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บทคัดย่อ 

 การทดสอบการเปรียบเทียบจ านวนข้อที่เหมาะสมร่วมกับการใช้ฮอร์โมนเร่งรากส าหรับการ
ผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่งในระบบแอโรโปนิค ได้ด าเนินการทดลองที่ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่และ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ในปี 2558-2559 โดยวางแผนการทดลองแบบ 
RCB ประกอบด้วย 5 กรรมวิธี คือ การปักช า 2 ข้อ (1 ข้อบน 1 ข้อล่าง), การปักช า 3 ข้อ (1 ข้อบน 2 
ข้อล่าง), การปักช า 3 ข้อ (2 ข้อบน 1 ข้อล่าง), การปักช า 4 ข้อ (2 ข้อบน 2 ข้อล่าง) และการปักช า 5 
ข้อ (3 ข้อบน 2 ข้อล่าง) น าต้นปักช าไปแช่ในไคโตซาน อัตรา 1 ml l-1  และไตรโคเดอร์ม่านาน 15 นาที 
ใช้ระยะปลูก 10x10 เซนติเมตร ในพ้ืนที่ปลูกทั้งหมด 72 ตารางเมตร จากการทดลองพบว่าในฤดูฝน
การปักช า 2 ข้อ (1 ข้อบน 1 ข้อล่าง) ให้จ านวนหัวต่อพ้ืนเฉลี่ยสูงที่สุด 536 หัว ไม่มีความแตกต่างอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติกับการปักช า 3 ข้อ (1 ข้อบน 2 ข้อล่าง) ซึ่งมจี านวนหัวต่อพ้ืนทีเ่ฉลี่ยรองลงมา 520 
หัว ด้านผลผลิตรวมเฉลี่ยพบว่า การปักช า 3 ข้อ (1 ข้อบน 2 ข้อล่าง) ให้ผลผลิตรวมเฉลี่ยมากท่ีสุด 4.9 
กิโลกรัม ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับการปักช า 2 ข้อ (1 ข้อบน 1 ข้อล่าง) ซึ่งมี
ผลผลิตรวมเฉลี่ยรองลงมา 4.8 หัว ในช่วงฤดูแล้ง พบว่าการปักช า 2 ข้อ (1 ข้อบน 1 ข้อล่าง) มีจ านวน
หัวต่อพ้ืนที่เฉลี่ยและผลผลิตรวมเฉลี่ยสูงที่สุด 300 หัว และ3.3 กิโลกรัม ตามล าดับ ไม่มีความแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับการปักช า 3 ข้อ (1 ข้อบน 2 ข้อล่าง) ซึ่งมีจ านวนหัวต่อพ้ืนที่เฉลี่ยและ
ผลผลิตรวมเฉลี่ยรองลงมา 260 หัว และ 3 กิโลกรัม ตามล าดับ 
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ABSTRACT 

Comparison of stem node cutting and plant hormones to produce seed 
potato in aeroponic system was conducted in research center at the Chiang Mai Royal 
Agricultural Research Center (CMRARC) and Chiang Mai Agricultural Research and 
Development Center during 2015-2016. The experiment was designed to RCB with 
five treatments and four replications such as two stem node cutting (one above and 
one under a foam), three stem node cutting (one above and two under a foam), 
three stem node cutting (two above and one under a foam), four stem node cutting 
(two above and two under a foam) and five stem node cutting (three above and two 
under a foam). After cutting the stem node in each treatment were soaked in 
Chitosan 1  ml l-1  and Trichoderma in 15min. The plot size was kept 10×10  cm for 
each treatment. The growth and physicochemical of seed potato were determined. In 
rainy season, two node cutting (one above and one under a foam) was higher tuber 
per area (536 tubers per area) than other treatments but did not significant from 
three stem node cutting (one above and two under a foam) (520 tubers per area). 
The yield of three stem node cutting (one above and two under a foam) was higher 
(4.9 kg) than two stem node cutting (one above and one under a foam) was yield (4.8 
kg) but did not significant difference in other cutting. In dry season, the method of 
two stem node cutting (one above and one under a foam) was did not significant 
higher tuber per area and higher yield (300 tuber and 3.3 kg, respectively) than three 
stem node cutting (one above and two under a foam) (260 tuber per area and 3 kg 
per yield, respectively). 
 
Key words:  Stem node cutting, hormones, potato, Aeroponic 
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ค าน า 

มันฝรั่ง (Solanum tuberosum L.) เป็นพืชอุตสาหกรรมพืชหนึ่ง ที่สามารถท ารายได้สูงให้แก่
เกษตรกรในเขตภาคเหนือ คือ มีรายได้ต่อไร่เฉลี่ยอยู่ระหว่าง 15,000-25,000 บาท แหล่งผลิตที่ส าคัญ
อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผลผลิตคิดเป็นร้อยละ 90 ของผลผลิตทั้งประเทศ ปัจจุบันพ้ืนที่ปลูกได้ขยาย
ไปยั งจั งหวัด อ่ืนๆ เช่น  จั งหวัดตาก เชียงราย พะเยา ล าพูน  ล าปาง และบางพ้ืนที่ ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น จังหวัดหนองคาย สกลนคร และเลย พ้ืนที่ ปลูกปี 2554 มีพ้ืนที่ปลูกรวม 
62,521 ไร่ ผลผลิตรวม 145,898 ตัน ผลผลิตต่อไร่เฉลี่ย 2,334 กิโลกรัม พื้นที่ปลูก, ผลผลิตรวม และ
ผลผลิตต่อไร่ มีอัตราเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.52, 7.71 และ 4.37 จากปี 2553 ตามล าดับ เนื่องจากการ
ขยายตัวอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมแปรรูปมันฝรั่งในประเทศโดยเฉพาะมันฝรั่งทอดกรอบ (potato 
chip) ซึ่งนอกจากผลิตเพ่ือจ าหน่ายในประเทศ และบางส่วนยังส่งออกไปจ าหน่ายต่างประเทศ (สนอง
และคณะ, 2551; ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2555) ท าให้ผู้ประกอบการมีความต้องการวัตถุดิบ
เพ่ือป้อนโรงงานมีปริมาณสูงถึง 10,300 ตัน/เดือน (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2544) จึงท าให้
เกษตรกรมีความต้องการหัวพันธุ์มันฝรั่ง เพ่ือใช้เป็นหัวพันธุ์ขยาย และผลิตหัวมันฝรั่งส่งโรงงาน (รัฐบาล
ไทย, 2555) จึงจ าเป็นต้องน าเข้าหัวพันธุ์มันฝรั่งซึ่งมีราคาแพงท าให้ต้นทุนการผลิตสูง นอกจากนี้การ
ผลิตหัวพันธุ ์ใช้ภายในประเทศยังมีปริมาณน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการ หัวพันธุ ์มัน ฝรั่งที่
เกษตรกรเก็บไว้ใช้เองไม่มีคุณภาพ ปัญหาเหล่านี้เป็นข้อจ ากัดต่อการขยายตัวของอุตสาหกรรมแปร
รูปมันฝรั่งในประเทศไทย  

ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการวิจัยเกี่ยวกับการปักช ามันฝรั่ง ซึ่งเป็นวิธีการที่จะ
ท าให้ได้ต้นกล้าในปริมาณมากดังจะเห็นได้จากการทดลองของ Doctolero (1988) ท าการขยายพันธุ์
มันฝรั่งโดยใช้ส่วนยอด ส่วนกลาง และ ส่วนล่างของล าต้น พบว่าส่วนยอดของล าต้นจะมีการออกราก
ดีกว่าส่วนอ่ืนของล าต้น, Haapala (2005) รายงานว่าต้นแม่พันธุ์มันฝรั่งพันธุ์ Tanu, Sieglinde, 
Timo, Suvi and Nevski ที่ได้จากการตัดช าล าต้นซึ่งมีใบติดมาด้วย 1 ใบ จะให้จ านวนผลผลิตสูงกว่า
ต้นแม่พันธุ์จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และ Tsoka et al. (2012) รายงานว่าการผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่ง
โดยใช้ต้นแม่พันธุ์จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ จะให้จ านวนหัว 24.3 หัว/ต้น ซึ่งแตกต่างจากการ
ขยายพันธุ์ด้วยการตัดช าล าต้น โดยตัดมันฝรั่งเป็นข้อ 1 ตา และ 2 ใบ (3.4 หัว/ต้น) นอกจากนี้การ
ผลิตหัวพันธุ์ด้วยการปักช าในระบบ Aeroponics เป็นการปลูกพืชโดยมีการให้สารละลายธาตุอาหาร
พืช ในรูปของการพ่นเป็นหมอกหรือละอองไปยังรากพืช ที่ถูกแขวนอยู่ในอากาศในที่มืด ความบ่อยครั้ง
และความยาวนานของการฉีดแต่ละครั้ง อาจแตกต่างกันไปตามชนิดพืชและสภาพบรรยากาศท่ีห่อหุ้ม
รากพืช เช่น อาจมีการฉีดสารละลายธาตุอาหารพืช 3 นาท ีและหยุด 1-2 นาที โดยการตั้งเวลา เพ่ือให้
ภายในห้องมืดคงความชุ่มชื้น 95-100% RH การปลูกพืชเทคนิคนี้มักใช้ศึกษาเกี่ยวกับสรีรวิทยาของ
พืช ข้อดีของระบบนี้คือ รากแพร่กระจายได้ดีเพราะไม่มีสิ่งกีดขวางและได้รับอากาศเต็มที่  จาก
ผลการวิจัยพบว่าการผลิตหัวพันธุ์โดยระบบแอโรโปนิค (Aeroponic) สามารถให้ผลผลิตสูงกว่า 10 
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เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับระบบการผลิตหัวพันธุ์แบบอ่ืนๆ จะเป็นวิธีการที่ให้ผลผลิตสูง ลดปัญหาการติด
โรคในวัสดุปลูก ท าให้ลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกร และเกษตรกรทั่วไปได้ใช้หัวพันธุ์ที่มีคุณสมบัติใน
การแปรรูปดี (processing quality) และราคาถูก 
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วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือหาเทคโนโลยีการผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่ง G0 ในระบบแอโรโปนิค (Aeroponic) ที่สามารถเพ่ิม
ปริมาณผลผลิตให้ได้ปริมาณมาก และลดต้นทุนการผลิต 

 
อุปกรณ์และวิธีด าเนินการ 

อุปกรณ์ 
1. วัสดุอุปกรณ์ ได้แก่ กระบะปลูก, ปั๊มน้ าระบบพ่นฝอย, ตัวควบคุมตั้งเวลา, แผ่นโฟม, ใบมีด

, น้ ายาฆ่าเชื้อดีโซเจิร์มเอสพี, ถุงด า, สารละลายปุ๋ยสูตร A สูตร B และ สูตร C, สารเร่งการ
เจริญเติบโต 

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

วิธีด าเนินการ 
แผนการทดลองวางแผนการทดลองแบบ RCB มี 5 กรรมวิธีๆ ละ 4 ซ้ า ดังนี้ 

กรรมวิธีที่ 1  ปักช า 2 ข้อ  (1 ข้อบน 1 ข้อล่าง)  
กรรมวิธีที่ 2  ปักช า 3 ข้อ  (1 ข้อบน 2 ข้อล่าง) 
กรรมวิธีที่ 3  ปักช า 3 ข้อ  (2 ข้อบน 1 ข้อล่าง) 
กรรมวิธีที่ 4  ปักช า 4 ข้อ  (2 ข้อบน 2 ข้อล่าง) 
กรรมวิธีที่ 5  ปักช า 5 ข้อ  (3 ข้อบน 2 ข้อล่าง) 

วิธีด าเนินการทดลอง 
1. เตรียมอุปกรณ์และระบบการปลูกพืชแบบแอโรโปนิค ซึ่งประกอบด้วยกระบะปลูกขนาด 

(กว้างxยาวxสูง) 60x120x80 เซนติเมตร และใช้ปั๊มน้ าระบบพ่นฝอย (1 หัวพ่นให้น้ าปริมาณ 7.5 ลิตร
ต่อชั่วโมง) และตัวควบคุมตั้งเวลาการพ่นสารละลาย ปิดด้วยแผ่นโฟมขนาด 60x120 เซนติเมตร จ านวน 
3 แผ่นหรือพ้ืนที่ปลูก 2.4 ตารางเมตร ที่เจาะรูส าหรับปลูกต้นปักช ามันฝรั่งระยะ 10x10 เซนติเมตร 

2. ท าการตัดต้นกล้ามันฝรั่งออกเป็นข้อๆ ได้แก่ ตัด 3, 4 และ 5 ข้อ  โดยให้นับข้อจากบนลง
ล่าง เพื่อให้มันฝรั่งมีอายุที่เท่ากัน จากนั้นน าต้นปักช าไปแช่ในไคโตซาน อัตรา 1 ml l-1  และไตรโค
เดอร์ม่านาน 15 นาที แล้วท าการปักช าต้นกล้ามันฝรั่งลงในแผ่นโฟมซึ่งรองรับต้นกล้าด้วยฟองน้ า 
ตามแต่ละกรรมวิธี โดย 

กรรมวิธีที่ 1  ตัดต้นกล้า 2 ข้อ ปักช าให้ 1 ข้อบนอยู่เหนือโฟม และให้ 1 ข้อล่างอยู่ภายใต้โฟม 
กรรมวิธีที่ 2  ตัดต้นกล้า 3 ข้อ ปักช าให้ 1 ข้อบนอยู่เหนือโฟม และให้ 2 ข้อล่างอยู่ภายใต้โฟม 
กรรมวิธีที่ 3  ตัดต้นกล้า 3 ข้อ ปักช าให้ 2 ข้อบนอยู่เหนือโฟม และให้ 1 ข้อล่างอยู่ภายใต้โฟม 
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กรรมวิธีที่ 4  ตัดต้นกล้า 4 ข้อ ปักช าให้ 2 ข้อบนอยู่เหนือโฟม และให้ 2 ข้อล่างอยู่ภายใต้โฟม 
กรรมวิธีที่ 5  ตัดต้นกล้า 5 ข้อ ปักช าให้ 3 ข้อบนอยู่เหนือโฟม และให้ 2 ข้อล่างอยู่ภายใต้โฟม 
3. น้ าที่จะน ามาผสมสารละลายต้องเติมน้ ายาฆ่าเชื้อดี โซเจิร์มเอส พี (Desogerme SP 

vegetals) 3-4 มิลลิลิตรต่อน้ า 1,000 ลิตร และกักน้ าไว้ 1-2 วัน ก่อนน้ าไปใช้ 
4. ในสัปดาห์แรกหลักปักช าให้พ่นน้ าเปล่า โดยใช้เวลาพ่นน้ า 2 นาที หยุด 3 นาที หลังจากนั้น

จึงให้ปุ๋ย A ปุ๋ย B และ ปุ๋ย C โดยให้น้ าและสารละลายด้วยระบบพ่นฝอยแก่รากมันฝรั่งที่อยู่ใต้แผ่นโฟม 
เมื่อต้นมันฝรั่งอายุได้ 1 เดือน ใช้เวลาพ่นสารละลาย 1.30 นาที หยุด 40 นาที ต่อเนื่องกันตลอดเวลา
ขึ้นอยู่กับฤดูปลูก 

