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ศักยภาพการให้ผลผลิต องค์ประกอบผลผลิต และสหสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบผลผลิตกับผลผลิตของมันเทศ 5 พันธุ์
Yield potential, yield components and correlation between yield
components and yield of 5 sweet potato varieties
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บทคัดย่อ: มันเทศเป็นพืชหัวที่ปลูกได้ในดินแทบทุกชนิด เป็นพืชที่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตได้ทั่วประเทศไทย
ในแต่ละพื้นที่ใช้พันธุ์ปลูกที่แตกต่างกัน และยังไม่มีข้อมูลการทดสอบผลผลิตมันเทศในจังหวัดสุรินทร์มาก่อนดังนั้นการ
ศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์ เพื่อทดสอบผลผลิตองค์ประกอบผลผลิต และหาสหสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบผลผลิตและ
ผลผลิตของมันเทศ 5 พันธุภ์ ายใต้สภาพการเพาะปลูกในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรนิ ทร์ วางแผน
การทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ภายในบล็อกจ�ำนวน 3 ซ�้ำ ทดสอบมันเทศจ�ำนวน 5 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ พจ. 65-3 พันธุ์ T101
พันธุ์ พจ. 265-1 พันธุ์ พจ.166-5 และพันธุ์ PROC NO.65-16 และหาสหสัมพันธ์ระหว่างลักษณะองค์ประกอบผลผลิต
และผลผลิตของมันเทศ พบว่า มันเทศทั้ง 5 พันธุ์มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ของลักษณะความยาวเถา
น�้ำหนักหัวสด น�้ำหนักหัวแห้ง และน�้ำหนักแห้งรวม พันธุ์ พจ. 65-3 เป็นพันธุ์ที่มีความยาวเถาสูงสุดคือ 210 ซม.ที่อายุเก็บ
เกีย่ ว ขณะทีพ่ นั ธุ์ PROC NO.65-16 เป็นพันธุท์ มี่ หี วั กว้างทีส่ ดุ คือ 8.1 ซม. และให้ผลผลิตหัวสดสูงสุด คือ 10,027 กก./ไร่ มี
จ�ำนวนหัวต่อต้น 9.3 หัว ค่าดัชนีเก็บเกี่ยวสูงสุดคือ 0.76 รองลงมาคือ พันธุ์ T101 (6,869 กก./ไร่), พันธุ์ พจ. 265-1 (5,632
กก./ไร่) พันธุ์ พจ. 166-5 (3,499 กก./ไร่) ตามล�ำดับ ส่วนพันธุ์ พจ. 65-3 ไม่สามารถเก็บผลผลิต และพบสหสัมพันธ์เชิง
ลบระหว่างความยาวของเถากับผลผลิตมันเทศ ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง -0.59 ถึง -0.68 พบสหสัมพันธ์
เชิงบวกระหว่างลักษณะความกว้างของหัว จ�ำนวนหัวต่อต้น และดัชนีเก็บเกี่ยวต่อลักษณะผลผลิตทุกลักษณะ โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.73 ถึง 0.90 จากข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับนักวิจัยหรือนักปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อใช้
ลักษณะความยาวของเถา ความกว้างของหัว จ�ำนวนหัวต่อต้น และดัชนีเก็บเกีย่ ว เป็นลักษณะทีใ่ ช้คดั เลือกพันธุม์ นั เทศทีม่ ี
ผลผลิตสูงได้ในอนาคต และพันธุม์ นั เทศ PROC NO.65-16 เป็นพันธุแ์ นะน�ำให้แก่เกษตรกรจังหวัดสุรนิ ทร์เพาะปลูกต่อไป
ค�ำส�ำคัญ: Ipomoea batatas L., ดัชนีเก็บเกี่ยว, อาหารสุขภาพ
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ABSTRACT: Sweet potato is grown successfully and profitably in the Thailand. However, sweet potato varieties
may respond differently to environmental factors. The information of yield potential of sweet potato under Surin
province area is still lacking. The objective of this study was to investigate yield potential, yield component and
correlation between yield component and yield of five sweet potato varieties at the Agronomy Field, Department of
Agronomy, Rajamangala University of Technology Isan, Surin Campus. The experimental design was randomized
complete block design (RCBD) with three replications. The treatment was five sweet potato varieties including PJ
65-3, T101, PJ 265-1, PJ 166-5 and PROC NO.65-16. The result showed that vine length, tuber fresh weight, tuber
dry weight and total dry weight of sweet potato was significantly affected by sweet potato varieties. The highest of
vine length of 210 cm was found in PJ 65-3 at harvest date. PROC NO.65-16 variety had the widest size of tuber of
8.1 cm and gave highest tuber fresh weight (10,027 kg/rai), number of tuber per plant (9.3 tuber/plant) and harvest
index (0.76). T101, PJ265-1, PJ166-5 had the lower tuber fresh weight of 6,869, 5,632 kg/rai and 3,499 kg/rai, respectively. PJ 65-3 could not produce tuber yield. In addition, vine length was negatively correlated to tuber fresh weight,
tuber dry weight and total dry weight (-0.59 to -0.68). The tuber wide, number of tuber per plant and harvest index
were positively correlated to all yield traits (0.73 to 0.90). Therefore, the traits of vine length, tuber wide, number of
tuber per plant and harvest index could be the criteria trait for selection in sweet potato breeding program for high
production. PROC NO.65-16 is the recommended varieties for Surin growing area.
Keywords: Ipomoea batatas L., Harvest index, Healthy food

