
แบบรายงานเรื่องเตม็ ผลการวิจัยที่สิ้นสุด ประจ าปีงบประมาณ 2562 

1.แผนงานวิจัย แผนงานวิจัยและพัฒนาด้านเมล็ดพันธุ์พืช 

2.โครงการวิจัย การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพันธุ์และมันฝรั่งเพ่ือการแปรรูปและบริโภค 

 กิจกรรม : การใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตในการผลิตมันฝรั่ง 

3.ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย) ผลของกรดจัสโมนิกต่อผลผลิตและคุณภาพหัวมันฝรั่ง 

  ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ)  Effect of Jasmonic acid  on yield and quality of potato tubers.  

4.คณะผู้ด าเนินงาน  

   หัวหน้าการทดลอง : นายวิศรุต สันม่าแอ สังกัด สถาบันวิจัยพืชสวน 

ผู้ร่วมงาน  

1.นางสาวเกษตริน  เดชอูป  สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก     
2.นายอ านวย อรรถลังรอง  สังกัด สถาบันวิจัยพืชสวน     
3.นายสัจจะ ประสงค์ทรัพย์  สังกัด สถาบันวิจัยพืชสวน     

5.บทคัดย่อ  
     การศึกษาผลของกรดจัสโมนิกต่อผลผลิตและคุณภาพหัวมันฝรั่ง ด าเนินการที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ

เกษตรตาก อ าเภอเมือง จังหวัดตาก ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2562 โดยวางแผนการทดลอง

แบบ RCBD จ านวน 5 กรรมวิธี 4 ซ  า ประกอบด้วย การพ่นกรดจัสโมนิกที่ความเข้มข้น5 ,10,15 และ 20 มิลลิ

โมลลาร์เปรียบเทียบกับกรรมวิธีพ่นน  าเปล่า ใน ปี 2561 จ านวนหัวมันฝรั่ง พบว่ากรรมวิธีพ่นกรดจัสโมนิกที่ความ

เข้มข้น 20 มิลลิโมลลาร์ ให้จ านวนหัวมันฝรั่ง เฉลี่ยสูงสุด คือ 76,443 หัวต่อไร่ น  าหนักผลผลิตหัวมันฝรั่งขนาดใหญ่ 

และ น  าหนักผลผลิตหัวมันฝรั่งรวม เฉลี่ยสูงสุด คือ 2,860 และ 5,252 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ และยังให้หัวมันฝรั่ง

ขนาดเล็กเฉลี่ยน้อยสุด คือ 770 กิโลกรัมต่อไร่ ด้านคุณภาพน  าหนักผลผลิตหัวมันฝรั่งที่ผ่านและไม่ผ่านเกณฑ์โรงงาน 

พบว่า กรรมวิธีพ่นกรดจัสโมนิกที่ความเข้มข้น 20 มิลลิโมลลาร์ ให้น  าหนักผลผลิตหัวมันฝรั่งที่ผ่านเกณฑ์โรงงานเฉลี่ย

สูงที่สุด คือ 4,482 กิโลกรัมต่อไร่ ให้น  าหนักผลผลิตหัวมันฝรั่งที่ไม่ผ่านเกณฑ์โรงงานเฉลี่ยน้อยสุด คือ 770 กิโลกรัมต่อ

ไร่ไม่แตกต่างทางสถิติ เปอร์เซ็นต์แป้ง พบว่า กรรมวิธีพ่นกรดจัสโมนิกที่ความเข้มข้น 5 มิลลิโมลลาร์ ให้เปอร์เซ็นต์

แป้ง เฉลี่ยสูงสุด คือ 20.10 เปอร์เซ็นต์ ความถ่วงจ าเพาะ พบว่า กรรมวิธีพ่นกรดจัสโมนิกที่ความเข้มข้น 5 และ15 

มิ ล ลิ โ ม ล ล า ร์  ใ ห้ ค ว า ม ถ่ ว ง จ า เ พ า ะ เ ฉ ลี่ ย สู ง สุ ด  คื อ  1 . 0 7 9  ไ ม่ แ ต ก ต่ า ง ท า ง ส ถิ ติ  

ในปี 2562 จ านวนหัวมันฝรั่ง พบว่ากรรมวิธีพ่นกรดจัสโมนิกที่ความเข้มข้น 20 มิลลิโมลลาร์ ให้จ านวนหัวมันฝรั่ง 

เฉลี่ยสูงสุด คือ 53,331 หัวต่อไร่ น  าหนักผลผลิตหัวมันฝรั่งขนาดกลาง และน  าหนักผลผลิตหัวมันฝรั่งรวม เฉลี่ยสูงสุด 

คือ 2,436 และ 3,053 กิโลกรัมต่อไร่  นอกจากนั นยัง พบว่า กรรมวิธีพ่นกรดจัสโมนิกที่ความเข้มข้น 15 

มิลลิโมลลาร์ ให้น  าหนักผลผลิตหัวมันฝรั่งขนาดใหญ่เฉลี่ยสูงสุด คือ 164 กิโลกรัม และให้หัวมันฝรั่งขนาดเล็กเฉลี่ย

น้อยสุด คือ 501 กิโลกรัมต่อไร่ ด้านคุณภาพ พบว่า กรรมวิธีพ่นกรดจัสโมนิกที่ความเข้มข้น 20 มิลลิโมลลาร์ ให้



น  าหนักผลผลิตหัวมันฝรั่งที่ผ่านเกณฑ์โรงงานเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 2,436 กิโลกรัมต่อไร่ น  าหนักผลผลิตหัวมันฝรั่งที่ไม่ผ่าน

เกณฑ์โรงงานพบว่า กรรมวิธีพ่นกรดจัสโมนิกที่ความเข้มข้น 15 มิลลิโมลลาร์ ให้น  าหนักผลผลิตหัวมันฝรั่งที่ไม่ผ่าน

เกณฑ์โรงงานเฉลี่ยน้อยสุด คือ 501 กิโลกรัมต่อไร่ เปอร์เซ็นต์แป้ง พบว่า กรรมวิธีพ่นกรดจัสโมนิกที่ความเข้มข้น 20 

มิลลิโมลลาร์ ให้เปอร์เซ็นต์แป้งและความถ่วงจ าเพาะเฉลี่ยสูงสุด คือ 17.48 เปอร์เซ็นต์ และ 1.067 ไม่แตกต่างทาง

สถิติ 

6.ค าน า  

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

สี่ของโลกรองจาก ข้าว  ข้าวสาลีและข้าวโพด มันฝรั่งไม่ใช่พืชอาหารหลักของประเทศไทย แต่มีความส าคัญในด้าน

เป็นพืชอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าหลายพันล้านบาท จัดเป็นพืชที่ท ารายได้สูงให้กับเกษตรกรในเขตภาคเหนือ คือ มีรายได้

ต่อไร่เฉลี่ยอยู่ระหว่าง 15,000-25,000 บาท จังหวัดที่มีการปลูกมันฝรั่งมากที่สุด คือ จ. เชียงใหม่ รองลงมาได้แก่ จ. 

