
รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองท่ีสิ้นสุด ปีงบประมาณ 2560 
 
1. ชุดโครงการวิจัย  ทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชผักที่เหมาะสมในพื้นที่ภาคกลาง 
    และภาคตะวันตก 
 

2.โครงการวิจัย   ทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชผักที่เหมาะสมในพื้นที่ภาคกลาง 
    และภาคตะวันตก 
 

3.ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)  ทดสอบอัตราส่วนของวัสดุปลูกทดแทนที่เหมาะสมในการผลิต 
มะเขือเทศพันธุ์ราชินี 

   ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ)  Testing Growing Media ratio on Tomato cv.Rachinee  
Production 

 

4.คณะผู้ด าเนินการ 
  หัวหน้าการทดลอง  นายเพทาย กาญจนเกษร  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม 
  ผู้ร่วมงาน   นายอดุลย์รัตน์ แคล้วคลาด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม 
    นางสุภัค กาญจนเกษร  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม 
    นางศิริจันทร์ อินทร์น้อย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม 
    นางอรัญญา ภู่วิไล   ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 5 
 

5.บทคัดย่อ 
การทดสอบอัตราส่วนของวัสดุปลูกทดแทนดินที่เหมาะสมในการผลิตมะเขือเทศพันธุ์ราชินีเพ่ือหา

เทคนิคในการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินที่ลดการระบาดของโรคแมลงศัตรูพืช โดยใช้วัสดุปลูกภายในประเทศที่
สามารถตอบสนองต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของพืชได้เป็นอย่างดี ด าเนินการทดสอบที่ศูนย์วิจัย
และพัฒนาการเกษตรนครปฐม อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม ระหว่างเดือนตุลาคม 2558 สิ้นสุดเดือน
กันยายน 2560 จากการทดสอบ พบว่าการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของมะเขือเทศพันธุ์ราชินีเป็นไปใน
แนวทางเดี่ยวกันทั้งสองปีของการด าเนินงานโดยการปลูกมะเขือเทศราชินีในวัสดุปลูกที่มีอัตราส่วนของขุย
มะพร้าว ทราย และแกลบดิบ ที่แตกต่างกันมีการเจริญเติบโตใกล้เคียงกัน โดยในระยะการเก็บเกี่ยวผลผลิต 
(105 วันหลังย้ายปลูก) นั้นมะเขือเทศราชินีที่ปลูกในวัสดุปลูกสัดส่วน 2 : 2 : 1 มีค่าเฉลี่ยความสูงล าต้นและ
ความกว้างของทรงพุ่มมากที่สุด  ส่วนการปลูกในอัตราส่วนวัสดุปลูก 1 : 2 : 2 มีค่าเฉลี่ยความสูงล าต้นและ
ความกว้างของทรงพุ่มน้อยที่สุด  ส าหรับข้อมูลการให้ผลผลิตของมะเขือเทศราชินีนั้น พบว่า การปลูกมะเขือ
เทศราชินีในสัดส่วนวัสดุปลูก (2:1:1) ให้ค่าเฉลี่ยน้ าหนักสดมะเขือเทศรวมต่อต้นมากที่สุด  ส่วนการปลูก
มะเขือเทศในสัดส่วนวัสดุปลูก (1:1:2) ให้ค่าเฉลี่ยน้ าหนักสดมะเขือเทศรวมต่อต้นน้อยที่สุด 
 

