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Abstract
Nowadays, there is demand of potato mother plant for pre-basic seed (G0) production. 

Therefore, we aim to study of influence of BAP on the growth of potato mother plant 
production in hydroponic system. This study was conducted in research center at the 
KhunWang Chiang Mai Royal Agricultural Research Center (CMRARC), Maewin, Maewang, 
Chiang Mai in cool seasons during 2017-2018. The experiment was designed using 
randomized complete block design (RCBD) with five treatments and three replications of 
differ 6-benzylaminopurine (BAP) concentrations; 0, 50, 100, 150 and 200 mg l-1 production 
of mother plants hydroponic system. The box tray size in hydroponic system was 1 × 2.4 
m for each treatment. The plantation space was 10 x 10 cm. The growth of mother plants 
in hydroponic system that treated with 50 mg l-1 BAP after cutting 30 days was showed 
significant higher (27.7 cm) than other concentration. The growth rate of mother plant 
after planting 30 days was higher (0.57 cm d-1) than BAP concentrations but did not 
significantly different with control. Moreover, the number of stem nodes (4 nodes) was 
different from other treatments. The stem cutting in 50 mg l-1 BAP (264 shoots) in 2.4 m2 
area did not statistically significant in 200 mg l-1 BAP, 100 mg l-1 BAP, 150 mg l-1 BAP and 
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untreated. Therefore, 50 mg l-1 BAP spray in potato foliar was appropriate hormone to 
increase the growth rate, number of shoot cutting and number of node in stem cutting 
of mother plant production in hydroponic system.
Keywords: Mother plant, 6-benzylaminopurine (BAP), hydroponic, potato

บทคัดยอ
เนือ่งจากมีความตองการตนแมพนัธุมนัฝรัง่เพือ่ใชในการผลติเปนหวัพนัธุชัน้หลกั (pre-basic seed: 

G0) จึงจําเปนตองทดสอบอิทธิพลของฮอรโมนตอการเจริญเติบโตของตนแมพันธุในระบบไฮโดรโพนิค 
ดาํเนนิการทดสอบท่ีศนูยวจิยัเกษตรหลวงเชียงใหม (ขนุวาง) อาํเภอแมวาง จงัหวดัเชยีงใหม ป 2560-2561 
วางแผนการทดลองแบบ RCBD ประกอบดวย 5 กรรมวิธี กรรมวิธีละ 3 ซํ้า ไดแก ไมพนฮอรโมนเรงการ
เจรญิเตบิโต (control) พน 6-benzylaminopurine (BAP) อตัรา 50 100 150 และ 200 mg l-1 โดยเตรยีม
กระบะปลูกไฮโดรโพนิค ขนาด 1 × 2.4 เมตร ที่ใชระยะปลูก 10 × 10 เซนติเมตร พบวาการพนสารเรง
การเจริญเตบิโต BAP อตัรา 50 mg l-1 ทาํใหตนแมพนัธุมนัฝรัง่ท่ีอาย ุ30 วนั มกีารเจริญเตบิโตดานความสงู
เฉล่ียสงูทีส่ดุ 27.7 เซนตเิมตร มอีตัราการเพ่ิมของความสูงมากท่ีสดุ 0.57 cm d-1 แตกตางอยางมนียัสาํคญั
ทางสถิติกับการพนดวย BAP ในอัตราท่ีสูง แตไมแตกตางกับการพนดวยนํ้าเปลา จํานวนขอตอตนเฉลี่ย
มากที่สุด 4 ขอ ซึ่งมีความแตกตางทางสถิติกับการพนนํ้าเปลา และ BAP และมีจํานวนยอดตัดปกชําเฉลี่ย
ตอพืน้ทีป่ลกู 2.4 ตารางเมตร มากทีส่ดุ 264 ยอด แตอยางไรก็ตามจาํนวนยอดตดัปกชําไมมคีวามแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับการพน BAP อัตรา 200 mg l-1 100 mg l-1 ไมมีการพนฮอรโมน และ BAP 
อัตรา 150 mg l-1 ดังนั้นการพน BAP ในอัตราท่ีเหมาะสมท่ีความเขมขน 50 mg l-1 ชวยสงเสริมการ
เจริญเติบโต และเพ่ิมจํานวนยอดในการตัดปกชําของตนมันฝรั่งในระบบไฮโดรโพนิคไดดีที่สุด
คําสําคัญ: ตนแมพันธุ 6-benzylaminopurine (BAP) ไฮโดรโพนิค มันฝรั่ง