ตาก ล าพูน เชียงราย พะเยา ล าปาง เพชรบูรณ์ และบางพื นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จ. หนองคาย 

สกลนคร เลย และนครพนม พื นที่ปลูกมันฝรั่งรวมในปี  2558  มีพื นที่เพาะปลูก  48,944 ไร่  ซึ่งมีผลผลิต 125,663 

ตัน มันฝรั่งเพ่ือการแปรรูปมีพื นที่ปลูก 44,742  มีผลผลิต  115,141 ตัน ผลผลิตต่อไร่เฉลี่ย 2,573 กิโลกรัม/ไร่ ( 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร,2555) เนื่องจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมแปรรูปมันฝรั่งในประเทศ

โดยเฉพาะมันฝรั่งทอดกรอบ (potato chip) ซึ่งนอกจากผลิตเพ่ือจ าหน่ายในประเทศ และบางส่วนยังส่งออกไป

จ าหน่ายต่างประเทศ (สนองและคณะ, 2551; อรทัย, 2557) โดยประเทศไทยเป็นประเทศผู้ผลิตมันฝรั่งทอดกรอบ

อันดับหนึ่งในภูมิภาคพื นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ท าให้เกษตรกร และผู้ประกอบการมีความต้องการมันฝรั่งสดเพ่ือส่ง

โรงงานแปรรูป เป็นมันฝรั่งแผ่นทอดกรอบ (potato chip) ปีละประมาณ 170,000 ตัน ขณะที่เกษตรกรไทยสามารถ

ผลิตได้ประมาณ 129,760 ตันและในปี 2558 บริษัทและผู้ประกอบการขอน าเข้าหัวมันฝรั่งอีก จ านวน 45,000 ตัน 

เพ่ือให้เพียงพอต่อความต้องการ (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร,2555) จะเห็นได้ว่า การเติบโตของธุรกิจมันฝรั่งได้

ขยายตัวในประเทศเป็นหลัก แต่การขยายตัวเพ่ือรองรับการเปิดการค้าเสรีในภูมิภาคอาเซียนยังท าได้จ ากัด เนื่องจาก

การขาดแคลนวัตถุดิบไม่เพียงพอใช้ในโรงงานแปรรูป เหตุนี จึงท าให้บริษัทผู้ประกอบการได้ขอน าเข้ามันฝรั่งสดจาก

ต่างประเทศเป็นหลัก (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2555) ปัจจุบันมันฝรั่งให้ผลผลิตเฉลี่ย 2,500-2,700 กิโลกรัมต่อ

ไร่และเปอร์เซ็นต์แป้งเฉลี่ย 17-19 เปอร์เซ็นต์ (อภิรักษ์,2557) ซึ่งพบว่าต่ ากว่าหัวมันฝรั่งที่น าเข้าจากต่างประเทศ 

นอกจากนั นหัวพันธุ์มันฝรั่งก็ยังไม่เพียงพอกับความต้องการของเกษตรกร จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงเห็นสมควรให้

มีการศึกษาวิธีการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของหัวมันฝรั่ง ซึ่งการผลผลิตและคุณภาพมันฝรั่งประกอบด้วยหลายปัจจัย 

อาทิ สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม อุณหภูมิ ช่วงความยาวของวัน สภาพดิน การจัดการดินและปุ๋ย พันธุ์ และอายุการ

เก็บเกี่ยว (ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่, 2557) นอกจากนั นยังมีอีกวิธีหนึ่งก็คือ การใช้สารควบคุมการเจริญเติบโต

พืช (Plant Growth Regurators: PGRs) ซึ่งได้มีการศึกษาค้นคว้าและใช้กันอย่างกว้างขวางในการควบคุมลักษณะ

ต่างๆ ให้เป็นไปตามต้องการ รวมถึงการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของพืชหลายชนิด เช่น ข้าวบาร์เลย์ ข้าวโอ๊ต ข้าวสาลี 

ผลไม้  ผั ก  (เกรีย งศั กดิ์ ,2533) รวมทั ง ใน พื ชหั วและมันฝรั่ ง  (ภั คภณ  ,2558 ,Manjula S. et al., 1995 ) 
 

 



  บทบาทท่ีส าคัญของสารคุมการเจริญเติบโตพืชซึ่งเก่ียวข้องกับการเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพ ได้แก่ 

1) บทบาทซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการสังเคราะห์แสง มีรายงานว่าไซโตไคนิน และจิบเบอเรลลินสามารถกระตุ้นการ

สังเคราะห์แสง (Carlson et al., 1986) 2) บทบาทเกี่ยวกับการควบคุมการเคลื่อนย้ายสารอาหารในโฟลเอม  โดย

พบว่า ไซโตไคนินสามารถเพ่ิมการเคลื่อนย้ายน  าตาลซูโครส (Brenner, 1987) 3) บทบาทในการควบคุมการสะสม

สารอาหารในเมล็ด มีรายงานเกี่ยวกับบทบาทของสารควบคุมการเจริญเติบโตพืชในระหว่างที่เมล็ดก า ลังมี 

การเจริญพัฒนา โดยพบว่า มีปริมาณสารควบคุมการเจริญเติบโตพืชชนิดต่าง ๆ ในเมล็ด ไม่ว่าจะเป็นกรดจัสโมนิก ไซ

โตไคนิน และจิบเบอเรลลิน แสดงให้เห็นถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ นในเมล็ด (Brenner et al., 1986) และสุดท้าย 4) 

บทบาทต่อคาร์โบไฮเดรทเมตาบอลิซึม โดยพบว่า สารควบคุมการเจริญเติบโตพืชไม่ว่าจะเป็นในกลุ่ม ของเอทิลีน 

กรดจัสโมนิก จิบเบอเรลลิน และไซโตไคนิน มีผลต่อกิจกรรมของเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์แป้ง (Sekhon 

and Sigh, 1994; Antognozzi et al., 1996; Yang etal., 1999; Pan et al., 2000) โดยในขั นตอนการสังเคราะห์ 

แป้ง พบว่า เอนไซม์ที่มีบทบาท ส าคัญคือเอนไซม์ starch branching ซึ่งมีผลต่อลักษณะโครงสร้างของแป้งอันเป็น

ตัวก าหนดคุณภาพของข้าว (Nakamura et al., 1989; Nakamura and Yuki, 1992) 5) บทบาทในการควบคุม

กระบวนการลงหัวให้พืชหัว (Tuberization) เมื่อพืชได้รับกรดจัสโมนิกจะช่วยให้เซลล์บริเวณ Stroage Root มีขนาด

ใหญ่ขึ นและมีจ านวนมากขึ นท าให้พร้อมสะสมแป้งและโปรตีนมากขึ น อีกทั งการย้ายโปรตีนและแป้งท าให้ง่ายขึ น รวม

ไปถึงการสังเคราะห์แสง (Photosynthesis) ที่ดีและสมบูรณ์จะช่วยให้การลงหัวดีและสมบูรณ์มากยิ่งขึ น (ภัคภณ 

,2558 ) ซึ่งถ้าน าแนวทางนี มาเพ่ือศึกษาผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตพืช (โดยตั งสมมติฐานว่า การใช้กรดจัสโม

นิกสามารถเพ่ิมคุณภาพและผลผลิตหัวมันฝรั่งได้ อันจะน าไปสู่การผลิตมันฝรั่งคุณภาพดีและเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ

ผลิตมันฝรั่งของเกษตรเพ่ือส่งโรงงานแปรรูปได้เป็นอย่างดี 

 ดังนั นจึงมีความจ าเป็นจะต้องศึกษาผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตพืช (PGRs) กรดจัสโมนิกต่อผลผลิต

และคุณภาพหัวพันธุ์มันฝรั่งเพ่ือเป็นแนวทางให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมันฝรั่งในการเพ่ิมศักยภาพการผลิตมันฝรั่งต่อไป 

7.อุปกรณ์และวิธีการ  
1. หัวพันธุ์มันฝรั่งพันธุ์แอตแลนติก 
2. สารควบคุมการเจริญเติบโตกรดจัสโมนิก 
3. ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ,46-0-0 ,13-31-21 และ 0-0-50  
4. โดโลไมท์ หรือ ปูนขาว 
5. ปุ๋ยคอก 
6. สารป้องกันโรคและแมลง 
7.สารป้องกันวัชพืช 

 

 วิธีการ 

แผนการทดลอง วางแผนการทดลองแบบ RCBD จ านวน 5 กรรมวิธี 4 ซ  า ประกอบด้วย 
1. พ่นน  าเปล่า (Control) 
2. พ่นกรดจัสโมนิกท่ีความเข้มข้น 5 มิลลิโมลลาร ์
3. พ่นกรดจัสโมนิกท่ีความเข้มข้น 10 มิลลิโมลลาร ์



4. พ่นกรดจัสโมนิกท่ีความเข้มข้น 15 มิลลิโมลลาร ์
5. พ่นกรดจัสโมนิกท่ีความเข้มข้น 20 มิลลิโมลลาร ์

 
วิธีปฏิบัติการทดลอง 
  การเตรียมดิน 
ก่อนปลูกเก็บตัวอย่างดินไปวิเคราะห์เพ่ือท าการปรับปรุงดินให้เหมาะสมต่อการปลูก หลังจากนั นไถเตรียมดิน

