
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  

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

    

1. ชุดโครงการวิจัย   :  การทดสอบเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตผักปลอดภัยในเขต                                   

  ภาคกลางภาคตะวันตกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน               

2. โครงการวิจัย   :  การทดสอบเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตผักปลอดภัยในเขต      

   ภาคกลางและภาคตะวันตก 

กิจกรรม    :  การศึกษาคุณภาพพืชผักเบื้องต้นในการผลิตแบบใช้สารละลาย 

                                               ภายใต้โรงเรือน 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)   :  การศึกษาคุณภาพพืชผักเบื้องต้นในการผลิตแบบใช้สารละลาย    

   ภายใต้โรงเรือนในจังหวัดปทุมธานี 

     ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) :  Preliminary Study of Vegetable Production by   

Hydroponic system in Pathum Thani Province. 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง   :  นางสาวกุลวดี ฐาน์กาญจน์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี 

ผู้ร่วมงาน                            :  นายนพพร ศิริพานิช         ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี 

      นางชญาดา ดวงวิเชียร      ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี 

      นายจุลศักดิ์ บุญรัตน์     ส  ำนกัวิจยัพฒันำปัจจยักำรผลติทำงกำรเกษตร 

      สุกัญญา มัคคะวินทร์          ส  ำนกัวจิยัพฒันำปัจจยักำรผลติทำงกำรเกษตร    

                                                           สุภานันทน์ จันทร์ประอบ   ส  ำนกัวิจยัพฒันำปัจจยักำรผลติทำงกำรเกษตร

     
5. บทคัดย่อ      

   การศึกษาคุณภาพพืชผักเบื้องต้นในการผลิตแบบใช้สารละลายในจังหวัดปทุมธานี ด าเนินการ
ทดลอง ระหว่างเดือนตุลาคม 2553-กันยายน 2556 มีวัตถุประสงค์ เพ่ือหาสูตรอาหารที่เหมาะสมในการ



ผลิตผักแบบใช้สารละลายภายใต้โรงเรือนในพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี ลดการใช้ธาตุอาหารที่มีราคาแพงและเกิน
ความจ าเป็น และเพ่ือให้ได้ผักที่มีคุณภาพและปลอดภัยแก่ผู้บริโภค วางแผนการทดลองแบบ Split Plot 
Design มี 6 ซ้ า main plot คือ สูตรธาตุอาหาร จ านวน 2 สูตร ได้แก่ สูตรธาตุอาหารของ Allen Cooper 
และสูตรธาตุอาหาร KMITL3 ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง sub plot คือ การ
เก็บเกี่ยว จ านวน 2 วิธี ได้แก่ การเก็บผักทันทีเมื่อครบอายุเก็บเกี่ยว และการให้น้ าเปล่าก่อนการเก็บเกี่ยว 3 
วัน โดยทดสอบในผักสลัดคอส และผักสลัดกรีนโอ๊ค พบว่า ในผักสลัดคอส   สูตรอาหาร Allen Cooper มี
ผลผลิต ความกว้างใบ ความยาวใบ ความสูงต้น และน้ าหนักเฉลี่ย สูงกว่าสูตรอาหาร KMITL3 ทั้งวิธีให้
น้ าเปล่าก่อนเก็บเกี่ยว 3 วัน และการเก็บผักทันทีเมื่อครบอายุเก็บเกี่ยว ผักสลัดกรีนโอ๊ค มีผลผลิต ความกว้าง
ใบ ความยาวใบ ความสูงต้น และน้ าหนักเฉลี่ย ทั้ง 2 สูตรอาหารใกล้เคียงกัน ทั้งวิธีให้น้ าเปล่าก่อนเก็บเกี่ยว 3 
วัน และการเก็บผักทันทีเมื่อครบอายุเก็บเกี่ยว โดยวิธีให้น้ าเปล่าก่อนเก็บเกี่ยว 3 วัน และการเก็บผักทันทีเมื่อ
ครบอายุเก็บเกี่ยว ให้คุณภาพผลผลิตไม่แตกต่างกัน และวิธีให้น้ าเปล่าก่อนเก็บเกี่ยว 3 วัน สามารถลดปริมาณ
ไนเตรทและธาตุอาหารในพืชลงได้ และพบ Escherichia coli   จ านวน น้อยกว่า 10 cfu/g และไม่พบ เชื้อ 
Salmonella spp. ในทุกกรรมวิธี 

6. ค าน า          

     การผลิตพืชผักแบบใช้สารละลายภายใต้โรงเรือนหรือไฮโดรโปนิกส์ เป็นวิธีการที่พัฒนาขึ้นใน
ประเทศพัฒนาซึ่งมีปัญหาพ้ืนที่ท าการเกษตรลดลงเนื่องจากการเจริญเติบโตของชุมชน  หรือพ้ืนที่ที่มีอยู่ไม่
เหมาะสมต่อการท าการเกษตร เป็นวิธีที่ไม่ใช้ดินเป็นวัสดุปลูก แต่พืชจะเจริญเติบโตโดยได้รับธาตุอาหารจาก
สารละลายธาตุอาหาร การปลูกพืชโดยวิธีนี้จึงสามารถท าได้ในทุกพ้ืนที่แม้จะไม่มีที่ดินส าหรับปลูกพืชหรือพ้ืน
ที่ดินที่มีอยู่ไม่สามารถใช้ปลูกพืชได้ ปัจจุบันไฮโดรโปนิกส์เป็นวิธีการปลูกพืชที่ใช้แพร่หลายในประเทศต่างๆ 
เช่น ไต้หวัน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย นีวซีแลนด์ อิสราเอล และประเทศต่างๆ ในทวีปยุโรป  ส าหรับ
ประเทศไทยมีความเข้าใจกันโดยทั่วไปว่าการปลูกพืชด้วยวิธีนี้เป็นวิธีที่ต้องลงทุนสูงและมีวิธีก ารยุ่งยาก
ซับซ้อน ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ประกอบกับปัญหาขาดแคลนพื้นที่ท าการเกษตรยังไม่รุนแรงนัก ยังมีพ้ืนที่ท า
เกษตรกรรมมากมาย สามารถปลูกพืชด้วยวิธีปกติได้เพียงพอกับความต้องการ จึงไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องหา
วิธีการอ่ืนมาทดแทน อย่างไรก็ดีในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา ได้มีการปลูกพืชโดยวิธีไฮโดรโปนิกส์เป็นการค้าเพ่ือ
ผลิตพืชผักที่มีคุณภาพในปริมาณที่แน่นอน สนองความต้องการของซุปเปอร์มาร์เก็ต ตลาดพืชผักปลอดภัย
จากสารพิษ การปลูกพืชทดแทนพืชน าเข้า และปลูกเพ่ือการส่งออก การผลิตพืชผักแบบใช้สารละลายภายใต้
โรงเรือนระบบปิดเป็นรูปแบบหนึ่งของการผลิตพืชผักที่ลดการใช้สารเคมี  เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติตามระบบ
เกษตรดีที่เหมาะสม  มีการใช้ปุ๋ยและน้ าอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ไม่สิ้นเปลืองแรงงาน ท าให้ได้ผลผลิตผักที่
มีคุณภาพตามมาตรฐานการส่งออกและคุณภาพชีวิตที่ดีของเกษตรกรผู้ผลิตผัก  และผู้บริโภคภายในประเทศ  
(พนมพร, 2553) ซึ่งปัจจุบันมีสูตรธาตุอาหารที่ใช้ในการปลูกพืชแบบใช้สารละลายภายใต้โรงเรือนอยู่
มากมายหลายสูตรและหลายบริษัท ซึ่งธาตุอาหารตามสูตรที่แนะน านั้นอาจจะมีมากเกินความจ าเป็นที่พืชต้อง
ใช้ในการเจริญเติบโตท าให้เกิดธาตุอาหารตกค้างในพืช เมื่อผู้บริโภครับประทานพืชผักเหล่านั้นอาจท าให้เกิด