5. เตรียมสารละลายปุ๋ยสูตร A ได้แก่ แคลเซียมไนเตรท (Ca(NO3)2) (15-0-0) อัตรา 47.5 
กิโลกรัม, เหล็กคีเลท (Fe EDTA) อัตรา 1.1 กิโลกรัม ต่อน้ า 200 ลิตร  ปุ๋ยสูตร B ได้แก่ โพแทสเซียมไน
เตรท (KNO3) (13-0-46) อัตรา 40.5 กิโลกรัม  แอมโมเนียมฟอสเฟต (NH4H2PO4) (0-52-34) อัตรา 
7.75 กิโลกรัม  แมกนีเซียมซัลเฟต (MgSO4) (0-0-0+16) อัตรา 25 กิโลกรัม ต่อน้ า 200 ลิตร และปุ๋ย
สูตร 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 

6. ปรับค่า pH ระหว่าง 5.5-6.0  ค่า EC ของความเข้มข้นของปุ๋ยอยู่ระหว่าง 0.2-1.32 
ms/cm (ช่วงเริ่มปลูก-ก่อนเก็บเก่ียว) ขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลาการเจริญเติบโต  

7. พ่นสารป้องกันก าจัดโรคและแมลงตามความจ าเป็น เมื่อต้นมันฝรั่งอายุได้ 30 วัน และ 60 
วัน ตรวจสอบโรคไวรัส ด้วยชุดทดสอบไวรัส (Glift kit-virus) และตรวจสอบโรคแบคทีเรีย ภายหลังเก็บ
เกี่ยวหัวพันธุ์มันฝรั่งด้วยชุดทดสอบแบคทีเรีย (Glift kit-bacteria wilt)  และในระหว่างดูแลรักษาหาก
พบต้นผิดปกติต้องถอนและเผาท าลายทิ้ง  

8. เมื่อหัวมันฝรั่งอายุ 90 วันหรือเมื่อต้นมันฝรั่งแห้งและเอนล้มไปกับพื้นดินให้ท าการเก็บเกี่ยว
หัวพันธุ์มันฝรั่ง 

การบันทึกข้อมูล 
การเจริญเติบโต ได้แก่ ความสูงของล าต้น (เซนติเมตร), ความยาวของราก (เซนติเมตร), จ านวน

ไหล (Stolon)  
จ านวนผลผลิต ได้แก่ จ านวนหัวต่อต้น, จ านวนหัวต่อพ้ืนที่  1 ตร.ม., น้ าหนักหัวต่อต้น(กรัม), 

น้ าหนักต่อพ้ืนที่เก็บเก่ียว (กิโลกรัมต่อพ้ืนที่ 1 ตร.ม.), น้ าหนักต่อพ้ืนที่เก็บเก่ียว (กิโลกรัมต่อพ้ืนที่ 1 ไร่) 
คุณภาพของผลผลิต ได้แก่  ขนาดหัวต่อพ้ืนที่  1 ตร.ม. แบ่ งเป็น 4 ขนาด คือ ขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า5 กรัม, ขนาด 5-20 กรัม และขนาดมากกว่า 20 กรัม, ขนาดหัว (กว้าง-ยาว) 
(เซนติเมตร), เปอร์เซ็นต์การรอดตายที่ 15 วัน, เปอร์เซ็นต์การเก็บเกี่ยวต่อพ้ืนที่ 1 ตร.ม., ความแน่นเนื้อ
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, ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ (Total soluble solids; TSS), เปอร์เซ็นต์แป้งในหัวและต้นทุนการ
ผลิตเปรียบเทียบกับระบบมีเดียปลูก 
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ระยะเวลา 

เริ่มต้น ตุลาคม  2558   สิ้นสุด  กันยายน  2559 

 
สถานที่ด าเนินการ 

ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่(ขุนวาง) อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ และศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เกษตรเชียงใหม ่อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 

 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 

1. การเจริญเติบโต 
 1.1 ความสูงของต้นมันฝรั่งเม่ืออายุ 30 วัน 

จากการทดสอบการเปรียบเทียบจ านวนข้อที่เหมาะสมร่วมกับการใช้ฮอร์โมนเร่งรากส าหรับ
การผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่งในระบบแอโรโปนิคในช่วงฤดูฝน ที่ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ศกล.ชม) 
พบว่า การด าเนินการปักช า 3 ข้อ (2 ข้อบน 1 ข้อล่าง) มีค่าความสูงเฉลี่ยมากที่สุด 33.5 เซนติเมตร 
ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับการปักช า 5 ข้อ (3 ข้อบน 2 ข้อล่าง), การปักช า 4 ข้อ 
(2 ข้อบน 2 ข้อล่าง) และการปักช า 2 ข้อ (1 ข้อบน 1 ข้อล่าง) ที่มีค่าความสูงเฉลี่ย 33.4, 32.3 และ 
31.1 เซนติเมตร ตามล าดับ แต่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับการปักช า 3 ข้อ (1 ข้อบน 
2 ข้อล่าง) ซึ่งมีค่าความสูงเฉลี่ยน้อยที่สุด 30.5 เซนติเมตร (ตารางท่ี 1) 

การทดสอบที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่ (ศวพ.ชม) ในช่วงฤดูฝน พบว่าการ
ด าเนินการปักช า 5 ข้อ (3 ข้อบน 2 ข้อล่าง) มีค่าความสูง เฉลี่ยมากที่สุด 26.6 เซนติเมตร มีความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับการปักช า 2 ข้อ (1 ข้อบน 1 ข้อล่าง), การปักช า 4 ข้อ (2 ข้อบน 
2 ข้อล่าง) และการปักช า 3 ข้อ (1 ข้อบน 2 ข้อล่าง) ที่มีค่าความสูงเฉลี่ยรองลงมา 22.1, 21.9, 19.9 
เซนติเมตร ตามล าดับ และการปักช า 3 ข้อ (2 ข้อบน 1 ข้อล่าง) มีความสูง เฉลี่ยที่อายุ 30 วันน้อย
ที่สุด 18.8 เซนติเมตร (ตารางท่ี 1) 

ส่วนมันฝรั่งที่ปลูกในช่วงฤดูแล้งที่ ศกล.ชม. พบว่าการด าเนินการปักช า 4 ข้อ (2 ข้อบน 2 ข้อ
ล่าง) มีค่าความสูงเฉลี่ยมากที่สุด 20.6 เซนติเมตร ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับการ
ปักช า 3 ข้อ (2 ข้อบน 1 ข้อล่าง) และการปักช า 5 ข้อ (3 ข้อบน 2 ข้อล่าง) มีค่าความสูงเฉลี่ย
รองลงมา 20.3 และ 19.9 เซนติเมตร ตามล าดับ แต่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับการ
ปักช า 3 ข้อ (1 ข้อบน 2 ข้อล่าง) และการปักช า 2 ข้อ (1 ข้อบน 1 ข้อล่าง) ซึ่งมีค่าความสูงเฉลี่ยน้อย
ที่สุด 18.7 และ 17.9 เซนติเมตร ตามล าดับ (ตารางท่ี 1) 

การทดสอบที่ ศวพ.ชม ในช่วงฤดูแล้ง พบว่าการด าเนินการปักช า 2 ข้อ (1 ข้อบน 1 ข้อล่าง) 
มีค่าความสูงเฉลี่ยมากที่สุด 22.3 เซนติเมตร ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับการปักช า 
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3 ข้อ (1 ข้อบน 2 ข้อล่าง), การปักช า 3 ข้อ (2 ข้อบน 1 ข้อล่าง), การปักช า 4 ข้อ (2 ข้อบน 2 ข้อ
ล่าง) และการปักช า 5 ข้อ (3 ข้อบน 2 ข้อล่าง) ซึ่งมีค่าความสูงเฉลี่ยรองลงมา 21.9, 20.7, 19.8 และ 
19.5 เซนติเมตร ตามล าดับ (ตารางท่ี 1) 