บทน�ำ
ปั จ จุ บั น ประเทศไทยก� ำ ลั ง เปลี่ ย นแปลงเข้ า สู ่
ประเทศไทย 4.0 ซึ่งในภาคเกษตรกรรม ที่ไม่เพียงการ
มุง่ เน้นให้ได้ผลผลิตสูงเท่านัน้ แต่ยงั รวมถึงการพัฒนา
ทางด้านคุณภาพ โดยเฉพาะพืชเพือ่ สุขภาพ หรือ Functional foods เพือ่ พัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์ทมี่ มี ลู ค่าสูง
“มันเทศ (Ipomoea batatas L.)” เป็นพืชทีใ่ ห้พลังงาน
สูง มีวติ ามิน และสารอาหารทีจ่ ำ� เป็นต่อร่างกายมนุษย์
(Antonio et al., 2011) สารอาหารส�ำคัญทีพ่ บในหัวมัน
เทศ ได้แก่ แคโรทีนอย (Carotenoids) โปแตสเซียม
(Potassium) เหล็ก (iron) แคลเซียม (calcium) ฟีโน
ลิก (Phenolic compounds) (Antonio et al., 2011)
และแอนโทไซยานิน (anthocyanin) (Montilla et al.,
2011) สารเหล่านีม้ คี ณ
ุ สมบัตติ า้ นอนุมลู อิสระ ป้องกัน
โรคมะเร็งได้ นอกจากส่วนของหัวที่มีประโยชน์ในแง่
ของอาหารแล้ว ส่วนของใบมันเทศยังถูกน�ำไปเป็นพืช
อาหารสัตว์ (Aregheore et al., 2004) จากคุณสมบัติ
ที่หลากหลายนี้ มันเทศจึงเป็นพืชชนิดหนึ่งที่มีโอกาส
พัฒนาส่งเสริมให้มบี ทบาทในอุตสาหกรรมอาหารเพือ่
สุขภาพของประเทศไทย
ถึงแม้ว่ามันเทศจะเป็นพืชหัวที่ปลูกง่าย สามารถ
เจริญเติบโตและให้ผลผลิตดีในดินทีมีลักษณะร่วน
และระบายน�้ำได้ดี (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร

พิจิตร, 2559) แต่การให้ผลผลิตของมันเทศขึ้นอยู่กับ
ปฏิ กิ ริ ย าสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งพั น ธุ ์ มั น เทศและสภาพ
แวดล้อมที่ปลูก เช่น มันเทศพันธุ์ สท. 03 ปลูกในพื้นที่
จ.สุโขทัยให้ผลผลิตเพียง 3,403 กก./ไร่ แต่เมือ่ ปลูกใน
จ.เพชรบูรณ์กลับให้ผลผลิตสูงถึง 6,042 กก./ไร่ (รักชัย
และคณะ, 2558) แสดงให้เห็นว่าพันธุ์มันเทศมีความ
เฉพาะกับพื้นที่ปลูก นอกจากนี้มันเทศยังเป็นพืชที่มี
หลากหลายพันธุ์ ซึ่งยังไม่มีข้อมูลการทดสอบผลผลิต
มันเทศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมาก่อน
อาจมีมนั เทศเพียงบางพันธุท์ สี่ ามารถเจริญเติบโตและ
ให้ผลผลิตได้ดีในพื้นที่นี้
นอกจากนีก้ ารคัดเลือกพันธุพ์ ชื ทีม่ ศี กั ยภาพสูง นัก
ปรับปรุงพันธุ์พืชยังสามารถคัดเลือกลักษณะทางอ้อม
จากลักษณะองค์ประกอบผลผลิตพืช อาทิ จากการ
ศึกษาของ Khayatnezhad et al. (2011) รายงานว่า
ลักษณะจ�ำนวนล�ำต้นต่อต้น (main stem/plant) น�้ำ
หนักหัว และความสูงต้นมันฝรั่ง เป็นลักษณะที่ส่งผล
ต่อการให้ผลผลิตของมันฝรั่ง และจากการศึกษาใน
ประเทศไนจีเรียของ Yahaya et al. (2015) รายงานว่า
ลั ก ษณะจ� ำ นวนหั ว ต่ อ ต้ น มั น เทศสามารถใช้ เ ป็ น
ลั ก ษณะบ่ ง ชี้ ส� ำ หรั บ การคั ด เลื อ กพั น ธุ ์ มั น เทศที่ มี
ผลผลิตสูงได้ จากงานวิจัยที่ผ่านมายังไม่มีข้อมูลเกี่ยว
กับสหสัมพันธ์ระหว่างลักษณะองค์ประกอบผลผลิต
และผลผลิตของพันธุ์มันเทศในประเทศไทย ซึ่งเป็น
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ข้อมูลส�ำคัญส�ำหรับการปรับปรุงพันธุ์มันเทศเพื่อให้มี
ศักยภาพสูงในอนาคต
ดังนั้นการศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบ
ผลผลิ ต องค์ ป ระกอบผลผลิ ต และหาสหสั ม พั น ธ์
ระหว่างองค์ประกอบผลผลิตและผลผลิตของมันเทศ
จ� ำ นวน 5 พั น ธุ ์ (พั น ธุ ์ แ นะน� ำ จากศู น ย์ วิ จั ย และ
พั ฒ นาการเกษตรพิ จิ ต ร) ในพื้ น ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จากการ
ศึกษานี้จึงมีความจ�ำเป็นต่อการเลือกพันธุ์มันเทศที่
เหมาะสมและเจริญเติบโตได้ดี รวมถึงให้ผลผลิตสูง
ภายใต้การเพาะปลูกในชุดดินร้อยเอ็ด จังหวัดสุรินทร์
เพื่อแนะน�ำและส่งเสริมแก่เกษตรกรต่อไป
วิธีการศึกษา
วางแผนการทดสอบแบบสุ ่ ม สมบู ร ณ์ ภ ายใน
บล็อก(Randomized Complete Block Design;
RCBD) ประกอบด้วย 5 สิ่งทดลอง คือ พันธุ์มันเทศ
จ�ำนวน 5 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ พจ.65-3 (เนื้อสีม่วง) พันธุ์
T101 (เนื้อสีส้ม) พันธุ์ พจ.265-1 (เนื้อสีเหลือง) พันธุ์
พจ.166-5 (เนื้อสีขาว) และพันธุ์ PROC NO.65-16
(เนือ้ สีขาว) ท�ำการทดลอง 3 ซ�ำ้ ณ แปลงทดลอง แผนก
พืชไร่ สาขาวิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน วิทยาเขตสุรนิ ทร์ ท�ำการศึกษาในช่วงเดือน
ตุลาคม 2558 ถึงเดือนมกราคม 2559 เตรียมแปลง
ขนาด 4 x 4 ม.ยกร่องโดยใช้ระยะปลูก 1 x 0.5 ม.มี
ระยะห่างระหว่างแปลงย่อย 1 ม. รวม 15 แปลงย่อย
ตัดท่อนมันเทศที่มีความสมบูรณ์ยาวประมาณ 30
ซม.ปลูกมันเทศบนสันร่องทีเ่ ตรียมไว้จำ� นวน 1 ต้น/หลุม
ให้น�้ำแบบมินิสปริงเกลอร์ (mini-sprinkler system)