การสะสมและเป็นพิษกับร่างกายได้ ซึ่งการใช้ธาตุอาหารที่เกินความจ าเป็นยังท าให้เกษตรกรมีต้นทุนในการ
ผลิตที่สูงขึ้นอีกด้วย นอกจากปัญหาการผลิตพืชผักจะมีสารพิษตกค้างจนเกิดความไม่ปลอดภัยแล้วยังมีโอกาส
เกิดการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ได้ง่ายอีกด้วยเพราะส่วนใหญ่มักติดมากับดินและน้ าที่ใช้ในการผลิตพืชผัก  
ดังนั้นวิธีการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดินหรือการปลูกพืชแบบใช้สารละลายหรือระบบไฮโดรโปนิกส์จะเป็นการผลิต
พืชที่สะอาด  ปลอดสารเคมี  และการปนเปื้อนจากจุลินทรีย์ที่ติดมากับดิน  โดยมีเกษตรกรหลายรายที่
สามารถน าไปปฏิบัติเป็นเชิงการค้าได้จริง  (พรรณนีย์, 2547)  และการปลูกผักปลอดสารพิษโดยใช้
สารละลายหรือระบบไฮโดรโปนิกส์นี้มีแนวโน้มได้รับความนิยมจากเกษตรกรเพ่ิมมากขึ้นทุกขณะ  เนื่องจาก
เป็นการปลูกพืชที่ได้ผลผลิตมีคุณภาพสูง  มีความสม่ าเสมอของผลผลิต (สกู๊ปพิเศษ, 2548)  ส าหรับ
โรงเรือนเพ่ือผลิตพืชแบบใช้สารละลาย  กรมวิชาการเกษตรโดยสถาบันเกษตรวิศวกรรมได้วิจัยและทดสอบ
ประสิทธิภาพของโรงเรือนปลูกผักแบบใช้สารละลายให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของประเทศไทยได้เป็น
ผลส าเร็จ  สามารถเผยแพร่ให้กับผู้สนใจและขยายผลให้ผลิตเป็นเชิงพาณิชย์ได้  (นาวี, 2551)  อีกท้ังในการ
ผลิตพืชผักยังพบปัญหาในเรื่องของโรคและแมลงที่เกิดขึ้นในการผลิตผักแบบใช้สารละลายภายใต้โรงเรือน ซึ่ง
ควรมีการศึกษาเพ่ือสามารถหาทางป้องกันและแก้ไขปัญหาได้ ดังนั้นกรมวิชาการเกษตรจึงควรมีการศึกษาถึง
คุณภาพของพืชผักในสูตรธาตุอาหารต่างๆ เพ่ือจะได้ทราบถึงสูตรอาหารที่เหมาะสมส าหรับพืชแต่ละชนิด 
และวิธีการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม โดยจะเป็นการลดต้นทุนในการผลิตของเกษตรกรไม่ให้ใช้ธาตุอาหารที่มีราคา
แพงและเกินความจ าเป็นในการผลิต และเมื่อเกษตรกรมีการผลิตแล้วเกิดพบปัญหาโรคและแมลงเข้าท าลายก็
สามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้ และเพ่ือให้ได้ผักที่มีคุณภาพและปลอดภัยไม่เป็นพิษแก่ผู้บริโภค  

 

7. วิธีด าเนินการ                          

อุปกรณ์ 

 1. เมล็ดพันธุ์ผักสลัดคอส และสลัดกรีนโอ๊ค 

 2. ถาดเพาะเมล็ด 

 3. แผ่นปลูก 

 4. โรงเรือน 

 5. ฟองน้ า 

 6. สารละลายธาตุอาหาร 

แผนการทดลอง    

  วางแผนการทดลองแบบ Split   Plot Design  มี  6  ซ้ า   



 

กรรมวิธี    
   main plot คือ สูตรธาตุอาหาร จ านวน 2 สูตร ได้แก่ สูตรธาตุอาหารของ Allen Cooper และ
สูตรธาตุอาหาร KMITL3 ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  

  sub plot คือ การเก็บเก่ียว จ านวน 2 วิธี ได้แก่ การเก็บผักทันทีเม่ือครบอายุเก็บเก่ียว และการ
ให้น้ าเปล่าก่อนการเก็บเก่ียว 3 วัน 

