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คุณภาพของมะเขือยาวในระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ ด าเนินการระหว่าง  เดือน ตุลาคม 2558-
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ยอดมะเขือยาวบนต้นตอมะเขือยาว (กรรมวิธีควบคุม) กรรมวิธีที่ 2 เสียบยอดมะเขือยาวบนต้นตอ

มะเขือพวง กรรมวิธีที่ 3 เสียบยอดมะเขือยาวบนต้นตอมะแว้ง กรรมวิธีที่ 4 เสียบยอดมะเขือยาวบน

ต้นตอมะอึก กรรมวิธีที่ 5 เสียบยอดมะเขือยาวบนต้นตอมะเขือเปราะ กรรมวิธีที่ 6 ปลูกต้นมะเขือ

ยาวโดยไม่ใช้ต้นตอ จากการทดลองพบว่า กรรมวิธีที่ 6 ปลูกต้นมะเขือยาวโดยไม่ใช้ต้นตอและ

กรรมวิธีที่ 2 เสียบยอดมะเขือยาวบนต้นตอมะเขือพวง ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยมี อัตรา



การรอดตายของต้นกล้ามะเขือยาวหลังย้ายปลูกลงแปลง 100% และ 90% ความสูงของล าต้น คือ 

60.5 และ 59.75 เซนติเมตร ความกว้างของทรงพุ่ม 67.3 และ 65.25 เซนติเมตร จ านวนผลต่อต้น 

คือ 19.5 และ 21.42 ผล น้ าหนักผลผลิตต่อต้น คือ 1,972 และ 1,970 กรัม น้ าหนักผลผลิตต่อไร่  

คือ 5,917 และ 5,912 กิโลกรัม ตามล าดับ แต่มีแตกต่างทางสถิติจากกรรมวิธีที่อ่ืนๆ 

ค าส าคัญ : มะเขือยาว เกษตรอินทรีย์ ต้นตอ ก่ิงพันธุ์ดี 

 

Abstract   : Study on the Type of Native Eggplants for Growth and  

Quality of Eggplant in Organic Farming System were conducted between October 

2015 - September 2017 at Pathum thani Agricultural Research and Development 

Center and farmer’s field. The objectives was to study the influence of rootstock on 

growth of Solanaceae in organic production. The experiment was planned using 

randomized complete block design with 6 treatment 4 replications. Treatment 1 

eggplant scion on top of eggplant rootstock (treatment control), treatment 2 

eggplant scion on top of turkey berry rootstock, treatment 3 eggplant scion on top of 

mawaeng rootstock, treatment 4 eggplant scion on top of bolo maka rootstock, 

treatment 5 eggplant scion on top of brinjal rootstock, treatment 6 eggplant not has  

rootstock. The results showed that treatment 6 and treatment 2 Non significant 

difference statistically, with a survival rate of seedlings of eggplant after transplanting 

to convert 100% and 90%, height was 60.5 and 59.75 cm, wide canopy 67.3 and 

65.25 cm number of fruits per plant the result was 19.5 and 21.42 weight yield per 

tree was 1,972 and 1,970 g yield was 5,917 and 5,912 kg respectively, are significantly 

different from other treatments.         
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6. ค าน า                                 :  พันธุ์พ้ืนบ้าน คือพันธุ์แท้ท่ีมีความแข็งแรงทนต่อสภาพพ้ืนที่ 

นั้นๆ ทั้งโรคและแมลง รวมถึงสภาพอากาศและสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมแต่ละท้องถิ่นได้

ดี  โดยพันธุ์แท้สามารถเก็บเมล็ดพันธุ์จากต้นที่ปลูกไว้เป็นเชื้อพันธุ์ต่อไปได้ในทุกรอบการผลิต ซึ่งใน

การปลูกไม่จ าเป็นต้องใช้สารเคมีหรือปุ๋ยยาเคมีในการผลิต   ท าให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ผลิตและ

ผู้บริโภคก่อให้เกิดความมั่นคงทางอาหารและรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ เมล็ดพันธุ์และส่วน

ขยายพันธุ์พืชผักนับว่ามีความส าคัญต่อปริมาณและคุณภาพของผลผลิตพืชผักการจัดการที่ดีร่วมกับ



การใช้เมล็ดพันธุ์ดีจะทาให้เกิดความส าเร็จในการปลูกผักลักษณะของพันธุ์พืชที่ต้องการโดยทั่วไป