คํานํา
มันฝร่ัง (Solanum tuberosum L.) เปน

พืชอาหารท่ีปลูกไดในเขตอบอุน-หนาว ซึ่งมีความ
สาํคญัอยูในอนัดบัทีส่ีข่องโลก รองจาก ขาว ขาวสาลี 
และขาวโพด มันฝรั่งไมใชพืชอาหารหลักของ
ประเทศไทย แตเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญในดาน
เปนพืชอุตสาหกรรมที่มีมูลคาหลายพันลานบาท 
ทํารายไดสูงเฉลี่ย 15,000-25,000 บาท/ไร ใหกับ
เกษตรกรในเขตภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ 

จังหวัดที่มีการปลูกมันฝร่ังมากที่สุดคือ จังหวัด
เชียงใหม รองลงมาไดแก จังหวัดตาก ลําพูน 
เชียงราย พะเยา ลําปาง เพชรบูรณ และบางพื้นที่
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก จงัหวัดหนองคาย 
สกลนคร เลย และนครพนม (สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร, 2557; อรทัย, 2557) พื้นที่เพาะปลูก
มันฝรั่งในป พ.ศ. 2562 มีพื้นท่ี 45,689 ไร เปน
มันฝร่ังพันธุโรงงาน 42,928 ไร พันธุบริโภคสด 
2,761 ไร ผลผลิตรวม 127,935 ตัน เปนพันธุ
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โรงงาน 119,519 ตัน พันธุบริโภคสด 8,416 ตัน 
(สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2562) ซึ่งใน
ปจจุบันโรงงานแปรรูปมันฝรั่ง มีความตองการ
ผลผลิตสูงถึง 150,000 ตัน/ป (ชวาลา, 2559) 
ซึ่งการปลูกมันฝรั่งมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นในแตละป 
หรือเพ่ิมขึ้นในชวง 5 ปที่ผานมาคิดเปนรอยละ 2 
จงึทาํใหมคีวามตองการหวัพนัธุมนัฝรัง่เพิม่ขึน้ ทาํให
มกีารนาํเขาหวัพนัธุมนัฝรัง่จากประเทศออสเตรเลยี 
สกอตแลนด แคนาดา เนเธอรแลนด และสหรฐัอเมรกิา 
มาปลูกมากข้ึนทกุป (ศนูยวจิยัเกษตรหลวงเชียงใหม, 
2557; สาํนักงานเศรษฐกจิการเกษตร, 2562) ทาํให
มีการสูญเสียงบประมาณจากการนําเขาคิดเปน
มูลคาหลายรอยลานบาท ประกอบกับเกษตรกร
ผูปลูกมันฝรั่งบางรายเก็บหัวพันธุมันฝรั่งขนาดเล็ก
ทีไ่มสามารถขายเขาโรงงานแปรรปูไดไวเปนหวัพนัธุ
สาํหรับปลกูในฤดูตอไป ประมาณการปละ 1,000 ตนั 
ทําใหไดหัวพันธุที่ไมมีคุณภาพ มีการปนเปอนโรค
ไวรัส โรคใบไหม และโรคเหี่ยวเขียว เมื่อนําไปปลูก
ในฤดูตอไปทําใหไดผลผลิตต่ํา (อรทัย, 2562)