ด้วยผาน 7 จ านวน 1 รอบ และไถด้วยโรตารี จ านวน 1 รอบ ให้ลึกอย่างน้อย 20 เซนติเมตร หว่านปูนขาว อัตรา 
200-500 กก./ไร่หรือตามค่าวิเคราะห์ดิน ตากดินไว้ 10-15 วัน 
  การปลูก 

 เตรียมแปลงปลูกขนาดแปลง 4 x 5 เมตร จ านวน 20 แปลง ปลูกมันฝรั่งแบบแถวเดี่ยวไม่ยกร่องใช้ระยะปลูก 

20 x 90 เซนติ เมตร จ านวน  1 หั วต่ อหลุม  ขุดหลุ มลึ ก  15 เซนติ เมตร รองกันหลุ มด้ วยปุ๋ ย เคมี สู ต ร  

15-15-15 อัตรา 12 กรัมต่อหลุม (100 กก/ไร่  + ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 อัตรา 100 กก/ไร่ + ปุ๋ยเคมีสูตร 

0-0-50 อัตรา 6 กรัมต่อหลุม (50 กก/ไร่ )  

  การใส่ปุ๋ย 

 มันฝรั่งอายุได้ 25-30 วัน และ 40-45 วัน ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 อัตรา 1.5 กรัมต่อต้น (12.5 กิโลกรัมต่อไร่) 

โดยใส่โรยเป็นแถวข้างต้นพร้อมกับพูนดินกลบโคนสูง 30 เซนติเมตรและก าจัดวัชพืชอีกครั ง 

  การพ่นกรดจัสโมนิก 

 พ่นกรดจัสโมนิกให้แก่ต้นมันฝรั่งตามระดับความเข้มข้นตามที่ก าหนดในแต่ละกรรมวิธี โดยจะท าการพ่น
กรดจัสโมนิกให้แก่ต้นมันฝรั่ง จ านวน 2 ครั ง ครั งที่ 1 เมื่อต้นมันฝรั่งอายุ 4-5 สัปดาห์ ครั งที่ 2 เมื่อต้นมันฝรั่งอายุ 6-7 
สัปดาห์ 
  การดูแลรักษา 
 ก าจัดวัชพืช ใช้สารเคมีพ่นป้องกันก าจัดศัตรูพืชตามความเหมาะสมตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตรและ
ให้น  าตามความเหมาะสม 

การเก็บเกี่ยว 
 เก็บเกี่ยวหัวมันฝรั่งที่ระยะสุกแก่ทางสรีระวิทยาในพื นที่เก็บ เกี่ยวขนาด 2.7 x 4 เมตร เพ่ือบันทึกข้อมูล
ผลผลิตและตรวจสอบคุณภาพหัวมันฝรั่ง 
  การเตรีมสารละลายกรดจัสโมนิก 
 1.น ากรดจัสโมนิกมาละลายด้วยน  ากลั่นลงในขวดกรดจัสโมนิก ขนาด 10 มิลลิกรัม ภายในตู้ดูดกลิ่น 
 2.เตรียมน  าบริสุทธิ์ จ านวน 1,000 มิลลิลิตร เทลงใน volume metric flask จ านวน 950 มิลลิลิตร แล้วน า
สารละลายกรดจัสโมนิกที่เตรียมไว้มาเทใส่ลงไปใน volume metric flask แล้วเติมน  าให้ครบปริมาตร 1,000 
มิลลิลิตร 
 3.เตรียมสารละลายกรดจัสโมนิกจากสารละลายความเข้มข้น 10 มิลลิกรัมต่อลิตร จ านวน 5 มิลลิลิตร  
ต่อน  า 1 ลิตร ตามอัตราความเข้มข้น ดังนี  

3.1 กรดจัสโมนิกท่ีความเข้มข้น 5 มิลลิโมลลาร์ ให้ดูดสารละลายที่ความเข้มข้น 10 มิลลิกรัมต่อลิตร จ านวน 
5 มิลลิลิตร ผสมน  า 1 ลิตร หรือ 100 มิลลิลิตร ผสมน  า 20 ลิตร 



3.2 กรดจัสโมนิกท่ีความเข้มข้น 10 มิลลิโมลลาร์ ให้ดูดสารละลายที่ความเข้มข้น 10 มิลลิกรัมต่อลิตร 
จ านวน 10 มิลลิลิตรต่อลิตร ผสมน  า 1 ลิตร หรือ 200 มิลลิลิตร ผสมน  า 20 ลิตร 

3.3 กรดจัสโมนิกท่ีความเข้มข้น 15 มิลลิโมลลาร์ ให้ดูดสารละลายที่ความเข้มข้น 10 มิลลิกรัมต่อลิตร 
จ านวน 15 มิลลิลิตร ผสมน  า 1 ลิตร หรือ 300 มิลลิลิตร ผสมน  า 20 ลิตร 

3.4 กรดจัสโมนิกท่ีความเข้มข้น 20 มิลลิโมลลาร์ ให้ดูดสารละลายที่ความเข้มข้น 10 มิลลิกรัมต่อลิตร 
จ านวน 20 มิลลิลิตร ผสมน  า 1 ลิตร หรือ 400 มิลลิลิตร ผสมน  า 20 ลิตร 

การบันทึกข้อมูล 

1. บันทึกการเจริญเติบโต เช่น ความสูง พื นที่ใบก่อนและหลังพ่นกรดจัสโมนิก และหัวมันฝรั่ง 
2. บันทึกข้อมูลผลผลิตและคุณภาพของหัวมันฝรั่ง ได้แก่ ขนาดของหัว น  าหนักหัวแต่ละขนาด จ านวนหัวต่อ

ต้น น  าหนักหัวต่อต้น น  าหนักหัวรวม น  าหนักถ่วงจ าเพาะ และเปอร์เซ็นต์แป้ง  
3. ข้อมูลอ่ืน ๆ ข้อมูลผลการวิเคราะห์ดิน และข้อมูลอุตุนิยมวิทยา 



 

 เวลาและสถานที่ 

เริ่มต้น ตุลาคม 2560 สิ นสุด กันยายน 2562  

 ศูนย์วิจัยพัฒนาการเกษตรตาก ต าบลแม่ท้อ อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 

8.ผลการทดลอง 

 ปี 2561 

 การศึกษาผลของกรดจัสโมนิกต่อผลผลิตและคุณภาพหัวมันฝรั่ง เพ่ือศึกษาอัตราการใช้ของจัสโมนิกที่
เหมาะสมต่อผลผลิตและคุณภาพของหัวมันฝรั่ง สามารถสรุปผลการทดลองได้ดังนี  

1.จ านวนหัวมันฝรั่งขนาดเล็ก พบว่า กรรมวิธีพ่นกรดจัสโมนิกท่ีความเข้มข้น 20 มิลลิโมลลาร์ ให้จ านวน

หัวมันฝรั่งขนาดเล็กเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 18,450 หัวต่อไร่ รองลงมา คือ กรรมวิธีพ่นกรดจัสโมนิกท่ีความเข้มข้น 15มิลลิ

โมลลาร์ ให้จ านวนหัวมันฝรั่งขนาดเล็กเฉลี่ย 20,321 หัวต่อไร่ ไม่แตกต่างทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีพ่น

น  าเปล่าที่ให้จ านวนหัวมันฝรั่งขนาดเล็กเฉลี่ย 21,804 หัวต่อไร่ (ตารางที่ 1) 

2.จ านวนหัวมันฝรั่งขนาดกลาง พบว่า กรรมวิธีพ่นกรดจัสโมนิกท่ีความเข้มข้น 20 มิลลิโมลลาร์ ให้จ านวน

หัวมันฝรั่งขนาดกลางเฉลี่ยสูงสุด คือ 17,776 หัวต่อไร่ รองลงมา คือ กรรมวิธีพ่นกรดจัสโมนิกท่ีความเข้มข้น 15,10 

และ 5 มิลลิโมลลาร์ ให้จ านวนหัวมันฝรั่งขนาดกลางเฉลี่ย 15,999, 14,444 และ 13,332 หัวต่อไร่ ตามล าดับไม่

