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บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาผลของการให้น ้าที่มีต่อการเกิดไส้กลวงในหัวมันฝรั่ง วางแผนการทดลองแบบ split plot in RCB มี 
4 ซ ้า กรรมวิธีทดลองประกอบด้วย main plot เป็นช่วงเวลาหรือความถ่ีของการให้น ้าเมื่อมีการระเหยของน ้าสะสมถึง 
30 และ 60 มิลลิเมตร sub - plot เป็นอัตราหรือปริมาณการให้น ้าที่ 20 % , 40 %, 60 % และ 80 % ของค่าการ
ระเหยน ้าสะสม 45 มิลลิเมตร หรือคิดเป็นอัตราการให้น ้าครั งละ 9, 18, 27 และ 36 มิลลิเมตร ตามล้าดับ ด้าเนินการ
ทดลองที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่ อ.ฝาง จ .เชียงใหม่ ระยะเวลาตั งแต่ปี 2554 - 2555 ผลการทดลอง 
ปี 2554 พบว่าการให้น ้ากับมันฝรั่งพันธุ์แอตแลนติคเมื่อมีการระเหยน ้าสะสมถึง 30 มิลลิเมตร จะให้ผลผลิตสูงกว่า 30
เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบกับการให้น ้าเมื่อมีการระเหยน ้าสะสมที่ 60 มิลลิเมตร อัตราของน ้าที่ให้แต่ละครั งพบว่าให้
น ้าอัตรา 80 % ของค่าการระเหยน ้าสะสม 45 มิลลิเมตร หรือ ครั งละ 36 มิลลิเมตร ให้ผลผลิตสูงสุด แต่ไม่แตกต่าง
ทางสถิติกับอัตรา 60 % และ 40 % ของค่าการระเหยน ้าสะสม 45 มิลลิเมตรหรือให้น ้าเท่ากับ 27 และ18 มิลลิเมตร 
ตามล้าดับส่วนการให้น ้าที่อัตรา 20 % ของค่าการระเหยน ้าสะสม 45 มิลลิเมตร หรือคิดเป็น 9 มิลลิเมตรต่อครั งจะให้
ผลผลิตต่้าสุด   ช่วงเวลาและอัตราการให้น ้าไม่มีปฏิสัมพันธ์กันจากการสุ่มตัวอย่างตรวจดูการเกิดไส้กลวงในหัวมันฝรั่ง
ของทุกกรรมวิธีทดลองการให้น ้าไม่ปรากฏพบการเกิดไส้กลวงแต่อย่างไร ผลการทดลองปี 2555 พบว่า ช่วงเวลาและ
อัตราการให้น ้ามีปฏิสัมพันธ์กัน ช่วงเวลาให้น ้าเมื่อมีการระเหยน ้าสะสมถึง 30 มิลลิเมตร เมื่อให้น ้าอัตรา 36 และ 27 
มิลลิเมตร จะให้ผลผลิตทั งผลผลิตรวมและผลผลิตหัวใหญ่สูงกว่าอัตราการให้น ้าที่ 18 และ 9 มิลลิเมตร แตกต่างกันทาง
สถิติ ส่วนเวลาให้น ้าเมื่อมีการระเหยน ้าสะสมถึง 60 มิลลิเมตร พบว่า การให้น ้าทุกอัตราให้ผลผลิตไม่แตกต่างกันทาง
สถิติ จากการสุ่มตัวอย่างหัวมันฝรั่งตรวจดูการเกิดไส้กลวง ไม่พบอาการไส้กลวงในทุกกรรมวิธีทดลองเช่นเดียวกับการ
ทดลอง ปี 2554 
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ค้าน้า 
 

มันฝรั่ง (Solanum Tuberosum L.)  เป็นพืชเศรษฐกิจพืชหนึ่งในเขตภาคเหนือท่ีสามารถท้ารายได้สูงให้กับ
เกษตรกรผู้ปลูกเม่ือเทียบกับพืชเศรษฐกิจชนิดอ่ืน เนื่องจากมันฝรั่งเป็นพืชที่ให้ผลผลิตค่อนข้างสูง มีช่วงอายุปลูกสั น 
สามารถขายได้ราคาดีและมีอุตสาหกรรมแปรรูปรองรับ                                                                                         

