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5. บทคัดย่อ    

การศึกษาระบบผลิตต้นแม่พันธุ์ในระบบไฮโดรโพนิค (hydroponic) ด าเนินการทดสอบที่ศูนย์วิจัย

เกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) จ.เชียงใหม่ ปี 2559-2560 วางแผนการทดลองแบบ T-test มี 2 กรรมวิธีๆ 

ละ 3 ซ  า ได้แก่ การผลิตต้นแม่พันธุ์ในระบบมีเดียปลูก และการผลิตต้นแม่พันธุ์ในระบบ hydroponic โดย

เตรียมแปลงปลูกขนาด 1x12 เมตร ใช้ระยะปลูก 10x10 เซนติเมตร ตามกรรมวิธี ซึ่งด าเนินการทดสอบ 2 

ฤดูกาล ได้แก่ ฤดูหนาวและฤดูฝน พบว่าการผลิตต้นแม่พันธุ์ในระบบมีเดียปลูกในฤดูฝน จะท าให้ต้นมันฝรั่งมี

ความสูงเฉลี่ยมากที่สุด 33 เซนติเมตร มีจ านวนยอดในการตัดปักช ามากที่สุด 9,084 ยอด มีจ านวนครั งใน



การตัดปักช ามากที่สุด 8 ครั ง และมีต้นทุนยอดปักช าราคาต่ าสุด 4 บาทต่อยอด รองลงมาได้แก่การผลิตต้น

แม่พันธุ์มันฝรั่ง ในฤดูหนาว มีความสูงเฉลี่ยมากที่สุด 31.1 เซนติเมตร มีจ านวนยอดในการตัดปักช ามากท่ีสุด 

6,165 ยอด มีจ านวนครั งในการตัดปักช ามากที่สุด 5 ครั ง ซึ่งแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับการผลิตต้น

แม่พันธุ์ในระบบ hydroponic และมีต้นทุนยอดปักช าราคาต่ าสุด 5 บาทต่อยอด  

ค าส าคัญ: ต้นแม่พันธุ์, ปักช า, มีเดียปลูก, ไฮโดรโพนิค, มันฝรั่ง 

Abstract  

Study of mother plants production in hydroponic system was conducted in 

research center at the Chiang Mai Royal Agricultural Research Center (CMRARC), Chiang Mai 

in cold and rainy seasons during 2016-2017. The experiment was designed t-test with two 

treatments and three replications of mother plants production in soil media system and 

production of mother plants hydroponic system. The plot size was kept 1 m × 12 m for 

each treatment. The row to row and plant to plant spacing were 10 and 10 cm, 

respectively. The growth of mother plants in soil media system in rainy season was showed 

significant higher (33 cm) than hydroponic system. Moreover, the number of stem cutting 

(9,084 shoots) and the times of cutting (8 times) were significant higher than other 

treatment. Follow by the growth of mother plants in soil media system in cold season was 

showed the high of plantlet (31.1 cm) and number of stem cutting (6,165 shoots) and the 

times of cutting (5 times) were significant higher than other treatment. The soil media 

production in rainy season was showed the lowest unit cost (4 baht/shoot) and soil media 

production in cold season (5 baht/shoot). 

Keywords:  Mother plants, cuttings, media, hydroponics, potato. 

 

 

 

 

 

 



6. ค าน า 

มันฝรั่ง (Solanum tuberosum L.) เป็นพืชอาหารที่ปลูกได้เขตอบอุ่น-หนาว ซึ่งมีความส าคัญอยู่

ในอันดับที่สี่ของโลกรองจาก ข้าว  ข้าวสาลี และข้าวโพด มันฝรั่งไม่ใช่พืชอาหารหลักของประเทศไทย แต่มี

ความส าคัญในด้านเป็นพืชอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าหลายพันล้านบาท จัดเป็นพืชที่ท ารายได้สูงให้กับเกษตรกร

ในเขตภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ คือ มีรายได้ต่อไร่เฉลี่ยอยู่ระหว่าง 15,000-25,000 บาท จังหวัดที่

มีการปลูกมันฝรั่งมากที่สุด คือ จ. เชียงใหม่ รองลงมาได้แก่ จ. ตาก ล าพูน เชียงราย พะเยา ล าปาง 

เพชรบูรณ์ และบางพื นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จ. หนองคาย สกลนคร เลย และนครพนม พื นที่