แตกต่างทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีพ่นน  าเปล่าที่ให้จ านวนหัวมันฝรั่งขนาดกลางเฉลี่ย 11,655 หัวต่อไร ่

(ตารางท่ี 1) 

3.จ านวนหัวมันฝรั่งขนาดใหญ่ พบว่า กรรมวิธีพ่นน  าเปล่าให้จ านวนหัวมันฝรั่งขนาดใหญ่เฉลี่ยสูงสุด คือ 

41,773 หัวต่อไร่ รองลงมา กรรมวิธีพ่นกรดจัสโมนิกที่ความเข้มข้น 20,15,10 และ 5 มิลลิโมลลาร์ ให้จ านวนหัวมนั

ฝรั่งขนาดใหญเ่ฉลี่ย 40,217,39,552 39,1071 และ 32,885 หัวต่อไร่ ตามล าดับ ไม่แตกต่างทางสถิติ (ตารางที่ 1) 

4.จ านวนหัวมันฝรั่งทั งหมด พบว่า กรรมวิธีพ่นกรดจัสโมนิกที่ความเข้มข้น 20 มิลลิโมลลาร์ ให้จ านวนหัวมัน

ฝรั่งเฉลี่ยสูงสุด คือ 76,443 หัวต่อไร่ รองลงมา คือ กรรมวิธีพ่นกรดจัสโมนิกที่ความเข้มข้น 15 มิลลิโมลลาร์ ให้จ านวน

หัวมันฝรั่งเฉลี่ย 75,872 หัวต่อไร่ ไม่แตกต่างทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีพ่นน  าเปล่าที่ให้จ านวนหัวมันฝรั่ง

เฉลี่ย 75,232 หัวต่อไร่ (ตารางที่ 1) 

5.น  าหนักผลผลิตหัวมันฝรั่งขนาดเล็ก พบว่า กรรมวิธีพ่นกรดจัสโมนิกที่ความเข้มข้น 20 มิลลิโมลลาร์  

ให้น  าหนักผลผลิตหัวมันฝรั่งขนาดเล็กเฉลี่ยน้อยสุด คือ 770 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมา คือ กรรมวิธีพ่นกรดจัสโมนิกที่

ความเข้มข้น 10และ 15 มิลลิโมลลาร์ ให้น  าหนักผลผลติหัวมันฝรั่งขนาดเล็กเฉลี่ย 806 และ 807 กิโลกรัมต่อไร่ 

ตามล าดับ ไม่แตกต่างทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีพ่นน  าเปล่าที่ให้จ านวนหัวมันฝรั่งขนาดเล็กเฉลี่ย 849 

กิโลกรัมต่อไร่ (ตารางที่ 2) 

6.น  าหนักผลผลิตหัวมันฝรั่งขนาดกลาง พบว่า กรรมวิธีพ่นกรดจัสโมนิกที่ความเข้มข้น 15 มิลลิโมลลาร์  

ให้น  าหนักผลผลิตหัวมันฝรั่งขนาดกลางเฉลี่ยสูงสุด คือ 1,911 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมา คือ กรรมวิธีพ่นกรดจัสโมนิกที่

ความเข้มข้น 20 และ 10 มิลลิโมลลาร์ ให้น  าหนักผลผลิตหวัมันฝรั่งขนาดกลางเฉลี่ย 1,622 และ 1,500 กิโลกรัมต่อไร่ 



ตามล าดับ ไม่แตกต่างทางสถิติเม่ือเปรียบเทียบกับกรรมวิธีพ่นน  าเปล่าที่ให้จ านวนหัวมันฝรั่งขนาดกลางเฉลี่ย 1,384 

กิโลกรัมต่อไร่ (ตารางที่ 2) 



 

7.น  าหนักผลผลิตหัวมันฝรั่งขนาดใหญ ่ พบว่า กรรมวิธีพ่นกรดจัสโมนิกที่ความเข้มข้น 20 มิลลิโมลลาร ์ 

ให้น  าหนักผลผลิตหัวมันฝรั่งขนาดใหญ่เฉลี่ยสูงสุด คือ 2,860 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมา คือ กรรมวิธีพ่นกรดจัสโมนิกที่

ความเข้มข้น 10 มิลลิโมลลาร์ ให้น  าหนักผลผลิตหัวมันฝรั่งขนาดใหญเ่ฉลี่ย 2,840 กิโลกรัมต่อไร่ ไม่แตกต่างทางสถิติ

เมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีพ่นน  าเปล่าที่ให้จ านวนหัวมันฝรั่งขนาดใหญเ่ฉลี่ย 2,800 กิโลกรัมต่อไร่ (ตารางที่ 1) 

8.น  าหนักผลผลิตหัวมันฝรั่งทั งหมด พบว่า กรรมวิธีพ่นกรดจัสโมนิกท่ีความเข้มข้น 20 มิลลิโมลลาร ์ 

ให้น  าหนักผลผลิตหัวมันฝรั่งทั งหมดเฉลี่ยสูงสุด คือ 5,252 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมา คือ กรรมวิธีพ่นกรดจัสโมนิกท่ี

ความเข้มข้น 15,10 มิลลิโมลลาร์ ให้น  าหนักผลผลิตหัวมันฝรั่งทั งหมดเฉลี่ย 5,198 และ 5,146 กิโลกรัมต่อไร ่ 

ไม่แตกต่างทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีพ่นน  าเปล่าที่ให้น  าหนักผลผลิตหัวมันฝรั่งทั งหมด เฉลี่ย 5,033 

กิโลกรัมต่อไร่ (ตารางที่ 2) 

9.น  าหนักผลผลิตหัวมันฝรั่งที่ผ่านและไม่ผ่านเกณฑ์โรงงาน พบว่า กรรมวิธีพ่นกรดจัสโมนิกท่ีความเข้มข้น 20 
มิลลิโมลลาร์ ให้น  าหนักผลผลิตหัวมันฝรั่งที่ผ่านเกณฑ์โรงงานเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 4,482 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมา คือ 
กรรมวิธีพ่นกรดจัสโมนิกที่ความเข้มข้น 15,10 มิลลิโมลลาร์ ให้น  าหนักผลผลิตหัวมันฝรั่งที่ผ่านเกณฑ์โรงงานเฉลี่ย 
4,391 และ 4,340 กิโลกรัมต่อไร่ ไม่แตกต่างทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีพ่นน  าเปล่าที่ให้จ านวนหัวมันฝรั่ง
เฉลี่ย 4,184 กิโลกรัมต่อไร่ ส าหรับผลผลิตหัวมันฝรั่งที่ไม่ผ่านเกณฑ์โรงงานพบว่า กรรมวิธีพ่นกรดจัสโมนิกที่ความ
เข้มข้น 20 มิลลิโมลลาร์ ให้น  าหนักผลผลิตหัวมันฝรั่งที่ไม่ผ่านเกณฑ์โรงงานเฉลี่ยน้อยสุด คือ 770 กิโลกรัมต่อไร่ 
รองลงมา คือ กรรมวิธีพ่นกรดจัสโมนิกท่ีความเข้มข้น 10,15 มิลลิโมลลาร์ ให้น  าหนักผลผลิตหัวมันฝรั่งที่ไม่ผ่านเกณฑ์
โรงงานเฉลี่ย 806 และ 807 กิโลกรัมต่อไร่ ไม่แตกต่างทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีพ่นน  าเปล่าที่ให้จ านวนให้
น  าหนักผลผลิตหัวมันฝรั่งที่ไม่ผ่านเกณฑ์โรงงานเฉลี่ย 849 กิโลกรัมต่อไร่ (ตารางที่ 3) 

