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รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด ปี 2562 

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

1. แผนงานวิจัย    :  แผนบูรณาการวิจัยเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์สู่การเกษตรที่ม่ันคงและยั่งยืน 

2. โครงการวิจัย    :  การวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่ง 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)     :  อิทธิพลของ NAA และระยะปลูกท่ีเหมาะสมส าหรับการผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่ง

ชั้น pre-basic seed (G0) ในระบบแอโรโปนิค 

    ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) :  Influence of naphthyl acetic acid (NAA) and suitable plant 

spacing for pre-basic seed (G0) potato production in aeroponic 

system 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง              :  นางสาวอรทัย วงษ์เมธา ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ 
ผู้ร่วมงาน                         :  นางศิริลักษณ์  อินทะวงศ์        ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่ 

 :  นายกิตติชัย แซ่ย่าง               ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชยีงใหม่ 
 :  นางสาวอรอนงค์ สว่างสุริยวงษ์  ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ 
 :  นางสาคร ยังผ่อง              ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ 
 :  นางสาววีระพรรณ ตันเส้า    ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ 
 :  นางศิรินันท์ญา จรินทร      ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ 
 :  นางสุรัสวดี ปัญญาเพิ่ม       ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ 
 :  นายสุพัฒน์ ประขัน               ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่

  
5. บทคัดย่อ    

การทดสอบอิทธิพลของ NAA และระยะปลูกที่เหมาะสมส าหรับการผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่งชั้น pre-basic 
seed (G0) ในระบบแอโรโปนิค ด าเนินการทดสอบที่ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.
เชียงใหม่ และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่ ต.โป่งน้ าร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ปี 2560-2562 วาง
แผนการทดลองแบบ Split plot in RCBD ประกอบด้วย 2 ปัจจัย 4 ซ้ า ปัจจัยหลัก คือการจุ่มฮอร์โมนเร่งการเกิด
ราก Naphthalene acetic acid (NAA) ได้แก่ ไม่จุ่มฮอร์โมน และ จุ่มฮอร์โมน NAA ที่ความเข้มข้น 1 mg l-1 
นาน 15 นาที  ปัจจัยรอง คือระยะปลูก 3 แบบ (ต้นxแถว) ได้แก่ 10x10 ซม.  10x20 ซม.  และ 10x30 ซม. โดย
เตรียมแปลงปลูกขนาด 0.6x3.6 เมตร ในแต่ละกรรมวิธี และบันทึกข้อมูลการเจริญเติบโต คุณภาพผลผลิต และ
ต้นทุนการผลิต จากการทดสอบพบว่าในฤดูหนาวยอดตัดช ามันฝรั่งที่จุ่มฮอร์โมน NAA นาน 15 นาที ร่วมกับระยะ
ปลูก 10x10 เซนติเมตร ในพ้ืนที่ ศกล.ชม. และ ศวพ.ชม. จะท าให้มีจ านวนหัวมันฝรั่งเฉลี่ยต่อพ้ืนที่ปลูก 400 
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ตารางเมตร มากที่สุด โดยในพ้ืนที่ ศกล.ชม. มีจ านวนหัว 45,456 หัว ส่วน ศวพ.ชม. มีจ านวนหัว 41,817 หัว ไม่
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับปลูกแบบไม่จุ่มฮอร์โมนร่วมกับระยะปลูก 10x10 เซนติเมตร แต่แตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีอ่ืน และในฤดูฝนพ้ืนที่ ศกล.ชม. ปลูกแบบไม่จุ่มฮอร์โมนร่วมกับระยะปลูก 
10x10 เซนติเมตร มีจ านวนหัวเฉลี่ยต่อพ้ืนที่ 400 ตารางเมตร มากท่ีสุด 32,685 หัว แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติกับกรรมวิธีอ่ืน ส่วนคุณภาพผลผลิตในการปลูกแบบไม่จุ่มฮอร์โมนร่วมกับระยะปลูก 10x20 และ 10x30 
เซนติเมตร มีเปอร์เซ็นต์แป้งเฉลี่ยมากที่สุด 17.7 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณน้ าตาลของหัวมันฝรั่งภายหลังเก็บเกี่ยว
ผลผลิตช่วงฤดูฝน ของการปลูกแบบจุ่มฮอร์โมนร่วมกับระยะปลูก 10x10 เซนติเมตร มีปริมาณของแข็งที่ละลาย
น้ าได้ (TSS) น้ าตาล glucose น้ าตาล Fructose เฉลี่ยน้อยที่สุด 6.03  6.00 และ 5.98 oBrix ตามล าดับ การผลิต
หัวพันธุ์มันฝรั่งฤดูหนาว และฤดูฝนในพ้ืนที่ ศกล.ชม. มี คิดเป็น 7 บาท และ 9 บาทต่อหัวตามล าดับ ต้นทุนการ
ผลิตในฤดูหนาวต่ ากว่า ศวพ.ชม. ร้อยละ 36 ต่อหัว ดังนั้นการปลูกแบบจุ่มฮอร์โมน NAA ร่วมกับระยะปลูก 
10x10 เซนติเมตร ช่วงฤดูหนาวในระบบแอโรโปนิคท าให้ได้ผลผลิตมากที่สุด และการปลูกแบบไม่จุ่มฮอร์โมน
ร่วมกับระยะปลูก 10x10 เซนติเมตร จะให้ผลผลิตในช่วงฤดูฝนมากที่สุด 

ค าส าคัญ: Naphthalene acetic acid (NAA), ระยะปลูก, ระบบแอโรโปนิค, มันฝรั่ง 
 

Abstract  

Influence of naphthyl acetic acid (NAA) and suitable plant spacing for pre-basic seed (G0) 

potato production in aeroponic system was conducted in research center at the Chiang Mai 

Royal Agricultural Research Center (CMRARC) , Khunwang, Maewang, Chiangmai and Chiang Mai 

Agricultural Research and Development Center (CMARDC), Pongnumron, Fang, Chiangmai in cold 

and rainy season during 2017-2018. The experiment design was laid out in split plot in RCBD 

with four blocks of two main plots, each split t into three sub plots. The hormone was applied 

to the main plots (not dip NAA or control and dip NAA at 1 mg l-1 concentration for 15 minutes) 

and plant spacing to the sub plots (10x10 cm, 10x20 cm, 10x30 cm). The area size was kept 0.6 

m × 3.6 m for each treatment, and the growth, quality and cost production were recorded. The 

tubers number of shoot cutting in mother plantlet in cool season that treated with NAA dip for 

15 minutes and 10x10 cm plant spacing in CMRARC and CMARDC (45,456 and 41,817 tubers/400 

m2, respectively)  was higher than other treatments but did not significant with control and 

10x10 cm plant spacing. In rainy season, the control and 10x10 cm plant spacing in CMRARC 

had the highest number of tubers (32,685 tubers/400 m2) compared to NAA dip and other plant 

spacing.  The quality production of shoot cutting in control, and 1 0 x20 and 10x30 cm were 
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showed the highest percentage of total solid (17.7%). The sugar content of seed tuber after 

harvesting in rainy season of NAA dip and 10x10 cm plant spacing was represented lower TSS 

(6.03 oBrix), glucose (6 oBrix) and fructose (5.98 oBrix) than another ones. Seed potato production 

in cool and rainy season at CMRARC was lower unit cost (7 and 9 baht/ tuber, respectively) than 

CMARDC or approximately 36% cost reduced per tuber in cool season. Therefore, planting with 

NAA dip for 15 minutes and 10x10 cm plant spacing was the most suitable treatment for 

increase number of seed in cool season and planting with control and 10x10 cm plant spacing 

in rainy season. 

Keywords: Naphthalene acetic acid (NAA), Plant spacing, aeroponic, potato. 

6. ค าน า                                  
มันฝรั่ง (Solanum tuberosum L.) อยู่ในวงศ์ solanaceae เป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศไทย 

การผลิตมันฝรั่งส่วนใหญ่เพ่ือเป็นวัตถุดิบส าหรับแปรรูปส่งโรงงาน จากข้อมูลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใน

ปี 2560 มีพ้ืนที่ 37,858 ไร่ เป็นมันฝรั่งพันธุ์โรงงาน 35,482 ไร่ พันธุ์บริโภคสด 2,376 ไร่ ผลผลิตรวม 107,103 

ตัน เป็นมันฝรั่งพันธุ์โรงงาน 101,080 ตัน พันธุ์บริโภค 6,023 ตัน การปลูกมันฝรั่งมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นตาม

สภาวะเศรษฐกิจที่ขยายตัว (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2561ก) ซึ่งผลผลิตที่ได้ไม่เพียงพอในการบริโภค

ภายในประเทศ จึงมีการน าเข้ามันฝรั่งเพ่ือเป็นวัตถุดิบใช้ในการแปรรูป ปีละ 46 ,355 ตันต่อปี และน าเข้าหัวพันธุ์

มันฝรั่งปีละ 5,623 ตันต่อปี (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2561ข) จึงท าให้เกษตรกรต่อบริษัทผู้ผลิตมันฝรั่ง

แปรรูป มีความต้องการหัวพันธุ์มันฝรั่งเพ่ือน าไปผลิตเป็นผลผลิตส่งเข้าโรงงานแปรรูป ถึงแม้ว่ากระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ได้สนับสนุนงบประมาณให้กรมวิชาการเกษตรในการผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่งทดแทนการน าเข้า แต่

อย่างไรก็ตามไม่สามารถรองรับความต้องการของเกษตรกร และผู้ประกอบการแปรรูปได้  ประกอบกับหัวพันธุ์ที่มี

คุณภาพมีไม่เพียงพอต่อการขยายพ้ืนที่ปลูก ต้นทุนการผลิตสูง (สถาบันวิจัยพืชสวน, 2559) จึงมีการร้องขอจาก

เกษตรกร สหกรณ์ผู้ปลูกมันฝรั่ง และบริษัท ให้เพ่ิมปริมาณการผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่งหัวพันธุ์มันฝรั่งหลัก (pre-basic 

seed หรือ G0) ให้เพียงพอกับความต้องการ และเพ่ือลดการน าเข้าจากต่างประเทศ  

ดังนั้นการใช้ฮอร์โมน NAA ซึ่งมีออกซินสูง เคลื่อนย้ายภายในกิ่งพืชได้ดี และสลายตัวได้ช้าจึงกระตุ้นให้กิ่ง

ปักช าเกิดจุดก าเนิดรากได้ดี (ธีรพงศ์, 2538) และนิยมใช้ในการกระตุ้นการเกิดราก กระตุ้นให้ระบบรากเจริญดี 

(ภูวนาถ, 2532) ร่วมกับการใช้ระยะปลูกท่ีแตกต่างกันในการผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่งหลัก โดยการใช้ระยะปลูก 10x10 

เซนติเมตร ในการผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่งในระบบแอโรโปนิค จะท าให้ได้ผลผลิตสูง และปลอดโรค (ศูนย์วิจัยเกษตร

หลวงเชียงใหม่, 2557)  การใช้ระยะปลูก 30x20 เซนติเมตร สร้างไหลได้ดี และได้จ านวนหัวเฉลี่ยต่อต้น 13.4 หัว 
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(Farran and Mingo-Castel, 2006) รวมถึงระยะปลูก 70x20 และ 85x20 เซนติเมตร ท าให้มีความสูงและ

จ านวนข้อแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญในระบบแอโรโปนิค (Masenggesho et al, 2012)  

จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการวิจัยพัฒนาระบบการผลิตหัวพันธุ์ โดยใช้ฮอร์โมน NAA ช่วยกระตุ้น
การเกิดราก ท าให้ระบบรากเจริญดี ร่วมกับการใช้ระยะปลูกที่เหมาะสมในระบบแอโรโปนิค เพ่ือให้เกษตรกรได้ใช้
หัวพันธุ์ที่มีคุณสมบัติในการแปรรูปดี (processing quality) ราคาถูก และปลอดโรค สามารถลดการน าเข้าจาก
ต่างประเทศ ท าให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเพ่ิมขีดความสามารถของเกษตรกรในการ
เป็นผู้ผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่ง เพ่ือการแปรรูปให้เพียงพอกับความต้องการของโรงงานแปรรูปในระยะยาว (ศูนย์วิจัย
เกษตรหลวงเชียงใหม่, 2556; อรทัย, 2560) 

 

7. วิธีด าเนินการ                          
- อุปกรณ์  

1. วัสดุอุปกรณ์ ได้แก่ ขวดแก้วขนาด 4  ฝา  กระบะปลูก  ปั๊มน้ าระบบพ่นฝอย  ตัวควบคุมตั้งเวลา  แผ่น
โฟม  ใบมีด  น้ ายาฆ่าเชื้อดีโซเจิร์มเอสพี  ถุงด า  สารละลายปุ๋ยสูตร A สูตร B และ สูตร C  สารเร่งการ
เกิดราก Naphthalene acetic acid (NAA)  ชุดตรวจสอบไวรัส  ชุดตรวจสอบแบคทีเรีย 

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

      

- วิธีการ 

วางแผนการทดลองแบบ Split plot in RCBD ประกอบด้วย 2 ปัจจัย 4 ซ้ า ดังนี้   

ปัจจัยหลัก (main plot) = A คือ การปลูกแบบไม่มีราก 2 แบบ ได้แก่ 

A1 =  ไม่จุ่มฮอร์โมน 

A2 =  จุ่มฮอร์โมน NAA 15 นาที 

ปัจจัยรอง (sub plot) = B  คือ ระยะปลูก 3 แบบ (ต้นxแถว) ได้แก่ 

B1 =  10x10 ซม.  

B2 =  10x20 ซม.  

B3 =  10x30 ซม. 

วิธีปฏิบัติการทดลอง 
1. เตรียมอุปกรณ์และระบบการปลูกพืชแบบแอโรโปนิค ซึ่งประกอบด้วยกระบะปลูกขนาด (กว้างxยาวx

สูง) 60x120x80 ซม. และใช้ปั๊มน้ าระบบพ่นฝอย (1 หัวพ่นให้น้ าปริมาณ 7.5 ลิตรต่อชั่วโมง) และตัวควบคุมตั้ง
เวลาการพ่นสารละลาย ปิดด้วยแผ่นโฟมขนาด 60x60 ซม. จ านวน 6 แผ่น หรือ 2.16 ตร.ม. ที่เจาะรูส าหรับปลูก
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ต้นปักช ามันฝรั่งตามกรรมวิธีในปัจจัยรอง (B) ได้แก่ แผ่นโฟมเจาะรูระยะ 10x10 ซม. (324 ยอดต่อปัจจัย)  ระยะ 
10x20 ซม. (180 ยอดต่อปัจจัย) และ ระยะ 10x30 ซม. (108 ยอดต่อปัจจัย) 

2. เตรียมต้นกล้ามันฝรั่ง โดยตัดช าต้นมันฝรั่งภายหลังปลูกต้นอ่อนปลอดเชื้อที่ได้จากโรงเรือนผลิตต้นแม่
พันธุ์ 40-45 วัน น ายอดของต้นแม่พันธุ์ที่มีใบติดอยู่ 3 ใบ จากนั้นด าเนินการตามกรรมปัจจัยหลัก (A) ได้แก่ ไม่จุ่ม
ฮอร์โมน และจุ่มฮอร์โมน NAA อัตรา 1 mg l-1  นาน 15 นาที แล้วน าไปปักช าลงในแผ่นโฟมตามกรรมปัจจัยรอง 
(B) ซึ่งรองรับต้นกล้าด้วยฟองน้ า โดยให้ข้ออยู่เหนือแผ่นโฟม 1-2 ข้อ ส่วนน้ าที่จะน ามาผสมสารละลายต้องผ่าน
การฆ่าเชื้อเครื่องโอโซน ก่อนน าไปใช้  

3. ในสัปดาห์แรกหลังปักช าให้พ่นน้ าเปล่า โดยใช้เวลาพ่นน้ า 2 นาที หยุด 3 นาที หลังจากนั้นจึงให้ปุ๋ย A 
ปุ๋ย B และ ปุ๋ย C โดยให้น้ าและสารละลายด้วยระบบพ่นฝอยแก่รากมันฝรั่งที่อยู่ใต้แผ่นโฟม เมื่อต้นมันฝรั่งอายุได้ 
1 เดือน ใช้เวลาพ่นสารละลาย 1.30 นาที หยุด 40 นาที ต่อเนื่องกันตลอดเวลาขึ้นอยู่กับฤดูปลูก 