6.ค าน า 



ปัจจุบันการปลูกพืชผักในประเทศไทยมักประสบกับปัญหาเกี่ยวกับการระบาดของโรคและแมลง
ศัตรูพืช ท าให้มีปริมาณและคุณภาพของผลผลิตต่ า จึงมีการใช้สารเคมีเพ่ือก าจัดโรคและแมลงศัตรูพืชใน
ปริมาณที่เพ่ิมขึ้น มีผลท าให้มีการสะสมของสารเคมีดังกล่าวในพ้ืนที่ปลูกและเป็นอันตรายต่อผู้ บริโภค ดังนั้น
วิธีการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน จึงเป็นวิธีการหนึ่งที่ถูกน ามาใช้ในการผลิตพืชผัก เพ่ือให้ได้ผลผลิตต่อพ้ืนที่สูง มี
ความปลอดภัยต่อการบริโภค สามารถควบคุมน้ า ความอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหาร โรคและแมลงศัตรูพืชได้
เป็นอย่างดี (Resh, 1978; Doulas, 1985) อย่างไรก็ตามการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดินในประเทศไทยยังอยู่ใน
วงจ ากัดของกลุ่มบริษัทเอกชนและสถาบันวิจัยที่มีทุนสนับสนุนเท่านั้น เนื่องจากเทคโนโลยีการผลิตต่างๆต้อง
น าเข้าจากต่างประเทศ เช่น อุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนวัสดุปลูก เช่น พีทมอส เวอร์มิคิวไลท์ เพอไลท์ ฯลฯ ซึ่งมี
ราคาแพง ท าให้มีต้นทุนที่ใช้ในการผลิตสูง ผลผลิตที่ได้จึงต้องจ าหน่ายในราคาที่สูง จึงได้มีการริเริ่มที่จะหันมา
ใช้อุปกรณ์และวัสดุภายในประเทศ ซึ่งเป็นวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นของประเทศไทย เช่น ขุยมะพร้าว แกลบดิบ 
ถ่านแกลบ และทราย เป็นต้นมาใช้เป็นวัสดุปลูก เพ่ือให้ต้นทุนในการผลิตลดลง  

การศึกษาวิจัยหาเทคนิคในการปลูกพืชผักโดยไม่ใช้ดินในประเทศไทย เพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิม 
ประสิทธิภาพในการผลิต รวมทั้งไม่มีสารพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาต่อไปจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจ การศึกษาคุณสมบัติต่างๆของวัสดุภายในประเทศ เพ่ือคัดเลือกวัสดุ
เหล่านั้นน ามาท าเป็นวัสดุปลูก การศึกษาการตอบสนองต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชทดลองที่ปลูกลง
ในวัสดุปลูกเหล่านั้น ตลอดจนการศึกษาคุณสมบัติของวัสดุปลูกก่อนและหลังการปลูกเพ่ือจะเป็นข้อมูลพื้นฐาน
ในการคัดเลือกวัสดุปลูกผสมภายในประเทศทดแทนวัสดุปลูกต่างประเทศไทย 
 

7.วิธีด าเนินการ 
   อุปกรณ์ 
 1.โรงเรือนกางมุ้งหลังคาพลาสติกส าหรับปลูกพืช ขนาด 6 x 12 เมตร 
 2.เมล็ดพันธุ์มะเขือเทศราชินี 
 3.วัสดุปลูกมะเขือเทศที่ใช้ในการทดลองได้แก่ ขุยมะพร้าว ทราย และแกลบดิบ 
 4.กระถางพลาสติกขนาด 12 นิ้ว 
 5.ปุ๋ยส าหรับให้ด้วยระบบน้ าหยดส าหรับปลูกมะเขือเทศ 
 6.วัสดุและอุปกรณ์ทางการเกษตรที่เกี่ยวข้อง 
 

   วิธีการปฏิบัติทดลอง 
 วางแผนการทดลองแบบ RCBD ประกอบด้วยกรรมวิธีทดลอง 7 กรรมวิธี 3 ซ้ า ได้แก่ 

กรรมวิธีที่ 1 วัสดุปลูกขุยมะพร้าว : ทราย : แกลบดิบ อัตรา 1:2:1 โดยปริมาตร 
กรรมวิธีที่ 2 วัสดุปลูกขุยมะพร้าว : ทราย : แกลบดิบ อัตรา 2:1:1 โดยปริมาตร 
กรรมวิธีที่ 3 วัสดุปลูกขุยมะพร้าว : ทราย : แกลบดิบ อัตรา 1:1:1 โดยปริมาตร 
กรรมวิธีที่ 4 วัสดุปลูกขุยมะพร้าว : ทราย : แกลบดิบ อัตรา 1:1:2 โดยปริมาตร 
กรรมวิธีที่ 5 วัสดุปลูกขุยมะพร้าว : ทราย : แกลบดิบ อัตรา 1:2:2 โดยปริมาตร 