วิธีปฏิบัติการทดลอง  

  1. เตรียมกล้าผัก ได้แก่ ผักสลัดคอส และสลัดกรีนโอ๊ค 

  2. ปลูกและให้สารละลายปุ๋ยตามกรรมวิธี        

  3.  เก็บเก่ียว 

  4. วิเคราะห์ธาตุอาหารในพืชผัก ได้แก่ N  P K Ca Mg Fe Mn Zn S และ Cu 

  5. วิเคราะห์ และสรุปการทดลอง 

การบันทึกข้อมูล   

   1. บันทึกข้อมูล การเจริญเติบโตของพืชผัก  

   2. อาการผิดปกติของพืชผัก  

   3. ระยะเวลาปลูกถึงเก็บเก่ียว  

   4. จ านวนผลผลิต 

   5. ผลวิเคราะห์ธาตุอาหาร 

   6. โรค-แมลงที่พบ 

ระยะเวลา เริ่มต้น ตุลาคม 2553 – กันยายน 2556 

สถานที่ด าเนินการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี 

 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์   



        การศึกษาคุณภาพพืชผักเบื้องต้นในการผลิตแบบใช้สารละลายในผักสลัดคอสและกรีนโอ๊ค  โดยด าเนินการ
ทดลองระหว่างปี 2554-2556 ผลการทดลองพบว่า ไม่มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างสูตรธาตุอาหารกับการเก็บ
เกี่ยว โดยความสูงของผักสลัดคอส ปี 2554 ในสูตรอาหาร Allen Cooper  มีความสูงมากกว่าสูตรอาหาร 
KMITL3 เท่ากับ 30.36 และ 26.76 เซนติเมตร ตามล าดับ โดยมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และ
การเก็บเกี่ยวโดยวิธีให้น้ าเปล่าก่อนเก็บเกี่ยว 3 วัน และการเก็บผักทันทีเมื่อครบอายุเก็บเกี่ยว เท่ากับ 28.12 
และ 29.00 เซนติเมตร ตามล าดับ โดยไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ปี 2555 ในสูตรอาหาร Allen Cooper  
มีความสูงน้อยกว่าสูตรอาหาร KMITL3 เท่ากับ 24.44 และ 25.99 เซนติเมตร ตามล าดับ โดยไม่มีความ
แตกต่างกันทางสถิติและการเก็บเกี่ยวโดยวิธีให้น้ าเปล่าก่อนเก็บเกี่ยว 3 วัน และการเก็บผักทันทีเมื่อครบอายุเก็บ
เกี่ยว เท่ากับ 25.34 และ 25.08 เซนติเมตร ตามล าดับ โดยไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ปี 2556 ในสูตร
อาหาร Allen Cooper  มีความสูงมากกว่าสูตรอาหาร KMITL3 เท่ากับ 25.80 และ 24.15 เซนติเมตร 
ตามล าดับ โดยมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ และการเก็บเก่ียวโดยวิธีให้น้ าเปล่าก่อนเก็บเกี่ยว 3 วัน 
และการเก็บผักทันทีเมื่อครบอายุเก็บเกี่ยว เท่ากับ 26.00 และ 23.95 เซนติเมตร ตามล าดับ โดยมีความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังแสดงในตารางที่ 1  

 

ตารางท่ี 1 แสดงความสูงของผักสลัด(เซนติเมตร) 

ns ไม่แตกต่างกันทางสถิติ    * แตกต่างกันโดยเทียบกับ LSD.05      ** แตกต่างกันโดยเทียบกับ LSD.01       

 

 ความกว้างใบของผักสลัดคอส ปี  2554 ในสูตรอาหาร Allen Cooper  และสูตรอาหาร 
KMITL3 เท่ากับ 7.4 และ 6.6 เซนติเมตร ตามล าดับ โดยไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ และการเก็บเก่ียวโดยวิธี
ให้น้ าเปล่าก่อนเก็บเกี่ยว 3 วัน และการเก็บผักทันทีเมื่อครบอายุเก็บเกี่ยว เท่ากับ 7.1 และ 6.9 เซนติเมตร 
ตามล าดับ โดยไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ปี 2555 ในสูตรอาหาร Allen Cooper  มีความกว้างใบน้อยกว่า
สูตรอาหาร KMITL3 เท่ากับ 7.7 และ 8.0 เซนติเมตร ตามล าดับ โดยมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ

สูตรธาตุอาหาร การเก็บเกี่ยว (ปี 2554)  การเก็บเกี่ยว (ปี 2555)  การเก็บเกี่ยว (ปี 2556) 

  
ให้

น้ าเปล่า ครบอาย ุ

สูตร
เฉลี่ย 

 
ให้

น้ าเปล่า ครบอาย ุ

สูตร  
เฉลี่ย 

 
ให้

น้ าเปล่า ครบอาย ุ

สูตร 

เฉลี่ย 

KMITL3 27.26 26.25 26.76*  26.14 25.83 25.99ns  25.34 22.95 24.15** 

Allen Cooper  28.97 31.75 30.36*  24.54 24.33 24.44ns  26.65 24.94 25.80** 

ปุ๋ยเฉลี่ย 28.12ns 29.00ns   25.34ns 25.08ns   26.00** 23.95**  



และการเก็บเกี่ยวโดยวิธีให้น้ าเปล่าก่อนเก็บเกี่ยว 3 วัน และการเก็บผักทันทีเมื่อครบอายุเก็บเกี่ยว เท่ากับ 7.6 
และ 8.1 เซนติเมตร ตามล าดับ โดยไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ปี 2556 ในสูตรอาหาร Allen Cooper  มี
ความกว้างใบมากกว่าสูตรอาหาร KMITL3 เท่ากับ 8.4 และ 7.0 เซนติเมตร ตามล าดับ โดยมีความแตกต่างอย่าง
มีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ และการเก็บเกี่ยวโดยวิธีให้น้ าเปล่าก่อนเก็บเกี่ยว 3 วัน และการเก็บผักทันทีเมื่อครบอายุ
เก็บเก่ียว เท่ากับ 7.8 และ 7.6 เซนติเมตร ตามล าดับ โดยไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ดังแสดงในตารางที่ 2 

ตารางท่ี 2 แสดงความกว้างใบของผักสลัด (เซนติเมตร) 

ns ไม่แตกต่างกันทางสถิติ    * แตกต่างกันโดยเทียบกับ LSD.05      ** แตกต่างกันโดยเทียบกับ LSD.01       

 

 ความยาวใบของผักสลัดคอส ปี 2554 ในสูตรอาหาร Allen Cooper  มีความยาวใบมากกว่า
สูตรอาหาร KMITL3 เท่ากับ 20.27 และ 17.70 เซนติเมตร ตามล าดับ โดยมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง
ทางสถิติ และการเก็บเกี่ยวโดยวิธีให้น้ าเปล่าก่อนเก็บเกี่ยว 3 วัน และการเก็บผักทันทีเมื่อครบอายุเก็บเกี่ยว 
เท่ากับ 19.19 และ 18.78 เซนติเมตร ตามล าดับ โดยไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ปี 2555 ในสูตรอาหาร 
Allen Cooper  มีความยาวใบน้อยกว่าสูตรอาหาร KMITL3 เท่ากับ 18.65 และ 19.13 เซนติเมตร ตามล าดับ 
โดยไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติและการเก็บเก่ียวโดยวิธีให้น้ าเปล่าก่อนเก็บเก่ียว 3 วัน และการเก็บผักทันทีเมื่อ
ครบอายุเก็บเกี่ยว เท่ากับ 18.83 และ 18.95 เซนติเมตร ตามล าดับ โดยไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ปี 
2556 ในสูตรอาหาร Allen Cooper  มีความยาวใบมากกว่าสูตรอาหาร KMITL3 เท่ากับ 19.77 และ 17.11 
เซนติเมตร ตามล าดับ โดยมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ และการเก็บเกี่ยวโดยวิธีให้น้ าเปล่าก่อนเก็บ
เกี่ยว 3 วัน และการเก็บผักทันทีเมื่อครบอายุเก็บเกี่ยว เท่ากับ 18.74 และ 18.14 เซนติเมตร ตามล าดับ โดยมี
ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังแสดงในตารางที่ 3  

 

 

 

สูตรธาตุอาหาร การเก็บเกี่ยว (ปี 2554)  การเก็บเกี่ยว (ปี 2555)  การเก็บเกี่ยว (ปี 2556) 

