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ผลของเชื้อราอาบัสคูลารไมคอไรซาที่มีตอการเจริญเติบโตและ

ผลผลิตมันฝร่ังหัวพันธุหลัก (G
0
) พันธุแอตแลนติก
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Abstract
The purpose of this research was studied the result of arbuscular mycorrhizal fungi 

(AMF) on growth and yield of pre-basic seed (G
0
) potato ‘Atlantic’ cultivar. The experiment 

was conducted in greenhouse of Chiang Mai Agricultural Research and Development 
Center (CMARDC), Pong Nam Ron, Fang, Chiang Mai in winter season (January-March 2019). 
The experimental design was a randomized complete block design (RCBD) with four 
replications. Six AMF dose, 0, 1, 2, 3, 4 and 5 g, were mixed into 1 kg of media before 
planting the minitubers. The results showed that all dose of AMF were not affected on 
height, number of branch, and canopy size of 60 DAP potato plant. The longest root with 
an average of 33.13 cm was investigated in the media mixed with 5 g of AMF treatment. 
For yield observation on 90 DAP, tuber weight, tuber diameter, tuber weight per plant, 
and firmness were not significantly different in all treatment, while the highest number 
of tuber with an average of 3.88, 3.50, and 3.62 tubers/plant was observed in the media 
mixed with 3, 4, and 5 g of AMF treatment, respectively. In addition, the lowest number 
of tuber with an average of 2.13 tubers/plant was found in the media without AMF.
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บทคัดยอ
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของเชื้อราอาบัสคูลารไมคอไรซาตอการเจริญเติบโตและ

ผลผลิตของมันฝรั่ง G
0
 พันธุ Atlantic ในโรงเรือนกันแมลงของศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม 

ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม ระหวางเดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2562 โดยวางแผน
การทดลองแบบสุมในบล็อกสมบูรณ (RCBD) ประกอบดวย 6 กรรมวิธี 4 ซํ้า ไดแก การผสมเช้ือราอาบัส
คูลารไมคอไรซาปริมาณ 0, 1, 2, 3, 4 และ 5 กรัมตอวัสดุปลูก 1 กิโลกรัม กอนนําไปปลูกหัวพันธุมันฝรั่ง 
G

0
 พบวา ความสูงตน จํานวนกิ่งแขนง และขนาดทรงพุม เมื่อมันฝรั่งอายุ 60 วันหลังปลูก ในทุกกรรมวิธี

ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ สวนความยาวราก พบวา การใสเชื้อราอาบัสคูลารไมคอไรซาปริมาณ 
5 กรัมตอวัสดุปลูก 1 กิโลกรัม ตนมันฝรั่งมีความยาวรากมากท่ีสุด คือ 31.13 เซนติเมตร สําหรับขอมูล
ทางดานผลผลิตของมนัฝรั่ง G

0
 ที่อายุ 90 วัน พบวา นํ้าหนักตอหัว เสนผาศูนยกลางหัว นํ้าหนักหัวตอตน 

และความแนนเน้ือ ในทุกกรรมวิธีไมมีความแตกตางกันทางสถิติ สวนจํานวนหัวตอตน พบวา การใสเช้ือ
ราอาบัสคูลารไมคอไรซาปริมาณ 3, 4 และ 5 กรัมตอวัสดุปลูก 1 กิโลกรัม มีจํานวนหัวมากที่สุด คือ 3.88, 
3.50 และ 3.62 หัว ตามลําดับ อยางไรก็ตาม การปลูกมันฝรั่งโดยไมใสเช้ือราอาบัสคูลารไมคอไรซาเลย 
พบวามีจํานวนหัวนอยที่สุด คือ 2.13 หัว
คําสําคัญ: มันฝรั่ง เชื้อราอาบัสคูลารไมคอไรซา มันฝรั่งหัวพันธุหลัก

