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บทคัดยอ
 การทดสอบพันธุมันเทศเพื่อการบริโภคสดจํานวน 14 สายพันธุ จากศูนยวิจัยพืชสวนพิจิตร ดําเนินการในแปลงเกษตรกร

อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ทําการศึกษา 2 ครั้ง คือ เดือนกรกฎาคม 2552 และเดือนมิถุนายน 2553 วางแผน 

การทดลองแบบ RCB มี 3 ซํ้า 14 กรรมวิธี (สายพันธุ) ผลการทดสอบ ป 2552 เนื่องจาก ประสบปญหาฝนตกชุกนํ้าทวมขัง 

และมแีมลงศตัรพูชืดวงงวงมนัเขาทาํลาย จงึทาํใหผลผลติไมสมบรูณ และเม่ือวเิคราะหผลทางสถติ ิพบวา นํา้หนกัผลผลติเฉลีย่รวมมี 

ความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ โดยสายพันธุ Pro.No.65-16 ผลผลิตมีนํ้าหนักเฉลี่ยรวมสูงสุด เทากับ 2,529.7 กิโลกรัม/

ไร รองลงมา คือ พันธุ พจ.292-15, Fm.37 Linindok3, T.101, พจ.226-31 และ พจ.166-5 ซึ่งมีนํา้หนักรวมเฉล่ีย เทากับ 2,326, 

2,296.3, 1,862, 1,619.8 และ 1,465.6 กิโลกรัม/ไร แตพันธุ พจ.166-6, พจ.189-257 และพันธุ พจ.265-1 มีนํา้หนักเฉลี่ยรวม 

เทากับ 884.24, 772.99 และ 582.6 กิโลกรัม/ไร ตามลําดับ นํ้าหนักผลผลิตใกลเคียงกับพันธุเปรียบเทียบ พันธุแมโจและพันธุ 

โอกุด คือ 908.8 และ 651.9 กิโลกรัม/ไร ตามลําดับ และสําหรับการเขาทําลายของดวงงวงมันเทศ พบวา สายพันธุ T.101 

มีการเขาทําลายนอยที่สุด เทากับ 4.70 % แตสายพันธุ พจ.292-15 พบการเขาทําลายสูงสุด เทากับ 57.56 % 

 ป 2553 พบวา นํ้าหนักผลผลิตเฉลี่ยรวมมีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ โดยพันธุ T.101 ผลผลิตมีนํ้าหนักเฉลี่ย

รวมสูงสุด เทากับ 4,375.1 กิโลกรัม/ไร รองลงมา คือ พนัธุ พจ.227-6, Fm 37 Linindok3, พจ.292-15, พจ. 283-31 และพันธุ 

 Pro.No.65-16 ผลผลิตมีนํ้าหนักเฉลี่ยรวมเทากับ 4,128.4, 3,772.9, 3,338.3, 3,303.7 และ 2,665.4 กิโลกรัม/ไร ตามลาํดับ 

สูงกวาพันธุเปรียบเทียบ คือ พันธุโอกุด และพันธุแมโจ ซึ่งผลผลิตมีนํา้หนักเฉลี่ยรวมเทากับ 1,076.6 และ 745.7 กิโลกรัม/ไร 

ตามลําดับ สําหรับการเขาทําลายของดวงงวงมันเทศ พบวา มีการเขาทําลายมากใน 3 สายพันธุ คือ พันธุ พจ.292-15, พจ.283-31 

และ พจ.227- 6 เทากับ 28.52 %, 16.78%, 9.40 % ตามลําดับ

 และผลการทดสอบความนิยมของผูบริโภค พบวา พันธุ พจ.265-1 ผูบริโภคนิยมที่สุด เทากับ 23.07% รองลงมา คือ 

พันธุ พจ.290-9 เทากับ 15.38% 

คําสําคัญ : มันเทศ / สายพันธุ / ดวงงวงมันเทศ 

ABSTRACT

 Fresh consumption sweet potato 14 varieties from Phichit Horticultural Research Center with farmers of Nakhon 

Si Thammarat provinceto are test during June 2009 to june 2010. The experiment was used RCB with 3 replications. 

In 2009, however the product is not perfect due to flooding and insect destroyed. In 2009, the study found that the total 

weight was significant difference by Proc.No. 65-16 produced the highest average weight was 2,529.7 kg/rai, followed 

by the varieties, PJ.292-15, Fm.37 Linindok3, T.101, PJ.226-31 and PJ.166-5 were 2,326, 2,296.3, 1,862, 1,619.8 and 

1,465.6 kg/rai, respectively. However, PJ. 166-6, PJ.189-257 and PJ.265-1 were lowest of average weight of 884.2, 

772.9 and 582.7 kg/rai, respectively. The minimum damage from sweet potato weevil found in T.101 varieties (4.70%) 

and maximum damage was PJ.292-15 were (57.56%).
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 In 2010, the study found that the total weight was significant difference by T.101 produced the highest average 

weight 4,375.1 kg/rai and followed by varieties, PJ. 227-6, Fm 37 Linindok3, PJ. 292-15, PJ. 283-31 and Proc.No.65-16 

were 4,128.4, 3,772.9, 3,338.3, and 2,665.4 kg/rai, respectively Cylas formicarius F. damage was foung in PJ.292-15, 

PJ.283-31, and PJ.227-6 with 28.52%, 16.78%, and 9.40%, respectively.

