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ค าน า 

 มันเทศเป็นพืชอาหารที่มีความส าคัญเป็นอันดับ 7 ของโลก รองจากข้าวโพด ข้าว ข้าวสาลี มันฝรั่ง  
มันส าปะหลัง และถั่วเหลือง โดยในปี พ.ศ. 2558/2559 ประเทศไทยมีพ้ืนที่ปลูกมันเทศ 23,717 ไร่ ผลผลิต 
27,654 ตัน กิโลกรัมต่อไร่ ด้านการวิจัยและพัฒนามันเทศ กรมวิชาการเกษตรโดยสถาบันวิจัยพืชสวนและ
ศูนย์วิจัยเครือข่าย ได้ด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์มันเทศมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ พ.ศ.2528 ถึงปัจจุบัน 
ซึ่ งนักวิจัยที่ท างานทางด้านปรับปรุงพันธุ์มัน เทศมาอย่างต่อเนื่องของศูนย์วิจัยพืชสวนสุ โขทัยคือ               
คุณรักชัย คุรุบรรเจิดจิต ใกล้จะเกษียณอายุราชการ  

ดังนั้น สถาบันวิจัยพืชสวน จึงได้จัดท าองค์ความรู้เรื่อง เทคโนโลยีการผลิตมันเทศ เพ่ือให้ท่านได้
ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ในการปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตต่างๆ ซึ่งมีเนื้อหา
ประกอบด้วยสถานการณ์การผลิต ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ พันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์ การขยายพันธุ์  
การปลูกและการดูแลรักษา ศัตรูพืชและการป้องกันก าจัด การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว  
การแปรรูปและการใช้ประโยชน์ และมาตรฐานมันเทศ เพ่ือเป็นองค์ความรู้ให้นักวิจัยของสถาบันวิจัยพืชสวน
ได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้เพ่ิมมากข้ึน สามารถถ่ายทอดสู่เกษตรกร ผู้ประกอบการและผู้สนใจได้น าไปใช้
ประกอบการวิจัยหรือพัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สถาบันวิจัยพืชสวนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
เอกสารฉบับนี้จะมีประโยชน์แก่นักวิชาการ เกษตรกร ผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไป 

          

       (นายจ ารอง ดาวเรือง) 
          ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยพืชสวน 

30 กันยายน 2559 
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บทที่ 1 

 สถานการณ์การผลิต  
 

มันเทศมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ ว่า Ipomoea batatas (L.) Lam. อยู่ ในวงศ์  Convolvulaceae  
(พืชตระกูลผักบุ้ง) สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วน เป็นพืชที่มีความส าคัญมากชนิดหนึ่ง โดยเฉพาะใน
แถบเอเชียและแอฟริกา มันเทศเป็นแหล่งอาหารที่อุดมไปด้วยสารอาหารหลายชนิด ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต 
เบต้าแคโรทีน วิตามินซี และสารต้านอนุมูลอิสระ ทั้งนี้ ปริมาณสารส าคัญขึ้นกับสีเนื้อมันเทศ ซึ่งมีหลากหลาย
ตั้งแต่ สีขาว ครีม เหลือง ส้ม และม่วง  
 มันเทศมีถิ่นก าเนิดในเขตร้อนแถบอเมริกากลางและอเมริกาใต้ เป็นพืชอาหารที่มีความส าคัญเป็น
อันดับ 7 ของโลก รองจาก ข้าวโพด ข้าว ข้าวสาลี มันฝรั่ง มันส าปะหลัง และถั่วเหลือง สามารถปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมต่างๆ ได้ดี ปลูกง่าย ไม่ต้องดูแลเอาใจใส่มาก สามารถน ามาประกอบอาหารได้หลายชนิด ใน
ประเทศไทย มันเทศใช้ประกอบอาหารทั้งคาวและหวาน เช่น แกงเลียง แกงคั่ว มันทอด มันเชื่อม มันรังนก 
มันไข่นกกระทา มันต้มขิง และใช้ท าไส้ขนมชนิดต่างๆ นอกจากนี้ ทางด้านอุตสาหกรรม  มีการน ามาท าเป็น
แป้ง และอาหารเลี้ยงสัตว์ เช่น สุกร วัวเนื้อ และวัวนม เป็นต้น 
  

1.1 สถานการณ์โลก  
การผลิตมันเทศของโลกส่วนใหญ่อยู่ในประเทศก าลังพัฒนา จากการรายงานพ้ืนที่ปลูกและ

ผลผลิตของมันเทศทั่วโลกของ FAO (2014) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547-2557 พบว่า พ้ืนที่ที่มีการปลูกมันเทศมาก
ที่สุดอยู่ในทวีปเอเชีย รองลงมาเป็นแอฟริกา อเมริกา โอเชียเนีย และยุโรป ตามล าดับ โดยในปี พ.ศ.  2557 มี
พ้ืนทีป่ลูกมันเทศท่ัวโลก 13 ล้านไร่ และผลผลิต 104 ล้านตัน (ภาพท่ี 1 และ 2)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 การผลิตมันเทศของโลก (FAO, 2014) 
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ภาพที่ 2 การผลิตมันเทศแยกตามทวีป (FAO, 2014) 

 
        ทั้งนี้ 5 ประเทศที่มีการผลิตมันเทศมากที่สุดในโลก ได้แก่ ประเทศจีน ไนจีเรีย แทนซาเนีย เอธิโอเปีย 
และอินโดนีเซีย โดยประเทศจีนมีการผลิตมากที่สุดในโลก 70 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 67.7 ของการผลิตมัน
เทศทั่วโลก (ภาพท่ี 3)  ในขณะที่ประเทศสหรัฐอเมริกามีการส่งออกมันเทศมากที่สุดในโลก  
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพที่ 3 ประเทศที่มีการผลิตมันเทศมากที่สุด 5 อันดับแรก (FAO, 2014) 
 

1.2 สถานการณ์ไทย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
มันเทศสามารถปลูกได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทย แหล่งปลูกท่ีส าคัญประกอบด้วย 

- ภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ และสุโขทัย  
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ เลย สุรินทร์ และบุรีรัมย์  
- ภาคกลาง ได้แก่ อยุธยา สุพรรณบุรี และปทุมธานี    
- ภาคใต้ ได้แก่ นครศรีธรรมราช ชุมพร และปัตตานี  

ในปี 2555-2558 มีการน าเข้ามันเทศในรูปแบบต่างๆ มากขึ้นทุกปี โดยมีมูลค่าเพ่ิมจาก 251.67 ล้าน
บาท เป็น 396.35 ล้านบาท จากข้อมูลในปี 2558 มีการน าเข้าจากประเทศลาวมากที่สุด มูลค่ามากกว่า 200 
ล้านบาท รองลงมาคือ เวียดนาม มูลค่า 126.87 ล้านบาท  ส่วนการน าเข้าในรูปแช่แข็ง พบว่า น าเข้ามาจาก

หน่วย: ล้านตัน 
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หลายประเทศ ได้แก่ จีน อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี ลาว และเวียดนาม ส าหรับการส่งออกมันเทศ มีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้นเช่นกัน จากมูลค่า 1,594,030 บาท ในปี 2555 เป็น 6,365,777 บาท ในปี 2558 เนื่องจากมีการ
ส่งออกไปยังประเทศเกาหลี ถึง 6,468,261 บาท (98.90%) และ 6,316,182 บาท (99.22%) ในปี 2557 และ 
2558 ตามล าดับ (กรมศุลกากร, 2559)   

จากข้อมูลการน าเข้า-ส่งออก จะเห็นได้ว่า ประเทศไทยต้องสูญเสียเงินจากการน าเข้ามันเทศสูงมากใน
แต่ละปี ดังนั้น หากมีการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมันเทศให้มีศักยภาพ จะสามารถลดการน าเข้า ช่วยเพ่ิม
การส่งออกและการแข่งขันของประเทศได ้

การตลาด 
มันเทศส่วนใหญ่ใช้บริโภคภายในประเทศ จากการสอบถามผู้ค้ามันเทศที่ตลาดไทเมื่อเดือนสิงหาคม 

2559  พบว่ามีการรับซื้อมันเทศจากแหล่งปลูกต่างๆ เช่น สุพรรณบุรี ราชบุรี เป็นต้น โดยรับซื้อแบบคละ
ขนาด ราคากิโลกรัมละ 10 บาท ในแต่ละวันมีพ่อค้าน าผลผลิตมาจ าหน่ายที่แผงค้าประมาณ 35-50 ตัน แต่ละ
ร้านมีมันเทศขายโดยเฉลี่ยประมาณ 6-8 ตัน/วัน จากนั้นน ามาบรรจุถุงละ 10 กิโลกรัม ราคาถุงละ 150-160 
บาท  มันเทศที่มีขนาดเล็กจะมีราคาลดลงไปถึงหนึ่งเท่าตัว (ถุงละ 70 บาท) ทั้งนี้ ราคาจะขึ้นอยู่กับปริมาณ 
มันเทศที่มีอยู่ในตลาด หากมีปริมาณมันเทศมาก ราคามันเทศจะตกต่ า นอกเหนือจากการรับซื้อจากผู้ผลิต
โดยตรง พ่อค้าบางรายอาจมีการปลูกมันเทศไปด้วย เพ่ือลดความเสี่ยงในกรณีที่มันเทศขาดตลาด นอกจากนี้  
มีการน าเข้ามันเทศญี่ปุ่นจากประเทศเวียดนามด้วย โดยขายเป็นกล่อง กล่องละ 5 กิโลกรัม ราคา 260 บาท 
ซึ่งราคาจะผันแปรไปตามความต้องการของตลาดด้วยเช่นกัน (ชัยยะ; สิทธิพงษ์, ติดต่อส่วนตัว) รวมถึงการ
น าเข้ามันเทศจากประเทศญี่ปุ่นโดยตรง ซึ่งอาจมีราคาจ าหน่ายปลีกต่อกิโลกรัมสูงมากถึง 1,300 บาท 

 
 

 

 

 

 

 

                  

        ภาพที่ 4  การค้ามันเทศในตลาดไท 
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บทที่ 2 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 

ชื่อวิทยาศาสตร์    : Ipomoea  batatas (L.) Lam. 
 วงศ์ (Family)     : Convolvulaceae 
 สกุล (Genus)     : Ipomoea 
 ชนิด (Species)  : batatas  

 มันเทศอยู่ในสกุล Ipomoea มีชื่อสามัญต่างๆ ดังนี้  
- ภาษาสเปน   :-  camote  
- ภาษาฝรั่งเศส  :-  patate douce   
- ภาษาโปรตุเกส  :-  batata doce   
- ภาษาอิตาเลียน  :-  batata dolce  
- ภาษาจีน   :-  hong shu  
- ภาษาอินคา  :-  kumara หรือ apichu  

 มันเทศได้รับการตั้ งชื่อครั้งแรก เมื่อปี  ค .ศ . 1753 โดย Linnaeus ว่า Convolvulus batatas 
อย่างไรก็ตาม ในปี ค.ศ. 1791 Lamarck ได้จ าแนกมันเทศให้อยู่ในพืชสกุล Ipomoea ตามลักษณะของเกสร
ตัวเมียและเกสรตัวผู้ ชื่อของมันเทศจึงเปลี่ยนมาเป็น Ipomoea batatas (L.) Lam. ส่วนใหญ่จะมีเกสรตัวผู้
และเกสรตัวเมียอยู่ภายในดอกเดียวกันแต่ผสมตัวเองมักจะไม่ติดเมล็ด (self-incompatible) (Austin, 1987) 

2.1 ถิ่นก าเนิดและวิวัฒนาการ 
 สันนิษฐานว่ามันเทศมีถิ่นก าเนิดอยู่ในเขตอเมริกากลาง เนื่องจากพบการกระจายพันธุ์มากในเขต
ดังกล่าว ในปี ค.ศ. 1492 โคลัมบัสได้น ามันเทศไปยังยุโรป จากนั้นในคริสตวรรษที่ 16 ชาวโปรตุเกสน ามันเทศ
ไปปลูกในหลายพ้ืนที่ เช่น แอฟริกา เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอินเดีย ในช่วงเดียวกันชาวสเปนน ามันเทศ
จากประเทศเม็กซิโกไปปลูกที่ประเทศฟิลิปปินส์ นอกจากนี้ ยังมีหลักฐานอ่ืนๆ ที่แสดงให้เห็นว่ามีการ
แพร่กระจายของมันเทศไปทุกทวีปของโลก (Loebenstein, 2009)  
 ส าหรับวิวัฒนาการของมันเทศ พบว่า มันเทศเป็น hexaploid มีโครโมโซม 2n = 6x = 90 เชื่อว่ามี
บรรพบุรุษมาจาก Ipomoea trifida ที่มีโครโมโซม 2n = 2x = 30 กับมันเทศป่าที่มีโครโมโซม 2n = 4x = 60 
ซึ่งไม่ทราบแน่ชัดว่าคือพันธุ์ใด ระหว่างที่มีการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส (Meiotic cell division) มีการจับคู่แบบ
สุ่มของโครโมโซม ท าให้มันเทศมีความหลากหลายทางพันธุกรรม (Firon et al., 2009) 

2.2 ความหลากหลายทางชีวภาพ   
ปัจจุบันมันเทศหลายพันธุ์ได้สูญพันธุ์ เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่นิยมปลูกพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูง   

เก็บเกี่ยวเร็ว ศูนย์วิจัยมันฝรั่งระหว่างประเทศ (International Potato Center, CIP) จึงได้รวบรวมพืชในสกุล 
(genus) Ipomoea จากประเทศต่างๆ 2,856 ตัวอย่าง (accession)  ส่วนใหญ่ เป็นพันธุ์ พ้ืนเมือง 785 
ตัวอย่าง พันธุ์ป่า 216 ตัวอย่าง พันธุ์ที่ได้จากการปรับปรุงพันธุ์ 462 ตัวอย่าง เป็นต้น (CIP, 2016) ซ่ึงรวบรวม
จากประเทศเปรูจ านวนมากที่สุดถึง 852 ตัวอย่าง (29.83%)  โดยเป็นตัวอย่างจากประเทศไทย 37 ตัวอย่าง 
(1.30%)  จ าแนกเป็นมันเทศเพียง 7 ตัวอย่าง (ตารางที่ 1)  ซึ่งเก็บรวบรวมไว้ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ เมล็ดพันธุ์ 
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การเก็บรักษาในสภาพเยือกแข็ง เป็นต้น  และได้มีการน าพันธุ์ต่างๆ เหล่านี้ไปใช้ในการ
พัฒนาพันธุ์มันเทศอย่างต่อเนื่อง 
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  ตารางท่ี 1 แหล่งพันธุ์จากประเทศต่างๆ จากฐานข้อมูลของ CIP 
ประเทศ                   จ านวน ร้อยละ 

เปรู  852 29.83 
สเปน  153  5.36 
เม็กซิโก  124  4.34 
สหรัฐอเมริกา  96  3.36 
ปาปัวนิวกินี  73  2.56 
โคลอมเบีย  72  2.52 
ออสเตรเลีย  60  2.10 
เอกวาดอร์  49  1.72 
เคนยา  40  1.40 
สาธารณรัฐโดมินิกัน  40  1.40 
ไทย  37  1.30 
กัวเตมาลา  35  1.23 
เปอร์โตริโก  34  1.19 
โบลิเวีย  31  1.09 
เวเนซุเอลา  24  0.84 
บราซิล  18  0.63 
อินโดนีเซีย  16  0.56 
ไต้หวัน  15  0.53 
คอสตาริกา  15  0.53 
สาธารณรัฐประชาชนจีน  12  0.42 
อ่ืนๆ  365  12.78 
ไม่ระบุ  695  24.33 

 2,856 100.00 
  CIP (2016) 
 
       2.3 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของมันเทศ 
นิสัยการเจริญเติบโต (Growth habit) 

มันเทศเป็นพืชล้มลุก ปลูกได้ตลอดปี  โดยใช้หัวพันธุ์ เถา หรือยอด การเจริญเติบโตของต้นมันเทศ
อาจยืดตั้งสูงชะลูดแบบตั้งตรง หรือก่ึงตั้งตรง หรือทอดยอดในแนวนอน หรือกึ่งทอดยอด (ภาพท่ี 5) 
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ภาพที่ 5 ลักษณะการเจริญเติบโตของมันเทศ (Huaman, 1991) 
 

ระบบราก (Root system) 
 ระบบรากของมันเทศประกอบด้วย 

- รากฝอย (fibrous root)  ท าหน้าที่ดูดน้ า อาหาร และยึดล าต้น   
- รากดินสอ (pencil root)   เป็นรากเล็ก ๆ เรียวแหลมคล้ายดินสอ เกิดขึ้นจากข้อตามล าต้นมี

ความหนาน้อยกว่า 2 เซนติเมตรและมีการสะสมของลิกนิน 
- รากสะสมอาหาร (storage root)  เป็นรากขนาดใหญ่ที่เจริญเติบโตออกทางด้านข้าง  เป็นที่เก็บ

สะสมอาหารหรือผลผลิตที่เกิดจากการสังเคราะห์แสงของพืช ในมันเทศต้นหนึ่ง จะมีรากสะสม
อาหาร ประมาณ 2-10 ราก แตกต่างกันในแต่ละพันธุ์ (ภาพท่ี 6) 

 

 
        ภาพที่ 6  ลักษณะรากของมันเทศ (Huaman, 1991) 

เถาหรือล าต้น (Stem) 
 ต้น (เถา) ของมันเทศ มีลักษณะเป็นรูปทรงกระบอกยาว มีปล้อง (internode) ติดต่อกัน จ านวน
ปล้องขึ้นอยู่กับการเจริญเติบโตของล าต้นและความชื้นในดิน ล าต้นมันเทศที่ตั้งตรง  จะมีความยาวประมาณ  
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1 เมตร ส่วนล าต้นที่เลื้อยไปตามดิน จะมีความยาวประมาณ 2-5 เมตร มันเทศบางพันธุ์ มีล าต้น 2 ลักษณะ 
คือ มีทั้งตั้งตรงและเลื้อยไปตามดิน ภายในต้นเดียวกัน ความยาวของปล้องระหว่าง 1.5-12 เซนติเมตร และ
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.3-0.9 เซนติเมตร มันเทศที่มีข้อถี่มีโอกาสลงหัวได้ดีกว่ามันเทศท่ีมีข้อห่าง (ภาพที่ 7) ล าต้น
ของมันเทศมีหลายสีแตกต่างกันในแต่ละพันธุ์ เช่น เขียว น้ าตาล เขียวจุดม่วง และม่วง มันเทศบางพันธุ์มีขนสั้น  
ตามล าต้นหรือยอดอ่อนด้วย 

 
     ภาพที่ 7 ส่วนต่าง ๆ ของต้นมันเทศ (Huaman, 1991) 
 
ใบ (Leaf) 

 ใบ  ใบเรียงซ้อนกันอยู่บนล าตัน ในรูปแบบที่เรียกว่า 2/5 phyllotaxis (มี 5 ใบต่อ 2 วงรอบล าต้น)  
 ขอบใบหรือริมใบ  อาจหยักเป็นซี่หรือเป็นลอนขึ้นอยู่กับพันธุ์ ที่ฐานใบจะเว้า มี 2 หยัก (lobe) อาจ
เปลี่ยนเป็นเหยียดตรงหรือม้วนเป็นวงกลมก็ได้ รูปทรงของใบมันเทศมีหลายแบบ เช่น กลม (round) รูปไต 
(reniform) รูปหัวใจ (cordate) รูปสามเหลี่ยม (triangular) รูปร่างแหลมคล้ายสามง่าม (hastate) รูปแบบที่
ฐานแยกเป็น 2 หยัก และแบบหยักเกือบแยกออกจากกัน (almost divided lobe)  

การโค้งหรือการหยักของใบมันเทศ จะแตกต่างกัน จากเล็กน้อยจนโค้งมาก การหยักเว้าของขอบใบ
มันเทศแต่ละแบบ จะนับจากเส้นแขนง (vein) ทแยงของเส้นกลางใบที่แยกมาจากก้านใบจนถึงขอบใบ  

รูปแบบการหยักของใบมันเทศมีหลายแบบ เช่น  ไม่มีหยัก (no lateral lobes) หยักน้อยมาก 
(very slight) หยักน้อย (slight) หยักปานกลาง (moderate) หยักลึก (deep) และหยักลึกมาก (very deep) 
อย่างไรก็ตาม  ใบมันเทศที่มีลักษณะเป็นแฉกหรือเป็นหยัก ๆ อาจมีหยักเล็กที่เรียกว่า teeth ด้วย ซึ่งสามารถ
นับได้โดยมีจ านวนหยักตั้งแต่ 1-9 หรือมากกว่า มันเทศบางพันธุ์ แม้จะอยู่บนต้นเดียวกัน จะมีรูปร่างของใบที่
แตกต่างกันไปได้บ้าง (ภาพท่ี  8-10)  
 สีใบ  มีหลายสี แตกต่างกันตามพันธุ์และอายุของใบ  ได้แก่  เขียว  เขียวอ่อน  เหลือง  ม่วง หรือ 
เขียวปนม่วง  บางพันธุ์มีใบอ่อนสีม่วง และเปลี่ยนเป็นสีเขียวเมื่อใบแก่ เป็นต้น    

ขนาดของใบและขนบนใบ  เปลี่ยนไปตามพันธุ์และสภาพแวดล้อม มักมีขนมากบริเวณด้านล่างของ
ผิวใบและเส้นใบ เส้นใบและสีของเส้นใบสามารถใช้ในการจ าแนกพันธุ์ได้ มันเทศบางพันธุ์มีสีม่วงที่เส้นหลังใบ 
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ความยาวของก้านใบของมันเทศแตกต่างกันในแต่ละพันธุ์ ตั้งแต่สั้นมากถึงยาวมาก  เช่นเดียวกับสีของก้านใบ 
ซึ่งมีตั้งแตส่ีเขียว เขียวปนม่วง  และม่วง   

 
  
 ภาพที่ 8   รูปทรงของใบมันเทศ (Huaman, 1991) 

 

          ภาพที่ 9  ลักษณะการหยักของใบมันเทศ (Huaman, 1991) 
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ภาพที่ 10 จ านวนการหยักของใบมันเทศ (Huaman, 1991) 

ดอก (Flower) 
 มันเทศมีการออกดอกเป็นช่อหรือดอกย่อยอยู่ชิดกันเป็นกระจุก (simple cyme) มีก้านช่อดอก 
(peduncle)  แยกแขนงเป็นชั้น ๆ 2-3 ก้าน โดยมีก้านดอก (pedicel)  แตกออกไปจากก้านช่อดอก สีของ
ก้านดอกและก้านช่อดอกมีตั้งแต่สีเขียวถึงสีม่วง   
 ดอกมันเทศเป็นดอกสมบูรณ์เพศ มีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียอยู่ภายในดอกเดียวกัน  ที่ฐานรองดอก   
มีกลีบเลี้ยง (sepal) 5 กลีบ ข้างใน 3 กลีบ ข้างนอก 2 กลีบ  ซึ่งกลีบเลี้ยงนี้ยังคงติดอยู่กับก้านดอก แม้ว่ากลีบ
ดอกแห้งและร่วงหล่นไปแล้ว กลีบดอก (petal) มี 5 กลีบเชื่อมติดกัน โดยทั่วไปดอกมันเทศมีสีม่วงอ่อน ตรง
กลางดอกมีสีแดงถึงม่วง บางพันธุ์มีดอกสีขาว ในส่วนของเกสรตัวผู้ มีก้านชูอับเกสรตัวผู้ (filament) 5 อัน  
อับเกสรตัวผู้ (anther) มีสีขาว เหลือง หรือชมพู  ส่วนเกสรตัวเมีย ประกอบด้วยรังไข่ (ovary) ขนาดใหญ่ 
ภายในรังไข่  มีไข่ 1-2 ใบ บนรังไข่ มีก้านชูเกสรตัวเมีย (style) และยอดเกสรตัวเมีย (stigma) ที่ฐานของรังไข่
มีต่อมสีเหลือง 2 ต่อม ซึ่งบรรจุน้ าหวานส าหรับล่อแมลงมาช่วยผสมพันธุ์ ดอกมันเทศจะเริ่มบานในตอนเช้า
ของแต่ละวัน (ภาพท่ี 11)  