เพาะปลูกมันฝรั่งในปี 2559 มีพื นที่ 43,819 ไร่ เป็นมันฝรั่งพันธุ์โรงงาน  39,692 ไร่ พันธุ์บริโภคสด 4,127 

ไร่ ผลผลิตรวม 142,303 ตัน เป็นมันฝรั่งพันธุ์โรงงาน 129,760 ตัน  พันธุ์บริโภค 12,543 ตัน ซึ่งการปลูกมัน

ฝรั่งมีการขยายตัวเพ่ิมขึ นในแต่ละปี โดยมีความต้องการมันฝรั่งเพ่ือใช้บริโภคทั่วไปปีละประมาณ 10,000 ตัน 

และความต้องการมันฝรั่งเพ่ือใช้แปรรูปในประเทศไทยประมาณ 150,000 ตัน ขณะที่เกษตรกรไทยสามารถ

ผลิตได้ 120,000 ตัน จึงท าให้มีความต้องการน าเข้าหัวพันธุ์มันฝรั่งเพ่ือใช้ท าพันธุ์ประมาณ อยู่ระหว่าง 

15,000-18,000 ตัน คิดเป็นมูลค่าหลายร้อยล้านบาท (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2557; อรทัย, 2557) 

เนื่องจากมีการขยายตัวของพื นที่เพาะปลูก จึงท าให้มีการน าเข้าหัวพันธุ์มันฝรั่งจากประเทศออสเตรเลีย 

สก๊อตแลนด์ แคนนาดา เนเธอร์แลนด์ และสหรัฐอเมริกา มาปลูกมากขึ นทุกปี (ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่

, 2557)    

ถึงแม้ว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สนับสนุนงบประมาณให้กรมวิชาการเกษตรในการผลิตหัวพันธุ์

มันฝรั่งทดแทนการน าเข้า แต่ก็ไม่เพียงพอกับความต้องการของเกษตรกร นอกจากนี เกษตรกรผู้ปลูกมันฝรั่ง

บางรายมีการเก็บหัวพันธุ์มันฝรั่งขนาดเล็กที่ไม่สามารถขายส่งเข้าโรงงานแปรรูป โดยเก็บรักษาหัวมันฝรั่ง

ขนาดเล็กเหล่านี ไว้เป็นหัวพันธุ์ส าหรับปลูกในฤดูต่อไป ซึ่งประมาณการว่ามีปีละประมาณ 1,000 ตัน หัวพันธุ์

มันฝรั่งที่เกษตรกรเก็บไว้ใช้เองไม่มีคุณภาพ มีการติดโรคไวรัส และโรคเหี่ยวเขียวที่เกิดจากเชื อแบคทีเรีย 

Ralstonia solanacearum เมือ่น าไปปลูกในฤดูต่อไปท าให้ได้ผลผลิตต่ า 

จากปัญหาการน าเข้าหัวพันธุ์มันฝรั่งมีราคาแพงท าให้ต้นทุนการผลิตสูง การผลิตหัวพันธุ์ ใช้

ภายในประเทศยังมีปริมาณน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการ หัวพันธุ์มันฝรั่งที่เกษตรกรเก็บไว้ใช้เองไม่มี

คุณภาพมีการติดโรคมากับหัวพันธุ์  ปัญหาเหล่านี เป็นข้อจ ากัดต่อการขยายตัวของอุตสาหกรรมแปรรูปมัน

ฝรั่งในประเทศไทย จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องศึกษาระบบผลิตต้นแม่พันธุ์ในระบบไฮโดรโพนิคเปรียบเทียบกับ

ระบบการผลิตในมีเดียปลูก เพ่ือให้ได้ยอดปักช าปริมาณที่มากในเวลารวดเร็ว ซึ่งการผลิตต้นแม่พันธุ์จะเป็น

ขั นตอนหนึ่งในการผลิตหัวพันธุ์ให้ได้คุณภาพ อันจะเป็นแนวทางที่จะช่วยให้เกษตรกรได้ใช้หัวพันธุ์ที่มี



คุณสมบัติในการแปรรูปดี (processing quality) ผลผลิตสูง ปลอดจากโรค ท าให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ น 

และมีคุณภาพชีวิตที่ดี (ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่, 2556; อรทัย, 2557)     

