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ผลของต้นตอพืชตระกูลมะเขือต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตมะเขือเทศรับประทานสด 
Effect of Rootstock on Tomato (Solanum lycopersicum Mill.) Growth and Yield 

 
จิรภา ออสติน จันทนา โชคพาชื่น เสาวน ีเขตสกุล รัชน ีศิริยาน และสุภาวดี สมภาค 

------------------------------------------------------------------------- 
 

บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาผลของต้นตอพืชตระกูลมะเขือต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตมะเขือเทศรับประทาน
สด มีวัตถุประสงค์ เพ่ือหาต้นตอพืชตระกูลมะเขือที่เหมาะสมในการเพ่ิมผลผลิตมะเขือเทศในฤดูฝน 
รวมทั้งพันธุ์ต้นตอนั้น เมื่อน าไปผลิตเมล็ดพันธุ์ต้นตอแล้ว สามารถให้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์สูง ดูแลรักษาง่าย 
มีต้นทุนการผลิตต่ า เหมาะส าหรับแนะน าให้เกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุ์ต้นตอเชิงพาณิชย์  ท าการทดลองที่
ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ระหว่างเดือนตุลาคม 2554 ถึงเดือนกันยายน 2556 ระยะเวลาด าเนินการ 2 
ปี การศึกษาต้นตอในมะเขือเทศรับประทานสดผลเล็ก วางแผนการทดลองแบบ Randomized 
Complete Block Design (RCBD) 4 ซ้ า ประกอบด้วย 6 กรรมวิธี คือ กรรมวิธีที 1 ใช้ต้นตอจากมะเขือ
ขื่น กรรมวิธีที่ 2 ใช้ต้นตอจากมะเขือพวง กรรมวิธีที่ 3 ใช้ต้นตอจากมะเขือเปราะคางกบ กรรมวิธีที่ 4 ใช้
ต้นตอจากมะเขือเทศ ศก.1 กรรมวิธีที่ 5 ใช้ต้นตอจากมะเขือเทศพ้ืนเมือง และกรรมวิธีที่ 6 ไม่มีการเสียบ
ยอด เป็นวิธีการเปรียบเทียบ การศึกษาต้นตอในมะเขือเทศรับประทานสดผลใหญ่ วางแผนการทดลอง
แบบ Randomized Complete Block Design (RCBD) 4 ซ้ า ประกอบด้วย 4 กรรมวิธี คือ กรรมวิธีที่ 1 
ใช้ต้นตอจากมะเขือขื่น กรรมวิธีที่ 2 ใช้ต้นตอจากมะเขือพวง กรรมวิธีที่ 3 ใช้ต้นตอจากมะเขือเปราะคาง
กบ กรรมวิธีที่ 4 ไม่มีการเสียบยอด เป็นวิธีการเปรียบเทียบ ท าการทดลองในฤดูฝน โดยเพาะต้นตอชนิด
ต่างๆ ในถาดเพาะกล้า ก่อนเพาะกล้ามะเขือเทศผลเล็ก และมะเขือเทศผลใหญ่ (พันธุ์การค้าในท้องถิ่น) ที่
ใช้เป็นยอดพันธุ์ เมื่อกล้าอายุ 15 วัน ท าการเสียบยอดแบบฝานบวบ เมื่อต้นตอและยอดมะเขือเทศเชื่อม
สนิทแล้ว จึงย้ายปลูกลงแปลง ขนาดแปลง 4 x 6 เมตร ระยะระหว่างต้น 0.50 เมตร ระยะระหว่างแถว 
1.0 เมตร ผลการทดลอง พบว่า การเสียบยอดมะเขือเทศผลเล็ก (มะเขือเทศ ศก.19) และมะเขือเทศผล
ใหญ่ (ลูกผสมพันธุ์การค้า) โดยใช้ต้นตอมะเขือเปราะคางกบ มะเขือขื่นกรอบ และมะเขือพวง มี
เปอร์เซ็นต์การรอดตายสูง โดยมะเขือเทศผลเล็กพันธุ์ ศก.1 ศก.19 และมะเขือเทศพ้ืนเมือง ไม่เหมาะสม
ในการใช้เป็นต้นตอส าหรับมะเขือเทศผลใหญ่ การปลูกมะเขือเทศผลเล็กโดยการใช้ต้นตอจากมะเขือขืน่
กรอบ ให้จ านวนผลต่อต้น น้ าหนักต่อต้น และน้ าหนักต่อไร่มากท่ีสุด รองลงมา คือ การใช้ต้นตอจาก
มะเขือเทศ ศก.1 และ มะเขือเปราะคางกบ การปลูกมะเขือเทศผลใหญ่โดยไม่มีการใช้ต้นตอ ให้น้ าหนัก
ผลผลิตต่อไร่ไม่แตกต่างกับการปลูกโดยการใช้ต้นตอจากพืชตระกูลมะเขือชนิดต่างๆ แต่การใช้ต้นตอจาก
มะเขือพวง ให้น้ าหนักต่อผลมากที่สุด รองลงมา คือ การใช้ต้นตอจากมะเขือขื่นกรอบ และมะเขือเปราะ
คางกบ คิดเป็นน้ าหนักต่อผลที่เพ่ิมขึ้น เท่ากับ 38.34, 28.14 และ 20.72 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ  ถึงแม้ว่า
การเสียบยอดมะเขือเทศผลเล็ก โดยใช้ต้นตอมะเขือเทศ ศก.1 และมะเขือพวง จะประสบความส าเร็จสูง 
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แต่ผลผลิตเมล็ดพันธุ์จะต่ ากว่ามะเขือเปราะคางกบ และมะเขือขื่นกรอบ ซ่ึงมะเขือทั้ง 2 สายพันธุ์ มีความ
เหมาะสมส าหรับใช้เป็นต้นตอ สามารถให้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์สูง เหมาะส าหรับแนะน าให้เกษตรกรผลิต
เมล็ดพันธุ์ต้นตอเชิงพาณิชย์ได้ การใช้มะเขือพวงเป็นต้นตอ อาจประสบปัญหาในการใช้เป็นต้นตอในเชิง
พานิชย์ เนื่องจากเมล็ดมีเปอร์เซ็นต์ความงอกต่ า  