 The results of the test the popularity of consumers found that most consumers were PJ.265-1 was 23.7% and 

followed by PJ.290-9 was 15.38%.

Keywords : Sweet Potato / Variety / Sweet Potato Weevil 

บทนํา 
 มันเทศเปนพืชอาหารท่ีมีความสําคัญเปนอันดับ 

7 ของโลก รองจากขาวสาลี ขาวโพด มันฝร่ัง ขาวบาเลย

และมันสําปะหลัง มีถิ่นกําเนิดในเขตรอนแถบอเมริกา

กลางและอเมริกาใต มันเทศมีประโยชนในดานการบริโภค 

ใชเปนอาหารของมนุษยและอาหารสัตวไดทั้งหัว เถา ใบ และ

ยอดออน มีพื้นที่ปลูกมันเทศทั่วโลกประมาณ 55.35 ลานไร 

ผลผลิตประมาณ 122.88 ลานตัน โดยประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีนมีพื้นท่ีปลูกมากที่สุด 28.95 ลานไร รองลงมา

เปนอินโดนีเซีย ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูก 35,905 ไร ผลผลิต 

8,394 ตัน แหลงปลูกที่สําคัญไดแก เชียงใหม เชียงราย 

พิษณุโลก พิจิตร และกระจายอยูทั่วประเทศ สวนใหญบริโภค

โดยใชประกอบอาหารและแปรรูปเปนผลิตภัณฑตางๆ 

นอกจากจะบริโภคภายในประเทศแลวมันเทศยังสงออกไปยัง

สหรัฐและแคนาดา แตพันธุที่เกษตรกรนิยมปลูกยังมีคุณภาพ

ตํ่าไมตรงกับความตองการของตลาดตางประเทศที่ตองการ

มันเทศผิวสีแดง เนื้อสีเหลือง หัวคอนขางยาว ผิวเรียบ ขนาด

ของหัวเฉลี่ย กวาง 4 เซนติเมตร ยาว 20 เซนติเมตร คุณภาพ

ในการประกอบอาหาร ไดแก เนื้อแนน เนื้อเหนียวละเอียด 

มีเสนใยนอย เนื้อไมเละ และมีรสหวาน ซึ่งผูบริโภคแตละ

กลุ มมีความตองการคุณลักษณะเฉพาะของพันธุ มันเทศ 

ประเทศไทยมีฐานพันธุกรรมมันเทศที่กวาง ทาํใหเปนประโยชน 

ในการพฒันาพนัธุใหเหมาะสมและสอดคลองกบัความตองการ

ของผูบริโภค (นรินทร. 2546)

 ในอดีตที่ผ านมา กรมวิชาการเกษตรมีโครงการ

ปรับปรุงพันธุ มันเทศ และไดออกพันธุ แนะนําหลายพันธุ  

เกษตรกรยังใชปลูกอยูในปจจุบัน ไดแก พันธุพิจิตร 1 ที่ได

จากการผสมและคัดเลือกพันธุที่มีลักษณะดีเดน คือ ผลผลิต

ตอไรสูง ปลูกไดทั้งฤดูแลงและฤดูฝน อายุการเก็บเกี่ยวสั้น 

เพียง 90 วัน นอกจากนี้ยังมีอีกหลายสายพันธุ ที่มีลักษณะดี

จากแปลงรวบรวมพันธุที่ศูนยวิจัยพืชสวนพิจิตร จํานวน 540 

สายพนัธุ เปนพนัธุของประเทศไทย 375 พนัธุ และตางประเทศ 

165 พันธุ จึงไดทําการนําสายพันธุคัดไปปลูกในแหลงตางๆ 

ทัง้ในสภาพพืน้ทีแ่ละภมูอิากาศแตกตางกันออกไป เพือ่ทดสอบ

พันธุและการยอมรับของเกษตรกรสําหรับการกระจายพันธุดี 

สูเกษตรกรตอไป

วัตถุประสงค
 เพือ่ทดสอบพนัธุมนัเทศเพือ่การบรโิภคสด ทีเ่หมาะสม

กับพื้นที่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

วิธีการศึกษา

 - วิธีการ

 นํามันเทศที่ผานการคัดเลือกและเปรียบเทียบพันธุ 

มาปลูกทดสอบท่ีพื้นที่เกษตรกร อําเภอเมือง จังหวันครศรี-

ธรรมราช วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 3 ซํ้า 14 กรรมวิธี 