4. เตรียมสารละลายปุ๋ยสูตร A ได้แก่ แคลเซียมไนเตรท (Ca(NO3)2) (15-0-0) อัตรา 2.36 กิโลกรัม เหล็กคี
เลท (Fe EDTA) อัตรา 234 กรัม ต่อน้ า 200 ลิตร  ปุ๋ยสูตร B ได้แก่ โพแทสเซียมไนเตรท (KNO3) (13-0-46) 
อัตรา 5 กิโลกรัม  โมโนโพแทสเซียมฟอสเฟต (KH2PO4) (0-52-34) อัตรา 7.75 กิโลกรัม  แมกนีเซียมซัลเฟต 
(MgSO4) (0-0-0+16) อัตรา 5 กิโลกรัม ยูเรีย (46-0-0) อัตรา 780 กรัม โพแทสเซียมซัลเฟต (K2SO4) (0-0-50) 
อัตรา 1.720 กิโลกรัม ต่อน้ า 200 ลิตร และ ปุ๋ยสูตร C ได้แก่ H3BO3 (บอริกแอซิด) อัตรา 140 กรัม  ซิงค์ซัลเฟต 
(ZnSO4) อัตรา 10 กรัม MnSO4 (แมงกานิสซัลเฟต) อัตรา 100 กรัม  CuSO4 (คอปเปอร์ซัลเฟต) อัตรา 4 กรัม 
และ (NH4)6Mo7O24 (แอมโมเนียมโมลิปเดต) อัตรา 1 กรัม ต่อน้ า 200 ลิตร (ดัดแปลงจาก Otazu, 2010; Kim, 
2014 และสนอง, 2557) 

5. ปรับค่า pH ระหว่าง 5.5-6.5  ค่า EC ของความเข้มข้นของปุ๋ยอยู่ระหว่าง 0.2-1.72 ms/cm (ช่วงเริ่ม
ปลูก-ก่อนเก็บเก่ียว) ขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลาการเจริญเติบโต  

6. พ่นสารป้องกันก าจัดโรคและแมลงตามความจ าเป็น เมื่อต้นมันฝรั่งอายุได้ 30 วัน และ 60 วัน 
ตรวจสอบโรคไวรัส ด้วยชุดทดสอบไวรัส (Glift kit-virus) และตรวจสอบโรคแบคทีเรีย ภายหลังเก็บเกี่ยวหัวพันธุ์
มันฝรั่ง ด้วยชุดทดสอบแบคทีเรีย (Glift kit-bacteria wilt)  และในระหว่างดูแลรักษาหากพบต้นผิดปกติต้องถอน
และเผาท าลายทิ้ง  

7. เก็บเก่ียวหัวมันฝรั่งเมื่ออายุ 90 วัน หรือเมื่อต้นมันฝรั่งแห้งและเอนล้มไปกับพ้ืนดิน 

การบันทึกข้อมูล 
  1. วันที่ท าการทดสอบ ได้แก่ วันที่ปลูก ดูแลรักษา และเก็บเกี่ยว 
  2. การเจริญเติบโต ได้แก่ ความสูงของล าต้น (ซม.)  เส้นผ่าศูนย์กลางล าต้น (มม.) ที่อายุ 60 วัน 

3. คุณภาพของผลผลิต ได้แก่ จ านวนหัวต่อต้น น้ าหนักหัวต่อต้น ผลผลิตต่อพ้ืนที่ 2.16 ตร.ม. และ 400 
ตร.ม. ความแน่นเนื้อ กรดมาลิก ปริมาณของแข็งท่ีละลายน้ าได้ (Total soluble solids; TSS) น้ าตาล
ซูโครส น้ าตาลกลูโคส น้ าตาลฟรุกโตส เปอร์เซ็นต์แป้งในหัว เปอร์เซ็นต์การเกิดโรค 

  4. ต้นทุนการผลิตในแต่ละกรรมวิธี 
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- เวลาและสถานที่  

ระยะเวลา (เริ่มต้น-สิ้นสุด) ตุลาคม 2559 ถึง กันยายน 2562 

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

        : ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่ ต.โป่งน้ าร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 

 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์   

8.1 การเจริญเติบโตด้านความสูงอายุ 60 วัน 

 การเจริญเติบโตของต้นมันฝรั่งในระบบแอโรโปนิคช่วงฤดูหนาวในพ้ืนที่  ศวพ.ชม. มีค่าเฉลี่ยการ
เจริญเติบโตมากกว่าฤดูฝน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 45.4-55.8 เซนติเมตร โดยการปลูกแบบจุ่มฮอร์โมนร่วมกับ
ระยะปลูก 10x10 เซนติเมตร มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด 55.8 ซึ่งแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับทุกกรรมวิธี (ตาราง
ที่  3) ซึ่งสอดคล้องกับการทดลองของพีรเดช  (2529) รายงานว่า NAA เป็นสารช่วยกระตุ้นให้ระบบราก
เจริญเติบโตได้ดี นิยมใช้ในการกระตุ้นการเกิดราก และกระตุ้นให้ระบบรากเจริญดี (ภูวนาถ, 2532) รองลงมาช่วง
ฤดูฝนในพื้นที่ ศกล.ชม. มีค่าเฉลี่ย 45.4-53.8 เซนติเมตร ทุกกรรมวิธีไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (ตารางที่ 3) ส่วน
ฤดูหนาว ศกล.ชม. มีค่าเฉลี่ย 15.6-19 เซนติเมตร โดยปลูกแบบจุ่มฮอร์โมนร่วมกับระยะปลูก 10x10 เซนติเมตร 
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 19.2 เซนติเมตร ไม่แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีอ่ืน แต่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับ 
ปลูกแบบจุ่มฮอร์โมนร่วมกับระยะปลูก 10x30 เซนติเมตร มีค่าเฉลี่ย 15.6 เซนติเมตร (ตารางที่ 3) ซึ่งระยะการ
ปลูกพืชทีแ่บบชิดสามารถเพ่ิมความสูงแก่พืชในพ้ืนทีเ่ขตอบอุ่น (Vander, Demagante and Ewing, 1990) 

 การปลูกมันฝรั่งในฤดูหนาวแบบไม่จุ่มฮอร์โมนและจุ่มฮอร์โมน NAA ในพ้ืนที่ ศกล.ชม. มีค่าเฉลี่ยอยู่
ระหว่าง 17.2-17.3 เซนติเมตร ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ ส่วนพ้ืนที่ ศวพ.ชม. การปลูกมันฝรั่งแบบจุ่มฮอร์โมนมี
ค่าเฉลี่ยการเจริญเติบโตมากที่สุด 50.6 เซนติเมตร แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับ ปลูกแบบไม่จุ่มฮอร์โมน 
ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 47.5 เซนติเมตร (ตารางที่ 1) และในฤดูฝนการปลูกแบบไม่จุ่มฮอร์โมนและจุ่มฮอร์โมน NAA ไม่
แตกต่างทางสถิติ โดยค่าเฉลี่ยการเจริญเติบโต 49.1-53.2 เซนติเมตร (ตารางท่ี 1) 

 การปลูกต้นปักช ามันฝรั่งช่วงฤดูหนาวร่วมกับการใช้ระยะปลูก 10x10 เซนติเมตร ในพ้ืนที่ ศกล.ชม. มี
ค่าเฉลี่ยการเจริญเติบโตมากที่สุด 19.1 เซนติเมตร แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับ ระยะปลูก 10x20 และ 
10x30 เซนติเมตร ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 16.6 และ 16.2 เซนติเมตร ตามล าดับ (ตางรางที่ 2) และในพื้นที่ ศวพ.ชม. ระยะ
ปลูก 10x10 เซนติเมตร มีค่าเฉลี่ยความสูงมากที่สุด 52.5 เซนติเมตร ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับ ระยะปลูก 
10x20 เซนติเมตร มีค่าเฉลี่ย 48.4 เซนติเมตร แต่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับ ระยะปลูก 10x30 
เซนติเมตร ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 46.1 เซนติเมตร (ตางรางที่  2) ส่วนฤดูฝนการใช้ระยะปลูก 10x10 และ 10x20 
เซนติเมตร มีค่าเฉลี่ยความสูงมากที่สุด 51.3 เซนติมเตร เท่ากัน รองลงมาการใช้ระยะปลูก 10x30 เซนติเมตร มี
ค่าเฉลี่ย 50.8 เซนติเมตร (ตารางที่ 2) ซึ่งไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 

ฤดูหนาวการปลูกแบบจุ่มฮอร์โมน NAA ร่วมกับระยะ 10x10 เซนติเมตร ในพ้ืนที่ ศกล.ชม. มีค่าเฉลี่ย
ความสูงมากที่สุด 19.2 เซนติเมตร ไม่แตกต่างทางสถิติกับ ปลูกแบบจุ่มฮอร์โมนร่วมกับระยะปลูก 10x20 
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เซนติเมตร ไม่จุ่มฮอร์โมนร่วมกับระยปลูก 10x30 และ 10x20 เซนติเมตร มีค่าเฉลี่ย 17  16.8 และ 16.2 
เซนติเมตร ตามล าดับ (ตารางที่ 3) แต่แตกต่างทางสถิติกับ จุ่มฮอร์โมน NAA ร่วมกับระยะปลูก 10x30 เซนติเมตร 
มีค่าเฉลี่ย 15.6 เซนติเมตร ส่วนในพ้ืนที่ ศวพ.ชม. ปลูกแบบจุ่มฮอร์โมน NAA ร่วมกับระยะ 10x10 เซนติเมต มี
ค่าเฉลี่ยความสูงมากที่สุด 55.8 เซนติเมตร แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับทุกกรรมวิธี (ตารางที่ 3)  และ
ในช่วงฤดูฝนการปลูกแบบจุ่มฮอร์โมน NAA ร่วมกับระยะ 10x20 เซนติเมตร มีค่าฌลี่ยความสูงมากที่สุด 53.6 
เซนติเมตร ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับทุกกรรมวิธี (ตารางท่ี 3) 

8.2 เส้นผ่านศูนย์กลางล าต้นอายุ 60 วัน 
 เส้นผ่านศูนย์กลางล าต้นมันฝรั่งฤดูฝนในพ้ืนที่ ศกล.ชม. มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล าต้นเฉลี่ยมากที่สุด 

4.1-4.6 มิลลิเมตร ทุกกรรมวิธีไม่มีความแตกต่างทางสถิติ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยมากกว่าฤดูหนาวในพ้ืนที่ ศกล.ชม. และ 
ศวพ.ชม. โดยในพ้ืนที่ ศกล.ชม. และ ศวพ.ชม. มีค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางล าต้นอยู่ระหว่าง 3.5-4 และ 3.6-3.7 
มิลลิเมตร ตามล าดับ (ตารางท่ี 3) ทุกกรรมวิธีไม่แตกต่างทางสถิติ 

 การปลูกแบบจุ่มฮอร์โมน NAA ช่วงฤดูหนาวในพ้ืนที่ ศกล.ชม. มีค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางล าต้นมากที่สุด 
3.9 มิลลิเมตร ไม่แตกต่างทางสถิติกับ ปลูกแบบไม่จุ่มฮอร์โมน ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 3.8 มิลลิเมตร (ตางรางที่ 1) ส่วนที่ 
ศวพ.ชม. ปลูกแบบไม่จุ่มฮอรโ์มนและจุ่มฮอร์โมน มีค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางล าตันมันฝรั่ง 3.6 มิลลิเมตร เท่ากัน 
(ตางรางที่ 1) และฤดูฝนการปลูกแบบจุ่มฮอร์โมน NAA มีค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางล าตันมากท่ีสุด 4.5 มิลลิเมตร 
ไม่แตกต่างทางสถิติกับปลูกแบบไม่จุ่มฮอร์โมน ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 4.3 มิลลิเมตร (ตางรางที่ 1) 

 การปลูกมันฝรั่งในช่วงฤดูหนาวร่วมกับระยะปลูก 10x20 เซนติเมตร ในพ้ืนที่ ศกล.ชม. มีค่าเฉลี่ยเส้นผ่าน
ศูนย์กลางล าต้นมากที่สุด 4 มิลลิเมตร รองลงมาระยะปลูก 10x30 และ 10x10 เซนติเมตร มีค่าเฉลี่ย 3.9 และ 
3.7 มิลลิเมตร ตามล าดับ (ตารางที่ 2) ส่วนที่  ศวพ.ชม. ระยะปลูก 10x10  10x20 และระยะปลูก 10x30 
เซนติเมตร มีค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางล าต้น 3.6 มิลลิเมตร เท่ากัน (ตารางที่ 2) และในฤดูฝน การปลูกมันฝรั่ง
ร่วมกับระยะปลูก 10x20 เซนติเมตร มีค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางล าต้นมากที่สุด 4.6 มิลลิเมตร รองลงมาระยะ
ปลูก 10x30 และ 10x10 เซนติเมตร มีค่าเฉลี่ย 4.4 และ 4.3 มิลลิเมตร ตามล าดับ (ตารางท่ี 2) 

 การปลูกแบบไม่จุ่มฮอร์โมนและจุ่มฮอร์โมน NAA นาน 15 นาที ในพ้ืนที่ ศกล.ชม. มีค่าเฉลี่ยเส้นผ่าน
ศูนย์กลางล าต้นมากที่สุด 4 มิลลิเมตร เท่ากัน ซึ่งไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีอ่ืน  
(ตารางที่ 3) ส่วน ศวพ.ชม. การปลูกแบบจุ่มฮอร์โมน NAA ร่วมกับระยะปลูก 10x20 และ 10x30 เซนติเมตร มี
ค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางล าต้นมากที่สุด 3.7 มิลลิเมตร เท่ากัน ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีอ่ืน (ตาราง
ที่ 3) และในช่วงฤดูฝนการปลูกแบบไม่จุ่มฮอร์โมนร่วมกับระยะ 10x20 เซนติเมตร และจุ่มฮอร์โมนร่วมกับระยะ 
10x30 เซนติเมตร มีค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางล าต้นมากท่ีสุด 4.6 มิลลิเมตร (ตารางที่ 3) ไม่มีความแตกต่างอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีอ่ืน (ตารางท่ี 3) 

 
8.3 ผลผลิตและองค์ประกอบของผลผลิต 

1) จ านวนหัวต่อต้น 
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การปลูกยอดปักช ามันฝรั่งช่วงฤดูหนาวและฤดูฝนในพ้ืนที่ ศกล.ชม. มีจ านวนหัวเฉลี่ยต่อต้นมากกว่า
พ้ืนที่ ศวพ.ชม. ซึ่งฤดูหนาวมีค่าเฉลี่ย 5-7 หัวต่อต้น โดยการปลูกแบบจุ่มฮอร์โมน NAA ร่วมกับระยะปลูก 10x20 
เซนติเมตร มีจ านวนหัวเฉลี่ยมากที่สุด 7 หัวต่อต้น ไม่แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีอ่ืน แต่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติกับ ปลูกแบบไม่จุ่มฮอร์โมนร่วมกับระยะปลูก 10x10 เซนติเมตร  (ตารางที่ 3) และฤดูฝน มีค่าเฉลี่ย 4-7 
หัวต่อต้น ซึ่งปลูกแบบไม่จุ่มฮอร์โมนร่วมกับระยะปลูก 10x10 เซนติเมตร มีจ านวนหัวเฉลี่ยมากที่สุด 7 หัวต่อต้น 
ไม่แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีอ่ืน แต่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับ ปลูกแบบจุ่มฮอร์โมนร่วมกับระยะปลูก 
10x30 เซนติมเตร มีค่าเฉลี่ย 4 หัวต่อต้น (ตารางที่ 3) ส่วนพ้ืนที่ ศวพ.ชม. มีค่าเฉลี่ย 3-4 หัวต่อต้น โดยการปลูก
แบบไม่จุ่มฮอร์โมนร่วมกับระยะปลูก 10x30 เซนติมเตร มีค่าเฉลี่ย 4 หัวต่อต้น ไม่มีความแตกต่างกับกรรมวิธีอ่ืน 
แต่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับ ปลูกแบบไม่จุ่มฮอร์โมนร่วมกับระยะปลูก 10x10 เซนติเมตร และปลูก
แบบจุ่มฮอร์โมนร่วมกับระยะปลูก 10x30 เซนติเมตร มีค่าเฉลี่ย 3 หัวต่อต้น เท่ากัน (ตารางท่ี 3) 