 
ค าน า 

 มะเขือเทศ สามารถปลูกและผลิตได้ตลอดปีในทุกภาคของประเทศไทย เป็นพืชที่มีแมลงรบกวน
น้อย ให้ผลตอบแทนเร็ว แต่มะเขือเทศจะอ่อนแอต่อโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส แบคทีเรียและรา ผลผลิตต่อ
ไร่ต่ าโดยเฉพาะในฤดูฝน (ก.ค.-ต.ค.) ซึ่งเป็นช่วงที่ปลูกมะเขือเทศได้ยากท่ีสุด เพราะนอกจากอุณหภูมิที่
ยังคงสูงเกินไปที่จะติดผลได้ดีแล้ว ความชื้นในดิน และในอากาศก็สูงมาก ท าให้โรคทางรากและทางใบ
ระบาด การป้องกันก าจัดท าได้ยากเนื่องจากสารเคมีถูกชะล้างหมดไป อีกท้ังวัชพืชเจริญเติบโตรวดเร็วแย่ง
อาหารและเป็นที่อยู่อาศัยของแมลง แปลงปลูกท่ีชื้นท าให้ก าจัดวัชพืชแล้ววัชพืชไม่ตาย นอกจากนี้สภาพที่
มีเมฆครึ้มความเข้มแสงน้อย ท าให้ต้นมะเขือเทศสูงชะลูดแต่อ่อนแอ ดอกร่วงไม่ติดผล และหากฝนตก
ติดต่อกันหลายวันดินในแปลงปลูกแฉะมีน้ าขัง รากพืชขาดออกซิเจน ท าให้ต้นมะเขือเทศเหี่ยว และเป็น
โรคทางดินได้ง่าย อีกท้ังพันธุ์ที่ไม่ทนต่อการกระทบของฝน จะมีผลแตกมากไม่สามารถส่งผลผลิตจ าหน่าย
ในท้องตลาดได้อีกด้วย มีผู้แนะน าในการปฏิบัติดูแลรักษามะเขือเทศในฤดูฝน เช่น ควรเตรียมแปลงปลูก
ให้สามารถระบายน้ าได้ดี โดยยกแปลงให้สูงมากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ เตรียมการระบายน้ าออกจากแปลง
ปลูกให้เร็วที่สุด อย่าให้มีน้ าขังแฉะ ปักค้างช่วยพยุงล าต้นไม่ให้ส่วนของใบและผลสัมผัสกับผิว ปลูกใน
โรงเรือนพลาสติก เป็นต้น การจดัการ โดยพัฒนาพันธุ์ที่สามารถน ามาเป็นต้นตอที่ดี ก็เป็นแนวทางท่ี
สามารถแก้ไขปัญหาโรคในมะเขือเทศได้ดีอีกทางหนึ่ง การเสียบยอดมะเขือเทศบนมะเขือเทศพันธุ์ต้นตอที่
เป็นลูกผสม หรือพันธุ์ป่า สามารถลดการเกิดโรคของมะเขือเทศจากเชื้อราในดิน และจากไส้เดือนฝอยราก
ปมได้ รวมทัง้ทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมได้ เช่น สภาพน้ าท่วมขัง เป็นต้น นอกจากนี้ยัง
สามารถเสียบยอดมะเขือเทศบนพืชในตระกูลเดียวกันและเข้ากันได้ เช่น มะเขือยาว มะเขือพวง และ
มะเขือเปราะ สามารถเพ่ิมผลผลิตมะเขือเทศในฤดูฝนได้ จึงได้ท าการศึกษาหาพันธุ์ต้นตอมะเขือเทศท่ี
เหมาะสมในการเพ่ิมผลผลิตมะเขือเทศในฤดูฝน รวมทั้งพันธุ์ต้นตอนั้น เมื่อน าไปผลิตเมล็ดพันธุ์ต้นตอแล้ว 
สามารถให้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์สูง ปลูกแล้วดูแลรักษาง่าย ท าให้มีต้นทุนในการผลิตต่ า เหมาะส าหรับ
แนะน าเกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุ์ต้นตอเชิงพาณิชย์ได้ 
 

วิธีด าเนินการ 
อุปกรณ์ 

1. เมล็ดพันธุ์มะเขือขื่น มะเขือพวง มะเขือเปราะคางกบ มะเขือเทศพ้ืนเมือง มะเขือเทศ 
ศก.1 มะเขือเทศ ศก.19 และมะเขือเทศผลใหญ่ (ลูกผสมพันธุ์การค้า)       

2. วัสดุบ ารุงดิน  ได้แก่  ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ 
3. สารป้องกันก าจัดศัตรูพืช 
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4. วัสดุการเกษตร  ได้แก่  ดิน  ปูนขาว และแกลบเผา 
5. อุปกรณ์การให้น้ า 
6. เครื่องมื่อส าหรับวัดค่า TSS และวัดความแน่นเนื้อ 
7. อุปกรณ์การเก็บบันทึกข้อมูล 