7. วิธีด าเนินการ     

- อุปกรณ์ 

1. วัสดุอุปกรณ์ ได้แก่ ขวดแก้วขนาด 4, 24 ออนซ์, ฝา, กระบะปลูก, ปั๊มน  าระบบพ่นฝอย, ตัวควบคุมตั งเวลา
, แผ่นโฟม, ใบมีด, น  ายาฆ่าเชื อดีโซเจิร์มเอสพี, ถุงด า, สารละลายปุ๋ยสูตร A สูตร B และ สูตร C, สารเร่ง
การเจริญเติบโต 

2.  วัสดุส านักงาน ได้แก่ กระดาษ, ปากกาเมจิก, ปากกา, ดินสอ, ไม้บรรทัด 
3.  วัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ หมึกพิมพ์ 
4.  วัสดุโฆษณาเผยแพร่ ได้แก่ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล 

 
- วิธีการ 

ด าเนินการวางแผนการทดลองแบบ T-test  มี 2 กรรมวิธีๆ ละ 3 ซ  า ดังนี  
กรรมวิธีที่ 1  การผลิตต้นแม่พันธุ์ในมิเดียปลูก (Control) 
กรรมวิธีที่ 2  การผลิตต้นแม่พันธุ์ในระบบ hydroponic 

ขั้นตอนที่ 1 ผลิตต้นอ่อนปลอดเชื้อจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (Pathogen-fee in vitro plantlets) 
(2559) 

ด าเนินการในห้องปฏิบัติการเพาะเลี ยงเนื อเยื่อ  โดยใช้ต้นอ่อนปลอดโรค พันธุ์ Atlantic สายพันธุ์ต้านทาน

โรคใบไหม้ ท าการขยายโดยการ sub culture ทุก 2-3  สัปดาห์  เพ่ือให้มีปริมาณพอเพียงส าหรับใช้ผลิตต้นแม่

พันธุ์  การเพาะเลี ย งเนื อ เยื่ อมันฝรั่ ง  ใช้ วิ ธีตั ดต้น  1  ข้อ  (Single-node cuttings)  เลี ย งในอาหารวุ้น                 

ซึ่งสามารถเลี ยงเนื อเยื่อได้ในปริมาณมาก  

ขั้นตอนที่ 2  การผลิตต้นแม่พันธุ์ (Production of mother plants) (2559-2560) 
กรรมวิธีที่ 1 การผลิตต้นแม่พันธุ์ในมีเดียปลูก 

1) เตรียมกะบะปลูกต้นแม่พันธุ์ ภายในโรงเรือนกันแมลง ซึ่งใช้มุ้งตาข่าย ขนาด 32 ช่องต่อตารางนิ ว 
โดยใช้วัสดุปลูกที่เป็นส่วนผสมของ ดิน: ทราย: ขุยมะพร้าว: แกลบด า: แกลบดิบ อัตรา 1/2: 1: 1: 1: 
1 ตามล าดับ อบฆ่าเชื อด้วยไอน  าที่อุณหภูมิ 100oC เป็นเวลา  ½ - 1 ชั่วโมง  

2) ก่อนปลูกใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 และปุ๋ยคอก ได้แก่ ปุ๋ยขี ไก่ที่ผ่านการฆ่าเชื อ ในกะบะปลูก (ถ้าปุ๋ย
คอกยังไม่ผ่านการฆ่าเชื อ ให้อบฆ่าเชื อพร้อมกับวัสดุปลูก)  

3) หว่านเชื อไตรโคเดอร์มา (Trichoderma sp.) เพ่ือป้องกันเชื อรา ในกะบะปลูกต้นแม่พันธุ์ 
4) น าต้นอ่อนปลอดเชื อจากห้องเพาะเลี ยงเนื อเยื่อ ย้ายลงปลูกในกระบะ โดยน าต้นอ่อนปลอดเชื อออก

จากขวด ล้างวุ้นออกให้หมด ใช้ระยะปลูก 10x10 เซนติเมตร  



5) ควรมีการเพ่ิมแสงสว่างในโรงเรือนประมาณ  3 ชั่วโมง/วัน (ปิดไฟประมาณ 1-2 ทุ่ม) 
6) ภายหลังจากปลูกต้นแม่พันธุ์ได้ 1-2 สัปดาห์ ฉีดพ่นสารป้องกันก าจัดแมลงและโรคพืชตามความ

จ าเป็น  
7) ภายหลังจากปลูก 30 วัน สุ่มตัวอย่างต้นแม่พันธุ์น าไปตรวจสอบโรคไวรัส และโรคเหี่ยวจากเชื อ