ปลูกแบบไม่จุ่มฮอร์โมนและจุ่มฮอร์โมนช่วงฤดูหนาวในพ้ืนที่ ศกล.ชม. มีค่าเฉลี่ยจ านวนหัวต่อต้น 6 หัว 
เท่ากัน (ตางรางที่ 1) ส่วนในพ้ืนที่ ศวพ.ชม. ปลูกแบบไม่จุ่มฮอร์โมนและจุ่มฮอร์โมน มีค่าเฉลี่ยจ านวนหัว 3 หัวต่อ
ต้น เท่ากัน (ตางรางที่ 1) และช่วงฤดูฝน ปลูกแบบไม่จุ่มฮอร์โมน มีค่าเฉลี่ยจ านวนหัวมากที่สุด 6 หัว รองลงมา
ปลูกแบบจุ่มฮอร์โมน มีค่าเฉลี่ย 5 หัวต่อต้น (ตางรางที่ 1) ซึ่งไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

การปลูกมันฝรั่งร่วมกับระยะปลูกช่วงฤดูหนาวในพ้ืนที่ ศกล.ชม. ระยะปลูก 10x20 เซนติเมตร มีจ านวน
หัวเฉลี่ยต่อต้นมากที่สุด 7 หัว รองลงมาระยะปลูก 10x10 และ 10x30 เซนติเมตร มีค่าเฉลี่ย 6 หัวต่อต้น เท่ากัน 
(ตารางที่ 2) และในพื้นที่ ศวพ.ชม. ทุกระยะการทดลองมีค่าเฉลี่ยจ านวนหัว 3 หัวต่อต้น เท่ากัน (ตารางที่ 2) ส่วน
ในช่วงฤดูฝนระยะปลูก 10x10 เซนติเมตร มีค่าเฉลี่ยจ านวนหัวต่อต้นมากที่สุด 6 หัว แตกต่างทางสถิติกับ ระยะ
ปลูก 10x20 และ 10x30 เซนติเมตร ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 5 หัวต่อต้น (ตารางท่ี 2) 

ปลูกแบบจุ่มฮอร์โมน NAA ร่วมกับระยะปลูก 10x20 เซนติเมตร มีค่าเฉลี่ยจ านวนหัวต่อต้นมากที่สุด 7 
หัว ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับ ไม่จุ่มออร์โมนร่วมกับระยะปลูก 10x20 10x30 เซนติเมตร และจุ่มฮอร์โมน
ร่วมกับระยะปลูก 10x10 และ 10x30 เซนติเมตร มีค่าเฉลี่ยจ านวนหัวต่อต้น 6 หัว เท่ากัน (ตารางที่ 3) แต่
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับ จุ่มฮอร์โมน NAA ร่วมกับระยะปลูก 10x10 เซนติเมตร ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 5 
หัวต่อต้น (ตารางท่ี 3) 

2) น้ าหนักหัวต่อต้น 
ในฤดูฝนการปลูกมันฝรั่งในพ้ืนที่ ศกล.ชม. มีน้ าหนักหัวเฉลี่ยต่อต้นมากกว่าฤดูหนาว ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่

ระหว่าง 135.9-233.9 กรัม โดยการปลูกแบบจุ่มฮอร์โมนร่วมกับระยะปลูก 10x30 เซนติเมตร มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด 
233.9 กรัม ไม่แตกต่างทางสถิติกับ ปลูกแบบจุ่มฮอร์โมนร่วมกับระยะปลูก 10x20 เซนติเมตร มีค่าเฉลี่ย 231.7 
กรัม แต่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีอ่ืน (ตารางที่ 3) ส่วนฤดูหนาวในพ้ืนที่ ศกล.ชม. มีค่าเฉลี่ย
น้ าหนักหัวต่อต้น 50.2-68.5 กรัม ทุกกรรมวิธีไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (ตารางที่ 3) และในพ้ืนที่ ศวพ.ชม. มี
น้ าหนักเฉลี่ยต่อต้น 21.4-28.5 กรัม โดยปลูกแบบไม่จุ่มฮอร์โมนร่วมกับระยะปลูก 10x30 เซนติเมตร มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด 28.5 กรัม ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับ ไม่จุ่มฮอร์โมนร่วมกับระยะปลูก 10x20 เซนติเมตร ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ย 25.6 กรัม แต่แตกต่างกับกรรมวิธีอ่ืน (ตารางท่ี 3)  
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ปลูกแบบไม่จุ่มฮอร์โมนช่วงฤดูหนาวในพ้ืนที่ ศกล.ชม. มีน้ าหนักเฉลี่ยต่อต้นมากที่สุด 65.7 กรัม ไม่
แตกต่างทางสถิติกับจุ่มฮอร์โมน NAA ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 56.3 กรัม (ตางรางที่ 1) ในพ้ืนที่ ศวพ.ชม. ปลูกแบบไม่จุ่ม
ฮอร์โมนมีค่าเฉลี่ยน้ าหนักหัวต่อต้นมากที่สุด 25.4 กรัม รองลงมาปลูกแบบจุ่มฮอร์โมน NAA มีค่าเฉลี่ย 21.3 กรัม 
(ตางรางที่ 1) ซึ่งไม่มีความแตกต่างทางสถิติ และในช่วงฤดูฝนปลูกแบบจุ่มฮอร์โมน มีน้ าหนักหัวเฉลี่ยต่อต้นมาก
ที่สุด 207.6 กรัม แตก่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับ ปลูกแบบไม่จุ่มออร์โมน ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 143.4 กรัม (ตางรางที่ 
1)  

ระยะปลูก 10x10 เซนติเมตร มีค่าเฉลี่ยการเจิญเติบโตช่วงฤดูหนาวในพ้ืนที่ ศกล.ชม. มากที่สุด 61.9 
กรัม รองลงมา ระยะปลูก 10x20 และ 10x30 เซนติเมตร มีค่าเฉลี่ย 61.8 และ 59.4 เซนติเมตร ตามล าดับ 
(ตารางที่ 2) ซึ่งไม่มีความแตกต่างทางสถิติ และในพ้ืนที่ ศวพ.ชม. การใช้ระยะปลูก 10x30 เซนติเมตร มีน้ าหนัก
หัวเฉลี่ยต่อต้นมากที่สุด 25.1 กรัม ไม่แตกต่างทางสถิติกับ ระยะปลูก 10x20 และ 10x10 เซนติเมตร มีค่าเฉลี่ย 
23.2 และ 21.8 เซนติเมตร ตามล าดับ (ตารางท่ี 2) 

ในช่วงฤดูหนาวการปลูกมันฝรั่งแบบไม่จุ่มฮอร์โมนร่วมกับระยะปลูก 10x30 เซนติเมตร ในพ้ืนที่ ศกล.
ชม. มีค่าเฉลี่ยน้ าหนักหัวต่อต้นมากที่สุด 68.5 กรัม ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีอ่ืนๆ (ตารางที่ 3) และ
ในพ้ืนที่ ศวพ.ชม. ปลูกแบบไม่จุ่มฮอร์โมนร่วมกับระยะปลูก 10x30 เซนติเมตร มีน้ าหนักหัวเฉลี่ยต่อต้นมากที่สุด 
28.5 กรัม ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับไม่จุ่มฮอร์โมนร่วมกับระยะปลูก 10x20 เซนติเมตร ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ย 25.6 เซนติเมตร แต่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีอ่ืนๆ ส่วนการปลูกแบบจุ่มฮอร์โมน 
NAA ร่วมกับระยะปลูก 10x30 เซนติเมตร มีค่าเฉลี่ยน้ าหนักหัวต่อต้นในช่วงฤดูฝนมากที่สุด 233.9 กรัม ไม่
แตกต่างทางสถิติกับจุ่มฮอร์โมน NAA ร่วมกับระยะปลูก 10x20 เซนติเมตร ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 231.7 กรัม แต่แตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีอ่ืนๆ (ตารางท่ี 3) 

3) จ านวนหัวต่อพื้นที่ 2.16 ตารางเมตร 
การปลูกมันฝรั่งแบบจุ่มฮอร์โมน NAA ร่วมกับระยะปลูก 10x10 เซนติเมตร ช่วงฤดูหนาวในพื้นที่ ศกล.

ชม. มีจ านวนหัวเฉลี่ยต่อพ้ืนที่ 2.16 ตารางเมตร มากกว่าจ านวนหัวที่ปลูกในพ้ืนที่ ศวพ.ชม. และฤดูฝนในพ้ืนที่ 
ศกล.ชม. โดยมีค่าเฉลี่ย 270 หัว ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับ ปลูกแบบไม่จุ่มฮอร์โมนร่วมกับระยะปลูก 10x10 
เซนติเมตร มีค่าเฉลี่ย 262 หัว แต่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีอ่ืน (ตารางที่ 3) ซึ่งสอดคล้องกับ
การทดลองของศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่, 2557 ที่รายงานว่า การใช้ระยะปลูก 10x10 เซนติเมตร เป็นระยะ
ที่เหมาะสมในการผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่ง pre-basic seed (G0) จะท าให้ได้ผลผลิตสูง ส่วนในพ้ืนที่ ศวพ.ชม. มี
ค่าเฉลี่ยจ านวนหัวต่อ 2.16 ตารางเมตร อยู่ระหว่าง 179-226 หัว ซึ่งทุกกรรมวิธีไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 
(ตารางที่ 3) และฤดูฝนในพ้ืนที่ ศกล.ชม. มีจ านวนหัวเฉลี่ยต่อ 2.16 ตารางเมตร อยู่ระหว่าง 105-177 หัว ซึ่งการ
ปลูกแบบไม่จุ่มฮอร์โมนร่วมกับระยะปลูก 10x10 เซนติเมตร มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 177 หัว แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติกับกรรมวิธีอ่ืน (ตารางที่ 3) 

การปลูกแบบไม่จุ่มฮอน์โมนในช่วงฤดูหนาว ศกล.ชม. มีจ านวนหัวเฉลี่ยต่อพ้ืนที่ 2.16 มากที่สุด 202 หัว 
ไม่แตกต่างทางสถิติกับ จุ่มออร์โมน NAA ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 201 หัว (ตางรางที่ 1) และในพ้ืนที่ ศวพ.ชม. ปลูกแบบจุ่ม
ฮอร์โมนมีจ านวนหัวเฉลี่ยต่อ 2.16 ตารางเมตร มากที่สุด 209 หัว รองลงมาปลูกแบบไม่จุ่มฮอร์โมน มีค่าเฉลี่ย 



10 
 

197 หัว ซึ่งไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (ตางรางที่ 1) ส่วนฤดูฝนในพ้ืนที่ อ .แม่วาง ปลูกแบบไม่จุ่มฮอร์โมนมี
ค่าเฉลี่ยจ านวนหัวต่อ 2.16 ตารางเมตร มากที่สุด 139 หัว ไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับ ปลูกแบบจุ่ม
ฮอร์โมน มีค่าเฉลี่ย 120 หัว (ตางรางที่ 1) 

ระยะปลูก 10x10 เซนติเมตร ในพ้ืนที่ อ. แม่วาง ช่วงฤดูหนาว มีค่าเฉลี่ยจ านวนหัวต่อ 2.16 ตาราง
เมตร มากที่สุด 266 หัว แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับ ระยะปลูก 10x20 และ 10x30 เซนติเมตร ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ย 196 และ 143 หัว (ตารางที่ 2) ส่วนในพื้นที่ ศวพ.ชม. ระยะปลูก 10x30 เซนติเมตร มีจ านวนหัวเฉลี่ยต่อ 
2.16 ตารางเมตร มากที่สุด 213 หัว รองลงมา ระยะปลูก 10x10 และ10x30 เซนติเมตร มีค่าเฉลี่ย 202 และ 
193 หัว และในช่วงฤดูฝนที่ อ. แม่วาง ระยะปลูก 10x10 เซนติเมตร มีจ านวนหัวเฉลี่ยต่อ 2.16 ตารางเมตร มาก
ที่สุด 147 หัว ไม่แตกต่างทางสถิติกับ ระยะปลูก 10x20 เซนติเมตร ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 131 หัว แต่แตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติกับระยะปลูก 10x30 เซนติเมตร มีค่าเฉลี่ยจ านวนหัวต่อพ้ืนที่ 2.16 ตารางเมตร 110 หัว 
(ตารางท่ี 2) 

การปลูกมันฝรั่งแบบจุ่มฮอร์โมนร่วมกับระยะปลูก 10x30 เซนติเมตร ช่วงฤดูหนาวใน ศกล.ชม. มี
จ านวนหัวเฉลี่ยต่อ 2.16 ตารางเมตร มากที่สุด 270 หัว ไม่แตกต่างทางสถิติกับ ปลูกแบบไม่จุ่มฮอร์โมนร่วมกับ
ระยะปลูก 10x10 เซนติเมตร ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 262 หัว แต่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีอ่ืนๆ (ตาราง
ที่ 3) และในพ้ืนที่ ศวพ.ชม. ปลูกแบบจุ่มฮอร์โมนร่วมกับระยะปลูก 10x10 เซนติเมตร มีจ านวนหัวเฉลี่ยต่อ 2.16 
ตารางเมตร มากที่สุด 226 หัว ซึ่งไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีอ่ืนๆ (ตารางที่ 3) และในช่วงฤดูฝน ศกล.
ชม. ปลูกแบบไม่จุ่มฮอร์โมนร่วมกับระยะปลูก 10x10 เซนติเมตร มีค่าเฉลี่ยจ านวนหัวต่อพ้ืนที่ 2.16 ตารางเมตร 
มากที่สุด 177 หัว แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีอ่ืนๆ (ตารางท่ี 3) 

4) น้ าหนักหัวต่อพื้นที่ 2.16 ตารางเมตร 
การปลูกมันฝรั่งแบบไม่จุ่มฮอร์โมนร่วมกับระยะปลูก 10x30 เซนติเมตร ช่วงฤดูหนาวในพ้ืนที่ ศวพ.ชม. 

มีน้ าหนักหัวเฉลี่ยต่อพ้ืนที่ 2.16 ตารางเมตร มากกว่าในพ้ืนที่ ศกล.ชม. ในช่วงฤดูหนาวและฤดูฝน โดยมีค่าเฉลี่ย 
3.63 กิโลกรัม ซึ่งไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีอ่ืน แต่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับ ปลูกแบบจุ่ม
ฮอร์โมนร่วมกับระยะปลูก 10x20 เซนติเมตร มีค่าเฉลี่ย 2.55 กิโลกรัม (ตารางที่ 3) ซึ่งสอดคล้องกับการทดลอง
ของ Vander, Demagante and Ewing (1990) ที่รายงานว่าน้ าหนักรวมของผลผลิตจะเพ่ิมขึ้นเมื่อมีระยะปลูก
ห่างกว่าและอยู่ภายใต้สภาพอากาศท่ีเย็น ส่วนในพ้ืนที่ ศกล.ชม. ช่วงฤดูหนาวมีค่าเฉลี่ยน้ าหนักหัวต่อ 2.16 ตาราง
เมตร อยู่ระหว่าง 1.6-3.42 กิโลกรัม โดยการปลูกแบบไม่จุ่มฮอร์โมนร่วมกับระยะปลูก 10x10 เซนติเมตร มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3.42 กิโลกรัม ไม่แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีอ่ืน แต่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับ ปลูก
แบบไม่จุ่มฮอร์โมนร่วมกับระยะปลูก 10x30 เซนติเมตร และจุ่มฮอร์โมนร่วมกับระยะปลูก 10x30 เซนติเมตร ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ย 2 และ 1.6 กิโลกรัม ตามล าดับ (ตารางที่ 3)  และช่วงฤดูฝนมีค่าเฉลี่ย 1.85-2.4 กิโลกรัม ทุกกรรมวิธีไม่มี
ความแตกต่างทางสถิติ (ตารางท่ี 3)  

การปลูกแบบไม่จุ่มฮอร์โมนในพ้ืนที่ ศกล.ชม. ช่วงฤดูหนาวมีค่าเฉลี่ยน้ าหนักต่อ 2.16 ตารางเมตร มาก
ที่สุด 2.79 กิโลกรัม ไม่แตกต่างทางสถิติกับปลูกแบบจุ่มฮอร์โมน มีค่าเฉลี่ย 2.26 กิโลกรัม (ตางรางที่ 1) และใน
พ้ืนที่ ศวพ.ชม. ปลูกแบบไม่จุ่มฮอร์โมนมีค่าเฉลี่ยน้ าหนักหัวต่อ 2.16 ตารางเมตร มากที่สุด 3.51 กิโลกรัม 
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แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับจุ่มฮอร์โมน NAA ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 2.76 กิโลกรัม (ตางรางที่ 1) และช่วงฤดูฝนใน
พ้ืนที่ ศกล.ชม. ปลูกแบบจุ่มฮอร์โมน NAA มีน้ าหนักเฉลี่ยต่อ 2.16 ตารางเมตร มากที่สุด 2.29 กิโลกรัม ไม่
แตกต่างทางสถิติกับไม่จุ่มฮอร์โมน ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 2.04 กิโลกรัม (ตางรางที่ 1)  