วิธีการ 
 แบบและวิธีการวิจัย  มี  2 การทดลอง ดังนี้ 
การศึกษาต้นตอในมะเขือเทศรับประทานสดผลเล็ก วางแผนการทดลองแบบ Randomized 
Complete Block Design (RCBD) 4 ซ้ า ประกอบด้วย 6 กรรมวิธี ดังนี้ 
 กรรมวิธีที่ 1 ใช้ต้นตอจากมะเขือขื่น   
 กรรมวิธีที่ 2 ใช้ต้นตอจากมะเขือพวง   
 กรรมวิธีที่ 3 ใช้ต้นตอจากมะเขือเปราะคางกบ 
 กรรมวิธีที่ 4 ใช้ต้นตอจากมะเขือเทศ ศก.1 
 กรรมวิธีที่ 5 ใช้ต้นตอจากมะเขือเทศพ้ืนเมือง  
 กรรมวิธีที่ 6 ไม่มีการเสียบยอด 
การศึกษาต้นตอในมะเขือเทศรับประทานสดผลใหญ่ วางแผนการทดลองแบบ Randomized 
Complete Block Design (RCBD) 4 ซ้ า ประกอบด้วย 4 กรรมวิธี ดังนี้ 
 กรรมวิธีที่ 1 ใช้ต้นตอจากมะเขือขื่น    
 กรรมวิธีที่ 2 ใช้ต้นตอจากมะเขือพวง  
 กรรมวิธีที่ 3 ใช้ต้นตอจากมะเขือเปราะคางกบ                   
 กรรมวิธีที่ 4 ไม่มีการเสียบยอด 
วิธีด าเนินการ 
 ท าการทดลองในฤดูฝน (ปลูกเดือนมิถุนายน) โดยปฏิบัติดังนี้ เพาะต้นตอชนิดต่างๆ ในถาดเพาะ
กล้า หลังเพาะกล้าต้นตอ ประมาณ 1 เดือน จะเริ่มเพาะกล้ามะเขือเทศ โดยมะเขือเทศผลเล็ก ใช้พันธุ์ 
ศก.19 และมะเขือเทศผลใหญ่ ใช้ลูกผสมพันธุ์การค้าในท้องถิ่น เมื่อกล้าอายุ 15 วัน ท าการเสียบยอด
แบบฝานบวบ ใช้หลอดพลาสติกส าหรับเปลี่ยนยอด เมื่อต้นตอและยอดมะเขือเทศเชื่อมสนิทแล้ว จึงย้าย
ปลูกลงแปลง ขนาดแปลง 4 x 6 เมตร ระยะระหว่างต้น 0.50 เมตร ระยะระหว่างแถว 1 เมตร ไถเตรียม
แปลงปลูก ปรับความเป็นกรดของดินด้วยปูนโดโลไมท์ 200 กิโลกรัม และให้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 
เตรียมแปลงและปลูกตามกรรมวิธี ปฏิบัติดูแลให้น้ า พ่นสารเคมีก าจัดโรคและแมลงตามความจ าเป็น 
การบันทึกข้อมูล 
 1. บันทึกข้อมูลผลผลิตและคุณภาพผลผลิต ได้แก่ น้ าหนักผลผลิตทั้งหมด ขนาดผล น้ าหนักผล 
จ านวนผลต่อต้น อายุการเก็บรักษา และค่า TSS  
 2. บันทึกข้อมูลการระบาดของโรคและแมลง  
 3. เก็บตัวอย่างดินก่อนปลูก เพ่ือปรับความเป็นกรดของดิน และให้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 
 4. บันทึกข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต      
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เวลาและสถานที่ 
       เริ่มด าเนินการ ตุลาคม 2554 สิ้นสุด กันยายน 2556 ทีศู่นย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ   
 

ผลการทดลองและวิจารณ์ผล 
 

 ผลการทดลอง  
1. การเจริญเติบโต  
การเสียบยอดมะเขือเทศผลเล็กโดยใช้ต้นตอจากพืชตระกูลมะเขือชนิดต่างๆ พบว่า ในปี 2555 