หลังปลูกมันเทศ วันละ 2 ครั้ง เช้า และเย็น นาน 7 วัน
หลังจากนัน้ ให้นำ�้ 3 วัน/ครัง้ ครัง้ ละ 2 ชัว่ โมง หรือตาม
ความเหมาะสม เมื่อมันเทศอายุได้ 30 วันหลังปลูก ใส่
ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 50 กก./ไร่ และใส่ปุ๋ย
เคมีสูตร 13-13-21 อัตรา 50 กก./ไร่โดยแบ่งใส่ 2
ครั้ง ที่อายุ 2 เดือน และ 3 เดือนหลังปลูก โดยวิธี
การโรยบนสันร่องก่อนการให้น�้ำ เมื่อมันเทศมีอายุ
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ประมาณ 2 เดือนครึ่ง ตลบเถาที่เลื้อยออกนอกแปลง
ขึ้นไว้บนแปลงปลูกเพื่อป้องกันไม่ให้รากเกิดตามข้อ
ของล�ำต้นในส่วนปลายเถาซึ่งเป็นการแย่งอาหารจาก
ล�ำต้น และท�ำให้ได้จ�ำนวนหัว และขนาดของหัวลดลง
ด้วย ในระยะ 1-2 เดือนมีการก�ำจัดวัชพืชในแปลงปลูก
1-2 ครั้ง ขึ้นอยู่กับชนิดและปริมาณของวัชพืช
เก็บข้อมูลจาก 5 ต้นที่สุ่มไว้ในแต่ละแปลงย่อย
แล้วน�ำค่าที่ได้มาหาค่าเฉลี่ย ได้แก่		
1) วัดความยาวเถาเมื่อมันเทศอายุ 30, 60, 90
และที่อายุเก็บเกี่ยว โดยวัดจากโคนต้นเหนือผิวดินถึง
ปลายยอดของล�ำต้นหลัก
ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของหัวมันเทศ
ตรวจวัดที่อายุเก็บเกี่ยว ประมาณ 100 –120 วัน สุ่ม
เก็ บจากมั นเทศ 2 แถวกลางของแต่ ละแปลงย่ อย
ยกเว้นบริเวณต้นที่อยู่หัวแถวและท้ายแถว ได้แก่
2) น�้ำหนักหัวสดชั่งน�้ำหนักหัวสดทั้งหมด และ
น�ำไปค�ำนวณหาน�้ำหนักหัวสด/ไร่
3) จ� ำ นวนหั ว /ต้ น นั บ จ� ำ นวนหั ว จากมั น เทศ
ทั้งหมดที่เก็บเกี่ยว แล้วค�ำนวณเป็นจ�ำนวนหัว/ต้น
4) ความยาวและความกว้างของหัว สุม่ ตัวอย่าง
หั ว มั น เทศจ� ำ นวน 10 หั ว ที่ มี ข นาดความกว้ า งหั ว
มากกว่าหรือเท่ากับ 5 ซม. (ทิพย์ดรุณี และคณะ, 2553)
จากแต่ละแปลงย่อยที่เก็บเกี่ยว
5) น�้ำหนักหัวแห้ง สุ่มตัวอย่างหัวสด จ�ำนวน
10% จากทั้งหมดที่เก็บเกี่ยวในแต่ละแปลงย่อย แล้ว
น�ำมาชั่งน�้ำหนักหัวสด จากนั้นจึงน�ำมาอบที่อุณหภูมิ
80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ชั่วโมง หรือจนกว่าน�้ำ
หนั ก แห้ ง คงที่ แล้ ว น� ำ มาชั่ ง น�้ ำ หนั ก ด้ ว ยเครื่ อ งชั่ ง
ดิจติ อลทศนิยมหนึง่ ต�ำแหน่ง แล้วค�ำนวณเป็นน�ำ้ หนัก
หัวแห้ง/ไร่
6) น�้ำหนักแห้งทั้งหมดของมันเทศทั้งส่วนเหนือ
ดิ น และหั ว โดยวั ด ที่ อ ายุ เ ก็ บ เกี่ ย ว น� ำ ส่ ว นของต้ น
มันเทศ ทีแ่ ยกส่วนหัวและเถา มาอบแห้งทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 80
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ชัว่ โมง หรือจนกว่าน�ำ้ หนัก
แห้งคงที่ แล้วน�ำมาชั่งน�้ำหนักด้วยเครื่องชั่งดิจิตอล
ทศนิยมหนึ่งต�ำแหน่ง แล้วค�ำนวณเป็นน�้ำหนักแห้ง
ทั้งหมด/ไร่
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7) ดัชนีเก็บเกี่ยว ค�ำนวณจากน�้ำหนักหัวแห้ง
หารด้วยน�้ำหนักแห้งทั้งหมด
วิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนของข้ อ มู ล ที่ วั ด ทุ ก
ลักษณะทีศ่ กึ ษาตาม Model ของแผนการทดลองแบบ
RCBD และทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่ โดย
วิธี Least significant difference (LSD) และวิเคราะห์
สหสัมพันธ์โดยวิธี Pearson’s correlation ของทุก
ลักษณะ โดยโปรแกรม Statistix8