ระยะปลูก 10x10 เซนติเมตร ในพ้ืนที่ ศกล.ชม. ช่วงฤดูหนาวมีค่าเฉลี่ยน้ าหนักหัวต่อพ้ืนที่ 2.16 ตาราง
เมตร มากท่ีสุด 3.1 กิโลกรัม ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับ ระยะปลูก 10x20 เซนติเมตร มีค่าเฉลี่ย 2.7 กิโลกรัม 
แต่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับ ระยะปลูก 10x30 เซนติเมตร ซึ่งมีค่าเฉลี่ยน้ าหนักต่อ 2.16 ตารางเมตร 
1.8 กิโลกรัม (ตารางที่ 2) ส่วนในพ้ืนที่ ศวพ.ชม. ระยะปลูก 10x30 เซนติเมตร มีน้ าหนักเฉลี่ยต่อพ้ืนที่ 2.16 
ตารางเมตร มากที่สุด 3.2 กิโลกรัม รองลงมาระยะปลูก 10x10 และ 10x20 เซนติเมตร มีค่าเฉลี่ย 3.1 และ 3 
กิโลกรัม ตามล าดับ (ตารางที่ 2) ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ และช่วงฤดูฝนระยะปลูก 10x20 เซนติเมตร มี
ค่าเฉลี่ยน้ าหนักต่อ 2.16 ตารางเมตร มากที่สุด 2.24 กิโลกรัม ไม่แตกต่างทางสถิติกับระยะปลูก 10x10 และ 
10x30 เซนติเมตร ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 2.15 และ 2.11 กิโลกรัม ตามล าดับ  (ตารางที่ 2) 

ปลูกมันฝรั่งแบบไม่จุ่มฮอร์โมนร่วมกับระยะปลูก 10x10 เซนติเมตร ในพ้ืนที่ ศกล.ชม. ช่วงฤดูหนาว มี
ค่าเฉลี่ยน้ าหนักต่อพ้ืนที่ 2.16 ตารางเมตร มากที่สุด 3.42 กิโลกรัม ไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับ ไม่จุ่ม
ฮอร์โมนร่วมกับระยะปลูก 10x20 เซนติเมตร ปลูกแบบจุ่มฮอร์โมนร่วมกับระยะปลูก 10x10 และ 10x20 
เซนติเมตร มีค่าเฉลี่ย 3  2.83 และ 2.42 กิโลกรัม ตามล าดับ (ตารางที่ 3) แต่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับ
กรรมวิธีอ่ืนๆ และในพ้ืนที่ ศวพ.ชม. ปลูกแบบไม่จุ่มฮอร์โมนร่วมกับระยะปลูก 10x30 เซนติเมตร มีน้ าหนักหัว
เฉลี่ยต่อ 2.16 ตารางเมตร มากที่สุด 3.63 กิโลกรัม ไม่แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีอ่ืนๆ แต่แตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติกับ จุ่มฮอร์โมนร่วมกับระยะปลูก 10x20 เซนติเมตร ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 2.55 กิโลกรัม (ตารางที่ 3) 
ส่วนฤดูฝนในพ้ืนที่ ศกล.ชม. การปลูกแบบจุ่มฮอร์โมนร่วมกับระยะปลูก 10x30 เซนติเมตร มีน้ าหนักหัวเฉลี่ยต่อ 
2.16 ตารางเมตร มากที่สุด 2.38 กิโลกรัม ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีอ่ืนๆ (ตารางที่ 
3) 

5) จ านวนหัวต่อพื้นที่ 400 ตารางเมตร 
การปลูกมันฝรั่งแบบจุ่มฮอร์โมน NAA ร่วมกับระยะปลูก 10x10 เซนติเมตร ช่วงฤดูหนาวในพื้นที่ ศกล.

ชม. มีจ านวนหัวเฉลี่ยต่อพ้ืนที่ 400 ตารางเมตร มากกว่าจ านวนหัวที่ปลูกในพ้ืนที่ ศวพ.ชม. และปลูกช่วงฤดูฝนใน
พ้ืนที่ ศกล.ชม. โดยมีค่าเฉลี่ย 45,456 หัว ไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับ ปลูกแบบไม่จุ่มฮอร์โมนร่วมกับ
ระยะปลูก 10x10 เซนติเมตร ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 44,894 หัว แต่แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีอ่ืน (ตารางที่ 3) ส่วนใน
พ้ืนที่ ศวพ.ชม. มีค่าเฉลี่ย 33,170-41,817 หัว ทุกกรรมวิธีไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (ตารางที่ 3) และ ศกล.ชม. 
ที่ปลูกในช่วงฤดูฝน มีจ านวนหัวเฉลี่ยต่อต้นอยู่ระหว่าง และ 19,317-32,685 หัว โดยการปลูกแบบไม่จุ่มฮอร์โมน
ร่วมกับระยะปลูก 10x10 เซนติเมตร มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 32,685 หัว แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับทุก
กรรมวิธี (ตารางท่ี 3) 

การปลูกแบบไม่จุ่มฮอน์โมนในช่วงฤดูหนาว ศกล.ชม. มีจ านวนหัวเฉลี่ยต่อพ้ืนที่ 400 มากท่ีสุด 33,719 
หัว ไม่แตกต่างทางสถิติกับ จุ่มออร์โมน NAA ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 33,572 หัว (ตางรางที่ 1) และในพ้ืนที่ ศวพ.ชม. ปลูก
แบบจุ่มฮอร์โมนมีจ านวนหัวเฉลี่ยต่อ 400 ตารางเมตร มากที่สุด 38,665 หัว รองลงมาปลูกแบบไม่จุ่มฮอร์โมน มี
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ค่าเฉลี่ย 36,409 หัว ซึ่งไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (ตางรางที่ 1) ส่วนฤดูฝนในพ้ืนที่ อ .แม่วาง ปลูกแบบไม่จุ่ม
ฮอร์โมนมีค่าเฉลี่ยจ านวนหัวต่อ 400 ตารางเมตร มากที่สุด 25,656 หัว ไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับ 
ปลูกแบบจุ่มฮอร์โมน มีค่าเฉลี่ย 22,087 หัว (ตางรางที่ 1) 

ระยะปลูก 10x10 เซนติเมตร ในพ้ืนที่ อ. แม่วาง ช่วงฤดูหนาว มีจ านวนหัวเฉลี่ยต่อ 400 ตารางเมตร 
มากที่สุด 45,175 หัว แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับ ระยะปลูก 10x20 และ 10x30 เซนติเมตร ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ย 32,578 และ 23,184 หัว (ตารางที่ 2) ส่วนในพ้ืนที่ ศวพ.ชม. ระยะปลูก 10x30 เซนติเมตร มีจ านวนหัว
เฉลี่ยต่อ 400 ตารางเมตร มากที่สุด 39,416 หัว รองลงมา ระยะปลูก 10x10 และ10x30 เซนติเมตร มีค่าเฉลี่ย 
37,493 และ 35,702 หัว (ตารางที่ 2) และในช่วงฤดูฝนที่ อ. แม่วาง ระยะปลูก 10x10 เซนติเมตร มีจ านวนหัว
เฉลี่ยต่อ 400 ตารางเมตร มากที่สุด 27,147 หัว ไม่แตกต่างทางสถิติกับ ระยะปลูก 10x20 เซนติเมตร ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ย 24,190 หัว แต่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับระยะปลูก 10x30 เซนติเมตร มีค่าเฉลี่ยจ านวนหัวต่อ
พ้ืนที่ 400 ตารางเมตร 20,278 หัว (ตารางที่ 2) 

การปลูกมันฝรั่งแบบจุ่มฮอร์โมนร่วมกับระยะปลูก 10x30 เซนติเมตร ช่วงฤดูหนาวใน ศกล.ชม. มี
จ านวนหัวเฉลี่ยต่อ 400 ตารางเมตร มากที่สุด 45,456 หัว ไม่แตกต่างทางสถิติกับ ปลูกแบบไม่จุ่มฮอร์โมนร่วมกับ
ระยะปลูก 10x10 เซนติเมตร ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 44,894 หัว แต่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีอ่ืนๆ 
(ตารางที่ 3) และในพ้ืนที่ ศวพ.ชม. ปลูกแบบจุ่มฮอร์โมนร่วมกับระยะปลูก 10x10 เซนติเมตร มีจ านวนหัวเฉลี่ยต่อ 
400 ตารางเมตร มากท่ีสุด 41,817 หัว ซึ่งไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีอ่ืนๆ (ตารางที่ 3) และในช่วงฤดู
ฝน ศกล.ชม. ปลูกแบบไม่จุ่มฮอร์โมนร่วมกับระยะปลูก 10x10 เซนติเมตร มีค่าเฉลี่ยจ านวนหัวต่อพ้ืนที่ 400 
ตารางเมตร มากที่สุด 32,685 หัว แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีอ่ืนๆ (ตารางท่ี 3) 

 
6) น้ าหนักหัวต่อพื้นที่ 400 ตารางเมตร 

ปลูกแบบไม่จุ่มฮอร์โมนร่วมกับระยะปลูก 10x30 เซนติเมตร ช่วงฤดูหนาวในพ้ืนที่ ศวพ.ชม. มีน้ าหนัก
หัวเฉลี่ยต่อพ้ืนที่ 400 ตารางเมตร มากกว่าน้ าหนักหัวในพ้ืนที่ ศวพ.ชม. ช่วงฤดูหนาวและฤดูฝน โดยมีค่าเฉลี่ย 
675 กิโลกรัม แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับ ปลูกแบบจุ่มฮอร์โมนร่วมกับระยะปลูก 10x20 เซนติเมตร ซึ่ง
มีค่าเฉลี่ย 471 กิโลกรัม แต่ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีอ่ืน (ตารางที่ 3) ส่วนในพ้ืนที่ ศกล.ชม. ช่วงฤดู
หนาว มีค่าเฉลี่ยน้ าหนักหัวต่อ 400 ตารางเมตร อยู่ระหว่าง 267-591 กิโลกรัม โดยการปลูกแบบจุ่มฮอร์โมน
ร่วมกับระยะปลูก 10x10 เซนติเมตร มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 591 กิโลกรัม ไม่แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีอ่ืน แต่
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับ ปลูกแบบไม่จุ่มฮอร์โมนร่วมกับระยะปลูก 10x30 เซนติเมตร และจุ่มฮอร์โมน
ร่วมกับระยะปลูก 10x30 เซนติเมตร ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 338 และ 267 กิโลกรัม ตามล าดับ (ตารางที่ 3) และช่วงฤดูฝน
มีค่าเฉลี่ย 342-438 กิโลกรัม ไม่มีความแตกต่างทางสถิติทุกกรรมวิธี (ตารางท่ี 3)  

การปลูกแบบไม่จุ่มฮอร์โมนในพ้ืนที่ ศกล.ชม. ช่วงฤดูหนาวมีค่าเฉลี่ยน้ าหนักหัวต่อ 400 ตารางเมตร 
มากที่สุด 483 กิโลกรัม ไม่แตกต่างทางสถิติกับจุ่มฮอร์โมน NAA ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 394 กิโลกรัม (ตางรางที่ 1) และใน
พ้ืนที่ ศวพ.ชม. ปลูกแบบไม่จุ่มฮอร์โมนมีค่าเฉลี่ยน้ าหนักหัวต่อ 400 ตารางเมตร มากที่สุด 650 กิโลกรัม แตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับจุ่มฮอร์โมน NAA ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 394 กิโลกรัม (ตางรางที่ 1) และช่วงฤดูฝนในพ้ืนที่ 
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ศกล.ชม. ปลูกแบบจุ่มฮอร์โมน NAA มีน้ าหนักหัวเฉลี่ยต่อ 400 ตารางเมตร มากที่สุด 421 กิโลกรัม ไม่แตกต่าง
ทางสถิติกับไม่จุ่มฮอร์โมน ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 377 กิโลกรมั (ตางรางที่ 1)  

ระยะปลูก 10x10 เซนติเมตร ในพ้ืนที่ ศกล.ชม. ช่วงฤดูหนาวมีค่าเฉลี่ยน้ าหนักหัวต่อพ้ืนที่ 400 ตาราง
เมตร มากที่สุด 542 กิโลกรัม ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับ ระยะปลูก 10x20 เซนติเมตร มีค่าเฉลี่ย 472 
กิโลกรัม แต่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับ ระยะปลูก 10x30 เซนติเมตร ซึ่งมีค่าเฉลี่ยน้ าหนักหัวต่อ 400 
ตารางเมตร 302 กิโลกรัม (ตารางที่ 2) ส่วนในพ้ืนที่ ศวพ.ชม. ระยะปลูก 10x30 เซนติเมตร มีน้ าหนักหัวเฉลี่ยต่อ
พ้ืนที่ 400 ตารางเมตร มากที่สุด 601 กิโลกรัม รองลงมาระยะปลูก 10x10 และ 10x20 เซนติเมตร มีค่าเฉลี่ย 
577 และ 563 กิโลกรัม ตามล าดับ (ตารางที่ 2) ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ และช่วงฤดูฝนระยะปลูก 10x20 
เซนติเมตร มีค่าเฉลี่ยน้ าหนักต่อ 400 ตารางเมตร มากที่สุด 410 กิโลกรัม ไม่แตกต่างทางสถิติกับระยะปลูก 
10x10 และ 10x30 เซนติเมตร ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 397 และ 390 กิโลกรัม ตามล าดับ  (ตารางที่ 2) 

การปลูกแบบไม่จุ่มฮอร์โมนร่วมกับระยะปลูก 10x10 เซนติเมตร ในพ้ืนที่ ศกล.ชม. ช่วงฤดูหนาว มี
ค่าเฉลี่ยน้ าหนักต่อพ้ืนที่ 400 ตารางเมตร มากที่สุด 591 กิโลกรัม ไม่แตกต่างทางสถิติกับ ไม่จุ่มฮอร์โมนร่วมกับ
ระยะปลูก 10x20 เซนติเมตร ปลูกแบบจุ่มฮอร์โมนร่วมกับระยะปลูก 10x10 และ 10x20 เซนติเมตร ซ่ึงมีค่าเฉลี่ย 
521  492 และ 423 กิโลกรัม ตามล าดับ (ตารางที่ 3) แต่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีอ่ืนๆ  และ
ในพ้ืนที่ ศวพ.ชม. ปลูกแบบไม่จุ่มฮอร์โมนร่วมกับระยะปลูก 10x30 เซนติเมตร มีน้ าหนักหัวเฉลี่ยต่อ 400 ตาราง
เมตร มากที่สุด 675 กิโลกรัม ไม่แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีอ่ืนๆ แต่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับ จุ่ม
ฮอร์โมนร่วมกับระยะปลูก 10x20 เซนติเมตร ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 471 กิโลกรัม (ตารางที่ 3) ส่วนฤดูฝนในพื้นที่ ศกล.ชม. 
การปลูกแบบจุ่มฮอร์โมนร่วมกับระยะปลูก 10x30 เซนติเมตร มีน้ าหนักหัวเฉลี่ยต่อ 400 ตารางเมตร มากที่สุด 
438 กิโลกรัม ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีอ่ืนๆ (ตารางท่ี 3) 

7) เปอร์เซ็นต์แป้ง 
ปลูกแบบไม่จุ่มฮอร์โมนร่วมกับระยะปลูก 10x20 และ 10x30 เซนติเมตร ช่วงฤดูหนาวในพ้ืนที่ ศกล.

