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รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  

------------------------ 

1. แผนงานวิจัย   :   

2. โครงการวิจัย   :  การวิจัยพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตมันฝรั่ง 

กิจกรรม   :  การวิจัยพัฒนาพันธุ์ และการผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่ง 

กิจกรรมย่อย (ถ้ามี)  :  การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแม่พันธุ์ และหัวพันธุ์มันฝรั่ง 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)  :  การเพ่ิมปริมาณหัวพันธุ์มันฝรั่งขนาดเล็ก (microtubers) โดย

ระบบไบโอรีแอคเตอร์แบบจมชั่วคราว 

ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) :  Microtubers production from mother plant by using 

Temporary Immersion Bioreacter 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง   :  นางสาวนงคราญ  โชติอ่ิมอุดม ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ 

ผู้ร่วมงาน                            :  นางสาวอรทัย  วงค์เมธา ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ 

 

5. บทคัดย่อ 

 การเพ่ิมปริมาณหัวพันธุ์มันฝรั่งขนาดเล็ก โดยระบบไบโอรีแอคเตอร์แบบจอมชั่วคราว ด าเนินการทดสอบ

ที่ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (แม่เหียะ) จ.เชียงใหม่ ปี 2559-2560 วางแผนการทดลองแบบRCBD มี 6 

กรรมวิธีๆละ 7 ซ ้า  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ หาวิธีผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่งขนาดเล็กในระบบปลอดเชื อ ที่ได้ต้นแม่พันธุ์จาก

การเพาะเลี ยงในระบบไบโอรีแอคเตอร์แบบจมชั่วคราว จากนั นน้ามาเพาะเลี ยงอาหารแข็ง 6 กรรมวิธี เป็นเวลา 4 

เดือน พบว่าสามารถผลิตหัวพันธุ์จากอาหารแข็งในกรรมวิธีที่ 1 2 และ4 ซึ่งเริ่มเกิดหัวพันธุ์หลังจากเพาะเลี ยงนาน 

2 เดือน โดยอาหารสูตร MS ให้จ้านวนหัวมากที่สุด 5.52 หัวต่อขวด และมีหัวขนาดใหญ่ที่สุด 45 มิลลิเมตร  

รองลงมาได้แก่ อาหารสูตร MS ดัดแปลง + น ้ามะพร้าว อัตรา 100 ml l-1  จ้านวน 4 หัวต่อขวด ขนาด39 

มิลลิเมตร  และกรรมวิธีที่ 4 สูตร MS ดัดแปลง + BAP อัตรา 1 mg l-1  จ้านวน 3.29 หัวต่อขวด ขนาด 33 

มิลลิเมตร จากผลการทดลองพบว่า สามารถผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่งขนาดเล็กจากต้นแม่พันธุ์ที่ได้จากการเพาะเลี ยงใน

ระบบไบโอรีแอคเตอร์แบบจมชั่วคราว ในอาหารแข็งสูตร MS โดยไม่ต้องเติมสารอาหารหรือสารเร่งการ

เจริญเติบโตชนิดต่างๆ ในสูตรอาหารเพาะเลี ยง 
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ค้าส้าคัญ : หัวพันธุ์มันฝรั่ง, ไบโอรีแอคเตอร์, มันฝรั่ง 

 

 

Abstract 

 The experiment : Microtubers production by mother plant from using Temporary 

Immersion bioreactor. The Experiment was conducted at Chiang Mai Royal Agricultural 

Research Center (Mae Hia), Chiang Mai, 2016-2017. Experimental design was RCBD with 6 

treatments of 7 replication. The Experiment had propose to find  how to produce small 

potato tubers in sterile systems from mother plant in bioreactor system. Single nod of 

mother plant was cultured in 6 treatments of media for 4 mounts. Treatment 1 2 and 4 

were produced microtuber within 2 months. Treatment 1, MS, gave the highest number 

of microtuber at 5.52 seeds per bottle and had the largest seed size 45 mm  Treatment 

2, MS+ coconut water 100 ml per liter, gave microtuber 4 seeds per bottle and had seed 

size 39 mm  and treatment 4 ,MS + BAP 1 mg per liter gave microtuber 3.29 seed and 

had seed size 33 mm. The results that : Production of microtuber from mother plant by 

Temporary Immersion bioreactor was effective on MS medium solid medium without 

added nutrients or plant growth promoters. 