การปลูกมันฝรั่งในประเทศไทยนอกจากจะมีปัญหาการระบาดของศัตรูพืชจ้านวนมากแล้วก็ยังประสบปัญหา
เกี่ยวกับอาการผิดปกตทิางด้านสรีรวิทยาของมันฝรั่ง ได้แก่ อาการหัวกลวงหรือไส้กลวง ท้าให้หัวมันฝรั่งมีคุณภาพต่้า 
ไม่เป็นที่ยอมรับของโรงงานแปรรูปเป็นเหตุให้เกษตรกรสูญเสียรายได้ 

หัวกลวงหรือไส้กลวงในหัวมันฝรั่งเป็นอาการที่เกิดขึ นภายในหัว มีลักษณะบริเวณตรงกลางหัวเกิดการยุบตัว
เป็นรูปดาว  สาเหตุการเกิดไส้กลวงมีข้อสันนิษฐานมากมายในต่างประเทศ เช่น Hutchinson (2003) รายงานว่าอาการ
ไส้กลวงในหัวมันฝรั่งเกิดจากสภาวะเครียดเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมหรือธาตุอาหาร หรืออาจเกิด
จากการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วเกินไป นอกจากนี มันฝรั่งบางพันธุ์ทีแ่สดงอาการอ่อนแอต่อการเกิดไส้กลวง เช่น พันธุ ์
Atlantic ซึ่งพบการเกิดไส้กลวงอย่างกว้างขวางในรัฐฟลอริดา ของประเทศสหรัฐอเมริกา Hiller et el. (1985) อ้าง
รายงานของ Kallio (1960) ว่า การใส่ปุ๋ยเป็นปัจจัยหนึ่งของการเกิดหัวกลวงในมันฝรั่ง การใส่ปุ๋ยไนโตรเจนสูงสามารถ
เพ่ิมการเกิดไส้กลวง ส่วนการใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมสูงจะช่วยลดการเกิดไส้กลวงได้ จากรายงานของ McCann and Stark  
(1989), Hochmuth et al. (2001) และ Hutchinson (2003) สรุปผลการวิจัยว่า การเกิดไส้กลวงในมันฝรั่ง สามารถ
ลดปัญหาดังกล่าวได้โดยการให้น ้าอย่างสม่้าเสมอ โดยเฉพาะในช่วงการสร้างหัวมันฝรั่ง หรือการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน โดย
การแบ่งใส่หลายๆครั งก่อนการสร้างหัวมันฝรั่ง ในส่วนของการทดลองนี เป็นการศึกษาการจัดการน ้า กล่าวคือ ผลของ
อัตราและช่วงเวลาการให้น ้าที่มีผลต่อการเกิดไส้กลวงในมันฝรั่งพันธุ์ Atlantic เพ่ือให้ได้อัตราและช่วงเวลาการให้น ้าที่
เหมาะสมในการลดปัญหาการเกิดไส้กลวงในมันฝรั่งพันธุ์ Atlantic ที่ปลูกส่งโรงงาน 
 
 

วิธีด้าเนินการและอุปกรณ์ 
อุปกรณ์ 

1. หัวพันธุ์มันฝรั่งพันธุ์ Atlantic  
2. ปุ๋ยเคมีสูตร 15 - 15 - 15, 46 - 0 - 0 และ 0 - 0 - 60 



3. สารเคมีป้องกันก้าจัดศัตรูพืช ได้แก่ แมนโคเซบ เมทาเลคซิล อะบาเมกติน คาร์โบฟูราน 
4. สารฆ่าวัชพืช เมทริบูซิน 
5. อุปกรณ์การให้น ้าในระบบน ้าหยด 
6. ถาดวัดการระเหยของน ้า 

 
วิธีการ 

วางแผนทดลองแบบ Sprit plot in RCB มี 4 ซ ้า กรรมวิธีประกอบด้วย main plot เป็นช่วงเวลาหรือ
ความถี่ในการให้น ้าเมื่อการระเหยน ้าสะสมถึง 30 และ 60 มิลลิเมตร sub-plot เป็นอัตราการให้น ้าที่ 20 %, 40 %, 
60 % และ 80 % ของค่าการระเหยน ้าสะสม 45 มิลลิเมตร รวม วิธีการทดลองทั งหมดมี 8 กรรมวิธี คือ 

1. ให้น ้าเมื่อการระเหยน ้าสะสมถึง 30 มม. อัตราน ้าที่ให้ 20 % ของค่าระเหยสะสม 45 มม. (ให้น ้า 9 มม.) 
2. ให้น ้าเมื่อการระเหยน ้าสะสมถึง 30 มม. อัตราน ้าที่ให้ 40 % ของค่าระเหยสะสม 45 มม. (ให้น ้า 18 มม.) 