นอกจากจะมีรูปลักษณ์สีสันรสชาติตามความต้องการของผู้บริโภคแล้วลักษณะความต้านทานโรค-

แมลงรวมถึงพันธุ์ที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีก็ยังเป็นลักษณะที่เกษตรกรผู้ปลูกผักมี

ความต้องการอย่างไรก็ตามพันธุ์ที่มีความดีครบถ้วนตามความต้องการของทุกคนไม่สามารถหาได้อย่าง

แน่นอนการผลิตพืชผักโดยทั่วไปซึ่งมีการใช้ปุ๋ยเคมีสารเคมีป้องกันและกาจัดโรค-แมลงการเลือกใช้

พันธุ์จะมีข้อจ ากัดน้อยลงเพราะพืชจะได้รับสารอาหารทันทีจากปุ๋ยซึ่งจะให้ทางรากหรือทางใบและ

เมื่อมีโรคหรือแมลงเข้าท าลายก็จะถูกก าจัดออกไปได้อย่างรวดเร็วทาให้พืชมีการเจริญเติบโตได้ง่าย

กว่า 

การคัดเลือกพันธุ์พืชในระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ ก่อนที่จะท าการผลิตเมล็ดพันธุ์จะต้องมี

พันธุ์ดีที่ต้องการและพันธุ์ดีนั้นควรเป็นพันธุ์แท้เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนกล่าวคือเกษตรกรสามารถผลิต

เมล็ดไว้ใช้เองได้ เก็บเมล็ดพันธุ์ต่อได้รุ่นต่อรุ่นโดยยังคงลักษณะตามสายพันธุ์ เมล็ดพันธุ์พืชผักส่วน

ใหญ่ในปัจจุบันเป็นเมล็ดพันธุ์ลูกผสมซึ่งมีข้อดีอยู่หลายประการอาทิความสม่ าเสมอรวมถึงลักษณะเด่น

ต่างๆ ที่นักปรับปรุงพันธุ์พยายามน ามาไว้ในสายพันธุ์ลูกผสมแต่อย่างไรก็ตามลักษณะความดีที่เห็นใน

พันธุ์ลูกผสมดังกล่าวจะไม่สามารถถ่ายทอดสู่รุ่นลูกได้ทั้งนี้เนื่องจากเมล็ดลูกผสมดังกล่าวเกิดจากการ

ผสมข้ามระหว่างพันธุ์แท้ที่มีความแตกต่าง 2 พันธุ์ขึ้นไปดังนั้นเมล็ดของพันธุ์ลูกผสมจึงไม่สามารถคง

ลักษณะอยู่ได้การที่นักปรับปรุงพันธุ์ใช้วิธีการผสมข้ามระหว่างพันธุ์แท้ที่แตกต่างกันดังกล่าวเพ่ือผลิต

ลูกผสมนั้นเนื่องจากลูกผสมที่ได้จะมีลักษณะความดีเด่นเหนือพ่อแม่ (heterosis หรือ hybrid vigor) 

ซึ่งเป็นลักษณะทางพันธุกรรมที่นักปรับปรุงพันธุ์น ามาประยุกต์ใช้ในงานด้านการพัฒนาพันธุ์พืชการ

คัดเลือกพันธุ์พืชในที่นี้มุ่งเน้นกับเกษตรกรที่มีการเก็บรักษาพันธุ์พ้ืนบ้านและมีการขยายพันธุ์เพ่ือเก็บ

รักษาหรือเพ่ือใช้ในการผลิตผักสดในระบบเกษตรอินทรีย์มาแล้วระดับหนึ่ง การคัดเลือกพันธุ์สามารถ

ด าเนินการโดยการสังเกตจากพันธุ์พืชที่มีอยู่หรือที่พบเห็นว่าพันธุ์นั้นหรือต้นนั้นมีจุดเด่นที่น่าสนใจ

อะไรบ้างที่ต้องการจากนั้นดูว่าพืชนั้นขยายพันธุ์โดยวิธีการใด เช่น ถ้าขยายพันธุ์โดยไม่ใช้เพศจะ

สามารถเพ่ิมปริมาณต้นที่คัดเลือกได้อย่างไรบ้าง เช่นการตอนหรือการปักช า เป็นต้น การคัดเลือกเป็น