แบคทีเรีย โดยวิธี antiserum ด้วยชุดทดสอบไวรัส และแบคทีเรีย (Glift kit-virus and bacteria 
wilt) บันทึกผลการสุ่มตรวจโรค 

8) เมื่อต้นตอมันฝรั่งมีอายุได้ 45 วัน หรือเมื่อต้นอ่อนเจริญเติบโตมีใบ 5-6 ใบ ให้บันทึกผลการทดลอง  

กรรมวิธีที่ 2  การผลิตต้นแม่พันธุ์ในระบบ hydroponic  
1) เตรียมอุปกรณ์และระบบการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิค ซึ่งประกอบด้วยกระบะปลูกขนาด กว้างxยาว 

0.61x18 เมตร สูง 25 เซนติเมตร ปั๊มน  า และตัวควบคุมตั งเวลาการไหลเวียนสารละลาย ปิดด้วยแผ่น
โฟมที่เจาะรูส าหรับปลูกต้นแม่พันธุ์มันฝรั่ง ส่วนน  าที่จะน ามาผสมสารละลายต้องเติมน  ายาฆ่าเชื อดีโซ
เจิร์ม เอสพี ส าหรับพืช (Desogerme SP vegetals) 3-4 มิลลิลิตร/น  า 1,000 ลิตร และกักน  าไว้ 1-2 
วัน ก่อนน าไปใช้ 

2) น าต้นอ่อนปลอดเชื อจากห้องเพาะเลี ยงเนื อเยื่อ ย้ายลงปลูกในแผ่นโฟมซึ่งรองรับต้นกล้าด้วยฟองน  า 
โดยน าต้นอ่อนปลอดเชื อออกจากขวด ล้างวุ้นออกให้หมด ใช้ระยะปลูก 10x10 เซนติเมตร  

3) ในสัปดาห์แรกหลังย้ายปลูกให้เฉพาะน  าเปล่า  หลังจากนั นจึงให้ปุ๋ย A และ ปุ๋ย B  โดยให้รากแช่อยู่ใน
น  าและสารละลายที่อยู่ใต้แผ่นโฟม  

4) ปรับค่า pH ระหว่าง 5.5-6.0  ค่า EC ของความเข้มข้นของปุ๋ยอยู่ระหว่าง 1.1-2 ms/cm (ทุกช่วง
ปลูก) 

5) ในช่วง 1-2 เดือน พ่นปุ๋ยน  าทางใบเสริม 
6) พ่นสารป้องกันก าจัดโรคและแมลงตามความจ าเป็น เมื่อต้นมันฝรั่งอายุได้ 30 วัน และ 70 วัน 

ตรวจสอบโรคไวรัส และแบคทีเรีย โดยวิธี antiserum ด้วยชุดทดสอบไวรัส และแบคทีเรีย (Glift kit-
virus and bacteria wilt)  2 ครั ง และถ้าพบต้นผิดปกติต้องถอนและเผาท าลายทิ ง  

การบันทึกข้อมูล 
1. วันที่ท าการทดสอบ  
2. การเจริญเติบโต ได้แก่ ความสูงของล าต้น (เซนติเมตร), ความยาวของราก (เซนติเมตร), จ านวนยอด

, จ านวนข้อ, เส้นผ่าศูนย์กลางล าต้น (มิลลิเมตร), จ านวนต้นตัดปักช า จ านวนครั งในการตัดปักช า 
อายุการตัดปักช า เปอร์เซ็นต์การรอดตาย เปอร์เซ็นต์การเกิดโรคไวรัสและแบคทีเรีย  

3. ต้นทุนการผลิต  
- เวลาและสถานที่ 

ระยะเวลา (เริ่มต้น-สิ นสุด) ตุลาคม 2559 ถึง กันยายน 2560 



สถานที่ท าการทดลอง : ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) ต. แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

