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รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  
------------------------ 

1. ชุดโครงการวิจัย : ทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไม้ผลและพืชผักที่เหมาะสมใน
พ้ืนที่ภาคกลางและภาคตะวันตก 

 
2. โครงการวิจัย : ทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชผักที่เหมาะสมในพื้นที่ภาค

กลางและภาคตะวันตก 
      กิจกรรม : - 
      กิจกรรมย่อย (ถ้ามี) : - 
3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)     : ทดสอบสูตรธาตุอาหารและการลดปริมาณไนเตรทในการผลิตผักกาดขาว 

จังหวัดอุทัยธาน ี 

4.  
ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ)        : Test Nutrients formular and reduction of nitrate in 

Chinese cabbage production at Uthai Thani Province  
 
5. คณะผู้ด าเนินงาน 
หัวหน้าการทดลอง  : สมบัติ  บวรพรเมธี   ศวพ.อุทัยธานี  สวพ.5 ชัยนาท 
ผู้ร่วมงาน                   : สุภาพร  สุขโต         ศวพ.อุทัยธานี  สวพ.5 ชัยนาท 
   สงัด  ดวงแก้ว  ศวพ.อุทัยธานี  สวพ.5 ชัยนาท 
   วรากรณ์  เรือนแก้ว  ศวพ.อุทัยธานี  สวพ.5 ชัยนาท 
  อรัญญา  ภู่วิไล  สวพ.5 ชัยนาท 
 
6. บทคัดย่อ : การทดสอบสูตรธาตุอาหารและการลดปริมาณไนเตรทในการผลิตผักกาดขาวจังหวัดอุทัยธานี 

ด าเนินการทดลองในโรงเรือนศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี ระหว่างปี 2559-2560  เพ่ือศึกษา
สูตรธาตุอาหารและความเข้มข้นของสารละลายที่เหมาะสมในการลดสารไนเตรทในผักกาดขาวที่ปลูกใน
สารละลายธาตุอาหารในระบบ DRFT วางแผนการทดลองแบบ 2X4 Factorial in RCB  จ านวน 3 ซ้ า ม ี
2 ปัจจัยที่ 1 คือ  สูตรธาตุอาหาร2 สูตร คือ 1) สูตร KMITL3 และ 2) สูตร KMITL3 ลดไนเตรท 10% 
และปัจจัยที่ 2 คือ ความเข้มข้นของสารละลายก่อนเก็บเกี่ยว 3 วัน มี 4 ระดับ คือ 1) ความเข้มข้น 1 
เท่า 2) ความเข้มข้นสารละลาย 2/3 เท่า 3) ความเข้มข้นสารละลาย 1/2 เท่า และ 4) ให้น้ าเปล่า พบว่า 
ในฤดูฝน ปี 2559 การปลูกด้วยสูตรธาตุอาหารKMITL3 ร่วมกับการลดความเข้มข้นของสารละลาย 2/3 
เท่า 3 วันก่อนเก็บเกี่ยว ให้น้ าหนักสดต่อตารางเมตรสูงสุด 2.83 กิโลกรัมต่อตารางเมตร โดยสูตรธาตุ
อาหารKMITL3 ให้น้ าหนักต้นสูงกว่าสูตรธาตุอาหารKMITL3 ลดไนเตรท 10% โดยมีน้ าหนักต้น 212 และ 



2 

170 กรัมต่อต้นตามล าดับ ในฤดูหนาวปี 2560 พบว่า การลดความเข้มข้นของสารละลาย 1/2 เท่าก่อน
เก็บเก่ียว 3 วัน ให้น้ าหนักผลผลิต 2.36 กิโลกรัมต่อตารางเมตร รองลงมาคือ ความเข้มข้น 1 เท่า  2/3 
เท่า และน้ าเปล่า โดยมีน้ าหนักผลผลิต 1.96 1.95 และ 1.81 กิโลกรัมต่อตารางเมตรตามล าดับ ส่วนใน
ฤดูร้อน และฤดูฝน ปี 2560 ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติในทุกปัจจัย ปริมาณไนเตรทในผักกาดขาวใน
ทุกฤดูการผลิตไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ และมีค่าไม่เกินค่ามาตรฐานที่ 2,500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 
ยกเว้นในฤดูฝน ปี 2560 ที่มีค่าเฉลี่ย 4,845+373 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 
 