 

Keywords: Microtubers, temporary Immersion bioreactor, potato. 

 

6. ค าน า 

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

อันดับที่สี่ของโลกรองจาก ข้าว  ข้าวสาลีและข้าวโพด มันฝรั่งไม่ใช่พืชอาหารหลักของประเทศไทย แต่มี

ความส าคัญในด้านเป็นพืชอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าหลายพันล้านบาท จัดเป็นพืชที่ท ารายได้สูงให้กับเกษตรกรในเขต

ภาคเหนือ  ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องด าเนินการวิจัยพัฒนาพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตมันฝรั่งในฤดู

และนอกฤดูภายในประเทศในการผลิตหัวมันฝรั่งให้ได้ปริมาณมาก ปลอดโรค เพื่อให้เกษตรกรทั่วไปได้ใช้หัวพันธุ์ที่

มีคุณสมบัติในการแปรรูปดี (processing quality) และราคาถูก มีความทนทานต่อโรค และมีสุขภาพที่ดี  

(ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่, 2556; อรทัย, 2557)  ทั้งยังเป็นการสนองนโยบายของกระทรวงเกษตรและ



3 

 

สหกรณ์ ที่จะให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชในการรวมกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

(ASEAN Economic Community; AEC) (นาวิน, 2553) 

 

7.  วิธีด าเนินการ                          

- อุปกรณ์      

 1. ต้นแม่พันธุ์มันฝรั่ง  

 2. เครื่องไบโอรีแอคเตอร์จมชั่วคราวแบบพร้อมใช้   

 3. สารเร่งการเจริญเติบโต BAP, Coumarin 

 4. วัสดุส านักงาน ได้แก่ กระดาษ, ปากกาเมจิก, ปากกา, ดินสอ, ไม้บรรทัด 

 5. วัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ หมึกพิมพ์ 

 6. วัสดุโฆษณาเผยแพร่ ได้แก่ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล 

- วิธีการ  

วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 6 กรรมวิธีๆ ละ 7 ซ ้า คือ 
กรรมวิธีที่ 1  อาหารแข็งสูตร MS (Control) 
กรรมวิธีที่ 2  อาหารแข็งสูตร MS ดัดแปลง + น ้ามะพร้าว + น ้าตาล 
กรรมวิธีที่ 3  อาหารแข็งสูตร MS ดัดแปลง + BAP + Coumarin + น ้ามะพร้าว + น ้าตาล 
กรรมวิธีที่ 4  อาหารแข็งสูตร MS+BAP  
กรรมวิธีที่ 5  อาหารแข็งสูตร MS ดัดแปลง + ผงถ่าน + น ้าตาล 
กรรมวิธีที่ 6  อาหารแข็งสูตร MS ดัดแปลง + BAP + ผงถ่าน + น ้ามะพร้าว + น ้าตาล 

 วิธีปฏิบัติการทดลอง 

การผลิตหัวพันธุ์จากต้นแม่พันธุ์มันฝรั่งสายพันธุ์ทนทานโรคใบไหม้ด้วยระบบไบโอรีแอคเตอร์จม
ชั่วคราว (microtubers production from mother plant by using TIB) ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ 
1. เตรียมขวด ขนาด 24 ออนซ์ พร้อมฝา และต่อเชื่อมอุปกรณ์แยกไว้เป็นชุดๆ ใส่ถุงพลาสติกร้อน 
2. เตรียมอาหารเหลวสูตร MS ไม่ใส่วุ้น ใส่ลงในขวดขนาด 24 ออนซ์ ประมาณ 300 ซีซี ปิดฝาให้แน่น  
3. น าขวดและอุปกรณ์ พร้อมขวดอาหารไปนึ่งฆ่าเชื้อในหม้อนึ่งความดัน 15 ปอนด์ ประมาณ 20 นาที น า