3.  ให้น ้าเมื่อการระเหยน ้าสะสมถึง 30 มม. อัตราน ้าที่ให้ 60 % ของค่าระเหยสะสม 45 มม. (ให้น ้า 27 มม.) 
4.  ให้น ้าเมื่อการระเหยน ้าสะสมถึง 30 มม. อัตราน ้าที่ให้ 80 % ของค่าระเหยสะสม 45 มม. (ให้น ้า 36 มม.) 
5.  ให้น ้าเมื่อการระเหยน ้าสะสมถึง 60 มม. อัตราน ้าที่ให้ 20 % ของค่าระเหยสะสม 45 มม. (ให้น ้า 9 มม.) 
6.  ให้น ้าเมื่อการระเหยน ้าสะสมถึง 60 มม. อัตราน ้าที่ให้ 40 % ของค่าระเหยสะสม 45 มม. (ให้น ้า 18 มม.) 
7.  ให้น ้าเมื่อการระเหยน ้าสะสมถึง 60 มม. อัตราน ้าที่ให้ 60 % ของค่าระเหยสะสม 45 มม. (ให้น ้า 27 มม.) 
8.  ให้น ้าเมื่อการระเหยน ้าสะสมถึง 60 มม. อัตราน ้าที่ให้ 80 % ของค่าระเหยสะสม 45 มม. (ให้น ้า 36 มม.) 

 
วิธีปฏิบัติการทดลอง 

1. เตรียมแปลงทดลองย่อยขนาด 3.2 x 3 เมตร จ้านวน 32 แปลงย่อย ท้าคันดินระหว่างแปลงย่อยขนาด 1.0 
เมตร และคันดินระหว่าง main plot และระหว่างซ ้าขนาด 2.0 เมตร เพื่อป้องกันน ้าซึม 

2. ปลูกมันฝรั่งพันธุ์ Atlantic ใช้ระยะปลูก 80 x 30 เซนติเมตร ปลูกยกร่องแบบแถวเดี่ยว จ้านวน 4 แถวต่อ
แปลง 

3. ใส่ปุ๋ยสูตร 15 - 15 - 15 อัตรา 100 กิโลกรัม/ไร่ รองพื นก่อนปลูก ครั งท่ีสองใส่ปุ๋ยยูเรีย 46 - 0 - 0 และ  
0 - 0 - 60 อัตราชนิดละ 25 กิโลกรัมต่อไร่ ใส่โรยเป็นแถวข้างต้นเมื่อมันฝรั่งอายุได้ 25 - 30 วัน 

4. พ่นสารเคมีป้องกันก้าจัดศัตรูพืชทุก 7 - 10 วัน 
5. ให้น ้าโดยระบบน ้าหยดตามกรรมวิธีทดลอง 
6. เก็บเก่ียวเมื่อต้นมันฝรั่งอายุได้ 90 - 100วัน 

 
การบันทึกข้อมูล 
 - ผลผลิต ได้แก่  ผลผลิตรวมทั งหมด และผลผลิตหัวใหญ่ที่สามารถส่งเข้าโรงงานมีเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า 
45 มิลลิเมตร 



- เปอร์เซ็นต์การเกิดไส้กลวง สุ่มตัวอย่างหัวมันฝรั่งที่เก็บเก่ียวจ้านวน 20 หัวต่อซ ้าต่อกรรมวิธีมาผ่าหัวตรวจดู
การเกิดไส้กลวง 
 