ชม. มีค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์แป้งมากกว่าพ้ืนที่ ศวพ.ชม. และ ศกล.ชม. ที่ปลูกในฤดูฝน โดยมีค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์แป้ง 
17.7 เปอร์เซ็นต์ ไม่มีความแตกต่างกับกรรมวิธีอ่ืน (ตารางที่ 6) ส่วนในพ้ืนที่ ศวพ.ชม. มีเปอร์เซ็นต์แป้งเฉลี่ยอยู่
ระหว่าง 14.2-14.8 เปอร์เซ็นต์ ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีอ่ืน (ตารางที่ 6) และ ศกล.ชม. ที่ปลูกในฤดู
ฝน มีค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์อยู่ระหว่าง 14.1-14.4 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งไม่แตกต่างทางสถิติ (ตารางท่ี 6) 

การปลูกแบบไม่จุ่มฮอร์โมนในพ้ืนที่ ศกล.ชม. ช่วงฤดูหนาวมีค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์แป้งมากที่สุด 17.6 
เปอร์เซ็นต์ รองลงมาปลูกแบบจุ่มฮอร์โมน มีค่าเฉลี่ย 17.5 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (ตารางที่ 4) 
และในพ้ืนที่ ศวพ.ชม. ปลูกไม่จุ่มและจุ่มฮอร์โมน NAA มีค่าเฉลี่ย 14 เปอร์เซ็นต์ เท่ากัน (ตารางที่ 4) ส่วนในฤดดู
ฝน ปลูกแบบไม่จุ่มออร์โมน มีค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์แป้งมากที่สุด 14.4 เปอร์เซ็นต์ ไม่แตกต่างทางสถิติกับ ปลูกแบบ
จุ่มฮอร์โมน มีค่าเฉลี่ย 14.2 เปอร์เซ็นต์ (ตารางท่ี 4) 

ระยะปลูก 10x30 เซนติเมตร ในพ้ืนที่  ศกล.ชม. ช่วงฤดูหนาวมีเปอร์เซ็นต์แป้งมากที่สุก 17.6 
เปอร์เซ็นต์ ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับ 10x10 และ 10x20 เซนติเมตร ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 17.5 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 
5) ส่วนในพ้ืนที่ ศวพ.ชม. ระยะปลูก 10x10 และ 10x20 เซนติเมตร มีค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์แป้งมากที่สุด 14.7 
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เปอร์เซ็นต์ เท่ากัน ไม่แตกต่างทางสถิติกับระยะปลูก 10x30 เซนติเมตร (ตารางที่ 5) และในพ้ืนที่ ศกล.ชม. ช่วง
ฤดูฝนทุกระยะปลูกมีค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์แป้ง 14.3 เปอร์เซ็นต์ เท่ากัน (ตารางท่ี 5) 

การปลูกแบบไม่จุ่มฮอร์โมนร่วมกับระยะปลูก 10x20 และ 10x30 เซนติเมตร (ตารางที่ 6)  ในพ้ืนที่ 
ศกล.ชม. ฤดูหนาว มีค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์แปง้มากที่สุด 17.4 เปอร์เซ็นต์ เท่ากัน ไม่แตกต่างกับกรรมวิธีอ่ืนๆ ส่วนใน
พ้ืนที่ ศวพ.ชม. ระยะปลูก10x10 และ 10x20 เซนติเมตร มีเปอร์เซ็นต์แป้งเฉลี่ย 14.8 เปอร์เซ็นต์ เท่ากัน (ตาราง
ที่ 6) ไม่แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีอ่ืนๆ และ ศกล.ชม. ในฤดูฝน ระยะปลูก 10x20 และ 10x30 เซนติเมตร ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์แป้ง 14.4 เปอร์เซ็นต์แป้ง เท่ากัน (ตารางที่ 6)  ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับ 
กรรมวิธีอ่ืนๆ (ตารางท่ี 6)   

8) ความแน่นเนื้อ 
การปลูกแบบไม่จุ่มฮอร์โมนร่วมกับระยะปลูก 10x10 เซนติเมตร ในพื้นที่ ศวพ.ชม. มีความแน่นเนื้อ

เฉลี่ยของหัวมันฝรั่งมากกว่าในพื้นที่ ศกล.ชม. ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 54 นิวตัน ไม่แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีอ่ืน (ตารางที่ 
6) และในพ้ืนที่ ศกล.ชม. ช่วงฤดูหนาวมีค่าเฉลี่ยความแน่นเนื้ออยู่ระหว่าง 48.3-52.3 นิวตัน ไม่มีความแตกต่าง
ทางสถิติกับกรรมวิธีอ่ืน (ตารางที่ 6) ส่วนฤดูฝนมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 37.4-43 นิวตัน ไม่แตกต่างทางสถิติทุก
กรรมวิธี (ตารางท่ี 6) 

การปลูกแบบไม่จุ่มฮอร์โมนช่วงฤดูหนาวในพ้ืนที่ ศกล.ชม.  มีค่าเฉลี่ยความแน่นเนื้อของหัวมันฝรั่งมาก
ที่สุด 51 นิวตัว ไม่แตกต่างทางสถิติกับ ปลูกแบบจุ่มฮอร์โมน ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 49.5 นิวตัน (ตารางท่ี 4) ส่วน ศวพ.ชม. 
ปลูกแบบไม่จุ่มฮอร์โมนและจุ่มฮอร์โมน NAA มีค่าเฉลี่ยความแน่นเนื้อ 51 นิวตัน เท่ากัน (ตารางที่ 4) และฤดูฝน
ในพ้ืนที่ ศกล.ชม. ปลูกแบบจุ่มฮอร์โมน มีค่าเฉลี่ยความแน่นเนื้อมากท่ีสุด 39.8 นิวตัน รองลงมาปลูกแบบไม่จุ่ม
ฮอร์โมน มีค่าเฉลี่ย 39.7 นิวตัน (ตารางท่ี 4) ซึ่งไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 

ระยะปลูก 10x10 เซนติเมตร ในพ้ืนที่ ศกล.ชม. ช่วงฤดูหนาวมีค่าเฉลี่ยความแน่นเนื้อมากที่สุด 51 นิว
ตัน รองลงมาระยะปลูก 10x20 และ 10x30 เซนติเมตร มีค่าเฉลี่ย 50.3 และ 49.4 นิวตัน (ตารางที่ 5) ซึ่งไม่มี
ความแตกต่างทางสถิติ และในพ้ืนที่ ศวพ.ชม. ระยะปลูก 10x10 เซนติเมตร มีค่าเฉลี่ยความแน่นเนื้อมากที่สุด 
53.5 นิวตัน ไม่แตกต่างทางสถิติกับ ระยะปลูก 10x30 และ 10x20 เซนติเมตร มีค่าเฉลี่ย 50.2 และ 49.4 นิวตัน 
(ตารางที่ 5) ส่วนในพ้ืนที่ ศกล.ชม. ช่วงฤดูฝนระยะปลูก 10x10 เซนติเมตร มีความแน่นเนื้อเฉลี่ยมากที่สุด 42.1 
นิวตัน ไม่แตกต่างทางสถิติกับ ระยะปลูก 10x30 และ 10x20 เซนติเมตร ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 39 และ 38.2 นิวตัน 
(ตารางท่ี 5) 

ปลูกแบบไม่จุ่มฮอร์โมนร่วมกับระยะปลูก 10x20 เซนติเมตร ฤดูหนาวในพ้ืนที่ ศกล.ชม. มีค่าเฉลี่ยความ
แน่นเนื้อมากที่สุด 52.3 นิวตัน ไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีอ่ืนๆ  (ตารางที่ 6) และในพ้ืนที่ 
ศวพ.ชม. ปลูกแบบไม่จุ่มฮอร์โมนร่วมกับระยะปลูก 10x10 เซนติเมตร มีความแน่นเนื้อเฉลี่ยมากที่สุด 54 นิวตัน 
ไม่แตกต่างกับกรรมวิธีอ่ืน (ตารางที่ 6) ส่วนฤดูฝนในพ้ืนที่ ศกล.ชม. ปลูกแบบไม่จุ่มฮอร์โมนร่วมกับระยะปลูก 
10x10 เซนติเมตร มีค่าเฉลี่ยความแน่นเนื้อมากที่สุด 43 นิวตัน ไม่แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีอ่ืนๆ (ตารางท่ี 6) 

9) กรดมาลิก 
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การปลูกแบบจุ่มฮอร์โมน NAA ร่วมกับระยะปลูก 10x10 เซนติเมตร ฤดูหนาวในพ้ืนที่ ศกล.ชม. มี
ค่าเฉลี่ยกรดมาลิกมากกว่า ในพื้นที่ ศวพ.ชม. และช่วงฤดูฝนในพ้ืนที่ ศกล.ชม. โดยมีค่าเฉลี่ย 1.8-2.15 เปอร์เซ็นต์ 
(ตารางที่ 6) ส่วนในพ้ืนที่ ศวพ.ชม. และฤดูฝน ศกล.ชม. มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1-1.23 และ 1.25-1.5 เปอร์เซ็นต์ 
ตามล าดับ (ตารางที่ 6)  

การปลูกแบบจุ่มฮอร์โมน NAA นาน 15 นาที ฤดูหนาวในพ้ืนที่ ศกล.ชม. มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 2.01 
เปอร์เซ็นต์ ไม่แตกต่างทางสถิติกับ ปลูกแบบไม่จุ่มฮอร์โมนมีค่าเฉลี่ย 1.98 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 4)  ส่วนในพ้ืนที่ 
ศวพ.ชม. ปลูกแบบไม่จุ่มฮอร์โมน มีกรดมาลิกมากที่สุด 1.23 เปอร์เซ็นต์ แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับ 
ปลูกแบบจุ่มฮอร์โมน NAA ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 1.14 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 4) และฤดูฝนในพ้ืนที่ ศกล.ชม. การปลูกแบบ
ไม่จุ่มฮอร์โมนมีค่าเฉลี่ยกรดมาลิกมากที่สุด 1.4 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาปลูกแบบจุ่มฮอร์โมน มีค่าเฉลี่ย  1.32 
เปอร์เซ็นต์ (ตารางท่ี 4) ซึ่งไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 

ฤดูหนาวในพ้ืนที่ ศกล.ชม. การใช้ระยะปลูก 10x10 เซนติเมตร มีค่าเฉลี่ยกรดมาลิกมากที่สุด 2.14 
เปอร์เซ็นต์ ไม่แตกต่างทางสถิติกับ ระยะปลูก 10x20 และ 10x30 เซนติเมตร ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 1.98 และ 1.88 
เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 5) ส่วน ศวพ.ชม. ระยะปลูก 10x20 เซนติเมตร มีค่าเฉลี่ยกรดมาลิกมากที่สุด 1.16 
เปอร์เซ็นต์ รองลงมาระยะปลูก 10x30 และ 10x10 เซนติเมตร มีค่าเฉลี่ย 1.13 และ 1.1 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 5) 
และฤดูฝนใน ศกล.ชม. ระยะปลูก 10x30 เซนติเมตร มีค่าเฉลี่ยกรดมาลิกมากที่สุด 1.38 เปอร์เซ็นต์ ไม่แตกต่าง
ทางสถิติกับ ระยะปลูก 10x10 และ 10x20 เซนติเมตร ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 1.35 เปอร์เซ็นต์ เท่ากัน (ตารางท่ี 5) 

การปลูกแบบจุ่มฮอร์โมนร่วมกับระยะปลูก 10x10 เซนติเมตร มีกรดมาลิกเฉลี่ยมากที่สุด 2.15 
เปอร์เซ็นต์ ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีอ่ืน (ตารางที่ 6)  ในพ้ืนที่ ศวพ.ชม. ปลูกแบบ
จุ่มฮอร์โมนร่วมกับระยะปลูก 10x20 เซนติเมตร มีค่าเฉลี่ยกรดมาลิกมากที่สุด 1.23 เปอร์เซ็นต์ ไม่แตกต่างทาง
สถิติกับกรรมวิธีอ่ืน (ตารางที่ 6) และฤดูฝนในพ้ืนที่ ศกล.ชม. ปลูกแบบไม่จุ่มฮอร์โมนร่วมกับระยะปลูก 10x30 
เซนติเมตร มีค่าเฉลี่ย 1.5 เปอร์เซ็นต์ ไม่แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีอ่ืน (ตารางท่ี 6)  

10) ปริมาณของแข็งท่ีละลายน้ าได้ (Total soluble solids; TSS)     
การปลูกแบบจุ่มฮอร์โมนร่วมกับระยะปลูก 10x10 เซนติเมตร ในพื้นที่ ศกล.ชม. ช่วงฤดูหนาวมีปริมาณ 

ของแข็งที่ละลายน้ าได้มากกว่าในพื้นที่ ศวพ.ชม. และ ศกล.ชม. ที่ปลูกในฤดูฝน โดยมีค่าเฉลี่ยของแข็งที่ละลายน้ า
ได้อยู่ระหว่าง 7.35-7.83 oBrix ส่วนพ้ืนที่ ศวพ.ชม. และฤดูฝน ศกล.ชม. มีค่าเฉลี่ยปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ 
6.62-7 และ 6.03-6.45 oBrix ตามล าดับ (ตารางที่ 6) 

การปลูกแบบจุ่มฮอร์โมน NAA ช่วงฤดูหนาวในพ้ืนที่ ศกล.ชม. มีค่าเฉลี่ยปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้
มากที่สุด 7.61 oBrix ไม่แตกต่างทางสถิติกับ ปลูกแบบไม่จุ่มฮอร์โมน มีค่าเฉลี่ย 7.38 oBrix (ตารางที่ 4) ในพ้ืนที่ 
ศวพ.ชม. ปลูกแบบจุ่มฮอร์โมน มีค่าเฉลี่ยปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้มากที่สุด 6.8 oBrix ไม่แตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติกับ ปลูกแบบไม่จุ่มฮอร์โมน ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 6.69 oBrix (ตารางที่ 4) และในพ้ืนที่ ศกล.ชม. ช่วงฤดู
ฝน ปลูกแบบไม่จุ่มฮอร์โมน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 6.35 oBrix รองลงมาปลูกแบบจุ่มฮอร์โมน มีค่าเฉลี่ย 6.13 oBrix 
(ตารางท่ี 4) ซึ่งไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 
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ฤดูหนาวในพ้ืนที่ ศกล.ชม. การใช้ระยะปลูก 10x10 เซนติเมตร มีค่าเฉลี่ยปริมาณของแข็งท่ีละลายน้ าได้
มากที่สุด 7.63 oBrix ไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับ ระยะปลูก 10x20 และ 10x30 เซนติเมตร มี
ค่าเฉลี่ย 7.45 และ 7.41 oBrix (ตารางที่ 5) ส่วน ศวพ.ชม. การใช้ระยะปลูก 10x10 เซนติเมตร มีปริมาณของแข็ง
ที่ละลายน้ าได้เฉลี่ยมากที่สุด 6.92 oBrix รองลงมาระยะปลูก 10x20 และ 10x30 เซนติเมตร มีค่าเฉลี่ย 6.7 และ 
6.62 oBrix ตามล าดับ (ตารางที่ 5) และฤดูฝนในพ้ืนที่ ศกล.ชม. ระยะปลูก 10x30 เซนติเมตร มีค่าเฉลี่ยปริมาณ
ของแข็งที่ละลายน้ าได้มากท่ีสุด 6.33 oBrix ไม่แตกต่างทางสถิติกับ ระยะปลูก 10x20 และ 10x10 เซนติเมตร ซึ่ง
มีค่าเฉลี่ย 6.23 และ 6.16 oBrix ตามล าดับ (ตารางท่ี 5) 

การปลูกแบบจุ่มฮอร์โมนร่วมกับระยะปลูก 10x10 เซนติเมตร ช่วงฤดูหนาวในพ้ืนที่ ศกล.ชม. และ 
ศวพ.ชม. มีปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้เฉลี่ยมากที่สุด 7.83 และ 7 oBrix ตามล าดับ (ตารางที่ 6) ไม่มีความ
แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีอ่ืนๆ และช่วงฤดูฝนในพ้ืนที่ ศกล.ชม. ปลูกแบบไม่จุ่มฮอร์โมนร่วมกับระยะปลูก 
10x30 เซนติเมตร มีปริมาณของแข็งท่ีละลายน้ าได้เฉลี่ยมากท่ีสุด 6.45 oBrix ไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
กับกรรมวิธีอ่ืน (ตารางท่ี 6) 

11) น้ าตาล Sucrose 
ช่วงฤดูหนาวในพ้ืนที่ ศวพ.ชม. การปลูกแบบจุ่มฮอร์โมนร่วมกับระยะปลูก 10x10 เซนติเมตร มีปริมาณ

น้ าตาล sucrose เฉลี่ยมากกว่า พ้ืนที่ ศกล.ชม. ในฤดูหนาวและฤดูฝน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 7.17-6.55 oBrix 
ส่วนในพ้ืนที่ ศกล.ชม. ในฤดูหนาวและฤดูฝน มีค่าเฉลี่ยน้ าตาล sucrose อยู่ระหว่าง 6.05-6.9 oBrix และ 5.95-
6.38 oBrix ตามล าดับ (ตารางท่ี 6) 