รายต้นและเพ่ิมปริมาณจะท าให้มีความคงที่ทางพันธุกรรมตามท่ีต้องการดีที่สุดแต่อาจจะมีปัญหาเรื่อง

ปริมาณที่ต้องการจะท าได้ช้า ดังนั้นสามารถใช้วิธีคัดเลือกต้นที่มีลักษณะเหมือนๆ กันมาขยายพันธุ์

รวมกันก็ได้แต่ถ้าเป็นพืชที่มีการขยายพันธุ์โดยใช้เพศการคัดเลือกพันธุ์จะต้องไม่ให้มีพันธุกรรมอ่ืนๆ 

เข้ามาผสมกับพันธุ์หรือต้นที่ได้ท าการคัดเลือกไว้โดยสามารถด าเนินการโดยวิธีที่ไม่ยากนัก คือในกรณี

ที่เป็นพืชผสมตัวเอง เช่น มะเขือเปราะ มะเขือเทศ ถั่วฝักยาว ให้ใช้ถุงกระดาษซึ่งอาจใช้กระดาษว่าวสี

ขาวเคลือบไขขนาดที่สามารถครอบดอกของพืชได้โดยท าการครอบดอกก่อนที่ดอกจะบานประมาณ 1 

- 2 วันเมื่อติดผลและผลแก่ให้น าไปเพาะขยายพันธุ์ต่อได้โดยจะท าให้มีลักษณะที่ดีตามที่ต้องการมาก



ขึ้นและสามารถท าการคัดเลือกโดยวิธีดังกล่าวไปเรื่อยๆ เมื่อน าผลที่ได้ไปปลูกจะให้ลักษณะที่

เหมือนกันทุกต้นส าหรับพืชผสมข้าม เช่นบวบ มะระ สามารถท าการผสมตัวเองเพ่ือให้เกิดพันธุ์แท้

หรือพันธุ์บริสุทธิ์ได้โดยการคัดเลือกต้นที่ต้องการท าการเลือกดอกตัวผู้และดอกตัวเมียภายในต้น

เดียวกันและเป็นดอกที่จะบานในเช้าวันรุ่งขึ้นท าการครอบดอกไว้และในตอนเช้าเมื่อดอกบานให้เด็ด

ดอกตัวผู้มาผสมกับเกสรตัวเมียจากนั้นครอบดอกไว้เหมือนเดิมเมื่อติดผลเมล็ดแก่ให้น ามาปลูกก็จะทา

ให้พันธุกรรมของพืชมีแนวทางการแสดงออกตามที่ต้องการมากขึ้นจากนั้นท าการคัดเลือกต่อไป 

ยศนนท์ และคณะ, 2552 ได้ท าการศึกษาผลของการใช้ต้นตอมะเขือพ้ืนบ้านจ านวน 4 ชนิด

ต่อลักษณะคุณภาพของมะเขือเทศพันธุ์สีดาวางแผนการทดลองแบบ  Randomized Complete 

Block Design (RCBD) มี 5 ทรีตเม้นต์ คือ ทรีตเม้นต์ควบคุม (เสียบยอดต้นตอเดิม) เปรียบเทียบกับ

การน ายอดมะเขือเทศพันธุ์สีดาที่อายุ 25 วันหลังปลูกมาเสียบยอดบนต้นตอมะเขือ 4 ชนิด (มะเขือ

พวง มะแว้ง มะอึก และมะเขือเปราะ) ท าการทดลอง 4 ซ้ าๆละ 10 ต้นระหว่างเดือนมิถุนายนถึง

พฤศจิกายน 2552 ที่แปลงทดลองเกษตรภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตรคณะเทคโนโลยีมหาวิทยาลัย

มหาสารคามผลการทดลองพบว่าการใช้ต้นตอจากมะเขือพวงมีศักยภาพในการน ามาใช้ผลิตมะเขือ

เทศพันธุ์สีดาได้เนื่องจากท าให้ต้นมะเขือเทศมีปริมาณคาร์โบไฮเดรตที่ไม่ใช่โครงสร้างในส่วนใบมวล

ชีวภาพของผลความแน่นเนื้อและความหนาเนื้อเพ่ิมขึ้นนอกจากนั้นสีผิวของผลมะเขือเทศในรูปของ  

L* และb* ยังได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นจากการใช้มะเขือพวงเป็นต้นตอ 

