่อนข้าง
น้อยโดยสามารถผสมติดเมล็ดจ่านวน 4 คู่ผสม ได้แก่ พจ.283-31 x T101  พจ.283-31 x พจ.218-47  พจ.
218-47 x พจ.283-31 และ T101 x พจ.283-31  ได้จ่านวนเมล็ดทั้งหมด 817 เมล็ด คู่ผสม พจ.283-31x 
T101 มีการติดเมล็ดสูงสุด 300 เมล็ด ส่วนคู่ผสมที่ไม่มีการติดเมล็ด คือ T101 x พจ.218-47 และ พจ.218-
47x T101 (ตารางที่ 1) จะเห็นได้ว่าจากการผสมข้ามบางคู่ผสมไม่ติดเมล็ด หรือติดเมล็ดแต่มีจ่านวนน้อยมาก 
ถึงแม้ว่ามันเทศเป็นพืชผสมข้าม (cross-pollinated crop) ทั้งนี้เนื่องจากมันเทศเป็นพืชผสมตัวเองไม่ติด 
(self-incompatibility) (Kowyama et al, 2008) ซึ่งจากการผสมข้ามแต่ละคู่ผสมมีการติดเมล็ดมากน้อย
แตกต่างกัน เนื่องจากความสามารถในการผสมข้ามพันธุ์ (cross-compatibility) ของมันเทศในแต่ละสายพันธุ์
มีความแตกต่างกัน Yunoue และ Hirosaki (1975) รายงานการผสมข้ามพ่อแม่พันธุ์มันเทศที่มีลักษณะ
แตกต่างกัน มีเปอร์เซ็นต์การติดเมล็ดตั้งแต่ 1 - 47 เปอร์เซ็นต์ อีกทั้งสภาพแวดล้อมสภาพแวดล้อม อุณหภูมิ 



ความชื้นสัมพัทธ์ มีผลต่อการติดเมล็ดของมันเทศ อุณหภูมิที่เหมาะสมในการผสมพันธุ์อยู่ระหว่าง 20-25 องศา
เซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ย 23.9 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 62-75 เปอร์เซ็นต์ มีเปอร์เซ็นต์การติดเมล็ด
สูงสุด (Lebot, 2010) ความชื้นสัมพัทธ์ต่่าท่าให้การติดเมล็ดลดลง (Jones, 1966) ซึ่งจากการผสมพันธุ์มันเทศ
เนื้อสีส้ม ช่วงเวลา 6.30 -12.30 น. อุณหภูมิและความชื้นมีผลต่อความมีชีวิตของละอองเกสร (pollen 
vaiability) พบว่า เวลา 6.30 - 8.30 น. อุณหภูมิตั้งแต่ 24.3 - 30.2 องศาเซลเซียส ความมีชีวิตของละออง
เกสรสายพันธุ์ พจ.283-31 และ พจ.218-47 มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น แต่จะลดลงเมื่ออุณหภูมิเพ่ิมขึ้นและความชื้น
สัมพัทธ์ต่่า (ตารางผนวกที่ 1 )  เนื่องจากถ้าความชื้นสัมพัทธ์สูงจะท่าให้ Stigma fluid แห้งช้า แต่อับละออง

เกสร (anther) แตกยาก ขณะที่ความชื้นสัมพัทธ์ต่่า อับละอองเกสรแตกง่าย แต่ Stigma fluid จะแห้งง่าย
และเหีย่วอย่างรวดเร็ว  

 
  
 
 

 
   (a)      (b) 

  
(c)      (d) 

ภาพที่ 1  การผสมพันธุ์มันเทศเนื้อสีส้มที่มีสารเบต้าแคโรทีนสูง (a) แปลงปลูกมันเทศเนื้อสีส้มส่าหรับใช้เป็น
พ่อแม่พันธุ์  (b) การเตรียมดอกฝ่ายแม่ โดยการขจัดเกสรตัวผู้ (emasculation) ของดอกที่จะบาน
รุ่งขึ้น แล้วครอบด้วยซองกระดาษแดง (c) ดอกท่ีได้รับการผสมข้ามครอบด้วยซองกระดาษสีขาว (d) 
เมล็ดพันธุ์มันเทศลูกผสม 

 
 

 



 
 
 
จากการผสมพันธุ์มันเทศลูกผสมเนื้อสีส้มได้จ่านวนเมล็ดรวม 817 เมล็ด เมื่อน่ามาเพาะได้ต้นมันเทศ