แก่นเกษตร 45 ฉบับพิเศษ 1 : (2560).

ผลการศึกษาและวิจารณ์
จากการวิเคราะห์ทางสถิติของลักษณะความยาว
ของเถามันเทศทีอ่ ายุ 30, 60, 90 และอายุเก็บเกีย่ วของ
มันเทศ 5 พันธุ์ พบว่า มีความแตกต่างอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ยิ่งทางสถิติทุกช่วงอายุ (Table 1) โดยความยาวของ
เถาทีอ่ ายุ 30, 60, 90 และทีอ่ ายุเก็บเกีย่ วมีคา่ เฉลีย่ เพิม่
ขึ้นตามล�ำดับ คือ 24, 106, 151 และ 163 ซม.ความ
ยาวของเถามันเทศขึน้ อยูก่ บั พันธุ์ (Rajeshkuma et al.,
1993) ระยะปลูก (Somda and Kays, 1990) ปริมาณ
น�้ำ (Nair and Nair, 1995) ปุ๋ย (Nayar and Vimala,
1990) และช่วงแสง (Ravi and Indira, 1999)

Table 1 Vine length at 30, 60, 90 days after planting (DAP) and harvest date of 5 sweet potato varieties
Vine length (cm) 1/
30 DAP
60 DAP
90 DAP
Harvest Date
Variety
PJ 65-3
21 bc
103 b
200 a
210 a
T101
12 c
79 b
133 bc
147 bc
PJ 265-1
28 ab
116 ab
140 bc
148 bc
PJ 166-5
40 a
149 a
162 b
171 b
PROC NO.65-16
18 bc
84 b
123 c
140 c
Mean
24
106
151
163
F-test
*
*
**
**
c.v. (%)
32.1
20.8
11.1
9.4
LSD
14.2
41.6
31.7
28.8
*,** Treatments significantly different at P<0.05 and P<0.01, respectively
1/
Means within columns with different letters are significantly different (P<0.05).
LSD = Least significant difference

จ�ำนวนหัวต่อต้นของพันธุ์มันเทศจ�ำนวน 4 พันธุ์
(ยกเว้นพันธุ์ พจ. 65-3) ไม่พบความแตกต่างกันทาง
สถิติ โดยพันธุ์ PROC NO.65-16 มีจ�ำนวนหัวมาก
ที่สุด9.3 หัว/ต้น พันธุ์ที่ให้จ�ำนวนหัวน้อยที่สุดคือ พันธุ์
พจ. 265-1 คือ 5.7 หัวแต่พันธุ์พจ. 65-3 ไม่มีหัวเลย
พันธุด์ งั กล่าวเป็นมันเทศพันธุแ์ นะน�ำจากศูนย์วจิ ยั และ
พัฒนาการเกษตรพิจิตร รายงานว่าเป็นมันเทศเนื้อสี
ม่วง มีผลผลิตประมาณ 2,100 กก./ไร่ (ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรพิจติ ร, 2559) ซึง่ แตกต่างจากผลการ
ศึกษานี้ที่ท�ำการทดสอบในช่วงเดือนตุลาคม 2558 ถึง

เดือนมกราคม 2559 ซึ่งมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ระหว่าง
20.6-32.6 องศาเซลเซี ย ส แสดงให้ เ ห็ น ว่ า การ
แสดงออกของพันธุ์ พจ. 65-3 มีความจ�ำเพาะกับสภาพ
แวดล้อม มีปัจจัยที่ส่งเสริมการเกิดหัว ซึ่งอาจเกิดจาก
อุณหภูมิ (Posthumus, 1973) โดยจากการศึกษาของ
Kim (1961)รายงานว่า มันเทศเริ่มมีการสร้างหัวเมื่อ
ปลูกในอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส (ช่วงแสง 8 ชม.)
และอาจเกิดจากความแตกต่างของธาตุอาหารในดิน
และปริมาณน�้ำ
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จากการวิเคราะห์ทางสถิติในลักษณะความยาว
และความกว้างของหัวมันเทศ 4 พันธุ์ พบว่า ไม่มคี วาม
แตกต่างกันทางสถิติ พันธุ์ พจ.166-5 มีหัวยาวที่สุด
22.1 ซม.ส่วนพันธุ์ T101 PROC NO.65-16 และ พจ.
265-1 มีความยาว 21.5 20.9 และ 20.8 ซม. ตาม
ล�ำดับ (Table 2) สอดคล้องกับการศึกษาของ ทิพย์
ดรุณี และคณะ (2553) รายงานว่า มันเทศพันธุ์ พจ.
166-5 มีความยาวหัวเฉลี่ย 25.4 ซม.โดยพิสัยของ
ความยาวของหั ว มั น เทศจ� ำ นวน 7 พั น ธุ ์ ที่ ท� ำ การ
ทดสอบอยู่ระหว่าง 16.7-25.3 ซม. ความกว้างของหัว
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พันธุ์ PROC NO.65-16 มีขนาดกว้างที่สุดคือ 8.1 ซม.
ขณะที่พันธุ์ T101 พจ. 265-1 และ พจ.166-5 มีความ
กว้ า งของหั ว 5.9, 5.5 และ 5.6 ซม. ตามล� ำ ดั บ
สอดคล้องกับการรายงานของ ทิพย์ดรุณี และคณะ
(2553) รายงานว่า พันธุ์ PROC NO.65-16 เป็นพันธุ์ที่
มีความกว้างที่สุดคือ 8.0 ซม. ขณะที่พันธุ์ 166-5 เป็น
พันธุท์ มี่ คี วามกว้างหัวน้อยทีส่ ดุ คือ 3.5 ซม. ชีใ้ ห้เห็นว่า
มันเทศพันธุ์ PROC NO.65-16 เป็นพันธุ์ที่ค่อนข้างมี
ลักษณะหัวขนาดใหญ่ ซึง่ เป็นลักษณะทีง่ า่ ยต่อการเก็บ
เกี่ยว