  
ให้

น้ าเปล่า ครบอาย ุ
สูตร
เฉลี่ย 

 ให้
น้ าเปล่า ครบอาย ุ

สูตร  
เฉลี่ย 

 ให้
น้ าเปล่า ครบอาย ุ

สูตรเฉลี่ย 

KMITL3 7.0 6.2 6.6 ns  7.7 8.3 8.0*  7.2 6.8 7.0** 

Allen Cooper  7.2 7.6 7.4 ns  7.5 7.9 7.7*  8.4 8.4 8.4** 

ปุ๋ยเฉลี่ย 7.1 ns 6.9 ns   7.6 ns 8.1 ns   7.8ns 7.6ns  



 

ตารางท่ี 3 แสดงความยาวใบของผักสลัด(เซนติเมตร) 

ns ไม่แตกต่างกันทางสถิติ    * แตกต่างกันโดยเทียบกับ LSD.05      ** แตกต่างกันโดยเทียบกับ LSD.01       

  ความกว้างทรงพุ่มของผักสลัดคอส ปี 2554 ในสูตรอาหาร Allen Cooper  มีความกว้างทรง
พุ่มมากกว่าสูตรอาหาร KMITL3 เท่ากับ 26.97 และ 22.93 เซนติเมตร ตามล าดับ โดยมีความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ และการเก็บเกี่ยวโดยวิธีให้น้ าเปล่าก่อนเก็บเกี่ยว 3 วัน และการเก็บผักทันทีเมื่อครบอายุเก็บ
เกี่ยว เท่ากับ 23.59 และ 25.78 เซนติเมตร ตามล าดับ โดยมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ       ปี 
2555 ในสูตรอาหาร Allen Cooper  มีความกว้างทรงพุ่มน้อยกว่าสูตรอาหาร KMITL3 เท่ากับ 17.87 และ 
20.00 เซนติเมตร ตามล าดับ โดยไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติและการเก็บเกี่ยวโดยวิธีให้น้ าเปล่าก่อนเก็บเกี่ยว 
3 วัน และการเก็บผักทันทีเมื่อครบอายุเก็บเกี่ยว เท่ากับ 18.83 และ 19.04 เซนติเมตร ตามล าดับ โดยไม่มี
ความแตกต่างกันทางสถิติ ปี 2556 ในสูตรอาหาร Allen Cooper  มีความกว้างทรงพุ่มมากกว่าสูตรอาหาร 
KMITL3 เท่ากับ 20.23 และ 18.69 เซนติเมตร ตามล าดับ โดยไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติและการเก็บเกี่ยว
โดยวิธีให้น้ าเปล่าก่อนเก็บเกี่ยว 3 วัน และการเก็บผักทันทีเมื่อครบอายุเก็บเกี่ยว เท่ากับ 19.56 และ 19.36
เซนติเมตร ตามล าดับ โดยไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ดังแสดงในตารางที่ 4  

ตารางท่ี 4 แสดงความกว้างทรงพุ่มของผักสลัด (เซนติเมตร) 

สูตรธาตุอาหาร การเก็บเกี่ยว (ปี 2554)  การเก็บเกี่ยว (ปี 2555)  การเก็บเกี่ยว (ปี 2556) 

  ให้น้ าเปล่า ครบอาย ุ สูตรเฉลี่ย  ให้น้ าเปล่า ครบอาย ุ สูตร  เฉลี่ย  ให้น้ าเปล่า ครบอาย ุ สูตรเฉลี่ย 

KMITL3 18.30 17.10 17.70**  19.07 19.18 19.13ns  17.71 16.50 17.11** 

Allen Cooper  20.08 20.46 20.27**  18.58 18.72 18.65ns  19.77 19.77 19.77** 

ปุ๋ยเฉลี่ย 19.19 ns 18.78 ns   18.83ns 18.95ns   18.74* 18.14*  

สูตรธาตุอาหาร การเก็บเกี่ยว (ปี 2554)  การเก็บเกี่ยว (ปี 2555)  การเก็บเกี่ยว (ปี 2556) 

  
ให้

น้ าเปล่า ครบอาย ุ
สูตร
เฉลี่ย 

 ให้
น้ าเปล่า ครบอาย ุ

สูตร  
เฉลี่ย 

 ให้
น้ าเปล่า ครบอาย ุ

สูตรเฉลี่ย 

KMITL3 21.59 23.20 22.93*  20.05 19.95 20.00ns  19.23 18.14 18.69ns 

Allen Cooper  25.60 28.35 26.97*  17.61 18.13 17.87ns  19.88 20.57 20.23ns 

ปุ๋ยเฉลี่ย 23.59* 25.78*   18.83ns 19.04ns   19.56ns 19.36ns  



ns ไม่แตกต่างกันทางสถิติ    * แตกต่างกันโดยเทียบกับ LSD.05      ** แตกต่างกันโดยเทียบกับ LSD.01       

 

 น้ าหนักของผักสลัดคอส ปี 2554 ในสูตรอาหาร Allen Cooper  มีน้ าหนักมากกว่าสูตรอาหาร 
KMITL3 เท่ากับ 106.4 และ 67.8 กรัม ตามล าดับ โดยมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ และการ
เก็บเกี่ยวโดยวิธีให้น้ าเปล่าก่อนเก็บเกี่ยว 3 วัน และการเก็บผักทันทีเมื่อครบอายุเก็บเกี่ยว เท่ากับ 84.4 และ 
89.9 กรัม ตามล าดับ โดยไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ปี 2555 ในสูตรอาหาร Allen Cooper  มีน้ าหนักน้อย
กว่าสูตรอาหาร KMITL3 เท่ากับ 71.1 และ 87.8 กรัม ตามล าดับ โดยมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทาง
สถิติ และการเก็บเกี่ยวโดยวิธีให้น้ าเปล่าก่อนเก็บเกี่ยว 3 วัน และการเก็บผักทันทีเมื่อครบอายุเก็บเกี่ยว เท่ากับ 
76.9 และ 82.0 กรัม ตามล าดับ โดยไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ปี 2556 ในสูตรอาหาร Allen Cooper  มี
น้ าหนักมากกว่าสูตรอาหาร KMITL3 เท่ากับ 103.8 และ 61.2 กรัม ตามล าดับ โดยมีความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญยิ่งทางสถิติ และการเก็บเกี่ยวโดยวิธีให้น้ าเปล่าก่อนเก็บเก่ียว 3 วัน และการเก็บผักทันทีเมื่อครบอายุเก็บ
เกี่ยว เท่ากับ 87.2 และ 77.8 กรัม ตามล าดับ โดยมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ ดังแสดงในตาราง
ที่ 5  

ตารางท่ี 5 แสดงน้ าหนักของผักสลัด(กรัม) 

ns ไม่แตกต่างกันทางสถิติ    * แตกต่างกันโดยเทียบกับ LSD.05      ** แตกต่างกันโดยเทียบกับ LSD.01       

 