ในปจจบุนัการผลิตตนแมพนัธุมนัฝรัง่เปนการ
นําตนแมพันธุ ต นออนที่ไดจากการเพาะเลี้ยง
เน้ือเย่ือในหองปลอดเชื้อ มาปลูกในดินปลูกที่ผาน
การอบดวยไอน้ําที่อุณหภูมิ 100 °C นาน 1 ชั่วโมง 
จงึทาํใหไดกิง่ปกชาํท่ีมคีณุภาพ และทําใหไดหวัพนัธุ
มันฝรั่งที่มีคุณภาพดี ปลอดโรค (อรทัย, 2561) 
อยางไรก็ตามวิธีการน้ีมีขอเสียคือใชเวลานาน
ในการอบดนิปลกู และมขีัน้ตอนทียุ่งยาก อกีทัง้หาก
อบดินปลูกไมไดอุณหภูมิที่เหมาะสมอาจทําให
เชือ้โรคยงัมชีวีติรอดอยูในดนิ และทาํความเสยีหาย
ใหกบัตนเพาะเล้ียงเนือ้เยือ่พชืได ระบบไฮโดรโพนิค 
(hydroponic) เปนการปลกูพชืโดยไมใชดนิ ใชพืน้ที่
เพาะปลูกนอย ใหผลิตสูง ปลูกไดหลายรอบตอป 
ประหยัดเวลา แรงงาน และคาใชจายในการกําจัด

วัชพืช มีความสะอาด และปลอดภัยจากสารเคมี 
(พีระศักดิ์, 2553) เชน ระบบ Deep Flow 
Technique (DFT) โดยใหสารละลายธาตุอาหาร
พืชและอากาศไหลวนผานรากพืชในระดับนํ้าลึก
ตัง้แต 10 เซนตเิมตร อยางตอเนือ่งในถาดปลกู โดย
แผนปลกูทาํดวยโฟมเจาะรปูลกูพชื สวนถาดปลกูมี
อปุกรณสาํหรบัปรับระดับนํา้ พชืไดรบัท้ังสารละลาย
ธาตุอาหารและอากาศที่มีการหมุนเวียนที่รากพืช
อยางตอเนือ่ง (สถาบนัวจิยัพชืสวน, 2560) การทดสอบ
การใชระบบไฮโดรโพนิครวมกับการใชสารควบคุม
การเจริญเติบโตกับพืช อาจทําใหการเจริญเติบโต
ของพืชและผลผลิตเพิ่มขึ้นได (ลิลลี่, 2556) ดังเห็น
ไดจากการใช BAP (6-benzylaminopurine) 
ซึง่มีหนาท่ีสงเสริมการแบงเซลลเพือ่กระตุนเนือ้เยือ่
พชืใหแบงตวัอยางรวดเร็ว เกดิเปนกลุมเซลลทีเ่รยีกวา 
callus และ callus เจรญิพัฒนาไปจนไดตนออนที่
ประกอบดวยตน ใบ และราก ซึง่สามารถเจริญตอไป
จนกระทั่งไดตนท่ีสมบูรณใหดอกและเมล็ดได 
(เทิดศักดิ์, 2555) นอกจากนี้การใชสารเรงการ
เจริญเติบโต BAP 50 mg l-1 พนตนมันฝรั่งในระยะ
เกิดหัว ทําใหจํานวนหัวตอตนและปริมาณผลผลิต
เพิ่มสูงข้ึน (Caldiz, 1996) การพน BAP ที่ความ
เขมขน 20 ppm ชวยสงเสรมิการพฒันาหนออารตโิชค 
(artichoke) จากตนแมพนัธุทีไ่ดจากการเพาะเล้ียง
เนื้อเยื่อในระบบไฮโดรโพนิค (Temperini et al., 
2005) อยางไรก็ตามยังมีขอมูลนอยในการใช BAP 
ฉดีพนใบของตนแมพนัธุมนัฝรัง่ท่ีไดจากการเพาะเลีย้ง
เนื้อเยื่อหลังยายปลูก

จากปญหาดงักลาวเปนขอจาํกัดตอการขยายตวั
ของการผลติหวัพนัธุมนัฝร่ังเพือ่ใหเกษตรกรปลกูเปน
วตัถุดบิสงอุตสาหกรรมแปรรูปมันฝร่ังในประเทศไทย 
จึงมีความจําเปนที่ตองศึกษาอัตราความเขมขนที่
เหมาะสมของ BAP ที่ทําใหตนแมพันธุ มันฝรั่ง
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ในระบบไฮโดรโพนิคมกีารเจริญเติบโตดทีีส่ดุ ทาํให
ไดยอดปกชาํปริมาณท่ีมากในเวลารวดเร็ว ปลอดจาก
เชื้อโรค ซึ่งการผลิตตนแมพันธุเปนขั้นตอนหน่ึง
ในการผลิตหัวพันธุใหไดคุณภาพ ที่เปนแนวทาง
ชวยใหเกษตรกรไดใชหัวพันธุที่มีคุณสมบัติในการ
แปรรูปดี (processing quality) ผลผลิตสูง ปลอด
จากโรค ทําใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น และมี
คุณภาพชีวิตที่ดี