การปลูกแบบจุ่มฮอร์โมน NAA ฤดูหนาวในพ้ืนที่ ศกล.ชม. มีค่าเฉลี่ยน้ าตาล sucrose มากที่สุด 6.9 
oBrix ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับ ปลูกแบบไม่จุ่มฮอร์โมน ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 6.32 oBrix (ตารางที่ 4) และในพ้ืนที่ 
ศวพ.ชม. ปลูกแบบไม่จุ่มฮอร์โมน มีน้ าตาล sucrose เฉลี่ยมากที่สุด 6.91 oBrix รองลงมาการปลูกแบบจุ่ม
ฮอร์โมน NAA มีค่าเฉลี่ย 6.82 oBrix (ตารางที่ 4) ซึ่งไม่มีความแตกต่างทางสถิติ ส่วนฤดูฝนในพ้ืนที่ ศกล.ชม. ปลูก
แบบไม่จุ่มฮอร์โมน มีปริมาณน้ าตาล sucrose เฉลี่ยมากที่สุด 6.28 oBrix ไม่แตกต่างทางสถิติกับ ปลูกแบบจุ่ม
ฮอร์โมน มีค่าเฉลี่ย 6.15 oBrix (ตารางท่ี 4) 

ในพ้ืนที่ ศกล.ชม. ช่วงฤดูหนาวใช้ระยะปลูก 10x10 และ 10x20 เซนติเมตร มีค่าเฉลี่ยปริมาณน้ าตาล 
sucrose มากที่สุด 6.68 oBrix เท่ากัน ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับ ระยะปลูก 10x30 เซนติเมตร ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 
6.48 oBrix (ตารางที่ 5) ส่วนในพ้ืนที่ ศวพ.ชม. ใช้ระยะปลูก 10x10 เซนติเมตร มีปริมาณน้ าตาล sucrose เฉลี่ย
มากที่สุด 7.03 oBrix ไม่แตกต่างทางสถิติกับ ระยะปลูก 10x20 และ 10x30 เซนติเมตร มีค่าเฉลี่ย 6.85 และ 
6.73 oBrix ตามล าดับ (ตารางที่ 5) และฤดูฝน ในพ้ืนที่ ศกล.ชม. การใช้ระยะปลูก 10x30 เซนติเมตร มีปริมาณ
น้ าตาล sucrose เฉลี่ยมากที่สุด 6.33 oBrix รองลงมาระยะปลูก 10x20 และ 10x10 เซนติเมตร มีค่าเฉลี่ย 6.18 
และ 6.14 oBrix ตามล าดับ (ตารางท่ี 5) ซึ่งไม่แตกต่างทางสถิติ 

ในพ้ืนที่ ศกล.ชม. ช่วงฤดูหนาวการปลูกแบบจุ่มฮอร์โนมร่วมกับระยะปลูก 10x10  10x20 และ 10x30 
เซนติเมตร มีค่าเฉลี่ยปริมาณน้ าตาล sucrose มากที่สุด 6.9 oBrix เท่ากัน ไม่แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีอ่ืน  
(ตารางที่ 6) ส่วนในพ้ืนที่ ศวพ.ชม. ปลูกแบบจุ่มฮอร์โมนร่วมกับระยะปลูก 10x10 เซนติเมตร มีปริมาณน้ าตาล 
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sucrose เฉลี่ยมากท่ีสุด 7.17 oBrix ไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีอ่ืน (ตารางที่ 6) และฤดูฝนใน
พ้ืนที่ ศกล.ชม. การปลูกแบบไม่จุ่มฮอร์โมนร่วมกับระยะปลูก 10x30 เซนติเมตร มีปริมาณน้ าตาล sucrose เฉลี่ย
มากที่สุด 6.38 oBrix ไม่แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีอ่ืน (ตารางท่ี 6) 

12) น้ าตาล Glucose 
การปลูกยอดปักช ามันฝรั่งแบบจุ่มฮอร์โมน NAA ร่วมกับระยะปลูก 10x30 เซนติเมตร ช่วงฤดูหนาวใน

พ้ืนที่ ศกล.ชม. มีปริมาณน้ าตาล glucose เฉลี่ยมากกว่าพ้ืนที่ ศวพ.ชม. และฤดูฝน ศกล.ชม. โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่
ระหว่าง 6.9-7.65 oBrix ซึ่งทุกกรรมวิธีไม่แตกต่างทางสถิติ (ตารางที่ 6) ส่วนพ้ืนที่ ศวพ.ชม. มีปริมาณน้ าตาล 
glucose เฉลี่ยอยู่ระหว่าง 6.5-7.2 oBrix โดยการปลูกแบบไม่จุ่มฮอร์โมนร่วมกับระยะปลูก 10x10  10x20 และ 
10x30 เซนติเมตร มีปริมาณน้ าตาล glucose เฉลี่ย 7.2 oBrix เท่ากัน ซึ่งไม่มีความแตกต่างกับกรรมวิธีอ่ืน แต่
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับ การปลูกแบบจุ่มออร์โมนร่วมกับระยะปลูก 10x30 เซนติเมตร มีค่าเฉลี่ย 6.5 
oBrix (ตารางที่ 6) และฤดูฝนในพ้ืนที่ ศกล.ชม. มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 6-6.33 oBrix ซ่ึงทุกกรรมวิธีไม่มีความ
แตกต่างทางสถิติ (ตารางท่ี 6) 

การปลูกแบบจุ่มฮอร์โมนช่วงฤดูหนาวในพ้ืนที่ ศกล.ชม. มีค่าเฉลี่ยปริมาณน้ าตาล glucose มากที่สุด 
7.55 oBrix ไม่แตกต่างทางสถิติกับ ปลูกแบบไม่จุ่มฮอร์โมน ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 7.11 oBrix (ตารางที่ 4) และในพ้ืนที่ 
ศวพ.ชม. ปลูกแบบไม่จุ่มฮอร์โมน มีปริมาณน้ าตาล glucose เฉลี่ยมากท่ีสุด 7.19 oBrix รองลงมาปลูกจุ่มฮอร์โมน 
มีค่าเฉลี่ย 6.63 oBrix (ตารางที่ 4) ซึ่งไม่มีความแตกต่างทางสถิติ ส่วนฤดูฝนในพ้ืนที่ ศกล.ชม. ปลูกแบบไม่จุ่ม
ฮอร์โมน มีปริมาณน้ าตาล glucose เฉลี่ยมากที่สุด 6.23 oBrix ไม่แตกต่างทางสถิติกับ การปลูกแบบจุ่มฮอร์โมน 
ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 6.03 oBrix (ตารางท่ี 4) 

พ้ืนที่ ศกล.ชม. ช่วงฤดูหนาวการใช้ระยะปลูก 10x20 เซนติเมตร มีปริมาณน้ าตาล glucose เฉลี่ยมาก
ที่สุด 7.36 oBrix ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับ ระยะปลูก 10x10 และ 10x30 เซนติเมตร ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 7.35 
และ 7.28 oBrix ตามล าดับ (ตารางที่ 5) และในพ้ืนที่ ศวพ.ชม. ระยะปลูก 10x10 เซนติเมตร มีปริมาณน้ าตาล 
glucose เฉลี่ยมากที่สุด 7.01 oBrix รองลงมาระยะปลูก 10x20 และ 10x30 เซนติเมตร มีค่าเฉลี่ย 6.87 และ 
6.85 oBrix ตามล าดับ (ตารางท่ี 5) ซึ่งไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

การปลูกยอดปักช ามันฝรั่งแบบจุ่มฮอร์โมนร่วมกับระยะปลูก 10x30 เซนติเมตร ฤดูหนาวในพื้นที่ ศกล.
ชม. มีปริมาณน้ าตาล glucose เฉลี่ยมากที่สุด 7.65 oBrix ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีอ่ืน และในพ้ืนที่ 
ศวพ.ชม. ปลูกแบบไม่จุ่มออร์โมนร่วมกับระยะปลูก 10x10  10x20 และ 10x30 เซนติเมตร มีปริมาณน้ าตาล 
glucose เฉลี่ย 7.2 oBrix เท่ากัน ซึ่งไม่มีความแตกต่างกับกรรมวิธีอ่ืน แต่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับ 
การปลูกแบบจุ่มออร์โมนร่วมกับระยะปลูก 10x30 เซนติเมตร มีค่าเฉลี่ย 6.5 oBrix (ตารางที่ 6) ส่วนฤดูฝนใน
พ้ืนที่ ศกล.ชม. การปลูกแบบไม่จุ่มฮอร์โมนร่วมกับระยะปลูก 10x30 เซนติเมตร มีค่าเฉลี่ยปริมาณน้ าตาล 
glucose มากที่สุด 6.33 oBrix ซึ่งไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีอ่ืน (ตารางท่ี 6) 

13) น้ าตาล Fructose 
การปลูกยอดปักช ามันฝรั่งแบบจุ่มฮอร์โมน NAA ร่วมกับระยะปลูก 10x10 เซนติเมตร ช่วงฤดูหนาวใน

พ้ืนที่ ศวพ.ชม. มีปริมาณน้ าตาล fructose เฉลี่ยมากกว่าพ้ืนที่ ศกล.ชม. ในช่วงฤดูหนาวและฤดูฝน โดยมีค่าเฉลี่ย
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อยู่ระหว่าง 7.47-6.85 oBrix ซึ่งทุกกรรมวิธีไม่แตกต่างทางสถิติ (ตารางที่ 6) และพ้ืนที่ ศกล.ชม. ช่วงฤดูหนาวและ
ฤดูฝน มีค่าเฉลี่ยปริมาณน้ าตาล fructose อยู่ระหว่าง 6.63-7.38 และ 6.25-6.5 oBrix ตามล าดับ (ตารางที่ 6) ซึ่ง
ทุกกรรมวิธีไม่แตกต่างอย่างมีนัยสัญทางสถิติ 

การปลูกแบบจุ่มฮอร์โมน NAA ช่วงฤดูหนาวในพ้ืนที่ ศกล.ชม. มีค่าเฉลี่ยปริมาณน้ าตาล fructose มาก
ที่สุด 7.33 oBrix ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับ ปลูกแบบไม่จุ่มฮอร์โมน ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 6.93 oBrix 
(ตารางที่ 4) ส่วนในพ้ืนที่ ศวพ.ชม. การปลูกแบบไม่จุ่มฮอร์โมน มีปริมาณน้ าตาล fructose เฉลี่ยมากที่สุด 7.25 
oBrix ไม่แตกต่างทางสถิติกับ ปลูกแบบจุ่มฮอร์โมน มีค่าเฉลี่ย 7.11 oBrix (ตารางที่ 4) และช่วงฤดูฝนในพ้ืนที่ 
ศกล.ชม. การปลูกแบบไม่จุ่มฮอร์โมน มีปริมาณน้ าตาล fructose เฉลี่ยมากที่สุด 6.38 oBrix รองลงมาปลูกแบบ
จุ่มฮอร์โมน มีค่าเฉลี่ย 6.17 oBrix (ตารางท่ี 4) ซึ่งไม่มีความแตกต่างทางสถิติ  

ในพ้ืนที่ ศกล.ชม. ช่วงฤดูหนาวการใช้ระยะปลูก 10x20 เซนติเมตร มีค่าเฉลี่ยปริมาณน้ าตาล fructose 
มากที่สุด 7.2 oBrix ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับ ระยะปลูก 10x10 และ 10x30 เซนติเมตร ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 7.18 
และ 7 oBrix (ตารางที่ 5) และในพ้ืนที่ ศวพ.ชม. ระยะปลูก 10x10 เซนติเมตร มีปริมาณน้ าตาล fructose เฉลี่ย
มากที่สุด 7.38 oBrix รองลงมาระยะปลูก 10x20 และ 10x30 เซนติเมตร มีค่าเฉลี่ย 7.13 และ 7.03 oBrix 
ตามล าดับ (ตารางที่ 5) ซึ่งไม่มีความแตกต่างทางสถิติ ส่วนฤดูฝนในพ้ืนที่ ศกล.ชม. ระยะลปูก 10x30 เซนติเมตร 
มีค่าเฉลี่ยปริมาณน้ าตาล fructose มากที่สุด 6.38 oBrix ไม่แตกต่างทางสถิติกับ ระยะปลูก 10x20 และ 10x10 
เซนติเมตร ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 6.31 และ 6.14 oBrix ตามล าดับ (ตารางที่ 5) 

การปลูกยอดปักช ามันฝรั่งฤดูหนาวในพ้ืนที่ ศกล.ชม. แบบจุ่มฮอร์โมนร่วมกับระยะปลูก 10x30 
เซนติเมตร มีปริมาณน้ าตาล fructose เฉลี่ยมากที่สุด 7.38 oBrix ซึ่งไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีอ่ืน 
(ตารางที่ 6)  และในพ้ืนที่ ศวพ.ชม. ปลูกแบบจุ่มฮอร์โมนร่วมกับระยะปลูก 10x10 เซนติเมตร มีปริมาณน้ าตาล 
fructose เฉลี่ยมากที่สุด 7.47 oBrix ไม่แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีอ่ืน (ตารางที่ 6) ส่วนฤดูฝนในพ้ืนที่ ศกล.ชม. 
การปลูกแบบไม่จุ่มฮอร์โมนร่วมกับระยะปลูก 10x30 เซนติเมตร มีค่าเฉลี่ยปริมาณน้ าตาล fructose มากท่ีสุด 6.5 
oBrix ซึ่งไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีอ่ืน (ตารางท่ี 6) 

14) ต้นทุนการผลิต 
การปลูกยอดปักช ามันฝรั่งในระบบแอโรโปนิคแบบไม่จุ่มฮอร์โมน มีต้นทุนการผลิตถูกกว่าการปลูกแบบ

จุ่มฮอร์โมน NAA  1 บาทต่อโรงเรือน (พ้ืนที่ 320 ตร.ม.) เนื่องจากการตัดช ายอดมันฝรั่งจ านวน 2,450 ยอด ใช้
สาร NAA 20 มิลลิกรัมต่อน้ า 20 ลิตร เป็นเงิน 1 บาท (NAA 20 กรัม 840 บาท) ทั้งนี้ปลูกแบบไม่จุ่มฮอร์โมนและ
จุ่ม NAA ช่วงฤดูแล้งในพ้ืนที่ ศกล.ชม. มีต้นทุนการผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่ง คิดเป็น 7 บาทต่อหัว ถูกกว่าการผลิตหัว
พันธุ์มันฝรั่งในพ้ืนที่ ศวพ.ชม. ซึ่งมีต้นทุการผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่ง 11 บาทต่อหัว ซึ่งถูกกว่าร้อยละ 36  ส่วนในฤดูฝน
ในพ้ืนที่ ศกล.ชม. มีต้นทุนการผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่ง 9 บาทต่อหัว (ตารางที่ 7) ซึ่งสาเหตุที่ต้นทุนการผลิตสูงส่วน
ใหญ่จะเป็นค่าวัสดุปลูก และค่าแรงงานในการจัดการ (มาโนช, 2545) 
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ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ยการเจริญเติบโต  ผลผลิต และองค์ประกอบของผลผลิต ของยอดมันฝรั่งที่ปลูกแบบจุ่มฮอร์โมน NAA ในระบบแอโรโปนิคในฤดูหนาวและฤดูฝน ที ่ศกล.
ชม. และ ศวพ.ชม. ปี 2560-2562 

ฮอร์โมน  

การเจริญเติบโต (ซม.) เส้นผ่านศนูย์กลาง (มม.) จน.หัว/ต้น นน./ต้น จน.หัว/2.16 ตร.ม. นน./2.16 ตร.ม. จน.หัว/400 ตร.ม. นน./400 ตร.ม. 

60 วัน 60 วัน (หัว) (กรัม) (หัว) (กก.) (หัว) (กก.) 

ฤดูหนาว ฤดูฝน ฤดูหนาว ฤดูฝน ฤดูหนาว ฤดูฝน ฤดูหนาว ฤดูฝน ฤดูหนาว ฤดูฝน ฤดูหนาว ฤดูฝน ฤดูหนาว ฤดูฝน ฤดูหนาว ฤดูฝน 
ศกล.
ชม. 

ศวพ.
ชม. 

ศกล.
ชม. 

ศกล.
ชม. 

ศวพ.
ชม. 

ศกล.
ชม. 

ศกล.
ชม. 

ศวพ.
ชม. 

ศกล.
ชม. 

ศกล.
ชม. 

ศวพ.
ชม. 

ศกล.ชม. 
ศกล.
ชม. 

ศวพ.
ชม. 

ศกล.
ชม. 