 
1.2 ความสูงของต้นมันฝรั่งเม่ืออายุ 60 วัน 

จากการทดสอบการเปรียบเทียบจ านวนข้อที่เหมาะสมร่วมกับการใช้ฮอร์โมนเร่งรากส าหรับ
การผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่งในระบบแอโรโปนิคในช่วงฤดูฝน ที่ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ศกล.ชม)  
พบว่าการด าเนินการปักช า 3 ข้อ (1 ข้อบน 2 ข้อล่าง) มีค่าความสูงเฉลี่ยมากที่สุด 77.4 เซนติเมตร ไม่
มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับการปักช า 3 ข้อ (2 ข้อบน 1 ข้อล่าง) และการปักช า 4 ข้อ 
(2 ข้อบน 2 ข้อล่าง) ที่มีค่าความสูงเฉลี่ย 74.9 และ 74.7 เซนติเมตร ตามล าดับ แต่มีความแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับการปักช า 2 ข้อ (1 ข้อบน 1 ข้อล่าง) และการปักช า 5 ข้อ (3 ข้อบน 2 
ข้อล่าง) ซึ่งมีค่าความสูงเฉลี่ยของต้นมันฝรั่งน้อยที่สุด 73.1 และ 68.6 เซนติเมตร ตามล าดับ (ตารางที่ 
1) 

การทดสอบที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่ (ศวพ.ชม) ในช่วงฤดูฝน พบว่าการ
ด าเนินการปักช า 3 ข้อ (1 ข้อบน 2 ข้อล่าง) มีค่าความสูงเฉลี่ยมากที่สุด 45.3 เซนติเมตร ไม่มีความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับการปักช า 5 ข้อ (3 ข้อบน 2 ข้อล่าง), การปักช า 2 ข้อ (1 ข้อบน 
1 ข้อล่าง) และการปักช า 3 ข้อ (2 ข้อบน 1 ข้อล่าง) ที่มีค่าความสูง เฉลี่ยรองลงมา 45.2, 43.6 และ 
42.6 เซนติเมตร ตามล าดับ แต่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับการปักช า 4 ข้อ (2 ข้อบน 
2 ข้อล่าง) ซึ่งมีค่าความสูงเฉลี่ยของต้นมันฝรั่งน้อยที่สุด 41.1 เซนติเมตร (ตารางท่ี 1) 

ส่วนมันฝรั่งที่ปลูกในช่วงฤดูแล้งที่ ศกล.ชม. พบว่าการด าเนินการปักช า 3 ข้อ (2 ข้อบน 1 ข้อ
ล่าง) มีค่าความสูงเฉลี่ยมากที่สุด 29.1 เซนติเมตร ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับการ
ปักช า 2 ข้อ (1 ข้อบน 1 ข้อล่าง), การปักช า 4 ข้อ (2 ข้อบน 2 ข้อล่าง) และการปักช า 5 ข้อ (3 ข้อ
บน 2 ข้อล่าง) ซึ่งมีค่าความสูงเฉลี่ยรองลงมา 27.4, 27.2 และ 27.1 เซนติเมตร ตามล าดับ แต่มีความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับการปักช า 3 ข้อ (1 ข้อบน 2 ข้อล่าง) ที่มีค่าความสูงเฉลี่ยของต้น
มันฝรั่งน้อยที่สุด 24.4 เซนติเมตร ตามล าดับ (ตารางท่ี 1) 

การทดสอบที่ ศวพ.ชม ในช่วงฤดูแล้ง พบว่าการด าเนินการปักช า 3 ข้อ (1 ข้อบน 2 ข้อล่าง) 
มีค่าความสูงเฉลี่ยมากที่สุด 33.7 เซนติเมตร ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับการปักช า 
5 ข้อ (3 ข้อบน 2 ข้อล่าง) และการปักช า 2 ข้อ (1 ข้อบน 1 ข้อล่าง) ซึ่งมีค่าความสูง เฉลี่ยรองลงมา 
33.3 และ 32.9 เซนติเมตร ตามล าดับ แต่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับการปักช า 4 ข้อ 
(2 ข้อบน 2 ข้อล่าง) และการปักช า 3 ข้อ (2 ข้อบน 1 ข้อล่าง) ซึ่งมีค่าความสูง เฉลี่ยน้อยที่สุด 30.9 
และ 30.6 ตามล าดับ (ตารางท่ี 1) 
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2. ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิต 
 2.1 จ านวนหัวต่อต้น 

จากการทดสอบการเปรียบเทียบจ านวนข้อที่เหมาะสมร่วมกับการใช้ฮอร์โมนเร่งรากส าหรับ
การผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่งในระบบแอโรโปนิคในช่วงฤดูฝน ที่ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ศกล.ชม)  
พบว่าการด าเนินการปักช า 5 ข้อ (3 ข้อบน 2 ข้อล่าง) มีจ านวนหัวต่อต้นเฉลี่ยมากท่ีสุด 4 หัว/ต้น ไม่มี
ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับการปักช า 4 ข้อ (2 ข้อบน 2 ข้อล่าง) และการปักช า 3 ข้อ 
(1 ข้อบน 2 ข้อล่าง) ที่มีจ านวนหัวต่อต้นเฉลี่ย 3.4 และ 3.2 หัว/ต้น ตามล าดับ แต่มีความแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับการปักช า 2 ข้อ (1 ข้อบน 1 ข้อล่าง) และการปักช า 3 ข้อ (2 ข้อบน 1 
ข้อล่าง) ซึ่งมจี านวนหัวต่อต้นเฉลี่ยน้อยที่สุด 3 และ 2.8 หัว/ต้น ตามล าดับ (ตารางท่ี 2) 

การทดสอบที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่ (ศวพ.ชม) ในช่วงฤดูฝน พบว่าการ
ด าเนินการปักช า 2 ข้อ (1 ข้อบน 1 ข้อล่าง), การปักช า 3 ข้อ (1 ข้อบน 2 ข้อล่าง), การปักช า 3 ข้อ 
(2 ข้อบน 1 ข้อล่าง), การปักช า 4 ข้อ (2 ข้อบน 2 ข้อล่าง) และการปักช า 5 ข้อ (3 ข้อบน 2 ข้อล่าง) 
ทุกกรรมวิธีมีจ านวนหัวต่อต้นเฉลี่ย 1 หัว/ต้น ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (ตารางที่ 
2) 

ส่วนมันฝรั่งที่ปลูกในช่วงฤดูแล้งที่ ศกล.ชม. พบว่าการด าเนินการปักช า 3 ข้อ (2 ข้อบน 1 ข้อ
ล่าง) มีจ านวนหัวต่อต้นเฉลี่ยมากที่สุด 2.8 หัว/ต้น ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับการ
ปักช า 2 ข้อ (1 ข้อบน 1 ข้อล่าง) และการปักช า 4 ข้อ (2 ข้อบน 2 ข้อล่าง) ซึ่งมีจ านวนหัวต่อต้นเฉลี่ย
รองลงมา 2.7 และ 2.5 หัว/ต้น ตามล าดับ แต่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับการปักช า 3 
ข้อ (1 ข้อบน 2 ข้อล่าง) และการปักช า 5 ข้อ (3 ข้อบน 2 ข้อล่าง) ที่มีจ านวนหัวต่อต้นเฉลี่ยน้อยที่สุด 
2.3 หัว/ต้น ตามล าดับ (ตารางท่ี 2) 

การทดสอบที่ ศวพ.ชม ในช่วงฤดูแล้ง พบว่าการด าเนินการปักช า 2 ข้อ (1 ข้อบน 1 ข้อล่าง) 
และการปักช า 3 ข้อ (1 ข้อบน 2 ข้อล่าง) มีจ านวนหัวต่อต้นเฉลี่ยมากที่สุด 2 หัว/ต้น ไม่มีความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับการปักช า 3 ข้อ (2 ข้อบน 1 ข้อล่าง), การปักช า 4 ข้อ (2 ข้อบน 
2 ข้อล่าง) และการปักช า 5 ข้อ (3 ข้อบน 2 ข้อล่าง) ซึ่งมีจ านวนหัวต่อต้นเฉลี่ยเท่ากัน 1 หัว/ต้น 
(ตารางท่ี 2) 