กรรมวิธีที่ 6 วัสดุปลูกขุยมะพร้าว : ทราย : แกลบดิบ อัตรา 2:2:1 โดยปริมาตร 
กรรมวิธีที่ 7 วัสดุปลูกขุยมะพร้าว : ทราย : แกลบดิบ อัตรา 2:1:2 โดยปริมาตร 

 1.ด าเนินการทดลองภายใต้โรงเรือนกางมุ้ง ขนาด 6 x 12 เมตร โครงสร้างท าจากเหล็กชุบสังกะสี
หลังคาพลาสติกผสมสารป้องกันรังสี UV ด้านข้างคลุมด้วยมุ้งกันแมลงขนาด 30 mesh 
 2.น ากระถางพลาสติกสีด า ขนาด 12 นิ้ว จ านวน 21 ใบ ตวงวัสดุปลูกใส่กระถางตามกรรมวิธี โดยตวง
วัสดุปลูกตามสัดส่วนการทดลอง 
 3.น ากระถางปลูกมาจัดวางในระยะระหว่างกระถาง 60 x 60 เซนติเมตร ในโรงเรือนกางมุ้ง 
 4.น าเมล็ดมะเขือเทศราชินีมาเพาะในถาดหลุมที่มีพีทมอสเป็นวัสดุเพาะกล้า เมื่อต้นกล้าอายุได้
ประมาณ 2 สัปดาห์ ท าการให้ปุ๋ยทางใบสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เมื่อต้นกล้าอายุประมาณ 35 วัน ท าการคัดเลือกต้น
มะเขือเทศที่มีความสมบูรณ์ใกล้เคียงกันย้ายไปลงในกระถางปลูกทดลองตามกรรมวิธีต่างๆในโรงเรือนกางมุ้ง 

5.ก่อนการย้ายต้นกล้าลงวัสดุปลูกควรมีการให้น้ าแก่วัสดุปลูกจนวัสดุปลูกมีความชื้น โดยการรดน้ าลง
วัสดุปลูกจนอิ่มตัว  

6.การให้น้ าและธาตุอาหารแก่ต้นมะเขือเทศในรูปของสารละลายธาตุอาหารที่ได้ดัดแปลงมาจาก
Robert C.Hochmuth, 2003 ผ่านทางระบบน้ าหยดในทุกวัน เริ่มตั้งแต่ย้ายต้นกะเพราลงในถังปลูกจนถึง
สิ้นสุดการทดลอง ส่วนปริมาณในการให้นั้นขึ้นกับการคายระเหยของพืชในแต่ละวัน ซึ่งหาได้จาก ปริมาตรน้ าที่
ให้แก่พืช /ต้น/วัน = ปริมาณการระเหยของน้ า (มม.) x พ้ืนที่ที่ใช้ปลูก/ต้น x Kp  

การบันทึกข้อมูล 
1.เก็บข้อมูลการเจริญเติบโต ความสูง และความกว้างทรงพุ่ม 
2.ผลผลิตสดเมื่ออายุประมาณ 60-75 วัน 
3.การเข้าท าลายของโรคและแมลงศัตรูพืช 
4.ส่งตัวอย่างวิเคราะห์การปนเปื้อนของจุลินทรีย์และแมลงศัตรูพืช 
5.วิเคราะห์ต้นทุนการผลิต 

ระยะเวลาการทดลอง เริ่มต้นการทดลองเดือนตุลาคม 2558 สิ้นสุดการทดลองเดือนกันยายน 2560 
สถานที่ด าเนินการทดลอง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
 