Table 2 Number of tuber per plant, tuber length, tuber wide and harvest index of 5 varieties of sweet potato
at harvest date.
Number of tuber per plant1/
Tuber length (cm)
Tuber wide (cm)
Variety
PJ 65-3
T101
7.8
21.5
5.9
PJ 265-1
5.7
20.8
5.5
PJ 166-5
5.9
22.1
5.6
PROC NO.65-16
9.3
20.9
8.1
Mean
7.2
21.3
6.3
F-test
ns
ns
ns
c.v. (%)
42.1
8.16
19.4
1/
ns Treatments non significantly different Means within columns with different letters are significantly different
(P<0.05).

มันเทศ 4 พันธุ์ให้น�้ำหนักหัวสดแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติ โดยพันธุ์ PROC NO.65-16 มี
ค่าน�้ำหนักหัวสดสูงที่สุด คือ10,027กก./ไร่ รองลงมา
คือพันธุ์ T101 ให้ผลผลิต 6,869 กก./ไร่ แต่พันธุ์ พจ.
65-3 ไม่มผี ลผลิต (Table3) จากผลการศึกษาของ ทิพย์
ดรุณี และคณะ (2553) พบว่า มันเทศพันธุ์ไต้หวัน#1
ให้ผลผลิตรวมมากที่สุดในเกือบทุกฤดูกาล มีผลผลิต
ประมาณ 4,871-6,115 กก./ไร่ ส�ำหรับมันเทศที่ปลูก
ในช่วงฤดูแล้ง พันธุ์ PROC NO. 65-16 ให้ผลผลิตเฉลีย่
5,835 กก./ไร่ และพันธุ์ พจ. 166-5 ให้ผลผลิตเฉลี่ย
5,716 กก./ไร่ เมื่อเปรียบเทียบผลการศึกษาที่ผ่านมา
กับการศึกษานี้ แสดงให้เห็นว่ามันเทศพันธุ์ PROC

NO.65-16มีศกั ยภาพในการให้ผลผลิตสูงมากในพืน้ ที่
การเพาะปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับน�้ำหนักหัวแห้งเมื่อ
วิเคราะห์ทางสถิตขิ องน�ำ้ หนักหัวแห้งมันเทศ 4 พันธุพ์ บ
ว่า มีความแตกต่างอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ โดยพันธุ์
PROC NO.65-16 มีค่าน�้ำหนักหัวแห้งสูงที่สุดคือ
2,372 กก./ไร่ ส่วนพันธุ์ พจ. 166-5 มีค่าน�้ำหนักหัวต�่ำ
สุด (829 กก./ไร่) และพันธุ์ พจ. 65-3 ไม่มีผลผลิตเลย
(Table 3)
น�ำ้ หนักแห้งรวมของมันเทศ 5 พันธุ์ พบว่ามีความ
แตกต่างอย่างมีนยั ส�ำคัญยิง่ ทางสถิติ โดยพันธุ์ PROC
NO.65-16 มีน�้ำหนักแห้งรวมสูงที่สุด คือ 3,139 กก./
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ไร่ และพันธุ์ พจ. 65-3 มีน�้ำหนักมวลชีภาพต�่ำที่สุดคือ
726 กก./ไร่ (Table 3)
ค่าดัชนีเก็บเกีย่ วของมันเทศ 4 พันธุไ์ ม่มคี วามแตก
ต่างกันทางสถิติ มันเทศพันธุ์ PROC NO.65-16 มีค่า
ดัชนีเก็บเกีย่ วสูงสุด คือ 0.76 รองลงมาคือ T101 (0.58)
พจ.265-1 (0.55) และพจ.166-5 (0.49) ตามล�ำดับ
ขณะที่พันธุ์ พจ. 65-3 ไม่มีหัวเลย (Table 3) แต่กลับ

แก่นเกษตร 45 ฉบับพิเศษ 1 : (2560).