คํานํา
มันฝรั่ง (Solanum tuberosum L.) มี

ความสําคัญในดานเปนพืชอุตสาหกรรมท่ีมีมูลคา
หลายพันลานบาท จัดเปนพืชที่ทํารายไดสูงใหกับ
เกษตรกรในเขตภาคเหนอื คอื มรีายไดเฉลีย่ 5,880 
บาทตอตนั ทาํรายไดใหแกเกษตรกรเปนจาํนวนกวา 
10,000 ครัวเรือน โดยมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบ
เกษตรกรไทยเปนจํานวนมากกวา 1,270 ลานบาท
ตอป แหลงผลติในภาคเหนือ ไดแก จงัหวดัเชยีงใหม 
ตาก ลาํพนู เชยีงราย พะเยา ลาํปาง แมฮองสอน และ
เพชรบรูณ และบางพืน้ทีใ่นภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 
ไดแก จังหวัดสกลนคร และนครพนม โดยพบวา
พืน้ทีป่ลูกมันฝร่ังในป 2561 มทีัง้หมด 37,513 ไร และ
ใหผลผลติ 108,291 ตนั คดิเปน 2,773 กโิลกรมัตอ
ไร อยางไรก็ตาม ผลผลิตที่ไดนั้นยังไมเพียงพอตอ
การบริโภคภายในประเทศ จงึมกีารนําเขามนัฝร่ังสด 

มันฝรั่งแชเย็น รวมถึงผลิตภัณฑมันฝรั่งสูงถึง 
153,943 ตนั คดิเปนมลูคากวา 4,080.25 ลานบาท 
( สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร, 2562) 
สาํหรบัมนัฝรัง่หวัพนัธุหลกั (pre-basic seed) หรอื 
G

0
 เปนหัวพันธุปลอดโรคท่ีมีขนาดเล็ก มีเสนผา

ศูนยกลาง 2-6 เซนติเมตร ซึ่งจะถูกนําไปปลูกตอ
ในสภาพแปลงปลูกเปนมันฝร่ังหัวพันธุขยาย G

1
 

เพื่อนําไปใชประโยชนในการบริโภคและแปรรูป
ตอไป (สถาบันวิจัยพืชสวน, 2559) ปญหาการผลิต
หัวพันธุมันฝรั่ง G

0
 ในปจจุบัน คือ ไดจํานวนหัว

ตอตนนอย ประมาณ 2-3 หัว ซึ่งสงผลทําใหตนทุน
การผลิตสูงถึง 5 บาทตอหัว ดังนั้นการผลิต G