(สายพันธุ) ขนาดของแปลงยอย 4 x 6 เมตร ระยะหางระหวาง

แปลงยอย 1 เมตร ใชระยะปลูก 30 x 100 เซนติเมตร ยกรอง 

4 รอง ขนาดสูง 25-30 เซนติเมตร หางกัน 1 เมตร ในแตละ

แปลงยอยปลูกมันเทศหลุมละ 1 ยอด หางกัน 30 เซนติเมตร 

ได 20 ยอด/รอง รวม 80 ยอด/แปลงยอย กอนปลูกรองพื้น

ดวยปุยคอกอัตรา 2,000 กิโลกรัมตอไร และปุยเคมีสูตร 

15-15-15 อตัรา 50 กโิลกรมัตอไร จุมยอดมันเทศโดยใชคารโบ

ซัลแฟน อัตรา 30 ซีซี ตอนํ้า 20 ลิตร นาน 5 นาที เพื่อปองกัน

ดวงงวงมันเทศ และแมลงศัตรูอื่นๆ กอนปลูก ทําการดูแล

รักษาโดยการใหนํ้าในชวงและพนสารเคมีปองกันกําจัดแมลง 

ตามความเหมาะสม ใสปุ ยเคมีสูตร 14-14-21 พรอมกับ 

การกําจัดวัชพืชเม่ือปลูกมันเทศได 1 และ 2 เดือน อัตรา 

25 กิโลกรัมตอคร้ัง พรอมทําการตลบเถามันเทศเพื่อไมให

ขามแปลง ทําการเก็บเกี่ยวมันเทศเมื่อมีอายุ ได 4 เดือน
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โดยทําการเก็บขอมูลผลผลิตเฉพาะ 2 แถวกลาง ยกเวน 

หัวทาย รวม 36 ตน 

 - อุปกรณ

 1. มันเทศที่ผานการผสมและคัดเลือกสายพันธุ  

12 สายพันธ ไดแก พันธุเนื้อสีเหลือง ขาว สมและมวงอยางละ 

3 สายพันธุ

 1.1 พจ. 265-1

 1.2 พจ. 226-31

 1.3 พจ. 166-6

 1.4 พจ. 166-5

 1.5 PROC NO 65-16

 1.6 FM 37 LININDOK-3

 1.7 T.101

 1.8 พจ. 283-31

 1.9 พจ. 227-6

 1.10 พจ. 189-257

 1.11 พจ. 290-9

 1.12 พจ. 292-15

 1.13 แมโจ (เปรียบเทียบ)

 1.14 โอกุด (เปรียบเทียบ)

 2. ปุยอินทรีย มูลวัว

 3. ปุยเคมี สูตร 15-15-15 และสูตร 14-14-21

 4. สารเคมีที่ใชในการปองกันกําจัดศัตรูพืชคารโบ- 

ซัลแฟน

 5. อุปกรณที่ใชในการเก็บเกี่ยว เชนจอบ, บุงกี่, 

ตะกลา

 6. อุปกรณบันทึกขอมูล เชนสมุด, ดินสอ, ปากกา

 - การเก็บขอมูล

 1. สภาพความสมบรูณของดนิ ลกัษณะของดนิ ชดุดนิ

 2. ภูมิอากาศในในฤดูปลูก

 3. การเจริญเติบโตของแตละสายพันธุ โรคแมลง 

ที่พบ ความทนทานตอสภาพพื้นที่

 4. ผลผลิต จํานวนหัว นํ้าหนักหัวตอแปลงยอย

 5. คุณภาพของหัว ขนาดหัว สีของผิว สีของเน้ือ

 6. คุณภาพของหัวเมื่อสุก เชน ลักษณะเนื้อ เสนใย 

ความหวาน และความนิยมของผูบริโภค

ผลการศึกษา 

 ผลการทดสอบผลผลิตมันเทศเพ่ือการบริโภคสด 

ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใชพันธุ มันเทศจาก

ศูนยวิจัยพืชสวนพิจิตร จํานวน 14 สายพันธุ  คือพันธุ  

พจ. 265-1, พจ. 226-31, พจ.166-6, พจ. 166-5, Proc. No. 

65-16,Fm 37 Linindok3, T.101, พจ. 283-31, พจ. 227-6, 

พจ. 189-257, พจ. 290-9, พจ. 292-15, แมโจ (เปรียบเทียบ)