จ านงค์, 2552 ได้ท าการศึกษาวิธีการต่อยอดมะเขือเทศเพ่ือป้องกันโรงเหี่ยวเขียว โดยน ามา

ประยุกต์ใช้ด้วยกันสองวิธีได้แก่แบบรูปลิ่มและแบบใช้ท่อประสิทธิภาพของต้นตอมะเขือและมะเขือ

เทศต่อผลผลิตมะเขือเทศผลสดได้แก่ 1) การเข้ากันได้ของต้นตอกับกิ่งพันธุ์มะเขือเทศท่ีต่อยอดบนต้น

ตอมะเขือเทศมีท่อล าเลียงที่เชื่อมต่อได้ตรงแต่ต้นตอมะเขือและมะเขือพวงมีลักษณะโค้งขึ้นไปด้านบน

เหนือรอยต่อ 2) การดูดธาตุอาหารของต้นตอมะเขือเทศที่ต่อยอดบนต้นตอมะเขือเทศแต่ละพันธุ์มี

ความในการดูดธาตุอาหารแต่ละชนิดได้แตกต่างกันและ 3) การต้านทานโรคเหี่ยวเขียวต่อผลผลิต

มะเขือเทศผลสดต้นตอมะเขือสามารถต้านทานต่อโรคเหี่ยวเขียวและมีผลผลิตสูงกว่าต้นตอมะเขือเทศ

และต้นไม่ต่อยอด 

อนุธิดา และคณะ 2556 ได้ท าการศึกษาผลของต้นตอต่อการเจริญเติบโตของบวบญี่ปุ่นโดยมี 

4 กรรมวิธีได้แก่ต้นบวบญี่ปุ่นที่ไม่ได้ต่อยอด (กรรมวิธีควบคุม) ต้นบวบญี่ปุ่นที่ต่อยอดบนต้นตอบวบ

ญี่ปุ่น (กรรมวิธีเปรียบเทียบ) ต้นบวบญี่ปุ่นที่ต่อยอดบนต้นตอน้าเต้าและต้นบวบญี่ปุ่นที่ต่อยอดบนต้น

ตอบวบเหลี่ยมเมื่อต้นกล้าที่ต่อยอดแล้วมีใบจริง 2-3 ใบย้ายปลูกลงแปลงที่ศูนย์วิจัยสาธิตและ

ฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะจ.เชียงใหม่บันทึกการเติบโตและการออกดอกในช่วงเดือนธันวาคมพ .ศ. 

2555 ถึงมีนาคมพ.ศ. 2556 พบว่าต้นบวบญี่ปุ่นที่ต่อยอดบนต้นตอน้าเต้ามีความสูงของต้นและขนาด



ของใบไม่แตกต่างจากต้นในกรรมวิธีควบคุมและกรรมวิธีเปรียบเทียบแต่มีขนาดใหญ่กว่าต้นที่ต่อยอด

บนต้นตอบวบเหลี่ยมนอกจากนี้ต้นที่ต่อยอดบนต้นตอน้าเต้ายังให้จานวนดอกท้ังหมดจานวนดอกเพศ

เมียและจานวนกิ่งแขนงสูงที่สุดซึ่งสูงกว่าต้นที่ต่อยอดบนต้นตอบวบเหลี่ยมอย่างมีนัยส าคัญต้นใน

กรรมวิธีควบคุมให้เปอร์เซ็นต์ดอกเพศเมียสูงกว่าต้นในกรรมวิธีอ่ืนๆทุกกรรมวิธีต้นที่ต่อยอดบนต้นตอ

บวบเหลี่ยมให้ผลที่มีขนาดสั้นกว่าผลจากต้นในกรรมวิธีควบคุมสรุปได้ว่าการใช้ต้นตอน้าเต้าไม่ส่งผล

ในเชิงลบต่อการเจริญเติบโตของยอดพันธุ์บวบญี่ปุ่น 

ดังนั้นการผลิตพืชผักในระบบเกษตรอินทรีย์นั้นความต้องการพันธุ์พืชจะมีลักษณะไม่แตกต่างจาก

ปกติมากนักแต่ลักษณะของพันธุ์พืชเพ่ือระบบเกษตรอินทรีย์ควรจะต้องเป็นพันธุ์พืชที่หาอาหารเก่ง

ปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงต้านทานโรค/แมลงมากกว่าพันธุ์พืชปกติทั่วไปการได้มาซึ่ง

พันธุ์พืชที่มีลักษณะดังกล่าวจะมีขั้นตอนของการปรับปรุงพันธุ์ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลานานใช้

งบประมาณสูงอีกทั้งต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้หลายด้านมาประกอบกัน อย่างไรก็ตามวิธีการที่

สามารถด าเนินการได้ในทันทีเพ่ือให้ทันกับความต้องการคือการน าสิ่งที่มีอยู่ ได้แก่ พันธุ์พืชพ้ืนบ้านที่

เกษตรกรใช้อยู่เดิมซึ่งธรรมชาติและบรรพบุรุษได้ท าการคัดเลือกไว้ในระดับหนึ่งแล้วมาพัฒนาต่อยอด

ให้มีความเหมาะสมในการปลูกในระบบเกษตรอินทรีย์  จึงควรมีการศึกษาชนิดของต้นตอมะเขือ

พ้ืนบ้านต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพของมะเขือยาวในระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ เพื่อศึกษาการ

ใช้ต้นตอในการผลิตพันธุ์พืชผักตระกูลมะเขือ และเพ่ือศึกษาอิทธิพลของต้นตอต่อการเจริญเติบโตของ

พืชผักตระกูลมะเขือในระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ 

 

7. วิธีด าเนินการ                         :  

- อุปกรณ์      -1. อุปกรณ์การเกษตร ได้แก่ ถาดหลุม มีด กรรไกร ถุงพลาสติก  

        ปุ๋ยคอก เมล็ดมะเขือ 

    2.  สารก าจัดศัตรูพืช ได้แก่ สารชีภัณฑ์ บิวเวอร์เรีย  

    3.  อุปกรณ์ในการบันทึกข้อมูล กระดาษ ปากกา 

 

- วิธีการ - วางแผนการทดลองแบบ  RCBD ประกอบด้วย 6 กรรมวิธี   

จ านวน 4 ซ้ าได้แก่  

กรรมวิธีที่ 1 เสียบยอดมะเขือยาวบนต้นตอมะเขือยาว (กรรมวิธีควบคุม) 

กรรมวิธีที่ 2 เสียบยอดมะเขือยาวบนต้นตอมะเขือพวง 

กรรมวิธีที่ 3 เสียบยอดมะเขือยาวบนต้นตอมะแว้ง 

กรรมวิธีที่ 4 เสียบยอดมะเขือยาวบนต้นตอมะอึก 



กรรมวิธีที่ 5 เสียบยอดมะเขือยาวบนต้นตอมะเขือเปราะ 

กรรมวิธีที่ 6 ปลูกต้นมะเขือยาวโดยไม่ใช้ต้นตอ 

ขนาดพ้ืนที่แปลงย่อย 3 x 6 เมตร ขนาดพื้นที่เก็บเกี่ยว 2 x 5 เมตร 

วิธีปฏิบัติการทดลอง 

ท าการเพาะเมล็ดมะเขือยาวและมะเขือที่จะใช้เป็นต้นตอ จ านวน 4 ชนิด ได้แก่ต้นตอมะเขือ 

พวง ต้นตอมะแว้ง ต้นตอมะอึก และต้นตอมะเขือเปราะในถาดเพาะเมล็ด เมื่อต้นกล้าต้นตอมะเขือมี

อายุได้ประมาณ 30 วัน หลังจากนั้นจึงย้ายปลูกจากถาดเพาะลงถุงพลาสติกโดยใช้วัสดุปลูกที่มี

ส่วนผสมของดินร่วน แกลบดิบและปุ๋ยคอก เมื่อต้นตอมะเขือเทศมีอายุประมาณ 45 วัน หลังเพาะ

เมล็ด จึงท าการเสียบยอดมะเขือ โดยใช้ยอดมะเขือยาวจากต้นที่มีอายุประมาณ 25 วัน หลังเพาะ

เมล็ด เมื่อท าการเสียบยอดแล้วจึงย้ายลงปลูกในแปลงเกษตรอินทรีย์ที่ท าการยกร่องแปลงสูงประมาณ 

