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                                    บทคัดย่อ 
การศึกษาผลของการให้น ้าที่มีต่อการเกิดไส้กลวงในหัวมันฝรั่ง วางแผนการทดลองแบบ split plot in RCB มี 4 

ซ ้า กรรมวิธีทดลองประกอบด้วย main plot เป็นช่วงเวลาหรือความถี่ของการให้น ้าเมื่อมีการระเหยของน ้าสะสมถึง 30 
และ 60 มิลลิเมตร sub-plot เป็นอัตราหรือปริมาณการให้น ้าที่ 20% ,40%,60% และ 80% ของค่าการระเหยน ้าสะสม 
45 มิลลิเมตร หรือคิดเป็นอัตราการให้น ้าครั งละ 9  18  27 และ 36 มิลลิเมตร ตามล้าดับ ด้าเนินการทดลองที่ศูนย์วิจัย
และพัฒนาการเกษตรตาก อ.เมือง จ .ตาก ระยะเวลาตั งแต่ปี 2554-2555 ผลการทดลองพบว่าการให้น ้ากับมันฝรั่งพันธุ์
แอตแลนติก เมื่อมีการระเหยน ้าสะสมถึง 30 มิลลิเมตร จะให้ผลผลิตสูงกว่า  30 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบกับการให้น ้า
เมื่อมีการระเหยน ้าสะสมที่ 60 มิลลิเมตร แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ  อัตราของน ้าที่ให้แต่ละครั งพบว่าให้น ้า
อัตรา 80% ของค่าการระเหยน ้าสะสม 45 มิลลิเมตร หรือ ครั งละ 36 มิลลิเมตร ให้ผลผลิตสูงสุด แตกต่างทางสถิติกับ
อัตรา 60 และ 40 % ของค่าการระเหยน ้าสะสม 45 มิลลิเมตรหรือให้น ้าเท่ากับ 27และ18 มิลลิเมตร ตามล้าดับ ส่วนการ
ให้น ้าที่ อัตรา 20 % ของค่าการระเหยน ้าสะสม 45 มิลลิเมตร หรือคิดเป็น 9 มิลลิเมตรต่อครั งจะให้ผลผลิตต่้าสุด   
ช่วงเวลาและอัตราการให้น ้าไม่มีปฏิสัมพันธ์กัน จากการสุ่มตัวอย่างตรวจดูการเกิดไส้กลวงในหัวมันฝรั่งของทุกกรรมวิธี
ทดลองการให้น ้าไม่ปรากฏพบการเกิดไส้กลวง 
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1/ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก 
 



 
 
 
 
 
 
 

ค้าน้า 
 

มันฝรั่ง (Solanum   Tuberosum  L. )  เป็นพืชเศรษฐกิจพืชหนึ่งในเขตภาคเหนือที่สามารถท้ารายได้สูงให้กับ
เกษตรกรผู้ปลูกเม่ือเทียบกับพืชเศรษฐกิจชนิดอ่ืนเนื่องจากมันฝรั่งเป็นพืชที่ให้ผลผลิตค่อนข้างสูงมีช่วงอายุปลูกสั น สามารถ
ขายได้ราคาดีและมีอุตสาหกรรมแปรรูปรองรับ 

การปลูกมันฝรั่งในประเทศไทยนอกจากจะมีปัญหาการระบาดของศัตรูพืชจ้านวนมากแล้วก็ยังประสบปัญหา
เกี่ยวกับอาการผิดปกติของด้านสรีรวิทยาของมันฝรั่งได้แก่อาการหัวกลวงหรือไส้กลวงท้าให้หัวมันฝรั่งมีคุณภาพต่้าไม่เป็นที่
ยอมรับของโรงงานแปรรูปเป็นเหตุให้เกษตรกรสูญเสียรายได้ 
หัวกลวงหรือไส้กลวงในหัวมันฝรั่งเป็นอาการที่เกิดขึ นภายในหัว มีลักษณะบริเวณตรงกลางหัวเกิดการยุบตัวเป็นรูปดาว  
สาเหตุการเกิดไส้กลวงมีข้อสันนิษฐานมากมายในต่างประเทศ เช่น Hutchinson (2003) รายงานว่าอาการไส้กลวงใน
หัวมันฝรั่งเกิดจากสภาวะเครียดเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมหรือธาตุอาหาร หรืออาจเกิดจากการ
เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วเกินไป นอกจากนี มันฝรั่งบางพันธุ์ที่แสดงอาการอ่อนแอต่อการเกิดไส้กลวง เช่น พันธุ์ Atlantic 
ซึ่งพบการเกิดไส้กลวงอย่างกว้างขวางในรัฐฟลอริดา ของประเทศสหรัฐอเมริกา Hiller et al. (1985) อ้างรายงานของ 
Kallio (1960) ว่าการใส่ปุ๋ยเป็นปัจจัยหนึ่งของการเกิดหัวกลวงในมันฝรั่ง การใส่ปุ๋ยไนโตรเจนสูงสามารถเพ่ิมการเกิดไส้
กลวง ส่วนการใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมสูงจะช่วยลดการเกิดไส้กลวงได้ จากรายงานของ McCann and Stark (1989), 
Hochmuth et al.(2001) และ Hutchinson (2003) สรุปผลการวิจัยว่าการเกิดไส้กลวงในมันฝรั่งสามารถลดปัญหา
ดังกล่าวได้โดยการให้น ้าอย่างสม่้าเสมอโดยเฉพาะในช่วงการสร้างหัวมันฝรั่ง หรือการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนโดยการแบ่งใส่
หลายๆครั งก่อนการสร้างหัวมันฝรั่ง 