  ผลผลิตต่อโรงเรือนของผักสลัดคอส ปี 2554 ในสูตรอาหาร Allen Cooper  มีผลผลิตมากกว่า
สูตรอาหาร KMITL3 เท่ากับ 38.33 และ 21.78 กิโลกรัม ตามล าดับ โดยมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ และการเก็บเกี่ยวโดยวิธีให้น้ าเปล่าก่อนเก็บเกี่ยว 3 วัน และการเก็บผักทันทีเมื่อครบอายุเก็บเกี่ยว เท่ากับ 
27.73 และ 32.38 กิโลกรัม ตามล าดับ โดยไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ปี 2555 ในสูตรอาหาร Allen 
Cooper  มีผลผลิตน้อยกว่าสูตรอาหาร KMITL3 เท่ากับ 25.61 และ 31.64 กิโลกรัม ตามล าดับ โดยมีความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติและการเก็บเกี่ยวโดยวิธีให้น้ าเปล่าก่อนเก็บเกี่ยว 3 วัน และการเก็บผักทันทีเมื่อ

สูตรธาตุอาหาร การเก็บเกี่ยว (ปี 2554)  การเก็บเกี่ยว (ปี 2555)  การเก็บเกี่ยว (ปี 2556) 

  
ให้

น้ าเปล่า ครบอาย ุ
สูตร
เฉลี่ย 

 ให้
น้ าเปล่า ครบอาย ุ

สูตร  
เฉลี่ย 

 ให้
น้ าเปล่า ครบอาย ุ

สูตรเฉลี่ย 

KMITL3 67.8 67.9 67.8**  82.5 93.2 87.8*  68.0 54.5 61.2** 

Allen Cooper  101.0 111.9 106.4**  71.4 70.8 71.1*  106.5 101.2 103.8** 

ปุ๋ยเฉลี่ย 84.4 ns 89.9 ns   76.9ns 82.0ns   87.2** 77.8**  



ครบอายุเก็บเก่ียว เท่ากับ 27.71 และ 29.54 กิโลกรัม ตามล าดับ โดยไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ  ปี 2556 
ในสูตรอาหาร Allen Cooper  มีผลผลิตมากกว่าสูตรอาหาร KMITL3 เท่ากับ 37.40 และ 22.05 กิโลกรัม 
ตามล าดับ โดยมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ และการเก็บเก่ียวโดยวิธีให้น้ าเปล่าก่อนเก็บเกี่ยว 3 วัน 
และการเก็บผักทันทีเมื่อครบอายุเก็บเกี่ยว เท่ากับ 31.42 และ 28.04 กิโลกรัม ตามล าดับ โดยมีความแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ ดังแสดงในตารางที่ 6 

ตารางท่ี 6 แสดงผลผลิตต่อโรงเรือนของผักสลัด(กิโลกรัม) 

ns ไม่แตกต่างกันทางสถิติ    * แตกต่างกันโดยเทียบกับ LSD.05      ** แตกต่างกันโดยเทียบกับ LSD.01       

 ความสูงของผักสลัดกรีนโอ๊ค ปี 2555 ในสูตรอาหาร Allen Cooper  มีความสูงมากกว่าสูตร
อาหาร KMITL3 เท่ากับ 18.13 และ 17.28 เซนติเมตร ตามล าดับ โดยไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ และการ
เก็บเกี่ยวโดยวิธีให้น้ าเปล่าก่อนเก็บเกี่ยว 3 วัน และการเก็บผักทันทีเมื่อครบอายุเก็บเกี่ยว เท่ากับ 17.94 และ 
17.47 เซนติเมตร ตามล าดับ โดยไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ปี 2556 ในสูตรอาหาร Allen Cooper  มี
ความสูงน้อยกว่าสูตรอาหาร KMITL3 เท่ากับ 17.43 และ 20.51 เซนติเมตร ตามล าดับ โดยมีความแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติและการเก็บเกี่ยวโดยวิธีให้น้ าเปล่าก่อนเก็บเกี่ยว 3 วัน และการเก็บผักทันทีเมื่อครบอายุ
เก็บเกี่ยว เท่ากับ 20.11 และ 17.83 เซนติเมตร ตามล าดับ โดยมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ ดัง
แสดงในตารางที่ 7  

ตารางท่ี 7 แสดงความสูงของผักสลัด (เซนติเมตร) 

สูตรธาตุอาหาร การเก็บเกี่ยว (ปี 2554)  การเก็บเกี่ยว (ปี 2555)  การเก็บเกี่ยว (ปี 2556) 

  
ให้

น้ าเปล่า ครบอาย ุ
สูตร
เฉลี่ย 

 ให้
น้ าเปล่า ครบอาย ุ

สูตร  
เฉลี่ย 

 ให้
น้ าเปล่า ครบอาย ุ

สูตรเฉลี่ย 

KMITL3 19.10 24.45 21.78*  29.70 33.58 31.64*  24.48 19.62 22.05** 

Allen Cooper  36.37 40.30 38.33*  25.72 25.50 25.61*  38.35 36.45 37.40** 

ปุ๋ยเฉลี่ย 27.73ns 32.38ns   27.71ns 29.54ns   31.42** 28.04**  

สูตรธาตุอาหาร การเก็บเกี่ยว (ปี 2555)  การเก็บเกี่ยว (ปี 2556) 

  ให้น้ าเปล่า ครบอาย ุ สูตรเฉลี่ย  ให้น้ าเปล่า ครบอาย ุ สูตรเฉลี่ย  

KMITL3 17.42 17.14 17.28ns  21.38 19.63 20.51*  

Allen Cooper  18.46 17.79 18.13ns  18.83 16.02 17.43*  



ns ไม่แตกต่างกันทางสถิติ    * แตกต่างกันโดยเทียบกับ LSD.05      ** แตกต่างกันโดยเทียบกับ LSD.01       

 

 ความกว้างใบของผักสลัดกรีนโอ๊ค ปี 2555 ในสูตรอาหาร Allen Cooper  และสูตรอาหาร 
KMITL3 เท่ากับ 14.6 และ 13.0 เซนติเมตร ตามล าดับ โดยไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ และการเก็บเกี่ยว
โดยวิธีให้น้ าเปล่าก่อนเก็บเกี่ยว 3 วัน และการเก็บผักทันทีเมื่อครบอายุเก็บเกี่ยว เท่ากับ 13.7 และ 13.9 
เซนติเมตร ตามล าดับ โดยไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ปี 2556 ในสูตรอาหาร Allen Cooper  มีความกว้าง
ใบน้อยกว่าสูตรอาหาร KMITL3 เท่ากับ 9.48 และ 11.83 เซนติเมตร ตามล าดับ โดยมีความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญยิ่งทางสถิติและการเก็บเกี่ยวโดยวิธีให้น้ าเปล่าก่อนเก็บเกี่ยว 3 วัน และการเก็บผักทันทีเมื่อครบอายุเก็บ
เกี่ยว เท่ากับ 10.82 และ 10.48 เซนติเมตร ตามล าดับ โดยไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ดังแสดงในตารางที่ 
8 