30 เซนติเมตร และใช้ระยะปลูกระหว่างแถว 1.0 เมตร ระหว่างต้น 40 เซนติเมตร 

การบันทึกข้อมูล 

1.อัตราการรอดตายของต้นกล้ามะเขือยาวหลังย้ายปลูกลงแปลง 

2.ความสูงของล าต้น 

3.ความกว้างของทรงพุ่มต้นมะเขือยาว 

4.จ านวนผลต่อต้น 

5.น้ าหนักผลผลิตต่อต้นและปริมาณผลผลิตต่อไร่ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์ข้อมูลแบบ Analysis of variance 

- เวลาและสถานที่    - ระยะเวลา เริ่มต้น ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560                        

สถานที่ด าเนินการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานีและ                      

แปลงเกษตรกร 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ : ชนิดของต้นตอมะเขือพ้ืนบ้านต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพ

ของมะเขือยาวในระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ พบว่า การเสียบยอดมะเขือยาวทั้ง 6 กรรมวิธี ด้าน

การเจริญเติบโต มีความแตกต่างกันทางสถิติทั้ง 3 ลักษณะ ได้แก่ อัตราการรอดตายของต้นกล้า

มะเขือยาวหลังย้าย ปลูกลงแปลง ความสูงของล าต้น และความกว้างของทรงพุ่มต้นมะเขือยาว โดย

กรรมวิธีที่ 6 ปลูกต้นมะเขือยาวโดยไม่ใช้ต้นตอ มีอัตราการรอดมากที่สุด คือ 100% และไม่แตกต่าง

จากกรรมวิธีที่ 2 เสียบยอดมะเขือยาวบนต้นตอมะเขือพวง คือ 90% แต่มีแตกต่างจากกรรมวิธีที่อ่ืนๆ 

โดยกรรมวิธีที่ 4 เสียบยอดมะเขือยาวบนต้นตอมะอึก มีอัตราการรอดน้อยที่สุด คือ 65% (ตารางที่ 1)  



ด้านความสูง พบว่า กรรมวิธีที่ 6 ปลูกต้นมะเขือยาวโดยไม่ใช้ต้นตอ มีความสูงมากที่สุด คือ 60.5 

เซนติเมตร  และไม่แตกต่างจากกรรมวิธีที่  2 เสียบยอดมะเขือยาวบนต้นตอมะเขือพวง คือ 59.75 

เซนติเมตร และกรรมวิธีที่ 1เสียบยอดมะเขือยาวบนต้นตอมะเขือยาว คือ 57.15 เซนติเมตร แต่มี

แตกต่างจากกรรมวิธีที่อ่ืนๆ โดยกรรมวิธีที่ 3 เสียบยอดมะเขือยาวบนต้นตอมะแว้ง มีความสูงน้อย

ที่สุด คือ 47.14 เซนติเมตร (ตารางที่ 1)   ด้านความกว้าง พบว่า กรรมวิธีที่ 6 ปลูกต้นมะเขือยาวโดย

ไม่ใช้ต้นตอ มีความกว้างมากที่สุด คือ 67.3 เซนติเมตร และไม่แตกต่างจากกรรมวิธีที่ 2 เสียบยอด

มะเขือยาวบนต้นตอมะเขือพวง คือ 65.25 เซนติเมตร แต่มีแตกต่างจากกรรมวิธีที่อ่ืนๆ โดยกรรมวิธีที่ 

3 เสียบยอดมะเขือยาวบนต้นตอมะแว้ง มีความกว้างน้อยที่สุด คือ 41.21 เซนติเมตร (ตารางท่ี 1)     

ด้านผลผลิต มีความแตกต่างกันทางสถิติทั้ง 3 ลักษณะ ได้แก่ จ านวนผลต่อต้น น้ าหนัก

ผลผลิตต่อต้น น้ าหนักผลผลิตต่อไร่  โดยจ านวนผลต่อต้น พบว่า กรรมวิธีที่ 2 เสียบยอดมะเขือยาว

บนต้นตอมะเขือพวง มีจ านวนผลต่อต้นมากท่ีสุดคือ 21.42 ผล และไม่แตกต่างจากกรรมวิธีที่ 6 ปลูก

ต้นมะเขือยาวโดยไม่ใช้ต้นตอ คือ 19.5 ผล แต่มีแตกต่างจากกรรมวิธีที่ อ่ืนๆ โดยกรรมวิธีที่  4 มี

จ านวนผลต่อต้นน้อยที่สุด คือ 12 ผล (ตารางที่ 2) ด้านน้ าหนักผลผลิตต่อต้น พบว่า กรรมวิธีที่ 6 