10. คุณภาพผลผลิต เปอร์เซ็นต์แป้ง พบว่า กรรมวิธีพ่นกรดจัสโมนิกที่ความเข้มข้น 5 มิลลิโมลลาร์  
ที่ให้เปอร์เซ็นต์แป้งเฉลี่ยสูงสุด คือ 20.10 เปอร์เซ็นต์ รองลงมากรรมวิธีพ่นกรดจัสโมนิกที่ความเข้มข้น 15 มิลลิ
โมลลาร์ ให้เปอร์เซ็นต์แป้งเฉลี่ย 20.01 เปอร์เซ็นต์ ไม่แตกต่างทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีพ่นน  าเปล่าที่ให้
เปอร์เซ็นต์แป้งเฉลี่ย 19.96 เปอร์เซ็นต์ ส าหรับความถ่วงจ าเพาะ พบว่า กรรมวิธีพ่นกรดจัสโมนิกที่ความเข้มข้น 5 
และ15 มิลลิโมลลาร์ ให้ความถ่วงจ าเพาะเฉลี่ยสูงสุด คือ 1.079 รองลงมากรรมวิธีพ่นกรดจัสโมนิกที่ความเข้มข้น 20 
และ 5 มิลลิโมลลาร์ ให้ความถ่วงจ าเพาะเฉลี่ย 1.078 ไม่แตกต่างทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีพ่นน  าเปล่าให้
ความถ่วงจ าเพาะเฉลี่ย 1.078 (ตารางที่ 3) 
 ปี 2562  
 การศึกษาผลของกรดจัสโมนิกต่อผลผลิตและคุณภาพหัวมันฝรั่ง เพ่ือศึกษาอัตราการใช้กรดจัสโมนิกที่
เหมาะสมต่อผลผลิตและคุณภาพของหัวมันฝรั่ง สามารถสรุปผลการทดลองได้ดังนี  

1.จ านวนหัวมันฝรั่งขนาดเล็ก พบว่า กรรมวิธีพ่นกรดจัสโมนิกที่ความเข้มข้น 5 มิลลิโมลลาร์ ให้จ านวนหัวมัน
ฝรั่งขนาดเล็กเฉลี่ยน้อยสุด คือ 20,986 หัวต่อไร่ รองลงมา คือ กรรมวิธีพ่นกรดจัสโมนิกท่ีความเข้มข้น 10 และ 20 
มิลลิโมลลาร์ ให้จ านวนหัวมันฝรั่งขนาดเล็กเฉลี่ย 21,462 และ 22,974 หัวต่อไร่ ไม่แตกต่างทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบ
กับกรรมวิธีพ่นน  าเปล่าที่ให้จ านวนหัวมันฝรั่งขนาดเล็กมากสุดเฉลี่ย 25,826 หัวต่อไร่ (ตารางที่ 1) 

2.จ านวนหัวมันฝรั่งขนาดกลาง พบว่า กรรมวิธีพ่นกรดจัสโมนิกท่ีความเข้มข้น 10 มิลลิโมลลาร์ ให้จ านวน

หัวมันฝรั่งขนาดกลางเฉลี่ยสูงสุด คือ 31,163 หัวต่อไร่ รองลงมา คือ กรรมวิธีพ่นกรดจัสโมนิกท่ีความเข้มข้น 20,5และ 



15 มิลลิโมลลาร์ ให้จ านวนหัวมันฝรั่งขนาดกลางเฉลี่ย 30,193,29,298 และ 27,066 หัวต่อไร่ ตามล าดับ  

ไม่แตกต่างทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีพ่นน  าเปล่าที่ให้จ านวนหัวมันฝรั่งขนาดกลางเฉลี่ย 26,773 หัวต่อไร่ 

(ตารางท่ี 1) 



 

3.จ านวนหัวมันฝรั่งขนาดใหญ่ พบว่า กรรมวิธีพ่นกรดจัสโมนิกท่ีความเข้มข้น 15 มิลลิโมลลาร์ ให้จ านวน

หัวมันฝรั่งขนาดใหญ ่ เฉลี่ยสูงสุด คือ 1,363 หัวต่อไร่ รองลงมา คือ กรรมวิธีพ่นกรดจัสโมนิกท่ีความเข้มข้น 5, 10 

และ 20 มิลลิโมลลาร์ ให้จ านวนหัวมันฝรั่งขนาดขนาดใหญ่ เฉลี่ย 203, 173 และ 164 หัวต่อไร่ ตามล าดับ  

ไม่แตกต่างทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีพ่นน  าเปล่าที่ไม่พบหัวมันฝรั่งขนาดใหญ่ (ตารางท่ี 1) 

4.จ านวนหัวมันฝรั่งรวม พบว่า กรรมวิธีพ่นกรดจัสโมนิกที่ความเข้มข้น 20 มิลลิโมลลาร์ ให้จ านวนหัวมันฝรั่ง

รวมเฉลี่ยสูงสุด คือ 53,331 หัวต่อไร่ รองลงมา คือ กรรมวิธีพ่นกรดจัสโมนิกท่ีความเข้มข้น 15 และ 10 มิลลิโมลลาร ์

ให้จ านวนหัวมันฝรั่งเฉลี่ย 52,937และ 52,798 หัวต่อไร่ ไม่แตกต่างทางสถิติเม่ือเปรียบเทียบกับกรรมวิธีพ่นน  าเปล่าที่

ให้จ านวนหัวมันฝรั่งเฉลี่ย 52,599 หัวต่อไร่ (ตารางท่ี 1) 

5.น  าหนักผลผลิตหัวมันฝรั่งขนาดเล็ก พบว่า กรรมวิธีพ่นกรดจัสโมนิกที่ความเข้มข้น 15 มิลลิโมลลาร์  

ให้น  าหนักผลผลิตหัวมันฝรั่งขนาดเล็กเฉลี่ยน้อยสุด คือ 501 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมา คือ กรรมวิธีพ่นกรดจัสโมนิกที่

ความเข้มข้น 5 ,15 และ 10 มิลลิโมลลาร์ ให้น  าหนักผลผลิตหัวมันฝรั่งขนาดเล็กเฉลี่ย 531, 587 และ 662 กิโลกรัม

ต่อไร่ ตามล าดับ ไม่แตกต่างทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีพ่นน  าเปล่าที่ให้จ านวนหัวมันฝรั่งขนาดเล็กเฉลี่ย 664 

กิโลกรัมต่อไร่ (ตารางที่ 2) 

6.น  าหนักผลผลิตหัวมันฝรั่งขนาดกลาง พบว่า กรรมวิธีพ่นกรดจัสโมนิกที่ความเข้มข้น 20 มิลลิโมลลาร์  

ให้น  าหนักผลผลิตหัวมันฝรั่งขนาดกลางเฉลี่ยสูงสุด คือ 2,436 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมา คือ กรรมวิธีพ่นกรดจัสโมนิกที่

ความเข้มข้น 15 ,10 และ 5 มิลลิโมลลาร์ ให้น  าหนักผลผลิตหัวมันฝรั่งขนาดกลางเฉลี่ย 2,331 , 2,255 และ 2,220 

กิโลกรมัต่อไร่ ตามล าดับ ไม่แตกต่างทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีพ่นน  าเปล่าที่ให้จ านวนหัวมันฝรั่งขนาดกลาง

เฉลี่ย 2,150 กิโลกรัมต่อไร่ (ตารางที่ 2) 

7.น  าหนักผลผลิตหัวมันฝรั่งขนาดใหญ่ พบว่า กรรมวิธีพ่นกรดจัสโมนิกที่ความเข้มข้น 15 มิลลิโมลลาร ์ 

ให้น  าหนักผลผลิตหัวมันฝรั่งขนาดใหญ่เฉลี่ยสูงสุด คือ 164 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมา คือ กรรมวิธีพ่นกรดจัสโมนิกที่

ความเข้มข้น 20 และ 5 มิลลิโมลลาร์ ให้น  าหนักผลผลิตหัวมันฝรั่งขนาดใหญ่เฉลี่ย 30.40 และ 26.40 กิโลกรัมต่อไร่ 

ไม่แตกต่างทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีพ่นน  าเปล่าที่ไม่พบหัวมันฝรั่งขนาดใหญ่ (ตารางท่ี 2) 

8.น  าหนักผลผลิตหัวมันฝรั่งทั งหมด พบว่า กรรมวิธีพ่นกรดจัสโมนิกท่ีความเข้มข้น 20 มิลลิโมลลาร ์ 

ให้น  าหนักผลผลิตหัวมันฝรั่งทั งหมดเฉลี่ยสูงสุด คือ 3,053 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมา คือ กรรมวิธีพ่นกรดจัสโมนิกท่ี