ในส่วนของการทดลองนี เป็นการศึกษาการจัดการน ้าคือผลของอัตราและช่วงเวลาการให้น ้าที่มีผลต่อการเกิดไส้
กลวงในมันฝรั่งพันธุ์ Atlantic เพ่ือให้ได้อัตราและช่วงเวลาการให้น ้าที่เหมาะสมในการลดปัญหาการเกิดไส้กลวงในมันฝรั่ง
พันธุ์ Atlantic ที่ปลูกส่งโรงงาน 

 
 

วิธีด้าเนินการ 
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 เป็นช่วงเวลาหรือความถ่ีใน

การให้น ้าเมื่อการระเหยน ้าสะสมถึง 30และ60 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 ้าเมือ่การระเหยน ้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 3.2x3 เมตร จ้านวน 32 แปลงย่อย ท้าคันดิน ระหว่างแปลงย่อยขนาด    1.0 
เมตร และคันดินระหว่าง main plot และระหว่างซ ้าขนาด 2.0 เมตร เพื่อป้องกันน ้าซึม 

2. ปลูกมันฝรั่งพันธุ์ Atlantic ใช้ระยะปลูก 80x30 เซนติเมตร ปลูกยกร่องแบบแถวเดี่ยวจ้านวน 4 แถวต่อแปลง 
3. ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 100 กิโลกรัม/ไร่ รองพื นก่อนปลูก ครั งที่สองใส่ปุ๋ยยูเรีย 46-0-0 และ 0-0-60 อัตรา

ชนิดละ 25 กิโลกรัมต่อไร่ ใส่โรยเป็นแถวข้างต้นเมื่อมันฝรั่งอายุได้ 25-30 วัน 
4. พ่นสารเคมีป้องกันก้าจัดศัตรูพืชทุก 7-10 วัน 
5. ให้น ้าโดยระบบน ้าหยดตามกรรมวิธีทดลอง 
6. เก็บเก่ียวเมื่อต้นมันฝรั่งอายุได้ 90-100วัน 

การบันทึกข้อมูล 



- ผลผลิต ได้แก่  ผลผลิตรวมทั งหมด และผลผลิตหัวใหญ่ที่สามารถส่งเข้าโรงงานมีเส้นผ่าศูนย์กลางมากว่า45 
มิลลิเมตร 

- เปอร์เซ็นต์การเกิดไส้กลวง สุ่มตัวอย่างหัวมันฝรั่งที่เก็บเก่ียวจ้านวน 20 หัวต่อซ ้าต่อกรรมวิธีมาผ่าหัวตรวจดู
การเกิดไส้กลวง 

 
เวลาและสถานที่ 

 เวลา      :  เริ่มต้นตุลาคม 2553 สิ นสุดกันยายน 2555 
 สถานที่ :  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก อ.เมือง จ.ตาก 
 
 
 
 
 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 
การทดลองปี 2554  ด้าเนินการปลูกมันฝรั่งพันธุ์แอตแลนติก เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2553 และเก็บเกี่ยวเมื่อวันที่  