ปลูกต้นมะเขือยาวโดยไม่ใช้ต้นตอ และ กรรมวิธีที่ 2 เสียบยอดมะเขือยาวบนต้นตอมะเขือพวง มี

น้ าหนักใกล้เคียงกัน คือ 1,972 กรัม และ 1,970 กรัม ตามล าดับ โดยไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ

แต่มีแตกต่างจากกรรมวิธีที่อ่ืนๆ โดยกรรมวิธีที่ 5 มีน้ าหนักผลผลิตต่อต้น น้อยที่สุด คือ 1,125 กรัม  

(ตารางที่ 2) ด้านน้ าหนักผลผลิตต่อไร่  พบว่า กรรมวิธีที่ 6 ปลูกต้นมะเขือยาวโดยไม่ใช้ต้นตอ และ 

กรรมวิธีที่ 2 เสียบยอดมะเขือยาวบนต้นตอมะเขือพวง มีน้ าหนักใกล้เคียงกัน คือ 5,917 กิโลกรัม 

และ 5,912 กิโลกรัม ตามล าดับ โดยไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ แต่มีแตกต่างจากกรรมวิธีที่อ่ืนๆ 

โดยกรรมวิธีที่ 5 มีน้ าหนักผลผลิตต่อไร่ น้อยที่สุด คือ 3,375 กิโลกรัม  (ตารางท่ี 2) 

การที่ปลูกต้นมะเขือยาวโดยไม่ใช้ต้นตอและการเสียบยอดมะเขือยาวบนต้นตอมะเขือพวง มี

อัตราการรอดตายของต้นกล้ามะเขือยาวหลังย้าย ปลูกลงแปลง ความสูงของล าต้น และความกว้าง

ของทรงพุ่มต้นมะเขือยาว จ านวนผลต่อต้น น้ าหนักผลผลิตต่อต้น น้ าหนักผลผลิตต่อไร่ มากกว่า

กรรมวิธีอ่ืนๆ เนื่องจากต้นมะเขือยาวมีการเจริญเติบโตเต็มที่จากต้นของตัวเองไม่มีการชะงักหรือบอบ

ช้ าจากการเสียบยอดและพันธุ์ที่น ามาท าการทดลองเป็นมะเขือยาวลูกผสมซึ่งได้มีการคัดเลือกพันธุ์มา

ระดับหนึ่งแล้วอีกทั้งยังมีความดีเด่นของพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์มารวมกันจึงท าให้มีความแข็งแรงและมี

การเจริญเติบโตที่ดี พืชผักส่วนใหญ่ในปัจจุบันเป็นเมล็ดพันธุ์ลูกผสมซึ่งมีข้อดีอยู่หลายประการอาทิ

ความสม่ าเสมอ รวมถึงลักษณะเด่นต่างๆที่นักปรับปรุงพันธุ์พยายามน ามาไว้ในสายพันธุ์ลูกผสม

เนื่องจากลูกผสมที่ได้จะมีลักษณะความดีเด่นเหนือพ่อแม่ (heterosis หรือ hybrid vigor) (ฉันทนา, 



2556)  และการเสียบยอดมะเขือยาวบนต้นตอมะเขือพวง มีการเจริญเติบโตและผลผลิตไม่แตกต่าง

จากการปลูกต้นมะเขือยาวโดยไม่ใช้ต้นตอ เนื่องจากต้นมะเขือยาวมีความเข้ากันได้ดีกับต้นตอมะเขือ

พวง อีกทั้งต้นตอมะเขือพวงมีความแข็งแรง หาอาหารเก่งโดยดูดน้ าและธาตุอาหารได้มากจึงท าให้มี

ผลผลิตสูงต้นโตดี สอดคล้องกับ ยศนนท์ และคณะ (2552) พบว่าการใช้ต้นตอจากมะเขือพวงมี

ศักยภาพในการน ามาใช้ผลิตมะเขือเทศพันธุ์สีดาได้ เนื่องจากท าให้ต้นมะเขือเทศมีปริมาณ

คาร์โบไฮเดรตที่ไม่ใช่โครงสร้างในส่วนใบมวลชีวภาพของผลความแน่นเนื้อและความหนาเนื้อเพ่ิมขึ้น