ศกล.
ชม. 

ศวพ.
ชม. 

ศกล.
ชม. 

ศกล.
ชม. 

ศวพ.
ชม. 

ศกล.
ชม. 

ศกล.
ชม. 

ศวพ.
ชม. 

ศกล.
ชม. 

ไม่จุ่ม 17.3 47.5 b 49.1 3.8 3.6 4.3 6 3 6 65.7 25.4 143.4 b 202 197 139 2.79  3.51 a 2.04 33,719 36,409 25,656 483 650 a 377 
จุ่ม NAA   17.2 50.6 a 53.2 3.9 3.6 4.5 6 3 5 56.3 21.3 207.6 a 201 209 120 2.26 2.76 b 2.29 33,572 38,665 22,087 394 510 b 421 
F-test ns * ns ns ns ns ns ns ns ns ns * ns ns ns ns * ns ns ns ns ns * ns 
%cv 4.5 3.6 4.5 4.5 3.6 4.5 4.5 3.6 4.5 4.5 3.6 4.5 4.5 3.6 4.5 4.5 3.6 4.5 4.5 3.6 4.5 4.5 3.6 4.5 

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันไม่มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี  DMRT 
 
ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ยการเจริญเติบโต  ผลผลิต และองค์ประกอบของผลผลิต ของยอดมันฝรั่งที่ปลูกโดยใช้ระยะปลูกที่แตกต่างกันในระบบแอโรโปนิคในฤดูหนาวและฤดูฝน 

ที ่ศกล.ชม. และ ศวพ.ชม. ปี 2560-2562 

ระยะปลูก  

การเจริญเติบโต (ซม.) เส้นผ่านศนูย์กลาง (มม.) จน.หัว/ต้น นน./ต้น จน.หัว/2.16 ตร.ม. นน./2.16 ตร.ม. จน.หัว/400 ตร.ม. นน./400 ตร.ม. 
60 วัน 60 วัน (หัว) (กรัม) (หัว) (กก.) (หัว) (กก.) 

ฤดูหนาว ฤดูฝน ฤดูหนาว 
ฤดู
ฝน 

ฤดูหนาว 
ฤดู
ฝน 

ฤดูหนาว ฤดูฝน ฤดูหนาว ฤดูฝน ฤดูหนาว ฤดูฝน ฤดูหนาว ฤดูฝน ฤดูหนาว ฤดูฝน 

ศกล.
ชม. 

ศวพ.
ชม. 

ศกล.
ชม. 

ศกล.
ชม. 

ศวพ.
ชม. 

ศกล.
ชม. 

ศกล.
ชม. 

ศวพ.
ชม. 

ศกล.
ชม. 

ศกล.
ชม. 

ศวพ.
ชม. 

ศกล.
ชม. 

ศกล.
ชม. 

ศวพ.
ชม. 

ศกล.
ชม. 

ศกล.
ชม. 

ศวพ
.ชม. 

ศกล.
ชม. 

ศกล.ชม. 
ศวพ.
ชม. 

ศกล.ชม. 
ศกล.
ชม. 

ศว
พ.
ชม. 

ศกล.
ชม. 

10x10 cm 19.1 a 52.5 a 51.3 3.7 3.6 4.3 6 3 6 a 61.9 21.8 152.8 266 a 202 147 a 3.1 a 3.1 2.15 45,175 a 37,493 27,147 a 542 a 577 397 

10x20 cm 16.6 b 48.4 ab 51.3 4.0 3.6 4.6 7 3 5 b 61.8 23.2 183.8 196 b 193 131 a 2.7 a 3.0 2.24 32,578 b 35,702 24,190 a 472 a 563 410 

10x30 cm 16.2 b 46.1 b 50.8 3.9 3.6 4.4 6 3 5 b 59.4 25.1 189.9 143 c 213 110 b 1.8 b 3.2 2.11 23,184 c 39,416 20,278 b 302 b 601 390 

F-test * * ns ns ns ns ns ns * ns ns ns * ns * * ns ns  *  ns * * ns ns 

%cv 3.8 3.6 3.8 3.8 3.6 3.8 3.8 3.6 3.8 3.8 3.6 3.8 3.8 3.6 3.8 3.8 3.6 3.8 3.8 3.6 3.8 3.8 3.6 3.8 
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 หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันไม่มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี  DMRT 
 

 ตารางท่ี 3 ค่าเฉลี่ยการเจริญเติบโต  ผลผลิต และองค์ประกอบของผลผลิต ของยอดมันฝรั่งที่ปลูกแบบจุ่มฮอร์โมน NAA ร่วมกับการใช้ระยะปลูกท่ีแตกต่างกัน ในระบบ
แอโรโปนิคในฤดูหนาวและฤดูฝน ที ่ศกล.ชม. และ ศวพ.ชม. ปี 2560-2562 

ฮอร์โมน ระยะปลูก  

การเจริญเติบโต (ซม.) เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) จน.หัว/ต้น นน./ต้น จน.หัว/2.16 ตร.ม. นน./2.16 ตร.ม. จน.หัว/400 ตร.ม. นน./400 ตร.ม. 
60 วัน 60 วัน (หัว) (กรัม) (หัว) (กก.) (หัว) (กก.) 

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

ศกล.ชม. ศวพ.ชม. 
ศกล.
ชม. 

ศกล.
ชม. 

ศวพ.
ชม. 

ศกล.
ชม. 

ศกล.
ชม. 

ศวพ.ชม. 
ศกล.
ชม. 

ศกล.
ชม. 

ศวพ.ชม. ศกล.ชม. 
ศกล.
ชม. 

ศวพ.
ชม. 

ศกล.
ชม. 

ศกล.
ชม. 

ศวพ.
ชม. 

ศกล.
ชม. 

ศกล.ชม. ศวพ.ชม. ศกล.ชม. 
ศกล.
ชม. 

ศวพ.
ชม. 

ศกล.
ชม. 

ไม่จุ่ม 10x10 cm 19 a 49.4 b 49.7 3.5 3.6 4.1 5 b 3 b 7 a 64.1 22.2 b 148.4 b 262 
a 

179 177 
a 

3.42 
a 

3.38 
a 

2.15 44,894 
a 

33,170 32,685 
a 

591 
a 

620 
a 

398 

 10x20 cm 16.2 ab 47.6 b 49.0 4.0 3.6 4.6 6 ab 3.5 ab 5 ab 64.5 25.6 ab 135.9 b 197 
b 

190 135 
b 

3 ab 3.52 
a 

2.13 32,578 
b 

35,229 24,965 
b 

521 
ab 

654 
a 

390 

 10x30 cm 16.8 ab 45.4 b 48.5 3.9 3.6 4.2 6 ab 4 a 5 ab 68.5 28.5 a 145.9 b 146 
b 

220 105 
b 

2 bc 3.63 
a 

1.85 23,686 
b 

40,827 19,317 
b 

338 
bc 

675 
a 

342 

จุ่ม 
NAA 

10x10 cm 19.2 a 55.8 a 52.9 3.9 3.6 4.5 6 ab 3.3 ab 6 ab 59.6 21.4 b 157.2 b 270 
a 

226 117 
b 

2.83 
ab 

2.88 
ab 

2.15 45,456 
a 

41,817 21,609 
b 

492 
ab 

533 
ab 

396 

 10x20 cm 17 ab 49.2 b 53.6 4.0 3.7 4.5 7 a 3.2 ab 5 ab 59.1 20.8 b 231.7 a 194 
b 

195 127 
b 

2.42 
abc 

2.55 
b 

2.35 32,579 
b 

36,174 23,415 
b 

423 
abc 

471 
b 

431 

 10x30 cm 15.6 b 46.8 b 53.1 3.8 3.7 4.6 6 ab 3 b 4 b 50.2 21.6 b 233.9 a 140 
b 

205 115 
b 

1.6 c 2.83 
ab 

2.38 22,682 
b 

38,004 21,238 
b 

267 
c 

526 
ab 

438 

F-test * * ns ns ns ns * * * ns * * * ns * * * ns * ns * * * ns 

%cv 9.1 8.3 5.7 9.2 5.1 14.0 18.2 18.6 21.1 16.2 15.9 22.7 16.1 20.6 11.5 25.0 17.5 12.9 17.9 20.5 11.6 26.3 17.5 13.8 

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันไม่มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี  DMRT 
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ตารางท่ี 4 ค่าเฉลี่ยคุณภาพผลผลิต ของยอดมันฝรั่งที่ปลูกแบบจุ่มฮอร์โมน NAA ในระบบแอโรโปนิคในฤดูหนาวและฤดูฝน ที่ ศกล.ชม. และ ศวพ.ชม. ปี 2560-2562 

ฮอร์โมน  

%แป้ง ความแน่นเนื้อ กรดมาลิก TSS  sucrose  glucose Fructose  
(%) (N) (%) (oBrix) (oBrix) (oBrix) (oBrix) 

ฤดูหนาว ฤดูฝน ฤดูหนาว ฤดูฝน ฤดหูนาว ฤดูฝน ฤดูหนาว ฤดูฝน ฤดูหนาว ฤดูฝน ฤดูหนาว ฤดูฝน ฤดูหนาว ฤดูฝน 
ศกล.
ชม. 

ศวพ.
ชม. 

ศกล.
ชม. 

ศกล.
ชม. 

ศวพ.
ชม. 

ศกล.
ชม. 

ศกล.
ชม. 

ศวพ.
ชม. 

ศกล.
ชม. 

ศกล.
ชม. 

ศวพ.
ชม. 

ศกล.
ชม. 

ศกล.
ชม. 

ศวพ.
ชม. 

ศกล.
ชม. 

ศกล.
ชม. 

ศวพ.
ชม. 

ศกล.
ชม. 

ศกล.
ชม. 

ศวพ.
ชม. 

ศกล.
ชม. 

ไม่จุ่ม 17.6 14.6 14.4 51.0 51.0 39.7 1.98 1.23 a 1.40 7.38 6.69 6.35 6.32 6.91 6.28 7.11 7.19 a 6.23 6.93 7.25 6.38 
จุ่ม NAA   17.5 14.6 14.2 49.5 51.0 39.8 2.01 1.14 b 1.32 7.61 6.80 6.13 6.90 6.82 6.15 7.55 6.63 b 6.03 7.33 7.11 6.17 
F-test ns ns ns ns ns ns ns * ns ns ns ns ns ns ns ns * ns ns ns ns 
%cv 4.5 3.6 4.5 4.5 3.6 4.5 4.5 3.6 4.5 4.5 3.6 4.5 4.5 3.6 4.5 4.5 3.6 4.5 4.5 3.6 4.5 

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันไม่มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี  DMRT 

 
ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยคุณภาพผลผลิต ของยอดมันฝรั่งที่ปลูกโดยใช้ระยะปลูกที่แตกต่างกันในระบบแอโรโปนิคในฤดูหนาวและฤดูฝน ที่ ศกล.ชม. และ ศวพ.ชม. ปี 2560-

2562 

ระยะปลูก  

%แป้ง ความแน่นเนื้อ กรดมาลิก TSS  sucrose  glucose Fructose  
(%) (N) (%) (oBrix) (oBrix) (oBrix) (oBrix) 

ฤดหูนาว ฤดูฝน ฤดูหนาว ฤดูฝน ฤดูหนาว ฤดูฝน ฤดูหนาว ฤดูฝน ฤดูหนาว ฤดูฝน ฤดูหนาว ฤดูฝน ฤดูหนาว ฤดูฝน 
ศกล.
ชม. 

ศวพ.
ชม. 

ศกล.
ชม. 

ศกล.
ชม. 

ศวพ.
ชม. 

ศกล.
ชม. 

ศกล.
ชม. 

ศวพ.
ชม. 

ศกล.
ชม. 

ศกล.
ชม. 

ศวพ.
ชม. 

ศกล.
ชม. 

ศกล.
ชม. 

ศวพ.
ชม. 

ศกล.
ชม. 

ศกล.
ชม. 

ศวพ.
ชม. 

ศกล.
ชม. 

ศกล.
ชม. 

ศวพ.
ชม. 

ศกล.
ชม. 
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10x10 cm 17.5 14.7 14.3 51.0 53.5 42.1 2.14 1.10 1.35 7.63 6.92 6.16 6.68 7.03 6.14 7.35 7.01 6.09 7.18 7.38 6.14 

10x20 cm 17.5 14.7 14.3 50.3 49.4 38.2 1.98 1.16 1.35 7.45 6.70 6.23 6.68 6.85 6.18 7.36 6.87 6.11 7.20 7.13 6.31 

10x30 cm 17.6 14.4 14.3 49.4 50.2 39.0 1.88 1.13 1.38 7.41 6.62 6.33 6.48 6.73 6.33 7.28 6.85 6.19 7.00 7.03 6.38 

F-test ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns 
%cv 3.8 3.6 3.8 3.8 3.6 3.8 3.8 3.6 3.8 3.8 3.6 3.8 3.8 3.6 3.8 3.8 3.6 3.8 3.8 3.6 3.8 

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันไม่มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี  DMRT 

 
 
ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ยคุณภาพผลผลิต ของยอดมันฝรั่งที่ปลูกแบบจุ่มฮอร์โมน NAA ร่วมกับการใช้ระยะปลูกท่ีแตกต่างกัน ในระบบแอโรโปนิค ในฤดูหนาวและฤดูฝน ที ่ศกล.

ชม. และ ศวพ.ชม. ปี 2560-2562 

ฮอร์โมน ระยะปลูก  

%แป้ง ความแน่นเนื้อ กรดมาลิก TSS  sucrose  glucose Fructose  
(%) (N) (%) (oBrix) (oBrix) (oBrix) (oBrix) 

ฤดูหนาว ฤดูฝน ฤดูหนาว 
ฤดู
ฝน 

ฤดูหนาว 
ฤดู
ฝน 

ฤดูหนาว 
ฤดู
ฝน 

ฤดูหนาว ฤดูฝน ฤดูหนาว 
ฤดู
ฝน 

ฤดูหนาว 
ฤดู
ฝน 

ศกล.
ชม. 

ศวพ.
ชม. 

ศกล.
ชม. 

ศกล.
ชม. 

ศวพ.
ชม. 

ศกล.
ชม. 

ศกล.
ชม. 

ศวพ.
ชม. 

ศกล.
ชม. 

ศกล.
ชม. 

ศวพ.
ชม. 

ศกล.
ชม. 

ศกล.
ชม. 

ศวพ.
ชม. 

ศกล.
ชม. 

ศกล.
ชม. 

ศวพ.
ชม. 

ศกล.
ชม. 

ศกล.
ชม. 

ศวพ.
ชม. 

ศกล.
ชม. 