0
 

จึงเนนใหไดจํานวนหัวตอตนมาก โดยอาศัยการ
แตกแขนงของรากมันฝรั่ง ซึ่งยิ่งมีการแตกแขนง
ของรากมากขึ้นเทาไร โอกาสในการเกิดหัวมันฝรั่ง
ก็จะมากข้ึนตามไปดวย
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คุณสมบัติพิ เศษของเชื้อราอาบัสคูลาร 
ไมคอไรซา (arbuscular mycorrhizal fungi) คือ 
มีความสามารถในการชวยเพิ่มการแตกแขนงของ
รากพืชเพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวรากพืชในการดูดนํ้าและ
ธาตุอาหารโดยเฉพาะธาตุฟอสฟอรัสซึ่งเปนธาตุ
อาหารพชืทีร่าอาบสัคลูารไมคอไรซาสามารถดดูซบั
ใหกับพืชไดมากกวาธาตุอื่นๆ ซึ่งพืชที่มีราอาบัส
คูลาร ไมคอไรซาเข าอยู อาศัยในรากจะไดรับ
ฟอสฟอรสัเพิม่ข้ึนและมักสงผลทําใหการเจรญิเตบิโต
และผลผลิตเพิ่มขึ้นตามไปดวย (Chen et al., 
2003) นอกจากนี้ ราอาบัสคูลารไมคอไรซายังชวย
เพ่ิมการดูดซับธาตุอาหารพืชอืน่ๆ ดวย เชน สงักะสี 
ไนโตรเจน โพแทสเซยีม แมกนเีซยีม คอปเปอร และ
เหล็ก ใหกับรากพืชอาศัยไดอีกดวย (Marschner 
and Dell, 1994) ในปจจุบันมีการศึกษาการใช
ราอาบัสคูลารไมคอไรซากับพืชหลายชนิด สําหรับ
ในมันฝร่ัง Graham et al. (1976) รายงานวา การ
ใสเช้ือราอาบัสคูลารไมคอไรซาลงไปในการปลูก
มันฝรั่ง จะชวยเพิ่มคุณภาพของมันฝรั่ง เช น 
เปอรเซ็นตแปง นํ้าหนักแหง และความแนนเนื้อ
ในหัวมันฝร่ังได ตอมา Vosatka and Gryndler 
(2000) นําตนออนมันฝรั่ง 2 สายพันธุ คือ Karin 
กับ Krista ที่ไดจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมาปลูก 
3 รปูแบบ คอื ปลกูในกระถาง ปลกูในกระบะภายใต
โรงเรือนกันแมลง และปลูกในแปลงปลูกภายใต
โรงเรือนพรางแสง โดยทั้ง 3 รูปแบบจะมีการใส
เชื้อราอาบัสคูลารไมคอไรซา 3 ชนิด คือ Glomus 
etunicatum, Glomus fistulosum และ Glomus 
fasciculatum รวมกับเช้ือแบคทีเรีย Bacillus 
subtilis 2 ไอโซเลท คือ B1 และ M11 โดยพบวา 
การปลูกในกระถางที่ เติม G. etunicatum, 
G. fistulosum รวมกบั B1 การปลกูในกระบะภายใต
โรงเรือนกันแมลงที่ใส G. fistulosum รวมกับ B1 

และการปลกูในแปลงปลกูภายใตโรงเรอืนพรางแสง
ที่ใส G. manihotis รวมกับ B1 และ M11 พบวา 
ใหจํานวนหัวพันธุขนาดเล็ก (G

0
) นํ้าหนักตอหัว 

และน้ําหนักหัวรวมท้ังหมดมากกวาการปลูกโดย
ไมใสเช้ือเลย สวน McArthur and Knowles 
(1993) พบวา การตอบสนองในดานการเจรญิเตบิโต
ของมันฝรั่งจะแตกตางกันออกไปตามเช้ือราอาบัส
คูลารไมคอไรซาท่ีใชในการทดลอง โดยพวกเขา
พบวาการใสเช้ือ G. intraradices ใหผลทางดาน
การเจรญิเตบิโตทีด่กีวาเชือ้ G. dimorphicum หรอื 
G. mosseae นอกจากนี้ Yao et al. (2002) 
รายงานวา เชือ้ราอาบสัคลูารไมคอไรซา 2 ชนดิ คอื 
G. etunicatum และ G. Intraradices สามารถ
เพ่ิมนํ้าหนักสดและน้ําหนักแหงของยอดมันฝร่ัง 
และ Gallou et al. (2011) พบวา การใสเช้ือรา
อาบัสคูลารไมคอไรซาในการปลูกมันฝรั่งสามารถ
ชกันาํใหตนมันฝร่ังตานทานตอโรคใบไหมท่ีเกิดจาก
เช้ือ Phytophthora infestans ได

สําหรับราอาบัสคูลารไมคอไรซาท่ีใชในการ
ทดลองเปนชีวภัณฑของกรมวิชาการเกษตร โดยมี
ราอาบัสคูลารไมคอไรซาชนิด Glomus sp. 
มากกวา 25 สปอรตอกรัม สามารถใชปุยชีวภาพ
อาบัสคูลารไมคอไรซาไดดีกับไมผล ไมยืนตน 
ยางพารา และผักบางชนิดโดยการคลุกผสมปุย
ชีวภาพอาบัสคูลารไมคอไรซา 2-3 กรัม หรือครึ่ง
ชอนชาตอตน กบัดนิท่ีใชเพาะชาํกลาพชืยนืตน ไมผล 
ถาใหไดผลดคีวรใสในระยะตนกลาหรอืรองกนหลมุ
กอนปลูก ดงันัน้ การทดลองน้ีจงึมวีตัถุประสงคเพือ่
ศึกษาผลของราอาบัสคูลารไมคอไรซาที่มีตอการ
เจริญเติบโตและผลผลิตของมันฝรั่ง G