ความสูงและทรงพุ่ม ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ การเสียบยอดมะเขือเทศผลเล็กโดยใช้ต้นตอมะเขือเทศ
พ้ืนเมืองให้จ านวนกิ่งมากที่สุด รองลงมา คือ ต้นตอมะเขือขื่นกรอบ มะเขือเปราะคางกบ และมะเขือเทศ 
ศก.1 ให้จ านวนกิ่งเท่ากัน มีจ านวนกิ่งเท่ากับ 9.0, 8.9 และ 8.2 กิ่ง ตามล าดับ มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญยิ่งทางสถิติ ส่วนในปี 2556 พบว่า ทรงพุ่ม และจ านวนกิ่ง ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ การ
เสียบยอดมะเขือเทศผลเล็กโดยใช้ต้นตอมะเขือเทศพ้ืนเมืองมีความสูงต้นมากท่ีสุด รองลงมา คือ ต้นตอ
มะเขือพวง และมะเขือเทศ ศก.1 มีความสูงต้นเท่ากับ 85.9, 81.1 และ 79.5 เซนติเมตร ตามล าดับ มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (ตารางที่ 1)    
 การเสียบยอดมะเขือเทศผลใหญ่โดยใช้ต้นตอจากพืชตระกูลมะเขือชนิดต่างๆ พบว่า จากการ
ทดลอง ปี 2555 และ ปี 2556 ความสูงต้น ทรงพุ่ม และจ านวนกิ่ง ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (ตาราง
ที่ 5) 
 2. ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิต 
 การเสียบยอดมะเขือเทศผลเล็กโดยใช้ต้นตอจากพืชตระกูลมะเขือชนิดต่างๆ พบว่า ความกว้าง
ผล ความยาวผล ความหนาผล และปริมาณของแข็งที่ละลายน้ า (Total soluble solids: TSS) ไม่มีความ
แตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที่ 2) แต่พบว่า การใช้ต้นตอจากมะเขือขื่นกรอบ ให้จ านวนผลต่อต้น และ
น้ าหนักต่อต้น และน้ าหนักต่อไร่มากที่สุด รองลงมา คือ การใช้ต้นตอจากมะเขือเทศ ศก.1 และ มะเขือ
เปราะคางกบ มีจ านวนผลต่อต้น เท่ากับ 492, 405 และ 364 ผล น้ าหนักต่อต้น เท่ากับ 0.89, 0.71 และ 
0.61 กรัม และน้ าหนักต่อไร่ 2.85, 2.28 และ 1.96 ตัน ตามล าดับ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง
ทางสถิติ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์น้ าหนักต่อต้นที่เพ่ิมขึ้น เท่ากับ 78, 42 และ 22 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ โดย
น้ าหนักต่อผล เปอร์เซ็นต์ผลดี และเปอร์เซ็นต์ผลเสีย ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที่ 3 และ
ตารางที่ 4) 
   การเสียบยอดมะเขือเทศผลใหญ่โดยใช้ต้นตอจากพืชตระกูลมะเขือชนิดต่างๆ พบว่า ความกว้าง
ผล ความยาวผล ความหนาผล และปริมาณของแข็งที่ละลายน้ า ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที่ 
6) แต่พบว่า การปลูกมะเขือเทศผลใหญ่โดยไม่มีการใช้ต้นตอ ให้จ านวนผลต่อต้นมากที่สุด รองลงมา คื อ 
การใช้ต้นตอจากมะเขือเปราะคางกบ และมะเขือขื่นกรอบ มีจ านวนผลต่อต้น เท่ากับ 316, 258 และ 
214 ผล ตามล าดับ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ การใช้ต้นตอจากมะเขือพวง ให้น้ าหนัก
ต่อผลมากที่สุด รองลงมา คือ การใช้ต้นตอจากมะเขือขื่นกรอบ และมะเขือเปราะคางกบ มีน้ าหนักต่อผล



 5 

เท่ากับ 60.70, 57.52 และ 53.12 กรัม ตามล าดับ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ คิดเป็น
น้ าหนักต่อผลที่เพ่ิมขึ้น เท่ากับ 38.34, 28.14 และ 20.72 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ โดยน้ าหนักต่อไร่ 
เปอร์เซ็นต์ผลดี และเปอร์เซ็นต์ผลเสีย ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที่ 7 และตารางที่ 8) 
ถึงแม้ว่าการปลูกมะเขือเทศผลใหญ่โดยไม่มีการใช้ต้นตอ จะให้จ านวนผลต่อต้นสูง แต่ให้น้ าหนักผลผลิต
ต่อไร่ไม่แตกต่างกัน เนื่องจากมีจ านวนต้นรอดตายน้อย และน้ าหนักต่อผลต่ ากว่าการปลูกโดยการใช้ต้น
ตอจากพืชตระกูลมะเขือชนิดต่างๆ 
 การเสียบยอดมะเขือเทศโดยการใช้พืชตระกูลมะเขือชนิดต่างๆ มีผลต่อมะเขือเทศผลเล็ก และผล
ใหญ่ สามารถส่งเสริมการเจริญเติบโต และเพ่ิมคุณภาพของผล สอดคล้องกับการทดลองของ Venema 
et al., 2008, Tai et al., 2010, Schwarza et al., 2013, ยศนนท์  และคณะ , 2554 นอกจากนี้ ต้น
มะเขือเทศยังสามารถทนต่อความเครียดจากสิ่งที่ไม่มีชีวิต (abiotic stress) โดยทนต่อความเครียดจากน้ า 
ความร้อน และความเค็มได้ (Sánchez-Rodríguez et al., 2012, Estañ et al., 2004, Palada et al., 
2005) 
 จากการทดลองยังพบว่า การเสียบยอดมะเขือเทศผลเล็ก (มะเขือเทศ ศก.19) โดยใช้ต้นตอ
มะเขือเปราะคางกบ มะเขือขื่นกรอบ และมะเขือพวง มีเปอร์เซ็นต์การรอดตายสูง ส่วนการใช้ต้นตอ
มะเขือเทศ ศก.1 และมะเขือเทศพ้ืนเมือง มีเปอร์เซ็นต์การรอดต่ ามาก (ไม่ได้แสดงข้อมูล) แสดงจากภาพ
ภาคผนวกท่ี 5, 6 และ 7  และการเสียบยอดมะเขือเทศผลใหญ่ (ลูกผสมพันธุ์การค้า) โดยใช้ต้นตอมะเขือ
เปราะคางกบ มะเขือขื่นกรอบและมะเขือพวง มีเปอร์เซ็นต์การรอดตายสูง ส่วนการใช้ต้นตอมะเขือเทศ 
ศก.1 มะเขือเทศ ศก.19 และมะเขือเทศพ้ืนเมือง มีเปอร์เซ็นต์การรอดต่ ามาก (ไม่ได้แสดงข้อมูล) แสดง
จากภาพภาคผนวกที่ 2, 3 และ 4 ท าให้ไม่สามารถปลูกทดลองตามแผนการทดลองที่วางไว้ได้ และการ
ทดลองในปี 2556 ประสบปัญหาอุทกภัย ท าให้เก็บข้อมูลผลผลิตได้เพียงครั้งเดียว ท าให้ไม่สามารถบันทึก
ข้อมูลผลผลิตผลิตได้  
 ถึงแม้ว่าจากการทดลองจะพบว่า การเสียบยอดมะเขือเทศผลเล็ก โดยใช้ต้นตอมะเขือเทศ ศก.1 
และมะเขือพวง จะประสบความส าเร็จสูง แต่ผลผลิตเมล็ดพันธุ์จะต่ ากว่ามะเขือเปราะคางกบ และมะเขือ
ขื่นกรอบ ซ่ึงมะเขือทั้ง 2 สายพันธุ์ มีความเหมาะสมส าหรับใช้เป็นต้นตอ สามารถให้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์สูง 
เหมาะส าหรับแนะน าให้เกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุ์ต้นตอเชิงพาณิชย์ได้ (ภาคผนวกท่ี 10) โดยเฉพาะการใช้
มะเขือพวงเป็นต้นตอ ถึงแม้จะมีรายงานว่าประสบความส าเร็จดีกับการปลูกมะเขือเทศพันธุ์สีดาโดยใช้ต้น
ตอมะเขือพวง (ทนงศักดิ์ และคณะ, 2553, ยศนนท์ และคณะ, 2554) จากการทดลอง ประสบกับปัญหา
ในการเตรียมต้นตอมะเขือพวง เนื่องจากเปอร์เซ็นต์ความงอกของมะเขือพวงต่ า ท าให้ต้องท าการเพาะ
เมล็ดต้นตอหลายครั้ง เพ่ือให้ได้จ านวนต้นที่เพียงพอต่อการทดลอง จึงอาจท าให้มีปัญหาในการใช้เป็นต้น
ตอในเชิงพานิชย์ได้ 