ไม่จุ่ม 10x10 cm 17.4 14.7 14.3 51.8 54.0 43.0 2.13 1.20 1.38 7.43 6.83 6.30 6.45 6.88 6.33 7.25 7.2 a 6.18 7.05 7.30 6.30 
 10x20 cm 17.7 14.7 14.4 52.3 49.0 37.4 2.03 1.23 1.33 7.38 6.62 6.30 6.45 6.95 6.13 7.18 7.2 a 6.18 7.10 7.23 6.35 
 10x30 cm 17.7 14.5 14.4 48.9 50.2 38.6 1.80 1.18 1.50 7.35 6.62 6.45 6.05 6.90 6.38 6.90 7.2 a 6.33 6.63 7.22 6.50 
จุ่ม 
NAA 

10x10 cm 17.6 14.8 14.3 50.3 53.0 41.2 2.15 1.00 1.33 7.83 7.00 6.03 6.90 7.17 5.95 7.45 6.8 ab 6.00 7.30 7.47 5.98 
10x20 cm 17.4 14.8 14.2 48.3 49.9 39.0 1.93 1.08 1.38 7.53 6.78 6.15 6.90 6.75 6.23 7.55 6.6 ab 6.05 7.30 7.02 6.28 
10x30 cm 17.5 14.2 14.1 49.9 50.2 39.3 1.95 1.08 1.25 7.48 6.62 6.20 6.90 6.55 6.28 7.65 6.5 b 6.05 7.38 6.85 6.25 

F-test ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns * ns ns ns ns 
%cv 0.8 3.0 1.6 7.1 9.8 10.9 14.9 16.8 9.4 6.2 5.0 4.8 9.1 7.8 4.5 8.1 8.2 5.2 7.8 8.5 4.6 
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หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันไม่มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี  DMRT 
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ตารางท่ี 7 ต้นทุนการผลิตมันฝรั่งในระบบแอโรโปนิคที่ปลูกแบบไม่จุ่มฮอร์โมน และจุ่มฮอร์โมน NAA ในฤดูหนาว
และฤดูฝน ที่ ศกล.ชม. และ ศวพ.ชม. ปี 2560-2562 

รายการ 

ต้นทุนการผลิตมันฝรั่ง (บาท/ โรงเรือน) 
ฤดูหนาว ฤดูฝน 

ศกล.ชม. ศวพ.ชม. ศกล.ชม. 
ไม่จุ่ม

ฮอร์โมน 
จุ่ม

ฮอร์โมน 
ไม่จุ่ม

ฮอร์โมน 
จุ่ม

ฮอร์โมน  
ไม่จุ่ม

ฮอร์โมน 
จุ่ม 

ฮอร์โมน  
1. ต้นทุนผันแปร 34,418 34,419 43,514 43,515 32,818 32,819 
   1.1 ค่าแรงงานเตรียมโรงเรือน ดูแลรักษา 

และเก็บเกี่ยว (ปี 56-57 ค่าแรง 200 
บ./คน/วัน, ปี 58-62 ค่าแรงงาน 
300 บ./คน/วัน) 

16,950 16,950 4,986 4,986 16,950 16,950 

   1.2 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ (ชุดตรวจสอบ
ไวรัสและแบคทีเรีย) 

1,200 1,200 600 600 1,200 1,200 

   1.3 ค่าวัสดุการเกษตร 12,243 12,244 27,814 27,815 10,643 10,644 
      1) ค่าอุปกรณ์การเกษตร  500 500 20,232 20,232 500 500 
      2) ค่าต้นปักช า จ านวน 4,900 ยอด (ปี 

57-60 1 บ./ยอด) 
2,450 2,450 2,450 2,450 2,450 2,450 

      3) ค่าฮอร์โมน NAA - 1 - 1 - 1 
      4) ค่าปุ๋ยระบบแอโรโปนิค 7,973 7,973 4,578 4,578 7,973 7,973 
      5) ค่าสารปราบวัชพืชและศัตรูพืช 1,320 1,320 1,779 1,779 945 945 
   1.4 ค่าซ่อมแซมโรงเรือน 3,250 3,250 10,000 10,000 3,250 3,250 
   1.5 ค่าไฟฟ้า  525 525 114 114 525 525 
   1.6 อ่ืนๆ (กาวกับดักแมลง ฯ) 250 250 - - 250 250 
รวมต้นทุนผันแปร (บาท) 34,418 34,419 43,514 43,515 32,818 32,819 
ผลผลิต (หัว/โรงเรือน) 4,915 4,915 4,000 4,000 3,847 3,847 
ต้นทุนหัวพันธุ์ (บาท/หัว) 7 7 11 11 9 9 

 

หมายเหตุ:  1 โรงเรือน ขนาด 16x20 เมตร พื้นที่ 320 ตร.ม. 
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9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

การปักช ายอดมันฝรั่งในระบบแอโรโปนิคช่วงฤดูหนาวในพ้ืนที่ ศกล.ชม. และ ศวพ.ชม. การปลูกแบบจุ่ม

ฮอร์โมน NAA นาน 15 นาที ร่วมกับระยะปลูก 10x10 เซนติเมตร มีจ านวนหัวเฉลี่ยต่อพ้ืนที่ปลูก 400 ตาราง

เมตร มากที่สุด โดยในพ้ืนที่ ศกล.ชม. มีจ านวนหัวเฉลี่ย 45,456 หัว ส่วน ศวพ.ชม. มีจ านวนหัวเฉลี่ย 41,817 หัว 

และในฤดูฝนการปลูกแบบไม่จุ่มฮอร์โมนร่วมกับระยะปลูก 10x10 เซนติเมตร มีจ านวนหัวเฉลี่ยต่อพ้ืนที่ปลูก 400 

ตารางเมตร มากท่ีสุด 32,685 หัว ส่วนต้นทุนการผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่ง การปลูกแบบไม่จุ่มฮอร์โมนและจุ่มฮอร์โมน 

NAA ช่วงฤดูหนาวในพ้ืนที่ ศกล.ชม. มีต้นทุนการผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่งถูกกว่าการผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่งในพ้ืนที่ ศวพ.

ชม. และฤดูฝนพ้ืนที่ ศกล.ชม. คิดเป็น 7 บาทต่อหัว ดังนั้นการปลูกแบบจุ่มฮอร์โมน NAA ร่วมกับระยะปลูก 

10x10 เซนติเมตร เหมาะส าหรับการผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่งในระบบแอโรโปนิคในฤดูหนาว และการปลูกแบบไม่จุ่ม

ฮอร์โมนร่วมกับระยะปลูก 10x10 เซนติเมตร เหมาะส าหรับการผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่งในฤดูฝน 

 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

1. การทดสอบอิทธิพลของ NAA และระยะปลูกที่เหมาะสมส าหรับการผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่งชั้น pre-basic 
seed (G0) ในระบบแอโรโปนิค จะก่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านสังคม ท าให้เกษตรกรในพ้ืนที่ภาคเหนือ
และตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ใช้หัวพันธุ์มันฝรั่งที่มีคุณภาพ ราคาถูก และปลอดโรค  

2. สามารถน าเทคโนโลยีที่ได้ถ่ายทอดสู่เกษตรกร สหกรณ์ผู้ปลูกมันฝรั่ง บริษัทผู้ประกอบการแปรรูปมันฝรั่ง 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจในการผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่ง และยังเป็นการ

พัฒนาด้านการเกษตร ช่วยส่งเสริมการผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่ง เพื่อลดการน าเข้า 

 

11. ค าขอบคุณ  

งานวิจัยอิทธิพลของ NAA และระยะปลูกที่เหมาะสมส าหรับการผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่งชั้น pre-basic seed 

(G0) ในระบบแอโรโปนิค ส าเร็จได้ด้วยความช่วยเหลือของฝ่ายบริหาร ที่อ านวยความสะดวกในการด าเนินงานวิจัย 

รวมทั้งทีมงานวิจัยมันฝรั่ง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของ ศกล.ชม. และ ศวพ.ชม. ที่ช่วยปฏิบัติงานวิจัยดังกล่าวจน

ส าเร็จลงได้ด้วยดี 

 

12. เอกสารอ้างอิง  

ธีรพงศ์ ชมใจ. 2538. ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโต ชนิดของกิ่ง และเวลาในการตัดช าต่อการเกิดรากของกิ่ง
ตัดช าจ าปี. ปัญหาพิเศษปริญญาตรี, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
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13. ภาคผนวก 

  
(ก) ต้นอ่อนมันฝรั่งอายุ 30 วัน ณ ศกล.ชม. (ข) ต้นอ่อนมันฝรั่งก่อนน าปลูก ณ ศกล.ชม. 

  



28 
 

(ค) ปลูกต้นอ่อนในโรงเรือนกันแมลง ณ ศกล.ชม. (ง) ทาสีแผ่นโฟมให้เกิดความทึบ ณ ศวพ.ชม. 

  
(จ) ติดตั้งระบบน้ าบนหลังคาโรงเรือน ณ ศวพ.ชม. (ฉ) ท าความสะอาดโรงเรือน ณ ศวพ.ชม. 
ภาพที่ 1 ปลูกต้นแม่พันธุ์ส าหรับตัดปักช าในระบบแอโรโปนิค และเตรียมโรงเรือนส าหรับการทดลอง ณ ศกล.ชม. 

(ขุนวาง) และ ศวพ.ชม. ปี 2560-2562 (ก-ฉ) 

  
(ก) ต้นมันฝรั่งในโรงเรือนกันแมลงอายุ 30 วัน ณ ศกล.ชม. (ข) ต้นแม่พันธุ์มันฝรั่งส าหรับตัดช า ณ ศกล.ชม. 

  
(ค) การตัดช าต้นแม่พันธุ์มันฝรั่ง ณ ศกล.ชม. (ง) การตัดแต่งต้นแม่พันธุ์ปลูกในระบบแอโรโปนิค 



29 
 

  
(จ) ลักษณะยอดปักช า ณ ศกล.ชม. (ฉ) ปลูกยอดปักช าในระบบแอโรโปนิค ณ ศกล.ชม. 

  
(ช) ระยะปลูก 10x10 เซนติเมตร (ซ) ระยะปลูก 10x20 เซนติเมตร 

  
(ฌ) ระยะปลูก 10x30 เซนติเมตร (ญ) ต้นอ่อนมันฝรั่งในระบบแอโรโปนิคอายุ 30 วัน 
ภาพที่ 2 ด าเนินการปลูก และดูแลรักษาต้นมันฝรั่งในระบบแอโรโปนิค ณ ศกล.ชม. (ขุนวาง) และ ศวพ.ชม. ปี 

2560-2562 (ก-ญ) 
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(ก) หัวพันธุ์มันฝรั่งในระบบแอโรโปนิค ณ ศกล.ชม. (ข) เก็บเกี่ยวผลผลิตมันฝรั่ง ณ ศกล.ชม. 

  
(ค) หัวพันธุ์มันฝรั่ง ณ ศกล.ชม. (ง) บรรจุใส่กระสอบ 
ภาพที่ 3 เก็บเกี่ยวผลผลิตมันฝรั่ง ณ ศกล.ชม. (ขุนวาง) ปี 2560-2562 (ก-ง) 

  
(ก) วัดเปอร์เซ็นต์แป้งหัวมันฝรั่ง (ข) วัดความแน่นเนื้อหัวมันฝรั่ง 
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(ค) อุปกรณ์ส าหรับวัดคุณภาพผลผลิต (ง) เครื่องวัดปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ (TSS) 

  
(จ) เครื่องวัดปริมาณน้ าตาลซูโครส (ฉ) เครื่องวัดปริมาณน้ าตาลกลูโคส 

  
(ช) เครื่องวัดปริมาณน้ าตาลฟรักโทส (ซ) เครื่องวัดปริมาณกรดมาลิก 
ภาพที่ 3 การตรวจสอบคุณภาพผลผลิตมันฝรั่ง ณ ศกล.ชม. (แม่เหียะ) ปี 2560-2562 (ก-ซ) 
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ตารางผนวกที่ 1 สูตรปุ๋ยและปริมาณที่ใช้ในการผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่ง G0 ในระบบแอโรโปนิค ช่วงเริ่มปลูก-1.5 
เดือน (ดัดแปลงจาก Kim, 2014) 

ล าดับ
ที ่

สูตรปุ๋ย  ปริมาณปุ๋ยปรับค่า EC/น้ า 

  100 ลิตร 200 ลิตร 

 
A (ผสมรวมกันถังเดียว)    

1 Ca (NO3)2 (15-0-0 ) (แคลเซียมไนเตรท)  23.75 กก. 47.5 กก. 
2 Fe-EDTA (เหล็กดีเลท)  550 ก. 1.1 กก. 

 B (ผสมรวมกันถังเดียว)    

3 KNO3 (13-0-46) (โพแทสเซียมไนเตรท)  20.25 กก. 40.5 กก. 
4 NH4H2PO4 (12-60-0)  

(โมโนแอมโมเนียมฟอสเฟต) 
 3.875 กก. 7.75 กก. 

5 MgSO4 (0-0-0 + 16) (แมกนีเซียมซัลเฟต)  12.5 กก. 25 กก. 

 C (ผสมรวมกันถังเดียว)    

6 H3BO3 (บอริกแอซิด)  70 ก. 140 ก. 
7 ZnSO4 (ซิงค์ซัลเฟต)  5 ก. 10 ก. 
8 MnSO4 (แมงกานิสซัลเฟต)  50 ก. 100 ก. 
9 CuSO4 (คอปเปอร์ซัลเฟต)  2 ก. 4 ก. 
10 (NH4)6Mo7O24 (แอมโมเนียมโมลิปเดต)  0.5 ก. 1 ก 

หมายเหตุ: 1. เตรียมปุ๋ย A, B และ C ในถัง 200 ลิตร เวลาตักใช้ต้องต้องใส่ปุ๋ยจากถัง A:B:C อัตรา 2:3:1  รวมในถังผสม แล้วค่อย
ใส่ลงไปในถังใหญ่ 2,000 ลิตร ผสมสารให้เข้ากัน 

 2. การปรับค่า EC ทุก 0.1 ms/cm ต้องใช้ปุ๋ยจากถัง A + B + C รวมกัน 1 ลิตร 
 3. ช่วงปลูก -1.5 เดือน  ค่า EC = 0.2-1.7 ms/cm  อัตราปุ๋ย A:B:C = 2:3:1 (เร่งต้น) 
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 4. ต้องวัดค่า EC ในถัง 2,000 ลิตร ก่อนปรับค่า EC ทุกวัน  และค่า pH ที่เหมาะสม = 5.5-6.5 
 5. การปลูกมันฝรั่ง 1 crop ต้องผสมปุย๋ A B และ C ในถัง 200 ลิตร จ านวน 1 ครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางผนวกท่ี 2 สูตรปุ๋ยและปริมาณที่ใช้ในการผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่ง G0 ในระบบแอโรโปนิค ช่วงอายุ 1.5 เดือน-

เก็บเก่ียว (ดดัแปลงจาก Otazu, 2010; Kim, 2014 และสนอง, 2557) 
ล าดับที่ สูตรปุ๋ย  ปริมาณปุ๋ยปรับค่า 

EC/น้ า 200 ลิตร 

 
A (ผสมรวมกันถังเดียว)   

1 Ca(NO3)2 (15-0-0 ) (แคลเซียมไนเตรท)  2.36 กก. 
2 Fe-EDTA (เหล็กคีเลท)  234 ก. 

 B (ผสมรวมกันถังเดียว)   

3 KNO3 (13-0-46) (โพแทสเซียมไนเตรท)  5 กก. 
4 KH2PO4 (0-52-34) (โมโนโพแทสเซียม

ฟอสเฟต) 
 7.75 กก. 

5 MgSO4 (0-0-0 + 16) (แมกนีเซียม
ซัลเฟต) 

 5 กก. 

6 Urea (46-0-0) (ยูเรีย)  780 ก. 
7 K2SO4 (0-0-50) (โพแทสเซียมซัลเฟต)  1.720 กก. 

 C (ผสมรวมกันถังเดียว)   

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

หมายเหตุ: 1. เตรียมปุ๋ย A, B และ C ในถัง 200 ลิตร เวลาตักใช้ต้องต้องใส่ปุ๋ยจากถัง A:B:C รวมในถังผสม แล้วค่อยใส่ลงไปในถัง
ใหญ่ 2,000 ลิตร ผสมสารให้เข้ากัน ความเข้มข้นปุ๋ยดังนี้ 
ช่วง 1.5-2 เดือน  ค่า EC = 1.5-1.7 ms/cm อัตราปุ๋ย A:B:C = 2:4:1 (เร่งไหล) 
ช่วง 2-3 เดือน    ค่า EC = 1.7-2.1 ms/cm  อัตราปุ๋ย A:B:C = 2:3:1 (เร่งหัว) 

 2. ต้องวัดค่า EC ในถัง 2,000 ลิตร ก่อนปรับค่า EC ทุกวัน  และค่า pH ที่เหมาะสม = 5.5-6.5 
 3. การปลูกมันฝรั่ง 1 crop ต้องผสมปุย๋ A และ B ในถัง 200 ลิตร จ านวน 9 ครั้ง ส่วนปุ๋ย C ผสม 8 ครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางผนวกท่ี 3 ช่วงเวลาการให้น้ า, ค่า pH และ EC ในแต่ละช่วงการเจริญเติบโตหลังย้ายปลูกของการผลิตหัว

พันธุ์มันฝรั่ง G0 ในระบบ Aeroponic (ดัดแปลงจาก Kim, 2014) 

ช่วงการ
เจริญเติบโต 

วันหลังจาก
ย้ายปลูก 

กลางวัน-กลางคืน pH EC 
พ่นน้ า (วินาที) หยุด (นาที) 

สร้างราก 1-7 (น้ าเปล่า) 120 3  0.20 

 
8-15 120 4  0.88 

 
16-19 120 8  1.22 

สร้างไหล 20-24 120 10 5.5-6.5 1.72 

 
25-35 120 15  1.50 

สร้างหัว (ช่วงแรก) 36-45 90 40  0.86 

เร่งหัว 46-90 90 90  0.93 
หมายเหตุ:   1. ค่า pH ที่เหมาะสม = 5.5-6.5  
      2. อุณหภูมิควบคุมที่เหมาะสมภายในโรงเรือน และอุณหภูมิน้ า = 18-25OC 

     3. ค่า EC ของน้ ามีค่า = 0.2 mS/cm 
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