Abstract : Test Nutrients formular and reduction of nitrate in Chinese cabbage 
production at Uthai Thani Province. Experiment was conducted at Uthai Thani 
Agricultural Research and Development Center during 2016-2017. To test nutrient 
formulation and suitable concentration to reduce nitrate residue in Chinese cabbage 
grown in nutrient solution of DRFT system. The experiments were designed to 2X4 
Factorial in RCB with 3 replications. There were 2 factors; the first factor was KMITL3 
formula and KMITL3 formula reduction of 10% Nitrate. The second factor was the 
concentration of Nutrients formular 3 days before harvest. The four levels: 1) Full 
formular throughout the course of cabbage production 2) 2/3 times of full formular 3) 
1/2 times of full formular and 4) Use water 3 days before harvesting. It was found that in 
rainy season of 2016, the application of KMITL3 with a concentration of 2/3 times of full 
formular gave  the fresh weight of maximum 2.83 kg/m2. The KMITL3 formula gave 
higher fresh weight than KMITL3 reduced 10% Nitrate in formula at 212 and 170 g/plant, 
respectively. In winter season of 2017, it was found that the application of 1/2 times of 
full formula 3 days before harvesting gave yield at 2.36 kg/m2 followed by the 
application of full formula, 2/3 times of full formula, and water that gave the weight of 
1.96, 1.95 and 1.81. kg/m2, respectively. There were no statistically significant differences 
in both summer and rainy seasons in 2017, In all croppin gproduction showed that the 
nitrate residue in Chinese cabbage have not over than standard of 2,500 mg/kg. Except 
in the rainy season of 2017, which found the nitrate residue at 4,845+373 mg/kg. 

 
7. ค าน า :  ผักกาดขาวพันธุ์เบา เป็นผักชนิดหนึ่งที่มีความนิยมในการบริโภคสด เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า 

ผักกาดขาว โตเกียว เบกาน่า (Tokyo Bekana) เป็นผักที่มีก้านใบเรียวยาว ใบเป็นรูปไข่มีสีเขียวอ่อนถึง
เข้ม เจริญเติบโตได้เร็วมาก และทนต่อสภาพอากาศร้อนได้ดี ในประเทศไทยนิยมปลูกในระบบไฮโดรโพ
นิกส์ เนื่องจากมีความสะอาดและโตเร็ว นิยมน าไปผัดต้ม และลวก มีกากใยสูง ช่วยกระตุ้นการเคลื่อนที่
ของล าไส้ และแก้อาการท้องผูก การปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน จึงเป็นวิธีการหนึ่งที่ถูกน ามาใช้ในการผลิต
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พืชผัก เพ่ือให้ได้ผลผลิตต่อพ้ืนที่สูง มีความปลอดภัยต่อการบริโภค ลดการรกวนจากโรคและแมลงศัตรูพืช
ได้เป็นอย่างดี (มนูญ, 2544) ต่อมาได้มีการพัฒนาเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ ท าให้ต้นทุนการผลิตลดลงมา
ส่วนหนึ่ง ปัญหาส าคัญที่พบจากการผลิตผักแบบไม่ใช้ดิน คือ มีปริมาณสารไนเตรทในผลผลิตผักสดเกิน 
2,500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมซึ่งค่ามาตรฐานผักสดของ EU ก าหนดไว้ไม่เกิน 2,500 มิลลิกรัม/กิโลกรัม  ซึ่ง
สารไนเตรต-ไนไตรต์ จะเกิดพิษเรื้อรัง มีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง โดยจะท าปฏิกิริยากับสารประกอบ
เอมีนในอาหารในสภาพที่เป็นกรดในกระเพาะอาหาร ท าให้เกิดสารไนโตรซามีน ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งที่
อวัยวะต่างๆ เช่น ตับอ่อน ทางเดินหายใจ กระเพาะปัสสาวะ ตับ ไต กระเพาะอาหารและล าไส้  (พรรณ
พิสุทธิ์, 2559) 
  แนวทางหนึ่งในการลดปริมาณสารไนเตรทในผลผลิตผักสด โดยการเลี้ยงผักในน้ าเปล่าก่อน
การเก็บเกี่ยว 2-3 วัน และการเลี้ยงผักในสารละลายปุ๋ยเจือจางความเข้มข้น 1 ใน 4 ของสูตรก่อนเก็บผัก
หนึ่งสัปดาห์ (ยงยุทธ, 2557)  และในผักกวางตุ้ง และผักคะน้า การลดความเข้มข้นของสารละลายปุ๋ย
เหลือ 1 ใน 3 ก่อนเก็บเกี่ยวนาน 3 วัน ยังคงพบปริมาณ สารไนเตรทในผักเกินค่ามาตรฐาน ที่ 2,500 
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม แต่การให้น้ าเปล่าก่อนการเก็บเกี่ยวผลผลิตนาน 5 วัน มีปริมาณไนเตรทตกค้างใน
ผลผลิตไม่เกินค่ามาตรฐาน ช่ออ้อย (2556) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี จึงได้ศึกษาวิธีการ
ต่างๆ เพ่ือลดปริมาณสารไนเตรทในผลผลิตผักกาดขาวให้อยู่ในค่ามาตรฐานของสหภาพยุโรป ให้มี
ปริมาณไนเตรทในผักกาดสดไม่เกิน 4,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี
จึงได้มีการศึกษาสูตรธาตุอาหารเพ่ือช่วยลดปริมาณไนเตรทในผักกาดขาว เพ่ือเป็นแนวทางในการผลิต
ผักกาดขาวปลอดภัย 