ลูกผสมงอก 270 ต้น โดยลูกผสมมีความงอก 33.0 เปอร์เซ็นต์ คู่ผสม พจ.283-31 x พจ.218-47 มีจ่านวน
เมล็ด 215 เมล็ด เพาะได้ต้นมันเทศลูกผสมสูงสุด 131 ต้น คิดเป็นความงอก 60.9 เปอร์เซ็นต์ (ภาพที่ 2) ส่วน
คู่ผสม พจ.218-47 x พจ.283-31 มีจ่านวนเมล็ด 160 เมล็ด เพาะได้ต้นมันเทศลูกผสมต่่าสุด 16 ต้น คิดเป็น
ความงอก 10.0 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 1)  จากการทดลองต้นกล้าของลูกผสมมันเทศเนื้อสีส้มมีเปอร์เซ็นต์การ
งอกต่่า ต้นกล้ามีลักษณะต้นอ่อนผิดปกติ เนื่องจากระบบราก คือไม่มีรากแก้วหรือมีเล็กน้อยและสั้น ไม่
สามารถพัฒนาให้ต้นอ่อนเจริญเติบโต ซึ่งอาจเกิดจากความสมบูรณ์ของเมล็ด 

  
ตารางที่ 1 จ่านวนเมล็ดและการงอก (เปอร์เซ็นต์) ของมันเทศลูกผสมเนื้อสีส้ม ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ

เกษตรพิจิตร ปี 2560 
คู่ผสม จ่านวนเมล็ด จ่านวนต้นที่งอก ความงอก (%) 

T101 x พจ.283-31 142 23 16.2 
T101 x พจ.218-47 - - - 
พจ.283-31 x T101 300 100 33.3 

พจ.283-31 x พจ.218-47 215 131 60.9 
พจ.218-47 x T101 - - - 
พจ.218-47 x พจ.283-31 160 16 10.0 

รวม 817 270 33.0 
 
 

  

ภาพที่ 2 การเพาะต้นกล้ามันเทศลูกผสมเนื้อสีส้ม ส่าหรับปลูกคัดเลือกพันธุ์ 



 
 
 
 
 
 
 

ปี 2561 (การคัดเลือกพันธุ์) 
 จากการปลูกคัดเลือกมันเทศลูกผสมเนื้อสีส้มที่ได้จากการผสมข้ามปี 2560 จ่านวน 270 สายต้น เก็บ

เกี่ยวเมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2561 (ภาพผนวกที่ 1) พบว่า มันเทศลูกผสมมีการกระจายทางพันธุกรรมในแต่ละ
คู่ผสมค่อนข้างสูง เช่น ความแปรปรวนของสีเนื้อที่พบมีตั้งแต่สีขาว สีครีม สีเหลืองอ่อน สีเหลืองเข้ม สีส้มอ่อน 
ส้มส้มปานกลาง และสีส้มเข้ม เช่นเดียวกันสีผิวพบการกระจายลักษณะสีผิวตั้งแต่สีขาวถึงแดงปนม่วง  (ภาพที่ 
3) ซึ่งจากการทดลองใช้พ่อแม่พันธุ์ที่มีลักษณะสีเนื้อและสีผิวเดียวกันรวมถึงลักษณะการเกษตรอ่ืนๆ เช่น การ
กระจายลักษณะสีเนื้อ รูปร่างใบ ก็มีความแปรปรวนแตกต่างกันในแต่ละคู่ผสมเช่นกัน 

  

ซึ่งความแปรปรวนทางพันธุกรรมของมันเทศเนื่องจากมันเทศเป็นพืชที่ผสมตัวเองไม่ติดเมล็ด (self-
incompatibility) (Kowyama et al, 2008) และมีการขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ โดยการปักช่ายอด ท่าให้
พันธุ์มันเทศทั้งหมดมีลักษณะพันธุกรรมแบบ heterozygous หรือมียีนที่ไม่เหมือนกันมาจับคู่กัน ดังนั้นการ
ผสมข้ามพันธุ์ในแต่ละคู่และลูกผสมที่ได้จึงมีความแปรปรวนแตกต่างกันค่อนข้างมาก ไม่สามารถท่านาย
ลักษณะที่จะเกิดขึ้นในลูกผสมที่ได้ในแต่ละคู่ผสมได้ หลังจากปลูกสามารถคัดเลือกพันธุ์มันเทศตามเกณฑ์การ
คัด เลื อก ได้ จ่ านวน  6 สายต้น  ได้ แก่  COFSP60-01-2 COFSP60-01-6 (คู่ ผสม  T101 X พจ .283-31) 

