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บทคัดย่อ  

อิทธิพลของระดับความเข้มและชนิดของตาข่ายพรางแสงที่มีผลต่อการผลิตต้นปักช ามันฝรั่งชั้น 

Pre-basic seed (G0) ในระบบไฮโดรโพนิค   ด าเนินการทดสอบที่ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุน

วาง) จ.เชียงใหม่ ปี 2560-2561 ในช่วงฤดูฝน วางแผนการทดลองแบบ 2x4 Factorial in RCBD 

ประกอบด้วย 2 ปัจจัย ประกอบด้วย ปัจจัยที่ 1 คือ ระดับความเข้มแสง ได้แก่ 1) 50% 2) 70% และ 

ปัจจัยที่ 2 คือ สีของตาข่ายพรางแสง ได้แก่ 1) สีด า  2) สีบรอนซ์ 3)  สีเขียว  4)  สีน้ าเงิน โดยเตรี ยม

แปลงปลูกขนาด 0.6x12 เมตร ใช้ระยะปลูก 10x10 เซนติเมตร ตาข่ายพรางแสงสีเขียว 70%  มีการ

เจริญเติบโตด้านความสูงเฉลี่ย เส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย และจ านวนข้อเฉลี่ยมากที่สุด  39.70 เซนติเมตร 

4.66 มิลลิเมตร และ 9.27 ข้อ ตามล าดับ เมื่อต้นต้นอ่อนมันฝรั่งมีอายุได้ 45  วัน หรือเมื่อต้นอ่อน



เจริญเติบโตมีใบ 5-6 ใบ ด าเนินการตัดต้นปักช าน าไปปักช าขยายพันธุ์ต่อเป็นต้นแม่พันธุ์ (G0) ในระบบ 

Aeroponic หรือในวัสดุปลูก  พบว่า ตาข่ายพรางแสงสีด า 50% มีแนวโน้มให้จ านวนยอดในการตัดปักช า

เฉลี่ยมากท่ีสุด คือ 211.33 ยอด ส่วนการเกิดโรคใบไหม้ ตาข่ายพรางแสงสีบรอนซ์ 70 % มีการเกิดโรคใบ

ไหม้เฉลี่ยร้อยละ 2.99  ในการผลิตต้นปักช ามันฝรั่งในระบบไฮโดรโพนิค ตั้งแต่เริ่มปลูกควรมีการพราง

แสงให้กับต้นเนื้อเยื่อมันฝรั่ง และควรมีการพรางแสง ไม่เกิน 15 วันหลังปลูก จากนั้นควรให้แสงเต็มท่ี  

ค าส าคัญ: ต้นแม่พันธุ์, ต้นปักช า, ไฮโดรโพนิค, แอโรโพนิค, มันฝรั่ง 

 

Abstract   

Influence of Light intensity levels and types of the mesh on the potato 

production of stem cuttings. Pre-basic seed (G0) in hydroponic systems was Conducted 

tests in rainy season at the Chiang Mai Royal Agricultural Research Center (CMRARC), 

Khun Wang, Chiang Mai, 2017-2018. The experiment was designed 2x4 Factorial  in RCBD 

to consist of Light intensity levels is 1) 50% 2) 70% and types of the mesh 1) black, 2) 

bronze, 3) green, 4) blue. By preparing plot size of 0.6x12 meters using a planting 

distance of 10x10 cm. Green mesh light 70%, with average growth average diameter And 

the average number of article is 39.70 cm. 4.66 mm. and 9.27 article respectively. Black 

mesh light 50% tendency for the number of stem cuttings to be cut is the highest 

211.33 shoots and Bronze mesh light 70% with an average of 2.99% of late blight 

disease in potato. The planting on the production of potato cuttings in hydroponic 

systems. Since planting, there should be types of the mesh for the potato tissue and the 

light intensity should be more than 15 days after planting.  

Keywords:  Mother plants, stem cuttings, hydroponics, aeroponic, potato. 

 

5. ค าน า 

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

อยู่ในอันดับที่สี่ของโลกรองจาก ข้าว  ข้าวสาลี และข้าวโพด มันฝรั่งไม่ใช่พืชอาหารหลักของประเทศไทย 

แต่มีความส าคัญในด้านเป็นพืชอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าหลายพันล้านบาท จัดเป็นพืชที่ท ารายได้สูงให้กับ

เกษตรกรในเขตภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ คือ มีรายได้ต่อไร่เฉลี่ยอยู่ระหว่าง 15,000 -25,000 

บาท จังหวัดที่มีการปลูกมันฝรั่งมากที่สุด คือ จ. เชียงใหม่ รองลงมาได้แก่ จ. ตาก ล าพูน เชียงราย พะเยา 



ล าปาง เพชรบูรณ์ และบางพ้ืนที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จ. หนองคาย สกลนคร เลย และ

นครพนม พื้นที่เพาะปลูกมันฝรั่งในปี 2559 มีพ้ืนที่ 43,819 ไร่ เป็นมันฝรั่งพันธุ์โรงงาน  39,692 ไร่ พันธุ์