 
8. วิธีด าเนินการ  :  
- - สิ่งที่ใช้ในการทดลอง  

1) เมล็ดพันธุ์ผัก 
2) โรงเรือนปลูกผักแบบใช้สารละลายพร้อมอุปกรณ์ครบชุด 
3) สูตรธาตุอาหารที่นิยมใช้ในเขตภาคกลางและภาคตะวันตก จ านวน 2 สูตร ได้แก่ สูตร 

KMILT3 และสูตรที่ปรับลดสารไนเตรทลง 10% 
- แบบและวิธีการทดลอง 

วางแผนการทดลองแบบ 2X4 Factorial in RCB จ านวน 3 ซ้ า 
ปัจจัยที่ 1 มี 2 ระดับ ได้แก่ 

1. สารละลายสูตร KMILT3 
2. สารละลายสูตร KMILT3 ปรับลดไนโตรเจน 10 % 

ปัจจัยที่ 2  มี 4 ระดับ ได้แก่ 
1. ให้สารละลายปุ๋ยตลอดอายุผักจนถึงวันเก็บเก่ียวโดยไม่มีการลดปริมาณสารละลาย 
2. ปรับปริมาณสารละลายออก 1/3 จากนั้นเติมน้ าเปล่าจนครบปริมาณ ก่อนครบอายุเก็บเกี่ยว 3 วัน 
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3. ปรับปริมาณสารละลายออก 1/2 จากนั้นเติมน้ าเปล่าจนครบปริมาณ ก่อนครบอายุเก็บเกี่ยว 3 วัน 
4. ปรับปริมาณสารละลายออกท้ังหมดและเติมน้ าเปล่าจนครบปริมาณ ก่อนครบอายุเก็บเกี่ยว 3 วัน 

- วิธีปฏิบัติการทดลอง 
1) เตรียมกล้าผักโดยเพาะเมล็ดในแผ่นฟองน้ าส าหรับเพาะกล้าผักโดยฟองน้ า 1 ชิ้น ใส่ 2-3 เมล็ด 
2) ปลูกผักในสารละลายปุ๋ย 2 สูตร ภายใต้โรงเรือน (Hydroponics) ด้วยระบบ DRFT เติม

ปุ๋ยครั้งที่หนึ่งหลังย้ายปลูก 1 วัน จากนั้น วัดค่า EC และ pH ก่อนและหลังเติมปุ๋ย ทุก 7 
วัน หากพบว่าค่า EC ต่ ากว่า 4.0 mS/cm ค่า pH ต่ ากว่า 6.5 จึงเติมปุ๋ย  

3) ก่อนเก็บเกี่ยวลดปริมาณสารละลายปุ๋ยตามระยะเวลาที่ก าหนด 
4) ด าเนินการปลูกผักเปรียบเทียบในแต่ละฤดู (ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว) 
การเตรียมสารละลาย 