2.2 จ านวนหัวต่อพื้นที่ 
จากการทดสอบการเปรียบเทียบจ านวนข้อที่เหมาะสมร่วมกับการใช้ฮอร์โมนเร่งรากส าหรับ

การผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่งในระบบแอโรโปนิคในช่วงฤดูฝน ที่ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ศกล.ชม)  
พบว่าการด าเนินการปักช า 2 ข้อ (1 ข้อบน 1 ข้อล่าง) มีจ านวนหัวต่อพ้ืนที่เฉลี่ยมากที่สุด 536 หัว ไม่
มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับการปักช า 3 ข้อ (1 ข้อบน 2 ข้อล่าง), การปักช า 3 ข้อ (2 
ข้อบน 1 ข้อล่าง), การปักช า 4 ข้อ (2 ข้อบน 2 ข้อล่าง) และการปักช า 5 ข้อ (3 ข้อบน 2 ข้อล่าง) ที่มี
จ านวนหัวต่อพ้ืนทีเ่ฉลี่ยรองลงมา 520, 506, 484 และ 432 หัว ตามล าดับ (ตารางท่ี 2) 
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การทดสอบที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่ (ศวพ.ชม) ในช่วงฤดูฝน พบว่าการ
ด าเนินการปักช า 2 ข้อ (1 ข้อบน 1 ข้อล่าง) มีจ านวนหัวต่อพ้ืนที่เฉลี่ยมากที่สุด 113 หัว ไม่มีความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับการปักช า 3 ข้อ (1 ข้อบน 2 ข้อล่าง) และการปักช า 3 ข้อ (2 ข้อ
บน 1 ข้อล่าง) ที่มีจ านวนหัวต่อพ้ืนที่เฉลี่ยรองลงมา 96 และ 90 หัว ตามล าดับ แต่มีความแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับการปักช า 4 ข้อ (2 ข้อบน 2 ข้อล่าง) และการปักช า 5 ข้อ (3 ข้อบน 2 
ข้อล่าง) ที่มจี านวนหัวต่อพ้ืนทีเ่ฉลี่ยน้อยที่สุด 84 และ 82 หัว ตามล าดับ (ตารางท่ี 2) 

ส่วนมันฝรั่งที่ปลูกในช่วงฤดูแล้งที่ ศกล.ชม. พบว่าการด าเนินการปักช า 2 ข้อ (1 ข้อบน 1 ข้อ
ล่าง) มีจ านวนหัวต่อพ้ืนที่เฉลี่ยมากที่สุด 300 หัว ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับการ
ปักช า 3 ข้อ (1 ข้อบน 2 ข้อล่าง) ที่มีจ านวนหัวต่อพ้ืนที่เฉลี่ยรองลงมา 260 หัว แต่มีความแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับการการปักช า 3 ข้อ (2 ข้อบน 1 ข้อล่าง), การปักช า 4 ข้อ (2 ข้อบน 2 
ข้อล่าง) และการปักช า 5 ข้อ (3 ข้อบน 2 ข้อล่าง) ที่มีจ านวนหัวต่อพ้ืนที่เฉลี่ยน้อยที่สุด 220, 208 
และ 190 หัว ตามล าดับ (ตารางท่ี 2) 

การทดสอบที่ ศวพ.ชม ในช่วงฤดูแล้ง พบว่าการด าเนินการปักช า 2 ข้อ (1 ข้อบน 1 ข้อล่าง) 
มีจ านวนหัวต่อพ้ืนที่เฉลี่ยมากที่สุด 81 หัว ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับการปักช า 3 
ข้อ (1 ข้อบน 2 ข้อล่าง) และการปักช า 3 ข้อ (2 ข้อบน 1 ข้อล่าง) ที่มีจ านวนหัวต่อพ้ืนที่ เฉลี่ย
รองลงมา 69 และ 64 หัว ตามล าดับ แต่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับการปักช า 4 ข้อ 
(2 ข้อบน 2 ข้อล่าง) และการปักช า 5 ข้อ (3 ข้อบน 2 ข้อล่าง) ที่มีจ านวนหัวต่อพ้ืนที่เฉลี่ยน้อยที่สุด 
61 และ 59 หัว ตามล าดับ (ตารางท่ี 2) 

ผลการทดลองที่ได้คล้ายคลึงกับการทดลองของ (Kim,2014) รายงานว่าการปักช า 1 และ 2 
ข้อ ให้จ านวนหัวที่มีขนาดมากกว่า 3 กรัม มากกว่าจ านวนหัวที่ได้จากการปักช า 3 และ 4 ข้อ และการ
ทดลองของ Abdullateef et.al (2010) รายงานว่าจ านวนต้นต่อพ้ืนที่ปลูกมีผลต่อการเกิดจ านวนและ
ขนาดของหัวพันธุ์มันฝรั่งโดยระยะปลูกท่ีให้ผลผลิตสูงที่สุดคือ 25 ต้นต่อตารางเมตรจะให้จ านวนหัวต่อ
พ้ืนที่เท่ากับ 40.82 หัว และมีขนาดหัวทีใ่หญ่กว่า 20 มิลลิเมตร จ านวน 32.2 หัว  

2.3 ปริมาณผลผลิตต่อพ้ืนที่ปลูก 
จากการทดสอบการเปรียบเทียบจ านวนข้อที่เหมาะสมร่วมกับการใช้ฮอร์โมนเร่งรากส าหรับ

การผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่งในระบบแอโรโปนิคในช่วงฤดูฝน ที่ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ศกล.ชม)  
พบว่าการด าเนินการปักช า 3 ข้อ (2 ข้อบน 1 ข้อล่าง) ให้ผลผลิตเฉลี่ยมากที่สุด 5.8 กิโลกรัม ไม่มี
ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับการปักช า 3 ข้อ (1 ข้อบน 2 ข้อล่าง), การปักช า 2 ข้อ (1 
ข้อบน 1 ข้อล่าง) และการปักช า 5 ข้อ (3 ข้อบน 2 ข้อล่าง) ที่ให้ผลผลิตเฉลี่ยรองลงมา 4.9, 4.8 และ 
4.7 กิโลกรัม ตามล าดับ แต่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับการปักช า 4 ข้อ (2 ข้อบน 2 
ข้อล่าง) ซึ่งใหผ้ลผลิตเฉลี่ยน้อยที่สุด 4.5 กิโลกรัม (ตารางท่ี 2) 
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การทดสอบที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่ (ศวพ.ชม) ในช่วงฤดูฝน พบว่าการปัก
ช า 2 ข้อ (1 ข้อบน 1 ข้อล่าง) ให้ผลผลิตเฉลี่ยมากที่สุด 2.8 กิโลกรัม ไม่มีความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติกับการปักช า 3 ข้อ (1 ข้อบน 2 ข้อล่าง) และการปักช า 3 ข้อ (2 ข้อบน 1 ข้อล่าง) 
ที่ให้ผลผลิตเฉลี่ยรองลงมา 2.5 และ 2.3 กิโลกรัม ตามล าดับ แต่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติกับการปักช า 4 ข้อ (2 ข้อบน 2 ข้อล่าง) และการปักช า 5 ข้อ (3 ข้อบน 2 ข้อล่าง) ซึ่งให้ผลผลิต
เฉลี่ยน้อยที่สุด 1.7 และ 1.3 กิโลกรัม ตามล าดับ (ตารางท่ี 2) 