ระยะเวลา 
ระยะเวลา เริ่มต้นตุลาคม 2553 สิ นสุดกันยายน 2555 

 
สถานที่ด้าเนินการ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 
 การทดลองปี 2554  ด้าเนินการปลูกมันฝรั่งพันธุ์แอตแลนติค เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2553 และเก็บเกี่ยวเมื่อ
วันที่ 1 เมษายน 2554  ผลการทดลองพบว่าช่วงเวลาการให้น ้าแก่มันฝรั่งพันธุ์แอตแลนติค เมื่อมีการระเหยน ้าสะสมถึง 
30 มิลลิเมตร จะให้ผลผลิตสูงกว่าการให้น ้าเมื่อมีการให้น ้าเมื่อมีการสะสมถึง 60 มิลลิเมตร แต่ไมแ่ตกต่างกันทางสถิต ิ
โดยการให้น ้าเมื่อมีการระเหยน ้าสะสมถึง 30 มิลลิเมตร ให้ผลผลิตรวม 2,379.17 กิโลกรัมต่อไร่ และผลผลิตที่เป็นหัว
ใหญ่ 1,906.24 กิโลกรัมต่อไร่ ในขณะที่การให้น ้าเมื่อมีการระเหยน ้าสะสมถึง 60 มิลลิเมตร ให้ผลผลิตรวมที่ 1,835.42 
กิโลกรัมต่อไร่ และผลผลิตหัวใหญ่ 1,393.75 กิโลกรัมต่อไร่ (ตารางท่ี 1 และตารางที่ 2) 

อัตราการให้น ้าพบว่าให้น ้าที่ 80, 60 และ 40 เปอร์เซ็นต์ของการระเหยน ้าสะสมที่ 45 มิลลิเมตร หรือคิดเป็น
การให้น ้าครั งละ 36, 27 และ 18 มิลลิเมตรตามล้าดับ ให้ผลผลิตรวมสูงกว่าอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ เมื่อ
เปรียบเทยีบกับอัตราการให้น ้าที่ 20 เปอร์เซ็นต์ของการระเหยน ้าสะสมที่ 45 มิลลิเมตร หรือคิดเป็นอัตราให้น ้าครั งละ 
9 มิลลิเมตร โดยอัตราการให้น ้าที่ 80 เปอร์เซ็นต์ของค่าระเหยน ้าสะสม 45 มิลลิเมตร ให้ผลผลิตรวม 2,387.50 
กิโลกรัมต่อไร่ อัตราการให้น ้า 60 เปอร์เซ็นต์ของค่าระเหยน ้าสะสม 45 มิลลิเมตร ให้ผลผลิตรวม 2,300.00 กิโลกรัม
ต่อไร่ อัตราการให้น ้า 40 เปอร์เซ็นต์ของค่าการระเหยน ้าสะสม 45 มิลลิเมตร ให้ผลผลิตรวม 2,083.33 กิโลกรัมต่อไร่ 
และอัตราการให้น ้าที ่20 เปอร์เซ็นต์ของค่าการระเหยน ้าสะสม 45 มิลลิเมตร ให้ผลผลิตรวม 1,658.33 กิโลกรัมต่อไร่ 
ตามล้าดับ (ตารางที่ 1) 

ส่วนผลผลิตหวัใหญ่ พบว่า อัตราการให้น ้าที่ 36 และ 27 มิลลิเมตรต่อครั ง ให้ผลผลิตหัวใหญ่สูงกว่าการให้น ้า
ที่ 18 และ 9 มิลลิเมตรต่อครั ง แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ โดยอัตราการให้น ้าที่ 36 มิลลิเมตรต่อครั ง ให้
ผลผลิตหัวใหญ่สูงสุดเฉลี่ย 1,970.83 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมา ได้แก่ อัตราการให้น ้าที่ 27 มิลลิเมตรต่อครั ง ให้ผลผลิต
หัวใหญ่สูงสุดเฉลี่ย 1,916.64 กิโลกรัมต่อไร่ อัตราการให้น ้าที่ 18 มิลลิเมตรต่อครั ง ให้ผลผลิตหัวใหญ่สูงสุดเฉลีย่ 
1,570.89 กิโลกรัมต่อไร่ และอัตราการให้น ้าที่ 9 มิลลิเมตรต่อครั ง ให้ผลผลิตหัวใหญ่สูงสุดเฉลี่ย 1,141.67 กิโลกรัม
ต่อไร่ (ตารางที่ 2) 
 ช่วงเวลาการให้น ้ากับอัตราการให้น ้าพบว่าไม่มีปฏิสัมพันธ์กัน จากการสุ่มตัวอย่างหัวมันฝรั่งของทุกกรรมวิธี
ทดลองมาผ่าดูการเกิดไส้กลวง ปรากฏว่าไม่พบอาการไส้กลวงแต่อย่างไรในทุกกรรมวิธีทดลอง 