การเจริญเติบโตด้านความสูง  

การเจริญเติบโตด้านความสูงของต้นมันฝรั่ง ด าเนินการเก็บข้อมูลก่อนด าเนินการตัดปักช า เฉลี่ยอายุ
การตัดปักช าอยู่ที่ 35 วัน ในฤดูหนาวและฤดูฝน การผลิตต้นแม่พันธุ์ในมีเดียปลูก มีการเจริญเติบโตด้าน
ความสูงที่สุด 31.1 และ 33 เซนติเมตร ตามล าดับ (ตารางที่ 1) แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับ การ
ผลิตต้นแม่พันธุ์ในระบบ hydroponic ซึ่งมีค่าเฉลี่ยความสูง 12.5 และ 13 เซนติเมตร ตามล าดับ (ตารางที่ 
1) อย่างไรก็ตามการปลูกมันฝรั่งต้องมีการจัดการสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมจึงจะมีการเจริญเติบโตและให้ผล
ผลิตดี ซึ่งคล้ายคลึงกับงานวิจัยของสมบุญ ที่รายงานว่าการเจริญเติบโตของพืชถูกควบคุมด้วยปัจจัยหลาย
ประการ ทั งนี เป็นปัจจัยภายใน เช่น พันธุกรรม และปัจจัยภายนอก ซึ่งได้แก่สิ่งแวดล้อมต่างๆ แสงเป็นปัจจัย
ที่ส าคัญ ซึ่งความเข้มแสงมีผลต่อการเจริญเติบโตและกระบวนการสร้างอาหารในพืช ถ้าพืชได้รับความเข้ม
แสงสูงหรือต่ าเกินปริมาณความต้องการ จะมีผลท าให้พืชไม่เจริญเติบโต (สมบุญ , 2548) และต้องมีสูตรปุ๋ยที่
เหมาะสมกับต้นมันฝรั่งเพ่ือใช้ในการพัฒนาการเจริญเติบโตของต้นมันฝรั่ง (อรทัย, 2558) 

ความยาวราก 
การเจริญเติบโตด้านความยาวของราก การผลิตต้นแม่พันธุ์ในมีเดียปลูก มีค่าเฉลี่ยความยาวของราก

ดีที่สุดในฤดูหนาว 22 เซนติเมตร (ตารางที่ 1) แตกต่างทางสถิติกับการผลิตต้นแม่พันธุ์ในระบบ hydroponic 
ซึ่งมีค่าเฉลี่ยความยาวราก 15.8 เซนติเมตร (ตารางที่ 1) ส่วนในช่วงฤดูฝนการผลิตต้นแม่พันธุ์ในมีเดียปลูก มี
ค่าเฉลี่ยความยาวของรากดีที่สุด 19.8 เซนติเมตร (ตารางที่ 1) ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับการผลิตต้นแม่
พันธุ์ในระบบ hydroponic มีค่าเฉลี่ย 16.9 เซนติเมตร (ตารางท่ี 1) 

จ านวนข้อ 
ด าเนินการวัดจ านวนข้อต้นมันฝรั่งก่อนตัดปักช า โดยในฤดูหนาวการผลิตต้นแม่พันธุ์ในมีเดียปลูกมี

ค่าเฉลี่ยจ านวนข้อมากที่สุด 7 ข้อ (ตารางที่ 1) แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับการผลิตต้นแม่พันธุ์ใน
ระบบ hydroponic ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 5 ข้อ (ตารางที่ 1) ส่วนในฤดูฝน การผลิตต้นแม่พันธุ์ในมีเดียปลูกมีค่าเฉลี่ย
จ านวนข้อมากที่สุด 7 ข้อ (ตารางที่ 1) ซึ่งไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับการผลิตต้นแม่พันธุ์ในระบบ 
hydroponic มีค่าเฉลี่ยจ านวนข้อ 5 ข้อ (ตารางที่ 1) 

เส้นผ่าศูนย์กลางล าต้น 
ด าเนินการเก็บข้อมูลเส้นผ่าศูนย์กลางล าต้นที่อายุ 35 วัน ก่อนตัดปักช า การผลิตต้นแม่พันธุ์ในมีเดีย

ปลูกมีเส้นผ่าศูนย์กลางล าต้นดีที่สุดในฤดูหนาวและฤดูฝน 4.2 และ 4.1 มิลลิเมตร ตามล าดับ (ตารางที่ 1) 
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับการผลิตต้นแม่พันธุ์ในระบบ hydroponic ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเส้นผ่าศูนย์กลาง
ล าต้นในฤดูหนาวและฤดูฝน 1.5 และ 1.3 มิลลิเมตร ตามล าดับ (ตารางท่ี 1) 



จ านวนยอดต่อต้น 
การตัดปักช าจ านวนยอดต่อต้นหลังย้ายปลูก 35 วัน การผลิตต้นแม่พันธุ์ในมีเดียปลูกในฤดูหนาวและ