ตารางท่ี 8 แสดงความกว้างใบของผักสลัด (เซนติเมตร) 

ns ไม่แตกต่างกันทางสถิติ    * แตกต่างกันโดยเทียบกับ LSD.05      ** แตกต่างกันโดยเทียบกับ LSD.01       

 

 ความยาวใบของผักสลัดกรีนโอ๊ค ปี 2555 ในสูตรอาหาร Allen Cooper  มีความยาวใบ
มากกว่าสูตรอาหาร KMITL3 เท่ากับ 16.34 และ 14.87 เซนติเมตร ตามล าดับ โดยไม่มีความแตกต่างกันทาง
สถิติ และการเก็บเกี่ยวโดยวิธีให้น้ าเปล่าก่อนเก็บเกี่ยว 3 วัน และการเก็บผักทันทีเมื่อครบอายุเก็บเกี่ยว เท่ากับ 
15.66 และ 15.55 เซนติเมตร ตามล าดับ โดยไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ปี 2556 ในสูตรอาหาร Allen 
Cooper  มีความยาวใบน้อยกว่าสูตรอาหาร KMITL3 เท่ากับ 13.74 และ 14.99 เซนติเมตร ตามล าดับ โดยมี
ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ และการเก็บเกี่ยวโดยวิธีให้น้ าเปล่าก่อนเก็บเกี่ยว 3 วัน และการเก็บผัก
ทันทีเมื่อครบอายุเก็บเกี่ยว เท่ากับ 14.76 และ 13.98 เซนติเมตร ตามล าดับ โดยมีความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ดังแสดงในตารางที่ 9  

ปุ๋ยเฉลี่ย 17.94ns 17.47ns   20.11** 17.83**   

สูตรธาตุอาหาร  การเก็บเกี่ยว (ปี 2555)  การเก็บเกี่ยว (ปี 2556) 

   ให้น้ าเปล่า ครบอาย ุ สูตรเฉลี่ย  ให้น้ าเปล่า ครบอาย ุ สูตรเฉลี่ย 

KMITL3  12.9 13.1 13.0ns  11.87 11.78 11.83** 

Allen Cooper   14.4 14.8 14.6ns  9.77 9.18 9.48** 

ปุ๋ยเฉลี่ย  13.7ns 13.9ns   10.82ns 10.48ns  



 

 

 

ตารางท่ี 9 แสดงความยาวใบของผักสลัด (เซนติเมตร) 

 ns ไม่แตกต่างกันทางสถิติ    * แตกต่างกันโดยเทียบกับ LSD.05      ** แตกต่างกันโดยเทียบกับ LSD.01       

 

 ความกว้างทรงพุ่มของผักสลัดกรีนโอ๊ค ปี 2555 ในสูตรอาหาร Allen Cooper  มีความกว้าง
ทรงพุ่มมากกว่าสูตรอาหาร KMITL3 เท่ากับ 16.31 และ 15.74 เซนติเมตร ตามล าดับ โดยไม่มีความแตกต่าง
กันทางสถิติ และการเก็บเกี่ยวโดยวิธีให้น้ าเปล่าก่อนเก็บเกี่ยว 3 วัน และการเก็บผักทันทีเมื่อครบอายุเก็บเกี่ยว 
เท่ากับ 16.41 และ 15.63 เซนติเมตร ตามล าดับ โดยไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ  ปี 2556 ในสูตรอาหาร 
Allen Cooper  มีความกว้างทรงพุ่มน้อยกว่าสูตรอาหาร KMITL3 เท่ากับ 23.70 และ 26.05 เซนติเมตร 
ตามล าดับ โดยมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และการเก็บเกี่ยวโดยวิธีให้น้ าเปล่าก่อนเก็บเกี่ยว 3 วัน 
และการเก็บผักทันทีเมื่อครบอายุเก็บเกี่ยว เท่ากับ 25.91 และ 23.84 เซนติเมตร ตามล าดับ โดยมีความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังแสดงในตารางที่ 10 

 

ตารางท่ี 10 แสดงความกว้างทรงพุ่มของผักสลัด (เซนติเมตร) 

สูตรธาตุอาหาร  การเก็บเกี่ยว (ปี 2555)  การเก็บเกี่ยว (ปี 2556) 

   ให้น้ าเปล่า ครบอาย ุ สูตรเฉลี่ย  ให้น้ าเปล่า ครบอาย ุ สูตรเฉลี่ย 

KMITL3  14.97 14.77 14.87ns  15.23 14.75 14.99** 

Allen Cooper   16.35 16.32 16.34ns  14.28 13.20 13.74** 

ปุ๋ยเฉลี่ย  15.66ns 15.55ns   14.76* 13.98*  

สูตรธาตุอาหาร  การเก็บเกี่ยว (ปี 2555)  การเก็บเกี่ยว (ปี 2556) 

   ให้น้ าเปล่า ครบอาย ุ สูตร  เฉลี่ย  ให้น้ าเปล่า ครบอาย ุ สูตรเฉลี่ย 

KMITL3  16.34 15.13 15.74ns  27.32 24.77 26.05* 



ns ไม่แตกต่างกันทางสถิติ    * แตกต่างกันโดยเทียบกบั LSD.05      ** แตกต่างกันโดยเทียบกับ LSD.01       

 

 น้ าหนักของผักสลัดกรีนโอ๊ค ปี 2555 ในสูตรอาหาร Allen Cooper  มีน้ าหนักมากกว่าสูตร
อาหาร KMITL3 เท่ากับ 77.83 และ 65.54 กรัม ตามล าดับ โดยมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และ
การเก็บเกี่ยวโดยวิธีให้น้ าเปล่าก่อนเก็บเกี่ยว 3 วัน และการเก็บผักทันทีเมื่อครบอายุเก็บเกี่ยว เท่ากับ 76.57 
และ 66.80 กรัม ตามล าดับ โดยมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ ปี 2556 ในสูตรอาหาร Allen 
Cooper  มีน้ าหนักน้อยกว่าสูตรอาหาร KMITL3 เท่ากับ 45.94 และ 68.59 กรัม ตามล าดับ โดยมีความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และการเก็บเกี่ยวโดยวิธีให้น้ าเปล่าก่อนเก็บเกี่ยว 3 วัน และการเก็บผักทันที
เมื่อครบอายุเก็บเกี่ยว เท่ากับ 60.50 และ 54.02 กรัม ตามล าดับ โดยไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ดังแสดง
ในตารางที่ 11  

 

ตารางท่ี 11 แสดงน้ าหนักของผักสลัด (กรัม) 

ns ไม่แตกต่างกันทางสถิติ    * แตกต่างกันโดยเทียบกับ LSD.05      ** แตกต่างกันโดยเทียบกับ LSD.01       

 