 การทดลองปี 2555 ด้าเนินการปลูกมันฝรั่งเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2554 และเก็บเก่ียวเมื่อวันที่  19 มีนาคม 
2555 ผลการทดลอง พบว่า ช่วงเวลาการให้น ้าและอัตราการให้น ้ามีปฏิสัมพันธ์กัน ช่วงเวลาการให้น ้าเมื่อมีการระเหย
น ้าสะสมถึง 30 มิลลิเมตร พบว่า อัตราการให้น ้าที่ให้ 27 และ 36 มิลลิเมตรต่อครั ง ให้ผลผลิตรวมและผลผลิตหัวใหญ่ 
มากกว่า อัตราการให้น ้าที่ให้ 18 และ 9 มิลลิเมตรต่อครั ง แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ โดยการให้น ้าอัตรา 
27 มิลลิเมตรต่อครั ง ให้ผลผลิตรวมเฉลี่ย 2,183.33 กิโลกรัมต่อไร่ และผลผลิตหัวใหญ่เฉลี่ย 1,941.67 กิโลกรัมต่อไร่ 
อัตราการให้น ้าที่ 36 มิลลิเมตรต่อครั ง ให้ผลผลิตรวมเฉลี่ย 2,158.34 กิโลกรัมต่อไร่ และผลผลิตหัวใหญ่เฉลี่ย 
1,900.00 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนอัตราการให้น ้าที่ 18 มิลลิเมตรต่อครั ง ให้ผลผลิตรวมเฉลี่ย 1,708.34 กิโลกรัมต่อไร่ 
และผลผลิตหัวใหญ่เฉลี่ย 1,400.00 กิโลกรัมต่อไร่ และอัตราการให้น ้าที่ 9 มิลลิเมตรต่อครั ง ให้ผลผลิตรวมเฉลี่ย 
1,508.34 กิโลกรัมต่อไร่ และผลผลิตหัวใหญ่เฉลี่ย 1,050.00 กิโลกรัมต่อไร ่(ตารางที่ 3 และตารางที่ 4) ส่วนช่วงเวลา
การให้น ้าเมื่อมีการระเหยน ้าสะสมถึง 60 มิลลิเมตร พบว่า การให้น ้าทุกอัตราให้ผลผลิตรวมและผลผลิตหัวใหญ่ไม่
แตกต่างกันทางสถิติ 
 เมื่อดูค่าเฉลี่ยโดยรวมของช่วงเวลาการให้น ้า จะเห็นว่า ช่วงเวลาการให้เมื่อมีการระเหยน ้าสะสมถึง 30 
มิลลิเมตร ให้ผลผลิตรวมเฉลี่ยสูงกว่าช่วงเวลาการให้น ้าเมื่อมีการระเหยน ้าสะสมถึง 60 มิลลิเมตร แต่ไม่แตกต่างกัน
ทางสถิติ (ตารางที่ 3) แต่มีผลผลิตหัวใหญ่สูงกว่า โดยแตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที่ 4) ส่วนอัตราการให้น ้าปรากฏว่า 
อัตราการให้น ้าครั งละ 36, 27 และ 18 มิลลิเมตร ให้ผลผลิตรวมและผลผลิตหัวใหญ่โดยเฉลี่ยสูงกว่า อัตราการให้น ้า
ครั งละ 9 มิลลิเมตร มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
 จากการสุ่มตัวอย่างมันฝรั่งที่เก็บเก่ียวได้ ท้าการส้ารวจการเกิดไส้กลวงโดยการผ่า เพ่ือดูผลของการให้น ้าที่มีต่อ
การเกิดไส้กลวง ปรากฏว่าในทุกกรรมวิธีการทดลองไม่พบอาการไส้กลวงแต่อย่างไร 