0
 เพื่อนําไป

ปรับใชในกระบวนการผลิตหัวพันธุมันฝรั่ง G
0
 ใหมี

ปริมาณผลผลิตมากขึ้นตอไป
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อุปกรณและวิธีการ
ทําการทดลองในโรงเรือนกันแมลงในพ้ืนที่

ของศนูยวจิยัและพฒันาการเกษตรเชยีงใหม ตาํบล
โปงนํ้ารอน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม ในเดือน
มกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2562 วางแผนการทดลอง
แบบ RCBD มี 6 กรรมวิธี 4 ซํ้า คือ กรรมวิธีที่ 1 
ไมผสมราอาบสัคลูารไมคอไรซาในวสัดปุลกู (Control) 
สวนกรรมวิธีที่ 2-6 ผสมราอาบัสคูลารไมคอไรซา
ในวัสดุปลูกปริมาณ 1, 2, 3, 4 และ 5 กรัม ตาม
ลาํดบั ทาํการเตรยีมวสัดปุลกูโดยการผสมดนิ ทราย 
แกลบดํา ขุยมะพราว ในอัตราสวน 0.5 : 1 : 1 : 1 
แลวผสมใหเขากัน จากน้ันนาํไปอบฆาเชือ้ในกระบะ
อบดินโดยใชความรอนผานไอน้ําที่อุณหภูมิ 100 
องศาเซลเซียส นาน 1 ชั่วโมง แลวนํามาชั่งใหได
ปริมาณ 1 กิโลกรัม แลวบรรจุลงกระถางพลาสติก
ขนาด 8 นิว้ จากนัน้ ชัง่เชือ้ราอาบสัคลูารไมคอไรซา
ตามกรรมวิธี 2-6 แลวนํามาผสมกับวัสดุปลูกที่
เตรียมไวตามกรรมวิธี

คัดหัวพันธุมันฝรั่ง G
0
 พันธุแอตแลนติก ที่มี

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.3-1.5 เซนติเมตร ที่มี
ลักษณะหัวกลมและสมบูรณ นํามาปลูกลงใน
กระถางที่เตรียมไว 1 หัวตอกระถาง จากน้ัน รดน้ํา
ดวยสายยางใหชุมสัปดาหละ 2 ครั้ง เมื่อมันฝร่ัง
มอีายไุด 7 วนัหลงังอก ทาํการใสปุยสตูร 15-15-15 
อัตรา 100 กิโลกรัมตอไร และหลังจากมันฝรั่งอายุ
ได 30 วันหลังงอกใสปุยสูตร 13-13-21 อัตรา 
100 กโิลกรมัตอไร เมือ่มนัฝรัง่เริม่ลงหวัทาํการฉดีพน
ปุยทางใบสตูร 13-0-46 อตัรา 100-200 กรมัตอนํา้ 
20 ลิตร ทุกๆ 7 วัน จํานวน 3-4 ครั้ง

บันทึกขอมูลการเจริญเติบโต ไดแก ความสูง
ตน ความกวางทรงพุม จํานวนกิ่งแขนง ทุก 7 วัน 
เปนระยะเวลา 2 เดือน หรือเมื่อมันฝรั่งเริ่มลงหัว 

ทําการเก็บเกี่ยวผลผลิตเมื่อมันฝรั่งมีอายุ 90 วัน 
หรือเมื่อตนมันฝรั่งแหงและลม โดยหยุดใหนํ้ากอน
การเก็บเก่ียว 7-10 วัน และตัดตนกอนเก็บเก่ียว 
3-7 วนั จากนัน้ บนัทึกขอมลูผลผลติ ไดแก นํา้หนกั
รวมทั้งตน จํานวนหัวตอตน ขนาดหัว นํ้าหนักหัว
ตอตน นํ้าหนักตอหัว และความแนนเนื้อ