บริโภคสด 4,127 ไร่ ผลผลิตรวม 142,303 ตัน เป็นมันฝรั่งพันธุ์โรงงาน 129,760 ตัน  พันธุ์บริโภค 

12,543 ตัน ซึ่งการปลูกมันฝรั่งมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นในแต่ละปี โดยมีความต้องการมันฝรั่งเพ่ือใช้บริโภค

ทั่วไปปีละประมาณ 10,000 ตัน และความต้องการมันฝรั่งเพ่ือใช้แปรรูปในประเทศไทยประมาณ 

150,000 ตัน ขณะที่เกษตรกรไทยสามารถผลิตได้ 120,000 ตัน จึงท าให้มีความต้องการน าเข้าหัวพันธุ์มัน

ฝรั่งเพ่ือใช้ท าพันธุ์ประมาณ อยู่ระหว่าง 15,000-18,000 ตัน คิดเป็นมูลค่าหลายร้อยล้านบาท (ส านักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร, 2557; อรทัย, 2557) เนื่องจากมีการขยายตัวของพ้ืนที่เพาะปลูก จึงท าให้มีการ

น าเข้าหัวพันธุ์มันฝรั่งจากประเทศออสเตรเลีย สก๊อตแลนด์ แคนนาดา เนเธอร์แลนด์ และสหรัฐอเมริกา 

มาปลูกมากขึ้นทุกปี (ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ , 2557) ถึงแม้ว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้

สนับสนุนงบประมาณให้กรมวิชาการเกษตรในการผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่งทดแทนการน าเข้า แต่ก็ไม่เพียงพอ

กับความต้องการของเกษตรกร นอกจากนี้เกษตรกรผู้ปลูกมันฝรั่ งบางรายมีการเก็บหัวพันธุ์มันฝรั่งขนาด

เล็กที่ไม่สามารถขายส่งเข้าโรงงานแปรรูป โดยเก็บรักษาหัวมันฝรั่งขนาดเล็กเหล่านี้ไว้เป็นหัวพันธุ์ส าหรับ

ปลูกในฤดูต่อไป ซึ่งประมาณการว่ามีปีละประมาณ 1,000 ตัน หัวพันธุ์มันฝรั่งที่เกษตรกรเก็บไว้ใช้เองไม่มี

คุณภาพ มีการติดโรคไวรัส และโรคเหี่ยวเขียวที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Ralstonia solanacearum เมื่อ

น าไปปลูกในฤดูต่อไปท าให้ได้ผลผลิตต่ า 

  จากปัญหาการน าเข้าหัวพันธุ์มันฝรั่งมีราคาแพงท าให้ต้นทุนการผลิตสูง การผลิตหัวพันธุ์ใช้

ภายในประเทศยังมีปริมาณน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการ หัวพันธุ์มันฝรั่งที่เกษตรกรเก็บไว้ใช้เองไม่มี

คุณภาพมีการติดโรคมากับหัวพันธุ์  ปัญหาเหล่านี้เป็นข้อจ ากัดต่อการขยายตัวของอุตสาหกรรมแปรรูปมัน

ฝรั่งในประเทศไทย จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องศึกษาระบบผลิตต้นแม่พันธุ์ในระบบไฮโดรโพนิคเปรียบเทียบ

กับระบบการผลิตในมีเดียปลูก เพื่อให้ได้ยอดปักช าปริมาณท่ีมากในเวลารวดเร็ว ซึ่งการผลิตต้นแม่พันธุ์จะ

เป็นขั้นตอนหนึ่งในการผลิตหัวพันธุ์ให้ได้คุณภาพ อันจะเป็นแนวทางที่จะช่วยให้เกษตรกรได้ใช้หัวพันธุ์ที่มี

คุณสมบัติในการแปรรูปดี (processing quality) ผลผลิตสูง ปลอดจากโรค ท าให้เกษตรกรมีรายได้

เพ่ิมขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดี (ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่, 2556; อรทัย, 2557)     
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- วิธีการ 

          กรรมวิธีการทดลอง 
  วางแผนการทดลองแบบ 2x4 Factorial in RCBD ประกอบด้วย 2 ปัจจัย  3 ซ้ า ประกอบด้วย 

 ปัจจัยท่ี 1 คือ ระดับความเข้มแสง ได้แก่ 1) 50%  2) 70% 
ปัจจัยท่ี 2 คือ สีของตาข่ายพรางแสง ได้แก่ 1) สีด า  2) สีบรอนซ์ 3)  สีเขียว  4)  สีน้ าเงิน 
 

 วิธีปฏิบัติการทดลอง 
1. ด าเนินการผลิตต้นปลอดเชื้อในห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพ่ือให้ได้จ านวนต้นพันธุ์ปลอดเชื้อตามแผนการ

ทดลอง 
2. เตรียมวัสดุอุปกรณ์และระบบการปลูกพืชแบบไฮโดรโพนิค ซึ่งประกอบด้วยกระบะปลูกขนาด 0.6 