 จากการทดลองทั ง 2 ปี อาจสรุปได้ว่าการให้น ้ากับมันฝรั่งพันธุ์แอตแลนติค เพียงปัจจัยเดียวอาจไม่ใช่สาเหตุ
ของการเกิดไส้กลวงในหัวมันฝรั่ง ซึ่ง Hiller et.al (1985) ได้กล่าวถึงปัจจัยหลายอย่างที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิดไส้
กลวงในหัวมันฝรั่ง ได้แก่ สภาพอากาศ อุณหภูมิ ความชื น การปฏิบัติทางการเกษตร อายุ และคุณภาพของหัวพันธุ์ การ
ให้น ้า การใส่ปุ๋ย ระยะปลูก วันที่ปลูก และการเจริญเติบโตของต้นมันฝรั่ง จากการตรวจเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับ
ปัจจัยที่เป็นสาเหตุการเกิดไส้กลวงพบว่า บางทีก็มีข้อขัดแย้งกันและยังไม่มีข้อพิสูจน์ที่แน่นอนถึงสาเหตุที่แท้จริง 
อย่างไรก็ตามปัจจัยที่มีส่วนช่วยในการเจริญเติบโตของหัวอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการให้น ้าและปุ๋ยน่าจะมีส่วนส้าคัญ
ต่อการเกิดไส้กลวง ซึ่งควรจะมีการศึกษาการใช้ทั งสองปัจจัยนี ร่วมกันต่อไป 

 
สรุปผลการทดลอง 

1. ช่วงเวลาการให้น ้าแก่มันฝรั่งพันธุ์แอตแลนติค เมื่อมีการระเหยน ้าสะสมถึง 3 0  มิลลิเมตรให้ผลผลิตทั ง 
ผลผลิตรวมและผลผลิตหัวใหญ่สูงกว่าการให้น ้าเมื่อมีการระเหยน ้าสะสมถึง 60 มิลลิเมตร 

2. อัตราน ้าที่ให้แต่ละครั งควรให้มากกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ของค่าระเหยน ้าสะสมที่ 45 มิลลิเมตรหรือให้น ้า
มากกว่า 18 มิลลิเมตรต่อครั ง 

3. การให้น ้าทุกกรรมวิธีทดลองไม่มีผลต่อการเกิดไส้กลวงในหัวมันฝรั่งพันธุ์แอตแลนติค 



 
การน้าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

ได้เทคโนโลยีการผลิตมันฝรั่ง ได้แก่ อัตราและช่วงเวลาการให้น ้า ที่เกษตรกรผู้ปลูกมันฝรั่ง สามารถน้าไปปรับใช้
เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพทางด้านขนาดของหัวใหญ่ 

ส่วนปัญหาการเกิดไส้กลวงควรมีการวิจัยต่อไป โดยน้าทั งปัจจัยการให้น ้าและการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนมาศึกษาพร้อม
กัน เนื่องจากทั ง 2 ปัจจัย มีส่วนช่วยในการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของหัวมันฝรั่ง ซึ่งคาดว่าน่าจะมีส่วนส้าคัญต่อการ
เกิดไส้กลวง 
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ตารางท่ี  1 ผลของอัตราและช่วงเวลาการให้น ้าต่อผลผลิตรวม (กก./ไร่) ของมันฝรั่งพันธุ์ Atlantic ศวพ.เชียงใหม่ 

     ปี 2554 
 

อัตราการให้น ้า 
(มม.) 

ช่วงเวลาการให้น ้าเมื่อมีการระเหยน ้าสะสมที่ 
30 มม. 60 มม. เฉลี่ย 

9 มม./ครั ง 1858.33 1458.34 1658.33 b 



18 มม./ครั ง 2458.33 1708.34 2083.33 a 
27 มม./ครั ง 2541.67 2058.33 2300.00 a 
36 มม./ครั ง 2658.33 2116.67 2387.50 a 

เฉลี่ย 2379.17 1835.42  
หมายเหต ุ: CV (a) = 24.9 %   CV (b) = 14.8 %  
 : ผลผลิตรวมระหว่างค่าเฉลีย่ของอัตราการให้น ้าทีต่ามด้วยตัวอักษรเหมือนกัน ไม่แตกต่างกันทางสถิต ิ โดยใช้ DMRT ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95 % 

 
ตารางท่ี  2 ผลของอัตราและช่วงเวลาการให้น ้าต่อผลผลิตหัวใหญ่ (กก./ไร่) ของมันฝรั่งพันธุ์ Atlantic ศวพ.เชียงใหม่  

     ปี 2554 
 

อัตราการให้น ้า 
(มม.) 