ออกมาใส่ตะกร้า ทิ้งไว้ให้เย็น 
4. น าขวดและอุปกรณ์ พร้อมขวดอาหาร และต้นมันฝรั่งที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในขั้นตอนที่ 1 เข้า

ตู้เขี่ยเชื้อ เช็ดด้วยแอลกอฮอลล์ 70%  
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5. ใช้กรรไกรตัดต้นมันฝรั่งเป็นข้อๆ โดยใช้ปากคีบคีบวางลงบนจานเพาะเลี้ยงที่มีกระดาษรอง จากนั้น
น าไปใส่ในขวดเปล่า ขวดละ 50 ท่อนพันธุ์ 

6. ปิดฝาขวดด้วยชุดอุปกรณ์ ซึ่งเชื่อมต่อกับขวดอาหาร พันด้วยฟิล์มถนอมอาหาร เขียนรายละเอียด ชื่อ 
วัน เดือน ปี ไว้บนฝาขวด 

7. น าไปวางบนเครื่องไบโอรีแอคเตอร์ ที่ต่อเข้ากับชุดท างานของเครื่องในห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  
8. ตั้งเวลาให้อาหาร วันละ 2 ครั้ง ครั้งละ 2 นาที ภายหลังจาก 3 สัปดาห์ พืชจะเจริญเติบโตเต็มที่ ให้ปิด

ระบบ และให้พืชปรับตัวในขวด 1 วัน  
9. จากนั้นท าการ Subculture ต้นอ่อนมันฝรั่งลงในอาหารแข็งตามแต่ละกรรมวิธี จ านวน 7 ข้อต่อขวด 

จากนั้นใส่ลงในขวด ขนาด 4 ออนซ์ ประมาณ 12 ml ปิดฝาให้แน่น ดังนี้ 
 กรรมวิธีที่ 1  อาหารแข็งสูตร MS ใส่วุ้น และไม่ใส่สารเร่งการเจริญเติบโต  

 กรรมวิธีที่ 2  อาหารแข็งสูตร MS ดัดแปลง + น ้ามะพร้าว อัตรา 100 ml l-1+ น ้าตาล อัตรา 50 mg l-1 

กรรมวิธีที่ 3  อาหารแข็งสูตร MS ดัดแปลง + BAP อัตรา 1 mg l-1 + Coumarin อัตรา 25 mg l-1 + 

น ้ามะพร้าว อัตรา 100 ml l-1+ น ้าตาล อัตรา 50 mg l-1 

 กรรมวิธีที่ 4  อาหารแข็งสูตร MS ดัดแปลง + BAP อัตรา 1 mg l-1  

กรรมวิธีที่ 5  อาหารแข็งสูตร MS ดัดแปลง + ผงถ่าน อัตรา 5 gl-1 + น ้าตาล อัตรา 50 mg l-1 

กรรมวิธีที่ 6  อาหารแข็งสูตร MS ดัดแปลง + BAP อัตรา 1 mg l-1 + ผงถ่าน อัตรา 5 gl-1 + น ้ามะพร้าว 

อัตรา 100 ml l-1 + น ้าตาล อัตรา 50 mg l-1 

10. จนกว่าพืชจะเจริญเติบโตเต็มที่จนเกิดเป็นหัวพันธุ์ขนาดเล็ก ให้ท าการบันทึกข้อมูลในระยะนี้  

 
 การบันทึกข้อมูล 

1. วันที่ท าการทดสอบ  
2. การเจริญเติบโต ได้แก่ ความสูงของล าต้น (เซนติเมตร), จ านวนใบ,จ านวนข้อ, จ านวนยอด, 