และพันธุ โอกุด (เปรียบเทียบ) โดยลักษณะดินเปนดินรวน 

ปริมาณน้ําฝน ป 2552 รวม 2007.4 มิลลิเมตร และป 2553 

รวม 2480.6 มิลลิเมตร ในป 2552 ผลการทดลองป 2552 พบ

วานํ้าหนักผลผลิตมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

โดยสายพันธุ Proc. No. 65-16 มีนํ้าหนักเฉลี่ยรวมสูงสุด 

เทากับ 2,529.7 กิโลกรัม/ไร รองลงมา คือ พันธุ พจ..292-15, 

Fm.37 Linindok3, T.101, พจ 226-31, และ พจ.166-5 ซึง่มนีํ้า

หนักเฉลี่ยรวม เทากับ 2,326, 2,296.3, 1,862, 1,619.8 และ 

1465.6 กิโลกรัม/ไร แตพันธุ พจ. 166-6, พจ.189-257 และ

พันธุ พจ. 265-1 มีนํ้าหนักเฉลี่ยรวม เทากับ 884.24, 772.99 

และ 582.6 กิโลกรัม/ไร ตามลําดับ นํ้าหนักผลผลิตใกลเคียง

กบัพนัธุเปรียบเทียบ พนัธุแมโจและพนัธุโอกดุ คอื 908.8 และ 

651.9 กิโลกรัม/ไร ตามลําดับ สวนพันธุที่มีนํ้าหนักเฉลี่ยรวม

นอยที่สุดคือพันธุ พจ. 265-1 มีนํา้หนักหัวเฉลี่ยรวมเทากับ 

194.23 กิโลกรัม/ไร

 นํ้าหนักหัวใหญ มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ 

ทางสถิติ โดยพันธุ Proc. No. 6516 ใหนํ้าหนักหัวใหญเฉลี่ย

สูงที่สุด เทากับ 1,684. กิโลกรัม/ไร รองลงมาไดแกพันธุ 

พจ. 292-15, Fm.37 Linindok3,T.101,พจ. 226-31, พจ. 290-9 

ซึ่งมีนํ้าหนักหัวใหญเฉลี่ยเทากับ 1,288.9,1,279,1,076.5,1,

032.1,666.7 กิโลกรัม/ไร ตามลําดับ สวนพันธุเปรียบเทียบ

พันธุโอกุดและพันธุแมโจ มีคานํ้าหนักเฉล่ียหัวใหญ เทากับ 

385.2 และ 390.1 กโิลกรมั/ไร ตามลาํดบั และพนัธุทีใ่หนํา้หนัก

เฉลี่ยหัวใหญนอยที่สุด คือพันธุ พจ. 265-1 ซึ่งมีนํ้าหนักเฉลี่ย 

หัวใหญเทากับ 69.1 กิโลกรัม/ไร 

 นํ้าหนักหัวกลาง มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ

ยิ่งทางสถิติ โดยพันธุ พจ. 292-15 ใหนํ้าหนักหัวกลางเฉลี่ย

มากที่สุด เทากับ 671.61 กิโลกรัม/ไร รองลงมาไดแกพันธุ 

Fm. 37 Linindok3, พจ.166-5,T.101, พจ.290-9, และ Proc. 

No. 65-16 ซึ่งมีนํ้าหนักหัวขนาดกลางเฉล่ียเทากับ 513.58, 

444.4, 493.83, 434.57 และ 430.88 กิโลกรัม/ไร ตามลาํดับ 

สวนพันธุเปรียบเทียบ พันธุโอกุดและพันธุแมโจ มีคานํ้า
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หนักเฉลี่ยหัวกลาง เทากับ 182.72 และ 256.99 กิโลกรัม/ไร 

ตามลาํดบั และพนัธุทีใ่หคาเฉลีย่นํา้หนกัหวักลางนอยท่ีสดุคอื

พันธุ พจ.265-1 มีนํ้าหนักเฉลี่ยเทากับ 158.02 กิโลกรัม/ไร 

 นํ้าหนักหัวเล็ก มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ

ยิ่งทางสถิติ โดยพันธุ Fm. 37 Linindok3 ใหคานํ้าหนัก

หัวเฉลี่ยหัวเล็กมากท่ีสุดเทากับ 503.70 กิโลกรัม/ไร รอง

ลงมาไดแกพันธุ พจ.166-5, Proc.No.65-16, พจ. 227-6, 

พจ. 292-15 และพจ. 166-6 ซึ่งมีนํ้าหนักเฉลี่ยหัวเล็กเทากับ 

449.38, 414.82, 395.06, 365.43 และ 360.49 กิโลกรัม/ไร 

ตามลําดับ สวนพันธุเปรียบเทียบ พันธุโอกุด และพันธุแมโจ 

มีคาน้ําหนักเฉลี่ยหัวขนาดเล็กเทากับ 83.95 และ 261.73 

กิโลกรัม/ไร ตามลําดับ

 จํานวนหัวรวม พบวามีความแตกตางทางสถิติอยางมี

นัยสําคัญยิ่งทางสถิติ โดยพันธุ Fm.37 Linindok3 ใหจํานวน 

หัวเฉลี่ยรวมมากที่สุดเทากับ 20,691.4 หัว/ไร รองลงมา

คือ พจ. 292-15, Proc. No. 65-16, พจ. 166-5, T.101 และ

พันธุ พจ. 227-6 โดยมีจํานวนหัวเฉลี่ยรวมเทากับ 20,246.6, 

19,851.8, 19,110.6, 16,839.6 และ 14,715.9 หัว/ไร ตาม

ลําดับ สวนพันธุ เปรียบเทียบพันธุ โอกุด และพันธุ แมโจ 

มีจํานวนหัวเฉลี่ยรวมเทากับ 7,173.1 และ 3,210.3 หัว/ไร 

สวนพนัธุทีใ่หจาํนวนหวัเฉลีย่รวมนอยท่ีสดุคอืพนัธุ พจ. 265-1 

มีจํานวนหัวเฉลี่ยรวมเทากับ 3,416.9 หัว/ไร

 จํานวนหัวใหญ พบวามีความแตกตางทางสถิติอยาง

มีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ โดยพันธุ Proc. No. 65-16 มีจํานวน