 
   (a)      (b) 
 ภาพที ่3  การกระจายลักษณะพันธุกรรมของคู่ผสม พจ.283-31 x T101 (a) การกระจายลักษณะสีผิวตั้งแต่สี   

ขาวถึงสีแดงปนม่วง  (b) การกระจายลักษณะสีเนื้อตั้งแต่สีขาวถึงสีส้มเข้ม 

 

 



COFSP60-03-24  COFSP60-03-72 COFSP60-03-83 COFSP60-03-85 (คู่ ผ ส ม  พ จ .283-31 X T101)  
โดยทั้ง 13 สายต้น มีลักษณะดังนี้ 

1. ผลผลิต  

 มันเทศลูกผสมเนื้อสีส้มที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ให้ผลผลิตตั้งแต่ 2,557-3,657 กิโลกรัมต่อไร่ สายต้น 
COFSP60-01-2 ให้ผลผลิตสูงสุด 3,657 กิโลกรัมต่อไร่ ในขณะที่สายต้น COFSP60-03-24  ให้ผลผลิตต่่าสุด 
2,557 กิโลกรัมต่อไร่ (ตารางที่ 2) 

2. ขนาดหัว 
  - ความกว้างหัว มันเทศทุกสายต้นที่ผ่านการคัดเลือกมีความกว้างหัวตั้งแต่ 4.20-5.90 เซนติเมตร 

สายต้น COFSP60-01-2 มีความกว้างหัวสูงสุด 5.90 เซนติเมตร ส่วนสายต้น COFSP60-01-6 มีความกว้างหัว
ต่่าสุด 4.20 เซนติเมตร (ตารางท่ี 2)    

  - ความยาวหัว มันเทศทุกสายต้นที่ผ่านการคัดเลือกมีความยาวหัวตั้งแต่ 17.5-24.3 เซนติเมตร สาย
ต้น COFSP60-01-6 มีความยาวหัวสูงสุด 24.3 เซนติเมตร ในขณะที่สายต้น COFSP60-01-2 มีความยาวหัว
ต่่าสุด 4.20 เซนติเมตร (ตารางท่ี 2) 

 
 3. องค์ประกอบของผลผลิต   
 - ลักษณะหัวและสีผิว มันเทศลูกผสมที่ผ่านการคัดเลือกทุกสายต้นมีลักษณะหัวรูปรียาว ( long 

elliptic) (ภาพผนวกที่ 1) สีผิวของหัวมันเทศขึ้นกับความต้องการของผู้บริโภค สายพันธุ์ที่คัดเลือกไว้มีความ
หลากหลายของสีผิว แยกได้ 3 กลุ่มสี ได้แก่ กลุ่มสีแดง (RED GROUP 46B-47A) สายต้น  COFSP60-01-2 
และ COFSP60-01-6 กลุ่มสีแดงปนม่วง (RED-PURPLE GROUP 60D) สายต้น COFSP60-03-85 และกลุ่มสี
ส้ ม  (ORANGE GROUP 24C-28C) สายต้น  COFSP60-03-24  COFSP60-03-72 และ  COFSP60-03-85 
(ตารางที่ 3)  

 - สีเนื้อ พบว่า มันเทศลูกผสมเนื้อสีส้มที่ผ่านการคัดเลือก มีสีเนื้อตั้งแต่ กลุ่มสีส้มอ่อนถึงสีส้มปาน
กลาง (ORANGE GROUP 28C-28B) สี เนื้อกลุ่มสีส้มปานกลาง ได้แก่  สายต้น  COFSP60-03-24  และ 

ตารางท่ี 2  ผลผลิตมันเทศลูกผสมเนื้อสีส้มที่ผ่านการคัดเลือก ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร ปี 2561 

สายต้น ผลผลิต (กก./ไร่) 
ขนาดหัว (ซม.) การแตกหัว 

(cracking) กว้าง ยาว 
COFSP 60-01-2 3,657 5.90 17.5 ไม่แตก 
COFSP 60-01-6 3,371 4.20 24.3 ไม่แตก 
COFSP 60-03-24 2,557 5.38 17.8 ไม่แตก 
COFSP 60-03-72 3,571 4.73 21.8 ไม่แตก 