 
    ภาพที่ 11 ส่วนต่าง ๆ ของดอกมันเทศ (Huaman, 1991) 
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ผลและเมล็ด 
 ผลมันเทศมีลักษณะเป็นกระเปาะ (capsule) ผลอ่อนมีสีเขียว ผลแก่มีสีน้ าตาล ภายในผลมีเมล็ด 1-4 
เมล็ด เมล็ดมีรูปร่างแบนเล็กน้อยด้านหนึ่ง อีกด้านหนึ่งนูนโค้ง รูปร่างของเมล็ดไม่สม่ าเสมอ เมล็ดอ่อนสีเขียว 
เมื่อแก่สีน้ าตาลถึงด า เมล็ดมีขนาดประมาณ 0.3 เซนติเมตร ต้นอ่อน (embryo) และ ใบเลี้ยง (cotyledon)  
ถูกห่อหุ้มด้วยเปลือกหุ้มเมล็ด (testa) ที่แข็งและหนามาก ในการเพาะเมล็ด อาจต้องใช้สารเคมีช่วยเพ่ือให้ 
งอกดี เมล็ดพันธุ์มันเทศไม่มีการพักตัว สามารถอยู่ได้หลายปี (ภาพท่ี 12) 
 

 
          ภาพที่ 12 ส่วนต่าง ๆ ของผลและเมล็ดมันเทศ (Huaman, 1991) 

 

หัว (Storage root) 

   หัวมันเทศเป็นรากสะสมอาหารที่แตกจากข้อของเถาที่ปลูกลงดิน   พันธุ์มันเทศที่มีการลงหัวได้ง่าย 
อาจเกิดหัวจากข้อที่สัมผัสกับดินที่มีความชื้นก็ได้ ส่วนของหัวมันเทศท่ีติดกับข้อ เรียกว่า โคนรากติดเถา (root 
stalk)  จะมีตา (bud) ที่เรียกว่า proximal end ส่วนด้านท้ายของหัวจะมีตาเหมือนกัน เรียกว่า distal end 
เมื่อน าหัวมันเทศไปเพาะช า ตาที่อยู่ส่วนโคนรากติดล าต้น จะพัฒนาเจริญเป็นยอดมันเทศจ านวนมากได้
รวดเร็วกว่าตาที่อยู่ตอนท้ายของหัว (ภาพท่ี 13) 

 
        ภาพที่ 13  ส่วนต่าง ๆ ของหัวมันเทศ (Huaman, 1991) 
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ส่วนต่าง ๆ ภายในหัว  มันเทศประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ได้แก่  ผิว (skin) เนื้อเยื่อชั้นนอก (exocarp) 
และเนื้อเยื่อเจริญพ้ืนฐาน (cortex) อยู่ตามขอบของหัวมันเทศ ซึ่งจะมีความหนาหรือบางแตกต่างกันในแต่ละพันธุ์ 
ต่อจากนั้นจะพบวงเนื้อเยื่อเจริญ (cambium ring) และเนื้อหรือส่วนสะสมอาหารด้านใน (central 
parenchyma) อยู่ตรงกลางหัว ตามล าดับ (ภาพที่ 14)  ยางสีขาวภายในหัวมันเทศอยู่ในเซลล์ parenchyma  
ปริมาณยางขึ้นกับพันธุ์ อายุและความชื้นในดิน เช่น อายุน้อยจะมียางมาก ยางที่เกิดขึ้นหลังถูกตัดจะ
เปลี่ยนเป็นสีด าอย่างรวดเร็วเมื่อท าปฏิกิริยากับอากาศ   

 
 ภาพที่ 14 ส่วนต่าง ๆ ภายในหัวมันเทศ (Huaman, 1991) 
 

รูปแบบการจัดเรียงตัวของหัวมันเทศ โดยทั่ว ๆ ไป หัวมันเทศจะรวมกันเป็นกลุ่ม ๆ รอบเถา เมื่อ
พิจารณาความยาวของโคนรากติดเถา และกลุ่มของรากสะสมอาหาร สามารถแบ่งการจัดเรียงของหัวมันเทศได้ 
4 แบบ ได้แก่ closed cluster กลุ่มหัวเกิดจากข้อเดียวกัน และอยู่ติดกันเพราะมีโคนรากติดเถาสั้น open 
cluster กลุ่มหัวเกิดจากข้อเดียวกัน แต่อยู่ใกล้ชิดกัน เพราะมีโคนรากติดเถาค่อนข้างยาว disperse ซึ่งเป็น
กลุ่มหัวที่เกิดจากหลายข้อจึงอยู่ห่างกันเล็กน้อย และ very disperse ที่มีหัวที่เกิดจากหลายข้อกระจายอยู่ห่าง
กัน (ภาพท่ี 15) 

 
ภาพที่ 15   การจัดเรียงตัวของหัวมันเทศ (Huaman, 1991) 

ลักษณะของผิว (skin) ของหัวมันเทศ พ้ืนผวิของหัวมันเทศอาจจะเรียบ ขรุขระ เป็นรอยทางยาว หรือ
หยักเป็นช่วง ๆ ที่ผิว แล้วแต่พันธุ์ เนื่องจากอาจมีรอยแตกของเซลล์ผิว (lenticel)  หรือตุ่มเล็ก ๆ เป็นทางยาว 
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รูปร่างของหัว   รูปร่างของหัวมีความแตกต่างกัน เช่น กลม (round) กลมร ี(round elliptic) รี (elliptic)  
ไข่ (ovate)  ไข่หัวกลับ (obovate)  ทรงกระบอก (oblong)  ทรงกระบอกยาว (long oblong)  ทรงยาวรี (long 
elliptic) และ ทรงยาวไม่แน่นอน (long irregular or curved) (ภาพที่ 16) 

 
 

ภาพที่ 16 รูปทรงของหัวมันเทศ (Huaman, 1991) 
 

สีผิวและสีเนื้อของหัวมันเทศ สีผิวของหัวมันเทศมีหลากหลาย เช่น ขาว ครีม เหลือง ส้ม ส้มอม
น้ าตาล ชมพู แดง ม่วง ส่วนสีของเนื้อมันเทศมีหลายสีเช่นกัน แต่มีสีหลักจ านวน 4 สี คือ ขาว เหลือง  ส้ม  
และม่วง  โดยอาจพบเพียงสีเดียวหรือหลายสีกระจายอยู่ในเนื้อมันเทศหัวเดียวกัน (Huaman, 1991)  

รูปแบบการกระจายของสีที่ 2 หรือ 3 ในเนื้อมันเทศ จ าแนกได้ 9 ลักษณะ คือ  
1) เป็นวงแคบ ๆ ใน cortex (narrow ring in cortex)  
2) เป็นวงใหญ่หรือหนาขึ้นใน cortex (broad ring in cortex)  
3) เป็นจุด ๆ ตรงกลาง (scattered spots)  
4) เป็นวงแหวนแคบ ๆ ตรงกลางหัว (narrow ring in flesh)  
5) เป็นวงแหวนหนาขึ้นตรงกลางหัว (broad ring in flesh)  
6) เป็นวงแหวนหนาสองวงซ้อนกันตรงกลางหัว (ring and orher areas flesh)  
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7) เป็นส่วนหนาทึบในแนวตั้ง (in longitudinal sections)  
8) เป็นส่วนหนาทึบคลุมด้านในของเนื้อมันเทศ (covering most of the flesh) และ 
9) เป็นส่วนหนาทึบคลุมเนื้อในแนวขวางทั้งหมด (covering all flesh)                     

ดังแสดงใน (ภาพที่ 17) 
 

 
ภาพที่ 17 ลักษณะการแพร่กระจายของสีที่สองของเนื้อมันเทศ (Huaman, 1991) 
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บทที่ 3 

พันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์ 
 
การปรับปรุงพันธุ์มันเทศ ท าให้มันเทศที่ปลูกในปัจจุบันมีผลผลิตสูงและคุณภาพตรงตามความต้องการ

ของผู้บริโภค รวมถึงมีคุณค่าทางโภชนาการสูงหรือมีสมบัติเป็นโภชนะเภสัช (nutraceutical) เช่น มีสารเบต้า
แคโรทีน (beta-carotene) ช่วยบ ารุงสายตา เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย และลดความเสี่ยงต่อการ
เกิดโรคต่าง ๆ หรือสารแอนโทไซยานิน (anthocyanin) ที่ต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant) ชะลอความเสื่อม
ของเซลล์ ลดอัตราเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและเส้นเลือดอุดตันในสมอง เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุง
พันธุ์ให้มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมแปรรูป เช่น มีปริมาณแป้งสูง เจริญเติบโตและให้ผล
ผลิตเร็ว ต้านทานต่อโรคหรือแมลง เก็บเกี่ยวง่าย เป็นต้น หรือใช้เป็นวัตถุดิบส าหรับอาหารสัตว์ซึ่งใช้ได้ทั้งเถา
และหัวมันเทศ พันธุ์มันเทศที่มีความส าคัญและน่าสนใจมีดังนี้ 
 3.1 พันธุ์ต่างประเทศ   

3.1.1 พันธุ์ Xushu 18  นิยมปลูกมากในสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นพันธุ์ที่ทนต่อการขาดน้ า 
ต้านทานโรครากเน่าหรือหัวเน่า แต่อ่อนแอต่อไส้เดือนฝอยและโรคเน่าด า หัวรูปรี  ผิวสีแดง เนื้อสีขาวและมีสี
ม่วงเป็นวงๆ กระจายอยู่ มีแป้ง 11-15 เปอร์เซ็นต์ น้ าหนักแห้ง 25 เปอร์เซ็นต์ เหมาะส าหรับใช้เลี้ยงสัตว์และ
ผลิตแป้ง  

3.1.2 พันธุ์ Nanshu 88 นิยมปลูกในสาธารณรัฐประชาชนจีนรองจากพันธุ์ Xushu 18   ทน
แล้ง แต่อ่อนแอต่อโรครากเน่าหรือหัวเน่า โรคเน่าด า และไส้เดือนฝอย  มีแป้ง 12-18 เปอร์เซ็นต์ น้ าหนักแห้ง  
24-30 เปอร์เซ็นต์ 

3.1.3 พันธุ์ SQ27  นิยมปลูกในประเทศอินโดนีเซีย น าเข้ามาจากประเทศเปอร์โตริโก ผิวและ
เนี้อมีสีครีม ใช้ในการบริโภคสด   

3.1.4 พันธุ์ Tanzania นิยมปลูกในประเทศอูกานดาและบางประเทศในทวีปแอฟริกา เช่น 
แทนซาเนีย เคนยา มาลาวี และแซมเบีย ต้านทานต่อไวรัส (Sweetpotato Virus Disease, SPVD) แต่
อ่อนแอต่อด้วงงวงมันเทศ หัวรูปไขห่ัวกลับ  ผิวและเนื้อมีสีเหลืองอ่อน น้ าหนักแห้ง 32 เปอร์เซ็นต ์

3.1.5 พันธุ์ Beauregard นิยมปลูกในประเทศสหรัฐอเมริกา ปลูกประมาณ 60-65 เปอร์เซ็นต์
ของพ้ืนที่ปลูกทั้งหมด ต้านทานต่อโรครากเน่า แต่อ่อนแอต่อไส้เดือนฝอยและโรคเน่าเละ ผลทรงรี ผิวสีชมพู
อ่อน เนื้อสีส้ม  

3.1.6 พันธุ์ Covington นิยมปลูกในประเทศสหรัฐอเมริกา รองจากพันธุ์ Beauregard  ปลูก
ประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ของพ้ืนที่ปลูกทั้งหมด  ต้านทานต่อโรครากเน่า ต้านทานต่อไส้เดือนฝอยปานกลาง ผล
ทรงรี ผิวสีชมพูอ่อน เนื้อสีส้ม  
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ภาพที่ 18 ลักษณะมันเทศพันธุ์ Xushu 18 และ Beauregard  (Carpena, 2009)           

3.1.7 พันธุ์ Beni Haruka นิยมปลูกในประเทศญี่ปุ่น หัวสีแดง เนื้อสีเหลืองละเอียด นิยมน ามา
รับประทานโดยการเผาหรือนึ่ง คุณภาพการบริโภคดีเยี่ยม เนื้อนุ่ม หอม รสหวานจัดคล้ายน้ าผึ้ง 

 

 

ภาพที่ 19 ลักษณะมันเทศพันธุ ์Beni Haruka 
 
3.2 พันธุ์ไทย 

 มันเทศที่ปลูกในประเทศไทยระยะแรก ส่วนใหญ่น าเข้าจากต่างประเทศโดยหน่วยงานราชการ และ
ปลูกทดสอบจนได้พันธุ์ที่เหมาะสม ปรับตัวและให้ผลผลิตดี ก่อนเผยแพร่ไปสู่เกษตรกรและมีการปลูกต่อเนื่อง
เป็นเวลานาน จนเป็นพันธุ์พ้ืนเมืองของแต่ละท้องถิ่น ได้แก่ พันธุ์โอกุด ไทนุง นิโกร ต่อเผือก แม่โจ้ อีดก  
มันไข่สุโขทัย มันไข่นคร ขาวใบโพธิ์ ต่อมา กรมวิชาการเกษตรโดยศูนย์วิจัยพืชสวนพิจิตร สถาบันวิจัยพืชสวน 
(ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2) เป็น
ศูนย์วิจัยหลักในการวิจัยและพัฒนาพันธุ์มันเทศมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 จนถึงปัจจุบัน ได้แผยแพร่พันธุ์ต่าง ๆ สู่

พันธุ์ Xushu 18 พันธุ์ Beauregard 

http://www.visit-oita.jp/img/oita/gourmet/fisheries/img_kanta.jpg 
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เกษตรกรจ านวนมาก เช่น พันธุ์พิจิตร 1  พจ.091 พจ.113-7  พจ.115-1 พจ.117-5  พจ.98-6   พจ.65-3  
พจ.129-6 และ พจ.96-41 นอกจากนี้ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัยเป็นอีกหนึ่งศูนย์วิจัยฯที่มีบทบาทส าคัญในการ
ปรับปรุงพันธุ์มันเทศ ปัจจุบันได้เผยแพร่พันธุ์ สท.03 และ สท.18 โดยมันเทศท่ีมีความส าคัญหรือปลูกมากของ
ไทย เมื่อแบ่งกลุ่มตามสีเนื้อมีพันธุ์ต่าง ๆ ดังนี้ 

- กลุ่มเนื้อสีขาว 
1. พันธุ์แม่โจ้ หรือพันธุ์เชียงใหม่ หรือพันธุ์ปากช่อง หรือมันแดง เป็นพันธุ์ท้องถิ่นของจังหวัด

เชียงใหม ่

ลักษณะประจ าพันธุ์ 
หัว  : หัวมีผิวสีแดง  รูปทรงยาวรี   ขนาดของหัวเฉลี่ยกว้าง 4.5 เซนติเมตร ยาว 16  

เซนติเมตร  เนื้อสีขาว เก็บเก่ียวยาก เนื่องจากหัวเจริญเติบโตในแนวดิ่ง    
เถา  : สีเขียว เส้นผ่าศูนย์กลางของล าต้นเฉลี่ย 0.4 เซนติเมตร ความยาวปล้องเฉลี่ย 4.5  

เซนติเมตร ล าต้นยาวประมาณ 250 เซนติเมตร 
ใบ  : ใบเป็นรูปหัวใจ ใบอ่อนสีเขียว ใบแก่สีเขียว ขนาดของใบเฉลี่ย กว้าง 6.5 เซนติเมตร  

ยาว 8.5 เซนติเมตร 
ดอก  : สีม่วง 
ผล  : ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่สีน้ าตาล 
เมล็ด  : เมล็ดอ่อนสีขาว เมล็ดแก่สีน้ าตาลด า 
อายุเก็บเก่ียว : ประมาณ 120 วัน 
ผลผลิต  : เฉลี่ย 2,100 กิโลกรัมต่อไร่  
คุณภาพ  : แป้ง 26.3 เปอร์เซ็นต์ น้ าหนักแห้ง 36.1 เปอร์เซ็นต ์เหมาะส าหรับการบริโภคสด 
พ้ืนที่แนะน า : ปลูกได้ทุกภาคของประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ พิจิตร สุรินทร์ บุรีรัมย์  
   ศรีสะเกษ และพระนครศรีอยุธยา เป็นต้น ดินที่เหมาะสมเป็นดินร่วนปนทราย  

           2. พันธุ์อีดก  เป็นพันธุ์ท้องถิ่นของจังหวัดสุโขทัย 

ลักษณะประจ าพันธุ์ 
หัว  : หัวมีผิวสีน้ าตาล รูปทรงยาวรี ขนาดของหัวเฉลี่ยกว้าง 5 เซนติเมตร ยาว 16  

เซนติเมตร เนื้อสีขาว 
ล าต้น  : สีเขียว เส้นผ่าศูนย์กลางล าต้นเฉลี่ย 0.3 เซนติเมตร ความยาวปล้องเฉลี่ย 4.5  

เซนติเมตร ล าต้นยาวประมาณ 300 เซนติเมตร 
ใบ  : ใบหยักเป็นพู ใบอ่อนสีม่วง ใบแก่สีเขียว ขนาดของใบเฉลี่ยกว้าง 5.5 เซนติเมตร  

ยาว 8.5 เซนติเมตร 
ดอก  : สีม่วง เป็นพันธุ์ที่ออกดอกน้อยมาก 
ผล  : ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่สีน้ าตาล 
เมล็ด  : เมล็ดอ่อนสีขาว เมล็ดแก่สีน้ าตาลด า 
อายุเก็บเก่ียว : ประมาณ 120 วัน 
ผลผลิต  : เฉลี่ย 1,500 กิโลกรัมต่อไร่ 
คุณภาพ  : แป้ง 24.6 เปอร์เซ็นต์ น้ าหนักแห้ง 39.9 เปอร์เซ็นต ์เหมาะส าหรับการบริโภคสด 
พ้ืนที่แนะน า : ปลูกได้ดีในเขตจังหวัดสุโขทัยและพิจิตร ดินที่เหมาะสมเป็นดินร่วนปนทราย 
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3. พันธุ์ พจ.129-6 เป็นมันเทศที่ปรับปรุงพันธุ์ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนพิจิตร กรมวิชาการเกษตร ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2536 เป็นต้นมา จากการผสมข้ามระหว่างพันธุ์อีดกกับพันธุ์ UPL SP-4 

ลักษณะประจ าพันธุ์ 
หัว  : หัวมีผิวสีขาว รูปทรงไข ่ตอนปลายกว้าง ขนาดของหัวเฉลี่ยกว้าง 5.5 เซนติเมตร  

ยาว 16.5 เซนติเมตร เนื้อสีขาว 
ล าต้น  : สีเขียว  เส้นผ่าศูนย์กลางของล าต้นเฉลี่ย 0.5 เซนติเมตร ความยาวปล้องเฉลี่ย  

4.5 เซนติเมตร ล าต้นยาวประมาณ 250 เซนติเมตร 
ใบ  : ใบ หยักเป็นพู ใบอ่อนและใบแก่มีสีเขียว ขนาดของใบเฉลี่ยกว้าง 6.5 เซนติเมตร  

ยาว 8.5 เซนติเมตร 
ดอก  : สีม่วง 
ผล  : ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่สีน้ าตาล 
เมล็ด  : เมล็ดอ่อนสีขาว เมล็ดแก่สีน้ าตาลด า 
อายุเก็บเก่ียว : ประมาณ 120 วัน 
ผลผลิต  : เฉลี่ย 3,110 กิโลกรัมต่อไร่ 
คุณภาพ  : แป้ง 21.3 เปอร์เซ็นต์ น้ าหนักแห้ง 31.5 เปอร์เซ็นต ์
พ้ืนที่แนะน า      : ปลูกได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทย ทั้งฤดูฝนและฤดูแล้ง ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ 

เชียงราย สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร เลย หนองคาย ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ ระยอง 
ตราด ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี พัทลุง และนครศรีธรรมราช ดินที่
เหมาะสมเป็นดินร่วนปนทราย 

ลักษณะดีเด่น     : ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์อีดกท้ังฤดูฝนและฤดูแล้ง ประมาณ 77 เปอร์เซ็นต์  
   
 
 
 
 
 
 
 
                 
       ภาพที ่20 มันเทศกลุ่มเนื้อสีขาว พันธุ์แม่โจ้ (ซ้าย) และพันธุ์อีดก (ขวา) 
 

- กลุ่มเนื้อสีเหลือง 

4. พันธุ์ขาวใบโพธิ์ เป็นพันธุ์ท้องถิ่นของจังหวัดพัทลุง 
ลักษณะประจ าพันธุ์ 
หวั  : หัวมีผิวสีขาว  รูปทรงแบบไข่กลับ ขนาดของหัวเฉลี่ย กว้าง 4.7 เซนติเมตร  

ยาว 15 เซนติเมตร เนื้อเหลือง 
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ล าต้น  : สีเขียว เส้นผ่าศูนย์กลางของล าต้นเฉลี่ยกว้าง 0.45 เซนติเมตร  
   ความยาว ปล้องประมาณ 4.5 เซนติเมตร ล าต้นยาวประมาณ 200 เซนติเมตร 
ใบ  : ใบรูปหัวใจ ใบอ่อนและใบแก่สีเขียว ขนาดของใบเฉลี่ยกว้าง 6.5 เซนติเมตร  

ยาว 8.5 เซนติเมตร 
ดอก  : สีม่วง 
ผล  : ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่สีน้ าตาล 
เมล็ด  : เมล็ดอ่อนสีขาว เมล็ดแก่สีน้ าตาลด า 
อายุเก็บเก่ียว : ประมาณ 120 วัน 
ผลผลิต  : เฉลี่ย 1,500 กิโลกรัมต่อไร่ 
คุณภาพ  : แป้ง 24.3 เปอร์เซ็นต์ น้ าหนักแห้ง  36.0 เปอร์เซ็นต ์
พ้ืนที่แนะน า : ปลูกได้ดีในเขตจังหวัดพัทลุง ดินที่เหมาะสมเป็นดินร่วนปนทราย 

5. พันธุ์มันไขน่คร เป็นพันธุ์ท้องถิน่ของจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ลักษณะประจ าพันธุ์ 
หัว  : หัวมีผิวสีแดง  รูปทรงยาวรี  ขนาดของหัวเฉลี่ยกว้าง 4.5 เซนติเมตร  

ยาว 15.5 เซนติเมตร เนื้อเหลือง 
ล าต้น  : สีเขียว เส้นผ่าศูนย์กลางของล าต้นเฉลี่ยกว้าง 0.4 เซนติเมตร ความยาวปล้องเฉลี่ย  