นอกจากนั้นสีผิวของผลมะเขือเทศในรูปของ L* และb* ยังได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นจากการใช้มะเขือ

พวงเป็นต้นตอ  จ านงค์ (2552) ได้ท าการศึกษาวิธีการต่อยอดมะเขือเทศเพ่ือป้องกันโรคเหี่ยวเขียว 

พบว่า การต้านทานโรคเหี่ยวเขียวต่อผลผลิตมะเขือเทศผลสดบนต้นตอมะเขือสามารถต้านทานต่อโรค

เหี่ยวเขียวและมีผลผลิตสูงกว่าต้นตอมะเขือเทศและต้นไม่ต่อยอด 

การใช้มะเขือพวงเป็นต้นตอช่วยให้ทนโรคเหี่ยวเพราะรากมะเขือพวงจะทนต่อโรคเหี่ยวและ

หากินเก่ง และยอดมะเขือยาวก็อาศัยรากมะเขือพวงหากิน (รักษ์เกษตร, ม.ป.ป.)   ซึ่งในปัจจุบันนิยม

น ามะเขือพวงมาใช้เป็นต้นตอส าหรับเปลี่ยนยอดให้กับพืชอ่ืน เช่น มะเขือเทศ มะเขือม่วง เพื่อเป็นการ

ป้องกันโรคทางดินบางชนิด เช่น โรคเหี่ยวที่เกิดจากเชื้อราหรือแบคทีเรีย (มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2552) 

ตารางท่ี 1  อัตราการรอดตาย ความสูง ความกว้าง  

กรรมวิธี อัตราการรอดตาย (%) ความสูง (ซม.) ความกว้าง (ซม.) 

กรรมวิธีที่ 1 83.33bc 57.15a 47.76b 

กรรมวิธีที่ 2 90ab 59.75a 65.25a 

กรรมวิธีที่ 3 76.66bcd 47.14b 41.21b 

กรรมวิธีที่ 4 65d 48.92b 42.07b 

กรรมวิธีที่ 5 72.38cd 47.4b 45.33b 

กรรมวิธีที่ 6 100a 60.5a 67.3a 

F-test ** ** ** 

c.v. 8.98 8.25 17.96 

ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยอักษรเหมือนกัน ไม่มีความแตกต่างทางสถิติท่ีระดับความเชื่อมั่น 99% ด้วยวิธี DMRT 



 

ตารางท่ี 2  จ านวนผลต่อต้น น้ าหนักผลผลิตต่อต้น น้ าหนักผลผลิตต่อไร่ 

กรรมวิธี จ านวนผลต่อต้น น้ าหนักผลผลิตต่อต้น 

(กรัม) 

น้ าหนักผลผลิตต่อไร่

(กิโลกรัม) 

กรรมวิธีที่ 1 15b 1,200bc 3,633 

กรรมวิธีที่ 2 21.42a 1,970a 5,912a 

กรรมวิธีที่ 3 15b 1,725ab 5,175ab 

กรรมวิธีที่ 4 12b 1,550abc 4,650abc 

กรรมวิธีที่ 5 13b 1,125c 3,375c 

กรรมวิธีที่ 6 19.5a 1,972a 5,917a 

F-test ** ** ** 

c.v. 14.15 19.65 19.65 

ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยอักษรเหมือนกัน ไม่มีความแตกต่างทางสถิติท่ีระดับความเชื่อมั่น 99% ด้วยวิธี DMRT 

 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ : การที่ปลูกต้นมะเขือยาวโดยไม่ใช้ต้นตอและการเสียบยอด

มะเขือยาวบนต้นตอมะเขือพวงมีอัตราการรอดตายของต้นกล้า

มะเขือยาวหลังย้ายปลูกลงแปลง ความสูงของล าต้น และความ

กว้างของทรงพุ่มต้นมะเขือยาว จ านวนผลต่อต้น น้ าหนัก

ผลผลิตต่อต้น น้ าหนักผลผลิตต่อไร่ ดีที่สุด 

 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ : สามารถน าไปใช้ในการปลูกมะเขือยาวพืชอินทรีย์ได้  
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รูปภาพที่ 1 การเสียบยอดมะเขือยาวบนต้นตอมะเขือพ้ืนบ้าน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

รูปภาพที่ 2 การปลูกต้นมะเขือยาวในแปลงอินทรีย์ 

 