ความเข้มข้น 15,10 มิลลิโมลลาร์ ให้น  าหนักผลผลิตหัวมันฝรั่งทั งหมดเฉลี่ย 2,996 และ 2,937 กิโลกรัมต่อไร ่ 

ไม่แตกต่างทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีพ่นน  าเปล่าที่ให้น  าหนักผลผลิตหัวมันฝรั่งทั งหมด เฉลี่ย 2,814 

กิโลกรัมต่อไร่ (ตารางที่ 2) 

9.น  าหนักผลผลิตหัวมันฝรั่งที่ผ่านและไม่ผ่านเกณฑ์โรงงาน พบว่า กรรมวิธีพ่นกรดจัสโมนิกท่ีความเข้มข้น 20 

มิลลิโมลลาร์ ให้น  าหนักผลผลิตหัวมันฝรั่งที่ผ่านเกณฑ์โรงงานเฉลี่ยสูงสุด คือ 2,436 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมา คือ 

กรรมวิธีพ่นกรดจัสโมนิกที่ความเข้มข้น 15,10 และ 5 มิลลิโมลลาร์ ให้น  าหนักผลผลิตหัวมันฝรั่งที่ผ่านเกณฑ์โรงงาน

เฉลี่ย 2,331 ,2,255 และ 2,220 กิโลกรัมต่อไร่ ไม่แตกต่างทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีพ่นน  าเปล่าที่ให้



จ านวนหัวมันฝรั่งที่ผ่านเกณฑ์โรงงานเฉลี่ย 2,150 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ ส าหรับผลผลิตหัวมันฝรั่งที่ไม่ผ่านเกณฑ์

โรงงานพบว่า กรรมวิธีพ่นกรดจัสโมนิกที่ความเข้มข้น 15 มิลลิโมลลาร์ ให้น  าหนักผลผลิตหัวมันฝรั่งที่ไม่ผ่านเกณฑ์

โรงงานเฉลี่ยน้อยสุด คือ 501 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมา คือ กรรมวิธีพ่นกรดจัสโมนิกที่ความเข้มข้น 5,และ 15 มิลลิ

โมลลาร์ ให้น  าหนักผลผลิตหัวมันฝรั่งที่ไม่ผ่านเกณฑ์โรงงานเฉลี่ย 531 และ 587 กิโลกรัมต่อไร่ ไม่แตกต่างทางสถิติ

เมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีพ่นน  าเปล่าที่ให้จ านวนให้น  าหนักผลผลิตหัวมันฝรั่งที่ไม่ผ่านเกณฑ์โรงงานเฉลี่ย 664 

กิโลกรัมต่อไร่ (ตารางท่ี 3) 

10. คุณภาพผลผลิต เปอร์เซ็นต์แป้ง พบว่า พบว่า กรรมวิธีพ่นกรดจัสโมนิกท่ีความเข้มข้น 20 มิลลิโมลลาร์ ที่

ให้เปอร์เซ็นต์แป้งเฉลี่ยสูงสุด คือ 17.48 เปอร์เซ็นต์ รองลงมากรรมวิธีพ่นกรดจัสโมนิกที่ความเข้มข้น 5 ,10 และ15 

มิลลิโมลลาร์ ให้เปอร์เซ็นต์แป้งเฉลี่ย 17.27 เปอร์เซ็นต์ เท่ากันทั ง 3 ความเข้มข้น และไม่แตกต่างทางสถิติเมื่อ

เปรียบเทียบกับกรรมวิธีพ่นน  าเปล่าที่ให้เปอร์เซ็นต์แป้งเฉลี่ย 16.85 เปอร์เซ็นต์ ส าหรับความถ่วงจ าเพาะ พบว่า 

กรรมวิธีพ่นกรดจัสโมนิกที่ความเข้มข้น 20 มิลลิโมลลาร์ ให้ความถ่วงจ าเพาะเฉลี่ยสูงสุด คือ 1.067 รองลงมากรรมวิธี

พ่นกรดจัสโมนิกที่ความเข้มข้น 5 ,10 และ 15 มิลลิโมลลาร์ ให้ความถ่วงจ าเพาะเฉลี่ย 1.066 เท่ากันทั ง 3 ความ

เข้มข้น ไม่แตกต่างทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีพ่นน  าเปล่าให้ความถ่วงจ าเพาะเฉลี่ย 1.064 (ตารางท่ี 3) 

9. วิจารณ์ผลการทดลอง 
 การศึกษาผลของกรดจัสโมนิกต่อผลผลิตและคุณภาพหัวมันฝรั่ง ด าเนินการพ่นกรดจัสโมนิกที่ความเข้มข้น 5 
,10,15 และ 20 มิลลิโมลลาร์เปรียบเทียบกับกรรมวิธีพ่นน  าเปล่า ใน ปี  2561 จ านวนหัวมันฝรั่ง พบว่ากรรมวิธีพ่น
กรดจัสโมนิกที่ความเข้มข้น 20 มิลลิโมลลาร์ ให้จ านวนหัวมันฝรั่งเฉลี่ยสูงสุด คือ 76,443 หัวต่อไร่ น  าหนักผลผลิต
หัวมันฝรั่งขนาดใหญ่ และ น  าหนักผลผลิตหัวมันฝรั่งรวม เฉลี่ยสูงสุด คือ 2,860 และ 5,252 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ 
และยังให้หัวมันฝรั่งขนาดเล็กเฉลี่ยน้อยสุด คือ 770 กิโลกรัมต่อไร่ ด้านคุณภาพน  าหนักผลผลิตหัวมันฝรั่งที่ผ่านและไม่
ผ่านเกณฑ์โรงงาน พบว่า กรรมวิธีพ่นกรดจัสโมนิกที่ความเข้มข้น 20 มิลลิโมลลาร์ ให้น  าหนักผลผลิตหัวมันฝรั่งที่ผ่าน
เกณฑ์โรงงานเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 4,482 กิโลกรัมต่อไร่ให้น  าหนักผลผลิตหัวมันฝรั่งที่ไม่ผ่านเกณฑ์โรงงานเฉลี่ยน้อยสุด คือ 
770 กิโลกรัมต่อไร่ไม่แตกต่างทางสถิติ เปอร์เซ็นต์แป้ง พบว่า กรรมวิธีพ่นกรดจัสโมนิกที่ความเข้มข้น 5 มิลลิโมลลาร์ 
ให้เปอร์เซ็นต์แป้งเฉลี่ยสูงสุด คือ 20.10 เปอร์เซ็นต์ ความถ่วงจ าเพาะ พบว่า กรรมวิธีพ่นกรดจัสโมนิกท่ีความเข้มข้น 5 
และ15 มิลลิโมลลาร์ ให้ความถ่วงจ าเพาะเฉลี่ยสูงสุด คือ 1.079 ไม่แตกต่างทางสถิติ ในปี 2562 จ านวนหัวมันฝรั่ง 
พบว่ากรรมวิธีพ่นกรดจัสโมนิกที่ความเข้มข้น 20 มิลลิโมลลาร์ ให้จ านวนหัวมันฝรั่งเฉลี่ยสูงสุด คือ 53,331 หัวต่อไร่ 
น  าหนักผลผลิตหัวมันฝรั่งขนาดกลาง และน  าหนักผลผลิตหัวมันฝรั่งรวม เฉลี่ยสูงสุด คือ 2,436 และ 3,053 กิโลกรัมต่อ
ไร่ นอกจากนั นยัง พบว่า กรรมวิธีพ่นกรดจัสโมนิกที่ความเข้มข้น 15 มิลลิโมลลาร์ ให้น  าหนักผลผลิตหัวมันฝรั่งขนาด
ใหญ่เฉลี่ยสูงสุด คือ 164 กิโลกรัม และให้หัวมันฝรั่งขนาดเล็กเฉลี่ยน้อยสุด คือ 501 กิโลกรัมต่อไร่ ด้านคุณภาพ พบว่า 
กรรมวิธีพ่นกรดจัสโมนิกที่ความเข้มข้น 20 มิลลิโมลลาร์ ให้น  าหนักผลผลิตหัวมันฝรั่งที่ผ่านเกณฑ์โรงงานเฉลี่ยสูงที่สุด 
คือ 2,436 กิโลกรัมต่อไร่ น  าหนักผลผลิตหัวมันฝรั่งที่ไม่ผ่านเกณฑ์โรงงานพบว่า กรรมวิธีพ่นกรดจัสโมนิกที่ความเข้มข้น 
15 มิลลิโมลลาร์ ให้น  าหนักผลผลิตหัวมันฝรั่งที่ไม่ผ่านเกณฑ์โรงงานเฉลี่ยน้อยสุด คือ 501 กิโลกรัมต่อไร่ เปอร์เซ็นต์
แป้ง พบว่า กรรมวิธีพ่นกรดจัสโมนิกที่ความเข้มข้น 20 มิลลิโมลลาร์ ให้เปอร์เซ็นต์แป้งและความถ่วงจ าเพาะเฉลี่ยสูงสุด 
คือ 17.48 เปอร์เซ็นต ์และ 1.067 ไม่แตกต่างทางสถิติ  