สูตรธาตุอาหารของ KMITL3 ประกอบด้วยธาตุอาหารดังนี้ 
  - ปุ๋ย A เตรียมให้ได้ 100 ลิตร ประกอบด้วย แคลเซียมไนเตรท 21.25 กิโลกรัม  และเหล็ก- 

คีเลต 0.75 กิโลกรัม 
  - ปุ๋ย B เตรียมให้ได้ 100 ลิตร ประกอบด้วย โปแตสเซียมไนเตรท 15 กิโลกรัม  โมโนโปแตส-

เซียมฟอสเฟต 40 กรัม  โมโนแอมโมเนียมฟอสเฟต 40 กรัม  แมกนีเซียมซัลเฟต 9.5 
กิโลกรัม  และนิคสเปรย์ 0.5 กิโลกรัม 

หมายเหตุ รอบการผลิตผักกาดขาว ใส่ปุ๋ย 1 ครั้ง ๆ ละ 2 ลิตร 
รอบการผลิตสลัด ใส่ปุ๋ยครั้งแรก 2 ลิตร ส่วนครั้งต่อไปให้วัดค่า EC ถ้า ต่ ากว่า 2.0-2.4 ให้เติมครั้งละ 

300 มิลลิลิตร 
- การบันทึกข้อมูล 

1) สุ่มผลผลิตเก็บผลผลิตทั้งหมดพร้อมชั่งน้ าหนักในวันเก็บเกี่ยว  
2) น าผลผลิตที่สุ่มได้ วัดความสูงต้น และใบ แล้วชั่งน้ าหนักผลผลิตสด  
3) ส่งผลผลิตวิเคราะห์ค่าไนเตรทในผลผลิตสดในห้องปฏิบัติการ 

- เวลาและสถานที่ - ระยะเวลาด าเนินการ 2 ปี เริ่มต้น ปี 2559 และสิ้นสุดปี 2560 
- สถานที่ท าการทดลอง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 
 

9. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
ทดสอบสูตรธาตุอาหารและการลดปริมาณไนเตรทในการผลิตผกักาดขาว จังหวดัอุทัยธานี ด าเนินการ

ตั้งแต่ ปี 2559-2560 จ านวน 4 ฤดูการผลิต ดังนี้ 
ฤดูฝน ปี 2559 (15 สิงหาคม 2559 - 15 กันยายน 2559) 

ด าเนินการเพาะเมล็ดเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ย้ายปลูกวันที่ 23 สิงหาคม 2559 เก็บข้อมูลเมื่อ
วันที่ 15 กันยายน 2559 จากผลการทดลอง พบว่า  
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ความสูง พบว่า สูตรธาตุอาหารKMILT3 และสูตรธาตุอาหารKMITL3 ปรับลดไนเตรท 10 เปอร์เซ็นต์ 
ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยสูตรธาตุอาหาร KMILT3 และสูตรธาตุอาหารKMITL3 ปรับลดไนเตรท 10 
เปอร์เซ็นต์ มีค่าความสูงต้น 28.75 และ 28.91 เซนติเมตรตามล าดับ ส่วนความเข้มข้นของสูตรธาตุอาหาร
ก่อนการเก็บเกี่ยว 3 วัน ความเข้มข้นของสูตรธาตุอาหาร2/3 เท่า มีค่าความสูงต้นสูงสุด คือ 29.66 เซนติเมตร 
รองลงมาคือ น้ าเปล่า ความเข้มข้น 1/2 เท่า และ 1 เท่า โดยมีค่าความสูงต้น  28.13 28.13 และ 28.01 
เซนติเมตรตามล าดับ โดยทุกความเข้มข้นของสูตรธาตุอาหารไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ  

ความกว้างใบ พบว่า สูตรธาตุอาหาร KMILT3 และสูตรธาตุอาหาร KMITL3 ปรับลดไนเตรท 10 
เปอร์เซ็นต์ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยสูตรธาตุอาหาร KMILT3 และสูตรธาตุอาหาร KMITL3 ปรับลด
ไนเตรท 10 เปอร์เซ็นต์ มีค่าความกว้างใบ 13.02 และ 13.29 เซนติเมตรตามล าดับ ส่วนความเข้มข้นของสูตร
ธาตุอาหารก่อนการเก็บเก่ียว 3 วัน พบว่า ความเข้มข้นของสูตรธาตุอาหาร 2/3 เท่า มีค่าความกว้างใบสูงสุด 
คือ 13.47 เซนติเมตร รองลงมาคือ  ความเข้มข้น 1 เท่า  1/2 เท่า และ น้ าเปล่า โดยมคี่าความกว้างใบ 13.20 
13.13 และ 12.83 เซนติเมตรตามล าดับ โดยทุกความเข้มข้นของสูตรธาตุอาหารไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ  