เมตร x 12 เมตร  สูง 20 เซนติเมตร ปิดด้วยแผ่นโฟมที่เจาะรูส าหรับปลูกต้นอ่อนปลอดเชื้อใน
โรงเรือนกันแมลง ส่วนน้ าที่จะน ามาผสมสารละลายต้องฆ่าเชื้อด้วยโอโซน และกักน้ าไว้ 1-2 วัน ก่อน
น าไปใช้ 

3. น าต้นอ่อนปลอดเชื้อจากห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ย้ายลงปลูกในแผ่นโฟมซึ่งรองรับต้นกล้าด้วยฟองน้ า 
โดยน าต้นอ่อนปลอดเชื้อออกจากขวด ล้างวุ้นออกให้หมด ด าเนินการปลูกและทดสอบตามแผนการ
ทดลองที่ก าหนด 

4. เตรียมสารละลายสูตรอาหาร A ได้แก่ Ca(NO3)2 (15-0-0) อัตรา 1.8 กก., Fe EDTA อัตรา 120 ก. 
ต่อน้ า 200 ลิตรและสูตรอาหาร B ได้แก่ KNO3 (13-0-46) อัตรา 5 กก., KH2PO4 (0-52-34) อัตรา 5 
กก., MgSO4 อัตรา 6 กก., ZnSO4 อัตรา 20 ก., จุลธาตุ 20 ก. ต่อน้ า 200 ลิตร  

5. ปรับค่า pH ระหว่าง 5.5-6.0  สัปดาห์แรกหลังย้ายปลูกให้เฉพาะน้ าเปล่า  หลังจากนั้นให้ปุ๋ย A และ 
ปุ๋ย B  โดยให้รากแช่อยู่ในน้ าและสารละลายที่อยู่ใต้แผ่นโฟม ปรับค่า EC ของความเข้มข้นของปุ๋ยอยู่
ระหว่าง 0.8-1.2 ms/cm ขึ้นอยู่กับช่วงอายุ 

6. ใช้ระยะปลูก 10x10 เซนติเมตร ให้น้ าและสารละลายธาตุอาหาร ด้วยระบบหมุนเวียนน้ าแก่รากมัน
ฝรั่งที่อยู่ใต้แผ่นโฟม ต่อเนื่องกันตลอดเวลา ควรมีการเพ่ิมแสงสว่างในโรงเรือนกันแมลง 3-4 ชม./วัน 

7. เมื่อต้นมันฝรั่งอายุ 30-60 วัน พ่นปุ๋ยน้ าทางใบเสริม  
8. พ่นสารป้องกันก าจัดโรคและแมลงตามความจ าเป็น  เมื่อต้นมันฝรั่งอายุได้ 30 วัน และ 60 วัน 

ตรวจสอบโรคไวรัส โดยวิธี antiserum ด้วยชุดทดสอบไวรัส (Glift kit-virus) และถ้าพบต้นผิดปกติ
ต้องถอนและเผาท าลายทิ้ง  



9. เมื่อต้นต้นอ่อนมันฝรั่งมีอายุได้ 45 วัน หรือเมื่อต้นอ่อนเจริญเติบโตมีใบ 5-6 ใบ ด าเนินการตัดต้นปัก
ช า น าไปปักช าขยายพันธุ์ต่อเป็นต้นแม่พันธุ์ (G0)  ในระบบ Aeroponic หรือในวัสดุปลูก  สามารถตัด
ปักช ายอดต้นแม่พันธุ์ได้ทุก 10-15 วัน  

 
 การบันทึกข้อมูล 

1. วันที่ท าการทดสอบ 
2. การเจริญเติบโต ได้แก่ ความสูงของล าต้น (เซนติเมตร), จ านวนข้อ (ข้อ), ความยาวของข้อ

(เซนติเมตร), เส้นผ่าศูนย์กลางล าต้น (มิลลิเมตร), จ านวนต้นตัดปักช า (ต้น) 
3. คุณภาพของผลผลิต ได้แก่ จ านวนครั้งในการตัดปักช า, อายุการตัดปักช า, เปอร์เซ็นต์การรอดตาย, 

เปอร์เซ็นต์การเกิดโรคไวรัส, เปอร์เซ็นต์การเกิดโรคใบไหม้, สีใบ  
4. ความเข้มแสง (LUX), ความชื้น (%), อุณหภูมิ (°C) 

 

 เวลาและสถานที่ 

  ระยะเวลา (เริ่มต้น-สิ้นสุด) ตุลาคม 2560 ถึง กันยายน 2561 

  สถานที่ท าการทดลอง : ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง)  

7. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

การเจริญเติบโตด้านความสูง   
 การเจริญเติบโตด้านความสูงของการผลิตต้นปักช ามันฝรั่งชั้น Pre-basic seed (G0) ในระบบ