COFSP 60-03-83 3,229 5.38 21.0 ไม่แตก 

COFSP 60-03-85 3,343 5.55 20.8 ไม่แตก 



COFSP60-03-83 ส่วนสีเนื้อกลุ่มสีส้มอ่อน ได้แก่ COFSP60-01-2  COFSP60-01-6  COFSP60-03-72 และ 
COFSP60-03-85 (ตารางที่  3) จากการปลูกคัดเลือกมันเทศลูกผสม พบว่ามีการกระจายของสีเนื้อที่
หลากหลายตั้งแต่ สีขาว ครีม เหลืองอ่อน เหลืองเข้ม ส้มอ่อน ส้มปานกลาง และส้มเข้ม แต่จากการคัดเลือก
สามารถคัดเลือกสายต้นเฉพาะเนื้อสีส้มอ่อนและปานกลาง ส่วนเนื้อสีส้มเข้มไม่ผ่านการคัดเลือกเนื่องจากมีบาง
ลักษณะที่ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกพันธุ์ 
 - สารเบต้าแคโรทีน พบว่า มันเทศลูกผสมทุกสายต้นที่ผ่านการคัดเลือก มีสารเบต้าแคโรทีนตั้งแต่ 
2.08-18.6 มิลลิกรัมต่อน้่าหนักสด 100 กรัม สายต้น COFSP60-03-24  มีสารเบต้าแคโรทีนสูงสุด 4.29-18.6 
มิลลิกรัมต่อน้่าหนักสด 100 กรัม  ส่วนสายต้น COFSP60-03-83  มีสารเบต้าแคโรทีนรองลงมาคือ 5.08-6.12 
มิลลิกรัมต่อน้่าหนักสด 100 กรัม (ตารางที่ 3)  จากการทดลองจะเห็นได้ว่ามันเทศสีเนื้อกลุ่มสีส้มปานกลางจะ
มีปริมาณสารเบต้าแคโรทีนสูงกว่าสีเนื้อกลุ่มสีส้มอ่อน ซึ่งการประเมินปริมาณเบต้าแคโรทีน โดยใช้แผ่นเทียบสี 
RHS color chart ตามวิธีของ Burgos et al.(2009) อาศัยความสัมพันธ์ โดยความเข้มสีที่ ปรากฏมี
ความสัมพันธ์กับปริมาณรงควัตถุ (pigment) 
  
 
 
 



4. คุณภาพการชิม  
   - ลักษณะเนื้อ จากการน่าหัวมันเทศไปท่าให้สุกโดยวิธีนึ่งแล้วให้ผู้บริโภคทั้งชายและหญิงให้คะแนน 

พบว่า มันเทศที่คัดเลือกทุกสายต้นหลังจากการนึ่งให้สีเนื้อเข้มขึ้น (ภาพผนวกที่ 3) ทุกสายต้นที่ผ่านการ
คัดเลือกมีลักษณะเนื้อไม่แตกต่างกัน ลักษณะเนื้ออ่อนนุ่มถึงเหนียวแน่น (ตารางท่ี 4) 
   - เส้นใย พบว่า สายต้น COFSP 60-01-2, COFSP 60-01-6, COFSP 60-03-24, COFSP 60-03-
83 และ COFSP 60-03-85 มีลักษณะเนื้อละเอียด มีเส้นใยน้อย 1.08 คะแนน ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับ 
COFSP 60-03-72 มีเส้นใยมากสุด 1.17 คะแนน (ตารางท่ี 4) 
   - ความหวาน พบว่า ทุกสายต้นที่คัดเลือกมีความหวานของเนื้อหลังจากนึ่งเล็กน้อยถึงปานกลาง 
คะแนนความหวาน 2.50 – 3.17 สายต้น COFSP 60-01-2 ได้คะแนนความหวานสูงสุด 3.17 คะแนน ไม่
แตกต่างกันทางสถิติกับสายต้น COFSP 60-01-6 และ COFSP 60-03-24 ที่ได้คะแนนความหวานเท่ากันคือ 
2.92 คะแนน  (ตารางท่ี 4) 
   - ความนิยมของผู้บริโภค พบว่า สายต้น COFSP 60-01-2 ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคสูงสุด 3.17 

คะแนน ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับ COFSP 60-01-6, COFSP 60-03-24 และCOFSP 60-03-72 ที่ ได้รับ