4.5 เซนติเมตร ล าต้นยาวประมาณ 250 เซนติเมตร 
ใบ  : ใบรูปหัวใจ ใบอ่อนและใบแก่สีเขียว ขนาดของใบเฉลี่ยกว้าง 6.5 เซนติเมตร  

ยาว 8.5 เซนติเมตร 
ดอก  : สีม่วง 
ผล  : ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่สีน้ าตาล 
เมล็ด  : เมล็ดอ่อนสีขาว เมล็ดแก่สีน้ าตาลด า 
อายุเก็บเก่ียว : ประมาณ 120 วัน 
ผลผลิต  : เฉลี่ย 2,200 กิโลกรัมต่อไร่ 
คุณภาพ  : แป้ง 20.2 เปอร์เซ็นต์ น้ าหนักแห้ง 29.3 เปอร์เซ็นต ์
พ้ืนที่แนะน า : ปลูกได้ดีในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ดินที่เหมาะสมเป็นดินดินร่วนปนทราย  

6. พันธุ์มันไข่ หรือพันธุ์มันไข่สุโขทัย เป็นพันธุ์ท้องถิ่นของจังหวัดสุโขทัย 

ลักษณะประจ าพันธุ์ 
หัว  : หัวมีผิวสีน้ าตาล  รูปทรงยาวรี   ขนาดของหัวเฉลี่ยกว้าง 3.5 เซนติเมตร  

ยาว 14 เซนติเมตร เนื้อสีเหลืองส้ม 
ล าต้น  : สีเขียว  เส้นผ่าศูนย์กลางของล าต้นเฉลี่ยกว้าง 0.4 เซนติเมตร ความยาว 
    ปล้องเฉลี่ย 2.5 เซนติเมตร ล าต้นยาวประมาณ 150 เซนติเมตร 
ใบ  : ใบหยักเป็นพู   ใบอ่อนสีเขียวอ่อน ใบแก่สีเขียว ขนาดของใบ   
   เฉลี่ยกว้าง 8.5 เซนติเมตร ยาว 10.5 เซนติเมตร 
ดอก  : สีม่วง 
ผล  : ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่สีน้ าตาล 
เมล็ด  : เมล็ดอ่อนสีขาว เมล็ดแก่สีน้ าตาลด า 
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อายุเก็บเก่ียว : ประมาณ 120 วัน 
ผลผลิต  : เฉลี่ย 1,200 กิโลกรัมต่อไร่ 
คุณภาพ  : แป้ง 21.5 เปอร์เซ็นต์ น้ าหนักแห้ง 31.3 เปอร์เซ็นต ์
พ้ืนที่แนะน า : ปลูกได้ดีในเขตจังหวัดสุโขทัย และพิจิตร ดินที่เหมาะสมเป็นดินร่วนปนทราย 

7. พันธุ์โอกุดหรือมันเกษตร เป็นพันธุ์ที่น าเข้ามาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักแห่งเอเชีย (AVRDC)   
ลักษณะประจ าพันธุ์ 
หัว   : หัวมีผิวสีแดง  รูปไข่  ขนาดของหัวเฉลี่ยกว้าง 8  เซนติเมตร ยาว 20 เซนติเมตร        

เนื้อสีเหลือง 
ล าต้น  : สีเขียว เส้นผ่าศูนย์กลางล าต้นเฉลี่ย 0.4 เซนติเมตร ความยาวปล้องเฉลี่ย 4.5  

เซนติเมตร ล าต้นยาวประมาณ 250 เซนติเมตร 
ใบ  :  ใบรูปหัวใจ ใบอ่อนสีม่วง ใบแก่สีเขียว ขนาดของใบเฉลี่ยกว้าง 9.5 เซนติเมตร           

ยาว 12.5 เซนติเมตร 
ดอก  : สีม่วง 
ผล  : ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่สีน้ าตาล 
เมล็ด   : เมล็ดอ่อนสีขาว เมล็ดแก่สีน้ าตาลด า 
อายุเก็บเก่ียว :  ประมาณ 150-180 วัน 
ผลผลิต   : เฉลี่ย 4,500 กิโลกรัมต่อไร่ 
คุณภาพ  :  แป้ง 22.6 เปอร์เซ็นต์ น้ าหนักแห้ง 31.8 เปอร์เซ็นต ์
พ้ืนที่แนะน า : ปลูกได้ดีเฉพาะในเขตภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี สุพรรณบุรี นครปฐม 
   กาญจนบุรี และราชบุรี ดินที่เหมาะสมเป็นดินร่วนปนเหนียว 

8. พันธุ์ไทนุงหรือพันธุ์อีกา เป็นพันธุ์ที่น าเข้ามาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักแห่งเอเชีย  (AVRDC)  

ลักษณะประจ าพันธุ์ 
หัว : หัวมีผิวสีน้ าตาล หัวยาวรี ขนาดของหัวเฉลี่ยกว้าง 5.0 เซนติเมตร ยาว 16  

เซนติเมตร เนื้อสีเหลืองส้ม 
ล าต้น  :  สีม่วง เส้นผ่าศูนย์กลางของล าต้นเฉลี่ย 0.5 เซนติเมตร ความยาวปล้องเฉลี่ย 4.5  

เซนติเมตร ล าต้นยาวประมาณ 250 เซนติเมตร 
ใบ : ใบ หยักเป็นพู  ใบอ่อนสีม่วง ใบแก่สีเขียว ขนาดของใบเฉลี่ยกว้าง 6.5 เซนติเมตร             

ยาว 7.5 เซนติเมตร 
ดอก  : สีม่วง 
ผล  : ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่สีน้ าตาล 
เมล็ด  : เมล็ดอ่อนสีขาว เมล็ดแก่สีน้ าตาลด า 
อายุเก็บเก่ียว : ประมาณ 120 วัน 
คุณภาพ  : แป้ง 20.6 เปอร์เซ็นต์  น้ าหนักแห้ง 30.3 เปอร์เซ็นต ์ 
พ้ืนที่แนะน า : ปลูกได้ทุกภาคของประเทศไทยทั้งฤดูฝนและฤดูแล้ง ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่  
   พิจิตร เลย หนองคาย ศรีสะเกษ ตราด ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา และ 
   นครศรีธรรมราช เป็นต้น ดินที่เหมาะสม เป็นดินร่วนปนทราย 
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9. พันธุ์ พจ.091 เป็นพันธุ์ที่ปรับปรุงพันธุ์ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนพิจิตร กรมวิชาการเกษตร ตั้งแต่ปี 

พ.ศ. 2528 เป็นต้นมา 

ลักษณะประจ าพันธุ์ 
หัว : หัวมีผิวสีแดง หัวยาวรี ขนาดของหัวเฉลี่ยกว้าง 5 เซนติเมตร ยาว 18 เซนติเมตร  

เนื้อสีเหลือง 
ล าต้น  : สีเขียว เส้นผ่าศูนย์กลางของล าต้นเฉลี่ย 0.4 เซนติเมตร ความยาวปล้อง 4.5  

เซนติเมตร ล าต้นยาวประมาณ 200 เซนติเมตร 
ใบ : ใบ รูปหัวใจ ใบอ่อนสีเขียวม่วง ใบแก่สีเขียว ขนาดของใบเฉลี่ยกว้าง 7 เซนติเมตร     

ยาว 9 เซนติเมตร 
ดอก  : สีม่วง 
ผล  : ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่สีน้ าตาล 
เมล็ด  : เมล็ดอ่อนสีขาว เมล็ดแก่สีน้ าตาลด า 
อายุเก็บเก่ียว : ประมาณ 120 วัน 
ผลผลิต  : เฉลี่ย 3,200 กิโลกรัมต่อไร่ 
คุณภาพ  : แป้ง 21.9 เปอร์เซ็นต์ น้ าตาล 7.7 เปอร์เซ็นต์ น้ าหนักแห้ง 33.9 เปอร์เซ็นต ์
พ้ืนที่แนะน า      : ปลูกได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทย ทั้งฤดูฝนและฤดูแล้ง ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่  

เชียงราย สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร เลย หนองคาย ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 
ระยอง ตราด ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี และนครศรีธรรมราช เป็น
ต้น ดินที่เหมาะสมเป็นดินร่วนปนทราย 

         10. พันธุ์ พจ.113-7  ปรับปรุงพันธุ์ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนพิจิตร กรมวิชาการเกษตร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 
เป็นต้นมา จากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างพันธุ์แม่โจ้กับพันธุ์มันไข่สุโขทัย 

ลักษณะประจ าพันธุ์ 
หัว  : หัวมีผิวสีแดง หัวยาวรี ขนาดของหัวเฉลี่ยกว้าง 4.5 เซนติเมตร ยาว16 เซนติเมตร  

เนื้อเหลือง 
ล าต้น  : สีเขียว เส้นผ่าศูนย์กลางล าต้นเฉลี่ยกว้าง 0.4 เซนติเมตร ความยาวปล้อง 4.5  

เซนติเมตร และ ล าต้นยาวประมาณ 200 เซนติเมตร 
ใบ  : ใบ รูปหัวใจ ใบอ่อนสีเขียวอ่อน ใบแก่สีเขียว ขนาดของใบเฉลี่ยกว้าง 6.5 เซนติเมตร       

ยาว 8.5 เซนติเมตร 
ดอก  : สีม่วง 
ผล  : ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่สีน้ าตาล 
เมล็ด  : เมล็ดอ่อนสีขาว เมล็ดแก่สีน้ าตาลด า 
อายุเก็บเก่ียว : ประมาณ 90 วัน 
ผลผลิต  : เฉลี่ย 2,710 กิโลกรัมต่อไร่ 
คุณภาพ  : แป้ง 28.3 เปอร์เซ็นต์ น้ าตาล 0.6 เปอร์เซ็นต์ และมีน้ าหนักแห้ง 35.4 เปอร์เซ็นต ์
พ้ืนที่แนะน า      : ปลูกได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทยทั้งฤดูฝนและฤดูแล้ง ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ 

เชียงราย สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร เลย หนองคาย ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 
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นครราชสีมา ปราจีนบุรี สระแก้ว ระยอง ตราด พระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี และ
นครศรีธรรมราช ดินที่เหมาะสมเป็นดินร่วนปนทราย 

ลักษณะดีเด่น     : ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์อีกาท้ังฤดูฝนและฤดูแล้ง ประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์  

11. พันธุ์ พจ.115-1 ปรับปรุงพันธุ์ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนพิจิตร กรมวิชาการเกษตร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 
เป็นต้นมา จากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างพันธุ์มันไข่สุโขทัยกับพันธุ์ พจ.091 

ลักษณะประจ าพันธุ์ 
หัว  : หัวมีผิวสีแดง หัวยาวรี ขนาดของหัวเฉลี่ยกว้าง 5.0 เซนติเมตร ยาว 16 เซนติเมตร  

เนื้อสีเหลืองส้ม 
ล าต้น  : สีเขียว เส้นผ่าศูนย์กลางล าต้นเฉลี่ยกว้าง 0.5 เซนติเมตร ความยาวปล้องเฉลี่ย 4.5  

เซนติเมตร ล าต้นยาวประมาณ 175 เซนติเมตร 
ใบ                : ใบหยักเป็นพู ใบอ่อนสีม่วง ใบแก่สีเขียว ขนาดของใบเฉลี่ยกว้าง 6.5 เซนติเมตร ยาว 

8.5 เซนติเมตร 
ดอก  : สีม่วง 
ผล  : ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่สีน้ าตาล 
เมล็ด  : เมล็ดอ่อนสีขาว เมล็ดแก่สีน้ าตาลด า 
อายุเก็บเก่ียว : ประมาณ 90 วัน 
ผลผลิต  : เฉลี่ย 3,500 กิโลกรัมต่อไร่ 
คุณภาพ  : แป้ง 25.1 เปอร์เซ็นต์ น้ าตาล 5.5 เปอร์เซ็นต์ และน้ าหนักแห้ง 29.4 เปอร์เซ็นต ์
พ้ืนที่แนะน า      : ปลูกได้ทั้งฤดูฝนและฤดูแล้ง ทั่วทุกภาคของประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ 

เชียงราย สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร เลย หนองคาย ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 
สระแก้ว ตราด ระยอง พระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี พัทลุง และนครศรีธรรมราช 
ดินที่เหมาะสมเป็นดินร่วนปนทราย 

ลักษณะดีเด่น : ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์มันไข่สุโขทัยทั้งฤดูฝนและฤดูแล้ง 94 เปอร์เซ็นต์  

 12. พันธุ์ พจ.117-5 ปรับปรุงพันธุ์ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนพิจิตร กรมวิชาการเกษตร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 
เป็นต้นมา จากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างพันธุ์นิโกรกับพันธุ์แม่โจ้ 

ลักษณะประจ าพันธุ์ 
หัว  : หัวมีผิวสีน้ าตาล  หัว ยาวรี ขนาดของหัวเฉลี่ยกว้าง 4.5 เซนติเมตร  

ยาว 16 เซนติเมตร เนื้อสีเหลืองส้ม 
ล าต้น : สีเขียวมีจุดม่วง  เส้นผ่าศูนย์กลางล าต้นเฉลี่ย 0.4 เซนติเมตร ความยาวปล้องเฉลี่ย      

4.5 เซนติเมตร ล าต้นยาวประมาณ 200 เซนติเมตร 
ใบ                  : ใบ หยักเป็นพู ใบอ่อนสีม่วง ใบแก่สีเขียว ขนาดของใบเฉลี่ยกว้าง 6.5 เซนติเมตร        

ยาว 8.5 เซนติเมตร 
ดอก  : สีม่วง 
ผล  : ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่สีน้ าตาล 
เมล็ด  : เมล็ดอ่อนสีขาว เมล็ดแก่สีน้ าตาลด า 
อายุเก็บเก่ียว : ประมาณ 120 วัน 
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ผลผลิต  : เฉลี่ย 3,000 กิโลกรัมต่อไร่ 
คุณภาพ  : แป้ง 25 เปอรเ์ซ็นต์ น้ าตาล 2.1 เปอร์เซ็นต์ น้ าหนักแห้ง 34.9  เปอร์เซ็นต ์
พ้ืนที่แนะน า      : ปลูกได้ทั้งฤดูฝนและฤดูแล้ง ทั่วทุกภาคของประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่  

สุ โขทั ย พิ ษณุ โลก พิ จิ ตร เลย ศรี สะเกษ สุ ริ นทร์  บุ รี รั มย์  สระแก้ ว ตราด 
พระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี และนครศรีธรรมราช ดินที่เหมาะสมเป็นดินร่วนปนทราย 

13. พันธุ์ สท. 03 ปรับปรุงพันธุ์โดยศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัยและศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร
จากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างพันธุ์ พจ. 226-31 (พันธุ์เนื้อสีเหลือง) กับพันธุ์T101 (พันธุ์เนื้อสีส้ม) 

ลักษณะประจ าพันธุ์   
หัว                 : หัวมีผิวสีขาว หัวรูปทรงกระบอกยาว มีสีชมพูเป็นวงรอบด้านขั้วของหัว เนื้อสีเหลือง

อ่อน ยาวรี ขนาดของหัวเฉลี่ยกว้าง 7.1 เซนติเมตร ยาว 20 เซนติเมตร  
ล าต้น  : สีเขียว เส้นผ่าศูนย์กลางล าต้น 0.92 เซนติเมตร ความยาวปล้องเฉลี่ย 4.1เซนติเมตร  

เถายาวเฉลี่ย 170 เซนติเมตร มีขนอ่อนที่ยอดอ่อน 
ใบ  : ใบรูปสามเหลี่ยม  ลักษณะพูที่ใบ ไม่มีพู รูปร่างของพูใบที่อยู่ตรงกลางเป็นแบบรูปใบ 

หอกกลับ ขนาดของใบแก่กว้าง 16.5 เซนติเมตร ยาว 16.0 เซนติเมตร เส้นใบใหญ่สี
เขียว ใบแก่สีเขียว ใบอ่อนสีเขียวและสีม่วงที่ขอบใบ ก้านใบสีเขียวและมีสีม่วงใกล้
ฐานใบ ความยาวก้านใบเฉลี่ย 12.6 เซนติเมตร 

ดอก : สีม่วง 
ผล  : ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่สีน้ าตาล 
เมล็ด  : สีน้ าตาล 
อายุเก็บเก่ียว : 110-120 วัน 
ผลผลิต  : เฉลี่ย 3,880 กิโลกรัมต่อไร่  
ลักษณะดีเด่น : เจริญเติบโตเร็ว คลุมพื้นที่และวัชพืชได้ดี ลงหัวเร็ว ทนต่อด้วงงวงมันเทศ  

          14. พันธุ์ สท. 18 ปรับปรุงพันธุ์โดยศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัยและศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร
จากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างพันธุ์ พจ.189-257 (พันธุ์เนื้อม่วง) กับพันธุ์ FM37-LINIDOK-3 (พันธุ์เนื้อเหลือง) 

ลักษณะประจ าพันธุ์  
หัว  : หัวมีสีแดง ยาวร ีเนื้อสีเหลืองเข้ม ขนาดของหัวเฉลี่ยกว้าง 6.9 เซนติเมตร  

ยาว 18 เซนติเมตร  
ล าต้น  : สีม่วงเป็นหลัก ยอดสีเขียว ข้อสีม่วง ล าต้นเป็นเถายาวเฉลี่ย 253 เซนติเมตร  

เส้นผ่าศูนย์กลางล าต้น 0.98 เซนติเมตร ปล้องยาวเฉลี่ย 10.3 เซนติเมตร มีขนที่
ยอดอ่อนมาก 

ใบ  : รูปหัวใจ ใบไม่มีพู รูปร่างของพูใบที่อยู่ตรงกลางเป็นแบบเกือกรูปไข่ ใบแก่กว้าง  
15.2 เซนติเมตร ยาว 15.3 เซนติเมตร เส้นใบใหญ่สีม่วง ใบแก่เขียวและมีสีม่วงที่
ขอบใบ ใบอ่อนทั้งสองด้านมีสีม่วงทั้งหมด ก้านใบสีเขียวและมีสีม่วงใกล้ฐานใบ 
ความยาวก้านใบเฉลี่ย 22.3 เซนติเมตร 

ดอก  : สีม่วง 
ผล  : ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่สีน้ าตาล 
เมล็ด  : สีน้ าตาล 
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อายุเก็บเก่ียว  : 110-120 วัน 
ผลผลิต   : เฉลี่ย 2,900 กิโลกรัมต่อไร่ 
ลักษณะเด่น : เจริญเติบโตเร็ว คลุมพื้นที่และวัชพืชได้ดี ลงหัวเร็ว  
 
 

 
ภาพที่ 21  พันธุ์มันเทศกลุ่มเนื้อสีเหลือง  
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- กลุ่มเนื้อสีม่วง 

15. พันธุ์พิจิตร 1 ปรับปรุงพันธุ์ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนพิจิตร  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 จากการผสมข้ามพันธุ์
ระหว่างพันธุ์ พจ.091 กับพันธุ์นิโกร  ผ่านการพิจารณาจากกรมวิชาการเกษตรให้เป็นมันเทศพันธุ์แนะน า เมื่อ
วันที่ 24 กรกฎาคม 2540 

ลักษณะประจ าพันธุ์ 
หัว  : หัวสีแดง ยาวรี ขนาดของหัวเฉลี่ยกว้าง 3.7 เซนติเมตร ยาว 15.5 เซนติเมตร  
                              เนื้อสีม่วง 
ล าต้น  : สีเขียวมีจุดสีม่วงเล็กน้อย เส้นผ่าศูนย์กลางล าต้นเฉลี่ย 0.4 เซนติเมตร  
                              ความยาวปล้องเฉลี่ย 4.5 เซนติเมตร ล าต้นยาวประมาณ 200 เซนติเมตร 
ใบ : ใบ รูปหัวใจ ใบอ่อนสีเขียวอ่อน ใบแก่สีเขียว ขนาดของใบเฉลี่ยกว้าง 6.5 เซนติเมตร    

ยาว 8.5 เซนติเมตร 
ดอก  : สีม่วง 
ผล  : ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่สีน้ าตาล 
เมล็ด  : เมล็ดอ่อนสีขาว เมล็ดแก่สีน้ าตาลด า 
อายุเก็บเก่ียว : ประมาณ 90 วัน 
ผลผลิต  : เฉลี่ย 2,090 กิโลกรัมต่อไร่ 
คุณภาพ  : แป้ง 28.7 เปอร์เซ็นต์ น้ าตาล 2.6 เปอรเ์ซ็นต์ น้ าหนักแห้ง 36.8 เปอร์เซ็นต ์
พ้ืนที่แนะน า : ปลูกได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทยทั้งฤดูฝนและฤดูแล้ง ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่  

เชียงราย สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร เลย หนองคาย ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์  
ระยอง ตราด สระแก้ว พระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี และนครศรีธรรมราช เป็นต้น  
ดินที่เหมาะสมเป็นดินร่วนปนทราย 

ลักษณะดีเด่น : ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์นิโกรทั้งฤดูฝนและฤดูแล้ง ประมาณ 86 เปอร์เซ็นต์  
ข้อจ ากัด           :          ไม่ต้านทานต่อแมลงศัตรูมันเทศ ในแหล่งปลูกท่ีมีแมลงศัตรูมันเทศระบาดควรมี  

การคัดเลือกท่อนพันธุ์ที่สมบูรณ์ แข็งแรงเฉพาะส่วนยอดไปปลูก และควรจุ่มยอด
พันธุ์ด้วยสารเคมี เช่น สารฟิโปรนิล ก่อนปลูก 

16. พันธุ์ พจ.65-3 ปรับปรุงพันธุ์ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนพิจิตร ตั้งแต่ปี พ.ศ.2530  จากการผสมข้าม
ระหว่างพันธุ์นิโกรกับพันธุ์ พจ.091 

ลักษณะประจ าพันธุ์ 
หัว  : หัวสีแดง ยาวรี ขนาดของหัวเฉลี่ยกว้าง 5 เซนติเมตร ยาว 15 เซนติเมตร เนื้อสีม่วง 
ล าต้น  : สีเขียว เส้นผ่าศูนย์กลาง ล าต้นเฉลี่ย 0.4 เซนติเมตร ความยาวปล้องเฉลี่ย  
                              4.5 เซนติเมตร  ล าต้นยาวประมาณ 200 เซนติเมตร 
ใบ  : ใบรูปหัวใจ   ใบอ่อนและใบแก่มีสีเขียว   ขนาดใบเฉลี่ยกว้าง 5.5 เซนติเมตร  
                             ยาว 8.5 เซนติเมตร 
ดอก  : สีม่วง 
ผล  : ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่สีน้ าตาล 
เมล็ด  : เมล็ดอ่อนสีขาว เมล็ดแก่สีน้ าตาลด า 
อายุเก็บเก่ียว : ประมาณ 120 วัน 
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ผลผลิต  : เฉลี่ย 2,700 กิโลกรัมต่อไร่ 
คุณภาพ  : มีแป้ง 24.5 เปอร์เซ็นต์ น้ าตาล 0.3 เปอร์เซ็นต์ น้ าหนักแห้ง 34.2 เปอร์เซ็นต ์
พ้ืนที่แนะน า : ปลูกได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทย ทั้งฤดูฝนและฤดูแล้ง ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่  