ความยาวใบ พบว่า สูตรธาตุอาหาร KMILT3 และสูตรธาตุอาหาร KMITL3 ปรับลดไนเตรท 10 
เปอร์เซ็นต์ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยสูตรธาตุอาหาร KMILT3 และสูตรธาตุอาหาร KMITL3 ปรับลด
ไนเตรท 10 เปอร์เซ็นต์ มีค่าความยาวใบ 27.30 และ 27.85 เซนติเมตรตามล าดับ ส่วนความเข้มข้นของสูตร
ธาตุอาหารก่อนการเก็บเก่ียว 3 วัน พบว่า ความเข้มข้นของสูตรธาตุอาหาร 2/3 เท่า มีค่าความยาวใบสูงสุด 
คือ 28.29 เซนติเมตร รองลงมาคือ  น้ าเปล่า  ความเข้มข้น 1 เท่า และ 1/2 เท่า โดยมีค่าความยาวใบ 28.09 
27.11 และ 26.81 เซนติเมตรตามล าดับ โดยทุกความเข้มข้นของสูตรธาตุอาหารไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ  

น้ าหนักต้น พบว่า สูตรธาตุอาหาร KMILT3 มีน้ าหนักต้น 212 กรัมต่อต้น สูงกว่าสูตรธาตุอาหาร 
KMITL3 ปรับลดไนเตรท 10 เปอร์เซ็นต์ 170 กรัมต่อต้น โดยสูตรธาตุอาหาร KMILT3 มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับสูตรธาตุอาหาร KMITL3 ปรับลดไนเตรท 10 เปอร์เซ็นต์  ความเข้มข้นของสูตร
ธาตุอาหารก่อนการเก็บเก่ียว 3 วัน พบว่า ความเข้มข้นของสูตรธาตุอาหาร 1/2 เท่า มีค่าน้ าหนักต้นสูงสุด คือ 
257 กรัมต่อต้น รองลงมาคือ  น้ าเปล่า  ความเข้มข้น 2/3 เท่า และ 1 เท่า โดยมีน้ าหนักต้น 217  210 และ 
164 กรัมต่อต้นตามล าดับ โดยทุกความเข้มข้นของสูตรธาตุอาหารไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ  

น้ าหนักผลผลิต พบว่า สูตรธาตุอาหาร KMILT3 และสูตรธาตุอาหาร KMITL3 ปรับลดไนเตรท 10 
เปอร์เซ็นต์ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยสูตรธาตุอาหาร KMILT3 และสูตรธาตุอาหาร KMITL3 ปรับลด
ไนเตรท 10 เปอร์เซ็นต์ มีน้ าหนักผลผลิต 2.45 และ 2.47 กิโลกรัมต่อตารางเมตรตามล าดับ ส่วนความเข้มข้น
ของสูตรธาตุอาหารก่อนการเก็บเก่ียว 3 วัน พบว่า ความเข้มข้นของสูตรธาตุอาหาร 1 เท่า มีน้ าหนักผลผลิต
สูงสุด คือ 266 กิโลกรัมต่อตารางเมตร รองลงมาคือ  ความเข้มข้น 2/3 เท่า น้ าเปล่า และความเข้มข้น 1/2 
เท่า โดยมีค่าน้ าหนักผลผลิต 2.50  2.45 และ 2.36 กิโลกรัมต่อตารางเมตรตามล าดับ โดยทุกความเข้มข้นของ
สูตรธาตุอาหารไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ  