เส้นผ่าศูนย์กลางล าต้น (มิลลิเมตร), น้ าหนักหัว (มิลลิกรัม), น้ าหนักหัว/ขวด, จ านวนหัว/ต้น, จ านวน
หัว/ขวด ขนาดหัว (ความกว้าง-ยาว), เปอร์เซ็นต์การรอดตาย 

 

- เวลาและสถานที่ 

 ระยะเวลา เริ่มต้น ปี 2559  สิ้นสุด ปี 2560   

 สถานที่ท าการทดลอง  ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (แม่เหียะ) 
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8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

 การเจริญเติบโตของต้นแม่พันธุ์มันฝรั่งที่เพาะเลี ยงในอาหารแข็งและอาหารเหลว(ระบบไบโอรีแอคเตอร์

แบบจมชั่วคราว)  พบว่า ต้นที่เพาะเลี ยงอาหารเหลวจะมีน ้าหนัก ส่วนสูง ความยาวราก จ้านวนข้อ และขนาดเส้น

ผ่านศูนย์กลางล้าต้น มากกว่าต้นที่เพาะในอาหารแข็ง (ตารางที่ 1)(ภาพที่ 3)  เพราะฉะนั นการผลิตต้นแม่พันธุ์เพ่ือ

น้าต้นมาขยายพันธุ์ต่อในระบบปลอดเชื อจึงจ้าเป็นต้องเพาะในระบบไบโอรีแอคเตอร์แบบจมชั่วคราว  เพ่ือให้ได้

จ้านวนข้อมากขึ น ขนาดต้นใหญ่สมบูรณ์   

 น้าต้นแม่พันธุ์ที่ได้จากอาหารแข็งมาท้าการ Subculture แล้วน้ามาเพาะเลี ยงด้วยระบบไบโอรีแอคเตอร์

จมชั่วคราว โดยตั งเวลาให้อาหาร วันละ 2 ครั ง ครั งละ 2 นาที (ภาพที่ 1) เมื่อเพาะเลี ยงได้ 3 สัปดาห์ น้าต้นแม่

พันธุ์มันฝรั่งจากขวดไบโอรีแอคเตอร์ Subculture ลงในอาหารแข็ง (ภาพที่ 2)  จ้านวน 6 กรรมวิธี จ้านวน 7 ข้อ/

ขวด (ขวดขนาด 8 ออนซ์ อาหารประมาณ 30 ml) วางขวดอาหารแข็งบนชั นที่มีแสงสว่าง 16 ชั่วโมง/วัน และ

อุณหภูมิประมาณ 25 องศาเซลเซียส (ภาพที่ 4) นาน 1เดือน ท าการวัดการเจริญเติบโตของต้นมันฝรั่งหลังจาก

เพาะเลี้ยงในอาหารแข็ง 1 เดือน (ตารางท่ี 2) ได้ผลการเจริญเติบโตของต้นมันฝรั่ง ดังนี  

 ด้านความสูง  กรรมวิธีที่ 1 อาหารแข็งสูตร MS ใส่วุ้น และไม่ใส่สารเร่งการเจริญเติบโต มีความสูงมาก

ที่สุดเท่ากับ 6.99 ซม. ซึ่งแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (ตารางท่ี 2) 

 จ านวนข้อ พบว่า การทดลองกรรมวิธีที่ 1-5 มีจ้านวนข้อสูงสุด มีจ้านวนข้อ 4.29 4.57 4.14 4.43 และ 

3.71 ต่อต้น ตามล้าดับ ส่วนกรรมวิธีที่ 6 ให้จ้านวนข้อน้อยที่สุดคือ 2.29 ข้อ/ต้น ซึ่ งแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ

ทางสถิต ิ

 จ านวนใบ กรรมวิธีที่ 2และ5 มีจ้านวนใบสูงสุดเท่ากับ 8.43และ 8.57 ตามล้าดับ รองลงมาคือ กรรมวิธีที่ 