หัวใหญเฉลี่ยมากที่สุด เทากับ 8,444.4 หัว/ไร รองลงมา 

คือ พันธุ Fm. 37 Linindok3, พจ. 292-15, พจ. 226-31,T.101 

และพจ. 290-9 มีจํานวนหัวใหญเฉลี่ยเทากับ 6,370.4, 

6,123.5, 5,086.4, 4,839.5 และ 3,654.3 หัว/ไร ตามลําดับ 

สวนพันธุเปรียบเทียบพันธุโอกุด และพันธุแมโจมีจํานวนหัว

ใหญเฉลี่ยเทากับ 2,370.4 และ 740.7 หัว/ไร 

 จํานวนหัวกลาง พบวามีความแตกตางทางสถิติ 

อยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ โดยพันธุที่มีจํานวนหัวกลาง

เฉลี่ยมากที่สุด คือ พันธุ พจ. 292-15 มีจํานวน 6,469.1 หัว/

ไร รองลงมาคือพันธุ พจ. 290-9, T.101, Fm. 37 Linindok3, 

พจ.166-5 และ Proc. No. 65-16 ซึ่งมีจํานวนหัวกลางเฉลี่ย 

เทากับ 5,185.2, 4,790.1, 4,642, 4,543.2 และ 4,049.4 หัว/ไร 

ตามลําดับ สวนพันธุเปรียบเทียบ พันธุโอกุดและพันธุแมโจ 

มีจํานวนหัวกลางเฉลี่ย เทากับ 1,987.7 และ 1,234.6 หัว/ไร

 จํานวนหัวเล็ก พบวามีความแตกตางทางสถิติอยางมี

นัยสําคัญยิ่งทางสถิติ โดยพันธุ พจ. 166-5 มี จํานวนหัวเล็ก 

เฉลี่ยมากท่ีสุด เทากับ 11,802 หัว/ไร รองลงมาคือ  Fm 37 

Linindok3, พจ. 227-6, พจ. 292-15, T.101 และ พจ. 166-6 

ซึ่งมีจํานวนหัวเล็กเฉลี่ยเทากับ 9,679, 8,790, 7,654, 7,210 

และ 7,121 หวั/ไร ตามลาํดบั สวนพนัธุเปรยีบเทยีบ พนัธุโอกดุ

และพนัธุแมโจ มจีาํนวนหัวเฉลีย่เทากบั 2,815 และ 1,235 หวั/ไร 

ตามลําดับ

 ผลการทดสอบป 2553 พบวานํ้าหนักรวม มีความ

แตกตางอยางมีนยัสําคญัทางสถิต ิโดยพนัธุ T.101 ใหนํ้าหนัก

เฉลี่ยรวมสูงท่ีสุด เทากับ 4,375.1 กิโลกรัม/ไร รองลงมาไดแก 

พันธุ พจ.227-6, Fm 37 Linindok3, พจ 292-15, พจ. 283-31 

และพันธุ Proc. No. 65-16 ซึ่งมีนํ้าหนักเฉลี่ยรวม เทากับ 

4,128.4, 3,772.9, 3,338.3, 3,303.7 และ 2,665.4 กโิลกรมั/ไร 

ตามลําดับ โดยทุกพันธุที่กลาวมามีนํ้าหนักรวมเฉลี่ยสูงกวา

พนัธุเปรยีบเทยีบ คอืพนัธุโอกดุ และพนัธุแมโจ ซึง่มีคานํ้าหนกั

เฉลี่ยรวมเทากับ 1,076.6 และ 745.8 กิโลกรัม/ไร ตามลําดับ 

 นํ้าหนักหัวใหญ มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติโดยพันธุ T.101 ใหนํ้าหนักหัวใหญเฉลี่ยสูงท่ีสุด เทากับ 

3,150.4 กิโลกรัม/ไร รองลงมาไดแกพันธุ Fm. 37 Linindok3, 

พจ. 283-31, พจ. 227-6, Proc. No. 6516 และ พจ. 292-15 

ซึ่งมีนํ้าหนักหัวใหญเฉลี่ยเทากับ 2,824.7, 2,592.6, 2,563, 

2,107.4 และ 2,088.9 กโิลกรมั/ไร ตามลําดบั สวนพนัธุเปรยีบ

เทียบพันธุโอกุดและพันธุแมโจ มีคานํ้าหนักเฉลี่ยหัวใหญ 

เทากับ 730.9 และ 434.6 กิโลกรัม/ไร

 นํ้าหนักหัวกลาง มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ โดยพันธุ พจ. 227-6 ใหนํ้าหนักหัวกลางเฉล่ียมาก