อุปกรณและวิธีการ
ดําเนินการทดลองโดยนําตนออนปลอดเชื้อ

มันฝร่ัง พันธุเชียงใหม 1 ที่ไดจากการเพาะเล้ียง
เนือ้เย่ือ มาปลกูในระบบไฮโดรโพนิค โดยยายตนออน
ปลูกในฟองน้ํา แลวนําไปใสในแผนโฟมซ่ึงรองรับ
ตนออน ขนาด 60x120 เซนติเมตร ทีเ่จาะรสูาํหรบั
ปลูกตนแมพันธุมันฝร่ัง ใชระยะปลูก 10 × 10 
เซนติเมตร พื้นที่ 2.4 ตารางเมตร (144 ตน) วางลง
ในกระบะปลกูในระบบไฮโดรโพนคิแบบ DFT ขนาด 
0.61 × 18 × 0.25 เมตร ตดิต้ังปมนํา้ และตวัควบคมุ
เวลาการไหลเวยีนสารละลาย นาํนํา้ผานการฆาเชือ้
ดวยเครื่องโอโซนกอนนํามาผสมสารละลายปุย 
ในสปัดาหแรกหลงัปกชาํใหเฉพาะนํา้เปลา หลงัจากนัน้
จงึใหสารละลายปุย A ปุย B และ ปุย C ซึง่การเตรียม
สตอกสารละลายปุยสตูร A ไดแก แคลเซยีมไนเตรท 
(Ca(NO

3
)
2
) (15-0-0) อัตรา 47.5 kg เหล็กคีเลท 

(Fe EDTA) อัตรา 1.1 kg ตอนํ้า 200 L ปุยสูตร B 
ไดแก โพแทสเซยีมไนเตรท (KNO

3
) (13-0-46) อตัรา 

40.5 kg โมโนแอมโมเนียมฟอสเฟต (NH
4
H

2
PO

4
) 

(12-60-0) อตัรา 7.75 kg แมกนเีซยีมซลัเฟต (MgSO
4
) 

(0-0-0+16) อัตรา 25 kg ตอนํ้า 200 L และ 
ปุยสตูร C ไดแก บอรกิแอซดิ (H

3
BO

3
) อตัรา 140 g 

ZnSO
4
 (ซิงคซัลเฟต) อัตรา 10 g แมงกานีสซัลเฟต 

(MnSO
4
) อัตรา 100 g คอปเปอรซัลเฟต (CuSO

4
) 

อตัรา 4 g และ แอมโมเนยีมโมลปิเดต ((NH
4
)
6
Mo

7
O

24
) 