เชียงราย สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร เลย หนองคาย ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์  
ระยอง ตราด ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี และนครศรีธรรมราช ดินที่ 
เหมาะสมเป็นดินร่วนปนทราย 

ลักษณะดีเด่น : ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์นิโกรทั้งฤดูฝนและฤดูแล้ง ประมาณ 22 เปอร์เซ็นต์   
  
- กลุ่มเนื้อสีขาวม่วง 

17. พันธุ์ปีนัง หรือพันธุ์นิโกร เป็นพันธุ์ที่น าเข้ามาจากประเทศมาเลเซีย 

ลักษณะประจ าพันธุ์ 
หัว                : หัวสีแดง ยาวรี ขนาดของหัวเฉลี่ยกว้าง 4.5 เซนติเมตร ยาว 16 เซนติเมตร เนื้อสี

ขาวม่วง 
ล าต้น  : สีเขียว มีจุดสีม่วง  เส้นผ่าศูนย์กลางล าต้นเฉลี่ย 0.5 เซนติเมตร   
   ความยาวปล้องเฉลี่ย 4.5 เซนติเมตร ล าต้นยาวประมาณ 200 เซนติเมตร 
ใบ  : รูปหัวใจ ใบอ่อนสีม่วง ใบแก่สีเขียว ขนาดของใบเฉลี่ยกว้าง 10.5 เซนติเมตร 

ยาว 12.5 เซนติเมตร 
ดอก  : สีม่วง 
ผล  : ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่สีน้ าตาล 
เมล็ด  : เมล็ดอ่อนสีขาว เมล็ดแก่สีน้ าตาลด า 
อายุเก็บเก่ียว : ประมาณ 120 วัน 
ผลผลิต  : เฉลี่ย 1,200 กิโลกรัมต่อไร่ 
คุณภาพ  : มีแป้ง 20.3 เปอรเ์ซ็นต์ น้ าตาล 2.1 เปอร์เซ็นต์ น้ าหนักแห้ง 36.7 เปอร์เซ็นต ์
พ้ืนที่แนะน า : ปลูกได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทย ฤดูแล้งให้ผลผลิตสูงกว่าฤดูฝน ได้แก่  

จังหวัด เชียงใหม่  พิษณุ โลก พิจิตร เลย สุรินทร์  พระนครศรีอยุ ธยา และ
นครศรีธรรมราช เป็นต้น ดินที่เหมาะสมเป็นดินร่วนปนทราย 

18. พันธุ์มาลายู หรือพันธุ์ต่อเผือก หรือพันธุ์หัวแดงใจม่วง เป็นพันธุ์ที่น าเข้ามาจากประเทศ
มาเลเซีย 

ลักษณะประจ าพันธุ์ 
หัว  : หัวมีผิวสีแดง ยาวรี ขนาดของหัวเฉลี่ยกว้าง 4 เซนติเมตร ยาว 15.5 เซนติเมตร   

เนื้อสีขาวม่วง 
ล าต้น  : สีเขียวมีจุดสีม่วง เส้นผ่าศูนย์กลางของล าต้นเฉลี่ย 0.4 เซนติเมตร   
    ความยาวของปล้องเฉลี่ย 4 เซนติเมตร ล าต้นยาวประมาณ 275 เซนติเมตร 
ใบ  : ใบรูปหัวใจ ใบอ่อนสีม่วง ใบแก่สีเขียว ขนาดของใบเฉลี่ยกว้าง 8.5 เซนติเมตร  

ยาว 10.5 เซนติเมตร 
ดอก  : สีม่วง 
ผล  : ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่สีน้ าตาล 
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เมล็ด  : เมล็ดอ่อนสีขาว เมล็ดแก่สีน้ าตาลด า 
อายุเก็บเก่ียว : ประมาณ 120 วัน 
ผลผลิต  : เฉลี่ย 1,800 กิโลกรัมต่อไร่ 
คุณภาพ  : แป้ง 28.35 เปอรเ์ซ็นต์ น้ าหนักแห้ง 39.53 เปอร์เซ็นต ์
พ้ืนที่แนะน า : ปลูกได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก พิจิตร อุบลราชธานี 
   ศรีสะเกษ ระยอง ตราด และนครศรีธรรมราช เป็นต้น ดินที่เหมาะสมเป็นดินร่วน
   ปนทราย 
 

   

  ภาพที่ 22  มันเทศกลุ่มเนื้อสีม่วง (ซ้าย) และสีขาวม่วง พันธุ์มลายู (ขวา) 
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ตารางที่ 2  พันธุ์และลักษณะประจ าพันธุ์ของมันเทศ  
 

พันธุ์ สีเนื้อ หัวรูปทรง สีผิว อาย ุ
เก็บเกี่ยว 

(วัน) 

ผลผลิต
เฉลี่ยต่อไร่

(กก.) 

% 
แป้ง 

% 
น้ าตาล 

% 
น้ าหนัก
แห้ง 

1. แม่โจ้/
เชียงใหม่/ปาก
ช่อง/มันแดง 

ขาว ยาวร ี แดง 120 2,100 26.25 NA 36.10 

2. อีดก ขาว ยาวร ี น้ าตาล 120 1,500 24.60 NA 39.90 
3. พจ. 129-6 ขาว ไข่ตอน

ปลายกว้าง 
ขาว 120 3,110 21.30 1.15 31.50 

4. ขาวใบโพธิ์ เหลือง ไข่กลับ ขาว 120 1,500 24.30 NA 36.00 
5. มันนคร เหลือง ยาวร ี แดง 120 2,200 20.19 NA 29.28 
6. มันไข่/มันไข่
สุโขทัย 

เหลืองส้ม ยาวร ี น้ าตาล 120 1,200 21.54 NA 31.25 

7. โอกุด/มัน
เกษตร 

เหลือง รูปไข ่ แดง 150-180 4,500 22.60 5.20 31.76 

8. ไทนุง/อีกา เหลืองส้ม ยาวร ี น้ าตาล 120 1,800 20.55 7.10 30.33 
9. พจ.091 เหลือง ยาวร ี แดง 120 3,200 21.92 7.67 33.92 
10. พจ.113-7 เหลือง ยาวร ี แดง 90 2,710 28.33 0.59 35.40 
11. พจ.115-1 เหลืองส้ม ยาวร ี แดง 90 3,500 25.06 5.50 29.40 
12. พจ.117-5 เหลืองส้ม ยาวร ี น้ าตาล 120 3,000 25.00 2.01 34.90 
13. สท.03 เหลืองอ่อน กระบอก

ยาว 
ขาว 110-120 3,880 NA 3.06 NA 

14. สท.18 เหลืองเข้ม ยาวร ี แดง 110-120 2,900 NA 8.70 NA 
15. พิจิตร 1 ม่วง ยาวร ี แดง 90 2,090 28.70 2.60 36.80 
16. พจ.65-3 ม่วง ยาวร ี แดง 120 2,700 24.49 0.29 34.20 
17. ปีนัง/นิโกร ขาวม่วง ยาวร ี แดง 120 1,200 20.30 2.10 36.70 
18. มาลายู/ 
ต่อเผือก 

ขาวม่วง ยาวร ี แดง 120 1,800 28.34 NA 39.53 

NA = ไม่มีข้อมูล 
              

3.3 การอนุรักษ์เชื้อพันธุ์  
การปลูกมันเทศพันธุ์เพ่ือการผลิตและการค้า ท าให้ความหลากหลายของพันธุ์มันเทศลดลงอย่าง

มาก จนท าให้มันเทศพ้ืนเมืองหรือมันเทศป่าที่อาจมีลักษณะบางอย่างดี เช่น ความต้านทานต่อโรคและแมลง
หรือทนทานต่อสภาพแวดล้อมสูญหายได้ การรวบรวมและอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมมันเทศ จึงเป็นงานที่มี
ความส าคัญและต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือรักษาพันธุ์มันเทศไม่ให้สูญหายและใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ 
ต่อไปในอนาคต รวมถึงเป็นแหล่งพันธุกรรมส าหรับแลกเปลี่ยนและสร้างความหลากหลายทางชีวภาพของ   
มันเทศระหว่างประเทศ 
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การอนุรักษ์เชื้อพันธุ์มันเทศ สามารถด าเนินการได้หลายวิธี ได้แก่ 
3.3.1 การอนุรักษ์เชื้อพันธุ์ในแปลงปลูก 

การปลูกและดูแลรักษาด าเนินการเหมือน ปลูกมันเทศทั่วไปโดยจะปลูกมันเทศที่รวบรวมพันธุ์ 
พันธุ์ละ 5-30 ต้นเป็นแถวแยกห่างจากกัน เพ่ือป้องกันไม่ให้พันธุ์ปนกันเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่ และปลูกใหม่ทุก 
120-180 วัน (หลังเก็บเกี่ยวหัวมันเทศ) วิธีนี้ปฏิบัติได้ง่ายแต่ต้องใช้พ้ืนที่และเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลมาก  
เสี่ยงต่อการท าลายจากศัตรูพืชและภัยธรรมชาติ ดังนั้นจึงควรมีการรวบรวมพันธุ์ไว้ในสถานที่ต่าง ๆ อย่างน้อย 
2-3 แหล่ง    

3.3.2 การอนุรักษ์เชื้อพันธุ์ในรูปของหัวพันธุ์ 
การเก็บรักษาหัวพันธุ์เป็นอีกวิธีหนึ่งที่มีการน ามาใช้อนุรักษ์พันธุ์มันเทศ และมีประสิทธิภาพที่ดี

พอสมควร แต่ต้องมีห้องเก็บหัวพันธุ์ที่สามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ให้คงที่ระหว่างการเก็บ
รักษา อุณหภูมิที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง 13-15 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 85–90 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสามารถ
เก็บรักษาหัวพันธุ์มันเทศได้นานถึง 10-12 เดือน เมื่อหัวพันธุ์มันเทศเริ่มแตกยอดใหม่จะน ามาปลูกในแปลง 
ดูแลรักษาจนได้หัวมันเทศรุ่นใหม่ก่อนน าไปเก็บรักษาต่อไป โดยการเตรียมหัวมันเทศเพ่ือเก็บอนุรักษ์พันธุ์ ให้
ด าเนินการดังนี้ คัดเลือกหัวที่สมบูรณ์ ปราศจากโรคหรือแมลงท าลาย ล้างท าความสะอาดก่อนจุ่มหัวพันธุ์ใน
สารเคมีป้องกันแมลง ผึ่งให้หัวมันเทศแห้งสนิทและแผลที่ผิวภายนอกสมานตัวดีก่อนบรรจุในภาชนะ พร้อม
ระบรุายละเอียดของหัวพันธุ์ที่เก็บรักษาอย่างชัดเจน เช่น ชื่อพันธุ์ วันทีเ่ก็บ และแหล่งเก็บ เป็นต้น  

 3.3.3 การอนุรักษ์เชื้อพันธุ์ในรูปของเมล็ดพันธุ์ 

การเก็บรักษาด้วยเมล็ดพันธุ์ สามารถเก็บรักษาพันธุ์ได้จ านวนมากในพ้ืนที่จ ากัดเป็นเวลานาน
หลายปี การเก็บด้วยวิธีนี้จะรักษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของมันเทศได้จ านวนมาก เนื่องจากมันเทศ
เป็นพืชผสมข้ามและผสมตัวเองไม่ติด ท าให้เมล็ดเกิดจากการผสมข้ามพันธุ์ ซึ่งอาจเป็นเมล็ดที่ได้จากการข้าม
แบบมีการจัดการผสมระหว่างพันธุ์ดีต่าง ๆ หรือเมล็ดที่ได้จากการผสมเปิดตามธรรมชาติ เมล็ดพันธุ์มันเทศแต่
ละเมล็ดจึงมีพันธุกรรมแตกต่างกันแม้ว่าจะมาจากพ่อแม่เดียวกัน ไม่เหมาะที่ จะน ามาปลูกขยายพันธุ์ทันที 
จ าเป็นต้องมีการปลูกคัดเลือกก่อนน ามาขยายพันธุ์ต่อไป การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์มันเทศ ควรเก็บเมล็ดที่มี
สภาพสมบูรณ์ แยกต้น และก าจัดสิ่งเจือปนออก แล้วน าไปเก็บที่อุณหภูมิ 18 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 
50 เปอร์เซ็นต์ จะสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ได้ประมาณ 20 ปี หากเก็บที่สภาพตู้เย็นจะเก็บได้อย่างน้อย 5 ปี
(Wilson et al., 1989) (รายละเอียดตามภาคผนวกท่ี 1) 

 3.3.4 การอนุรักษ์เชื้อพันธุ์มันเทศโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

วิธีการนี้เป็นที่นิยมของหลายประเทศในปัจจุบัน เนื่องจากมันเทศที่รวบรวมพันธุ์จะปลอดโรค 
เก็บรักษาได้จ านวนมากในพ้ืนที่จ ากัด และแลกเปลี่ยนพันธุ์ระหว่างประเทศได้สะดวก แต่มีข้อจ ากัดที่ต้องใช้
เจ้าหน้าที่ที่รอบรู้และมีความช านาญในด้านการขยายพันธุ์ด้วยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ มีเครื่องมือ อุปกรณ์ และ 
ห้องเก็บรักษาเชื้อพันธุกรรม โดยเลี้ยงมันเทศต้นเล็ก ๆ ในหลอดแก้วหรือหลอดทดลอง (in vitro plantlets) 
และเปลี่ยนอาหาร ทุก 3-6 เดือน หรือเก็บรักษาในที่มีอุณหภูมิต่ า เพ่ือให้มีการเจริญเติบโตช้าและไม่ต้อง
เปลี่ยนอาหารบ่อย (รายละเอียดตามภาคผนวกท่ี 2) 
         3.4 การปรับปรุงพันธุ์ 

มันเทศเป็นพืชต่างถิ่นของประเทศไทย แม้ว่าจะมีการปลูกมาเป็นระยะเวลานาน แต่จากการ
ขยายพันธุ์มันเทศด้วยการปักช าเถาหรือยอด ท าให้มันเทศที่ปลูกมีลักษณะเหมือนกันทุกต้นหากไม่เกิดการ
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กลายพันธุ์ตามธรรมชาติ จึงไม่สามารถคัดเลือกพันธุ์ให้แตกต่างจากเดิมได้ จ าเป็นต้องมีการน าเข้าพันธุ์
หน่วยงานที่มีการวิจัยระหว่างประเทศ เช่น AVRDC ประเทศไต้หวัน IITA ประเทศไนจีเรีย SAPPRAD ประเทศ
ฟิลิปปินส์ CIP ประเทศเปรู และอ่ืน ๆ ซึ่งมีทั้งต้นพันธุ์ปลอดโรคและเมล็ดพันธุ์ เมื่อน าเข้าพันธุ์เหล่านี้มาแล้ว
จะเพ่ิมปริมาณพันธุ์ก่อนเข้าสู่กระบวนปรับปรุงพันธุ์ต่อไป 

นอกจากการน าเข้าพันธุ์แล้ว การผสมข้ามพันธุ์เป็นวิธีหนึ่งที่ใช้สร้างประชากรส าหรับการคัดเลือก  
เพราะมันเทศผสมตัวเองไม่ติดเมล็ด (Kowyama et al., 2008) และมลีักษณะพันธุกรรมแบบ heterozygous 
หรือการจับคู่ของยีนส่วนใหญ่มีลักษณะไม่เหมือนกัน เมื่อการคัดเลือกพันธุ์พ่อแม่ที่มีลักษณะตามที่ต้องการแล้ว 
การผสมข้ามพันธุ์จะท าให้เกิดการจัดเรียงตัวใหม่ของยีน ได้ลูกผสมที่มีความแปรปรวนของลักษณะต่าง  ๆ
สามารถใช้ในการคัดเลือก โดยทั่วไปแผนการคัดเลือกที่นิยมใช้ในมันเทศ ได้แก่ แผนการคัดเลือกสายต้น 
(clonal selection) 

 

วัตถุประสงค์ของการปรับปรุงพันธุ์ ในโครงการปรับปรุงพันธุ์มันเทศหนึ่ง  ๆ ควรก าหนด
วัตถุประสงค์ของโครงการอย่างจ าเพาะเจาะจง เพ่ือให้ง่ายต่อการจัดการและคัดเลือก ซึ่ง หน่วยงานวิจัย
ระหว่างประเทศที่มีการปรับปรุงพันธุ์มันเทศ เช่น Asian Vegetable Research and Development 
Center (AVRDC) ที่ไต้หวัน International Potato Center (CIP) ที่เปรู และ International Institute of 
Tropical Agriculture (IITA) ที่ไนจีเรีย มีแนวทางในการก าหนดวัตถุประสงค์ไว้ใกล้เคียงกัน ดังนี้  

1. คุณภาพในการบริโภคตรงตามความต้องการของตลาด เช่น หวานจัด เนื้อละเอียด เส้นใยน้อย 
รสชาติดี หัวมีขนาดใหญ่ ผิวเรียบ มีสารสีหรือสารต้านอนุมูลอิสระสูง สุกง่าย เป็นต้น 

2. ผลผลิตสูง น้ าหนักแห้งสูง เปอร์เซ็นต์แป้งสูง และน้ าตาลต่ า เพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมมันเทศ 
3. ต้านทานต่อโรคและแมลงที่ส าคัญในมันเทศ เพ่ือลดภาระการจัดการศัตรูพืช 
4. ทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม เช่น ทนแล้ง ทนน้ าท่วมขัง สภาพร่มเงา เป็นต้น  
5. อายุเก็บเก่ียวสั้น เพ่ือให้สามารถเพ่ิมจ านวนครั้งในการปลูกต่อปี 
6. เจริญเติบโตเร็วและมีคุณค่าอาหารเหมาะสมส าหรับการใช้เลี้ยงสัตว์ 

 

กระบวนการปรับปรุงพันธุ์มันเทศ 
การรวบรวบรวมพันธุ์และสร้างประชากรส าหรับการคัดเลือก การรวบรวมพันธุ์มันเทศมีทั้งการ

น าเข้าพันธุ์จากหน่วยงานวิจัยมันเทศระหว่างประเทศและพันธุ์พ้ืนเมือง โดยทั่วไปพันธุ์ที่น าเข้าจากต่างประเทศ
มี 2 รูปแบบ คือ 

1. ต้นพันธุ์ปลอดโรค พันธุ์ที่น าเข้าเหล่านี้ส่วนใหญ่จะมีข้อมูลลักษณะทางการเกษตร และลักษณะที่
ส าคัญอ่ืน ๆ เมื่อน าเข้ามาแล้วจะมีการเพ่ิมปริมาณพันธุ์ให้พอเพียงส าหรับการเปรียบเทียบทดสอบ 
และเผยแพร่ตามล าดับ 

2. เมล็ดพันธุ์ โดยขอเมล็ดพันธุ์มันเทศจากธนาคารพันธุกรรมระหว่างประเทศ เพ่ือน ามาคัดเลือก
ตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ เมล็ดพันธุ์ที่ได้รับมีจ านวนตั้งแต่ 1,000 ถึง 10,000 เมล็ด ก่อนน ามา
ปลูกขยายพันธุ์และเข้าสู่กระบวนการคัดเลือก เปรียบเทียบทดสอบ และเผยแพร่ต่อไป 

การสร้างประชากรส าหรับการคัดเลือก ด าเนินการโดยผสมข้ามพันธุ์ระหว่างพ่อแม่ที่ลักษณะดีจาก
ในประเทศและต่างประเทศเพ่ือสร้างลูกผสมที่ลักษณะตามที่ต้องการก่อนเข้าสู่กระบวนการคัด เลือกและ
ขั้นตอนต่าง ๆ ซึ่งมีข้ันตอนต่าง ๆ ดังนี้ 
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การชักน าให้ออกดอก 
ในการผสมข้ามพันธุ์มันเทศจ าเป็นต้องเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสม หรือมีการจัดเพ่ือชักน าให้มันเทศ

ออกดอก เนื่องจากการออกดอกของมันเทศเกิดขึ้นในช่วงของความยาววันสั้น (Grüneberg et al., 2015; 
Hall and Phatak, 1993) ต้องการความยาวช่วงแสงน้อยกว่าความยาววันวิกฤติซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละ
พันธุ์ ส าหรับประเทศไทยพันธุ์มันเทศส่วนใหญ่จะออกดอกในช่วงปลายปี ซึ่งเป็นช่วงที่เริ่มเปลี่ยนสู่ฤดูแล้งหรือ
ฤดูแล้งเหมาะสมในการผสมพันธุ์มันเทศ ดังนั้นจึงควรปลูกมันเทศที่ต้องการผสมพันธุ์ในช่วงของปลายฝน 
เพ่ือให้ต้นมีการเจริญเติบโตเต็มที่ก่อนออกดอก และท าการผสมพันธุ์ จึงท าให้ผสมพันธุ์ได้เพียงหนึ่งครั้งต่อปี 

หากต้องการผสมพันธุ์มันเทศในช่วงอ่ืน ๆ สามารถท าได้โดยการคลุมแปลงผสมพันธุ์หรือต้นด้วยผ้า
ทึบที่ป้องกันแสงได้ ให้มีความยาวของแสงต่อวันน้อยกว่า 8-11.5 ชั่วโมง นอกจากนี้วิธีที่นิยมใช้ ได้แก่ การ
เสียบยอดมันเทศพ่อแม่พันธุ์กับต้นตอผักบุ้งฝรั่ง (morning glory: Ipomoea nil) (Grüneberg et al, 2015; 
Jones, 1980; Kobayashi and Nakanishi, 1979) ผักบุ้งฝรั่งเป็นไม้ดอกประดับที่ออกดอกง่าย เมื่อน ามาใช้
เป็นต้นตอและเสียบยอดด้วยมันเทศ มันเทศพ่อแม่พันธุ์ที่เสียบยอดจะสามารถออกดอกได้นอกช่วงวันสั้น 
(รายละเอียดตามภาคผนวกท่ี 3) นอกจากผักบุ้งฝรั่งแล้วในประเทศจีนมีการใช้ผักบุ้งเป็นต้นตอด้วยเช่นกัน  

 

การเตรียมแปลงผสมพันธุ์และปลูกมันเทศ  
มันเทศต้องการแสงแดดจัดตลอดวันดังนั้นต้องเตรียมแปลงกลางแจ้ง โดยทั่วไปมีขนาดแปลง

แตกต่างกัน ดังนี้ 
- ปลูกแถวคู่ เตรียมแปลงขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว  10 เมตร ระยะห่างระหว่างแปลง 1 เมตร 

ปลูกเป็นแถวคู่ระยะห่างระหว่างแถว 2 เมตร ระยะห่างระหว่างต้น 1 เมตร  
- ปลูกแถวเดียว เตรียมแปลงขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว  10 เมตร ระยะห่างระหว่างแปลง 1 เมตร 

และระหว่างต้น 1 เมตร   
การปลูกใช้ยอดพันธุ์ที่เตรียมไว้แล้วหรือต้นเสียบยอดในการปลูก หลังปลูก  20-30 วัน ท าค้างรูป  

ตัวทีหรือปักตรง จากนั้นคอยจับยอดมันเทศให้พันขึ้นค้าง หากวางแผนให้มีการผสมข้ามตามธรรมชาติ ให้ปลูก
มันเทศพ่อแม่พันธุ์สลับต้นภายในแถวเดียวกัน หรือปลูกสลับแถวภายในแปลงเดียวกัน หากผสมพันธุ์ด้วยมือ 
(hand pollination) ควรปลูกพ่อแม่พันธุ์มันเทศแยกแถวหรือแยกแปลง เพ่ือความสะดวกในการผสมพันธุ์ 