ที่สุด เทากับ 1,204.9 กิโลกรัม/ไร แตไมตางทางสถิติกับพันธุ 

Proc. No. 65-16 ซึ่งมีนํ้าหนักเฉลี่ยเทากับ 1,165.4 กิโลกรัม/

ไร รองลงมาไดแกพันธุ T. 101, พจ. 292-15, พจ. 166-5 

และ พจ 283-31 ซึ่งมีนํ้าหนักหัวขนาดกลางเฉลี่ยเทากับ 

987.7, 854.3, 730.9 และ 518.5 กิโลกรัม/ไร ตามลาํดับ 

สวนพันธุเปรียบเทียบ พันธุโอกุดและพันธุแมโจ มีคานํ้าหนัก

เฉลี่ยหัวกลาง เทากับ 232.1 และ 163 กิโลกรัม/ไร ตามลําดับ

 นํ้าหนักหัวเล็ก มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ โดยพันธุ พจ. 166-5 ใหคานํ้าหนักหัวเฉล่ียหัวเล็ก

มากท่ีสุดเทากับ 918.52 กิโลกรัม/ไร รองลงมาไดแกพันธุ 

Proc. No. 65-16, Fm. 37 Linindok3, พจ 292-15, พจ. 227-6  

และ พจ. 166-6 ซึ่งมีนํ้าหนักเฉลี่ยหัวเล็กเทากับ 607.41, 
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513.58, 395.06, 360.50 และ 311.11 กิโลกรัม/ไร ตามลําดับ 

สวนพันธุเปรียบเทียบ พันธุโอกุด และพันธุแมโจ มีคานํ้าหนัก

เฉลี่ยหัวขนาดเล็กเทากับ 113.58 และ 148.1 กิโลกรัม/ไร 

ตามลําดับ 

 จํานวนหัวรวม พบวามีความแตกตางทางสถิติอยาง 

มีนัยสําคัญทางสถิติ โดยพันธุ พจ. 166-5 ใหจํานวนหัวเฉล่ีย

รวมมากที่สุด เทากับ 49,283 หัว/ไร รองลงมาคือ Proc. No. 

65-16, พจ. 227-6, พจ. 292-15, T.101 และพันธุ พจ. 283-

31 โดยมีจํานวนหัวเฉลี่ยรวม เทากับ 38,679.7, 35,309.1, 

31,456.7, 23,953.8 และ 19,409.8 หัว/ไร ตามลําดับ 

สวนพันธุเปรียบเทียบพันธุโอกุด และพันธุแมโจ มีจํานวนหัว

เฉลี่ยรวมเทากับ 7,655.2 และ 9,728.5 หัว/ไร 

 จํานวนหัวใหญ พบวามีความแตกตางทางสถิติอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติ โดยพันธุ พจ. 227-6 มีจาํนวนหัวใหญ

เฉลี่ยมากท่ีสุด เทากับ 10,716.1 หัว/ไร รองลงมาคือ พันธุ 

พจ. 292-15, พจ. 283-31, T.101, Proc. No. 65-16 และ 

Fm.37 Linindok3 มีจํานวนหัวใหญเฉลี่ยเทากับ 9,382.7, 

8,841.8, 8,098.8, 7,061.7 และ 6,567 หัว/ไร ตามลาํดับ สวน

พันธุเปรียบเทียบพันธุโอกุด และพันธุแมโจมีจํานวนหัวใหญ 

เฉลี่ยเทากับ 2,864.2 และ 1,481.5 หัว/ไร ตามลําดับ 

 จํานวนหวักลาง พบวามคีวามแตกตางทางสถิตอิยางมี

นยัสาํคญัทางสถติ ิโดยพนัธุทีม่จีาํนวนหวักลางเฉลีย่มากทีส่ดุ 

คือ พันธุ พจ. 227-6 มีจํานวน 13,679 หัว/ไร แตไมตางทาง

สถิติกับพันธุ Proc. No. 65-16 และ พจ.166-5 ซึ่งมีจํานวน

หวัเฉลีย่เทากบั 12,840,11,160 กโิลกรัม/ไร รองลงมาคอืพนัธุ 

พจ. 292-15, T.101 และ พจ. 283-31 ซึ่งมีจํานวนหัวกลาง

เฉลี่ย เทากับ 10,469, 9,185 และ 5,432 หัว/ไร ตามลําดับ 

สวนพันธุเปรียบเทียบ พันธุโอกุดและพันธุแมโจ มีจํานวนหัว

กลางเฉลี่ย เทากับ 2,519 และ 2,519 หัว/ไร 

 จํานวนหัวเล็ก พบวามีความแตกตางทางสถิติอยาง

มีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ โดยพันธุ พจ. 166-5 มีจํานวนหัว