ส่วนมันฝรั่งที่ปลูกในช่วงฤดูแล้งที่ ศกล.ชม. พบว่าการปักช า 2 ข้อ (1 ข้อบน 1 ข้อล่าง) ให้
ผลผลิตเฉลี่ยมากท่ีสุด 3.3 กิโลกรัม ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับการปักช า 3 ข้อ (1 
ข้อบน 2 ข้อล่าง) และการปักช า 4 ข้อ (2 ข้อบน 2 ข้อล่าง) ที่ให้ผลผลิตเฉลี่ยรองลงมา 3 และ 2.9 
กิโลกรัม ตามล าดับ แต่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับการปักช า 3 ข้อ (2 ข้อบน 1 ข้อ
ล่าง) และการปักช า 5 ข้อ (3 ข้อบน 2 ข้อล่าง) ซึ่งให้ผลผลิตเฉลี่ยน้อยที่สุด 2.6 และ 2.4 กิโลกรัม 
ตามล าดับ (ตารางท่ี 2) 
  การทดสอบที่ ศวพ.ชม ในช่วงฤดูแล้ง พบว่าการด าเนินการปักช า 2 ข้อ (1 ข้อบน 1 ข้อล่าง) 
ให้ผลผลิตเฉลี่ยมากท่ีสุด 3 กิโลกรัม ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับการปักช า 3 ข้อ (1 
ข้อบน 2 ข้อล่าง) และการปักช า 3 ข้อ (2 ข้อบน 1 ข้อล่าง) ที่ให้ผลผลิตเฉลี่ยรองลงมา 2.8 และ 2.4 
กิโลกรัม ตามล าดับ แต่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับการปักช า 4 ข้อ (2 ข้อบน 2 ข้อ
ล่าง) และการปักช า 5 ข้อ (3 ข้อบน 2 ข้อล่าง) ซึ่งให้ผลผลิตเฉลี่ยน้อยที่สุด 1.9 และ 1.5 กิโลกรัม 
ตามล าดับ (ตารางท่ี 2) 
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3. คุณภาพผลผลิต 
 3.1 เปอร์เซ็นต์แป้ง 

จากการทดสอบการเปรียบเทียบจ านวนข้อที่เหมาะสมร่วมกับการใช้ฮอร์โมนเร่งรากส าหรับ
การผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่งในระบบแอโรโปนิคในช่วงฤดูฝน ที่ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ศกล.ชม)  
พบว่าการด าเนินการปักช า 2 ข้อ (1 ข้อบน 1 ข้อล่าง), การปักช า 3 ข้อ (1 ข้อบน 2 ข้อล่าง) และการ
ปักช า 3 ข้อ (2 ข้อบน 1 ข้อล่าง) มีเปอร์เซ็นต์แป้งสูงที่สุด 17.5 เปอร์เซ็นต์ ไม่มีความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติกับการปักช า 4 ข้อ (2 ข้อบน 2 ข้อล่าง) และการปักช า 5 ข้อ (3 ข้อบน 2 ข้อล่าง) 
ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์แป้งรองลงมา 17.1 และ 16.7 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ (ตารางท่ี 3) 

การทดสอบที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่ (ศวพ.ชม) ในช่วงฤดูฝน พบว่าการปัก
ช า 3 ข้อ (2 ข้อบน 1 ข้อล่าง) และการปักช า 4 ข้อ (2 ข้อบน 2 ข้อล่าง) มีเปอร์เซ็นต์แป้งสูงที่สุด 
17.3 เปอร์เซ็นต์ ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับการปักช า 2 ข้อ (1 ข้อบน 1 ข้อล่าง), 
การปักช า 5 ข้อ (3 ข้อบน 2 ข้อล่าง) และการปักช า 3 ข้อ (1 ข้อบน 2 ข้อล่าง) ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์แป้ง
รองลงมา 17.2, 17.1 และ 16.9 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ (ตารางท่ี 3) 

ส่วนมันฝรั่งที่ปลูกในช่วงฤดูแล้งที่ ศกล.ชม. พบว่าการปักช า 5 ข้อ (3 ข้อบน 2 ข้อล่าง) มี
เปอร์เซ็นต์แป้งสูงที่สุด 18.5 เปอร์เซ็นต์ ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับการปักช า 2 
ข้อ (1 ข้อบน 1 ข้อล่าง), การปักช า 3 ข้อ (2 ข้อบน 1 ข้อล่าง), การปักช า 4 ข้อ (2 ข้อบน 2 ข้อล่าง) 
และการปักช า 3 ข้อ (1 ข้อบน 2 ข้อล่าง) ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์แป้งรองลงมา 18.2, 18.0, 18.0 และ 17.5 
เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ (ตารางท่ี 3) 

การทดสอบที่ ศวพ.ชม ในช่วงฤดูแล้ง พบว่าการด าเนินการปักช า 5 ข้อ (3 ข้อบน 2 ข้อล่าง) 
มีเปอร์เซ็นต์แป้งสูงที่สุด 17.5 เปอร์เซ็นต์ ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับการปักช า 4 
ข้อ (2 ข้อบน 2 ข้อล่าง), การปักช า 2 ข้อ (1 ข้อบน 1 ข้อล่าง), การปักช า 3 ข้อ (2 ข้อบน 1 ข้อล่าง) 
และการปักช า 3 ข้อ (1 ข้อบน 2 ข้อล่าง) ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์แป้งรองลงมา 17.4, 17.1, 16.8 และ 16.2 
เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ (ตารางท่ี 3) 

3.2 ความหวาน 
จากการทดสอบการเปรียบเทียบจ านวนข้อที่เหมาะสมร่วมกับการใช้ฮอร์โมนเร่งรากส าหรับ

การผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่งในระบบแอโรโปนิคในช่วงฤดูฝน ที่ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ศกล.ชม)  
พบว่าการด าเนินการปักช า 3 ข้อ (1 ข้อบน 2 ข้อล่าง) ให้ความหวานของผลผลิตเฉลี่ยสูงที่สุด 6.7 มี
ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับการปักช า 4 ข้อ (2 ข้อบน 2 ข้อล่าง), การปักช า 5 ข้อ (3 
ข้อบน 2 ข้อล่าง), การปักช า 3 ข้อ (2 ข้อบน 1 ข้อล่าง) และการปักช า 2 ข้อ (1 ข้อบน 1 ข้อล่าง) ซึ่ง
ให้ความหวานเฉลี่ยรองลงมา 6.2, 6.4, 6.4 และ 5.6 ตามล าดับ (ตารางท่ี 3) 

การทดสอบที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่ (ศวพ.ชม) ในช่วงฤดูฝน พบว่าการปัก
ช า 5 ข้อ (3 ข้อบน 2 ข้อล่าง) ให้ความหวานเฉลี่ยสูงที่สุด 8.3 ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทาง
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สถิติกับการปักช า 3 ข้อ (1 ข้อบน 2 ข้อล่าง), การปักช า 4 ข้อ (2 ข้อบน 2 ข้อล่าง), การปักช า 2 ข้อ 
(1 ข้อบน 1 ข้อล่าง) และการปักช า 3 ข้อ (2 ข้อบน 1 ข้อล่าง) ซึ่งให้ความหวานเฉลี่ยรองลงมา 8.0, 
7.9, 7.8 และ 7.8 ตามล าดับ (ตารางท่ี 3) 

ส่วนมันฝรั่งที่ปลูกในช่วงฤดูแล้งที่ ศกล.ชม. พบว่าการปักช า 3 ข้อ (2 ข้อบน 1 ข้อล่าง) ให้
ความหวานเฉลี่ยสูงที่สุด 7.8 ไมม่ีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับการปักช า 2 ข้อ (1 ข้อบน 
1 ข้อล่าง), การปักช า 3 ข้อ (1 ข้อบน 2 ข้อล่าง) และการปักช า 5 ข้อ (3 ข้อบน 2 ข้อล่าง) ที่ให้ความ
หวานเฉลี่ยรองลงมา 7.6, 7.5 และ 7.2 ตามล าดับ แต่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับการ
ปักช า 4 ข้อ (2 ข้อบน 2 ข้อล่าง) ซึ่งให้ค่าความหวานเฉลี่ยน้อยที่สุด 7.8 (ตารางท่ี 3) 