อัตรา 1 g ตอนํ้า 200 L (ดัดแปลงจาก Kim, 2014) 
ปรบัคา pH ระหวาง 5.5-6.5 คา EC ของความเขมขน
ของปุยอยูระหวาง 0.2-1.70 ms cm-1 (ชวงเร่ิม
ปลูก-1.5 เดือน) อัตราปุย A:B:C = 2:3:1 (เรงตน) 
ขึน้อยูกบัชวงระยะเวลาการเจริญเติบโต โดยใหราก
มันฝรั่งแชอยูใตแผนโฟม และมีการไหลเวียนของ
อากาศตลอดเวลา เมื่อตนมันฝรั่งอายุได 2 สัปดาห
หลงัปลูกจงึทาํการฉีดพน BAP ในระดับทีแ่ตกตางกัน 
5 ระดับ ดังนี้ไมฉีดพน BAP เรงการเจริญเติบโต 
(control) ฉีดพน BAP อัตรา 50 100 150 และ 
200 mg l-1 โดยวางแผนการทดลองแบบสุมในบล็อก
สมบูรณ (Randomized Complete Block 
Design; RCBD) จํานวน 3 ซํ้า โดยผสม BAP ตาม
แตละอัตราเขมขนกับนํ้าเปลา ปริมาณ 1 L ใสใน
ถังพนยาขนาด 2 ลิตร แบบปมมือ พนตนมันฝรั่ง
หลังปลูก 14 วัน อัตราตนละ 5 ml ทําการบันทึก
ผลการทดลองในแตละชวงการเจริญเติบโต ไดแก 
ความสูง เสนผานศูนยกลางลําตน จํานวนยอดตัด
ปกชําตอพื้นที่ 2.4 ตารางเมตร จํานวนขอตอตน 
จาํนวนครัง้ในการตดัปกชํา ชวงอายทุีต่ดัปกชําหลงั
ยายปลูกครั้งแรก 45 วัน ปลอยใหตนเจริญเติบโต
และตัดปกชําครั้งท่ี 2 เมื่ออายุ 53 วันหลังยายปลูก
ครั้งแรก และตัดปกชําครั้งท่ี 3 เมื่ออายุ 62 วันหลัง
ยายปลกูครัง้แรก เปอรเซน็ตการรอดตาย และอตัรา
การเพิม่ความสงู คาํนวณไดจากวธิกีารของ สกุญัญา 
และคณะ (2554) หนวยคือ เซนติเมตรตอวัน 
(cm d-1) ดังนี้

(ความสูงหลังการทดลอง – 
ความสูงกอนการทดลอง)

จํานวนวันหลังปลูก

อัตราการ
เพิ่มความสูง

=
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การวิเคราะหขอมูล
ทําการวิเคราะหผลทางสถิติ โดยวิเคราะห

ความแปรปรวนของขอมูล โดยใชการทดสอบ 
Analysis of Variance (ANOVA) และเปรียบเทียบ
ความแตกตางของกลุมทดลอง โดยใช Duncan’s 
Multiple Range Test (DMRT) ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% ด วยโปรแกรมทางสถิติ SAS 
(Statistical Analysis System)

ผลการวิจัยและวิจารณ
การเจริญเติบโต

ความสูงของตนแมพันธุ มันฝรั่งระหวาง
สิ่งทดลองควบคุม (ไมพน BAP) และพน BAP 
ทุกระดับความเขมขนในระบบไฮโดรโพนิค ที่อายุ 
15 วันหลังปลูก พบวามีการเจริญดานความสูง
ไมแตกตางกัน อยูระหวาง 11-13.9 เซนติเมตร สวน
ตนมันฝร่ังที่อายุ 30 วันหลังปลูก ที่พน BAP อัตรา 
50 mg l-1 ทาํใหมคีาเฉลีย่ความสงูมากทีส่ดุคอื 27.7 
เซนติเมตร แตไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิตกิบัการไมพน BAP และการพน BAP อตัรา 
150 mg l-1 มคีวามสงูเฉลีย่ 27.0 และ 24.8 เซนตเิมตร 
ตามลําดับ แตมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญกับ
การพน BAP อัตรา 200 mg l-1 และ 100 mg l-1 
ที่มีความสูงลําตนเฉลี่ย 24.2 และ 23.7 เซนติเมตร 
ตามลําดับ (Table 1) ซึ่งสอดคลองกับงานทดลอง
ของ Liu et al. (2000) พบวาการพน  BAP ที่ระดับ
ความเขมขน 100 μM กบัตนขาวในระบบไฮโดรโพนิค 
ทาํใหยบัยัง้พฒันาการและการเจริญเติบโตดานอายุ
ของตน ความสูงลําตน ความยาวของใบและราก 
ภายหลังการพนสารบริเวณยอดขาวทุกๆ 2 วัน 
จํานวน 5 คร้ัง นอกจากน้ี จิระศักด์ิ และคณะ 
(2560) รายงานวาการเติม BAP ทีร่ะดับ 2-6 mg l-1 
ทาํใหความสูงของหนอกลวยหอมทองท่ีไดจากการ

