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มันฝรัง่ พันธุ์เชียงใหม่่๑
ผู้ยื่นคาขอขึ้นทะเบียน
ชื่อ-สกุล
กรมวิชาการเกษตร
ที่อยู่
เลขที่ 50 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์
0-2579-0583, 0-2940-5484
แหลงที่มาและประวัติ
โรคใบไหม้ (late blight) ที่เกิดจากเชื้อรา Phytophthora infestans เป็นปัญหาสาคัญต่อ
การปลูกมันฝรั่งในประเทศไทย ซึ่งมันฝรั่งพันธุ์แอตแลนติกที่ใช้ปลูกในปัจจุบันนั้น เป็นพันธุ์ที่อ่อนแอต่อโรค
ดังกล่าว ดังนั้นศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ สถาบันวิจัยพืชสวน จึงได้ปรับปรุงพันธุ์มันฝรั่งสาหลับแปรรูป
โดยทาการคัดเลือก เปรียบเทียบ และทดสอบพันธุ์มันฝรั่งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 - 2558 ซึ่งใช้มันฝรั่งที่กลายพันธุ์
จากพันธุ์แอตแลนติก ที่ได้รับจากศูนย์มันฝรั่งนานาชาติ (The International Potato Center : CIP) ประเทศเปรู
โดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในห้องปฏิบัติการเป็นระยะเวลานาน ในปี พ.ศ. 2548 - 2550 ทาการคัดเลือก
ต้นมันฝรั่งที่สามารถต้านทานโรคใบไหม้ในแปลงทดสอบของเกษตรกรที่มีการระบาดของโรครุนแรง ที่อาเภอ
สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 24 สายต้น ทาการตรวจสอบโรคจนกระทั่งได้ต้นที่ปลอดโรค 16 สายต้น
จึงนาไปเพิ่มจานวนโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และนาไปปลูกเปรียบเทียบพันธุ์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2551 - 2552
สามารถคัดเลือกพันธุ์มันฝรั่ง 10 สายต้น ที่ต้านทานต่อโรคใบไหม้ และในปี พ.ศ. 2552 - 2558 ทำการทดสอบ
ความต้านทานโรคใบไหม้ 2 สายต้น ที่คัดเลือกได้ เปรียบเทียบกับพันธุ์แอตแลนติกในฤดูแล้ง และฤดูฝน โดย
ในฤดูฝนสายต้น A3 หรือมันฝรั่งพันธุ์เชียงใหม่ 60-1 จะให้ผลผลิตสูง อีกทั้งยังปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม
และต้านทานต่อโรคใบไหม้ได้ดี จึงเสนอขอให้เป็นพันธุ์แนะนำของกรมวิชาการเกษตร เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร
และบริษัทต่าง ๆ ปลูกเป็นการค้า ซึ่งจะทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ต้นทุนลดลง และทาให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น
ลักษณะประจำพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย มันฝรั่ง วงศ์ Solanaceae ชื่อวิทยาศาสตร์ Solanum tuberosum L.
ต้น
ต้นมีลักษณะกึ่งตั้งตรง (semi-upright) ทรงพุ่มแบบชามคว่า ลาต้นมีเหลี่ยมมุม (angular)
ต้นอ่อนสีเขียว (ช่วงสี 144C-144B) ต้นแก่สีน้าตาลอ่อนถึงสีน้าตาลแก่ (ช่วงสี 144B-144C)
ความสูงของต้นที่มีอายุ 30 และ 60 วัน เท่ากับ 7.92 และ 68.84 เซนติเมตร ตามลาดับ
ขนาดทรงพุ่ม 69.3 - 90.3 เซนติเมตร ความยาวระหว่างข้อที่ 4 และ 5 เท่ากับ 4.3 และ 5.2
เซนติเมตร ตามลาดับ มุมของข้อที่ 4 และ 5 เท่ากับ 55.5 และ 63 องศา
ใบ
ใบรูปรี (elliptic) กว้าง 15.6 เซนติเมตร ยาว 25.6 เซนติเมตร ปลายใบแหลม (acute)
ปลายใบเชื่อมติดกัน (coalescence) ขอบใบเรียบ (entire) ผิวใบด้านบนเรียบ ใบอ่อนสี
เขียวอ่อน (ช่วงสี 135C-135B) ใบแก่สีเขียวเข้ม (ช่วงสี 132B-135B) ลักษณะการทามุมของ
ใบพบกิ่งชะลูด 35 - 75 องศา ก้านใบยาว 4.8 เซนติเมตร
ดอก
ดอกออกเป็นช่อ (inflorescence) ออกบริเวณยอด (terminal) จานวนดอกย่อยต่อช่อดอก
อยู่ระหว่าง 2 - 5 ดอก ดอกสีขาว-สีครีม (ช่วงสี 155C-155D) อายุการออกดอกอยู่ในช่วง
25 -30 วัน
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ผล