สรุปผลการทดลอง 
 

          จากผลการทดลอง สรุปได้ว่า  
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 การเสียบยอดมะเขือเทศผลเล็ก (มะเขือเทศ ศก.19) และมะเขือเทศผลใหญ่ (ลูกผสมพันธุ์
การค้า) โดยใช้ต้นตอมะเขือเปราะคางกบ มะเขือขื่นกรอบ และมะเขือพวง มีเปอร์เซ็นต์การรอดตายสูง 
มะเขือเทศผลเล็กพันธุ์ ศก.1 ศก.19 และมะเขือเทศพ้ืนเมือง ไม่เหมาะสมในการใช้เป็นต้นตอส าหรับ
มะเขือเทศผลใหญ่ (ลูกผสมพันธุ์การค้า) การปลูกมะเขือเทศผลเล็กโดยการใช้ต้นตอจากมะเขือขื่นกรอบ 
ให้จ านวนผลต่อต้น น้ าหนักต่อต้น และน้ าหนักต่อไร่มากที่สุด รองลงมา คือ การใช้ต้นตอจากมะเขือเทศ 
ศก.1 และ มะเขือเปราะคางกบ การปลูกมะเขือเทศผลใหญ่โดยไม่มีการใช้ต้นตอ ให้จ านวนผลต่อต้นมาก
ที่สุด แต่ให้น้ าหนักผลผลิตต่อไร่ไม่แตกต่างกัน เนื่องจากมีจ านวนต้นรอดตายน้อย และน้ าหนักต่อผลต่ า
กว่าการปลูกโดยการใช้ต้นตอจากพืชตระกูลมะเขือชนิดต่างๆ การใช้ต้นตอจากมะเขือพวง ให้น้ าหนักต่อ
ผลมากที่สุด รองลงมา คือ การใช้ต้นตอจากมะเขือขื่นกรอบ และมะเขือเปราะคางกบ คิดเป็นน้ าหนักต่อ
ผลที่เพ่ิมข้ึน เท่ากับ 38.34, 28.14 และ 20.72 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ 
 ถึงแม้ว่าการเสียบยอดมะเขือเทศผลเล็ก โดยใช้ต้นตอมะเขือเทศ ศก.1 และมะเขือพวง จะประสบ
ความส าเร็จสูง แต่ผลผลิตเมล็ดพันธุ์จะต่ ากว่ามะเขือเปราะคางกบ และมะเขือขื่นกรอบ ซ่ึงมะเขือทั้ง 2 
สายพันธุ์ มีความเหมาะสมส าหรับใช้เป็นต้นตอ สามารถให้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์สูง เหมาะส าหรับแนะน าให้
เกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุ์ต้นตอเชิงพาณิชย์ได้ โดยเฉพาะการใช้มะเขือพวงเป็นต้นตอ ถึงแม้จะมีรายงานว่า
ประสบความส าเร็จดีกับการปลูกมะเขือเทศพันธุ์สีดาโดยใช้ต้นตอมะเขือพวง แต่การเตรียมต้นตอมะเขือ
พวงอาจประสบปัญหา เนื่องจากเมล็ดมีเปอร์เซ็นต์ความงอกต่ า จึงอาจท าให้มีปัญหาในการใช้เป็นต้นตอ
ในเชิงพานิชย์ได้ 
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ตารางที่ 1 แสดงการเจริญเติบโตมะเขือเทศผลเล็ก ปี 2555 - 2556 

กรรมวิธ ี ความสูงต้น (ซม.)  ทรงพุ่ม (ซม.)  จ านวนก่ิง (กิ่ง) 
ปี 2555 ปี 2556  ปี 2555 ปี 2556  ปี 2555 ปี 2556 

1. ต้นตอจากมะเขอืขื่น 80.3 70.1 bc  77.1 48.8  8.9 a 7.7 
2. ต้นตอจากมะเขอืพวง 78.6 81.1 ab  71.2 55.2  7.5 bc 8.5 
3. ต้นตอจากมะเขอืเปราะคางกบ 73.8 67.8 c  72.3 51.5  8.2 ab 9.3 
4. ต้นตอจากมะเขอืเทศ ศก.1 79.7 79.5 ab  76.0 57.8  8.2 ab 10.6 
5. ต้นตอจากมะเขอืเทศพื้นเมือง 80.9 85.9 a  74.4 67.4  9.0 a 12.3 
6. ไม่มีการเสียบยอด 79.3 78.7 abc  70.5 56.4  6.9 c 10.1 