เล็กเฉลี่ยมากที่สุด เทากับ 36,000 หัว/ไร รองลงมาคือ 

Proc. No. 65-16, พจ. 292-15, พจ. 227-6, พจ. 166-6 และ 

T.101 ซึง่มจีาํนวนหวัเล็กเฉลีย่เทากบั 18,778, 11,605, 10,914, 

8,988 และ 6,469 หัว/ไร ตามลําดับ สวนพันธุเปรียบเทียบ 

พันธุโอกุดและพันธุแมโจมีจํานวนหัวเฉลี่ยเทากับ 2,272 และ 

5,728 หัว/ไรตามลําดับ ผลผลิตที่โรคแมลงทําลาย 

 ผลการทดสอบพบวาในป 2552 พบวามีดวงงวง

มันเทศเขาทําลายผลผลิตโดยตัวออนเขาไปกัดกินเนื้อภายใน

ทําใหสูญเสียคุณภาพ โดยพันธุ T.101 มีโรคแมลงทําลาย 

นอยท่ีสุด จํานวน 4.70 % รองลงมาคือ พันธุพจ. 290-9, 

พจ. 283-31, Fm. 37 Linindok3 และ พจ.227-6 ซึ่งมีโรค

แมลงทําลาย 12.70,13.74,18.14 และ 18.44 % ตามลําดับ 

สวนพันธุที่มีโรคและแมลงทําลายมากท่ีสุด คือพันธุ พจ. 292-

15 มีโรคและแมลงทําลายเทากับ 57.56 % และในป 2553 

ผลผลติมโีรคและแมลงเขาทาํลายนอย โดยม ีแมลงเขาทาํลาย 

6 พันธุ โดยมีพันธุ พจ. 292-15 มีแมลงทําลายมากที่สุด 

เทากับ 28.52 % รองลงมาคือ พันธุ พจ. 283-31, พจ. 227-6 

ซึ่งมีโรคแมลงทําลายเทากับ 16.78, 9.40 % ตามลําดับ

 คุณภาพของหัวมันเทศหลังจากนึ่งและความนิยม 

ของผูบริโภคพบวา 

 1. ลักษณะเนื้อ 

  - ความแขง็ พบวาพนัธุแมโจ ซึง่เปนพนัธุเปรยีบ

เทียบมีเนื้อแข็งท่ีสุด เทากับ 100% 

  - ความรวนซุย พบวาพันธุพจ. 226-31 มีความ

รวนซยุมากท่ีสุด เทากับ 69.23% 

  - ความเหนียวแนน พบวาพันธุ พจ. 227-6 

มีความเหนียวแนน มากท่ีสุด เทากับ 92.30% 

  - ความออนนุม พบวาพนัธุ T.101 มคีวามออนนุม 

มากท่ีสุด เทากับ 61.53% 

  - ความแฉะ พบวาพันธุพจ. 227-6 มีความแฉะ 

มากท่ีสุด เทากับ 46.15% 

 2. เสนใย 

  - เสนใยนอย พบวาพนัธุ T.101 มเีสนใยนอยมาก

ที่สุด เทากับ 84.61% 

  - เสนใยปานกลาง พบวาพันธุ แมโจ มีเสนใย 

ปานกลางมากท่ีสุด เทากับ 53.84% 

  - เสนใยมาก พบวาพนัธุ พจ. 166-6 มเีสนใยมาก

ที่สุด เทากับ 84.61% 

 3. ความหวาน 

   -  ไมหวาน พบวาพันธุ พจ. 283-31 และพันธุ 

โอกุด ไมหวานมากท่ีสุด เทากับ 69.23% 

   -  หวานเล็กนอยพบวาพันธุ พจ.189-257 และ

พจ. 290-9 หวานเล็กนอยมากท่ีสุด เทากับ 61.53% 

   -  หวานปานกลาง พบวาพันธุ Proc. No. 65-16 

หวานปานกลางมากท่ีสุด เทากับ 61.53% 

   -  หวานมากพบวาพนัธุ พจ. 265-1 และพจ. 166-5 

หวานมากท่ีสุด เทากับ 7.69%
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 4. คุณภาพของหัวมันเทศหลังจากนึ่งและความนิยม

ของผูบริโภค

   -  ไมนิยม พบวาพันธุ แมโจ ไมนิยมมากที่สุด 

เทากับ 84.61% 

   -  นิยมเล็กนอย พบวาพันธุ พจ. 227-6 และพจ.