 

การผสมเกสร มีการผสมเกสร 2 รูปแบบ คือ 
1. การผสมแบบเปิด (open pollination) คือ การปล่อยมันเทศเกิดการผสมพันธุ์เองตามธรรมชาติ 

การผสมแบบนี้ แปลงผสมพันธุ์ต้องมีระยะห่างเพียงพอ (isolation distance) ประมาณ 200-300 เมตร 
(Jones, 1980) เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อนของเกสรจากต้นที่ไม่ต้องการ ซึ่งอาจเป็นการผสมข้ามเพียงคู่
เดียว (single cross) หรือผสมข้ามหลายหลายพันธุ์ (polycross) ภายในบริเวณเดียวกันก็ได้ การผสมเปิดแบบ
นี้ท าได้โดยง่ายและจะได้เมล็ดพันธุ์จ านวนมาก แต่จะไม่ทราบประวัติของต้นพ่อพันธุ์ เมล็ดที่ได้จากการผสม
พันธุ์ด้วยวิธีนี้เหมาะแก่การน าไปอนุรักษ์พันธุกรรม เพราะสามารถรวบรวมความหลากหลายทางพันธุกรรมของ
พันธุ์ดีได้จ านวนมาก 

2. การผสมพันธุ์ด้วยมือ เลือกดอกท่ีจะบานในวันรุ่งขึ้น 
2.1 เตรียมดอกของต้นพ่อพันธุ์ โดยน าหลอดพลาสติกยาว 2-3 เซนติเมตร ไปสวมที่ดอก เพ่ือป้อง  

กันการปนเปื้อนของเกสรจากต้นอ่ืนที่อาจเกิดขึ้นจากแมลง ซึ่งจะน าเกสรจากดอกที่เตรียมไว้นี้ไปใช้ผสมเกสร
ในวันรุ่งขึ้นต่อไป 
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2.2 เตรียมดอกของต้นแม่พันธุ์ ให้คัดเลือกดอกที่สมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีโรคหรือแมลงท าลาย แล้ว
ท าการตอนดอก โดยดึงอับเกสรเพศผู้ออกทั้งหมดแล้วคลุมด้วยซองกระดาษ ก่อนใช้คลิบเสียบกระดาษยึดซอง
กระดาษติดกับก้านช่อดอกให้แน่น ป้องกันไม่ใหถู้กแมลงผสมพันธุ์ 

2.3 การผสมเกสรควรด าเนินการระหว่าง 07.00-10.00 น. โดยเปิดซองกระดาษของดอกเพศเมีย
ที่เตรียมไว้แล้วออก น าละอองเกสรเพศผู้จากดอกที่เตรียมไว้มาป้ายหรือถ่ายลงยอดเกสรเพศเมีย อาจใช้พู่กัน
ในการช่วยผสมเกสร หลังการผสมเกสรคลุมด้วยซองกระดาษแล้วยึดให้แน่นกับก้านช่อดอก ติดป้ายบันทึก
รายละเอียดการผสมพันธุ์ ได้แก่ ชื่อพ่อและแม่พันธุ์ และวันที่ผสมพันธุ์ด้วย หลังผสมเกสร 3-4 วัน ดอกที่ผสม
ติดจะมีก้านดอกสีเขียวและพัฒนาต่อไปตามล าดับ ใช้เวลาประมาณ 4-6 สัปดาห์จึงเริ่มเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ 

 

  
 

การเตรียมดอกของต้นพ่อพันธุ ์ การผสมเกสร การเตรียมดอกของต้นแม่พันธุ ์ 
และตดิป้ายรายละเอียดคู่ผสม 

ภาพที่ 23 การผสมเกสรดอกมันเทศ (Wilson et al., 1989)  
 

การเพาะเมล็ดพันธุ์มันเทศ 
เมล็ดพันธุ์มันเทศมีการพักตัวทางกายภาพ เนื่องจากมีเปลือกเมล็ดแข็งและหนา ในการเพาะเมล็ด

หากไม่มีการท าลายการพักตัวดังกล่าว จะท าให้เมล็ดงอกช้า และงอกไม่สม่ าเสมอ บางเมล็ดอาจใช้เวลาในการ
งอกนาน 6-10 เดือน การแก้ไขการพักตัวสามารถท าให้ได้ง่าย โดยท าให้เปลือกเมล็ดแตกหรือท าให้บางลงด้วย
วิธีต่างๆ เช่น การขลิบ การขัดด้วยกระดาษทราย การแช่ในกรดซัลฟูริค (sulfuric acid) ความเข้มข้น        
98 เปอร์เซ็นต์ นาน 20 นาที ล้างเมล็ดด้วยน้ าไหล ประมาณ 5 นาที ก่อนน ามาเพาะให้ได้ต้นกล้าและ
ขยายพันธุ์คัดเลือกต่อไป 

 
การคัดเลือกพันธุ์มันเทศ ในมันเทศส่วนใหญ่ใช้วิธี คัดเลือกสายต้น มีข้ันตอน ดังนี้ 
1. การทดสอบเบื้องต้น (preliminary observation) เพาะเมล็ดที่ได้จากการผสมพันธุ์ 2,500-

5,000 เมล็ด และขยายพันธุ์ให้มีจ านวน 4 ต้นต่อสายต้น ก่อนน าไปปลูกลงแปลงคัดเลือก คัดเลือกไว้ 250-
500 สายต้น 

2. ปลูกคัดเลือกครั้งที่หนึ่ง น ามันเทศลูกผสมที่ผ่านการทดสอบเบื้องต้น จ านวน 250-500 สายต้น
มาปลูกเป็นแถว แถวละ 10-20 ต้น สายต้นละ 1-2 แถว คัดเลือกให้เหลือ 25-50 สายต้น 
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3. ปลูกคัดเลือกครั้งที่สอง ปลูกสายต้นมันเทศที่ผ่านการคัดเลือกครั้งที่หนึ่ง จ านวน 25-50 สายต้น
เป็นแถว แถวละ 10-20 ต้น สายต้นละ 4-8 แถว คัดเลือกให้เหลือ 10-20 สายต้น หรือคัดเลือกซ้ าจนกว่าจะ
พอใจ 

 
การเปรียบเทียบสายต้นคัดเลือกเบื้องต้น/สายต้นดีเด่น 
1. ปลูกเปรียบเทียบสายต้นคัดเลือกเบื้องต้น วางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อคสมบูรณ์ 

เปรียบเทียบระหว่างสายต้นที่คัดเลือก 10-20 สายต้นกับพันธุ์การค้าหรือพันธุ์ที่เกษตรกรปลูก 1-2 พันธุ์ 
ด าเนินการที่ศูนย์วิจัย 1-2 สถานที่ ปลูกเปรียบเทียบในฤดูแล้งและฤดูฝนอย่างน้อย 2 ปี ประเมินการ
เจริญเติบโต ปริมาณและคุณภาพของผลผลิต การเกิดโรคและแมลง คัดเลือกสายพันธุ์ที่ดีเด่น 5-10 สายต้น 
เพ่ือไปทดสอบพันธุ์ในระดับท้องถิ่น  

2. การเปรียบเทียบสายต้นดีเด่น น ามันเทศที่ผ่านการคัดเลือก จ านวน 5-10 สายพันธุ์ไปปลูกทดสอบ
ในศูนย์วิจัยหรือสถานีทดลองในภูมิภาคหรือในท้องถิ่นต่าง ๆ ที่ปลูกมันเทศเป็นการค้า จ านวน 5-10 สถานที่ 
โดยมีพันธุ์ที่เกษตรกรนิยมปลูกเป็นการค้าเป็นพันธุ์เปรียบเทียบ 1 พันธุ์ ทดลองทั้งฤดูแล้งและฤดูฝน ประเมิน
ผลผลิต คุณภาพของผลผลิต การปรับตัวเข้ากับสภาพแต่ละท้องถิ่น คัดเลือกสายต้นที่ดีเด่น ทีใ่ห้ผลผลิตสูง หัว
มีคุณภาพดี ทนทานต่อโรคแมลง และปรับตัวได้เหมาะกับสภาพการปลูกแต่ละท้องถิ่น เพ่ือไปทดสอบพันธุ์ใน
ไร่เกษตรกร 3-5 สายต้น 
 

การทดสอบพันธุ์และเผยแพร่ 
1. การทดสอบพันธุ์ในไร่เกษตรกร น ามันเทศที่ผ่านการทดสอบพันธุ์ จ านวน 3-5 พันธุ์ ไปปลูก

ทดสอบในไร่เกษตรกร เปรียบเทียบกับพันธุ์ที่เกษตรกรนิยมปลูก 1 พันธุ์ ทั้งฤดูแล้งและฤดูฝน ประเมินผลผลิต 
คุณภาพผลผลิต การยอมรับพันธุ์ของเกษตรกรและผู้บริโภค คัดเลือกพันธุ์ที่ดีเด่น 1-3 พันธุ์ 

2. การขยายพันธุ์และเผยแพร่พันธุ์ หลังจากท าการทดสอบพันธุ์มันเทศในไร่เกษตรกรแล้ว คัดเลือก
ที่เกษตรกรและผู้บริโภคยอมรับไปปลูกขยายพันธุ์ให้มีปริมาณมากขึ้น 1-3 พันธุ์ ต่อจากนั้น แนะน าพันธุ์หรือ
เผยแพร่พันธุ์ให้เกษตรกรแต่ละท้องถิ่นปลูกเป็นการค้าต่อไป 
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ภาพที่ 24 แผนผังการปรับปรุงพันธุ์มันเทศ 

 
 
 
 
 
 

การปรับปรุงพันธุ์มันเทศ 

รวบรวมพันธุ์ 

ผสมพันธุ์ 

เพาะเมล็ดลูกผสม 
(2,500-5,000 เมล็ด)

พันธุ์) 

คัดเลือก 250-500 สายต้น 
  25-50 สายต้น 
10-20 สายต้น 
 

เปรียบเทียบพันธุ์ 
(คัดเลือก 5-10 สายต้น)

พันธุ์) 
 

ทดสอบพันธุ์ในระดับท้องถิ่น 
(คัดเลือก 3-5 สายต้น) 

ทดสอบพันธุ์ในไร่เกษตรกร 
(คัดเลือก 1-3 พันธุ์) 
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บทที่ 4 
การขยายพันธุ์ 

 
มันเทศสามารถขยายพันธุ์ได้ 2 แบบ คือ แบบอาศัยเพศ และไม่อาศัยเพศ โดยการขยายพันธุ์แบบ

อาศัยเพศด้วยเมล็ด นิยมใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ ส่วนการขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศด้วยเถาเป็นวิธีนิยมใช้
ทั่วไปในการผลิตและเพ่ิมปริมาณต้นพันธุ์มันเทศ นอกจากนี้ การปักช าข้อ การแยกยอดหรือการใช้ยอดพันธุ์
จากหัว การใช้หัวพันธุ์ขนาดเล็ก และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ยังเป็นอีกหลาย ๆ วิธีที่มีการใช้ในการขยายพันธุ์
และอนุรักษ์พันธุ์มันเทศ 

4.1 การเพาะเมล็ด เมล็ดมันเทศมีเปลือกหนา ท าให้น้ าซึมผ่านเข้าไปยาก ก่อนน ามาเพาะจึงต้องท า
ให้เปลือกเมล็ดแตกหรือบางลง เช่น การตัดปลายเมล็ด หรือแช่เมล็ดในกรดซัลฟูริค (sulfuric acid) ความ
เข้มข้น 98 เปอร์เซ็นต์ นาน 20 นาที จากนั้นล้างเมล็ดด้วยน้ าไหลประมาณ 5 นาที ก่อนน าไปเพาะในกระบะ
เพาะกล้า และย้ายปลูกลงแปลงต่อไป การปลูกโดยวิธีการเพาะเมล็ดส่วนใหญ่จะได้ลักษณะไม่เหมือนต้นแม่
พันธุ์ จึงไม่เป็นที่นิยมของเกษตรกร แต่เหมาะส าหรับการคัดเลือกพันธุ์ให้มีคุณสมบัติดีกว่าพันธุ์เดิม 

4.2. การใช้ล าต้นหรือเถา วิธีนี้นิยมใช้ในการขยายพันธุ์มันเทศเพราะขยายพันธุ์ง่าย ต้นใหม่ที่ได้จาก
การขยยายพันธุ์ด้วยวิธีนี้จะมีการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตเหมือนเดิม โดยเลือกตัดต้นหรือเถามันเทศที่มี
ความสมบูรณ์ ไม่มีโรคหรือแมลงท าลายจากส่วนยอดยาวประมาณ 25-30 เซนติเมตร ก่อนน ามาใช้ปลูกต่อไป 
ซ่ึงจะให้ผลผลิตสูง และหัวมีคุณภาพดีกว่าการใช้ส่วนอื่นของเถา 

 

                     
 

ภาพที่ 25 ท่อนพันธุ์มันเทศ (ซ้าย) และการจุ่มท่อนพันธุ์มันเทศ (ขวา) (นรินทร์, 2542) 
 
4.3. การใช้ยอดที่แตกจากหัวพันธุ์ โดยการน าหัวมันเทศมาวางเรียงกันในกระบะทรายหรือในแปลง

เพาะช า รดน้ าให้ความชื้นประมาณ 15-30 วัน  จะมีการแตกหน่อหรือยอดใหม่จ านวนมาก  ตัดหน่อหรือยอด
พันธุ์ที่แตกออกจากหัวยาวประมาณ 15-30 เซนติเมตร น าไปปลูกลงแปลง หลังจากนั้นอีก 2 สัปดาห์ สามารถ
ตัดยอดไปปลูกลงแปลงได้ จาก 1 หวั จะตัดยอดได้อีกประมาณ 45-75 ยอด 
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ภาพที่ 26 การขยายพันธุ์โดยใช้ยอดจากหัวพันธุ์ (Sweetpotato Breeding in KONARC, 2005) 

 
4.4. การปักช าข้อของล าต้น วิธีนี้เริ่มจากการคัดเลือกพันธุ์มันเทศจากที่ปลูกในแปลงที่มีอายุไม่มาก

นักประมาณ 1-2 เดือน หรือเป็นยอดพันธุ์จากหัวพันธุ์ที่เพาะช าในเรือนเพาะช าอยู่แล้ว โดยคัดเลือกเฉพาะ
ยอดพันธุ์ที่สมบูรณ์ แข็งแรงปราศจากโรคและแมลง มาตัดเป็นท่อนเล็ก ๆ ให้มีข้อ 1-2 ข้อ น าไปจุ่มสารเคมี
ป้องกันและก าจัดโรค และปักช าในกระบะทราย รดน้ าให้มีความชื้นอยู่เสมอ ประมาณ 10-15 วัน จะแตกยอด
ใหม่ สามารถน าต้นที่ได้จากการปักช าไปปลูกลงแปลงต่อไป หรือจะใช้ยอดที่ออกจากข้อดังกล่าวมาปักช าต่อ
เพ่ือให้มีปริมาณมากข้ึนแล้วจึงน าไปปลูกลงแปลง วิธีการขยายพันธุ์วิธีนี้เป็นวิธีการขยายพันธุ์ที่รวดเร็ว เหมาะ
ส าหรับผู้ปลูกท่ีมียอดพันธุ์จ ากัด (ภาพท่ี 25) 

 

    
ยอดพันธ์ุด ี ตดัยอดเป็นข้อๆ ปักช าในกะบะทราย น ายอดที่แตกใหมไ่ปปลูกได ้

 
ภาพที่ 27 การขยายพันธุ์มันเทศโดยการปักช าข้อ (นรินทร์, 2542) 
 

4.5. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เป็นการขยายพันธุ์ที่ได้ต้นพันธุ์เป็นปริมาณมาก และปราศจากโรคและ
แมลง ดีกว่าทุกวิธีที่กล่าวมา แต่มีข้อจ ากัดตรงที่ผู้ขยายพันธุ์วิธีนี้ต้องมีความรู้ความช านาญด้านขยายพันธุ์พืช
ด้วยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อโดยเฉพาะ และต้องมีห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ              
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ข้อดีของการขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
1. เพ่ิมปริมาณต้นใหม่ไดจ้ านวนมาก ภายในเวลาจ ากัด  
2. ประหยัดแรงงานในการดูแลรักษา  
3. ปลอดโรคและแมลงศัตรูพืช 
4. อนุรักษ์เชื้อพันธุ์ไดจ้ านวนมากในพ้ืนที่จ ากัด ป้องกันการสูญหายของพันธุ์ เนื่องจากสภาพแวดล้อม

ไม่เหมาะสม เช่น ฝนแล้ง น้ าท่วม แผ่นดินไหว 
5. ขนส่งและแลกเปลี่ยนเชื้อพันธุกรรมง่าย 
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บทที่ 5  
การปลูกและการดูแลรักษา 

 
5.1 การปลูกและการดูแลรักษา 

มันเทศเป็นพืชที่สามารถเจริญเติบโต และให้ผลผลิตได้ในเขตร้อนและก่ึงอบอุ่นทั่วโลก สภาพแวดล้อม
ที่เหมาะสมส าหรับการปลูกมันเทศมีดังนี้ 

5.1.1 สภาพดิน  มันเทศปลูกได้ในดินแทบทุกชนิด  แต่ดินที่เหมาะสมที่สุดคือ ดินร่วนปนทราย 
ระบายน้ าดี ซึ่งสะดวกในการเตรียมดินและท าให้มันเทศลงหัวได้ดี เก็บเกี่ยวผลผลิตง่าย  ส าหรับแหล่งปลูกที่
เป็นดินเหนียว ควรมีการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยคอก เช่น มูลวัว มูลควาย หรือปุ๋ยหมัก หรือเศษเหลือจากพืช เช่น 
เปลือกถ่ัวเหลือง เปลือกถ่ัวเขียว เปลือกถ่ัวลิสง ชานอ้อย กากมันส าปะหลัง และข้ีเถ้าแกลบ  หว่านแล้วไถกลบ
ทิ้งไว้ให้สลายตัว  จะท าให้ลงหัวได้ดีกว่าการปลูกในดินเหนียวโดยตรง ส่วนความเป็นกรดด่าง (pH) ของดินที่
เหมาะสม คือ 5.5-6.5  จึงปลูกได้ทุกภาคของประเทศไทย   

5.1.2 สภาพภูมิอากาศ ประกอบด้วย 
1. อุณหภูมิ อุณหภูมิที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง 21-32 องศาเซลเซียส ถ้าอุณหภูมิต่ ากว่า 10 องศา-

เซลเซียส จะท าให้ชะงักการเจริญเติบโตหรือได้รับความเสียหายจากน้ าแข็งได้ หากอุณหภูมิสูงกว่า 40 องศา-
เซลเซียส จะเจริญเฉพาะทางใบแตม่ีการลงหัวน้อย  

2. ปริมาณน้ าฝน มันเทศปลูกได้ในบริเวณที่มปีริมาณน้ าฝนตั้งแต่ 500-1,000 มิลลิเมตรต่อปี ถ้าดินมี
ความชื้นสูงเกินไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูฝน จะมีการเจริญเติบโตทางส่วนยอดมากกว่าการลงหัว ฉะนั้น ใน
การปลูกมันเทศในแหล่งที่มีปริมาณน้ าฝนสูงกว่า 1,000 มิลลิเมตรต่อปี ควรปลูกในดินร่วนปนทราย หรือดิน
ทรายมีการระบายน้ าดี  

3. แสงแดด มันเทศต้องการแสงแดดตลอดวัน ถ้าได้รับแสงแดดไม่เพียงพอหรือมีร่มเงา ท าให้ต้นมี
การเจริญเติบโตไม่สมบูรณ์และผลผลิตต่ า 

5.1.3 ฤดูปลูก 
ประเทศไทยสามารถปลูกมันเทศได้ตลอดปี ดังนั้นเกษตรกรในแต่ละพ้ืนที่จงึปลูกมันเทศในช่วงเวลาที่

แตกต่างกัน การปลูกในช่วงฤดูฝน นิยมปลูกในเขตจังหวัด เชียงใหม่ เชียงราย พิษณุโลก พิจิตร เลย เพชรบูรณ์ 
กาญจนบุรี เริ่มปลูกตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน และเก็บเกี่ยวผลผลิตในเดือนกันยายนถึงตุลาคม การ
ปลูกมันเทศในต้นฤดูฝนนั้นส่วนใหญ่จะเป็นการปลูกในที่ดอนสภาพไร่ และท่ีสูงตามไหล่เขา ถ้าปลูกในที่ราบลุ่ม 
ดินระบายน้ าไม่ดี จะมีเจริญทางยอดมากกว่าการลงหัว 

การปลูกในช่วงปลายฤดูฝน นิยมปลูกมากในเขตจังหวัดสุโขทัย พิจิตร พิษณุโลก สุรินทร์ บุรีรัมย์    
ศรีสะเกษ ระยอง ตราด ปราจีนบุรี ปทุมธานี สุพรรณบุรี นครปฐม ราชบุรี พัทลุง และนครศรีธรรมราช เป็น
ต้น เริ่มปลูกตั้งแต่เดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน แตกต่างกันในแต่ละจังหวัด ขึ้นกับช่วงฤดูฝนที่ตกในแต่ละ
ภูมิภาคด้วย และเก็บเกี่ยวผลผลิตในเดือนมกราคม การปลูกในช่วงนี้ถึงแม้ว่าปริมาณฝนจะมีน้อยกว่าการปลูก
ช่วงต้นฤดูฝน แต่ก็ยังเพียงพอที่จะเจริญเติบโตได้ ประกอบกับช่วงดังกล่าวจะตรงกับช่วงฤดูหนาวของประเทศ
ไทยอุณหภูมิจะต่ ากว่าฤดูอ่ืน ๆ อยู่ที่ประมาณ 20-30 องศาเซลเซียส เป็นช่วงที่เหมาะส าหรับการเจริญเติบโต
และการลงหัว และพบว่า ช่วงดังกล่าว ในเวลากลางคืนจะมีน้ าค้างมากเพียงพอกับการเจริญเติบโต การปลูก
ในช่วงปลายฝนนี้จะให้ผลผลิตสูงกว่าช่วงต้นฤดูฝนและฤดูแล้ง 



38 
 

การปลูกในช่วงฤดูแล้ง เป็นการปลูกมันเทศในเขตชลประทาน หรือปลูกในที่ลุ่มแบบสวนยกร่อง นิยม
ปลูกมากในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี สุพรรณบุรี ราชบุรี และนครปฐม เป็นต้น เริ่มปลูกในเดือน
กุมภาพันธ์ถึงมีนาคมและเก็บเกี่ยวผลผลิตในเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม 

5.1.4 การเลือกพื้นที่ปลูก 
การจะปลูกมันเทศเพ่ือเป็นการค้าให้ได้ผลตอบแทนสูงนั้น ควรพิจารณาเลือกที่ปลูกดังนี้ 
1. ควรเลือกปลูกในแหล่งที่มีการคมนาคมขนส่งสะดวก เพ่ือลดต้นทุนในการขนส่ง และลดความ

เสียหายของผลผลิตระหว่างการขนส่ง    
2. ไม่ควรปลูกในพ้ืนที่ที่ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ าเกินไป หรือดินที่มีกรวดหิน ดินลูกรังปะปน หรือ