ค่าการน าไฟฟ้า (EC) ก่อนเก็บเก่ียวผลผลิต พบว่า สูตรธาตุอาหาร KMILT3 และสูตรธาตุอาหาร 
KMITL3 ปรับลดไนเตรท 10 เปอร์เซ็นต์ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยสูตรธาตุอาหาร KMILT3 และสูตร
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ธาตุอาหาร KMITL3 ปรับลดไนเตรท 10 เปอร์เซ็นต์ มีค่าการน าไฟฟ้า 2.03 และ 1.80 mS/cm ตามล าดับ 
ส่วนความเข้มข้นของสูตรธาตุอาหารก่อนการเก็บเกี่ยว 3 วนั พบว่า ความเข้มข้นของสูตรธาตุอาหาร 1 เท่า มี
ค่าการน าไฟฟ้า สูงสุด คือ 3.17 mS/cm รองลงมาคือ  ความเข้มข้น 2/3 เท่า  1/2 เท่า และ น้ าเปล่า  โดยมี
ค่าการน าไฟฟ้า 1.90  1.87 และ 0.72 mS/cm ตามล าดับ โดยความเข้มข้นของสูตรธาตุอาหาร 1 เท่า มี
ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับทุกความเข้มข้น 

ปริมาณไนเตรทในผักกาดขาว พบว่า สูตรธาตุอาหาร KMILT3 และสูตรธาตุอาหาร KMITL3 ปรับลด
ไนเตรท 10 เปอร์เซ็นต์ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ    โดยสูตรธาตุอาหาร KMILT3  และสูตรธาตุอาหาร 
KMITL3  ปรับลดไนเตรท 10 เปอร์เซ็นต์ มีปริมาณไนเตรท 1,874 และ 1,645 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมตามล าดับ 
ส่วนความเข้มข้นของสูตรธาตุอาหารก่อนการเก็บเกี่ยว 3 วัน พบว่า ความเข้มข้นของสูตรธาตุอาหาร 2/3 เท่า 
มีปริมาณไนเตรทสูงสุด คือ 2,131 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม รองลงมาคือ ความเข้มข้น 1 เท่า  1/2 เท่า และ
น้ าเปล่า โดยมีปริมาณไนเตรท 1,857 1,702 และ 1,346 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมตามล าดับ โดยทุกความเข้มข้น
ของสูตรธาตุอาหารไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
 
ฤดหูนาว ปี 2560 (20 ธันวาคม 2559 - 27 มกราคม 2560) 

เพาะเมล็ดเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 ย้ายปลูกวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เก็บข้อมูลเมื่อวันที่ 27 
มกราคม 2560 จากผลการทดลอง พบว่า  

ความสูงต้น พบว่า สูตรธาตุอาหาร KMILT3 และสูตรธาตุอาหาร KMITL3 ปรับลดไนเตรท 10 
เปอร์เซ็นต์ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยสูตรธาตุอาหาร KMILT3 และสูตรธาตุอาหาร KMITL3 ปรับลด
ไนเตรท 10 เปอร์เซ็นต์ มีค่าความสูงต้น 31.95 และ 31.71 เซนติเมตรตามล าดับ ส่วนความเข้มข้นของสูตร
ธาตุอาหารก่อนการเก็บเก่ียว 3 วัน ความเข้มข้นของสูตรธาตุอาหาร 1/2 เท่า มีค่าความสูงต้นสูงสุด คือ 33.28 
เซนติเมตร รองลงมาคือ น้ าเปล่า  ความเข้มข้น 2/3 เท่า 1 เท่า และน้ าเปล่า โดยมีค่าความสูงต้น 32.05 
31.66 และ 30.32 เซนติเมตรตามล าดับ โดยความเข้มข้นของสูตรธาตุอาหาร 1/2 เท่ามีความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญยิ่งทางสถิตกิับน้ าเปล่า  

ความกว้างใบ พบว่า สูตรธาตุอาหาร KMILT3 และสูตรธาตุอาหาร KMITL3 ปรับลดไนเตรท 10 
เปอร์เซ็นต์ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยสูตรธาตุอาหาร KMILT3 และสูตรธาตุอาหาร KMITL3 ปรับลด
ไนเตรท 10 เปอร์เซ็นต์ มีค่าความกว้างใบ 13.76 และ 13.40 เซนติเมตรตามล าดับ ส่วนความเข้มข้นของสูตร
ธาตุอาหารก่อนการเก็บเก่ียว 3 วัน พบว่า ความเข้มข้นของสูตรธาตุอาหาร 1 เท่า มีค่าความกว้างใบสูงสุด คือ 
13.98 เซนติเมตร รองลงมาคือ  ความเข้มข้น 1/2 เท่า  2/3 เท่า และ น้ าเปล่า โดยมีค่าความกว้างใบ 13.70 
13.66 และ 12.98 เซนติเมตรตามล าดับ โดยทุกความเข้มข้นของสูตรธาตุอาหารไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ  