ไฮโดรโพนิค ด้านปริมาณของแสง  70 % ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติกับปริมาณของแสง 50% มีการ
เจริญเติบโตด้านความสูงเฉลี่ย 33.22 และ 29.20 เซนติเมตร ตามล าดับ (ตารางที่ 1) ส่วนสีของตาข่าย
พรางแสง สีด า สีเขียว  สีน้ าเงิน สีบรอนซ์ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ มีการเจริญเติบโตด้านความสูง
เฉลี่ย 32.80, 32.80, 29.62 และ 29.61 เซนติเมตร ตามล าดับ (ตารางที่ 2) เมื่อน า 2 ปัจจัยมาวิเคราะห์
ร่วม พบว่า ตาข่ายพรางแสงสีเขียว 70%  มีการเจริญเติบโตด้านความสูงเฉลี่ยมากที่สุด 39.70 เซนติเมตร 
มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับการน า 2 ปัจจัยมาวิเคราะห์ร่วมอ่ืนๆ (ตารางที่ 3) ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของศศิมา และคณะ (2554) การไม่พรางแสงและพรางแสงด้วยตาข่ายพรางแสงสี
ด า 50, 60 และ 70 เปอร์เซ็นต์ พบว่า การพรางแสง 50 เปอร์เซ็นต์ ส่งผลให้หงส์เหินมีความสูงต้นเฉลี่ย
สูงสุด และ ชฤทธิ์เดช (2556) รายงานว่าการปลูกสลัดแก้วโดยคลุมตาข่ายพรางแสงสีเขียว 50% มี
แนวโน้มจะให้ความกว้างของทรงพุ่มและความสูงมากที่สุด  ในการปลูกมันฝรั่งต้องมีการจัดการ
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมจึงจะมีการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตดี การเจริญเติบโตของพืชถูกควบคุมด้วย
ปัจจัยหลายประการ ทั้งนี้เป็นปัจจัยภายใน เช่น พันธุกรรม และปัจจัยภายนอก ซึ่งได้แก่สิ่งแวดล้อมต่างๆ 
โดยเฉพาะแสงเป็นปัจจัยที่ส าคัญ ความเข้มแสงมีผลต่อการเจริญเติบโตและกระบวนการสร้างอาหารใน



พืช ถ้าพืชได้รับความเข้มแสงสูงหรือต่ าเกินปริมาณความต้องการ จะมีผลท าให้พืชไม่เจริญเติบโต (สมบุญ, 
2548) และต้องมีสูตรปุ๋ยที่เหมาะสมกับต้นมันฝรั่งเพ่ือใช้ในการพัฒนาการเจริญเติบโตของต้นมันฝรั่ง 
(อรทัย, 2558) 
  เส้นผ่านศูนย์กลางล าต้น 

      การเจริญเติบโตด้านเส้นผ่านศูนย์กลางล าต้นของการผลิตต้นปักช ามันฝรั่งชั้น Pre-basic seed 
(G0) ในระบบไฮโดรโพนิค ด้านปริมาณของแสง  70 % มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับ
ปริมาณของแสง 50% มีเส้นผ่านศูนย์กลางล าต้นเฉลี่ย 3.67 และ 2.97 มิลลิเมตร ตามล าดับ (ตารางที่ 1) 
ส่วนสีของตาข่ายพรางแสง สีเขียว  สีด า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับ ตาข่ายพรางแสง 
สีน้ าเงิน  สีบรอนซ์  มีการเจริญเติบโตด้านความสูงเฉลี่ย 3.81, 3.57, 3.13 และ 2.77 มิลลิ เมตร 
ตามล าดับ (ตารางที่ 2) เมื่อน า 2 ปัจจัยมาวิเคราะห์ร่วม พบว่า ตาข่ายพรางแสงสีเขียว 70%  มีการ
เจริญเติบโตด้านเส้นผ่านศูนย์กลางล าต้นเฉลี่ยมากท่ีสุด 4.66 มิลลิเมตร ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับตา
ข่ายพรางแสงสีด า 70% มีเส้นผ่านศูนย์กลางล าต้นเฉลี่ย 4.16 มิลลิเมตร แต่มีความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติกับการน า 2 ปัจจัยมาวิเคราะห์ร่วมอ่ืนๆ (ตารางท่ี 3) 

จ านวนข้อ 
 ด าเนินการวัดจ านวนข้อต้นมันฝรั่งก่อนตัดปักช ามันฝรั่งชั้น Pre-basic seed (G0) ในระบบ

ไฮโดรโพนิค ด้านปริมาณของแสง  70 % มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับปริมาณของแสง 
50% มีจ านวนข้อเฉลี่ย 8.58 และ 7.67 ข้อ ตามล าดับ (ตารางที่ 1) ส่วนสีของตาข่ายพรางแสง สีด า สีน้ า
เงิน สีบรอนซ์ สีเขียว ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ มีการเจริญเติบโตด้านความสูงเฉลี่ย 8.33, 8.13, 
8.07 และ 7.97 ข้อ ตามล าดับ (ตารางที่ 2) เมื่อน า 2 ปัจจัยมาวิเคราะห์ร่วม พบว่า ตาข่ายพรางแสงสี
เขียว 70%  มีการเจริญเติบโตด้านจ านวนข้อเฉลี่ยมากที่สุด 9.27 ข้อ ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับตา
ข่ายพรางแสงสีด า 70%, สีน้ าเงิน 50% และสีบรอนซ์ 50% มีจ านวนข้อเฉลี่ย 9.20, 8.40 และ 8.13 ข้อ 
ตามล าดับ แต่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับการน า 2 ปัจจัยมาวิเคราะห์ร่วมอ่ืนๆ (ตารางที่ 
3) 