พ้ืนที่ที่มีความเป็นกรดหรือด่างจัดเกินไป เพราะมันเทศจะลงหัวน้อย ให้ผลผลิตต่ า หรือจะต้องใช้ปัจจัยการ
ผลิตสูง จึงจะได้ผลผลิตสูง ดินที่เหมาะสมควรเป็นดินร่วนปนทราย มีอินทรีย์วัตถุปานกลางถึงสูง 

3. ไม่ควรปลูกในพ้ืนที่เดิมติดต่อกันเป็นเวลาหลายปี เพราะอาจมีโรคและแมลงศัตรูมันเทศสะสม และ
เกิดการระบาด ท าให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วงงวง     
มันเทศ เป็นแมลงศัตรูที่ระบาดได้ตลอดปี หากจ าเป็นต้องปลูกซ้ าที่เดิม ควรปลูกพืชชนิดอ่ืน ๆ เช่น พืชตระกูล
ถั่ว หรือการท านาปี นาปรัง สลับกับการปลูกมันเทศ 

4. ในแหล่งที่มีน้ าท่วมเป็นครั้งคราว ในช่วงการเจริญเติบโตถ้ามันเทศได้รับน้ าหรือความชื้นมากเกินไป
จะมีการเจริญทางส่วนยอดมาก (เฝือใบ) ลงหัวน้อย ผลผลิตต่ า หรือหัวอาจจะเน่าเสียหาย ควรปลูกด้วยวิธี  
ยกร่อง ซ่ึงจะได้ผลผลิตทีด่ีกว่า 

 5. การปลูกในฤดูแล้ง ควรเลือกปลูกในแหล่งที่อยู่ใกล้แหล่งน้ า หรืออยู่ในเขตที่มีระบบน้ าชลประทานดี 
5.1.5 การเตรียมพื้นที่ปลูก 
มันเทศเป็นพืชที่มีระบบรากสะสมอาหารอยู่ใต้ดิน การปลูกด้วยวิธียกร่อง เป็นวิธีการปลูกที่ดีที่สุด 

โดยยกร่องสูงประมาณ 30-40 เซนติเมตร ระยะห่างระหว่างร่องหรือระหว่างแถวประมาณ 75-100 เซนติเมตร   
5.1.6 การคัดเลือกท่อนพันธุ์ 
คัดเลือกท่อนพันธุ์จากต้นที่สมบูรณ์  แข็งแรง ไม่มีโรคและแมลง โดยตัดเฉพาะส่วนยอดยาว           

30 เซนติเมตร ปลูกหรือขยายพันธุ์เท่านั้น หากมีปริมาณยอดพันธุ์ไม่เพียงพอ สามารถใช้ส่วนถัดมาของเถาที่
ตัดยอดไปแล้วได้อีก 1-2 ท่อน  น าไปปลูกทันทีหรือน ามามัดรวมกัน มัดละ 100-200 ยอด เก็บไว้ในที่ร่ม รด
น้ าให้ความชื้น 2-3 วัน ก่อนน าไปปลูก   

5.1.7 ระยะปลูก 
ระยะปลูกท่ีเหมาะสม คือ ระยะระหว่างต้น 30 เซนติเมตร และระยะระหว่างแถว 100 เซนติเมตร ใช้

ยอดพันธุ์ประมาณ 5,330 ยอดต่อไร่  ซึ่งจะให้ผลผลิตสูง  หัวมีคุณภาพสม่ าเสมอ  ส่วนในแปลงปลูกที่ดินมี
ความอุดมสมบูรณ์ต่ า และเป็นการปลูกช่วงปลายฤดูฝน หรือฤดูแล้ง ควรใช้ระยะปลูก 30x75 เซนติเมตร  ใช้
ยอดพันธุ์ประมาณ 7,110 ยอดต่อไร่  โดยวางยอดขวางแปลง ก่อนกลบดินให้มีข้ออย่างน้อย 2-3 ข้อใต้ดิน  

5.1.8 การปฏิบัติดูแลรักษามันเทศ 
มันเทศเป็นพืชที่ปลูกง่าย ไม่จ าเป็นต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเหมือนกับการปลูกพืชผัก หรือพืชสวนบาง

ชนิด เพียงแต่ในระยะแรกของการปลูก ต้องมีการรดน้ า ใส่ปุ๋ย ก าจัดวัชพืช ป้องกันและก าจัดแมลงศัตรูมันเทศ 
ให้เจริญเติบโตแข็งแรง และทอดยอดเลื้อยคลุมแปลงได้ การปลูกเพ่ือให้ได้ผลผลิตสูง หัวมีคุณภาพดี ควร
ปฏิบัติดูแลรักษาดังนี้ 
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1. การให้น้ า 
การปลูกมันเทศในช่วงต้นฤดูฝน ถ้าแหล่งใดมีฝนตกสม่ าเสมอ ไม่จ าเป็นต้องรดน้ า หรือให้เพียงแต่

ช่วงแรกที่ปลูกใหม่ ๆ ถ้าแปลงปลูกขาดน้ า ควรให้น้ าบ้าง ส่วนในการปลูกมันเทศช่วงปลายฤดูฝน ควรปลูก
ก่อนที่จะหมดฤดูฝน ประมาณ 1 เดือน เมื่อมันเทศเลื้อยปกคลุมแปลงแล้วให้น้ าเดือน 1-2 ครั้ง ส าหรับการ
ปลูกในฤดูแล้งเป็นการปลูกในเขตชลประทาน ควรมีการให้น้ าสม่ าเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงแรกของการ
ปลูก จะต้องรดน้ าอยู่ เสมอ ให้เลื้อยปกคลุมแปลงให้ได้ภายในระยะเวลา 30-45 วัน หลังจากการปลูก 
ต่อจากนั้น ให้น้ าเดือนละ 2-4 ครั้ง 

ข้อควรพิจารณาในการให้น้ า ความถี่ห่างในการให้น้ า และปริมาณน้ าที่ให้กับแปลงปลูกแต่ละครั้ง 
ขึ้นอยู่กับพันธุ์มันเทศ สภาพดินปลูก ฤดูกาลปลูก ระดับน้ าใต้ดิน แสงแดด อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์และ 
กระแสลม 

วิธีการให้น้ า สามารถให้น้ ามันเทศได้หลายวิธี ตามความเหมาะสมของแต่ละท้องถิ่น เช่น การใช้สาย
ยางติดมอเตอร์หรือเครื่องสูบน้ า การใช้เครื่องสูบน้ าติดกับเรือรดน้ าแบบสวนยกร่อง และการให้น้ าแบบวิธีการ
ปล่อยน้ าไหลไปตามร่อง (furrow) ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมปฏิบัติ โดยปล่อยให้น้ าไหลเข้าร่องเว้นร่อง สามารถ
ประหยัดปริมาณน้ า และลดแรงงานในการก าจัดวัชพืชได้ดีกว่าการให้น้ าไหลทุกร่อง             

2. การปลูกซ่อม  
หลังจากปลูกลงแปลงได้ประมาณ 10-15 วัน ควรตรวจดูแปลงปลูก ต้นใดหรือหลุมใดไม่แตกยอด

ขึ้นมาหรือแห้งตายควรน ายอดพันธุ์มาปลูกซ่อมใหม่อีกครั้ง ซึ่งจะดีกว่าการปล่อยให้ต้นตายหรือมีหลุมว่างเป็น
ระยะ เป็นการเสียพ้ืนที่ปลูกไปโดยเปล่าประโยชน์ จ านวนต้นลดลงผลผลิตต่อไร่ก็จะลดลง แต่การดูแลรักษาทั้ง
ไร่ยังคงเดิม 
         3. การบ ารุงดินและการใส่ปุ๋ย 

การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ ในดินที่มีอินทรีย์วัตถุต่ า หรือดินที่ปลูกติดต่อเป็นประจ าทุกปี การบ ารุงดินโดยการ
ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งได้แก่ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก หรือเศษเหลือจากพืช เช่น เปลือกถั่วเหลือง เปลืองถั่วลิสง เปลือกถั่ว
เขียว เศษชานอ้อย เศษมันส าปะหลังหรือฟางข้าว ซากต้นไม้เล็ก ๆ และมีเศษใบหญ้าต่าง ๆ ลงไปในดิน จะ
ช่วยให้คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของดินดีขึ้น และมีธาตุอาหารในดินที่สมดุล เหมาะแก่การ
เจริญเติบโต ในการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ลงแปลงปลูก ท าโดยการหว่านปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักตามที่จะจัดหาได้ แล้ว   
ไถดะหรือไถพรวน ให้ผสมคลุกเคล้ากับดินปลูก นอกจากนี้การปลูกพืชตระกูลถั่ว เช่น ถั่วเขียว หรือปอเทือง 
แล้วไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสดก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่นิยมปฏิบัติ 

การใส่ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยเคมีที่ใส่มีธาตุอาหารหลักอยู่ 3 ธาตุ คือ ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P2O5) และ
โพแทสเซียม (K2O) การใส่ปุ๋ยเคมีเป็นการใส่ปุ๋ยเพ่ือชดเชยธาตุอาหารส่วนที่มันเทศดูดขึ้นไป การเพ่ิมผลผลิต
อย่างมากของมันเทศในหลายประเทศระหว่าง 10 ปีที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งเกิดจากการให้ปุ๋ย N-P-K ในอัตราที่
เหมาะสม ซึ่งแตกต่างกันไปตามพ้ืนที่ปลูก พันธุ์ สภาพแวดล้อม และอ่ืน ๆ 

ส่วนวิธีการใส่ปุ๋ยเคมี เนื่องจากมันเทศเป็นพืชที่มีเถาเลื้อยคลุมแปลง การโรยปุ๋ยข้างแปลงจะปฏิบัติ
ไม่สะดวก และอาจมีปุ๋ยบางส่วนตกไปที่ทางเดิน ไม่มีประโยชน์ต่อต้นที่ปลูกอยู่บนหลังแปลง เกษตรกรผู้ปลูก
สามารถใส่ปุ๋ยเคมีได้หลายวิธี ดังนี้ หว่านปุ๋ยเคมีทั้งหมดช่วงไถพรวน หรือช่วงก่อนขึ้นแปลงปลูกครั้งเดียว หรือ
อีกวิธีหนึ่งคือ แบ่งปุ๋ยเคมีออกเป็น 2 ส่วน ใส่รองพ้ืนก่อนปลูกในการไถพรวน หรือไถยกแปลงสามเหลี่ยมและ
หลังจากนั้นอีก 45 วัน ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 โดยใช้ไม้ไผ่ขนาดเล็กปลายแหลม หรือใช้ด้ามจอบเจาะหลังแปลงปลูก 
ตรงช่องว่างระหว่างระยะปลูกแต่ละต้น แบบต้นเว้นต้น ใช้ไม้ไผ่หรือด้ามจอบดังกล่าวเจาะดินเป็นหลุมเล็ก ๆ 
แล้วจึงหยอดปุ๋ยเคมีลงไป ซ่ึงสะดวกในการปฏิบัติและพืชจะได้รับปุ๋ยเคมีได้ดีกว่าวิธีอ่ืน 
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4. การก าจัดวัชพืช 
วัชพืชเป็นปัญหาส าคัญในช่วง 2 เดือนแรกของการปลูกเท่านั้น หลังจากนั้น การเจริญเติบโตอย่าง

รวดเร็วของเถามันเทศจะสามารถปกคลุมดินและคลุมวัชพืชอ่ืน ๆ ได้ ฉะนั้น ในช่วงแรกของการปลูกถ้าก าจัด
วัชพืชได้ดีแล้วตั้งแต่ 1-2 เดือนแรก เดือนที่ 3-4 อาจไม่จ าเป็นต้องก าจัดวัชพืช ในการปลูกช่วงฤดูฝน ถ้าพบมี
วัชพืชที่มีลักษณะของทรงต้นสูง เช่น หญ้าขจรจบ ผักโขม และสาบเสือระบาด จะต้องมีการก าจัดโดยเร็วตั้งแต่
ต้นเล็ก ๆ เพราะถ้าปล่อยให้วัชพืชดังกล่าวระบาด นอกจากจะแย่งอาหารแล้ว วัชพืชเหล่านี้ยังบังแสง         
ใบมันเทศจะสังเคราะห์แสงได้น้อย ท าให้อาหารไปสะสมที่หัวน้อยด้วย มันเทศที่ปลูกจึงให้ผลผผลิตต่ า และหัว
ไม่ได้คุณภาพ 

5. การตลบเถามันเทศ  
หลังจากปลูกได้ 1-2 เดือน และทุกเดือน ควรมีการตลบเถาขึ้นหลังแปลง เพ่ือป้องกันการงอกของราก

ใหม่ ตามข้อของล าต้น ท าให้ได้หัวขนาดเล็ก ไม่มีคุณภาพ ในการตลบเถามันเทศอาจท าใบมันเทศพลิกกลับ
ด้านบ้าง แต่ใบจะพลิกกลับสู่ปกติภายใน 2-3 วัน หากต้นมันเทศมีการเจริญเติบโตไม่ดี หรือปลูกใน
สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม เช่น ในฤดูแล้ง ความชื้นในอากาศมีน้อย ไม่ควรมีการตลบเถามันเทศขึ้นหลัง
แปลงเพราะจะท าให้ชะงักการเจริญเติญโต ดินแปลงปลูกแห้งเร็ว แมลงเข้าท าลายได้ง่าย มันเทศลงหัวได้น้อย 
และเสียแรงงานในการตลบเถาโดยไม่จ าเป็น 
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บทที่ 6 
ศัตรูพืชและการป้องกันก าจัด 

 
6.1 แมลงศัตรูมันเทศ 

แมลงศัตรูมันเทศมีมากกว่า 10 ชนิด แต่ชนิด ที่ส าคัญ ได้แก่ ด้วงงวงมันเทศ หนอนเจาะเถามันเทศ 
หนอนชอนใบมันเทศ หนอนกระทู้หอม แต่ที่เข้าท าลายและท าความเสียหายมาก คือ ด้วงงวงมันเทศ ซึ่งจะ
ระบาดในแหล่งที่ปลูกเป็นการค้า 

ตารางท่ี 3 ชนิดของศัตรูมันเทศและส่วนของพืชท่ีถูกท าลาย 
ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ ลักษณะการท าลาย  

1. ด้วงงวงมันเทศ 
(Sweet potato weevil) 

Cylas formicarius  กัดกินเถา ล าต้นและหัว 

2. หนอนเจาะเถามันเทศ 
(Sweet potato stem borer) 

Omphisa  anastomosalis  เจาะล าต้นและเถา 

3. หนอนชอนใบมันเทศ 
(Leaf mining caterpillar) 

Bedellia somnulentella กัดกินใต้ผิวใบ 

4. หนอนกระทู้หอม 
(Beet armyworm ) 

Spodoptera exigua กัดกินใบ 

5. หนอนผีเสื้อเหยี่ยว 
(Hawk moth) 

Agrius convolvuli กัดกินใบ 

6. หนอนกระทู้ผัก 
(Common cutworm) 

Spodoptera litura กัดกินใบ 

7. แมลงหวี่ขาวยาสูบ 
(Tobacco whitefly) 

Bemisia tabaci  ดูดน้ าเลี้ยงใบ 

8. เพลี้ยไฟ 
(Thrips) 

Teacniothrips sp. ดูดน้ าเลี้ยงใบ 

9. ด้วงเต่า 
(Leaf eating beetle) 

Metriona circuemdata  กัดกินใบ 

10. เพลี้ยอ่อน 
(Aphid) 

Aphis sp. ดูดน้ าเลี้ยงใบ 

11. ไรแดง 
(Red mite) 

Tetranychus hydraneae ดูดน้ าเลี้ยงใบ 
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6.1.1 ด้วงงวงมันเทศ (Cylas formicarius) 
เป็นแมลงศัตรูมันเทศที่ส าคัญที่สุด  ท าลายส่วนเถา และหัวมันเทศ พบระบาดทั่วทุกภาคของประเทศ

ไทยและในเขตร้อนทั่วทุกแห่งในโลกที่มีการปลูกมันเทศ ท าให้มันเทศลงหัวน้อย หัวมีคุณภาพต่ า มีกลิ่นเหม็น 
และมีรสขม ไม่เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 28 ด้วงงวงมันเทศ (ซ้าย) และหัวมันเทศที่ถูกท าลายจากด้วงงวงมันเทศ (ขวา) 

 ลักษณะและการท าลาย  เป็นแมลงปีกแข็งขนาดเล็ก ส่วนปีกสีน้ าเงินด า คอสีน้ าตาลแดง ส่วนหัวยาว
ยื่นออกคล้ายงวง ชอบเล่นไฟในเวลากลางคืน วางไข่ตามโคนต้นมันเทศ ไข่เจริญเป็นตัวหนอนสีขาว หัวสี
น้ าตาล เจาะเข้าไปในเถาและหัวมันเทศแล้วเจริญเติบโตเป็นดักแด้และตัวเต็มวัย ตัวเต็มวัยชอบออกบินในเวลา 
20.00-21.00 น. ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพศผู้ และออกบินช่วงเช้า (8.00-9.00 น.) และกลางวัน (12.00-13.00 น.) 
ตัวเต็มวัยจะกัดกินเถามันเทศ ส่วนตัวอ่อนอยู่ภายในหัวมัน ท าให้มันเทศชะงักการเจริญเติบโต ลงหัวน้อย    
หัวมีกลิ่นเหม็น และรสขม ตลอดทั้งยังเป็นช่องทางให้เชื้อจุลินทรีย์ในดินเข้าท าลายรอยแผล และท าให้หัวมัน
เทศเน่าได้ในที่สุด ด้วงงวงมันเทศมีการแพร่กระจายเป็นกลุ่ม 

การป้องกันก าจัด    
1. วิธีเขตกรรม หลีกเลี่ยงการปลูกมันเทศในแหล่งที่มีการระบาดของด้วงงวงมันเทศและ/หรือ การ

ปลูก ซ้ าที่เดิม ถ้าเป็นไปได้ควรปลูกหมุนเวียนโดยใช้พืชต่างตระกูลกับมันเทศ ควรใช้เถามันเทศที่สมบูรณ์ 
แข็งแรง ปราศจากด้วงงวงมันเทศ  ไม่น าเถามันเทศจากแหล่งที่มีการระบาดของด้วงงวงมันเทศมาปลูก ก าจัด
วัชพืชที่เป็นตระกูลเดียวกันกับมันเทศ  เลือกปลูกเฉพาะพันธุ์ที่มีอายุการเก็บเกี่ยวสั้น เพ่ือหลีกเลี่ยงการเข้า
ท าลายของด้วงงวงมันเทศ  เช่น  พันธุ์ พจ.115-1 พันธุ์ พจ.106-35 พันธุ์ พจ.223-6 พันธุ์ต่อเผือก พันธุ์อีดก 
เป็นต้น 

2. ไม่ควรปลูกมันเทศซ้ าที่เดิม หรือปลูกติดต่อกันในที่เดียวเป็นเวลานานหลายปี หากจ าเป็นต้องปลูก
ซ้ าที่เดิม ควรมีการปลูกพืชชนิดอื่น เช่น พืชตระกูลถั่ว ข้าว ข้าวโพด หมุนเวียนบ้าง 

3. ในแหล่งปลูกที่อยู่ในเขตชลประทานที่สามารถปล่อยน้ าเข้าแปลงมันเทศได้ เช่น การปลูกมันเทศ
หลังนา หรือการปลูกมันเทศเป็นสวนยกร่อง ควรมีการปล่อยน้ าเข้าแปลงก่อน และหลังปลูกทุก 20-30 วันต่อ
ครัง้ จะสามารถท าลายไข่ ตัวอ่อน และตัวแก่ของด้วงงวงมันเทศได้โดยไม่ต้องใช้สารเคมี 

4.  การปลูกมันเทศช่วงฤดูแล้งไม่ควรปล่อยให้แปลงมันเทศมีดินแตกระแหง เพราะช่องว่างของดินจะ
เป็นช่องทางให้แมลงศัตรูเข้าท าลายหัวมันเทศได้ง่ายขึ้น ฉะนั้น ควรรดน้ ามันเทศในฤดูแล้งเป็นระยะเพ่ือไม่ให้
ดินแตกระแหง และถ้าเป็นไปได้ควรมีการพรวนดินข้างแปลง หรือบริเวณทางเดินขึ้นมากลบหลังแปลง จะช่วย
ลดการท าลายของด้วงงวงมันเทศได้ 



43 
 

5. จุ่มยอดพันธุ์มันเทศก่อนปลูกนาน 5 นาที ด้วยสารฟิโปรนิล 5% SC อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 
ลิตร หรือคาร์โบซัลแฟน 20% EC เพ่ือฆ่าไขห่นอนที่ติดมากับเถา  

6. เมื่อถึงอายุการเก็บเก่ียวมันเทศ  ควรด าเนินการเก็บเก่ียวทันท ี ถ้าขุดมันเทศล่าช้ากว่าปกติ อาจท า
ให้แมลงศัตรูดังกล่าวเข้าท าลายหัวมันเทศเสียหายได้ 

7. หลังการเก็บเกี่ยวมันเทศ  ควรไถแปลงทันที ไม่ควรปล่อยให้มีเศษหัวและเถามันเทศที่ถูกด้วงงวง
มันเทศท าลายไว้ในแปลง เพราะจะเป็นแหล่งสะสมด้วงงวงมันเทศ ซึ่งสามารถเข้าท าลายมันเทศที่จะปลูกในฤดู
ต่อไป หรืออาจเข้าท าลายมันเทศแปลงอื่น ๆ ที่ปลูกภายหลังและยังไมไ่ดเ้ก็บเก่ียวผลผลิตอีกด้วย 

8. เมื่อมันเทศอายุ 1 เดือน พ่นสารป้องกันก าจัดด้วงงวงมันเทศที่เถาและโคนต้นทุก 10 วัน เมื่อต้น
อายุ 2 และ 4 เดือน ราดสารฆ่าแมลงที่โคนต้น อัตราต้นละ 300 มิลลิตร ในกรณีปล่อยน้ าท่วมก่อนปลูก    
พ่นทุก 15 วัน และราดโคนต้นเพียง 1 ครั้ง หลังปลูก 3 เดือน โดยใช้สารฟิโปรนิล 5% SC  อัตรา 30-50  
มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร  หรือ คาร์โบซัลแฟน 20% EC 100 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร  โดยหยุดพ่นสารป้องกัน
ก าจัดแมลงศัตรูพืชก่อนเก็บผลผลิต 2-3 สัปดาห์ ในมันเทศที่มีอายุเก็บเกี่ยว 4-6 เดือน กรณีมันเทศที่มีอายุ
เก็บเกี่ยวน้อยกว่า 4 เดือน แช่เถาก่อนปลูกนาน 5 นาที พ่นสารที่เถาและโคนต้นทุก 10 วัน และหยุดพ่นก่อน
เก็บเก่ียว 2-3 สัปดาห์ 
 6.1.2 หนอนเจาะเถามันเทศ (Omphisa anastomosalis) 
 ลักษณะและการท าลาย หนอนเจาะเถามันเทศเป็นหนอนของผีเสื้อกลางคืน ขนาดตั วยาว 2 
เซนติเมตร ตัวแก่จะวางไข่ตามใบ ก้านใบ และเถามันเทศ  ไข่จะเจริญเติบโตเป็นตัวหนอนเจาะเถากัดกินในเถา
มันเทศ ท าลายท่อน้ าท่ออาหาร  เถามันเทศทีถู่กแมลงชนิดนี้ท าลาย สังเกตได้ว่าบริเวณโคนต้นของมันเทศจะมี
ขนาดใหญ่ผิดปกติหรือบวมเป็นปุ่มปม ซึ่งภายในจะมีหนอนเจาะท าลายอยู่อย่างเห็นได้ชัด ใบมันเทศจะเหี่ยวลู่
ลง และตายทั้งเถา มีผลให้มันเทศมีการลงหัวน้อย 
 การป้องกันก าจัด ใช้สารเคมี ได้แก่ สารฟิโปรนิล 5% SC อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร หรือ 
คาร์โบซัลแฟน 20% EC 100 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร พ่นบริเวณโคนเถาเป็นครั้งคราวเมื่อมีหนอนเจาะเถา
ระบาด 