 อย่างไรก็ตามการพ่นกรดจัสโมนิกที่ความเข้มข้น ตั งแต่ 10 ,15 และ 20 มิลลิโมลลาร์ โดยเฉพาะการพ่น
กรดจัสโมนิกที่ความเข้มข้น 20 มิลลิโมลลาร์ ท าให้มีจ านวนหัวมันฝรั่งต่อไร่ น  าหนักผลผลิตผลิตต่อไร่ ทั งขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง และกลางใหญ่ และน  าหนักผลผลิตหัวมันฝรั่งที่ผ่านและไม่ผ่านเกณฑ์โรงงานต่อไร่และคุณภาพผลผลิตสูงสุด
และมากกว่ากรรมวิธีพ่นด้วยน  าเปล่า ซึ่งในปี 2561 พบว่าอุณหภูมิในกลางวันส าหรับการปลูกมันฝรั่งตั งแต่เดือน 
ตุลาคม 2560 – กุมภาพันธ์ 2561 มีอุณหภูมิเฉลี่ย 25.98 องศาเซลเซียส ซึ่งเหมาะต่อการเจริญเติบโตของมันฝรั่งและ
ส่งผลต่อการให้ผลผลิตและคุณภาพของหัวมันฝรั่งสูงกว่าในปี 2562 ซึ่ง พบว่าอุณหภูมิในการปลูกมันฝรั่งตั งแต่เดือน 
ตุลาคม 2561 – กุมภาพันธ์ 2562 มีอุณหภูมิเฉลี่ย 32.88 องศาเซลเซียส ท าให้ผลผลิตจ านวนหัวมันฝรั่งต่อไร่ น  าหนัก
ผลผลิตผลิตต่อไร่ ทั งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และกลางใหญ่ และน  าหนักผลผลิตหัวมันฝรั่งที่ผ่านและไม่ผ่านเกณฑ์
โรงงานต่อไร่และคุณภาพผลผลิตหัวมันฝรั่งน้อยกว่าปี 2561 ประมาณ 40 - 45 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งในปี 2562 พบว่าเมื่อ
อุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่าส่งผลต่อผลิตทั งปริมาณและคุณภาพของหัวมันฝรั่งจะเห็นได้ชัดเจนมากถ้าหากไม่มีการพ่นกรดจัสโม
นิก ซึ่งสอดคล้องผลการศึกษาของ อภิรักษ์ (2557) รายงานว่าอุณหภูมิที่เหมาะสมในการปลูกมันฝรั่งโดยเฉลี่ยประมาณ 
16-20 องศาเซลเซียส จะเหมาะสมในการสร้างหัวอุณหภูมิในเวลากลางวันไม่ควรเกิน 28  องศาเซลเซียส และในเวลา 
กลางคืนไม่ควรเกิน 18 องศาเซลเซียส นอกจากนั นการพ่นกรดจัสโมนิกยังช่วยเพ่ิมปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบมันฝรั่งอีก
ด้วยซึ่งสอดคล้องกับ ภัคภณ (2558 ) รายงานว่าการใช้กรดจัสโมนิก ( Jasmonic Acid ) ในพืชตระกูลหัวทุกชนิด อาทิ 
มันส าปะหลัง, มันฝรั่ง มันเทศ, หอม, กระเทียม และ เผือก  สามารถส่งเสริมและกระตุ้นกระบวนการลงหัวให้พืช 
(Tuberization) รวมไปถึงการสังเคราะห์แสง (Photosynthesis) ที่ดีและสมบูรณ์จะช่วยให้การลงหัวดีและสมบูรณ์
มากยิ่งขึ น นอกจากนั น Manjula S. et al (1994) รายงานว่าผลการใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตต่อผลผลิตและ
หัวมันฝรั่ง สามารถให้ผลผลิต จ านวนหัวมันฝรั่งรวมและจ านวนหัวมันฝรั่งต่อต้นได้สูงสุด เมื่อใช้แพกโคลบิวทราซอล 
อัตรา 300 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถให้ผลผลิตหัวมันฝรั่งรวมเพ่ิมขึ น 18-24 เปอร์เซ็นต์ และจ านวนหัวมันฝรั่งต่อต้น
เพ่ิมขึ น 29-36 เปอร์เซ็นต์ ส าหรับการใช้เมททิลจัสโมเนต อัตรา 10 มิลลิโมลลาร์ ให้ผลผลิตหัวมันฝรั่งรวมเพ่ิมขึ น 6-
16 เปอร์เซ็นต์ และจ านวนหัวมันฝรั่งต่อต้นเพิ่มขึ น 5-40 เปอร์เซ็นต ์รวมไปถึงในด้านคุณภาพหัวมันฝรั่ง 
 
10.สรุปผลการทดลองและค าแนะน า 

 การศึกษาผลของกรดจัสโมนิกต่อผลผลิตและคุณภาพหัวมันฝรั่ง ที่มีการพ่นกรดจัสโมนิกที่ความเข้มข้น 5 

,10,15 และ 20 มิลลิโมลลาร์เปรียบเทียบกับกรรมวิธีพ่นน  าเปล่า ผลการทดลอง พบว่าทั ง 2 ปี ให้ผลการทดลองไปใน

ท านองเดียวกัน คือ กรรมวิธีพ่นกรดจัสโมนิกที่ความเข้มข้น 20 มิลลิโมลลาร์ ให้จ านวนหัวมันฝรั่ง น  าหนักผลผลิต

หัวมันฝรั่งขนาดใหญ่ และ น  าหนักผลผลิตหัวมันฝรั่งรวมต่อไร่เฉลี่ยสูงสุด และให้น  าหนักผลผลิตหัวมันฝรั่งที่ผ่านเกณฑ์

โรงงานเฉลี่ยต่อไร่สูงสุด รวมทั งเพ่ิมคุณภาพของหัวมันฝรั่งในด้านเปอร์เซ็นต์แป้งและความถ่วงจ าเพาะ อัตราที่แนะน า

ให้ใช้พ่นกรดจัสโมนิกที่ความเข้มข้นตั งแต่ 10 มิลลิโมลลาร์ ขึ นไปเนื่องจากสามารถช่วยเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพหัว

พันธุ์มันฝรั่งได้ และสามารถน าไปปรับใช้ในการผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่งได้และในการใช้กรดจัสโมนิกพ่นให้กับมันฝรั่งควร

จะมีการใส่ปุ๋ยเพ่ิมมากขึ นด้วยร่วมกับการใช้ฮอร์โมนต่างๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและเพ่ือให้เกิดความสมดุลของธาตุ

อาหารให้กับมันฝรั่งที่จะถูกน าไปใช้และเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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       ภาคผนวก 

ภาพที่ 1 ผลผลิตหัวมันฝรั่งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่รวมในแต่ละกรรมวิธี 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางท่ี 1 จ านวนหัวมันฝรั่งขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่และจ านวนหัวต่อไร่ ปี 2561 

กรรมวิธี จ านวนหัวขนาดเล็ก
ต่อไร่  
(หัว) 

จ านวนหัวขนาด  
กลางต่อไร ่

(หัว) 

จ านวนหัวขนาด  
ใหญ่ต่อไร่ 

(หัว) 

จ านวนหัวต่อไร่ 
(หัว) 

1.พ่นน  าเปล่า (Control) 21,804 11,655 41,773 75,232 
2.พ่นกรดจัสโมนิก 5 มล.โมลลาร์ 24,538 13,332 32,885 70,755 
3.พ่นกรดจัสโมนิก 10 มล.โมลลาร์ 21,935 14,443 39,107 75,485 
4.พ่นกรดจัสโมนิก 15 มล.โมลลาร์ 20,321 15,999 39,552 69,688 
5.พ่นกรดจัสโมนิก 20 มล.โมลลาร์ 18,450 17,776 40,217 76,443 
CV (%) 11.10 10.40 14.40 10.40 
 ns ns ns ns 

 

ตารางท่ี 2 น้ าหนักผลผลิตหัวมันฝรั่ง ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่และผลผลิตต่อไร่ ปี 2561 

กรรมวิธี น้ าหนักผลผลิตขนาด
เล็กต่อไร ่

(กก.) 