จ านวนยอดต่อต้น 
 การตัดปักช าจ านวนยอดต่อต้นหลังย้ายปลูก 35 วัน ผลิตต้นปักช ามันฝรั่งชั้น Pre-basic seed 

(G0) ในระบบไฮโดรโพนิค ด้านปริมาณของแสง  70 % ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติกับปริมาณของแสง 
50% มีจ านวนยอดต่อต้นเฉลี่ย 163.50 และ 160.33 ยอด ตามล าดับ (ตารางที่ 1) ส่วนสีของตาข่ายพราง
แสง สีด า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับ สีน้ าเงิน สีเขียว สีบรอนซ์ มีการเจริญเติบโต
ด้านจ านวนยอดต่อต้นเฉลี่ย 195.67 155.00, 151.33 และ 145.67 ยอด ตามล าดับ (ตารางที่ 2) เมื่อน า 
2 ปัจจัยมาวิเคราะห์ร่วม พบว่า ตาข่ายพรางแสงสีด า 50%  มีการเจริญเติบโตด้านจ านวนยอดต่อเฉลี่ย
มากที่สุด 211.33 ยอด มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับการน า 2 ปัจจัยมาวิเคราะห์ร่วมอ่ืนๆ 
(ตารางท่ี 3)  



 

เปอร์เซ็นต์การรอดตาย 
       การผลิตต้นปักช ามันฝรั่งชั้น Pre-basic seed (G0) ในระบบไฮโดรโพนิค ด้านปริมาณของแสง  

70 % ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติกับปริมาณของแสง 50% มีเปอร์เซ็นต์การรอดตายเฉลี่ย 98.62 และ 
98.43 %   ตามล าดับ (ตารางที่ 1) ส่วนสีของตาข่ายพรางแสง สีด า สีเขียว  สีน้ าเงิน สีบรอนซ์  ไม่มีความ
แตกต่างกันทางสถิติ มีเปอร์เซ็นต์การรอดตายเฉลี่ย 99.42, 98.96, 98.27 และ 97.46 % ตามล าดับ 
(ตารางที่ 2) เมื่อน า 2 ปัจจัยมาวิเคราะห์ร่วม พบว่า ทุกปัจจัยไม่มีความแตกต่างทางสถิติ โดยตาข่ายพราง
แสงสีด า 70% มีเปอร์เซ็นต์การรอดตายเฉลี่ยมากท่ีสุด 100 % (ตารางท่ี 3) 

  เปอร์เซ็นต์การเกิดโรคใบไหม้  
       การผลิตต้นปักช ามันฝรั่งชั้น Pre-basic seed (G0) ในระบบไฮโดรโพนิค ด้านปริมาณของแสง  

70 % มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับปริมาณของแสง 50% มีเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคใบ
ไหม้เฉลี่ย 11.68 และ 30.81 % ตามล าดับ (ตารางที่ 1) ส่วนสีของตาข่ายพรางแสงสีบรอนซ์ ไม่มีความ
แตกต่างกันทางสถิติกับตาข่ายพรางแสงสีเขียว สีด า แต่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับสี
น้ าเงิน มีเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคใบไหม้เฉลี่ย 10.64, 20.65, 21.29 และ 32.39 % ตามล าดับ (ตารางที่ 2) 
เมื่อน า 2 ปัจจัยมาวิเคราะห์ร่วม พบว่า พบว่า ตาข่ายพรางแสงสีบรอนซ์ 70%  มีเปอร์เซ็นต์การเกิดโรค
ใบไหม้เฉลี่ยน้อยที่สุด 2.99 % มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับการน า 2 ปัจจัยมาวิเคราะห์
ร่วมอ่ืนๆ (ตารางท่ี 3)  
 

ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ยความสูงที่อายุ 30 วัน (ซ.ม.) , เส้นผ่านศูนย์กลาง (ม.ม.) , ความยาวข้อ (ซ.ม.) , 
จ านวนข้อ (ข้อ) , จ านวนยอด (ยอด) ,  อัตราการรอดตาย (%) และเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคใบไหม้ (%) ของ
การทดลองปัจจัยที่ 1  คือ ปริมาณของแสง  50 % และ 70% 

ปริมาณของแสง 

ความสูง เส้นผ่าน จ านวน
ข้อ 

จ านวนยอด รอดตาย 
การเกิด 

 30 วัน ศูนย์กลาง  โรคใบไหม ้

(ซ.ม.) (ม.ม.) (ข้อ) (ยอด) (%) (%) 

50% 29.20 2.97 b 7.67 b 160.33 98.43 30.81 b 

70% 33.22 3.67 a 8.58 a 163.50 98.62 11.68 a 

F-test ns * * ns ns * 

CV% 10.28 10.66 8.10 7.11 2.10 75.48 

 หมายเหตุ ns = ไมม่ีความแตกต่างทางสถิติ  



     * = มีความแตกตา่งกันทางสถิต ิ
 

  ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ยความสูงที่อายุ 30 วัน (ซ.ม.) , เส้นผ่านศูนย์กลาง (ม.ม.) , ความยาวข้อ (ซ.ม.) ,  