มีน�้ำหนักแห้งส่วนเหนือดิน 726 กก./ไร่ (Table 3) ชี้
ให้เห็นว่า มันเทศพันธุ์พจ. 65-3 สามารถเจริญเติบโต
ทางส่วนเหนือดินได้ดี แต่ไม่มีการสร้างหัว หรืออีกนัย
หนึง่ คือ ไม่มกี ารแบ่งสันปันส่วนอาหารไปยังส่วนใต้ดนิ
ในสภาพพืน้ ทีก่ ารเพาะปลูกนี้ ซึง่ อาจเกิดจากอุณหภูมิ
หรือช่วงแสงที่มีผลโดยตรงต่อการสร้างหัวของมันเทศ
(Kim, 1961)

Table 3 Tuber fresh weight, Tuber dry weight and Total dry weight of 5 sweet potato varieties
Tuber fresh weight1/ Tuber dry weight Total dry weight harvest index
Variety
(kg/rai)
(kg/rai)
(kg/rai)
PJ 65-3
726 c
T101
6,869 ab
1,468 ab
2,360 ab
0.58
PJ 265-1
5,632 b
896 b
1,628 bc
0.55
PJ166-5
3,499 b
829 b
1,608 bc
0.49
PROC NO.65-16
10,027 a
2,372 a
3,139 a
0.76
Mean
6,488
1,391
1,892
0.48
F-test
*
*
**
ns
c.v. (%)
30.2
33.5
27.6
19.7
LSD
3930.3
931.2
981.9
*,** Treatments significantly different at P<0.05 and P<0.01, respectively
1/
Means within columns with different letters are significantly different (P<0.05).
LSD = Least significant difference

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตและ
องค์ประกอบผลผลิตของมันเทศ พบว่า น�ำ้ หนักแห้งต้น
ของหัวมันเทศไม่มีสหสัมพันธ์กับลักษณะผลผลิตทุก
ลักษณะ (Table 4) สอดคล้องกับการศึกษาของ Yahaya et al. (2015) ที่ไม่พบสหสัมพันธ์ของน�้ำหนักต้น
แห้งกับผลผลิตน�ำ้ หนักหัวสด ขณะทีค่ วามยาวของเถา
มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เชิงลบอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิตกิ บั ลักษณะน�ำ้ หนักหัวสด (-0.68) และน�ำ้ หนัก
หัวแห้งรวม (-0.59) ยกเว้นลักษณะน�้ำหนักแห้งรวม
(-0.54) ไม่พบนัยส�ำคัญทางสถิติ แสดงให้เห็นว่าหาก
มีการเจริญเติบโตของเถายาวขึน้ การถ่ายเทสารอาหาร
ไปยังผลผลิตหัวจะมีแนวโน้มลดลง ดังนัน้ การคัดเลือก
พันธุม์ นั เทศควรค�ำนึงถึงการเจริญเติบโตส่วนเหนือดิน
ไม่ไห้มกี ารเจริญสูงเกินไป จนแย่งอาหารกับส่วนใต้ดนิ

พบสหสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยส�ำคัญยิ่งทาง
สถิติระหว่างลักษณะความกว้างของหัวกับน�้ำหนักหัว
สด (0.73) น�ำ้ หนักหัวแห้ง (0.75) และน�ำ้ หนักแห้งรวม
(0.75) แต่ไม่พบสหสัมพันธ์ระหว่างลักษณะความยาว
ของหัวมันเทศกับลักษณะดังกล่าว (Table 4) แต่จาก
การศึกษาของ Abdissa et al. (2011) รายงานว่า ทั้ง
ลักษณะความกว้างและความยาวของหัวมันเทศมีสห
สัมพันธ์เชิงบวกกับน�ำ้ หนักหัวสดมันเทศ ความแตกต่าง
ของการศึกษาอาจมีสาเหตุจากการใช้พนั ธุม์ นั เทศต่าง
พันธุ์ โดยในการศึกษานี้พบว่ามันเทศแต่ละพันธุ์มี
ขนาดความยาวหัวทีใ่ กล้เคียงกัน แต่พบความแตกต่าง
ของขนาดความกว้างหัว ชี้ให้เห็นว่าขนาดของหัวมัน
เทศที่ขยายขนาดทางด้านกว้างมาก ส่งผลโดยตรงต่อ
การสะสมน�้ ำ หนั กผลผลิ ตหั ว และน�้ ำ หนั กรวมของ
มันเทศ

983

KHON KAEN AGR. J. 45 SUPPL. 1 : (2017).