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเจริญลดลง เนื่องจากเปนระดับ
ความเขมขนสูงเกินไป จึงทําใหเกิดการยับยั้งการ
เจริญเติบโตของพืช เพราะไซโทไคนินมีผลยับยั้ง
การสังเคราะหเอนไซมนวิคลีเอส (มานี, 2542) และ
อตัราการเพ่ิมความสูงของตนแมพนัธุมนัฝร่ังหลังปลูก 
30 วนัทีพ่น BAP 50 mg l-1 มอีตัราการเพ่ิมสงูทีส่ดุ 
0.57 cm d-1 ไมแตกตางจากการพนดวยนํ้าเปลา 
0.50 cm d-1 แตแตกตางอยางมนียัสาํคญัจากการพน 
BAP ที่อัตราความเขมขนสูง (Table 1)

เสนผานศูนยกลางของตนมันฝร่ังในระบบ
ไฮโดรโพนิคทีอ่าย ุ15 วนัหลงัปลกู หรอืหลงัจากพน 
BAP 1 วนั มขีนาดอยูระหวาง 3.26-3.76 มลิลเิมตร 
เมื่อตนมันฝรั่งอายุ 30 วันหลังปลูก หรือหลังจาก
พน BAP 16 วัน มีขนาดอยูระหวาง 5.20-5.77 
มิลลิเมตร ซึ่งไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ แตอยางไรก็ตาม การพน BAP อัตรา 
50 mg l-1 มีคาเฉลี่ยเสนผานศูนยกลางมากที่สุด 
3.76 และ 5.77 มิลลิเมตร ตามลําดับ (Table 1) 
และอตัราการเพิม่เสนผานศนูยกลางของตนแมพนัธุ
มันฝรั่งหลังปลูก 30 วันที่พน BAP ทุกความเขมขน
ไมมคีวามแตกตางจากการพนดวยนํา้เปลา (Table 1)

จํานวนยอดตัดปกชําเฉลี่ยต อพื้นท่ีปลูก 
2.4 ตารางเมตร โดยตัดปกชํา 3 ครั้งหลังจาก
ยายปลูก 45 วัน 53 วัน และ 62 วัน ตนแมพันธุ
ที่พน BAP อัตรา 50 mg l-1 มีจํานวนยอดรวมท่ีได
จากการตัดปกชํา 3 ครั้ง เฉลี่ยสูงท่ีสุด 264 ยอด 
ซึ่งไมแตกตางทางสถิติจากการพนดวย BAP อัตรา 
200 mg l-1 100 mg l-1 พนนํ้าเปลา และ BAP 
อตัรา 150 mg l-1 มจีาํนวนยอดรวมเฉลีย่ 237 234 
231 และ 204 ยอด ตามลําดับ (Table 2) ดังนั้น
การใช BAP ที่ความเขมขนตํ่าทําใหไดจํานวนยอด
ทีส่ามารถตัดปกชาํไดมากท่ีสดุ ซึง่เปนไปในทิศทาง
เดียวกับการทดลองของ Eihory et al. (2009) 
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รายงานวาการเพิ่มระดับ BAP เปน 5.0 μM ทําให
ความยาวยอดลดลง และถาเพิ่ม BAP สูงเกินไป
ทําใหเกิดการแคระแกร็น และทําใหยอดลด
การเจริญเติบโตได (Azam et al., 2010)

จํานวนขอของตนแมพันธุมันฝรั่งที่พน BAP 
อัตรา 50 mg l-1 ทําใหมีจํานวนขอเฉลี่ยมากที่สุด 
4 ขอ/ตน ไมมีความแตกตางกับการพน BAP 
ทีอ่ตัรา 200 mg l-1 ซึง่มจีาํนวนขอเฉลีย่ 3.6 ขอ/ตน 

แตมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับ
การพน BAP อัตรา 100 mg l-1 150 mg l-1 และ
ไมมกีารพน BAP ซึง่มจีาํนวนขอเฉลีย่ 3.5 3.5 และ 
3.4 ขอตอตน ตามลําดับ (Table 2)

เปอรเซ็นตการรอดตายของตนมันฝร่ังหลัง
จากพนนํ้าเปลา และพน BAP ทุกความเขมขน 
มเีปอรเซน็ตการรอดตายเฉล่ียอยูระหวาง 96-97 % 
และไมมีความแตกตางกัน (Table 2)

Table 1  The average plant growth and growth rate of potato mother plant that sprayed 
with different BAP concentration in the foliar at CMRARC, Thailand in 2017-
2018.