ผลรูปร่างกลม (round) กว้าง 18.74 เซนติเมตร ยาว 18.01 เซนติเมตร ปลายผลโค้งมน
ผิวเรียบเป็นมัน สีเขียว (ช่วงสี 140C-140B)
หัว
หัว (tuber) รูปร่างกลมรี ผิวสีเหลือง-สีเขียว (ช่วงสี 153D-153A) เนื้อสีขาว - สีเหลืองครีม
(ช่วงสี 12C-14C) ในฤดูแล้งมีอายุการเก็บเกี่ยวอยู่ในช่วง 90-100 วัน มีจำนวนต้นต่อหลุม
1.29 ต้น จำนวนหัวต่อหลุมทั้งหมด 7.85 หัว แบ่งออกเป็น 2 ขนาดคือ หัวที่มีเส้นผ่าน
ศูนย์กลางน้อยกว่า 45 มิลลิเมตร จำนวน 5.65 หัว และหัวที่มีเส้นผ่านศูน ย์กลางมากกว่า
45 มิลลิเมตร จำนวน 2.2 หัว มีผลผลิตต่อหลุม 312 กรัม ผลผลิตต่อไร่ 3,885 กิโลกรัม
และ ในฤดูฝนมีอายุการเก็บเกี่ยวอยู่ในช่วง 80-90 วัน มีจำนวนต้นต่อหลุม 1.4 ต้น จำนวน
หัวต่อ หลุมทั้งหมด 4.27 หัว แบ่งออกเป็น 2 ขนาด คือ หัวที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางน้อย
กว่า 45 มิลลิเมตร จำนวน 1.07 หัว และหัวที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 45 มิลลิเมตร
จำนวน 2.2 หัว มีผลผลิตต่อหลุม 457.14 กรัม ผลผลิตต่อไร่ 3,657 กิโลกรัม
ลักษณะอื่น่ๆ่ 1. เปอร์เซ็นต์แป้งในฤดูแล้งมีค่าเท่ากับ 19.78 เปอร์เซ็นต์ และในฤดูฝนมีค่า เท่ากับ 21.2
เปอร์เซ็นต์
2. เปอร์เซ็นต์น้าตาลมีค่าเท่ากับ 7.24 เปอร์เซ็นต์
3. เปอร์เซ็นต์การเกิดโรคไวรัสมีค่าเท่ากับ 5.21 เปอร์เซ็นต์
4. ความต้านทานต่อโรคใบไหม้ในช่วงฤดูแล้งอยู่ที่ระดับ 3.75 และการเกิดโรคใบไหม้มีค่า
เท่ากับ 5-15 เปอร์เซ็นต์
5. ในช่วงฤดูแล้งไม่พบการเกิดโรคเหี่ยวเขียว ในขณะที่ช่วงฤดูฝนพบการเกิดโรคเหี่ยวเขียว
1 เปอร์เซ็นต์
ลักษณะเดน 1. มีความต้านทานต่อโรคใบไหม้ที่เกิดจากเชื้อรา Phytophthora infestans ได้ดที ั้ง ฤดูแล้ง
และฤดูฝน การเกิดโรคใบไหม้เฉลี่ยร้อยละ 5 - 15 (พืชยังคงมีความสมบูรณ์ พบใบ ที่เป็น
แผลไม่เกิน 20 ใบย่อยของต้น) ในขณะที่พันธุ์แอตแลนติกมีเปอร์เซ็นต์การเกิดโรค ใบไหม้
เฉลี่ยร้อยละ 65 - 85 (ต้นมีสีเขียวและจุดสีน้าตาล ต้นถูกทาลาย 75 เปอร์เซ็นต์ ใบด้านล่าง
ครึ่งหนึ่งถูกทาลาย)
2. ฤดูฝนให้ผลผลิต 3,885 กิโลกรัมต่อไร่
3. ผลิตต้นพันธุโ์ ดยวิธีเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อ และนำไปขยายพันธุ์แบบรวดเร็วได้ดี
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ลักษณะลำต้นและการแตกกิ่ง