1 3 และ4 เท่ากับ 6.29 5.57 และ 6.43 ตามล้าดับ ส่วนกรรมวิธีที่ 6 มีจ้านวนใบน้อยที่สุด เท่ากับ 3.43  ซึ่ ง

แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ 

 จ านวนยอด พบว่าทุกกรรมวิธีมีจ้านวนยอดไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดยกรรมวิธีที่ 2 อาหารแข็งสูตร MS 

ดัดแปลง + น ้ามะพร้าว อัตรา 100 ml l-1+ น ้าตาล อัตรา 50 mg l-1 เกิดจ้านวนยอดสูงสุด 3.57 ยอดต่อขวด  

 จ านวนวนหัวพันธุ์ขนาดเล็ก พบว่า เกิดหัวพันธุ์ขนาดเล็กในกรรมวิธีที่ 1 2 และ4 มีจ้านวนหัวพันธุ์

เท่ากับ 5.52 4 3.29 หัว ตามล้าดับ (ตารางท่ี 3) 

 น  าหนักหัวพันธุ์ขนาดเล็ก พบว่า  กรรมวิธีที่  1 มีน ้าหนักหัวเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 76.80 มิลลิกรัม 

รองลงมาคือ กรรมวิธีที่ 2 เท่ากับ 43.94 มิลลิกรัม และกรรมวิธีที่4  เท่ากับ 32.87 มิลลิกรัม (ตารางท่ี 3)  
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 เมื่อต้นมันฝรั่งอายุครบ 1  เดือน น้าผ้าสีด้ามาคลุมบนขวดอาหาร เพื่อกระตุ้นให้เกิดการสร้างหัวขนาดเล็ก 

หลังจากคลุมผ้าสีด้าไว้ 2 เดือนพบว่าในอาหารกรรมวิธีที่ 1 2และ 4 เริ่มเกิดหัวขนาดเล็กบนต้นมันฝรั่งในขวด

เพาะเลี ยง (ภาพท่ี 10)  

 เมื่อต้นมันฝรั่งอายุครบ 4 เดือน น้าหัวพันธุ์ขนาดเล็กออกจากขวดเพาะเลี ยงเพ่ือน้ามาวัดขนาดและนับ

จ้านวนทั งหมด ในการทดลองนี พบว่ากรรมวิธีที่ 1 2 และ 4 เกิดหัวขนาดเล็กบนต้นมันฝรั่งในขวดเพาะเลี ยง ซึ่งหัว

พันธุ์มีขนาดความกว้างเฉลี่ย 45 39  33 มิลลิเมตร  ความยาวเฉลี่ย 46 37  38 มิลลิเมตร ตามล้าดับ (ภาพที่ 12) 

เก็บรักษาหัวพันธุ์ขนาดเล็กที่ได้ในห้องเย็นอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียสเพื่อรักษาสภาพไว้ใช้ในการปลูกทดสอบต่อไป 
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ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ยการเจริญเติบโตด้านน ้าหนัก ความสูง ความยาวราก จ้านวนราก จ้านวนข้อ จ้านวนยอด และ
เส้นผ่านศูนย์กลางล้าต้น ของต้นมันฝรั่งในอาหารเหลวและอาหารแข็ง 

ต้นมันฝรั่ง 

น้ าหนัก ความสูง ความยาวราก จ านวนราก จ านวน
ข้อ 

จ านวนยอด เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 

ล าต้น 
(กรัม) (cm) (cm) (ราก) (ใบ) (ยอด) (mm) 

MS+อาหารแข็ง 0.2091 9.1 4.6 6.6 4.23 1.4 0.88 

MS+อาหารเหลว 0.2381 12.2 14.3 6.2 6.84 1 0.94 

 

 

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยของความสูง จ้านวนข้อ จ้านวนใบ และจ้านวนยอดของต้นมันฝรั่งหลังจาการเพาะเลี ยงใน