ผลการวิจัยและวิจารณ
 จากการศกึษาผลของราอาบสัคลูารไมคอไรซา

ตอการเจรญิเตบิโตและผลผลติของมนัฝรัง่ G
0
 พนัธุ 

Atlantic ในโรงเรอืนกนัแมลงของศนูยวจิยัและพฒันา
การเกษตรเชียงใหม ตําบลโปงนํ้ารอน อําเภอฝาง 
จังหวัดเชียงใหม ระหวางเดือนมกราคม-มีนาคม 
พ.ศ. 2562 โดยการผสมเชือ้ราอาบสัคลูารไมคอไรซา
ปริมาณ 1, 2, 3, 4 และ 5 กรัม ในวัสดุปลูก ตาม
กรรมวธิทีี ่2-6 ตามลาํดบั พบวา ทางดานการเจริญ
เติบโต ไดแก ความสูงตน จํานวนกิ่งแขนง ความ
กวางทรงพุมทิศเหนือ-ใต ทิศตะวันออก-ตะวันตก 
เมื่อมันฝรั่งอายุ 60 วันหลังปลูก ในทุกกรรมวิธีไมมี
ความแตกตางกนัทางสถติ ิสวนความยาวราก พบวา 
กรรมวิธีที่ 5 มีความยาวรากมากท่ีสุด คือ 31.13 
เซนติเมตร แตไมแตกตางทางสถิติกับกรรมวิธีที่ 1, 
3 และ 5 (Figure 1) (Table 1)

สําหรับขอมูลทางดานผลผลิตของมันฝรั่ง G
0
 

ทีอ่าย ุ90 วนั พบวา นํา้หนกัตอหวั เสนผาศนูยกลาง
หัว นํ้าหนักหัวตอตน และความแนนเนื้อ ในทุก
กรรมวธิไีมมคีวามแตกตางกนัทางสถติ ิสวนจาํนวน
หัวตอตน พบวา กรรมวิธีที่ 4, 5 และ 6 มีจํานวน
หัวมากที่สุด คือ 3.88, 3.50 และ 3.62 หัว ตาม
ลําดับ แตไมมีความแตกตางทางสถิติกับกรรมวิธีที่ 
2 และ 3 สวนกรรมวิธีที่ 1 มีจํานวนหัวนอยที่สุด 
คือ 2.13 หัว (Table 2) จากผลการทดลองพบวา 
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กรรมวิธีที่มีการผสมเชื้อราอาบัสคูลารไมคอไรซา 
5 กรมัตอวสัดปุลกู 1 กโิลกรมั ตนมนัฝรัง่มคีวามยาว
ราก และมีจํานวนหัวตอตนมากที่สุด แตขนาดของ
หัวมันฝร่ัง พบวาไมมีความแตกตางกันทางสถิติ 
ซึ่งสอดคลองกับงานทดลองของ Lone et al. 
(2015) ที่พบวาเชื้อราอาบัสคูลารไมคอไรซามีผล
ทาํใหความยาวราก และจาํนวนหวัของมนัฝรัง่ พนัธุ 
Jyoti เพิ่มมากขึ้นกวาการปลูกโดยไมใสเชื้ออยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ แตไมมีผลตอขนาดหัวของ
มนัฝร่ังในการทดลองดังกลาว สาํหรับดานการเจริญ
เติบโตของตนมันฝร่ังในการทดลองน้ี พบวา ตน
มนัฝรัง่กรรมวธิทีีม่กีารใสเชือ้ราอาบสัคลูารไมคอไรซา