          จ านวนข้อ (ข้อ) , จ านวนยอด (ยอด) ,  อัตราการรอดตาย (%) และเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคใบไหม้ (%)    

           ของการทดลองปัจจัยที่  2 คือ สีของตาข่ายพรางแสง ได้แก่ 1.สีด า 2. สีบรอนซ์ 3.สีเขียว  4.สีน้ าเงิน 

สีของตาข่ายพราง
แสง  

ความสูง เส้นผ่าน 
จ านวนข้อ จ านวนยอด รอดตาย 

การเกิด 

 30 วัน ศูนย์กลาง  โรคใบไหม ้

(ซ.ม.) (ม.ม.) (ข้อ) (ยอด) (%) (%) 

สีด า 32.80 3.57 a 8.33 195.67 a 99.42 20.65 ab 

สีบรอนซ ์ 29.61 2.77 b 8.07 145.67 b 97.46 10.64 a 

สีเขียว 32.80 3.81 a 7.97 151.33 b 98.96 21.29 ab 

สีน้ าเงิน 29.62 3.13 b 8.13 155.00 b 98.27 32.39 b 

F-test ns * ns * ns * 

CV% 10.28 10.66 12.24 7.11 2.10 75.48 

 หมายเหตุ ns = ไมม่ีความแตกต่างทางสถิติ  
     * = มีความแตกตา่งกันทางสถิต ิ
 

 ตารางท่ี 3 ค่าเฉลี่ยความสูงที่อายุ 30 วัน (ซ.ม.) , เส้นผ่านศูนย์กลาง (ม.ม.) , ความยาวข้อ (ซ.ม.) ,  

          จ านวนข้อ (ข้อ) , จ านวนยอด (ยอด) ,  อัตราการรอดตาย (%) และเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคใบไหม้ (%)  

          ของการทดลองระหว่าง 2 ปัจจัย 

ปริมาณ 

ของแสง 

สีของตา 

ข่ายพรางแสง 

ความสูง เส้นผ่าน 
จ านวนข้อ จ านวนยอด 

รอด
ตาย 

การเกิด 

 30 วัน ศูนย์กลาง  โรคใบไหม้ 

(ซ.ม.) (ม.ม.) (ข้อ) (ยอด) (%) (%) 

50% 

สีด า  33.00 b 2.97 b 7.47 cd 211.33 a 98.84 23.93 bc 

สีบรอนซ ์ 29.06 b 2.78 b 8.13 abc 143.67 c 98.15 18.29 bc 

สีเขียว  25.96 c 2.97 b 6.67 d 151.33 c 98.84 31.25 d 

สีน้ าเงิน  28.80 b 3.15 b 8.40 abc 135.00 c 97.91 49.78 e 



70% 

สีด า  32.60 bc 4.16 a 9.20 ab 180.00 b 100.00 17.36 bc 

สีบรอนซ ์ 30.16 bc 2.76 b 8.00 bc 147.67 c 96.76 2.99 a 

สีเขียว  39.70 a 4.66 a 9.27 a 151.33 c 99.08 11.34 b 

สีน้ าเงิน  30.43 bc 3.11 b 7.87 c 175.00 b 98.62 15.00 bc 

F-test * * * * ns * 

CV% 10.63 11.72 5.99 7.14 2.06 78.28 

 หมายเหตุ ns = ไมม่ีความแตกต่างทางสถิติ  
     * = มีความแตกตา่งกันทางสถิต ิ

8. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ   
 อิทธิพลของระดับความเข้มและชนิดของตาข่ายพรางแสงที่มีผลต่อการผลิตต้นปักช ามันฝรั่งชั้น 

Pre-basic seed (G0) ในระบบไฮโดรโพนิค ทดสอบในช่วงฤดูฝน จากข้อมูลเมื่อน า 2 ปัจจัยมาวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ พบว่า ตาข่ายพรางแสงสีเขียว 70%  มีการเจริญเติบโตด้านความสูงเฉลี่ย เส้นผ่าน
ศูนย์กลางเฉลี่ย และจ านวนข้อเฉลี่ยมากที่สุด  39.70 เซนติเมตร 4.66 มิลลิเมตร และ 9.27 ข้อ 
ตามล าดับ เมื่อต้นต้นอ่อนมันฝรั่งมีอายุได้ 45 วัน หรือเมื่อต้นอ่อนเจริญเติบโตมีใบ 5-6 ใบ ด าเนินการตัด
ต้นปักช าน าไปปักช าขยายพันธุ์ต่อเป็นต้นแม่พันธุ์ (G0)  ในระบบ Aeroponic หรือในวัสดุปลูก  พบว่า ตา
ข่ายพรางแสงสีด า 50% มีแนวโน้มให้จ านวนยอดในการตัดปักช าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 211.33 ยอด ส่วน
การเกิดโรคใบไหม้ ตาข่ายพรางแสงสีบรอนซ์ 70 % มีการเกิดโรคใบไหม้เฉลี่ยร้อยละ 2.99  ในการผลิต
ต้นปักช ามันฝรั่งในระบบไฮโดรโพนิค ตั้งแต่เริ่มปลูกควรมีการพรางแสงให้กับต้นเนื้อเยื่อมันฝรั่ง และควรมี
การพรางแสง ไม่เกิน 15 วันหลังปลูก จากนั้นควรให้แสงเต็มที่ ส่วนจ านวนยอดในการตัดปักช าที่ได้น้อย
เนื่องจากเกิดโรคใบไหม้ ส่งผลท าให้จ านวนครั้งในการตัดต้นปักช าน้อยไปด้วย  การทดลองนี้ควรมีการ
ทดลองซ้ าในช่วงฤดูหนาวเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนยิ่งขึ้น  