ความยาวใบ พบว่า สูตรธาตุอาหาร KMILT3 และสูตรธาตุอาหาร KMITL3 ปรับลดไนเตรท 10 
เปอร์เซ็นต์ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยสูตรธาตุอาหาร KMILT3 และสูตรธาตุอาหาร KMITL3 ปรับลด
ไนเตรท 10 เปอร์เซ็นต์ มีค่าความยาวใบ 22.48 และ 21.90 เซนติเมตรตามล าดับ ส่วนความเข้มข้นของสูตร
ธาตุอาหารก่อนการเก็บเก่ียว 3 วัน พบว่า ความเข้มข้นของสูตรธาตุอาหาร 2/3 เท่า มีค่าความยาวใบสูงสุด 
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คือ 22.90 เซนติเมตร รองลงมาคือ  ความเข้มข้น 1/2 เท่า  1 เท่า และน้ าเปล่า  โดยมีค่าความยาวใบ 22.71  
22.53 และ 20.62 เซนติเมตรตามล าดับ โดยความเข้มข้นของสูตรธาตุอาหาร 2/3 เท่า มีความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติกับน้ าเปล่า  

น้ าหนักต้น พบว่า สูตรธาตุอาหาร KMILT3 และสูตรธาตุอาหาร KMITL3 ปรับลดไนเตรท 10 
เปอร์เซ็นต์ มีน้ าหนักต้นเท่ากัน คือ 233 กรัมต่อต้น ความเข้มข้นของสูตรธาตุอาหารก่อนการเก็บเกี่ยว 3 วัน 
พบว่า ความเข้มข้นของสูตรธาตุอาหาร 1 เท่า มีค่าน้ าหนักต้นสูงสุด คือ 243 กรัมต่อต้น รองลงมาคือ น้ าเปล่า 
ความเข้มข้น 1/2 เท่า และ 2/3 เท่า โดยมีน้ าหนักต้น 240 227 และ 223 กรัมต่อต้นตามล าดับ โดยทุกความ
เข้มข้นของสูตรธาตุอาหารไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 

น้ าหนักผลผลิต พบว่า สูตรธาตุอาหาร KMILT3 และสูตรธาตุอาหาร KMITL3 ปรับลดไนเตรท 10 
เปอร์เซน็ต์ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยสูตรธาตุอาหาร KMILT3 และสูตรธาตุอาหาร KMITL3 ปรับลด
ไนเตรท 10 เปอร์เซ็นต์ มีน้ าหนักผลผลิต 2.08 และ 1.96 กิโลกรัมต่อตารางเมตรตามล าดับ ส่วนความเข้มข้น
ของสูตรธาตุอาหารก่อนการเก็บเก่ียว 3 วัน พบว่า ความเข้มข้นของสูตรธาตุอาหาร 1/2 เท่า มีน้ าหนักผลผลิต
สูงสุด คือ 2.36 กิโลกรัมต่อตารางเมตร รองลงมาคือ ความเข้มข้น 1 เท่า  2/3 เท่า และน้ าเปล่า โดยมีน้ าหนัก
ผลผลิต 1.96  1.95 และ 1.81 กิโลกรัมต่อตารางเมตรตามล าดับ โดยความเข้มข้นของสูตรธาตุอาหาร 2/3 
เท่า มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับทุกความเข้มข้น 

ค่าการน าไฟฟ้า (EC) ก่อนเก็บเก่ียวผลผลิต พบว่า สูตรธาตุอาหาร KMILT3 และสูตรธาตุอาหาร 
KMITL3 ปรับลดไนเตรท 10 เปอร์เซ็นต์ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยสูตรธาตุอาหาร KMILT3 และสูตร
ธาตุอาหาร KMITL3 ปรับลดไนเตรท 10 เปอร์เซ็นต์ มีค่าการน าไฟฟ้า 1.33 และ 1.24 mS/cm ตามล าดับ 
ส่วนความเข้มข้นของสูตรธาตุอาหารก่อนการเก็บเกี่ยว 3 วนั พบว่า ความเข้มข้นของสูตรธาตุอาหาร 1 เท่า มี
ค่าการน าไฟฟ้า สูงสุด คือ 1.95 mS/cm รองลงมาคือ  ความเข้มข้น 2/3 เท่า  1/2 เท่า และ น้ าเปล่า  โดยมี
ค่าการน าไฟฟ้า 1.33  1.29 และ 0.58 mS/cm ตามล าดับ โดยความเข้มข้นของสูตรธาตุอาหาร 1 เท่า มี
ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับทุกความเข้มข้น 