Concentration 
of BAP

Plant height/ plant (cm)1/ Plant diameter/ plant (mm)1/

15 days 30 days
Growth 
rate 30 
days

15 days 30 days
Growth 
rate 30 
days

Water (control)
BAP 50 mg l-1

BAP 100 mg l-1

BAP 150 mg l-1

BAP 200 mg l-1

11.8
11.0
12.3
13.9
12.2

27 ab
27.7 a
23.7 c

24.8 abc
24.2 bc

0.50 ab
0.57 a
0.37 b
0.37 b
0.4 b

3.72
3.76
3.56
3.26
3.72

5.58
5.77
5.44
5.27
5.20

0.10
0.10
0.10
0.10
0.07

F-test ns * * ns ns ns

%CV 13.9 6.3 16.1 7.8 6.3 27.7
1/ = Means within a column followed by the same letter are not significantly different at 

P≤0.05 by the DMRT.
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Table 2  The average number of shoot cutting, node per plant, time per cutting, day of 
cutting and survival percentage of potato mother plant that sprayed with different 
BAP concentration in the foliar at CMRARC, Thailand in 2017-2018.

Concentration 
of BAP

Number of
Day of 
cutting

Percentage 
of survival

Shoot 
cutting/2.4 m2

Node/
plant

Time/
cutting

Water (control)
BAP 50 mg l-1

BAP 100 mg l-1

BAP 150 mg l-1

BAP 200 mg l-1

231
264
234
204
237

3.4 b
4 a

3.5 b
3.5 b
3.6 ab

3
3
3
3
3

45, 53, 62
45, 53, 62
45, 53, 62
45, 53, 62
45, 53, 62

96.5
96.5
96.0
97.0
96.7

F-test ns * ns ns ns

%CV 14.1 6.3 0 0 1.7
1/ =  Means within a column followed by the same letter are not significantly different 

at P≤0.05 by the DMRT.

สรุปผลการวิจัย
การพน BAP ในอตัราทีเ่หมาะสมคือ 50 mg l-1 

สงผลใหตนมันฝร่ังมีการเจริญเติบโตดานความสูง
เฉลี่ยที่อายุ 30 วัน ดีที่สุด (27.2 เซนติเมตร) ทําให
มอีตัราการเจริญดานความสงูมากทีส่ดุ (0.57 cm d-1) 
เสนผาศูนยกลางเฉลี่ยใหญที่สุด (5.77 มิลลิเมตร) 
และมีจาํนวนยอดในการตัดปกชําเฉล่ียตอพืน้ทีป่ลกู 
2.4 ตารางเมตร มากที่สุดคือ 264 ยอด นอกจากนี้
ยังชวยชักนําใหมีจํานวนขอมากท่ีสุดคือ 4 ขอตอ
ยอด ดังนั้นการใช BAP ที่ความเขมขน 50 mg l-1 
จะชวยสงเสรมิการเจรญิเตบิโต และเพิม่จํานวนยอด
ในการตดัปกชาํของตนมนัฝรัง่ในระบบไฮโดรโพนคิ
ไดดีกวาความเขมขนอื่นๆ ที่ทําการศึกษา

กิตติกรรมประกาศ
งานวจิยัอทิธพิลของ BAP ตอการเจรญิเตบิโต

ของตนแมพันธุในระบบไฮโดรโพนิค สําเร็จไดดวย
ความชวยเหลือของฝายบริหาร ที่อํานวยความ
สะดวกในการดําเนินงานวิจัย รวมทั้งทีมงานวิจัย
มันฝร่ัง และเจาหนาท่ีที่เกี่ยวของของศูนยวิจัย
เกษตรหลวงเชยีงใหม ทีช่วยปฏบิตังิานวจิยัดงักลาว
จนสําเร็จลงไดดวยดี

เอกสารอางอิง
จิระศักดิ์ วิชาสวัสดิ์ ประสาพร กออวยชัย และ

ปยนุช จันทรัมพร. 2560. ผลของ BAP และ 
IAA ทีม่ตีอการเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือกลวยหอมทอง. 
มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร.
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