8.ผลการทดลองและวิจารณ์ 
จัดเตรียมโรงเรือนปลูกมะเขือเทศพันธุ์ราชินีในระบบการใช้วัสดุปลูกในการผลิตแล้ว จัดเตรียม

อุปกรณ์ส าหรับปลูกมะเขือเทศพันธุ์ราชินีรวมทั้งระบบน้ า ซึ่งโรงเรือนและอุปกรณ์มีความพร้อมต่อการ
ด าเนินการทดสอบเทคโนโลยีการผลิต (ภาพท่ี 1) และท าการเพาะเมล็ดมะเขือเทศพันธุ์ราชินี อายุกล้า 21 วัน 
หลังเพาะเมล็ด ปลูกมะเขือเทศพันธุ์ราชินีตามกรรมวิธีทดสอบบันทึกข้อมูลการเจริญเติบโตและการเก็บเกี่ยว

ผลผลิต จากข้อมูลการเจริญเติบโตพบว่ากรรมวิธีที่มีการเจริญเติบโตด้านความสูงสูงที่สุดคือ กรรมวิธีที่ 6 ,7 ,
1 ,3 ,2 ,4 แ ละ 5 ตามล าดับ โดยมีความสูงเฉลี่ย คือ 132.7 ,131.2 ,125.2 ,124.4 ,120.6 ,120.4 และ 

118.5 ซม .ตามล าดับ และกรรมวิธีที่มีการเจริญเติบโตด้านความกว้างทรงพุ่มสูงที่สุดคือ กรรมวิธีที่ 6 ,3 ,4 ,2 ,



7 ,1 และ 5 ตามล าดับ โดยมีความกว้างทรงพุ่มเฉลี่ยสูงสุด คือ 56.0 ,54.5 ,6.53 ,52.8 ,51.6 ,50.6 และ 
49.7 ซม .ตามล าดับ )ตารางที่ 1) จากข้อมูลปริมาณผลผลิตพบว่า กรรมวิธีที่มีจ านวนผลที่ติดต่อต้นสูงที่สุดคือ 

กรรมวิธีที่ 2 ,6 ,3=5=7 ,1 และ 4 ตามล าดับ โดยมีจ านวนผลเฉลี่ย คือ 149  ,13 0  ,12 4  ,1 14  ,1 05 ผล 
ตามล าดับ  กรรมวิธีที่มีจ านวนผลที่เก็บเกี่ยวต่อต้นสูงที่สุดคือ กรรมวิธีที่ 2 ,1 ,7, 6, 3 ,5 และ 4 ตามล าดับ 
โดยมีจ านวนผลเฉลี่ย คือ 115  ,1 13  ,1 01  ,1 00 ,93, 91 และ 73 ผล ตามล าดับ กรรมวิธีที่มีปริมาณน้ าหนัก
สดผลผลิตต่อต้นสูงที่สุดคือ กรรมวิธีที่ 2 ,1 ,7, 3, 6 ,5 และ 4 ตามล าดับ โดยมีจ านวนผลเฉลี่ย คือ 685 ,
574 ,515 ,513 ,501, 430 และ 356 กรัม /ต้น  ตามล าดับ กรรมวิธีที่มีขนาดความกว้างผลมากที่สุด คือ 
กรรมวิธีที่ 2, 1=3=6=7 และ 4-5 ตามล าดับ โดยมีความกว้างของผล คือ 2.2, 2.0 และ 1.9 ซม  .ตามล าดับ 
กรรมวิธีที่มีขนาดความยาวผลมากที่สุด คือ กรรมวิธีที่ 2, 1=6=7 และ 3-5 ตามล าดับ โดยมีความยาวของผล 

คือ 3.0, 2.8 และ 2.7 ซม. ตามล าดับ (ตารางท่ี 2) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1  จัดเตรียมโรงเรือนการผลิตมะเขือเทศพันธุ์ราชินี,อุปกรณ์ระบบน้ าและวัสดุปลูก 



 
ภาพที่ 2   แปลงทดสอบอัตราส่วนของวัสดุปลูกท่ีเหมาะสมในการผลิตมะเขือเทศพันธุ์ราชินี 

ตารางท่ี 1  แสดงการเจริญเติบโตด้านความสูงและความกว้างทรงพุ่มเฉลี่ยของมะเขือเทศพันธุ์ราชินี 
 

กรรมวิธี 

อัตราส่วนวัสดุปลูก การเจริญเติบโต )ซม(.  