F-test ns *  ns ns  ** ns 
CV (%) 7.17 9.94  6.98 15.79  8.85 22.27 

ในสดมภเ์ดียวกัน  ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกัน  ไม่แตกตา่งกันทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น  99 % โดยวิธี 
DMRT 
ตารางที่ 2 แสดงความกว้างผล ความยาวผล ความหนาผล และค่าTSS มะเขือเทศผลเล็ก ปี 2555-2556 

กรรมวิธ ี
ความกว้างผล 

(ซม.) 
 ความยาวผล 

(ซม.) 
 ความหนาผล  

(ซม.) 
 ค่า TSS 

(๐Brix) 

ปี 2555 ปี 2556  ปี 2555 ปี 2556  ปี 2555 ปี 2556  ปี 2555 ปี 2556 

1. ต้นตอจากมะเขอืขื่น 3.1 2.8  4.2 3.7  0.50 0.39  4.0 3.5 
2. ต้นตอจากมะเขอืพวง 3.0 2.8  4.2 4.0  0.48 0.44  4.0 3.2 
3. ต้นตอจากมะเขอืเปราะคางกบ 3.0 2.8  4.1 4.0  0.49 0.37  4.1 3.6 
4. ต้นตอจากมะเขอืเทศ ศก.1 3.0 2.7  4.2 4.0  0.49 0.37  4.2 3.4 
5. ต้นตอจากมะเขอืเทศพื้นเมือง 3.0 2.7  4.2 3.8  0.50 0.37  4.1 3.7 
6. ไม่มีการเสียบยอด 3.0 2.7  4.1 3.9  0.49 0.34  4.0 3.6 

F-test ns ns  ns ns  ns ns  ns ns 
CV (%) 2.95 9.98  4.39 7.44  5.37 14.41  4.5 10.91 

ในสดมภเ์ดียวกัน  ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกัน  ไม่แตกตา่งกันทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น  95 % โดยวิธี 
DMRT 
หมายเหตุ การทดลอง ปี 2556 น้ าท่วมแปลงทดลอง เก็บผลผลติจ านวน 1 ครั้ง  
ตารางที่ 3 แสดงจ านวนผล น  าหนักต่อต้น เปอร์เซ็นต์น  าหนักต่อต้นที่เพ่ิมขึ น และน  าหนักต่อผล  
   ของมะเขือเทศผลเล็ก ปี 2555 - 2556 

กรรมวิธ ี
จ านวนผลต่อต้น 

(ผล) 
 

น  าหนักต่อต้น  
(กก.) 

 
น  าหนักต่อต้น 
ที่เพิ่ม (%) 

 น  าหนักต่อผล 
 (ก.) 

ปี 2555 ปี 2556  ปี 2555 ปี 2556  ปี 2555 ปี 2556  ปี 2555 ปี 2556 
1. ต้นตอจากมะเขอืขื่น 492 a -  0.89 a -  78 -  18.21 18.33 
2. ต้นตอจากมะเขอืพวง 252 c -  0.44 c  -  -12 -  17.29 20.18 
3. ต้นตอจากมะเขอืเปราะคางกบ 364 bc -  0.61 bc -  22 -  17.22 20.03 
4. ต้นตอจากมะเขอืเทศ ศก.1 405 ab -  0.71 ab -  42 -  17.72 19.20 
5. ต้นตอจากมะเขอืเทศพื้นเมือง 286 bc -  0.51 c -  2 -  18.02 20.10 
6. ไม่มีการเสียบยอด 277 c -  0.50 c -  0 -  18.04 18.92 

F-test ** -  ** -  NA -  ns ns 
CV (%) 23.53 -  21.68 -  NA -  10.92 21.48 

ในสดมภเ์ดียวกัน  ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกัน  ไม่แตกตา่งกันทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น  99 % โดยวิธี 
DMRT 
หมายเหตุ การทดลอง ปี 2556 น้ าท่วมแปลงทดลอง เก็บผลผลติจ านวน 1 ครั้ง  
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ตารางที่ 4 แสดงน  าหนักต่อไร่ เปอร์เซ็นต์ผลดี และผลเสียของมะเขือเทศผลเล็ก ปี 2555 

กรรมวิธ ี
น  าหนักต่อไร่  3,200 ต้น (ตัน)  ผลดี (%)  ผลเสีย (%) 

ปี 2555 ปี 2556  ปี 2555 ปี 2556  ปี 2555 ปี 2556 
1. ต้นตอจากมะเขอืขื่น 2.85 a -  80.7 -  19.3 - 
2. ต้นตอจากมะเขอืพวง 1.40 c -  72.8 -  27.2 - 
3. ต้นตอจากมะเขอืเปราะคางกบ 1.96 bc -  77.9 -  22.1 - 
4. ต้นตอจากมะเขอืเทศ ศก.1 2.28 ab -  80.9 -  19.1 - 
5. ต้นตอจากมะเขอืเทศพื้นเมือง 1.63 c -  78.7 -  21.3 - 
6. ไม่มีการเสียบยอด 1.58 c -  79.0 -  21.0 - 

F-test ** -  ns -  ns - 
CV (%) 21.64 -  6.40 -  23.12 - 

ในสดมภเ์ดียวกัน  ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกัน  ไม่แตกตา่งกันทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น  99 % โดยวิธี 
DMRT 
หมายเหตุ การทดลอง ปี 2556 น้ าท่วมแปลงทดลอง เก็บผลผลติจ านวน 1 ครั้ง  
ตารางที่ 5 แสดงการเจริญเติบโตมะเขือเทศผลใหญ่ ปี 2555 - 2556 

กรรมวิธ ี
ความสูงต้น (ซม.)  ทรงพุ่ม (ซม.)  จ านวนก่ิง (กิ่ง) 