อาหารแข็งตามกรรมวิธี อายุ 1 เดือน ในปี 2560 

การทดลอง ความสูง จ านวนข้อ จ านวนใบ จ านวนยอด 

MS (Control) 6.99 a 4.29 a 6.29 b 2.71 

MS + CW 4.81 b 4.57 a 8.43 a 3.57 
MS + BAP+ Coumarin + CW  3.53 c 4.14 a 5.57 b 1.14 
MS + BAP  3.67 c 4.43 a 6.43 b 1.29 
MS + AC  5.67 b 3.71 a 8.57 a 2.57 
MS  + BAP + AC + CW  1.86 d 2.29 b 3.43 c 1 

CV % 21.4 20.5 25.2 41.3 
หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันไม่มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดย

วิธี  DMRT 
 CW= Coconut water, BAP = 6-benzylaminopurine, AC= Activated Charcoal 
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยจ้านวนหัวพันธุ์ขนาดเล็กบนต้นมันฝรั่งในขวดอาหารเพาะเลี ยง หลังจากคลุมผ้าสีด้าไว้ 2 เดือน 
และขนาดหัวพันธุ์มันฝรั่งขนาดเล็ก หลังจากเพาะเลี ยงในขวดอาหาร 4 เดือน   
การทดลอง น้ าหนักหัว  

(มิลลิกรัม) 
จ านวนหัว/ขวด กว้าง(มม.) ยาว(มม.) 

MS (Control) 76.80 5.52 45 46 

MS + CW 43.94 4 39 37 
MS + BAP+ Coumarin + CW  0 0 0 0 
MS + BAP  32.87 3.29 33 38 
MS + AC  0 0 0 0 
MS  + BAP + AC + CW  0 0 0 0 

 CW= Coconut water, BAP = 6-benzylaminopurine, AC= Activated Charcoal 

 

รูปภาพ 

  
ภาพที่  1 ต้นอ่อนมันฝรั่งที่เพาะเลี ยงในระบบไบโอรีแอคเตอร์ด้วยอาหารเหลวสูตร MS เมื่ออายุ 1 วัน 
 

 
ภาพที่  2 เมื่อต้นอ่อนมันฝรั่งมีอายุ 3 สัปดาห์ จะท้าการย้ายลงอาหารแข็ง 
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ภาพที่  3  การชั่งน ้าหนัก วัดความสูงต้น และความยาวราก  

 

 

ภาพที่ 4 ต้นมันฝรั่งที่เพาะเลี ยงในอาหารแข็ง อายุ 1 วัน 

 

  

MS (Control) MS + CW 
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MS + BAP+ Coumarin + CW MS + BAP 

  

MS + AC MS  + BAP + AC + CW 

ภาพที่  5 ต้นมันฝรั่งที่เพาะเลี ยงในอาหารแข็ง อายุ 1 สัปดาห์ 

 

  

MS (Control) MS + CW 

  

MS + BAP+ Coumarin + CW MS + BAP 
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MS + AC MS  + BAP + AC + CW 

ภาพที่ 6 ต้นมันฝรั่งที่เพาะเลี ยงในอาหารแข็ง อายุ 3 สัปดาห์ 

 

   

MS (Control) MS + CW MS + BAP+ Coumarin 

+ CW 

   

MS + BAP MS + AC MS  + BAP + AC + CW 

ภาพที่ 7  ลักษณะต้นพันธุ์มันฝรั่งอายุ 4 สัปดาห์ ก่อนคลุมด้วยผ้าสีด้าเพื่อกระตุ้นการเกิดหัวพันธุ์ขนาดเล็ก 
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ภาพที่ 8 ลักษณะต้นมันฝรั่งที่เพาะเลี ยงในอาหารแข็งหลังจากคลุมผ้าสีด้า 1 สัปดาห์ 

 

   

MS (Control) MS + CW MS + BAP+ Coumarin + CW 

   