ความนิยมจากผู้บริโภครองลงมา 3.00  2.83 และ 2.58 คะแนน ตามล่าดับ (ตารางท่ี 4) 

 

ตารางท่ี 3  องค์ประกอบผลผลิตมันเทศลูกผสมเนื้อสีส้มที่ผ่านการคัดเลือก ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร 
พิจิตร ปี 2561 

สายต้น 
รูปร่าง

หัว 

สีผิว  สีเนื้อ สารเบต้าแคโรทีน  
(มก./นน.สด 100 

กรัม) 
กลุ่มสี  

(RHS Colour Chart) 
 กลุ่มสี  

(RHS Color Chart) 
COFSP60-01-2 รียาว แดง RED GROUP 46B  ส้มอ่อน ORANGE 

GROUP 28C 
2.08 – 8.36 

COFSP60-01-6 รียาว แดง RED GROUP 47A  ส้มอ่อน ORANGE 
GROUP 28C 

2.08 – 8.36 

COFSP60-03-24 รียาว ส้ม ORANGE GROUP 
24C 

 ส้มปานกลาง ORANGE 
GROUP 28B 

4.29 - 18.6 

COFSP60-03-72 รียาว ส้ม ORANGE GROUP    ส้มอ่อน ORANGE 
GROUP 28C 

2.08 – 8.36 

COFSP60-03-83 รียาว ส้ม ORANGE GROUP 
28C 

 ส้มปานกลาง ORANGE 
GROUP 25C 

5.08 – 6.12 

COFSP60-03-85 รียาว แดงปนม่วง RED-PURPLE 
GROUP 60D 

 ส้มอ่อน ORANGE 
GROUP 28C 

2.08 – 8.36 



 

 

 

 

 
9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

 จากการผสมและคัดเลือกมันเทศลูกผสมเนื้อสีส้มที่มีสารเบต้าแคโรทีนสูง ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เกษตรพิจิตร ปึ 2560-61 คัดเลือกสายต้นดีเด่น จ่านวน 6 สายต้น ได้แก่ COFSP60-01-2  COFSP60-01-6  
COFSP60-03-24  COFSP60-03-72  COFSP60-03-83 และ COFSP60-03-85 ให้ผลผลิตตั้ งแต่  2,557-
3,657 กิโลกรัมต่อไร่ ความกว้างหัวตั้งแต่ 4.20-5.90 เซนติเมตร ความยาวหัวตั้งแต่ 17.5-24.3 เซนติเมตร  
สีเนื้อกลุ่มสีส้มอ่อนถึงสีส้มปานกลาง (ORANGE GROUP 28C-28B) ให้สารเบต้าแคโรทีนตั้งแต่ 2.08-18.6 
มิลลิกรัมต่อน้่าหนักสด 100 กรัม ซึ่งสายต้นที่ผ่านการคัดเลือกเหล่านี้จะน่าไปปลูกในกระบวนการเปรียบเทียบ
พันธุ์ โดยท่าการปลูกเปรียบเทียบร่วมกับพันธุ์ที่เกษตรปลูกเป็นการค้า เพ่ือที่จะได้ข้อมูลของสายพันธุ์มันเทศ
ในแตล่ะสายพันธุ์ก่อนที่จะน่าสู่กระบวนการในการทดสอบในแปลงเกษตรกรต่อไป 

ข้อเสนอแนะ จากการผสมพันธุ์ พบว่า การติดเมล็ดค่อนข้างต่่า ท่าให้ได้จ่านวนเมล็ดลูกผสมค่อนข้าง
น้อย ดังนั้นข้อเสนอแนะควรหาเทคนิคในการเพ่ิมอัตราการติดเมล็ด เมื่อท่าการผสมข้ามเพ่ือให้ได้จ่านวนเมล็ด
ลูกผสมที่มาก ซึ่งจ่านวนประชากรที่มากก็จะเป็นการเพ่ิมโอกาสในการคัดเลือกพันธุ์ที่มีลักษณะดี อีกประการ
หนึ่งในการปลูกคัดเลือกพันธุ์ เนื่องจากลักษณะเนื้อดินในแปลงคัดเลือกในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
พิจิตร มีเนื้อดินเป็นดินเหนียวซึ่งส่งผลต่อการลงหัวของมันเทศ ดังนั้นในการคัดเลือกควรจะมีแปลงทดลองใน