ปี 2555 ปี 2556  ปี 2555 ปี 2556  ปี 2555 ปี 2556 

1. ต้นตอจากมะเขอืขื่น 78.70 91.15  74.23 54.16  5.60 6.48 
2. ต้นตอจากมะเขอืพวง 77.60 90.32  74.55 59.62  6.05 6.52 

3. ต้นตอจากมะเขอืเปราะคางกบ 77.15 89.36  74.98 57.10  6.20 7.40 

4. ไม่มีการเสียบยอด 73.65 87.52  79.10 63.46  6.00 8.28 

F-test ns ns  ns ns  ns ns 

CV (%) 9.47 4.13  10.01 16.14  12.92 29.51 

ในสดมภเ์ดียวกัน  ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกัน  ไม่แตกตา่งกันทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น  95 % โดยวิธี 
DMRT 
หมายเหตุ การทดลอง ปี 2556 น้ าท่วมแปลงทดลอง เก็บผลผลติจ านวน 1 ครั้ง  
ตารางที่ 6 แสดงขนาดผล ความหนาผล ค่าTSS และความแนน่เนื อมะเขือเทศผลใหญ่ ปี 2555  

กรรมวิธ ี
ความกว้างผล 

(ซม.) 
 ความยาวผล 

(ซม.) 
 ความหนาผล  

(ซม.) 
 ค่า TSS 

(๐Brix) 

ปี 2555 ปี 2556  ปี 2555 ปี 2556  ปี 2555 ปี 2556  ปี 2555 ปี 2556 
1. ต้นตอจากมะเขอืขื่น 4.2 4.3  5.7 4.9  0.56 0.60  6.3 4.4 
2. ต้นตอจากมะเขอืพวง 4.2 4.2  5.3 4.9  0.62 0.57  5.8 4.0 
3. ต้นตอจากมะเขอืเปราะคางกบ 4.2 4.1  5.2 4.7  0.61 0.60  6.1 4.3 
4. ไม่มีการเสียบยอด 4.1 4.3  5.3 4.8  0.56 0.45  5.8 3.9 

F-test ns ns  ns ns  ns ns  ns ns 
CV (%) 2.01 5.66  6.27 5.6  5.42 15.97  7.50 10.75 

ในสดมภเ์ดียวกัน  ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกัน  ไม่แตกตา่งกันทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น  95 % โดยวิธี 
DMRT 
หมายเหตุ การทดลอง ปี 2556 น้ าท่วมแปลงทดลอง เก็บผลผลติจ านวน 1 ครั้ง  
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ตารางที่ 7 แสดงจ านวนผล น  าหนักต่อผล และเปอร์เซ็นต์น  าหนักต่อผลที่เพ่ิมขึ น ของมะเขือเทศผลใหญ่  
   ปี 2555 - 2556 

กรรมวิธ ี
จ านวนผลต่อต้น (ผล)  น  าหนักต่อผล (ก.)  น  าหนักต่อผลที่เพิ่ม (%) 

ปี 2555 ปี 2556  ปี 2555 ปี 2556  ปี 2555 ปี 2556 

1. ต้นตอจากมะเขอืขื่น 214 b -  43.26 a 57.52  38.34 28.33 
2. ต้นตอจากมะเขอืพวง 164 b -  37.75 b 60.70  20.72 21.61 
3. ต้นตอจากมะเขอืเปราะคางกบ 258 

ab 
-  40.07 a 53.12  28.14 12.30 

4. ไม่มีการเสียบยอด 316 a -  31.27 c 47.30  0.00 0.00 

F-test * -  * ns  NA NA 

CV (%) 26.81 -  13.5 25.79  NA NA 

ในสดมภเ์ดียวกัน  ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกัน  ไม่แตกตา่งกันทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น  95 % โดยวิธี 
DMRT 
หมายเหตุ NA : Not analysis 
  การทดลอง ปี 2556 น้ าท่วมแปลงทดลอง เก็บผลผลติจ านวน 1 ครัง้  
ตารางที่ 8 แสดงน  าหนักต่อไร่ เปอร์เซ็นต์ผลดีและผลเสียของมะเขือเทศผลใหญ่ ปี 2555 - 2556 

กรรมวิธ ี
น  าหนักต่อไร่  3,200 ต้น (ตัน)  ผลดี (%)  ผลเสีย (%) 

ปี 2555 ปี 2556  ปี 2255 ปี 2556  ปี 2555 ปี 2556 
1. ต้นตอจากมะเขอืขื่น 2.96 -  77.9 -  22.1 - 
2. ต้นตอจากมะเขอืพวง 1.97 -  77.6 -  22.4 - 
3. ต้นตอจากมะเขอืเปราะคางกบ 3.40 -  75.3 -  24.7 - 
4. ไม่มีการเสียบยอด 3.10 -  77.9 -  22.1 - 

F-test ns -  ns -  ns - 
CV (%) 25.11 -  6.86 -  23.15 - 

ในสดมภเ์ดียวกัน  ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกัน  ไม่แตกตา่งกันทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น  95 % โดยวิธี 
DMRT 
หมายเหตุ การทดลอง ปี 2556 น้ าท่วมแปลงทดลอง เก็บผลผลติจ านวน 1 ครั้ง  
ตารางที่ 9 แสดงอุณหภูมิ ความชื นสัมพัทธ์ ปริมาณน  าฝน จ านวนวันที่ฝนตก และแสงแดด  
 ช่วงทดลอง ที่จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างเดือนมีนาคม-กันยายน ปี 2555 