 

9. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

-  ได้ระบบการผลิตต้นแม่พันธุ์ที่เหมาะสม มีจ านวนยอดปักช ามาก และสามารถตัดปักช าได้หลายครั้ง 

-  สามารถน าเทคโนโลยีที่ได้ถ่ายทอดสู่เกษตรกร, สหกรณ์ผู้ปลูกมันฝรั่ง, บริษัทผู้ประกอบการแปรรูป 

มันฝรั่ง, นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร , นักเรียน, นักศึกษา และผู้สนใจในการผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่ง

  

10. ค าขอบคุณ  



 งานวิจัยอิทธิพลของระดับความเข้มและชนิดของตาข่ายพรางแสงที่มีผลต่อการผลิตต้นปักช ามัน

ฝรั่งชั้น pre-basic seed (G0) ในระบบไฮโดรโพนิคส าเร็จได้ด้วยความช่วยเหลือของฝ่ายบริหาร ที่อ านวย

ความสะดวกในการด าเนินงานวิจัย รวมทั้งทีมงานวิจัยมันฝรั่ง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของ ศกล.ชม ที่

ช่วยปฏิบัติงานวิจัยดังกล่าวจนส าเร็จลงได้ด้วยดี 
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12. ภาคผนวก  

ภาพผนวกที่ 1 ขั้นตอนการปลูกต้นเนื้อเยื่อมันฝรั่งในระบบ Hydroponic 

 
ต้นเนื้อเยื่อมันฝรั่ง 

33-4 สัปดาห์พร้อมปลูก 

 
เตรียมธาตุอาหารสูตร A และ B 

 
เตรียมระบบ Hydroponic  

แบบ DRFT 

 
เตรียมความเข้มและ 
สีของตาข่ายพรางแสง 

 
ต้นเนื้อเยื่อมันฝรั่ง 

 
ปลูกลงระบบ Hydroponic 

 
ปลูกเม่ือวันที่ 25 เมษายน 2561 

 
ต้นมันฝรั่งเมื่ออายุ 1 เดือน 

 
ลักษณะรากมันฝรั่ง 

   
ท าการตัดต้นแม่พันธุ์ 
มันฝรั่ง อายุ 45 วัน 

ตัดต้นมันฝรั่งแช่ไคโตซาน 5% 
5 นาที 

ตัดให้เหลือ 2 ใบ 2-3 ข้อ น ามา
เสียบใส่โฟม รองด้วยฟองน้ า 



   
น ามาปักช าระบบ Aeroponic  

ในโรงเรือน  
ลักษณะต้นปักช ามันฝรั่ง 

(Cutting) 
ในระบบ Aeroponic  

โรงเรือนผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่ง G0  
ในระบบ Aeroponic 

   
เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัด EC และ pH เครื่องวัดความเข้มแสง 

 
ภาพผนวกที่ 2 แสดงความเข้มแสง(LUX) ของเดือน มิถุนายนและเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561 

 
 
   
 
 

เดือนกรกฎาคม เดือนมิถุนายน 



ตารางผนวกที่ 1  ช่วงเวลาการให้น้ า, ค่า pH และ EC ในแต่ละช่วงการเจริญเติบโตหลังย้ายปลูกของการ
ผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่ง G0 ในระบบ Aeroponic (ดัดแปลงจาก Kim, 2014) 

ช่วงการ
เจริญเติบโต 

วันหลัง 
จากย้ายปลูก 

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 = 5.5-6.0  

      2. อุณหภูมิควบคุมที่เหมาะสมภายในโรงเรือน = 18-20OC 

    3. ค่า EC ของน้ ามีค่า = 0.2 mS/cm  

 

ตารางผนวกท่ี 2 วิธีการประเมินความรุนแรงของโรคใบไหม้ในสภาพไร่ ตามการประเมินของ 
International Potato Center (CIP) (ดัดแปลงจาก Henfling, 1987 และ Fry, 2014)   
แบ่งออกเป็น 9 ระดับ ดังนี้ 