มีแนวโนมของความสูงและขนาดทรงพุมที่มากข้ึน
ตามปริมาณเชื้อราท่ีใส แตอยางไรก็ตามขอมูลท้ัง 
2 ดานน้ันไมมีความแตกตางทางสถิติ โดยขัดแยง
กับการทดลองของ Lone et al. (2015) ที่พบวา
ตนมันฝรั่งที่มีการใสเช้ือราอาบัสคูลารไมคอไรซา 
ชนิด G. intraradices และ G. mosseae ปริมาณ 
30 สปอรในวัสดุปลูกตอตน มีการเจริญเติบโตท่ีดี
กวาทั้งดานความสูงตน และขนาดทรงพุม ซึ่งผล
ดังกลาวอาจเกิดจากความแตกตางของสายพันธุ
มันฝร่ัง และชนิดของเช้ือราอาบัสคูลารไมคอไรซา
ทีใ่ช รวมไปถงึอตัราของเชือ้ราอาบสัคลูารไมคอไรซา
ที่ใชในการทดลองดวย

Figure 1  Characteristics of six treatments potato (1-6 from left to right) roots cultivar ‘Atlantic’ 
on 60 DAP*.

ว. ผลิตกรรมการเกษตร 1(3):41-48
J. Agri. Prod. 45



T able 1  Growth characteristics of six treatments potato plants cultivar ‘Atlantic’ on 60 days 
after planting (DAP).

Treatment
Plant height 

(cm)
No. of branch

per plant (branch)

Canopy size (cm) Root length
(cm)N-S E-W

1
2
3
4
5
6

26.86
23.51
27.84
26.54
27.03
29.45

7.72
7.99
8.15
8.22
8.10
8.25

19.96
20.18
20.69
18.27
18.57
18.55

19.42
20.57
21.64
19.25
19.73
22.15

25.69ab
23.80b
28.25ab
22.28b
26.98ab
31.13a

LSD 3.17 1.06 1.64 1.72 3.49

CV (%) 40.85 45.63 29.3 29.15 26.51

 Means within a column followed by the same letters are not significantly different by 
LSD (P > 0.05)

Table 2 Yield characteristics of G
0
 cultivar ‘Atlantic’ at 90 days after planting (DAP).

Treatment
Number of 
tuber per 

plant (tuber)

Weight 
per tuber 

(g)

Diameter of 
tuber
(cm)

Weight of tuber 
per plant

(g)

Tuber 
fi rmness 
(N/mm)

1
2
3
4
5
6

2.13b
2.88ab
3.13ab
3.88a
3.50a
3.62a

9.68
7.57
6.99
6.52
6.77
6.88

2.42
1.99
2.09
1.20
2.05
1.95

19.85
19.86
20.65
22.65
20.71
23.57

0.93
0.89
0.89
0.95
0.90
0.94

LSD 0.55 1.59 0.26 2.83 0.04

CV (%) 34.49 42.99 25.3 26.7 8.33

Means within a column followed by the same letters are not significantly different by 
LSD (P > 0.05)
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สรุปผลการวิจัย
จากขอมูลการเจริญเติบโตของมันฝร่ัง G

0
 

พันธุ Atlantic ไดแก ความสูงตน จํานวนกิ่งแขนง 
ความกวางทรงพุมทิศเหนือ-ใต ทิศตะวันออก-
ตะวันตก พบวา ในทุกกรรมวิธีไมมีความแตกตาง
กนัทางสถติ ิอยางไรกต็าม ความยาวรากของตนมนัฝรัง่
ในกรรมวิธทีีใ่สเช้ือราอาบัสคลูารไมคอไรซาปริมาณ 
5 กรัม พบวา มีความยาวมากที่สุด และจํานวน
หวัมนัฝรัง่ในกรรมวธิทีีใ่สเชือ้ราอาบสัคลูารไมคอไรซา
ปรมิาณ 3, 4 และ 5 กรมั ลงในวสัดุปลกูนัน้ยงัพบวา
มีจํานวนหัวมันฝรั่งมากท่ีสุดอีกดวย จะเห็นไดวา
การใชเชื้อราอาบัสคูลารไมคอไรซาในการผลิต
มันฝรั่ง G

0
 พันธุ Atlantic นั้นมีผลในดานการเพ่ิม

ผลผลิตหัวมันฝรั่งได
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