ขุยมะพร้าว :ทราย:แกลบดิบ  ความสูง ความกว้างทรงพุ่ม 

1 อัตราส่วนวัสดุปลูก (1:2:1) 125.2 50.6 

2 อัตราส่วนวัสดุปลูก (2:1:1) 120.6 52.8 

3 อัตราส่วนวัสดุปลูก (1:1:1) 124.4 54.5 

4 อัตราส่วนวัสดุปลูก (1:1:2) 120.4 53.6 

5 อัตราส่วนวัสดุปลูก (1:2:2) 118.5 49.7 

6 อัตราส่วนวัสดุปลูก (2:2:1) 132.7 56.0 

7 อัตราส่วนวัสดุปลูก (2:1:2) 131.2 51.6 
 



ภาพที่ 6  ความสูงต้นเฉลี่ยของมะเขือเทศพันธุ์ราชินี 
 

 

 
 

ภาพที่ 7  ความความกว้างทรงพุ่มเฉลี่ยของมะเขือเทศพันธุ์ราชินี 
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ตารางท่ี 2  แสดงปริมาณผลผลิตมะเขือเทศพันธุ์ราชินี 
 

อัตราส่วนวัสดุปลูก 
(ขุยมะพร้าว :ทราย:แกลบดิบ(  

จ านวนผลที่ติด 
ทั้งหมด /ต้น

)ผล(  

ปริมาณผลผลิตเฉลี่ย /ต้น  ขนาดผล (ซม(. 
จ านวนผลที่เก็บเกี่ยว

)ผล(  
น้ าหนักสดผล

)กรัม(  
กว้าง ยาว 

1.อัตราส่วนวัสดุปลูก (1:2:1) 114.0 113.3 573.8 2.0 2.8 

2.อัตราส่วนวัสดุปลูก (2:1:1) 149.4 114.9 685.5 2.2 3.0 

3.อัตราส่วนวัสดุปลูก (1:1:1) 123.9 92.6 513.3 2.0 2.7 

4.อัตราส่วนวัสดุปลูก (1:1:2) 105.3 73.3 356.0 1.9 2.7 

5.อัตราส่วนวัสดุปลูก (1:2:2) 123.8 90.6 430.5 1.9 2.7 

6.อัตราส่วนวัสดุปลูก (2:2:1) 129.6 99.6 500.8 2.0 2.8 

7.อัตราส่วนวัสดุปลูก (2:1:2) 124.0 100.8 514.7 2.0 2.8 
 

ภาพที่ 8  แสดงลักษณะผลมะเขือเทศพันธุ์ราชินี 
 

9.สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
มะเขือเทศราชินีที่ปลูกในวัสดุปลูกสัดส่วน 2 : 2 : 1 มีค่าเฉลี่ยความสูงล าต้นและความกว้างของทรง

พุ่มมากที่สุด   ส่วนการปลูกมะเขือเทศราชินีในสัดส่วนวัสดุปลูก (2:1:1) ให้ค่าเฉลี่ยน้ าหนักสดมะเขือเทศรวม
ต่อต้นมากที่สุด   

 

10.การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

Tr.1 Tr.2 Tr.3 Tr.4 Tr.5 Tr.6 Tr.7 



1.น าเสนอผลการทดลองในการประชุมวิชาการระดับเขต และการเผยแพร่ในเอกสารงานวิจัยสิ้นสุด
การทดลองปี 2560 กรมวิชาการเกษตร 
 2.ให้ค าแนะน าแก่เกษตรกรผู้ผลิตพืชผักในระบบสารละลายธาตุอาหารพืชในเขตพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม 
จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดใกล้เคียง 
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