26 มีนาคม 2554  ผลการทดลองพบว่าช่วงเวลาการให้น ้าแก่มันฝรั่ง เมื่อมีการระเหยน ้าสะสมถึง 30 มิลลิเมตร จะให้
ผลผลิตสูงกว่าการให้น ้าเมื่อมีการให้น ้าเมื่อมีการสะสมถึง 60 มิลลิเมตร แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ โดยการให้น ้า
เมื่อมีการระเหยน ้าสะสมถึง 30 มิลลิเมตร ให้ผลผลิตรวม 2135.06 กิโลกรัมต่อไร่ และผลผลิตที่เป็นหัวใหญ่ 1239.19 
กิโลกรัมต่อไร่ ในขณะที่การให้น ้าเมื่อมีการระเหยน ้าสะสมถึง 60 มิลลิเมตร ให้ผลผลิตรวมที่ 1,649.38 กิโลกรัมต่อไร่ และ
ผลผลิตหัวใหญ่ 1,007.50 กิโลกรัมต่อไร่ (ตารางท่ี 1 ) 
 อัตราการให้น ้าพบว่า ให้น ้าที่ 80 เปอร์เซ็นต์ของการระเหยน ้าสะสมที่ 45 มิลลิเมตร หรือคิดเป็นการให้น ้าครั งละ 
36 มิลลิเมตรให้ผลผลิตสูงกว่าอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราการให้น ้าทุก 60 40 และ 20 เปอร์เซ็นต์
ของการระเหยน ้าสะสมที่ 45 มิลลิเมตร หรือคิดเป็นอัตราให้น ้าครั งละ 27 18 และ 9 มิลลิเมตรตามล้าดับ โดยอัตราการให้
น ้าที่ 80 เปอร์เซ็นต์ของค่าระเหยน ้าสะสม 45 มิลลิเมตร ให้ผลผลิตรวม 2,102.13 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตหัวใหญ่ 
1,420.00 กิโลกรัมต่อไร่ อัตราการให้น ้า 60 เปอร์เซ็นต์ของค่าระเหยน ้าสะสม 45 มิลลิเมตร ให้ผลผลิตรวม 1,841.00 
กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตหัวใหญ่ 1,236.38 กิโลกรัมต่อไร่ อัตราการให้น ้า 40 เปอร์เซ็นต์ของค่าการระเหยน ้าสะสม 45 
มิลลิเมตร ให้ผลผลิตรวม 1,7754.25 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตหัวใหญ่ 991.67 กิโลกรัมต่อไร่ และอัตราการให้น ้าที่ 20 
เปอร์เซ็นต์ของค่าการระเหยน ้าสะสม 45 มิลลิเมตร ให้ผลผลิตรวม 1,850.50 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตหัวใหญ่ 822.75 
กิโลกรัมต่อไร่ (ตารางที่ 1 ) 

ช่วงเวลาการให้น ้ากับอัตราการให้น ้าพบว่าไม่มีปฏิสัมพันธ์กัน จากการสุ่มตัวอย่างหัวมันฝรั่งของทุกกรรมวิธี
ทดลองมาผ่าดูการเกิดไส้กลวง ปรากฏว่าไม่พบอาการไส้กลวงแต่อย่างไรในทุกกรรมวิธีทดลอง 



 การทดลองปี 2555 ด้าเนินการปลูกมันฝรั่งเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 และเก็บเก่ียวเมื่อวันที่  24 พฤษภาคม 
2555 ผลการทดลอง ช่วงเวลาการให้น ้าเมื่อมีการระเหยน ้าสะสมถึง 30 มิลลิเมตร จะให้ผลผลิตสูงกว่าการให้น ้าเมื่อมีการ
ระเหยน ้าสะสมถึง 60 มิลลิเมตร ผลผลิตมีความแตกต่างกันทางสถิติทั งผลผลิตรวม และผลผลิตหัวใหญ่ ( ตารางที่ 1 ) 

อัตราการให้น ้า 80 เปอร์เซ็นต์ของการระเหยน ้าสะสม 45 มิลลิเมตร ให้ผลผลติสูงสุด โดยให้ผลผลิตรวม 
2,134.88 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตหัวใหญ่ 1,521.00 กิโลกรัมต่อไร่  ผลผลิตรวมแตกต่างทางสถิติกับอัตราการให้น ้าที่ 60 
และ 40 เปอร์เซ็นต์ของการระเหยน ้าสะสม 45 มิลลิเมตร ผลผลิตหัวใหญ่พบว่าอัตราการให้น ้า 80 60 เปอร์เซ็นต์ของค่า
การระเหยน ้าสะสม 45 มิลลิเมตรให้ผลผลิตมากที่สุด ส่วนอัตราการให้น ้าที่ 20 เปอร์เซ็นต์ ของค่าระเหยน ้าสะสม 45 
มิลลิเมตร จะให้ผลผลิตต่้าสุด คือให้ผลผลิตรวม 1,327.50 กิโลกรัมต่อไร่ และผลผลิตหัวใหญ่ 735.25 กิโลกรัมต่อไร่ ( 
ตารางที่ 1 )  