ระดับ 
เปอร์เซ็นต์ 

การเกิดโรคใบไหม้ 
อาการ 

1 0 - ไม่พบอาการโรคใบไหม ้

2 < 5 - พบการเข้าท าลาย 2-5 ใบต่อพืช 10 ต้น หรือ พบโรคใบไหม้ 10 
แผล/ต้น 

3 
 

5 < 15 
 

- พืชดูสมบูรณ์แต่เมื่อเข้าใกล้จะเห็นแผลพ้ืนที่ใบที่เป็นแผลไม่เกิน  
20 ใบย่อย/ต้น หรือ พบโรคใบไหม้ 10 ใบ/ต้น 

4 15 < 35 - เกือบทุกใบย่อยเป็นโรคแต่ต้นยังดูปกติ พ้ืนที่ใบ 25 เปอร์เซ็นต์ ถูก
ท าลาย  

5 35 < 65 - แปลงมองดูเขียวแต่ทุกต้นเป็นโรค ใบล่างแห้งตายใบถูกท าลาย 50 
เปอร์เซ็นต ์

6 65 < 85 - แปลงมองดูเขียวและมีจุดสีน้ าตาล ต้นถูกท าลาย 75 เปอร์เซ็นต์ ใบ
ล่างครึ่งหนึ่งถูกท าลาย 

7 85 < 95 - แปลงมองดูมีสีเขียวและน้ าตาลเท่ากัน เฉพาะใบบนที่มีสีเขียว ล าต้น
เป็นแผลใหญ่ 



8 95 < 100 - แปลงมองดูสีน้ าตาล มีใบยอด 2-3 ใบที่ยังสีเขียวอยู่ ล าต้นส่วนใหญ่
เป็นแผลหรือแห้งตาย 

9 100 - ใบและล าต้นแห้งตายหมด 

 

 

 
 

 

 



ตารางผนวกที่ 3 รายงานอุตุนิยมวิทยา(ขุนวาง) ประจ าเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 

วันที่ 
อุณหภูมิ ความชื้น  

ในโรงเรือน นอกโรงเรือน ในโรงเรือน นอกโรงเรือน 
1 19.50 21.50 88.00 96.00 
2 18.00 20.25 90.00 96.00 
3 21.00 21.10 96.00 100.00 
4 19.00 20.90 87.00 90.00 
5 21.00 20.75 87.00 96.00 
6 22.20 20.60 68.00 88.00 
7 19.90 21.25 78.00 96.00 
8 19.00 21.65 85.00 98.00 
9 18.00 21.00 91.00 81.00 
10 19.60 18.50 95.00 98.00 
11 19.20 18.70 89.00 94.00 
12 18.00 19.15 75.00 90.00 
13 19.00 18.60 99.00 100.00 
14 20.00 18.80 95.00 98.00 
15 21.00 19.15 92.00 96.00 
16 19.00 18.50 85.00 96.00 
17 19.00 18.50 84.00 90.00 
18 19.40 23.00 81.00 82.00 
19 19.80 23.05 68.00 91.00 
20 17.00 18.40 77.00 96.00 
21 18.20 21.15 78.00 87.00 
22 19.00 19.95 75.00 48.00 
23 18.70 20.95 82.00 88.00 
24 21.00 21.25 65.00 79.00 
25 22.00 20.30 78.00 74.00 
26 20.00 19.25 90.00 96.00 
27 17.00 18.30 98.00 90.00 
28 18.00 19.15 81.00 85.00 
29 19.50 19.65 83.00 90.00 
30 18.20 19.90 86.00 98.00 
รวม 580.20 603.20 2526.00 2707.00 



เฉลี่ย 19.34 20.11 84.20 90.23 
 

 

ตารางผนวกที ่4 รายงานอุตุนิยมวิทยา (ขุนวาง) ประจ าเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2561 

วันที่ 
อุณหภูมิ ความชื้น 

ในโรงเรือน นอกโรงเรือน ในโรงเรือน นอกโรงเรือน 

1 20.00 18.15 68.00 38.00 

2 20.00 20.95 60.00 81.00 

3 21.00 21.25 67.00 81.00 

4 24.70 21.10 53.00 83.00 

5 23.50 21.60 45.00 74.00 

6 22.00 22.95 83.00 89.00 

7 21.00 22.90 80.00 70.00 

8 20.00 21.35 77.00 88.00 

9 19.00 18.65 63.00 46.00 

10 18.70 21.20 96.00 76.00 

11 21.20 20.15 66.00 78.00 

12 22.00 20.50 88.00 96.00 

13 19.00 21.00 89.00 96.00 

14 21.00 21.80 81.00 92.00 

15 19.00 21.90 85.00 90.00 

16 23.20 21.15 70.00 81.00 

17 20.60 21.80 76.00 83.00 

18 20.00 22.50 99.00 92.00 

19 18.10 18.95 80.00 81.00 

20 22.50 21.30 78.00 84.00 

21 21.20 21.80 80.00 88.00 

22 20.00 20.20 68.00 90.00 

23 19.00 21.50 80.00 94.00 

24 19.00 21.30 80.00 85.00 

รวม 495.70 505.95 1812.00 1956.00 



เฉลี่ย 20.65 21.08 75.50 81.50 

 

 

* จัดส่งข้อมูลไปยังกลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงานและวิชาการในรูปเอกสารหรือส่งข้.k@doa.in.th 
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