MS + BAP MS + AC MS  + BAP + AC + CW 

ภาพที่ 9  ลักษณะต้นมันฝรั่งในขวดเพาะเลี ยงตามกรรมวิธีในสูตรอาหารต่างๆ หลังคลุมผ้าด้า 1เดือน 

 

 

MS  MS+CW  MS+BAP  MS+AC MS  + BAP + AC + CW MS  + BAP + Cumarin+ CW 
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การเกิดหัวพันธุ์มันฝรั่งขนาดเล็ก ในกรรมวิธีที่ 1 2 4 เรียงตามล้าดับ 

ภาพที่ 10  ลักษณะหัวพันธุ์ขนาดเล็กท่ีเกิดในขวดเพาะเลี ยง หลังจากคลุมผ้าสีด้าไว้ 2 เดือน 

 

 

   

MS + BAP MS + BAP MS + BAP 



14 

 

   

MS + BAP MS + BAP MS + BAP 

ภาพที่ 11  ลักษณะต้นมันฝรั่งในขวดเพาะเลี ยงตามกรรมวิธีในสูตรอาหารต่างๆ หลังคลุมผ้าด้า 4 เดือน 

 

 

   
อาหารแข็งสูตร MS อาหารแข็งสูตร MS ดัดแปลง +  

น ้ามะพร้าว อัตรา 100 ml l-1 
อาหารแข็งสูตร MS ดัดแปลง + 

BAP อัตรา 1 mg l-1 

ภาพที่ 12 ขนาดหัวพันธุ์ขนาดเล็กในขวดเพาะเลี ยง ในอาหารแข็งแต่ละสูตร หลังคลุมผ้าด้า 4 เดือน 
 

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  

 การเพ่ิมปริมาณหัวพันธุ์มันฝรั่งขนาดเล็ก ที่ได้ต้นแม่พันธุ์มาจากการเพาะเลี ยงในระบบไบโอรีแอคเตอร์

แบบจมชั่วคราว สามารถผลิตหัวพันธุ์จากอาหารแข็งในกรรมวิธีที่ 1 2 และ4 ซึ่งเริ่มเกิดหัวพันธุ์หลังจากเพาะเลี ยง

นาน 2 เดือน โดยอาหารสูตร MS ให้จ้านวนหัวมากที่สุด 5.52 หัวต่อขวด และมีหัวขนาดใหญ่ที่สุด 45 มิลลิเมตร  

รองลงมาได้แก่ อาหารสูตร MS ดัดแปลง + น ้ามะพร้าว อัตรา 100 ml l-1  จ้านวน 4 หัวต่อขวด ขนาด39 

มิลลิเมตร  และอาหารสูตร MS ดัดแปลง + BAP อัตรา 1 mg l-1  จ้านวน 3.29 หัวต่อขวด ขนาด 33 มิลลิเมตร 

สามารถผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่งขนาดเล็กจากต้นแม่พันธุ์ที่ได้จากการเพาะเลี ยงในระบบไบโอรีแอคเตอร์แบบจม
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ชั่วคราว ในอาหารแข็งสูตร MS โดยไม่ต้องเติมสารอาหารหรือสารเร่งการเจริญเติบโตชนิดต่างๆในสูตรอาหาร

เพาะเลี ยง 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

- ได้วิธีการผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่งขนาดเล็กจากต้นแม่พันธุ์ที่จากการเพาะเลี ยงในระบบไบโอรีแอคเตอร์แบบจม

ชั่วคราว  

- น าวิธีการที่ได้จากการทดลองเผยแพร่สู่นักวิชาการเกษตร บริษัทผู้ประกอบการแปรรูปมันฝรั่ง เพื่อน าไปผลิตหัว

พันธุ์ขนาดเล็ก 

 

11. ค าขอบคุณ    

 ขอขอบคุณนักวิชาการเกษตรและเจ้าหน้าที่ประจ าห้องทดลอง ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่  

ทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในงานวิจัยและช่วยให้งานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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