ความสัมพันธ์ระหว่างจ�ำนวนหัวต่อต้นกับน�ำ้ หนัก
หัวสด น�ำ้ หนักหัวแห้ง และน�ำ้ หนักแห้งรวม พบว่ามีสห
สัมพันธ์เชิงบวกและมีนัยส�ำคัญยิ่งทางสถิติ โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ค่อนข้างสูงคือ 0.75-0.78 (Table 4) สอดคล้องกับการศึกษาของ Yahaya et al.
(2015) รายงานว่า พบสหสัมพันธ์เชิงบวกของลักษณะ
จ�ำนวนหัวต่อต้นกับลักษณะผลผลิตแสดงให้เห็นว่า
ลักษณะจ�ำนวนหัวต่อต้นเป็นปัจจัยส�ำคัญที่มีผลต่อ
การให้ผลผลิตของมันเทศ

พบสหสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยส�ำคัญยิ่งทาง
สถิตริ ะหว่างลักษณะดัชนีเก็บเกีย่ วกับลักษณะผลผลิต
น�ำ้ หนักหัวสด น�ำ้ หนักหัวแห้ง และน�ำ้ หนักแห้งรวมของ
มันเทศ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์คือ 0.83-0.90
ชีใ้ ห้เห็นว่าลักษณะดัชนีเก็บเกีย่ วเป็นลักษณะส�ำคัญที่
ส่งผลต่อการให้ผลผลิตของมันเทศ หากนักวิจัยมีการ
คัดเลือกลักษณะดัชนีเก็บเกี่ยวสูง แนวโน้มที่ก็จะได้
พันธุ์มันเทศที่มีผลผลิตสูงตามไปด้วย

Table 4 Correlation coefficient of tuber yield and yield components of 4 sweet potato varieties.
Traits
Tuber fresh weight
Tuber dry weight
Total dry weight
Vine dry weight
0.37ns
0.32ns
0.49ns
Vine length
-0.68*
-0.59*
-0.54ns
Tuber length
0.25ns
0.26ns
0.30ns
Tuber wide
0.73**
0.75**
0.75**
Number of tuber per plant
0.75**
0.77**
0.78**
Harvest index
0.89**
0.90**
0.83**
ns *,** non significant, significant different at P<0.05 and P<0.01, respectively.

สรุป
การทดสอบผลผลิ ต และองค์ ป ระกอบ
ผลผลิตของมันเทศจ�ำนวน 5 พันธุ์ในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จังหวัด
สุรินทร์ พบว่า มันเทศพันธุ์ PROC NO.65-16 ให้
ผลผลิตหัวสดสูงสุดคือ 10,027 กก./ไร่ มีจำ� นวนหัว 9.3
หัว/ต้น ค่าดัชนีเก็บเกี่ยวสูงสุดคือ 0.76 รองลงมาคือ
พันธุ์ T101 พันธุ์ พจ. 265-1 พันธุ์พจ. 166-5 มีน�้ำหนัก
หัวสด 6,869กก./ไร่, 5,632 กก./ไร่3,499 กก./ไร่ตาม
ล�ำดับ ส่วนพันธุ์ พจ. 65-3 ไม่ให้ผลผลิต พบสหสัมพันธ์
เชิงลบระหว่างความยาวของเถากับผลผลิตมันเทศ ซึ่ง
มีคา่ สัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์อยูร่ ะหว่าง -0.59 ถึง -0.68
และพบสหสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างลักษณะความกว้าง
ของหัว จ�ำนวนหัวต่อต้น และดัชนีเก็บเกีย่ วต่อลักษณะ
ผลผลิตทุกลักษณะ โดยมีคา่ สัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์อยู่
ระหว่าง 0.73 ถึง 0.90 จากข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับ

นักวิจัยหรือนักปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อใช้ลักษณะความ
ยาวของเถา ความกว้างของหัว จ�ำนวนหัวต่อต้น และ
ดัชนีเก็บเกี่ยว เป็นลักษณะที่ใช้คัดเลือกพันธุ์มันเทศที่
มีผลผลิตสูงได้ในอนาคต และที่ส�ำคัญจากผลการ
ศึ ก ษานี้ ส ามารถน� ำ ไปแนะน� ำ แก่ เ กษตรกรให้ ป ลู ก
มันเทศพันธุ์ PROC NO. 65-16 ซึ่งเป็นพันธุ์ที่ให้
ผลผลิตสูง เหมาะสมกับสภาพพื้นที่การเพาะปลูกใน
พื้นที่จังหวัดสุรินทร์ อย่างไรก็ดีควรมีการทดสอบพันธุ์
เพิม่ เติมในหลากหลายพืน้ ที่ และฤดูกาลปลูก เพือ่ เพิม่
ความแม่นย�ำของข้อมูลทีศ่ กึ ษา ซึง่ จะได้มกี ารทดสอบ
ในอนาคตต่อไป
ค�ำขอบคุณ
ขอขอบคุณศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่ให้
ความอนุเคราะห์ยอดพันธุ์มันเทศทั้ง 5 พันธุ์
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