ฤดูฝน มีจ านวนยอดเฉลี่ยต่อต้นมากที่สุด 3 และ 4 ยอด ตามล าดับ (ตารางที่ 1)  แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติกับการผลิตต้นแม่พันธุ์ในระบบ hydroponic มีค่าเฉลี่ยจ านวนยอดต่อต้นในฤดูหนาวและฤดูฝน 2 ยอด 
(ตารางท่ี 1)  

จ านวนยอดต่อพื้นที่ 36 ตารางเมตร  
ด าเนินการตัดปักช าจ านวนยอดทั งหมดต่อพื นที่ 36 ตารางเมตร ในฤดูหนาวและฤดูฝนการผลิตต้นแม่

พันธุ์ในมีเดียปลูก มีจ านวนยอดตัดปักช ามากที่สุด 6,165 และ 9,084 ยอด ตามล าดับ (ตารางที่ 1) แตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับการผลิตต้นแม่พันธุ์ในระบบ hydroponic ซึ่งมีจ านวนยอดเฉลี่ยในฤดูหนาวและ
ฤดูฝน 528 และ 4,484 ยอด ตามล าดับ (ตารางท่ี 1)  

จ านวนครั้งทีด่ าเนินการตัดปักช า 
ด าเนินการตัดปักหลังย้ายปลูก 35 วัน ในฤดูหนาวและฤดูฝน การผลิตต้นแม่พันธุ์ในมีเดียปลูก มี

จ านวนครั งในการตัดปักช ามากที่สุด 5 และ 8 ครั ง ตามล าดับ (ตารางที่ 1) ซึ่งแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติกับการผลิตต้นแม่พันธุ์ในระบบ hydroponic โดยมีจ านวนครั งที่ตัดปักช า 2 และ 3 ครั ง ตามล าดับ       
(ตารางท่ี 1) 

ต้นทุนการผลผลิต 
การผลิตต้นปักช ามันฝรั่งในมีเดียปลูกในฤดูหนาวและฤดูฝน มีราคาการผลิตยอดปักช าถูกว่าการผลิต

ต้นแม่พันธุ์ในระบบ hydroponic คิดเป็น 5 และ 4 บาทต่อยอด ตามล าดับ ซึ่งการผลิตต้นแม่พันธุ์ในระบบ 
hydroponic มีราคายอดปักช า 84 และ 10 บาทต่อยอด ตามล าดับ (ตารางท่ี 2) 

 

 

 

 



 

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยความสูง, ความยาวราก, จ านวนข้อ, เส้นผ่าศูนย์กลางล าต้น , จ านวนยอดต่อต้น , จ านวนยอดต่อพื นที่ 36 ตารางเมตร และจ านวนครั งตัดปักช า            

ในฤดูหนาวและฤดูฝน ที่ ศกล.ชม. ปี 2559-2560 

ระบบการทดลอง 

ความสูงของต้น 
(ซม.)  

ความยาวราก  
(ซม.)  

จน.ข้อ 
 (ข้อ) 

เส้นผ่าศูนย์กลาง
ล าต้น (มม.) 

จน.ยอด/ต้น  
(ยอด) 

จน.ยอด/ 36 ตร.ม.  
(ยอด)  

จน.ครั้งที่ตัดปักช า 
(ครั้ง) 

ฤดูหนาว ฤดูฝน ฤดูหนาว ฤดูฝน ฤดูหนาว ฤดูฝน ฤดูหนาว ฤดูฝน ฤดูหนาว ฤดูฝน ฤดูหนาว ฤดูฝน ฤดูหนาว ฤดูฝน 

ระบบมีเดียปลูก 31.1 33 22 19.8 7 7 4.2 4.1 3 4 6,165 9,084 5 8 

ระบบไฮโดรโพ
นิค 

12.5 13 15.8 16.9 2 5 1.5 1.3 2 2 528 4,484 2 3 

P-Value 0.006* 0.019* 0.014* 0.35 0.02* 0.15 0.003* 0.003* 0.024* 0.033* 0.0001* 0.027* 0.037* 0.019* 

หมายเหตุ: ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระหว่างกรรมวิธีการทดลองโดยการวิเคราะห์ทางสถิติแบบ t-test (*, p<0.05) 
 

 



ตารางที่ 2 ต้นทุนการผลิตมันฝรั่งในระบบไฮโดรโพนิคและระบบมีเดียปลูก ในฤดูหนาวและฤดูฝน ที่ ศกล.ชม. ปี 
2559-2560 