6.1.3 หนอนชอนใบมันเทศ (Bedellia somnulentella) 
ลักษณะและการเข้าท าลาย เป็นหนอนผีเสื้อขนาดเล็ก ตัวแก่วางไข่ในเนื้อเยื่อของใบมันเทศ เมื่อฟัก

ตัวเป็นหนอนจะชอนไชกัดกินใต้ผิวใบ ท าให้ใบพรุนแห้ง  ต้นชะงักการเจริญเติบโต ระบาดในช่วงฤดูแล้ง 
การป้องกันก าจัด   
1. วิธีกล เผาท าลายเศษใบพืชที่ถูกท าลายเนื่องจากหนอนชอนใบตามพ้ืนดิน จะช่วยลดการแพร่

ระบาดได้ เนื่องจากดักแด้ที่อยู่ตามเศษใบพืชจะถูกท าลายไปด้วย 
2. สารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ เบตา-ไซฟลูทริน 2.5% EC อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร 

หรือ ฟิโปรนิล 5% SC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร หรือ ไดโนทีฟูแรน 10 % WP อัตรา 20 กรัมต่อน้ า 
20 ลิตร 

6.1.4 เพลี้ยอ่อน (Aphis sp.) 
 ลักษณะและการเข้าท าลาย เป็นแมลงขนาดเล็ก ตัวอ่อนมีสีสันต่างกันส่วนใหญ่จะมีสีเขียว เพลี้ยอ่อน
จะดูดกินน้ าเลี้ยงตามใบและยอดอ่อน ท าให้ใบมันเทศมีรูปร่างผิดปกติ  และอาจถ่ายทอดเชื้อไวรัสท าให้มันเทศ
เป็นโรคใบหงิกและใบด่าง และผลผลิตลดลง 
 การป้องกันก าจัด ใช้สารเคมี ได้แก่ สารฟิโปรนิล 5% SC อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร หรือใช้
สารคาร์บาริล 85% WP อัตรา 40 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร พ่นเป็นครั้งคราว เมื่อพบเพลี้ยอ่อนระบาด 
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6.2 โรคมันเทศ 
โรคที่ส าคัญ ได้แก่ โรคหัวเน่า โรคใบจุด โรคยอดหงิกและใบด่าง และโรครากปม   ดังนี้ 

 6.2.1 โรคหัวเน่า 
 สาเหตุ    เกิดจากเชื้อราหลายชนิด เช่น Fusarium sp. โดยเชื้อราจะเข้าท าลายหัวมันเทศได้ทาง
บาดแผล ซึ่งอาจเกิดจากถูกจอบ แมลงในดิน หรือหนูท าลาย เป็นต้น แผลเหล่านี้จะเริ่มเปลี่ยนจากสีน้ าตาล
อ่อนเป็นสีด า ผิวของหัวจะนุ่มในระยะแรก ภายหลังจะแห้งแข็งกระด้าง 
 

 
ภาพที่ 29 ลักษณะเน่าในมันเทศที่เกิดจากเชื้อ Fusarium sp. 

 การป้องกันก าจัด 
 1.  ต้องระมัดระวังอย่าให้หัวมันเทศเป็นบาดแผลหรือบอบช้ าในขณะที่ขุด หรือเก็บเกี่ยวผลผลิตตลอด
ทั้งการขนส่งจากไร่สู่ตลาด 
 2.  เก็บรักษาหัวมันเทศไว้ในที่อากาศถ่ายเทสะดวก ไม่กองสุมกันเป็นปริมาณมาก และหากพบหัวที่
เป็นโรคเน่า ควรคัดทิ้งให้หมด อย่าให้ปะปนกับมันเทศหัวปกติ 
          6.2.2 โรคใบจุด 
 สาเหตุ  เกิดจากเชื้อรา Cercospora sp. เริ่มแรกใบมันเทศจะเป็นจุดสีน้ าตาล  ลักษณะแผลรูปร่าง
ไม่แน่นอน  แผลมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 8 มิลลิเมตร รูปร่างกลมหรือเป็นเหลี่ยมเล็กน้อย บางครั้งแผลอาจ
ถูกจ ากัดขอบเขตด้วยเส้นใบ ถ้าเป็นมากใบแก่จะร่วงก่อนก าหนด ท าให้ล าต้นอ่อนแอ มันเทศลงหัวน้อย 
 การป้องกันก าจัด  ใช้สารเคมี ได้แก่ สารแมนโคเซบ 45% WP อัตรา 50-100 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 
พ่นเมื่อพบว่ามีโรคใบจุดระบาด 

6.2.3 โรคยอดหงิกและใบด่าง 
 สาเหตุ  เกิดจากเชื้อไวรัส ซึ่งมีแมลงศัตรูประเภทปากดูด เช่น เพลี้ยอ่อน และแมลงหวี่ขาว เป็นพานะ
น าเชื้อโรคให้แพร่ระบาดติดต่อกันได้ จัดเป็นโรคที่ส าคัญอีกโรคหนึ่ง พืชจะแสดงอาการใบสีเขียว และเหลือง
ด่างลายประปรายทั่วไป  เนื้อใบหยักเป็นคลื่น ใบเล็กลง ยอดตั้งชัน หงิกงอ และชะงักการเจริญเติบโต มีผลให้
มันเทศลงหัวน้อย ผลผลิตต่ า 
 การป้องกันก าจัด  เนื่องจากแมลงศัตรูพืชประเภทปากดูดเป็นพาหะน าโรคนี้ ฉะนั้น จึงควรมีการใช้
สารเคมีพ่นท าลายเพลี้ยอ่อน และแมลงพาหะอ่ืน ๆ และถอนต้นมันเทศท่ีแสดงอาการเป็นโรคไปเผาท าลาย 
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 6.2.4 โรครากปม 
สาเหตุ  เกิดจากไส้เดือนฝอย (Nematode :  Meloidogyn incognita) ชอนไชเข้าไปอาศัยอยู่ใน

รากฝอยของมันเทศ ท าให้รากบวมโตเป็นปม และแย่งอาหารจากราก  ปมมักมีขนาดเล็กกว่าปมในพืชชนิด
อ่ืนๆ ที่ถูกไส้เดือนฝอยท าลาย มันเทศจะลงหัวน้อย และหัวมีลักษณะผิดปกติ 

การป้องกันก าจัด  ไม่ปลูกมันเทศซ้ าในพ้ืนที่เดิม และปลูกพืชหมุนเวียนที่ไม่เป็นพืชอาศัยของไส้เดือน
ฝอย เช่น ถั่วเหลือง ข้าวโพด  

6.3 วัชพืช 
วัชพืชสร้างความเสียหายให้กับผลผลิตมันเทศทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยแย่งปัจจัยการ

เจริญเติบโต เช่น น้ า แสง และธาตุอาหารพืช อีกทั้งเป็นแหล่งสะสมของโรคและแมลงศัตรูพืช วัชพืชที่พบใน
มันเทศสามารถจ าแนกได ้3 ประเภท คือ 

1. วัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้าปากควาย หญ้าตีนกา หญ้าคา และหญ้าโขย่ง  
2. วัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น กระดุมใบใหญ่ สาบม่วง และสาบแร้งสาบกา  
3. วัชพืชประเภทกก เช่น แห้วหมู และกกตุ้มหู  

การจัดการวัชพืช    
1. การไถเตรียมดินก่อนปลูก ท าการไถ 1-2 ครั้ง ครั้งแรกไถกลบก าจัดต้นวัชพืชที่ข้ึนอยู่ ตากดิน ทิ้งไว้ 

1-2 สัปดาห์ ท าการไถหรือคราดครั้งที่สอง เพ่ือก าจัดต้นอ่อนวัชพืชที่งอกขึ้นมาหลังการไถครั้งแรก แล้วปลูก
พืชทันทีจะช่วยลดปริมาณวัชพืชได้ระดับหนึ่ง 

2. การใช้แรงงาน หรือเครื่องมือกล การใช้มือถอน หรือใช้จอบถาก อาจท า 1-2 ครั้ง ในช่วงระยะแรก
ของการเจริญเติบโตของพืช โดยเฉพาะวัชพืชที่ขยายพันธุ์ด้วยหัว หรือเหง้า เช่น แห้วหมู ควรเก็บให้มากที่สุด 

3. การใช้สารเคมีป้องกันก าจัดวัชพืช ขณะทีพ่่นควรมีลมสงบ ระวังละอองสารปลิวไปสัมผัสต้นมันเทศ  
- ไกลโฟเสต 48% SL อัตรา 150–200 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร  
- กลูโฟสิเนต-แอมโมเนียม 15% SL อัตรา 200 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร  
- พาราควอต 27.6% SL อัตรา 150 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร 
โดยพ่นคลุมต้นวัชพืชให้ทั่วในพื้นที่ 1 งาน  
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บทที่ 7 
การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว  

 
 มันเทศเป็นพืชหัวล้มลุก มีอายุตั้งแต่ปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวประมาณ 90–180 วัน ขึ้นกับพันธุ์ และ
สภาพแวดล้อม เช่น ถ้าดินมีความชื้นสูง  จะเก็บเกี่ยวช้าไปประมาณ 15-20 วัน แต่ถ้าความชื้นในดินต่ า หรือ
อุณหภูมิสูง จะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เร็วขึ้นประมาณ 5-10 วัน  
 นอกเหนือจากการนับอายุ สามารถประมาณการเก็บเกี่ยวมันเทศได้จากการสังเกตใบและเถา โดยมัน
เทศจะชะงักการเจริญเติบโตทางยอด มีปริมาณใบแก่มากขึ้น  หรือสังเกตรอยแตกของผิวดินบริเวณโคนต้น  
หรืออาจทดลองขุด 2-3 หลุม เพ่ือสังเกตการลงหัว  

7.1 วิธีการเก็บเกี่ยว 
 วิธีการเก็บเกี่ยวมันเทศแตกต่างกันตามสภาพของพ้ืนที่ปลูก ซึ่งมีทั้งที่ดอนไหล่เขา ที่ดอนสภาพไร่ ที่
ราบหลังนา ที่ราบลุ่มแบบสวนยกร่อง และตามสภาพเศรษฐกิจของเกษตรกร โดยใช้แรงงานคนหรือรถแทรคเตอร์ 
  

    ภาพที่ 30 การเก็บเกี่ยวมันเทศโดยการใช้จอบขุด (ซ้าย) และรถแทรคเตอร์ (ขวา)   
 

 ในการเก็บเกี่ยวมันเทศ ควรระวังไม่ให้หัวบอบช้ า มีบาดแผล หรือหัก หลังจากขุดหรือเก็บเกี่ยวหัว
ขึ้นมาจากแปลงปลูกแล้ว น าไปไว้ในร่ม ที่มีการระบายอากาศดี ไม่ควรทิ้งหัวมันเทศที่เก็บเกี่ยวแล้วตากแดด
เป็นเวลานานและไม่ควรน ามากองสุมกัน คัดแยกหัวที่ถูกแมลงท าลาย หัวเน่า หัวที่มีบาดแผล หัวไม่ได้ขนาด
ออก ก่อนน าส่งตลาดต่อไป เมื่อมันเทศเข้าสู่ตลาด ผู้ค้าจะมีการคัดแยกเป็นขนาดใหญ่และขนาดเล็ก บรรจุลง
ถุง ถุงละ 10 กิโลกรัม (ภาพท่ี 31) 
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      ภาพที่ 31 การบรรจุมันเทศ 

 
        7.2 การเก็บรักษา  
 ส่วนใหญ่เกษตรกรไทยไม่นิยมเก็บรักษาหัวมันเทศ เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตมาจากไร่แล้ว มักพยายาม
จ าหน่ายหรือส่งตลาดให้หมด หากเหลือจึงน าไปบริโภค  ไม่มีการเก็บรักษาไว้บริโภคภายหลัง หากต้องการเก็บ
มันเทศเป็นเวลานาน ต้องสมานแผลที่เกิดจากการเก็บเกี่ยว โดยเก็บหัวมันเทศที่อุณหภูมิ 29 องศาเซลเซียส  
ความชื้นสัมพัทธ์ 85-90 เปอร์เซ็นต์ และอากาศถ่ายเทสะดวกเป็นเวลา 3-5 วัน หลังจากนั้นน าไปเก็บรักษาที่
อุณหภูมิ 13 องศาเซลเซียส  ความชื้นสัมพัทธ์ 85-90 เปอร์เซ็นต์ และอากาศถ่ายเทสะดวก  สามารถเก็บ
รักษามันเทศให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคได้นานถึง 12 เดือน  

        7.3 มาตรฐานมันเทศ 

ปัจจุบันยังไม่มีมาตรฐานมันเทศของไทยอย่างเป็นทางการ หากต้องการใช้มาตรฐานมันเทศ สามารถ
ใช้เกณฑ์จากมาตรฐานสินค้าของ ASEAN เป็นแนวทาง (ตารางที่ 4) 
        ตารางท่ี 4 มาตรฐานมันเทศของ ASEAN แยกตามน้ าหนัก  

(ASEAN STANDARD FOR SWEET   POTATO) 
ขนาดมาตรฐาน น้ าหนักหัว (กรัม) 

1 >400 
2 >300-400 
3 >200-300 
4 100-200 
5 <100 
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บทที่ 8 

การแปรรูปและการใช้ประโยชน์ 

 มันเทศนอกจากน ามาใช้บริโภคสดแล้ว ยังสามารถน ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ หรือผลิตแป้งที่มี 
สารต้านอนุมูลอิสระ สามารถน ามาทดแทนแป้งสาลีได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ใช้ท าเบเกอรี่และอาหารชนิดต่าง ๆ 
เช่น เค้ก ขนมปัง โดนัท วอฟเฟิล แพนเค้ก ซาลาเปา พาสต้า เหมาะส าหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานหรือโรคอ้วน 
และผู้ที่แพ้สารกลูเตน (Gluten)   

การท าแป้งมันเทศ 
ปอกเปลือกหัวมัน ล้างให้สะอาด ฝานให้เป็นแผ่นบาง แช่ในน้ าผสมน้ าส้มสายชูประมาณ 30 มิลลิลิตร

ต่อน้ า 1,000 มิลลิลิตร (1 ลิตร) ยกขึ้นน าไปตากแดดหรืออบที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส จนแห้งสนิท น าไป
บดละเอียด ร่อนผ่านตะแกรงขนาด 120 mesh น าแป้งไปท าผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ แป้งสามารถเก็บในภาชนะที่ปิด
สนิทได้เป็นเวลานานมากกว่า 12 เดือน 
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       ตารางที่ 5  คุณค่าทางโภชนาการของแป้งมันเทศ   

 

 

                              คุณค่าทางโภชนาการของแป้งมันเทศ 100 กรัม 

พลังงาน 90 Kcal 360 kJ วิตามินบี 6 16 % 
คาร์โบไฮเดรท 20.1 กรัม กรดโฟลิก 3 % 
แป้ง 12.7 วิตามินซี 4 % 
น้ าตาล 4.2 วิตามินอี 2 % 
ใยอาหาร 3 แคลเซียม 3 % 
ไขมัน 0.1 เหล็ก 5 % 
โปรตีน 1.6 แมกนีเซียม 7 % 
วิตามินเอ 79 % แมงกานีส 13 % 
เบต้า แคโรทีน 79 % ฟอสฟอรัส 7 % 
วิตามินบี 1 6 % โพแทสเซียม 7 % 
วิตามินบี 2 4 % โซเดียม 2 % 
ไนอะซิน 4 % สังกะสี 3 % 
วิตามินบี 5 16 %   
แหล่งข้อมูล: *USDA Nutrient database   



50 
 

โดนัทแป้งมันเทศ 
ส่วนผสม 
แป้งมันเทศ    1 ถ้วยตวง 
แปง้มันส าปะหลัง (มัน 5 นาที)     1 ถ้วยตวง 
ผงฟู     2 ช้อนชา 
น้ าตาลทราย    1/4 ถ้วยตวง 
นมสด     3/4 ถ้วยตวง 
ไข่ไก่     2 ฟอง 
น้ ามันพืช    1/8 ถ้วยตวง 
เกลือป่น    1/8 ช้อนชา 
วานิลลา    1/2 ช้อนชา 
วิธีการ 

1. ร่อนแป้ง ผงฟู เกลือเข้าด้วยกัน 
2. เคล้าน้ าตาลทราย และแป้งให้เข้ากันในชามผสมขนาดกลาง 
3. เติม นม ไข่ วานิลลา และน้ ามัน คนจนส่วนผสมเนียน 
4. หยอดส่วนผสมลงในเครื่องท าโดนัท  ทันทีท่ีโดนัทสุกให้คลุกในน้ าตาลทรายละเอียด 

 
ขนมเค้กมันเทศ 
ส่วนผสม 
ส่วนที ่1 
แป้งมันเทศ   90 กรัม  
ผงฟู    3/4 ช้อนชา 
น้ าตาลทรายป่น (ส่วนที่ 1) 40 กรัม  
เกลือป่น    1/4 ช้อนชา 
ไข่แดง           5 ฟอง  
นมข้นจืด   75 กรัม 
น้ ามันร าข้าว   112 กรัม   
วานิลลา    1/2 ช้อนชา   
ส่วนที่ 2 
ไข่ขาว    5 ฟอง    
ครีมออฟทาร์ทาร์   1/2 ช้อนชา 
น้ าตาลทรายป่น (สวนที่ 2)  50 กรัม 
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วิธีการ 
1. ชั่งแป้ง ผงฟู เกลือป่น  ร่อนรวมกัน ใส่ลงในชามผสมกับน้ าตาลทรายป่นคนด้วยตะกร้อให้เข้ากัน 

แล้วท าเป็นบ่อตรงกลางพักไว้ 
2. ใส่ไข่แดง นมข้นจืด น้ ามันร าข้าว วานิลลาลงในถ้วยตวงของเหลว ใช้ตะกร้อคนเร็ว  ๆ ให้ส่วนผสม

เข้ากัน เทลงในส่วนผสมข้อ 1 คนเร็ว ๆ ให้ส่วนผสมเข้ากัน (อย่าคนนาน) แล้วพักไว้ 
3. ตีไข่ขาวกับครีมออฟทาร์ทาร์ด้วยเครื่องตีไข่ระดับความเร็วสูงสุดจนเป็นฟองละเอียด ค่อย ๆ ใส่น้ าตาล

ทรายป่นทีละช้อนจนหมด ตีต่อจนตั้งยอดอ่อนเกือบแข็งให้เปลี่ยนเป็นความเร็วต่ าสุด ตีต่ออีก 1 นาที เพ่ือตัด
ฟองอากาศ 

4. แบ่งส่วนผสมไข่ขาวออกเป็น 2 ส่วน ใช้พายยางตักทีละส่วนลงในส่วนผสมไข่แดง ตะล่อมด้วยตะกร้อ
มือเบา ๆ  ให้เข้ากัน เทใส่พิมพ์กลม ขนาด 26 เซนติเมตร ที่รองด้วยกระดาษไขเตรียมไว้ 

5. น าเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ 190 องศาเซลเซียส ใช้เวลาประมาณ 20 นาที แล้วลดอุณหภูมิเหลือ 150 องศา
เซลเซียส อบต่ออีก 30 นาที หรือจนกระทั่งสุกเหลือง น าออกมากระแทก 1 ครั้ง พักไว้ในพิมพ์สักครู่จนขนม
เย็นค่อยน าออกจากพิมพ์ 

 
ปาท่องโก๋เกลียวแป้งมันเทศ 
ส่วนผสม 
แป้งสาลีตรานกพิราบ  400 กรัม  
แป้งมันเทศ   300 กรัม 
แปง้มนัส าปะหลังพันธุ์ 5 นาที  300 กรัม     
น้ า    4 1/2 ถ้วยตวง 
เกลือป่น (ส าหรับท ากับข้าว) 1 ช้อนโต๊ะ  
น้ าตาลทราย    3  ช้อนโต๊ะ 
เบกก้ิงโซดา   1/4 ช้อนชา   
แอมโมเนีย   2  ช้อนชา 
ผงฟู    1 ช้อนชา  
ยีสต์แห้ง    1/2  ช้อนชา 
น้ ามันปาล์มส าหรับทอด  4-5 ขวด/ครั้ง 
วิธีการ 

1. ร่อนแป้งท้ัง 3 ส่วนให้เข้ากัน แบ่งออกท านวลแป้ง 100 กรัม 
2. ผสมเกลือ น้ าตาลทราย เบกก้ิงโซดา แอมโมเนีย ผงฟู และยีสต์แห้ง คนจนเป็นเนื้อเดียวกัน 
3. เทแป้งท่ีร่อนแล้วผสมกับส่วนผสมในข้อ 2 คลุกให้เข้ากันโดยใช้พาย 
4. น ากระทะตั้งไฟใส่น้ ามันปาล์ม เปิดไฟแรง พอน้ ามันร้อนหรี่เป็นไฟกลาง 
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5. แบ่งแป้งท่ีหมักไว้บางส่วนลงบนกระดาน ตบแป้งให้เป็นเส้นยาว ๆ ขนาดกว้างประมาณ 1-2 นิ้ว ใช้
ที่ตัดแป้งตัดแบ่งเป็นชิ้น ชิ้นละประมาณ 1-2 นิ้ว 

6. น าไปทอดให้เหลืองเล็กน้อย (ประมาณ 2 นาที) กลับปาท่องโก๋ไปมาโดยใช้ตะเกียบ 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ 

- ถ้าไฟอ่อนไป ขนมจะอมน้ ามัน ไฟแรงเกินไปผิวจะไหม้  แป้งข้างในไม่สุก และแป้งกรอบไม่ทน 
- หมักเร่งด่วน 2 ชั่วโมง เพ่ิมยีสต์ 1 เท่าตัว 
- หมัก 8 ชั่วโมง ลดยีสต์ลงครึ่งหนึ่งตามส่วน 

 
ขนมปังมันเทศ 
ส่วนผสม 
ส่วนที่ 1 
แป้งขนมปัง (ตราหงส์ขาว)  134 กรัม  
แป้งมันเทศ    134 กรัม 
น้ า     65 กรัม  
นมข้นจืด    65  กรัม  
น้ าตาลทราย    45  กรัม  
เกลือป่น    3  กรัม 
ไข่ไก่ เบอร์ 3    1  ฟอง  
วีทกลูเตน (Wheat gluten)   1/4  ช้อนชา 
ยีสต์       5  กรัม   
เนยสดอ่อนตัว     40  กรัม 
ส่วนผสมไส้ 
เนยสดหั่นสี่เหลี่ยมแช่เย็น   72 กรัม (ก้อนละ 6 กรัม) 
น้ าตาลทราย     25 กรัม (ใช้ครึ่งช้อนชาใส่พร้อมเนยสดหั่น) 
ส าหรับทาหน้า 
นมสด     1-2 ช้อนโต๊ะ 
วิธีการ 
 1. ผสมน้ า นมข้นจืด น้ าตาลทราย เกลือป่น คนให้ส่วนผสมสะลายเข้ากัน ใส่ไข่ไก่พักไว้ 