  ผลผลิตต่อโรงเรือนของผักสลัดกรีนโอ๊ค ปี 2555 ในสูตรอาหาร Allen Cooper  มีผลผลิต
มากกว่าสูตรอาหาร KMITL3 เท่ากับ 28.03 และ 23.61 กิโลกรัม ตามล าดับ โดยมีความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ และการเก็บเกี่ยวโดยวิธีให้น้ าเปล่าก่อนเก็บเกี่ยว 3 วัน และการเก็บผักทันทีเมื่อครบอายุเก็บ
เกี่ยว เท่ากับ 27.58 และ 24.06 กิโลกรัม ตามล าดับ โดยมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ ปี 2556 
ในสูตรอาหาร Allen Cooper  มีผลผลิตน้อยกว่าสูตรอาหาร KMITL3 เท่ากับ 16.55 และ 24.70 กิโลกรัม 
ตามล าดับ โดยมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และการเก็บเกี่ยวโดยวิธีให้น้ าเปล่าก่อนเก็บเกี่ยว 3 วัน 

Allen Cooper   16.48 16.13 16.31ns  24.50 22.90 23.70* 

ปุ๋ยเฉลี่ย  16.41ns 15.63ns   25.91* 23.84*  

สูตรธาตุอาหาร  การเก็บเกี่ยว (ปี 2555)  การเก็บเกี่ยว (ปี 2556) 

   ให้น้ าเปล่า ครบอาย ุ สูตรเฉลี่ย  ให้น้ าเปล่า ครบอาย ุ สูตรเฉลี่ย 

KMITL3  69.40 61.67 65.54*  71.00 66.17 68.59* 

Allen Cooper   83.73 71.92 77.83*  50.00 41.87 45.94* 

ปุ๋ยเฉลี่ย  76.57** 66.80**   60.50ns 54.02ns  



และการเก็บผักทันทีเมื่อครบอายุเก็บเกี่ยว เท่ากับ 21.80 และ 19.45 กิโลกรัม ตามล าดับ โดยไม่มีความ
แตกต่างกันทางสถิติ  ดังแสดงในตารางที่ 12 

 

 

ตารางท่ี 12 แสดงผลผลิตต่อโรงเรือนของผักสลัด (กิโลกรัม) 

ns ไม่แตกต่างกันทางสถิติ    * แตกต่างกันโดยเทียบกับ LSD.05      ** แตกต่างกันโดยเทียบกับ LSD.01       

  

 การที่ผลผลิตที่ปลูกโดยสูตรอาหาร  Allen Cooper มีความสูง ความกว้างใบ ยาวใบ รัศมีทรง
พุ่ม น้ าหนักต้น และผลผลิตต่อโรงเรือนมากกว่าสูตรอาหาร KMITL3 เนื่องจาก เป็นสูตรที่เหมาะสมกับผักสลัด 
(กิตติ, 2547) โดยพืชได้รับอาหารอย่างเพียงพอกับความต้องการของพืช ทั้งนี้เนื่องจากพืชแต่ละชนิดมีความ
ต้องการในเรื่องของปริมาณธาตุอาหารแตกต่างกัน นอกจากนี้ระยะการเจริญเติบโตของพืชที่แตกต่างกันก็เป็น
ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้ความต้องการปริมาณธาตุอาหารแตกต่างกันไปด้วย (โสระยา, 2544)  

 การวิเคราะห์ธาตุอาหารในพืช พบว่า ในทุกกรรมวิธีมีปริมาณธาตุอาหารที่ใกล้เคียงกัน โดยการให้
น้ าเปล่าก่อนการเก็บเกี่ยว 3 วัน สามารถลดปริมาณธาตุอาหารในพืชได้ ดังแสดงในตารางที่ 13 และการตรวจ
วิเคราะห์ผลไนเตรทตกค้าง พบว่า สูตรธาตุอาหาร KMITL3 มีปริมาณไนเตรทมากกว่า สูตร  Allen Cooper  และ
การให้น้ าเปล่าก่อนการเก็บเกี่ยว 3 วัน สามารถลดปริมาณไนเตรทที่ตกค้างในผลผลิตได้ ดังแสดงในตารางที่ 14 
ผักทุกชนิดมักมีไนเตรท (NO3

-) เพราะเป็นรูปไนโตรเจนที่รากพืชดูดไปใช้ในการเจริญเติบโตซึ่งเป็นธาตุที่มีอยู่มาก
ที่สุดในสารละลายเพราะพืชต้องการมาก แต่หากรากพืชดูดขึ้นไปแล้วใช้ไม่ทันหรือใช้ไม่หมด เช่นในสภาวะที่
อุณหภูมิอากาศร้อนจัดจนท าให้พืชเติบโตได้ไม่ดี ไนเตรทจะมีโอกาสสะสมอยู่ในล าต้นและใบพืชได้ ซึ่งไนเตรทที่
สะสมนี้แม้จะไม่มีพิษต่อพืชแต่มีกับมนุษย์ ถ้าบริโภคเข้าไปมากเกินไป หรือได้ รับอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยไนเตรทเมื่อ
เข้าสู่ร่างกายจะเปลี่ยนเป็นไนไตรท์ (NO2

-2) ซึ่งสามารถยับยั้งการพาออกซิเจนไปเลี้ยงเซลล์ในร่างกายของเม็ดเลือด
แดง ท าให้เกิดอาการขาดเฉียบพลันและสามารถรวมกับสารประกอบอะมิโนในร่างกาย กลายเป็น     ไนโตรซามีน 

สูตรธาตุอาหาร  การเก็บเกี่ยว (ปี 2555)  การเก็บเกี่ยว (ปี 2556) 

   ให้น้ าเปล่า ครบอาย ุ สูตรเฉลี่ย  ให้น้ าเปล่า ครบอาย ุ สูตรเฉลี่ย 

KMITL3  25.00 22.22 23.61*  25.57 23.82 24,70* 

Allen Cooper   30.15 25.90 28.03*  18.02 15.08 16.55* 

ปุ๋ยเฉลี่ย  27.58** 24.06**   21.80ns 19.45ns  



ที่พบว่าเป็นสารก่อมะเร็งชนิดหนึ่งได้ (ธรรมศักดิ์และคณะ, 2555) โดยปริมาณสูงสุดของไนเตรทที่ยอมให้ตกค้างใน
ผักกาดหอม คือ 2,500-3,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ก าหนดโดย EU-European community 1993  

 

 

ตารางท่ี 13 แสดงผลวิเคราะห์ธาตุอาหารในพืช 

 

 

ตารางท่ี 14 แสดงผลวิเคราะห์ไนเตรท 

 

กรรมวิธี  ผลการทดสอบ (mg/kg)  