ลักษณะใบ

ลักษณะดอก

ลักษณะผลแท้ (true fruit)

ลักษณะหัวมันฝรั่ง (tuber)
มันฝรั่งพันธุเ์ ชียงใหม่่๑
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มันฝรัง่ พันธุ์เชียงใหม่่๒
ผู้ยื่นคำขอขึน้ ทะเบียน
ชื่อ-สกุล
กรมวิชาการเกษตร
ที่อยู่
เลขที่ 50 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์
0-2579-0583, 0-2940-5484
แหลงที่มาและประวัติ
โรคใบไหม้ (late blight) ที่เกิดจากเชื้อรา Phytophthora infestans เป็นปัญหาสำคัญต่อ
การปลูกมันฝรั่งในประเทศไทย ซึ่งมันฝรั่งพันธุ์แอตแลนติกทีใ่ ช้ปลูกในปัจจุบัน นั้น อ่อนแอต่ อโรคดั งกล่ าว
ดังนั้นศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ สถาบันวิจัยพืชสวน จึงได้ปรับปรุงพันธุ์มันฝรั่งสำหรับแปรรูป โดยทำ การ
คัดเลือก เปรียบเทียบ และทดสอบพันธุ์มันฝรั่งตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2548 - 2558 ซึ่งใช้มันฝรั่งที่กลายพันธุ์จาก
พันธุ์แอตแลนติก ที่ได้รับจากศูนย์มันฝรั่งนานาชาติ (The International Potato Center : CIP) ประเทศเปรู
โดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในห้องปฏิบัติการเป็นระยะเวลานาน ในปี พ.ศ. 2548 - 2550 ทำการคัดเลือกต้น
มันฝรั่งที่สามารถต้านทานโรคใบไหม้ในแปลงทดสอบของเกษตรกรที่มีการระบาดของโรครุนแรง ที่อาเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 24 สายต้น ทำการตรวจสอบโรคจนกระทั่งได้ต้นที่ปลอดโรค 16 สายต้น จึงนำไป
เพิ่มจำนวนโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และนาไปปลูกเปรียบเทียบพันธุ์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2551 - 2552 สามารถ
คัดเลือกพันธุ์มันฝรั่ง 10 สายต้น ที่ต้านทานต่อโรคใบไหม้ และในปี พ.ศ. 2552 - 2558 ทาการทดสอบ ความ
ต้านทานโรคใบไหม้ 2 สายต้น ที่คัดเลือกได้ เปรียบเทียบกับพันธุ์แอตแลนติกในฤดูแล้ง และฤดูฝน โดยในฤดู
ฝนสายต้น A3 หรือมันฝรั่งพันธุ์เชียงใหม่ 60-1 จะให้ผลผลิตสูง อีกทั้งยังปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม และ
ต้านทานต่อโรคใบไหม้ได้ดี จึงเสนอขอให้เป็นพันธุ์แนะนาของกรมวิชาการเกษตร เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร และ
บริษัทต่าง ๆ ปลูกเป็นการค้า ซึ่งจะทาให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ต้นทุนลดลง และทาให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น
ลักษณะประจำพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย มันฝรั่ง วงศ์ Solanaceae ชื่อวิทยาศาสตร์ Solanum tuberosum L.
ต้น
ต้นมีลักษณะกึ่งตั้งตรง (semi-upright) ทรงพุ่มแบบชามคว่า ลำต้นมีเหลี่ยมมุม (angular)
ต้นอ่อนสีเขียว (ช่วงสี 144B-144A) ต้นแก่สีน้าตาลอ่อนถึงสีน้าตาลแก่ (ช่วงสี 144B-144A)
ความสูงของต้นที่มีอายุ 30 และ 60 วัน เท่ากับ 10.60 และ 72.60 เซนติเมตร ตามลำดับ
ขนาดทรงพุ่ม 75.4-96.2 เซนติเมตร ความยาวระหว่างข้อที่ 4 และ 5 อยู่ที่ 4.3 และ 5.0
เซนติเมตร ตามลำดับ มุมของข้อที่ 4 และ 5 เท่ากับ 57 และ 72 องศา ตามลำดับ
ใบ
ใบรูปรี (elliptic) กว้าง 16.45 เซนติเมตร ยาว 26.1 เซนติเมตร ปลายใบแหลม (acute)
ปลายใบเชื่อมติดกัน (coalescent) ขอบใบเรียบ (entire) ผิวใบด้านบนเรียบ (smooth)
ใบอ่อนสีเขียวอ่อน (ช่วงสี 134B-135B) ใบแก่สีเขียวเข้ม (ช่วงสี 134A-135B) ลักษณะการ
ทำมุมของใบพบกิ่งชะลูด 35-75 องศา ขนาดของก้านใบยาว 6.2 เซนติเมตร
ดอก
ดอกออกเป็นช่อ (inflorescence) ออกบริเวณยอด (terminal) จำนวนดอกย่อยต่อช่อดอก
อยู่ระหว่าง 2-5 ดอก ดอกสีขาว-สีครีม (ช่วงสี 155C-155D) มีอายุการออกดอกอยู่ในช่วง
25-30 วัน
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ผล