รายการ 

ต้นทุนการผลิตมันฝรั่ง (บาท/36 ตร.ม.) 
ฤดูหนาว ฤดูฝน 

ระบบ 
โฮโดรโพนิค 

ระบบ 
มีเดียปลูก 

ระบบ 
โฮโดรโพนิค 

ระบบ 
มีเดียปลูก 

1. ต้นทุนผันแปร 44,469 28,418 44,469 34,978 
1.1 ค่าแรงงานปลูกถึงเก็บเก่ียว (ปี 56-57 

ค่าแรง 200 บ./คน/วัน, ปี 58-60 ค่าแรงงาน 
300 บ./คน/วัน) 

13,800 10,800 13,800 10,800 

1.2 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ (ชุดตรวจสอบไวรัส 
และแบคทีเรีย) 

1,680 1,760 1,680 1,760 

1.3 ค่าวัสดุการเกษตร 19,089 10,318 19,089 10,878 
1) ค่าวัสดุปลูก   -  -  -  - 
2) ค่าอุปกรณ์การเกษตร   - 500  - 1,060 
3) ค่าต้นพันธุ์ ต้นละ 4 บ.  (จ านวน 2,130 ต้น ) 8,520 8,520 8,520 8,520 
4) ค่าปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมี 10,342 760 10,342 760 
5) ค่าสารปราบวัชพืชและศัตรูพืช 227 538 227 538 

1.4 ค่าซ่อมแซมโรงเรือน 8,900  - 8,900 6,000 
1.5 ค่าไฟฟ้า  1,000  - 1,000  - 
1.6 อ่ืนๆ (แก๊สอบดินและกาวกับดักแมลงฯ)  - 5,540  - 5,540 

รวมต้นทุนผันแปร (บาท) 44,469 28,418 44,469 34,978 
จ านวนครั งที่ตัดปักช า (จ านวนครั ง) 2 5 3 8 
จ านวนยอดปักช าทั งหมด (2,130 ต้น) 528 6,165 4,484 9,084 
ราคายอดปักช า (บ./ยอด)   84 5 10 4 

  



9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ   
การผลิตต้นแม่พันธุ์ในระบบมีเดียปลูกในฤดูฝน จะท าให้ต้นมันฝรั่งมีความสูงเฉลี่ยมากที่สุด 33 

เซนติเมตร มีจ านวนยอดในการตัดปักช าต่อพื นที่ปลูก 36 ตารางเมตร มากท่ีสุด 9,084 ยอด และ มีจ านวน

ครั งในการตัดปักช ามากท่ีสุด 8 ครั ง รองลงมาได้แก่การผลิตต้นแม่พันธุ์มันฝรั่งในฤดูหนาว มีความสูงเฉลี่ย

มากที่สุด 31.1 เซนติเมตร มีจ านวนยอดในการตัดปักช ามากท่ีสุด 6,165 ยอด และมีจ านวนครั งในการตัดปัก

ช ามากที่สุด 5 ครั ง ซึ่งดีกว่าการผลิตต้นแม่พันธุ์ในระบบ hydroponic อย่างไรก็ตามการเจริญเติบโต และ

จ านวนยอดตัดปักช าของต้นมันฝรั่งที่ปลูกในมีเดียปลูกและปลูกในระบบไฮโดรโพนิก มีความแตกต่างกัน ทั งนี 

เนื่องจากธาตุอาหารภายในสารละลายและสภาพอากาศมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโต ซึ่งสอดคล้องกับงาน

ทดลองของเยาวพา และนิสา ที่รายงานว่าสัดส่วนของธาตุอาหารภายในสารละลายธาตุอาหารแต่ละสูตรมีผล

ต่อความสามารถในการดูดซึมธาตุอาหาร และส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืช (เยาวพาและนิสา, 2552) 

ส่วนต้นทุนการผลิตในระบบมีเดียปลูก มีต้นทุนยอดปักช าในฤดูฝนต่ าสุด 4 บาทต่อยอด และในฤดูหนาว 5 

บาทต่อยอด ซึ่งถูกกว่าการผลิตในระบบ hydroponic  

 

10.  การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

  -  ไดร้ะบบการผลิตต้นแม่พันธุ์ที่เหมาะสม มีจ านวนยอดปักช ามาก และสามารถตัดปักช าได้หลายครั ง 
 -  สามารถน าเทคโนโลยีที่ได้ถ่ายทอดสู่เกษตรกร, สหกรณ์ผู้ปลูกมันฝรั่ง, บริษัทผู้ประกอบการแปรรูปมัน