การทดสอบที่ ศวพ.ชม ในช่วงฤดูแล้ง พบว่าการด าเนินการปักช า 3 ข้อ (2 ข้อบน 1 ข้อล่าง) 
ให้ความหวานเฉลี่ยสูงที่สุด 8.8 ไมม่ีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับการปักช า 5 ข้อ (3 ข้อ
บน 2 ข้อล่าง), การปักช า 3 ข้อ (1 ข้อบน 2 ข้อล่าง), การปักช า 4 ข้อ (2 ข้อบน 2 ข้อล่าง) และการ
ปักช า 2 ข้อ (1 ข้อบน 1 ข้อล่าง) ซึ่งให้ความหวานเฉลี่ยรองลงมา 8.6, 8.5, 8.5 และ 8.1 ตามล าดับ 
(ตารางท่ี 3) 



ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ยความสูงของต้นมันฝรั่ง เมื่ออายุ 30 และ 60 วัน ที่ทดสอบในช่วงฤดูฝน และฤดูแล้ง ที่ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ศกล.ชม) และศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรเชียงใหม่ (ศวพ.ชม) ปี 2558-2559 

กรรมวิธี 

ความสูง (ซม.) 
30 วัน 60 วัน 30 วัน 60 วัน 

ฤดูฝน ฤดูแล้ง 
ศกล.ชม ศวพ.ชม ศกล.ชม ศวพ.ชม ศกล.ชม ศวพ.ชม ศกล.ชม ศวพ.ชม 

ปักช า 2 ข้อ (1 ข้อบน 1 ข้อล่าง) 31.1 ab 22.1 b 73.1 b 43.6 ab 17.9 c 22.27 27.4 ab 32.9 a 
ปักช า 3 ข้อ (1 ข้อบน 2 ข้อล่าง) 30.5 b 19.9 b 77.4 a 45.3 a 18.7 bc 21.91 24.4 b 33.7 a 
ปักช า 3 ข้อ (2 ข้อบน 1 ข้อล่าง) 33.5 a 18.8 b 74.9 ab 42.6 ab 20.3 a 20.69 29.1 a 30.6 b 
ปักช า 4 ข้อ (2 ข้อบน 2 ข้อล่าง) 32.3 ab 21.9 b 74.7 ab 41.1 b 20.6 a 19.78 27.2 ab 30.9 b 
ปักช า 5 ข้อ (3 ข้อบน 2 ข้อล่าง) 33.4 a 26.6 a 68.6 c 45.2 a 19.9 ab 19.48 27.1 ab 33.3 a 

F-test * * * * * ns * * 
%cv 5.19 16.34 6.64 7.19 6.23 9.14 8.93 10.43 

หมายเหตุ:  - ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันไม่มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี  DMRT 
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ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ยจ านวนหัวต่อต้น, จ านวนหัวต่อพ้ืนที่ และผลผลิตรวมต่อพ้ืนที่ปลูกของมันฝรั่งที่ทดสอบในช่วงฤดูฝน และฤดูแล้ง ที่ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ศกล.
ชม) และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่ (ศวพ.ชม) ปี 2558-2559 

กรรมวิธี 
จ านวนหัว/ต้น (หัว) จ านวนหัว/พื้นที่ (หัว) ผลผลิตรวม/พื้นที่ (กก.) 

ฤดูฝน ฤดูแล้ง ฤดูฝน ฤดูแล้ง ฤดูฝน ฤดูแล้ง 
ศกล.ชม ศวพ.ชม ศกล.ชม ศวพ.ชม ศกล.ชม ศวพ.ชม ศกล.ชม ศวพ.ชม ศกล.ชม ศวพ.ชม ศกล.ชม ศวพ.ชม 

ปักช า 2 ข้อ (1 ข้อบน 1 ข้อล่าง) 3 b 1 2.7 ab 2 536 113 a 300 a 81 a 4.8 ab 2.8 a 3.3 a 3 a 
ปักช า 3 ข้อ (1 ข้อบน 2 ข้อล่าง) 3.2 ab 1 2.3 b 2 520 96 ab 260 ab 69 ab 4.9 ab 2.5 a 3 ab 2.8 a 
ปักช า 3 ข้อ (2 ข้อบน 1 ข้อล่าง) 2.8 b 1 2.8 a 1 506 90 ab 220 bc 64 ab 5.8 a 2.3 ab 2.6 b 2.4 ab 
ปักช า 4 ข้อ (2 ข้อบน 2 ข้อล่าง) 3.4 ab 1 2.5 ab 1 484 84 b 208 bc 61 b 4.5 b 1.7 bc 2.9 ab 1.9 bc 
ปักช า 5 ข้อ (3 ข้อบน 2 ข้อล่าง) 4 a 1 2.3 b 1 432 82 b 190 c 59 b 4.7 ab 1.3 c 2.4 b 1.5 c 

F-test * ns * ns ns * * * * * * * 
%cv 16.63 48.69 11.71 41.91 18.76 22.89 14.63 22.73 14.25 26.55 14.17 25.59 

หมายเหตุ:  - ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันไม่มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี  DMRT 
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์แป้ง และความหวานของมันฝรั่งที่ทดสอบในช่วงฤดูฝน และฤดูแล้ง ที่ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ศกล.ชม) และศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เกษตรเชียงใหม่ (ศวพ.ชม) ปี 2558-2559 

กรรมวิธี 
เปอร์เซ็นต์แป้ง (%) ความหวาน (Brix) 

ฤดูฝน ฤดูแล้ง ฤดูฝน ฤดูแล้ง 
ศกล.ชม ศวพ.ชม ศกล.ชม ศวพ.ชม ศกล.ชม ศวพ.ชม ศกล.ชม ศวพ.ชม 

ปักช า 2 ข้อ (1 ข้อบน 1 ข้อล่าง) 17.5 17.2 18.2 17.1 5.6 d 7.8 7.6 ab 8.1 
ปักช า 3 ข้อ (1 ข้อบน 2 ข้อล่าง) 17.5 16.9 17.5 16.2 6.7 a 8.0 7.5 ab 8.5 
ปักช า 3 ข้อ (2 ข้อบน 1 ข้อล่าง) 17.5 17.3 18.0 16.8 6.2 c 7.8 7.8 a 8.8 
ปักช า 4 ข้อ (2 ข้อบน 2 ข้อล่าง) 17.1 17.3 18.0 17.4 6.4 b 7.9 6.9 b 8.5 
ปักช า 5 ข้อ (3 ข้อบน 2 ข้อล่าง) 16.7 17.1 18.5 17.5 6.4 b 8.3 7.2 ab 8.6 

F-test ns ns ns ns * ns * ns 
%cv 3.65 9.81 4.24 10.73 1.94 10.3 8.43 11.47 

หมายเหตุ:  - ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันไม่มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี  DMRT



รูปภาพ 

  
ก. การผลิตต้นแม่พันธุ์ในโรงเรือนกันแมลง ข. การตัดต้นกล้าปักช า (Cutting) 

  
ค. การตัดต้นกล้ามันฝรั่งออกเป็นข้อๆ ฆ. ใช้ระยะปลูก 10x10 ซม.ในระบบแอโรโปนิค 

  
ง. ต้นมันฝรั่งในระบบแอโรโปนิค อายุ 7 วัน จ. การเกิดรากของมันฝรั่งในระบบแอโรโปนิค 
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ฉ. ต้นมันฝรั่งในระบบแอโรโปนิค เมื่ออาย ุ45 วัน 

ภาพที่ 1 การตัดช าต้นมันฝรั่งร่วมกับการใช้ไคโตซานในการผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่งในระบบแอโรโปนิคที่
ศกล.ชม ในปี 2558-2559 (ก-ฉ) 

  
ก. การเข้าท าลายของโรคใบไหม้ ข. ผลผลิตที่เสียหายจากการเข้าท าลายของหนู 

ภาพที่ 2 ลักษณะการเข้าท าลายของโรคและหนูในระบบแอโรโปนิคที่ศกล.ชม ในปี 2558-2559 (ก-ข) 
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ก. การเกิดหัวพันธุ์มันฝรั่งในระบบแอโรโปนิค ข. เก็บเก่ียวผลผลิตเมื่ออายุ 90 วัน 