เดือน 
อุณหภูมิ (๐ ซ.) ความชื นสัมพัทธ ์(%) ฝน (มม.) จ านวนวัน 

ที่ฝนตก (วัน) 
แสงแดด 
(ชม.) สูงสุด ต่ าสุด เฉลี่ย สูงสุด ต่ าสุด เฉลี่ย ฝนรวม เฉลี่ย 

มีนาคม 35.2 22.9 29.1 90 38 64 8.2 0.3 3 7.5 
เมษายน 35.3 24.3 29.8 * * * 88.7 3.0 8 7.6 
พฤษภาคม 34.5 24.8 29.7 * * * 328.3 10.6 18 7.4 
มิถุนายน 32.9 25.8 29.4 * * * 71.7 2.4 11 5.3 
กรกฎาคม 32.5 24.8 28.7 94 53 74 216 7.0 17 5.8 
สิงหาคม 32.4 24.7 28.6 94 53 74 355.8 11.5 17 5 
กันยายน 31.8 24.5 28.2 94 58 76 179.2 6.0 20 5.8 

ที่มา : สถิติข้อมลูอุตุนิยมวิทยา สถานีอุตุนิยมวิทยาศรีสะเกษ พ.ศ.2555         * เครื่องวัดเสีย 
เพาะเมล็ดต้นตอ 29 มีนาคม 2555   เพาะเมล็ดมะเขือเทศ    2 พฤษภาคม 2555  
เปลี่ยนยอด       23 พฤษภาคม 2555   ปลูก      28 มิถุนายน 2555  
เริ่มเก็บผลผลิต   20 สิงหาคม 2555   เก็บเกี่ยวครั้งสุดท้าย    17 กันยายน 2555 
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ตารางที่ 10 แสดงอุณหภูมิ ความชื นสัมพัทธ์ ปริมาณน  าฝน จ านวนวันที่ฝนตก และแสงแดด  
 ช่วงทดลอง ที่จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างเดือนมีนาคม-กันยายน ปี 2556 

เดือน 
อุณหภูมิ (๐ ซ.) ความชื นสัมพัทธ ์(%) ฝน (มม.) จ านวนวัน 

ที่ฝนตก (วัน) 
แสงแดด 
(ชม.) สูงสุด ต่ าสุด เฉลี่ย สูงสุด ต่ าสุด เฉลี่ย ฝนรวม เฉลี่ย 

มีนาคม 36.5 24.1 29.5 83 38 61 9.8 0.3 5 8.3 
เมษายน 36.7 25.3 29.9 84 41 63 116.6 3.9 8 7.7 
พฤษภาคม 35.2 25.5 29.5 87 46 67 188.7 6.1 13 8.1 
มิถุนายน 33.6 24.6 28.9 84 49 67 197.1 6.6 11 7.1 
กรกฎาคม 32.4 24.9 28.0 85 50 68 268.7 8.7 20 5.6 
สิงหาคม 32.0 24.9 27.7 85 53 69 116.1 3.7 22 5.0 
กันยายน 30.9 24.5 27.0 87 59 73 546.8 18.2 23 4.4 

ที่มา : สถิติข้อมลูอุตุนิยมวิทยา สถานีอุตุนิยมวิทยาศรีสะเกษ พ.ศ.2556          
เพาะเมล็ดต้นตอ 22 เมษายน 2556   เพาะเมล็ดมะเขือเทศ     8 พฤษภาคม 2556 
เปลี่ยนยอด         4 มิถุนายน 2556   ปลูก        8 กรกฏาคม  2556  
เริ่มเก็บผลผลิต   12 กันยายน 2556   
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพภาคผนวกที่ 2 การเสียบยอดมะเขือเทศผลใหญ่บนต้นตอพืชตระกูลมะเขือ (แถวล่าง) 

ภาพภาคผนวกที่ 3 มะเขือเทศผลใหญ่เสียบยอดบนต้นตอมะเขือเปราะคางกบ มะเขือขื่นกรอบและมะเขือพวง  
มีเปอร์เซ็นต์การรอดตายสูง 

ภาพภาคผนวกที่ 1 แสดงการเสียบยอดมะเขือเทศตามกรรมวิธีและการดูแลต้นมะเขือเทศ 
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ภาพภาคผนวกที่ 4  มะเขือเทศผลใหญ่เสียบยอดบนต้นตอมะเขือเทศพันธุ์ต่างๆ มีเปอร์เซ็นต์การรอดตายต่ า 
 

ภาพภาคผนวกที่ 5 การเสียบยอดมะเขือเทศผลเล็กบนต้นตอพืชตระกูลมะเขือ (แถวล่าง) 
 

ภาพภาคผนวกที่ 6 มะเขือเทศผลเล็กเสียบยอดบนต้นตอมะเขือเปราะคางกบ มะเขือขืน่กรอบและมะเขือพวง  
มีเปอร์เซ็นต์การรอดตายสูง 
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ภาพภาคผนวกที่ 8 ต้นมะเขือเทศผลใหญ่มีการเจริญเติบโตดีกว่าต้นตอ (Scion overgrowth) 

ภาพภาคผนวกที่ 7 มะเขือเทศผลเล็กเสียบยอดบนต้นตอมะเขือเทศพันธุ์ต่างๆ 
มีเปอร์เซ็นต์การรอดตายต่ า 
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ภาพภาคผนวกที่ 9 ต้นมะเขือเทศผลเล็กมีการเจริญเติบโตดีกว่าต้นตอ 
 (Scion overgrowth) ยกเว้นการใช้ต้นตอจากมะเขือเทศ ศก.1 

ภาพภาคผนวกที่ 10 ลักษณะผลดิบ ผลแก่และผลผ่าคร่ึงแสดงปริมาณเมล็ดต่อผล
ของมะเขือเปราะคางกบ (ผลใหญ่) และมะเขือขื่นกรอบ (ผลเล็ก) 