ตารางที่ 4  คะแนนคุณภาพมันเทศลูกผสมเนื้อสีส้มหลังจากนึ่งและความนิยมของผู้บริโภค จากการปลูก  
คัดเลือก  ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร ปี 2561 

สายต้น ลักษณะเนื้อ เส้นใย ความหวาน ความนิยมของผู้บริโภค 
    COFSP60-01-2 3.92 a 1.08 a 3.17 a 3.17 a 
    COFSP60-01-6 4.67 a 1.08 a 2.92 a  3.00 ab 

COFSP60-03-24 4.42 a 1.08 a 2.92 a  2.83 ab 
COFSP60-03-72 4.67 a 1.17 a 2.67 a  2.58 ab 
COFSP60-03-83 3.50 a 1.08 a 2.58 a  2.33 ab 
COFSP60-03-85 4.00 a 1.08 a 2.50 a 2.17 b 

CV. (%) 25.3 25.9 28.5 35.8 
ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งเดียวกันที่ตามด้วยอักษรเหมือนกัน ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับนัยส่าคัญ 0.05  โดยวิธี 
DMRT 



สภาพดินที่แตกต่างกัน เพ่ือที่จะได้ข้อมูลการตอบสนองของแต่ละสายต้นในสภาพแวดล้อมหรือเนื้อดินที่
แตกต่างกัน  

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 สายพันธุ์มันเทศเพ่ือการบริโภคพันธุ์ใหม่ ทีใ่ห้ผลผลิตสูง หัวมีคุณภาพดีตรงกับความต้องการของตลาด 
มีคุณค่าทางอาหารสูงโดยเฉพาะสารเบต้าแคโรทีน อย่างน้อย 1 สายพันธุ์ เพ่ือแนะน่าส่งเสริมและกระจายพันธุ์
มันเทศพันธุ์ดีให้เกษตรกรปลูกเป็นการค้าต่อไป 
 
11. ค าขอบคุณ 
          -  
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13. ภาคผนวก 



 

ตารางผนวกท่ี 1  เปอร์เซ็นต์ความมีชีวิตของละอองเกสร (vaiability) มันเทศในช่วงเวลาต่าง ๆ   

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร ปี 2560 

เวลา1/ 
ความมีชีวิตละอองเกสร (%) 

อุณหภูมิ (c) 
ความชื้นสัมพัทธ์ 

(%) พจ. 283-13 พจ. 218-47 
6.30 น. 68.4 63.3 24.3 94.2 
7.30 น. 70.5 67.7 28.3 77.2 
8.30 น. 71.3 68.8 30.2 67.8 
9.30 น. 68.5 63.8 32.9 57.3 
10.30 น. 59.8 54.6 33.7 53.8 
11.30 น. 56.0 53.4 33.7 53.8 
12.30 น. 55.8 52.6 34.7 49.3 

1/  บันทึกข้อมูลทุก 1 ช่ัวโมง ระหว่างเวลา 6.30-12.30 น. ช่วงวันท่ี 17-22 มกราคม 2560 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

  
 

ภาพผนวกที่ 1  การเก็บเกี่ยวและการคัดเลือกมันเทศลูกผสมเนื้อสีส้มที่มีสารเบต้าแคโรทีนสูง ที่ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรพิจิตร ปี 2561 

 
 
 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
   (a)       (b) 

  
   (c)       (d) 

  
(e)       (f) 

ภาพผนวกที ่2  ลักษณะมันเทศลูกผสมเนื้อสีส้มที่ผ่านการคัดเลือก หัวรูปรียาว (long elliptic)  
  (a) COFSP60-01-2  (b) COFSP60-01-6 (c) COFSP60-03-24 (d) COFSP60-03-72 (e) 

 COFSP60-03-83 (f) COFSP60-03-85   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
(a)       (b) 

 
(c)       (d) 

 
(e)       (f) 

ภาพผนวกที่ 3  ลักษณะเนื้อหลังการนึ่งของมันเทศลูกผสมเนื้อสีส้ม (a) COFSP60-01-2  (b) COFSP60-01-6 
            (c) COFSP60-03-24 (d) COFSP60-03-72 (e) COFSP60-03-83 (f) COFSP60-03-85 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


	1  แข็ง   1 น้อย  1 ไม่หวาน  1 ไม่นิยม
	3 แฉะ             3 มาก  3 หวานปานกลาง 3 นิยมปานกลาง
	4 อ่อนนุ่ม    4 หวานมาก  4 นิยมมาก