จากการสุ่มตัวอย่างหัวมันฝรั่งที่เก็บเกี่ยวได้มาตรวจดูการเกิดไส้กลวง ไม่พบอาการไส้กลวงในหัวมันฝรั่งของทุก
กรรมวิธีทดลอง 
 จากการทดลองทั ง 2 ปี อาจสรุปได้ว่าการให้น ้ากับมันฝรั่งพันธุ์แอตแลนติก เพียงปัจจัยเดียวอาจไม่ใช่สาเหตุของ
การเกิดไส้กลวงในหัวมันฝรั่ง ซึ่ง Hiller et. al. (1985) ได้กล่าวถึงปัจจัยหลายอย่างที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิดไส้กลวงใน
หัวมันฝรั่ง ได้แก่ สภาพอากาศ อุณหภูมิ ความชื น การปฏิบัติทางการเกษตร อายุ และคุณภาพของหัวพันธุ์ การให้น ้า การ
ใส่ปุ๋ย ระยะปลูก วันที่ปลูก และการเจริญเติบโตของต้นมันฝรั่ง จากการตรวจเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่เป็น
สาเหตุการเกิดไส้กลวงพบว่า บางทีก็มีข้อขัดแย้งกันและยังไม่มีข้อพิสูจน์ที่แน่นอนถึงสาเหตุที่แท้จริง อย่างไรก็ตามปัจจัยที่
มีส่วนช่วยในการเจริญเติบโตของหัวอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการให้น ้าและปุ๋ยน่าจะมีส่วนส้าคัญต่อการเกิดไส้กลวง ซึ่งควร
จะมีการศึกษาการใช้ทั งสองปัจจัยนี ร่วมกันต่อไป 
 

สรุปผลการทดลอง 
1. ช่วงเวลาการให้น ้าแก่มันฝรั่งพันธุ์แอตแลนติก เมื่อมีการระเหยน ้าสะสมถึง 30มิลลิเมตรให้ผลผลิตทั ง

ผลผลิตรวมและผลผลิตหัวใหญ่สูงกว่าการให้น ้าเมื่อมีการระเหยน ้าสะสมถึง 60 มิลลิเมตร 
2. อัตราน ้าที่ให้แต่ละครั งควรให้มากกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ของค่าระเหยน ้าสะสมที่ 45 มิลลิเมตร หรือให้

น ้ามากกว่า 18 มิลลิเมตรต่อครั ง 
3. การให้น ้าทุกกรรมวิธีทดลองไม่มีผลต่อการเกิดไส้กลวงในหัวมันฝรั่งพันธุ์แอตแลนติก 
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ตารางท่ี1   ผลผลิตรวม  และผลผลิตหัวใหญ่ ของมันฝรั่งพันธุ์  Atlantic จากการให้น้้าที่ความถี่และปริมาณการให้
น้้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก ปี 2554-2555 
 
                                    ป ี2554                          ปี 2555 
กรรมวิธี                      ผลผลิตรวม  ผลผลิตหัวใหญ่       ผลผลิตรวม       ผลผลิตหัวใหญ ่
            (กก./ไร่)           (กก./ไร่)            (กก./ไร่)            (กก./ไร่) 
 

ความถี่ของการให้น ้า (main-plot)  



ให้น ้าเมื่อการระเหยน ้าสะสมถึง 30 มม    2,235.06 a   1,239.19 a         1,790.39 a        1,207.19 a 
ให้น ้าเมื่อการระเหยน ้าสะสมถึง 60 มม    1,649.38 b   1,007.50 b         1,662.13 b        1,082.50 b 
                               F-test   **       * *            * *                     ** 
ปริมาณการให้น ้า(subplot) 
ให้น ้า 9   มม ต่อครั ง                    1,850.33 b 822.75 d      1,327.50 c             735.25c 
ให้น ้า 18 มม ต่อครั ง           1,775.25 b      1,014.25 c      1,620.13 b            976.25b  
ให้น ้า 27 มม ต่อครั ง           1,841.00 b      1,236.38 b      1,823.00 b  1,346.88a 
ให้น ้า 27 มม ต่อครั ง           2,102.13 a      1,420.00 a      2,134.88 a           1,521.00 a 
                              F-test   *                   * *    * *                      ** 
                             MxS   ns                 ns                    *                        ns     
                             cv (%)             11.2               15.2                11.7                   17.2 
 
 
 
 