  
ค. การเกิดหัวพันธุ์มันฝรั่งในระบบแอโรโปนิค ง. ลักษณะหัวพันธุ์มันฝรั่งหลังการท า greening 

ภาพที่ 3 ลักษณะการเกิดหัวพันธุ์มันฝรั่งในระบบแอโรโปนิคที่ศกล.ชม ในปี 2558-2559 (ก-ง) 

  
ก. การตัดต้นกล้าส าหรับปักช า ข. ตัดต้นกล้ามันฝรั่งออกเป็นข้อๆ ตามกรรมวิธี 

  
ค. การผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่งในระบบแอโรโปนิค ง. ต้นมันฝรั่งเมื่ออายุ 45 วัน 
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จ. การเกิดรากของมันฝรั่งในระบบแอโรโปนิค ฉ. การปักช าต้นกล้าที่แก่เกินไป 

ภาพที่ 4 การเจริญเติบโตของต้นมันฝรั่งในระบบแอโรโปนิคที่ ศวพ.ชม ในปี 2558-2559 (ก-ฉ) 

  

ภาพที่ 5 การท า greening หัวพันธุ์มันฝรั่งในระบบแอโรโปนิคที่ ศวพ.ชม ในปี 2558-2559 

 

ภาพที่ 6 ลักษณะการเกิดหัวพันธุ์มันฝรั่งในระบบแอโรโปนิคที่ ศวพ.ชม ในปี 2558-2559 
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สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

การทดสอบการเปรียบเทียบจ านวนข้อที่เหมาะสมร่วมกับการใช้ฮอร์โมนเร่งรากส าหรับการ
ผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่งในระบบแอโรโปนิค พบว่าวิธีด าเนินการปักช า 2 ข้อ (1 ข้อบน 1 ข้อล่าง) และการ
ปักช า 3 ข้อ (1 ข้อบน 2 ข้อล่าง) มีแนวโน้มให้จ านวนหัวต่อต้น จ านวนหัวต่อพ้ืนที่ และผลผลิตรวม 
ดีกว่ากรรมวิธีอ่ืนๆ โดยวิธีการปักช า 2 ข้อ (1 ข้อบน 1 ข้อล่าง) ในช่วงฤดูฝนที่ศกล.ชม พบว่าให้
จ านวนหัวต่อพ้ืนที่เฉลี่ยมากท่ีสุด 536 หัว และให้ผลผลิตรวมเฉลี่ยต่อพ้ืนที่ 4.8 กิโลกรัม ส่วนมันฝรั่งที่
ปลูกที่ ศวพ.ชม พบว่าวิธีการปักช า 2 ข้อ (1 ข้อบน 1 ข้อล่าง) เป็นวิธีที่ให้จ านวนหัวต่อพ้ืนที่เฉลี่ยและ
ผลผลิตรวมเฉลี่ยสูงที่สุด 113 หัว และ 2.8 กิโลกรัม ตามล าดับ รองลงมาได้แก่ วิธีการปักช า 3 ข้อ (1 
ข้อบน 2 ข้อล่าง) ในช่วงฤดูฝนที่ศกล.ชม จะให้จ านวนหัวต่อพ้ืนที่เฉลี่ย 520 หัว มีผลผลิตรวมเฉลี่ย  
4.9 กิโลกรัม และที่ ศวพ.ชม พบว่ามีจ านวนหัวต่อพ้ืนที่เฉลี่ยและผลผลิตรวมเฉลี่ย 96 หัว และ 2.5 
กิโลกรัม ตามล าดับ 

มันฝรั่งที่ปลูกในช่วงฤดูแล้ง ที่ศกล.ชม พบว่าวิธีการปักช า 2 ข้อ (1 ข้อบน 1 ข้อล่าง) ให้
จ านวนหัวต่อพ้ืนที่เฉลี่ยและผลผลิตรวมเฉลี่ยสูงที่สุด 300 หัว และ 3.3 กิโลกรัม ตามล าดับ ส่วนมัน
ฝรั่งที่ปลูกที่ ศวพ.ชม พบว่าวิธีการปักช า 2 ข้อ (1 ข้อบน 1 ข้อล่าง) ให้จ านวนหัวต่อพ้ืนที่ เฉลี่ยและ
ผลผลิตรวมเฉลี่ยสูงที่สุด 81 หัว และ 3 กิโลกรัม ตามล าดับ รองลงมาได้แก่ วิธีการปักช า 3 ข้อ (1 ข้อ
บน 2 ข้อล่าง) ที่ศกล.ชม พบว่ามีจ านวนหัวต่อพ้ืนที่ เฉลี่ยและผลผลิตรวมเฉลี่ย 260 หัว และ 3 
กิโลกรัม ตามล าดับ และที่ ศวพ.ชม พบว่าวิธีการปักช า 3 ข้อ (1 ข้อบน 2 ข้อล่าง) ให้จ านวนหัวต่อ
พ้ืนทีเ่ฉลี่ยและผลผลิตรวมเฉลี่ยรองลงมา 69 หัว และ 2.8 กิโลกรัม ตามล าดับ 
 แต่อย่างไรก็ตามในระหว่างที่ด าเนินงานทดสอบในช่วงฤดูฝนที่ ศกล.ชม ผลผลิตได้รับความ
เสียหายจากการเข้าท าลายของหนูและเกิดโรคใบไหม้ และที่ศวพ.ชม ต้นมันฝรั่งที่ใช้ในการปักช ามีอายุที่
ไม่เหมาะสม และสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนจัดในตอนกลางวันท าให้มันฝรั่งไม่ลงหัว จึงท าให้ผลผลิต
เสียหายและมีจ านวนลดลงจากปกติ ส่วนในช่วงฤดูแล้งที ่ศกล.ชม เกิดสภาพอากาศที่หนาวไม่สม่ าเสมอ
ส่งผลให้ต้นชะงักการเติบโต เนื่องจากอากาศร้อนจัดในตอนกลางวันส่งผลให้มันฝรั่งไม่ลงหัวหรือลงหัว
น้อย จึงท าให้ผลผลิตไม่ได้ตามที่คาดการณ์ไว้ มีความคล้ายคลึงกับการทดลองของ Tsoka et al. 
(2012) ซึ่งกล่าวว่าอุณหภูมิเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของต้นมันฝรั่งใน
ระบบแอโรโปนิคโดยช่วงอุณหภูมิที่มีความเหมาะสมอยู่ในช่วง 15-24 องศาเซลเซียส 
 

การน าผลงานไปใช้ประโยชน์ 
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1. ได้จ านวนข้อที่เหมาะสมที่มีประสิทธิภาพในการผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่ง G0 ในระบบแอโรโปนิค 
(Aeroponic) ที่สามารถเพ่ิมปริมาณผลผลิตให้ได้ปริมาณมากและมีคุณภาพ 

2. สามารถน าเทคโนโลยีที่ได้ถ่ายทอดสู่เกษตรกร, สหกรณ์ผู้ปลูกมันฝรั่ง, บริษัทผู้ประกอบการ
แปรรูปมันฝรั่ง, นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร, นักเรียน, นักศึกษา และผู้สนใจในการผลิตหัว
พันธุ์มันฝรั่ง 

 
 
 

ค าขอบคุณ 

 งานวิจัยการทดสอบการเปรียบเทียบจ านวนข้อที่เหมาะสมร่วมกับการใช้ฮอร์โมนเร่งราก
ส าหรับการผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่งในระบบแอโรโปนิค ส าเร็จได้ด้วยความช่วยเหลือของฝ่ายบริหาร ที่
อ านวยความสะดวกในการด าเนินงานวิจัย รวมทั้งทีมงานวิจัยและเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องของ ศกล.ชม ที่
ช่วยปฏิบัติงานวิจัยดังกล่าวจนส าเร็จลงได้ด้วยดี 
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