2. ใส่แป้งขนมปัง วีทกลูเตน และยีสต์ลงในโถเครื่องตีไข่ โดยใช้หัวตะขอ ผสมพอเข้ากัน ค่อย ๆ เท
ส่วนผสมข้อ 1 จนหมด นวดต่อประมาณ 5 นาที ใส่เนยสดอ่อนตัว นวดสักครู่ ลดระดับความเร็วต่ าลง นวดต่อ
ประมาณ 35 นาท ีหรือจนกระทั่งแป้งไม่ติดภาชนะ 

3. น าออกมาไล่อากาศ คลุมด้วยแผ่นพลาสติก พักไว้ประมาณ 30 นาที หรือจนเห็นแป้งขึ้นเท่าตัว 
4. น าแป้งที่ได้แบ่งออกเป็น 12 ส่วน ส่วนละประมาณ 42 กรัม คลึงแป้งแต่ละส่วนเป็นก้อนกลมจนหมด 
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5. น าแป้งทีละก้อนคลึงให้แบน วางเนยสดและตักน้ าตาลทราย 1/2 ช้อนชา ลงตรงกลางแป้ง ดึงขอบแป้ง 
2 ข้างซ้อนกันแล้วจับจีบหุ้มให้มิด ใส่ลงในพิมพ์มัฟฟิน คลุมด้วยแผ่นพลาสติก พักไว้ประมาณ 30 นาที หรือจนเห็น
ว่าแป้งขึ้นเท่าตัว 

6. น าเข้าอบที่ อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส เวลาประมาณ 8-10 นาที หรือจนกระทั่งสุกเหลืองน า    
ออกมาทาหน้าด้วยนมสด 

 
ซาลาเปามันเทศ 
ส่วนผสม 
ส่วนผสมแป้งโด     
แป้งสาลีตราบัวแดง  100 กรัม  
แป้งมันเทศ   170 กรัม  
แป้งมันส าปะหลัง  50 กรัม   
ยีสต์    2 ช้อนชา 
น้ า    250-300 กรัม  
ส่วนผสมแป้งสปองจ์  
แป้งสาลีตราบัวแดง  130 กรัม 
แป้งมันเทศ   100 กรัม 
ผงฟู    1 ช้อนโต๊ะ  
น้ าตาลทราย   125 กรัม 
เกลือ    1/2 ช้อนชา    
เนย    50 กรัม 
วิธีการ 

1. ผสมส่วนแป้งโดให้เป็นเนื้อเดียวกัน หมักจนขึ้น 2-3 เท่า 
2. ผสมส่วนแป้งสปองจ์ให้เข้ากัน น ามาผสมกับแป้งโดที่หมักไว้ 
3. นวดจนเนียน หมักให้ขึ้น 2 เท่า นวดไล่ลม 
4. ตัดแป้งแบ่ง ปั้นไส้ใส่ พักอีก 10-15 นาที จึงน าไปนึ่งไฟแรง 8-10 นาที 
 

แพนเค้กมันเทศ 
ส่วนผสม 
แป้งมันเทศ   1 ½ ถ้วยตวง 
แป้งสาคู    1/2 ถ้วยตวง 
ผงฟู    2 ½ ช้อนชา 
น้ าตาล    3 ช้อนโต๊ะ 
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เกลือ    1/8 ช้อนชา 
ไข่    2 ฟอง 
นม    2 ถ้วยตวง 
เนยละลาย   2 ช้อนโต๊ะ 
วิธีการ 

1. ร่อนแป้ง ผงฟู น้ าตาล และเกลือเข้าด้วยกัน 
2. ตีไข่ นม เข้าด้วยกัน ผสมกับแป้งที่ผสมแล้ว คนให้เป็นเนื้อเดียวกัน ผสมเนยที่ละลายแล้ว ถ้า

ส่วนผสมข้นเกินไปให้เติมนมเล็กน้อย 
3. ตักเนื้อแป้งเทลงในกระทะ พอเหลืองกลับด้าน 

 
วอฟเฟิลมันเทศ 
ส่วนผสม 
แป้งมันเทศ   1 ถ้วยตวง 
แป้งมันส าปะหลังพันธุ์ 5 นาที 1 ถ้วยตวง 
เนยสดละลาย   1/2 ถ้วย 
ไข่แดง    2 ฟอง 
ผงฟู    1 ช้อนโต๊ะ 
นมข้นจืด   1 ถ้วย 
น้ าตาลทราย   1/2 ถ้วย 
น้ าหอมกลิ่นวานิลลา  1/2  ช้อนชา 
ไข่ขาว    2 ฟอง 
วิธีการ 

1. ร่อนแป้งกับผงฟูเข้าด้วยกัน เทน้ าตาลทราย ลงผสมเข้าด้วยกันในอ่างผสม 
2. ท าแป้งเป็นบ่อตรงกลาง เติมเนยละลาย ไข่แดง นมข้นจืด น้ า และกลิ่นวานิลลาลงไป 
3. ใช้ตะกร้อมือคนให้ส่วนผสมเข้ากันดี  พักไว้ 
4. ใช้เครื่องผสมอาหารขนาด 5 ลิตร ตีไข่ขาวด้วยหัวตีรูปตะกร้อ  โดยใช้ความเร็วสูงจนกระทั่งไข่ขาวตั้ง

ยอดแข็ง 
5. เทส่วนผสมในข้อ 2 ลงในไข่ขาว คนตะล่อมให้ส่วนผสมเข้ากัน 
6. เทลงบนแม่พิมพ์ของเตาท าขนมวอฟเฟิลที่เปิดเครื่องไว้แล้วที่ไฟปานกลาง  อบจนกระทั่งไม่มีไอน้ า

ระเหยออกมา และขนมเหลืองสุกทั้งสองด้าน    
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ภาคผนวก 1 

 การจัดการเมล็ดพันธุ์เพื่อการอนุรักษ์เชื้อพันธุ์  
 วัตถุประสงค์หนึ่งของ genebank คือการรักษาเมล็ดพันธุ์ไว้เพ่ือการขยายพันธุ์ และอนุรักษ์เชื้อพันธุ์
ไว้นาน ๆ วิธีการจัดการเมล็ดพันธุ์ของมันเทศและพืชป่าชนิดอื่นที่เกี่ยวข้องมีดังนี ้
 1. การท าความสะอาดเมล็ดพันธุ์ 
             ท าความสะอาดด้วยการล้างเมล็ด หลังจากผึ่งให้แห้ง  ใช้เครื่องเป่าเมล็ดเพ่ือช่วยก าจัดสิ่งเจือปน 
เช่น ส่วนของเปลือกหุ้มเมล็ด ชิ้นส่วนของดอก หรือสิ่งเจือปนอ่ืน ๆ รวมทั้งเมล็ดพันธุ์ชนิดอ่ืน ๆ ในสกุล 
Ipomoea ที่อาจปะปนอยู่ด้วย นอกจากนั้นยังต้องคัดเมล็ดที่ถูกแมลงท าลาย เมล็ดที่ผิดปกติ เมล็ดที่มีแต่
เปลือก หรือเมล็ดแห้ง ออกด้วย   
 2. การคัดแยกเมล็ดพันธุ์ 
              ในการแยกเมล็ดวิธีการง่าย ๆ คือ เทเมล็ดลงในแก้วหรือภาชนะพลาสติกซึ่งบรรจุน้ า คนน้ าไป
ในทางเดียวกัน ท าให้เกิดน้ าวนเพ่ือดึงเมล็ดดีและสมบูรณ์ลงไป หลังจากนั้น 2-3 นาที เมล็ดเสียจะลอยน้ า
ขึ้นมา  คัดแยกเมล็ดที่จมอยู่ด้านล่าง ในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ ควรเลือกเก็บเฉพาะเมล็ดที่แก่เต็มที่  สมบูรณ์ 
รูปทรงดี เท่านั้น 

 3. การก าจัดโรคและแมลงที่ติดมากับเมล็ด 
      น าเมล็ดที่สมบูรณ์ดีไปอบด้วยสารก าจัดแมลง หรือสารป้องกันก าจัดเชื้อรา 

 4. การนับจ านวนของเมล็ดพันธุ์ที่เก็บรักษา 
              ในธนาคารเชื้อพันธุ์พืช การก าหนดจ านวนพันธุ์ของเมล็ดที่รวบรวมไว้แต่ละครั้งเป็นสิ่งจ าเป็น ถ้ามี
เมล็ดไม่มากอาจใช้มือนับ แต่ถ้ามีเมล็ดจ านวนมาก สามารถนับจ านวนเมล็ดโดยการตวง ชั่ง หรือใช้เครื่องนับ  

 5. การท าให้เมล็ดพันธุ์แห้งเพื่อการเก็บรักษา 
    การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์มันเทศไว้ได้นาน ควรลดความชื้นของเมล็ดเหลือเพียง 5 เปอร์เซ็นต์ โดย
เมล็ดมันเทศ 1 กรัม จะใช้ซิลิกาเจล 2 กรัม   และควรเปลี่ยนซิลิกาเจลทุก 14 วัน  ในกรณีที่ไม่มีซิลิกาเจล 
อาจใช้ข้าวสารแห้งที่อุณหภูมิสูงแทนซิลิกาเจลได ้แต่ต้องเปลี่ยนข้าวสารแห้ง 3 ครั้งต่อ 2 สัปดาห์ 

 6. การบรรจุหีบห่อและการเก็บรักษา 
 บรรจุเมล็ดพันธุ์ในภาชนะท าด้วยฟอยล์ซึ่งมีโพลีเอทธิลินเคลือบอยู่ภายใน เพื่อป้องกันน้ าหรือความชื้น  
ปิดปากถุงด้วยความร้อน  สามารถบรรจุในภาชนะที่เป็นโลหะหรือขวดแก้วก็ได้ แต่ต้องปิดภาชนะให้สนิท 
ไม่ให้อากาศเข้าได้ น าไปเก็บไว้ในตู้เย็นหรือห้องเก็บที่ปรับอุณหภูมิต่ ากว่า 4 องศาเซลเซียส ส าหรับการเก็บ
รักษาในเวลาสั้น ๆ หรือปานกลาง แต่ถ้าต้องการเก็บไว้นานหลายปี ควรน าเมล็ดไปไว้ในห้องเย็นที่อุณหภูมิ     
-10 ถึง -20 องศาเซลเซียส 

7. การทดสอบความงอก 
 เมล็ดมันเทศมีเปลือกเมล็ดแข็ง หนา และน้ าซึมผ่านได้ยากมาก จึงมีผลให้การงอกของเมล็ดเป็นไปได้
ยาก จ าเป็นต้องท าให้เมล็ดแตกออก เพ่ือให้เมล็ดงอกได้ดี  ซ่ึงมีวิธีปฏิบัติหลายวิธีดังนี้ 
 1. การใช้กรดซัลฟูริค (sulfuric acid) น าเมล็ดพันธุ์มันเทศไปแช่ในกรดซัลฟูริค  ความเข้มข้น        
98 เปอร์เซ็นต์ นาน 20 นาที น าเมล็ดไปล้างน้ า โดยแช่น้ าไว้ตลอดทั้งคืน เพ่ือล้างกรดซัลฟูริคให้หมดไป วิธี นี้
เหมาะส าหรับเมล็ดจ านวนมาก มีข้อจ ากัดตรงที่ได้ผลไม่ 100 เปอร์เซ็นต ์  



56 
 

 2. การใช้กระดาษทรายขัดเปลือกของเมล็ดให้บาง วิธีนี้ควรด าเนินการภายหลังที่ท าให้เมล็ดปลอดเชื้อ
ราและแบคทีเรีย โดยปกติเมล็ดจะเป็นร่องที่เรียกว่า hilum น ากระดาษทรายไปขัดบริเวณด้านตรงข้ามกับ 
hilum จนกระท่ังผิวบาง ต่อจากนั้นน าเมล็ดไปล้างน้ าให้สะอาด และแช่น้ านาน 6-8 ชั่วโมง เมล็ดจะงอกได้ง่าย
ขึ้น 
 3. การตัดเมล็ดด้วยมีด (scalpel)   โดยตัดเฉพาะด้านตรงข้ามกับ hilum วิธีนี้ได้ผล 100 เปอร์เซ็นต์ 
ไม่มีอันตราย แต่มีข้อเสียที่ใช้แรงงานมาก เสียเวลา เพราะต้องตัดทีละเมล็ด  

 การทดสอบความงอกของเมล็ด ด าเนินการโดยการน าเมล็ดที่เก็บไว้ในธนาคารพันธุ์พืช ออกมาครั้งละ 
100 เมล็ดต่อพันธุ์  ท าให้เมล็ดแตกด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่กล่าวมา  ใส่เมล็ดในจานแก้ว (Petri dish) ที่มี
กระดาษที่เปียกชื้นด้วยน้ ากลั่นรองอยู่  น าจานแก้วใส่ในตู้เพาะเมล็ด หรือห้องเย็นที่มีอุณหภูมิประมาณ 18 
องศาเซลเซียส  บันทึกการงอกของเมล็ดพันธุ์ทุกวันจนถึง 21 วัน เมล็ดที่ไม่งอกภายใน 21 วัน  ถือเป็นเมล็ดที่
ตายแล้ว ท าการประเมินค่าจ านวนเมล็ดพันธุ์ที่งอกเป็นเปอร์เซ็นต์   
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ภาคผนวก 2 

การขยายพันธุ์มันเทศโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ   

 1. การเตรียมต้นมันเทศ  คัดเลือกต้นที่สมบูรณ์แข็งแรง  เลือกยอดที่มีตาที่พร้อมจะแตกยอดหรือ
หน่อ ตัดล าต้นยาวท่อนละ 2-3 เซนติเมตร มีตาข้างและปล้องไว้ด้วย น าท่อนพันธุ์ไปฆ่าเชื้อด้วย Morestan 
Bayer (Chinometorat) 0.5% ประมาณ 10 นาที แล้วล้างน้ ากลั่นที่สะอาดและนึ่งฆ่าเชื้อแบบให้น้ าไหลผ่าน
ล าต้น จากนั้นน าไปใส่ขวดแก้วหรือจานแก้วปิดฝาให้มิดชิด ล้างด้วยแอลกอฮอล์ 60% นาน 10 วินาที น าท่อน
พันธุ์ไปแช่ในสารละลายแคลเซียมไฮโปคลอไรด์ 2.5% นาน 15 นาที แล้วล้างด้วยน้ ากลั่น 3 ครั้ง จากนั้นให้ฆ่า
เชื้ออีกครั้งโดยสารละลาย ascorbic acid ความเข้มข้น 100 ppm จากนั้นตัดส่วนยอดของมันเทศที่หุ้มจุด
ก าเนิดตายอดที่ใหญ่ที่สุดออกให้เหลือขนาดเล็ก ๆ ประมาณ 0.6 มิลลิเมตร ภายใต้กล้อง Stereoscopic 
microscope มีดที่ใช้ตัดนั้นต้องคมสะอาด ผ่านการจุ่มแอลกอฮอล์ และลนไฟฆ่าเชื้อแล้วทุกครั้ง ส่วนท่อน
พันธุ์ที่เหลือตัดเป็นชิ้นเล็กๆ โดยให้มีข้อและตาข้างติดอยู่ด้วย ก่อนน าไปฆ่าเชื้ออีกครั้ง แล้วเก็บใส่ขวดแก้ว 
หรือจานแก้วที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วเพ่ือจะย้ายลงในอาหารเลี้ยงเนื้อเยื่อต่อไป 

2. วิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหรือย้ายเนื้อเยื่อ  น าขวดแก้วหรือหลอดแก้วที่ใส่อาหารเลี้ยงเนื้อเยื่อที่
ผ่านการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์แล้วเข้าตู้ย้ายเนื้อเยื่อ โดยเช็ดบริเวณผิวนอกของขวดหรือหลอดแก้วด้วยแอลกอฮอล์  
ลนปากขวดหรือหลอดแก้วที่ใส่อาหารเลี้ยงเนื้อเยื่อบนเปลวไฟ เปิดจุกหรือฟอยล์ที่คลุมปากขวดหรือหลอดแก้ว
ออก ใช้ปากคีบที่สะอาดซึ่งลนไฟฆ่าเชื้อและให้เย็นตัวลงแล้วคีบเนื้อเยื่อของมันเทศที่จัดเตรียมไว้ทีละชิ้นใส่ลง
ในขวดหรือหลอดอาหารเลี้ยงเนื้อเยื่อ โดยให้เนื้อเยื่อของมันเทศสัมผัสกับอาหารแล้วปิดปากขวดหรือ
หลอดแก้วด้วยจุกเดิมหรือฟอยล์เดิม เมื่อย้ายชิ้นส่วนแล้วน าขวดหรือหลอดดังกล่าวที่มีเนื้อเยื่อไปเก็บในที่ห้อง
ส าหรับเลี้ยงเนื้อเยื่อต่อไป  

 2.1 ส่วนตายอดของมันเทศน าไปเลี้ยงในอาหารสูตร MMB-1 (Medium for in vitro 
introduction) เป็นเวลา 15 วัน จึงย้ายลงในสูตรอาหาร MMB-2 (Medium for transfer meristems or 
buds) ประมาณ 30-60 วัน  

 2.2 เนื้อเยื่อส่วนข้อ (nodes)  น าไปเลี้ยงในอาหารสูตร MPB (Propagation medium) โดย
ใช้หลอดขนาด 16×125 มิลลิเมตร เมื่อข้อเจริญยืดยาวขึ้นท าการย้ายไปเลี้ยงต่อในหลอดขนาด 18×150 
มิลลิเมตร หรือ 25×150 มิลลิเมตร ในกรณีที่ใช้ท่อนพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่กว่า 0.6 มิลลิเมตร ท่อนพันธุ์บางส่วน
อาจติดเชื้อแบคทีเรีย การก าจัดเชื้อมี 2 วิธีการ ดังนี้ 
               1. กรณีที่ใช้ Stereoscopic microscope ตัดปลายยอดขนาดความยาว 0.4-0.6 มิลลิเมตร ให้
เลี้ยงในสูตรอาหาร MMB-1 และถ่ายเนื้อเยื่อลงใน MMB-2 ทุกสัปดาห์ 
               2. หากติดเชื้อแบคทีเรียหรือยีสต์ ควรเพ่ิมสารปฏิชีวนะในอาหารเลี้ยงเนื้อเยื่อ แต่ควรค านึงถีง
ความเข้มข้นที่อาจเป็นอันตรายต่อเนื้อเยื่อพืชด้วย   
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สูตรอาหารที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  
          จากการรายงานของ Murashige-Skoog (1962) และ Gamborg  (1968) สูตรอาหารที่ใช้ในการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมันเทศแต่ละวัตถุประสงค์มีดังนี้ 
           1. สูตรในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมันเทศในหลอดทดลอง (MMB-1) ประกอบด้วย 

Calcium panthotenate        2 ppm 
Gibberellic acid       20 ppm 
Ascorbic acid                                              100 ppm 
Calcium nitrate                                            100 ppm 
Putrescine HCL       20 ppm 
L-Arginine      100 ppm 
Coconut mil        1 % 
Sucrose          5 % 
Agar or        0.7 % 
Phytagel/Gelrite                                            0.25% 

            2. สูตรอาหารที่ใช้ในการย้ายเนื้อเยื่อเจริญและตายอด (MMB-2)  
Calcium panthotenate        2 ppm 
Gibberellic acid                                               15 ppm 
Ascorbic acid                                                 100 ppm 
Calcium nitrate                                              100 ppm 
Putrescine HCL                                                20 ppm 
L-Arginine                                                      100 ppm 
Saccharose                                                       5 % 
Agar or                                                           0.7 % 
Phytagel/Gelrite                                             0.25 % 

            3. สูตรอาหารที่ใช้ในการขยายพันธุ์ (MPB) 
Calcium panthotenate                                      2 ppm 
Gibberellic acid                                              10 ppm 
L-Arginine                                                    100 ppm 
Ascorbic acid                                               200 ppm 
Putrescine HCL                                              20 ppm 
Sucrose                                                          3 % 
Agar or                                                         0.8 % 
Phytagel/Gelrite                                             0.3 % 

          4. สูตรอาหารที่ใช้ในการอนุรักษ์พันธุ์ (MCB) 
Glucose                                                         2 % 
Sorbitol                                                         2 % 
Putrescine HCL                                              20 ppm 
Phytagel/Gelrite                                            0.4 % 
หมายเหตุ : ทุกสูตรอาหารปรับ pH ให้เท่ากับ 5.8 
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ภาคผนวก 3 

 การกระตุ้นให้มันเทศออกดอกด้วยวิธีเสียบยอด 
1. เตรียมต้นตอ โดยเพาะเมล็ดผักบุ้งฝรั่ง เมื่อต้นตอมีขนาดต้นประมาณ 0.3-0.6 เซนติเมตร  ใช้

กรรไกรหรือมีดที่สะอาดตัดยอดต้นตอสูงจากโคนต้นประมาณ 15-20 เซนติเมตร  ใช้มีดผ่ากลาง
ต้นตอ ยาวประมาณ 2-3 เซนติเมตร 

2. การเสียบยอด น ายอดพ่อแม่พันธุ์มันเทศที่สมบูรณ์แข็งแรง ยาวประมาณ 15-20 เซนติเมตร มา
เฉือนด้านโคนลักษณะเป็นปากฉลาม แล้วน าไปเสียบที่กลางต้นตอที่ผ่าไว้แล้ว ให้เยื่อเจริญอยู่ใน
แนวเดียวกัน ใช้ลวดหรือตัวหนีบพลาสติกหนีบรอยต่อให้แน่น หรือจะใช้หลอดกาแฟที่มีขนาด
ใกล้เคียงกับต้นตอยาวประมาณ 2-3 เซนติเมตร สวมลงต้นตอที่เตรียมไว้ก่อนการเสียบยอด เมื่อ
เสียบยอดพ่อแม่พันธุ์มันเทศแล้ว จึงเลื่อนหลอดกาแฟดังกล่าวขึ้นมา ให้บริเวณที่เสียบยอดอยู่
กึ่งกลางหลอดกาแฟ เพ่ือยึดรอยต่อของยอดและต้นตอให้แน่น 

3. น าต้นเสียบยอดไปเก็บในถุงหรือคลุมด้วยพลาสติกใส เพ่ือรักษาความชื้น ไม่ให้ยอดเหี่ยว แล้ว
น าไปไว้ในร่มประมาณ 1 สัปดาห์ เมื่อยอดเชื่อมต่อกับต้นตอดีแล้ว จึงน าถุงพลาสติกที่คลุมออก 
ก่อนน าไปปลูกต่อไป 

  
เมล็ดพันธุ์ผักบุ้งฝรั่งที่เริ่มงอกหลังเพาะ ต้นต่อผักบุ้งฝรั่งอายุ 1-2 เดือน 

  
การเสียบยอดพันธุ์มันเทศบนต้นตอผักบุ้งฝรั่ง มันเทศที่ออกดอกบนต้นต่อผักบุ้งฝรั่ง 

(Sweetpotato Breeding in KONARC, 2005) 
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