189-257 นิยมเล็กนอยมากที่สุด เทากับ 46.15% 

   -  นิยมปานกลาง พบวาพันธุ Proc. No. 65-16 

นิยมปานกลางมากท่ีสุด เทากับ 53.84% 

   -  นยิมปานมาก พบวาพนัธุ T.101 นยิมมากทีส่ดุ 

เทากับ 76.92% 

   -  นยิมมากท่ีสดุ พบวาพนัธุ พจ. 265-1 นยิมมาก

ที่สุด เทากับ 23.07%

ตารางท่ี 1 แสดงนํ้าหนักหัวของมันเทศ ป 2552

พันธุ
นําหนักหัว (กิโลกรัม/ไร)

หัวใหญ หัวกลาง หัวเล็ก เฉลี่ย
  1. พจ. 283-31  469.10 dc  266.67 d  241.98 d  325.91 dc

  2. พจ. 265-1  69.10 e  158.02 d  355.55 bdac  194.23 e

  3. พจ. 166-6  261.70 de  261.85 d  360.49 bac  294.69 de

  4. พจ. 227-6  321.00 de  286.42 cd  395.06 dac  334.16 dc

  5. พจ. 226-31  1,032.10 b  232.10 d  355.56b dac  539.92 c

  6. พจ. 189-257  286.40 de  214.98 d  271.61 dc  266.67 e

  7. พจ. 290-9  666.70 c  434.57 cb  320.99 bdc  474.08 d

  8. พจ. 166-5  572.80 de  444.44 b  449.38 ba  488.89 dc

  9. PROC No. 65-16  1,684.00 a  430.88 cb  414.82 bac  843.22 a

 10. พจ. 292-15  1,288.90 b  671.61 a  365.43 bdac  775.31 b

 11. โอกุด  385.20 ce  182.72 d  83.95 e  217.28 e

 12. T.101  1,076.50 b  439.83 b  345.68 bdac  638.68 b

 13. FM37 LININDOK-3  1,279.00 b  513.58 b  503.70 a  765.43 b

 14. แมโจ  390.10 dce  256.99 d  261.73 dc  302.95 de

 CV (%)  25.01  24.18  24.89  22.50
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 ตารางท่ี 2 แสดงนํ้าหนักหัวของมันเทศ ป 2553

วิจารณและสรุปผล 

 จากผลการทดสอบผลผลิตมันเทศเพ่ือบริโภคสด 

ในพืน้ท่ีจงัหวดันครศรีธรรมราช ซึง่ทําการปลูกในพืน้ท่ีนาหลงั

เก็บเกี่ยวขาวในพื้นที่แปลงเกษตรกร พบวาพันธุมันเทศที่ให

ผลผลิตสูง มีปริมาณหัวใหญมาก ทนทานตอสภาพแวดลอม

ในพื้นท่ี ลักษณะคุณภาพเนื้อสีสม ซึ่งจะมีสาร Carotenoid สูง 

เหมาะสมที่จะสงเสริมใหเกษตรกรปลูกในพื้นที่ คือ พันธุ 

T.101 รองลงมาคือพันธุ Fm.37 Linindok3, และ Proc. No. 

6516 สวนพันธุ พจ. 292-15 ใหผลผลิตสูงเปนที่นิยมของ 

ผูบรโิภคแตไมตานทานตอดวงงวงมนัเทศ ซึง่เปนศตัรทูีส่ําคญั

ในพืน้ที ่จงึไมแนะนาํ และไมควรปลูกมนัเทศในฤดฝูนเนือ่งจาก

จะทําใหการลงหัวไมดี 

กิตติกรรมประกาศ 

 งานทดสอบนีจ้ะประสบผลสําเรจ็ไมไดเลยหากมไิดเกษตร

ผูเขารวมโครงการ นางลํายอง โชติพันธ จึงขอขอบพระคุณ 

เปนอยางสูง

พันธุ
(นํ้าหนักหัว/ไร)

หัวใหญ หัวกลาง หัวเล็ก รวม
 1. พจ. 283-31 2,592.60 b 518.50 ed 192.59 j 3,303.7 b

 2. พจ. 265-1 498.80 ed 123.50 f 44.44 def 666.74 d

 3. พจ. 166-6 701.20 be 459.30 cde 311.11 de 1,471.6 c

 4. พจ. 227-6 2,563.00 b 1,204.90 a 360.50 fgh 4,128.4 a

 5. พจ. 226-31 834.60 d 429.60 cde 227.16 efg 1,491.4 bc

 6. พจ. 189-257 409.90 ed 202.50 edf 281.48 hi 893.88 d

 7. พจ. 290-9 780.20 d 414.80 cde 177.78 a 1,372.8 c

 8. พจ. 166-5 237.00 e 730.90 bc 918.52 a 1,886.4 c

 9. PROC No. 65-16 2,107.40 c 1,165.40 a 607.41 b 2,665.4 bc

 10. พจ. 292-15 2,088.90 c 854.3 b 395.06 d 3,338.3 b

 11. T.101 3,150.40 a 987.7 bc 237.04 fgh 4,375.1 a

 12. FM37 LININDOK-3 2,824.70 ab 434.60 cde 513.58 c 3,772.9 b

 13. โอกุด 730.90 ed 232.10 def 113.58 ij 1,076.6 c

 14. แมโจ 434.60 ed 163.00 ef 148.15 hi 745.7d

 CV (%) 18.44 30.66 15.96 19.98
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