ผลรูปร่างกลม (round) กว้าง 18.37 เซนติเมตร ยาว 18.21 เซนติเมตร ปลายผลโค้งมน
ผิวเรียบเป็นมัน สีเขียว (ช่วงสี 140C-140B)
หัว
หัว (tuber) รูปร่างกลมรี ผิวสีเหลือง-สีเขียว (ช่วงสี 153D-153A) เนื้อสีขาว-สีเหลืองครีม
(ช่วงสี 12C-14C) ในฤดูแล้งมีอายุการเก็บเกี่ยวอยู่ในช่วง 90-100 วัน มีจำนวนต้นต่อหลุม
1.94 ต้น จำนวนหัวต่อหลุมทั้งหมด 7.65 หัว แบ่งออกเป็น 2 ขนาด คือ หัวที่มีเส้นผ่าน
ศูนย์กลางน้อยกว่า 45 มิลลิเมตร จำนวน 5.3 หัว และหัวที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 45
มิลลิเมตร จำนวน 2.35 หัว มีผลผลิตต่อหลุม 328.30 กรัม ผลผลิตต่อไร่ 4,315 กิโลกรัม
และในฤดูฝนมีอายุการเก็บเกี่ยวอยู่ในช่วง 80-90 วัน มีจำนวนต้นต่อหลุม 1.3 ต้น จำ นวน
หัวต่อหลุมทั้งหมด 3.43 หัว แบ่งออกเป็น 2 ขนาด คือหัวที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า
45 มิลลิเมตร จำนวน 1.2 หัว และหัวที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 45 มิลลิเมตร จำนวน
2.4 หัว มีผลผลิตต่อหลุม 410.02 กรัม ผลผลิตต่อไร่มีปริมาณ 3,280 กิโลกรัม
ลักษณะอื่น่ๆ 1. เปอร์เซ็นต์แป้งในฤดูแล้งมีค่าเท่ากับ 20.30 เปอร์เซ็นต์ ฤดูฝนมีค่าเท่ากับ 18.8 เปอร์เซ็นต์
2. เปอร์เซ็นต์น้าตาลมีค่าเท่ากับ 7.12 เปอร์เซ็นต์
3. เปอร์เซ็นต์การเกิดโรคไวรัสมีค่าเท่ากับ 2.09 เปอร์เซ็นต์
4. ความต้านทานต่อโรคใบไหม้ในฤดูแล้งอยู่ที่ระดับ 4.00 และการเกิดโรคใบไหม้มีค่าเท่ากับ
15-35 เปอร์เซ็นต์
5. ในช่วงฤดูแล้งไม่พบการเกิดโรคเหี่ยวเขียว ในขณะที่ช่วงฤดูฝนพบการเกิดโรคเหี่ยวเขียว
3 เปอร์เซ็นต์
ลักษณะเดน 1. มีความต้านทานต่อโรคใบไหม้ในฤดูแล้งได้ดี พบการเกิดโรคใบไหม้เฉลี่ยร้อยละ 15-35
(ต้นมีสีเขียว และจุดสีน้าตาลเห็นได้โดยง่าย ต้นถูกทำลาย 25 เปอร์เซ็นต์)
2. ในฤดูแล้งให้ผลผลิต 4,315 กิโลกรัมต่อไร่
3. ผลิตต้นพันธุโ์ ดยวิธเี พาะเลีย้ งเนื้อเยื่อ และนำไปขยายพันธุ์แบบรวดเร็วได้ดี
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ลักษณะลำต้นและการแตกกิ่ง

ลักษณะใบ

ลักษณะดอก

ลักษณะผลแท้ (true seed)
มันฝรั่งพันธุเ์ ชียงใหม่่๒

ลักษณะหัวมันฝรั่ง (tuber)