KMITL3 ครบอายุเก็บเก่ียว  1846.06  

KMITL3 น้ าเปล่าก่อนเก็บ 3 วัน  1149.42  

Allen Cooper ครบอายุเก็บเกี่ยว  1333.36  

กรรมวิธี  N %  P %  K %  Ca %  Mg %  S %  Fe 
ppm  

Mn 
ppm  

Zn 
ppm  

Cu 
ppm  

KMITL3 ครบอายุเก็บเกี่ยว  4.20 0.39 6.35 2.05 0.41 0.31 79 60 103 7 

KMITL3 ให้น้ าเปล่าก่อนเก็บ 
3 วัน  

3.96 0.38 6.16 1.98 0.44 0.26 84 103 83 7 

Allen Cooper  ครบอายุเก็บ
เกี่ยว  

4.35 0.54 5.40 1.78 0.53 0.33 94 78 70 9 

Allen Cooper  ให้น้ าเปล่า
ก่อนเก็บ 3 วัน 

4.15 0.61 5.88 1.78 0.48 0.29 89 105 67 9 



Allen Cooper น้ าเปล่าก่อนเก็บ 3 วัน 1409.67  

 

 การตรวจวิเคราะห์หาจุลินทรีย์ปนเปื้อนในผลผลิต พบว่า ในทุกกรรมวิธี มี  Escherichia coli   
จ านวน น้อยกว่า 10 cfu/g และไม่พบ เชื้อ Salmonella spp. (ตารางที่ 15) เนื่องจากการปลูกพืชในระบบ
ไฮโดรโปนิคส์ เป็นการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน ท าให้ควบคุมเชื้อจุลินทรีย์ได้ (อานัฐ,2552) และน้ าเป็นสิ่งจ าเป็นที่สุด
ในการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน โดยต้องค านึงถึงคุณภาพน้ าที่เหมาะสม ถ้าคุณภาพของน้ าไม่ดีการเจริญเติบโตของผัก
ที่ปลูกจะไม่ดีจนถึงไม่สามารถเจริญเติบโตได้ และการที่ใช้น้ าที่สะอาดท าให้มีการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์น้อยลง 
(นิรนาม,2552) 

 

ตารางท่ี 15 แสดงผลการสุ่มตัวอย่างไปตรวจวิเคราะห์หาจุลินทรีย์ 

 

กรรมวิธี สลัดคอส สลัดกรีนโอ๊ค 

Escherichia coli Salmonella spp. Escherichia coli Salmonella spp. 

KMITL3 ครบอายุเก็บ
เกี่ยว  

<10 cfu/g ไม่พบ <10 cfu/g ไม่พบ 

KMITL3 น้ าเปล่าก่อน
เก็บ 3 วัน 

<10 cfu/g ไม่พบ <10 cfu/g ไม่พบ 

Allen Cooper ครบ
อายุเก็บเกี่ยว  

<10 cfu/g ไม่พบ <10 cfu/g ไม่พบ 

Allen Cooper 
น้ าเปล่าก่อนเก็บ 3 วัน 

<10 cfu/g ไม่พบ <10 cfu/g ไม่พบ 

 
   คะน้า ในกรรมวิธีทดสอบและกรรมวิธีเกษตรกร ให้ผลผลิตเฉลี่ย 3,672 และ 3,612  

กิโลกรัม/ไร่ และมีคุณภาพใกล้เคียงกัน มีต้นทุนเฉลี่ย 40,181 และ 56,645 บาท/ไร่ มีรายได้เฉลี่ย 58,738และ 
58,117 บาท/ไร่ รายได้สุทธิเฉลี่ย 18,557 และ 1,472 บาท/ไร่  มีค่า BCR  เท่ากับ 1.44 และ 1.02 กวางตุ้ง 
ในกรรมวิธีทดสอบและกรรมวิธีเกษตรกร มีผลผลิตเฉลี่ย 3,250 และ 3,100 กิโลกรัม/ไร่ มีต้นทุนเฉลี่ย 30,426 
และ 30,897 บาท/ไร่ รายได้เฉลี่ย 32,150 และ 29,890 บาท/ไร่ รายได้สุทธิเฉลี่ย 1,724 และ -1,007 



บาท/ไร่ มีค่า BCR  เท่ากับ 1.05 และ 0.90 กรรมวิธีทดสอบมีต้นทุนน้อยกว่า ท าให้มีรายได้สุทธิมากกว่ากรรมวิธี
เกษตรกร การใช้กับดักกาวเหนียวท าให้ทราบชนิดและปริมาณของศัตรูพืช ท าให้ลดจ านวนครั้งในการใช้สารเคมีลง 
และการใช้สารชีวภัณฑ์เป็นการลดการใช้สารเคมีท าให้มีแมลงศัตรูธรรมชาติช่วยควบคุมแมลงศัตรูพืชในแปลงคะน้า 
กวางตุ้ง มากขึ้น และท าให้มีสารพิษตกค้างในผลผลิตน้อยลง โดยกรรมวิธีทดสอบไม่พบสารพิษตกค้างในผลผลิตส่วน
กรรมวิธีของเกษตรกรพบสารพิษตกค้างในผลผลิต และการตรวจวิเคราะห์หาจุลินทรีย์ปนเปื้อน มี  Escherichia 
coli   จ านวน น้อยกว่า 10 cfu/g และไม่พบ เชื้อ Salmonella spp. ทั้ง 2 กรรมวิธี สารชีวภัณฑ์ ที่เกษตรกร
ชื่นชอบคือการใช้ BT ใส้เดือนฝอย  NPV และกบัดักกาวเหนียว ตามล าดับ  

 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  
 

การศึกษาคุณภาพพืชผักเบื้องต้นในการผลิตแบบใช้สารละลายภายใต้โรงเรือน ในผักสลัดคอส  สูตรอาหาร 
Allen Cooper มีผลผลิต ความกว้างใบ ความยาวใบ ความสูงต้น และน้ าหนักเฉลี่ย สูงกว่าสูตรอาหาร KMITL3 ทั้ง
วิธีให้น้ าเปล่าก่อนเก็บเกี่ยว 3 วัน และการเก็บผักทันทีเมื่อครบอายุเก็บเกี่ยว ผักสลัดกรีนโอ๊ค มีผลผลิต ความกว้าง
ใบ ความยาวใบ ความสูงต้น และน้ าหนักเฉลี่ย ทั้ง 2 สูตรอาหารใกล้เคียงกัน ทั้งวิธีให้น้ าเปล่าก่อนเก็บเกี่ยว 3 วัน 
และการเก็บผักทันทีเมื่อครบอายุเก็บเกี่ยว โดยวิธีให้น้ าเปล่าก่อนเก็บเกี่ยว 3 วัน และการเก็บผักทันทีเมื่อครบอายุ
เก็บเกี่ยว ให้คุณภาพผลผลิตไม่แตกต่างกัน และวิธีให้น้ าเปล่าก่อนเก็บเกี่ยว 3 วัน สามารถลดปริมาณไนเตรทและ
ธาตุอาหารในพืชลงได้ และพบ Escherichia coli   จ านวน น้อยกว่า 10 cfu/g และไม่พบ เชื้อ Salmonella 
spp. ในทุกกรรมวิธี 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

10.1 ได้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตผักแบบใช้สารละลายภายใต้โรงเรือน  

10.2 สามารถน าผลงานวิจัยที่ได้น าไปเผยแพร่สู่เกษตรกรต่อไปได้ 
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