น้ าหนักผลผลิต
ขนาด กลางต่อไร ่

(กก.) 

น้ าหนักผลผลิตขนาด
ใหญ่ต่อไร่ 

(กก.) 

ผลผลิตต่อไร ่
(กก.) 

1.พ่นน  าเปล่า (Control) 849 1,384 2,800 5,033 
2.พ่นกรดจัสโมนิก 5 มล.โมลลาร์ 938 1,376 2,239 4,553 
3.พ่นกรดจัสโมนิก 10 มล.โมลลาร์ 806 1,500 2,840 5,146 
4.พ่นกรดจัสโมนิก 15 มล.โมลลาร์ 807 1,911 2,480 5,198 
5.พ่นกรดจัสโมนิก 20 มล.โมลลาร์ 770 1,622 2,860 5,252 
CV (%) 28.20 26.50 28.20 14.50 
 ns ns ns ns 

 
ตารางท่ี 3 น้ าหนักผลผลิตหัวมันฝรั่ง ที่ผ่านและไม่ผ่านเกณฑ์โรงงานต่อไร่ และคุณภาพผลผลิต ปี 2561 

กรรมวิธี ผลผลิตที่ไม่ผ่านเกณฑ์
โรงงานต่อไร่  
Ø น้อยกว่า  
4.5 ซม. 
(กก.) 

ผลผลิตที่ผ่านเกณฑ์
โรงงานต่อไร่ 
Øมากกว่า  
4.5 ซม.  
(กก.) 

คุณภาพผลผลิต 
เปอร์เซ็นต์
แป้ง (%) 

ความ
ถ่วงจ าเพาะ 

1.พ่นน  าเปล่า (Control) 849 4,184 19.96  1.078 
2.พ่นกรดจัสโมนิก 5 มล.โมลลาร์ 938 3,615 20.10  1.079 
3.พ่นกรดจัสโมนิก 10 มล.โมลลาร์ 806 4,340 19.91  1.078 
4.พ่นกรดจัสโมนิก 15 มล.โมลลาร์ 807 4,391 20.01  1.079 
5.พ่นกรดจัสโมนิก 20 มล.โมลลาร์ 770 4,482 19.80  1.078 
CV (%) 28.20 13.40 1.70  
 ns ns ns  



 

กราฟที่ 1 แสดงจ านวนหัวมันฝรั่งขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่และจ านวนหัวต่อไร่ ปี 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

กราฟที่ 2 แสดงน้ าหนักผลผลิตหัวมันฝรั่ง ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่และผลผลิตต่อไร่ ปี 2561 

 

 

 

 

 



 

กราฟที่ 3 แสดงน้ าหนักผลผลิตหัวมันฝรั่ง ที่ผ่านและไม่ผ่านเกณฑ์โรงงานต่อไร่ ปี 2561 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
กราฟที่ 4  แสดงคุณภาพผลผลิต ปี 2561 
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  ภาพที่ 2 ผลิตผลิตมันฝรั่งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ในแต่ละกรรมวิธี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางที่ 4 จ านวนหัวมันฝรั่งขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่และจ านวนหัวต่อไร ่ปี 2562 

กรรมวิธี จ านวนหัวขนาดเล็ก
ต่อไร่ (หัว) 

จ านวนหัวขนาด  
กลางต่อไร ่

(หัว) 

จ านวนหัวขนาด  
ใหญ่ต่อไร่ 

(หัว) 

จ านวนหัวต่อไร่ 
(หัว) 

1.พ่นน  าเปล่า (Control) 25,826 26,773 00.00 52,599 
2.พ่นกรดจัสโมนิก 5 มล.โมลลาร์ 20,986 29,298 203 50,487 
3.พ่นกรดจัสโมนิก 10 มล.โมลลาร์ 21,462 31,163 173 52,798 
4.พ่นกรดจัสโมนิก 15 มล.โมลลาร์ 24,508 27,066 1,363 52,937 
5.พ่นกรดจัสโมนิก 20 มล.โมลลาร์ 22,974 30,193 164 53,331 
CV (%) 11.10 10.40 14.40 11.97 
 ns ns ns ns 

 

ตารางที่ 5 น้ าหนักผลผลิตหัวมันฝรั่ง ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และผลผลิตต่อไร ่ปี 2562 

กรรมวิธี น้ าหนักผลผลิตขนาดเล็ก
ต่อไร่ 
(กก.) 

 

น้ าหนักผลผลิต
ขนาดกลางต่อไร ่

(กก.) 

น้ าหนักผลผลิตขนาด
ใหญ่ต่อไร่ 

(กก.) 

ผลผลิตต่อไร ่
(กก.) 

1.พ่นน  าเปล่า (Control) 664 2,150 00.00 2,814 
2.พ่นกรดจัสโมนิก 5 มล.โมลลาร์ 531 2,220 26.40 2,777 
3.พ่นกรดจัสโมนิก 10 มล.โมลลาร์ 662 2,255 20.00 2,937 
4.พ่นกรดจัสโมนิก 15 มล.โมลลาร์ 501 2,331 164 2,996 
5.พ่นกรดจัสโมนิก 20 มล.โมลลาร์ 587 2,436 30.40 3,053 
CV (%) 33.00 14.40 171.50 10.90 
 ns ns ns ns 

 

ตารางที่ 6 น้ าหนักผลผลิตหัวมันฝรั่ง ที่ผ่านและไม่ผ่านเกณฑ์โรงงานต่อไร่และคุณภาพผลผลิต ปี 2562 
 

กรรมวิธี ผลผลิตทีไ่ม่ผ่านเกณฑโ์รงงาน
ต่อไร่  

Ø น้อยกว่า  
4.5 ซม. 
(กก.) 

ผลผลิตทีผ่่านเกณฑโ์รงงาน
ต่อไร่ 

Øมากกว่า  
4.5 ซม.  
(กก.) 

คุณภาพผลผลิต 

เปอร์เซ็นต์
แป้ง (%) 

ความ
ถ่วงจ าเพาะ 

1.พ่นน  าเปล่า (Control) 664 2,150 16.85 1.064 
2.พ่นกรดจัสโมนิก 5 มล.โมลลาร์ 531 2,220 17.27 1.066 
3.พ่นกรดจัสโมนิก 10 มล.โมลลาร์ 662 2,255 17.27 1.066 
4.พ่นกรดจัสโมนิก 15 มล.โมลลาร์ 501 2,331 17.27 1.066 
5.พ่นกรดจัสโมนิก 20 มล.โมลลาร์ 587 2,436 17.48 1.067 
CV (%) 33.00 14.40 1.70 1.70 
 ns ns ns ns 



 

กราฟที่ 5 จ านวนหัวมันฝรั่งขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่และจ านวนหัวต่อไร่ ปี 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กราฟที่ 5 แสดงจ านวนหัวมันฝรั่งขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่และจ านวนหัวต่อไร่ ปี 2562 
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กราฟที่ 7 แสดงน้ าหนักผลผลิตหัวมันฝรั่ง ที่ผ่านและไม่ผ่านเกณฑ์โรงงานต่อไร่ ปี 2562 

 

 

กราฟที่ 8  แสดงคุณภาพผลผลิต ปี 2562 
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