ฝรั่ง, นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร, นักเรียน, นักศึกษา และผู้สนใจในการผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่ง 
 
11. ค าขอบคุณ  

งานวิจัยการศึกษาระบบผลิตต้นแม่พันธุ์ในระบบไฮโดรโพนิค (Hydroponic) ส าเร็จได้ด้วยความ

ช่วยเหลือของฝ่ายบริหาร ที่อ านวยความสะดวกในการด าเนินงานวิจัย รวมทั งทีมงานวิจัยมันฝรั่ง และ

เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องของ ศกล.ชม ที่ช่วยปฏิบัติงานวิจัยดังกล่าวจนส าเร็จลงได้ด้วยดี 
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13. ภาคผนวก 

  
(ก) เตรียมพื นที่ปลูกต้นอ่อนมันฝรั่ง (ข) น าต้นอ่อนมันฝรั่งออกจากขวดเพาะเลี ยงเนื อเยื อ 

  
(ค) ลักษณะต้นมันฝรั่งที่ปลูกในระบบมีเดียปลูก (ง) ปลูกลงระบบมีเดีย ระยะปลูก 10x10 เซนติเมตร 

  

(จ) ต้นมันฝรั่งที่อายุ 30 วัน (ฉ) การตัดปักช าในระบบแอโรโปนิค 
ภาพที่ 1 ด าเนินการปลูก, ดูแล และเก็บข้อมูลมันฝรั่งในระบบมีเดียปลูก (ก-ฉ) 



  
(ก) เตรียมพื นที่ปลูก ระยะปลูก 10x10 เซนติเมตร (ข) น าต้นมันฝรั่งออกจากขวดเพาะเลี ยงเนื อเยื่อ 

  
(ค) ลักษณะต้นมันฝรั่งที่ปลูกในระบบไฮโดรโพนิกส์ (ง) น าต้นอ่อนปลูกในระบบไฮโดรโพนิกส์ 

  
(จ) ต้นมันฝรั่งที่อายุ 30 วัน (ฉ) การตัดปักช าในระบบแอโรโปนิค 

ภาพที่ 2 ด าเนินการปลูก, ดูแล และเก็บข้อมูลมันฝรั่งในระบบไฮโดรโพนิกส์ (ก-ฉ) 

 



ตารางผนวกที่ 1 สตูรปุ๋ยในระบบไฮโดรโพนคิ ที่ศูนย์วิจยัเกษตรหลวงเชียงใหม่ ปี 2559-2560 

ล าดับ
ที ่

สูตรปุ๋ย ปริมาณปุ๋ยปรับค่า EC/
น้ า 200 ลิตร 

หมายเหตุ 

 
A (ผสมรวมกันถังเดียว)   

1 Ca(NO3)2 (15-0-0 ) (แคลเซียมไนเตรท) 47.5 กก.  
2 Fe-EDTA (เหล็กคีเลท) 1.1 กก.  

 B (ผสมรวมกันถังเดียว)   

3 KNO3 (13-0-46) (โพแทสเซียมไนเตรท) 40.5 กก.  
4 NH4H2PO4 (12-60-0) (โมโนแอมโมเนียม

ฟอสเฟต) 
7.75 กก. ใช้เฉพาะช่วงแรกของ

การเจริญเติบโต 
5 MgSO4 (0-0-0 + 16) (แมกนีเซียมซัลเฟต) 25 กก.  

 C (ผสมรวมกันถังเดียว)   

6 H3BO3 (บอริกแอซิด) 140 ก.  
7 ZnSO4 (ซิงค์ซัลเฟต) 10 ก.  
8 MnSO4 (แมงกานิสซัลเฟต) 100 ก.  
9 CuSO4 (คอปเปอร์ซัลเฟต) 4 ก.  
10 (NH4)6Mo7O24 (แอมโมเนียมโมลิปเดต) 1 ก  

หมายเหตุ: ดัดแปลงสูตรจาก Kim, Tae-Gyun. 2014. Effect of stem cutting type and transplanting time 
on plant growth and minituber formation in potato hydroponics.  Ph. D.  Thesis. 
Department of Horticulture, Graduate School, JeJu National University. 

 

 

 

 

 

 