ช่วงเวลาการให้น ้าเมื่อมีการระเหยน ้าสะสมที่ 
30 มม. 60 มม. เฉลี่ย 

9 มม./ครั ง 1283.33 1000.00 1141.67 c 
18 มม./ครั ง 1933.34 1208.33 1570.84 b 
27 มม./ครั ง 2166.62 1666.67 1916.64 ab 
36 มม./ครั ง 2241.67 1700.00 1970.83 a 

เฉลี่ย 1906.24 1393.75  
หมายเหต ุ: CV (a) = 36.6 %   CV (b) = 20.1 %  
 : ผลผลิตรวมระหว่างค่าเฉลีย่ของอัตราการให้น ้าทีต่ามด้วยตัวอักษรเหมือนกัน ไม่แตกต่างกันทางสถิต ิ โดยใช้ DMRT ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี  3 ผลของอัตราและช่วงเวลาการให้น ้าต่อผลผลิตรวม (กก./ไร่) ของมันฝรั่งพันธุ์ Atlantic ศวพ.เชียงใหม่ 



     ปี 2555 
 

อัตราการให้น ้า 
(มม.) 

ช่วงเวลาการให้น ้าเมื่อมีการระเหยน ้าสะสมที่  
30 มม. 60 มม. เฉลี่ย ค่าแตกต่าง 

9 มม./ครั ง 1508.34 b 1283.33 1395.83 b 225.00ns 

18 มม./ครั ง 1708.34 b 1616.67 1662.50 a 91.67ns 

27 มม./ครั ง 2183.33 a 1391.67 1787.50 a 791.67** 

36 มม./ครั ง 2158.34 a 1483.33 1820.83 a 675.00** 

เฉลี่ย 1889.58 1443.75 1666.67 445.83ns 
หมายเหต ุ: CV (a) = 27.0 %   CV (b) = 14.3 %  
 : เปรียบเทียบผลผลิตรวมในแนวตั ง:  ตัวเลขท่ีตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดยใช้ DMRT ที่ระดบั
ความเชื่อมั่น 95 % 
 : เปรียบเทียบผลผลิตรวมในแนวนอน:  ** แตกต่างกันโดยเทียบ LSD .01 
     ns ไม่แตกต่างทางสถิต ิ
      

ตารางท่ี  4 ผลของอัตราและช่วงเวลาการให้น ้าต่อผลผลิตหัวใหญ่ (กก./ไร่) ของมันฝรั่งพันธุ์ Atlantic ศวพ.เชียงใหม่  
     ปี 2555 

 
อัตราการให้น ้า 

(มม.) 
ช่วงเวลาการให้น ้าเมื่อมีการระเหยน ้าสะสมที่  

30 มม. 60 มม. เฉลี่ย ค่าแตกต่าง 
9 มม./ครั ง 1050.00 b 858.33 954.17 b 191.67ns 

18 มม./ครั ง 1400.00 b 1166.67 1283.33 a 233.34ns 

27 มม./ครั ง 1941.67 a 1033.33 1487.50 a 908.34** 

36 มม./ครั ง 1900.00 a 1233.34 1566.67 a 666.67** 

เฉลี่ย 1572.92 1072.92 1322.92 500.00** 
หมายเหต ุ: CV (a) = 25.0 %   CV (b) = 21.9 %  

: เปรียบเทียบผลผลติหัวใหญ่ในแนวตั ง: ตัวเลขท่ีตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันไมแ่ตกต่างกันทางสถติ ิ โดยใช้ DMRT ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95 % 
 : เปรียบเทียบผลผลิตหัวใหญ่ในแนวนอน: ** แตกต่างกันโดยเทียบ LSD 0.01 
       ns ไม่แตกต่างทางสถิต ิ

 