ปริมาณไนเตรทในผักกาดขาว พบว่า สูตรธาตุอาหาร KMILT3 และสูตรธาตุอาหาร KMITL3 ปรับลด
ไนเตรท 10 เปอร์เซ็นต์  ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ   โดยสูตรธาตุอาหาร KMILT3  และสูตรธาตุอาหาร 
KMITL3 ปรับลดไนเตรท 10 เปอร์เซ็นต์ มีปริมาณไนเตรท 1,495 และ 1,638 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมตามล าดับ 
ส่วนความเข้มข้นของสูตรธาตุอาหารก่อนการเก็บเกี่ยว 3 วัน พบว่า ความเข้มข้นของสูตรธาตุอาหาร 2/3 เท่า 
มีปริมาณไนเตรทสูงสุด คือ 1,704 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม รองลงมาคือ ความเข้มข้น 1 เท่า  1/2 เท่า และ
น้ าเปล่า โดยมีปริมาณไนเตรท 1,698 1,494 และ 1,371 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมตามล าดับ โดยทุกความเข้มข้น
ของสูตรธาตุอาหารไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ  

 
 
 

ฤดรู้อน ปี 2560 (1 พฤษภาคม 2560 - 5  มิถุนายน 2560) 
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เพาะเมล็ดเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ย้ายปลูกวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เก็บข้อมูลเมื่อวันที่ 5  
มิถุนายน 2560 จากผลการทดลอง พบว่า  
 

ความสูงต้น พบว่า สูตรธาตุอาหาร KMILT3 และสูตรธาตุอาหาร KMITL3 ปรับลดไนเตรท 10 
เปอร์เซ็นต์ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยสูตรธาตุอาหาร KMILT3 และสูตรธาตุอาหาร KMITL3 ปรับลด
ไนเตรท 10 เปอร์เซ็นต์ มีค่าความสูงต้น 25.24 และ 25.88 เซนติเมตรตามล าดับ ส่วนความเข้มข้นของสูตร
ธาตุอาหารก่อนการเก็บเก่ียว 3 วัน ความเข้มข้นของสูตรธาตุอาหาร 2/3 เท่า มีค่าความสูงต้นสูงสุด คือ 26.40 
เซนติเมตร รองลงมาคือ ความเข้มข้น 1 เท่า  1/2 เท่า และน้ าเปล่า โดยมีค่าความสูงต้น 25.88 25.00 และ 
24.95 เซนติเมตรตามล าดับ โดยทุกความเข้มข้นของสูตรธาตุอาหารไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ  

ความกว้างใบ พบว่า สูตรธาตุอาหาร KMILT3 และสูตรธาตุอาหาร KMITL3 ปรับลดไนเตรท 10 
เปอร์เซ็นต์ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยสูตรธาตุอาหาร KMILT3 และสูตรธาตุอาหาร KMITL3 ปรับลด
ไนเตรท 10 เปอร์เซ็นต์ มีค่าความกว้างใบ 12.39 และ 12.78 เซนติเมตรตามล าดับ ส่วนความเข้มข้นของสูตร
ธาตุอาหารก่อนการเก็บเกี่ยว 3 วัน พบว่า ความเข้มข้นของสูตรธาตุอาหาร 2/3 เท่า มีค่าความกว้างใบสูงสุด 
คือ 13.10 เซนติเมตร รองลงมาคือ ความเข้มข้น 1 เท่า  น้ าเปล่า และ 1/2 เท่า โดยมีค่าความกว้างใบ 12.77 
12.27 และ 12.20 เซนติเมตรตามล าดับ โดยทุกความเข้มข้นของสูตรธาตุอาหารไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ  

ความยาวใบ พบว่า สูตรธาตุอาหาร KMILT3 และสูตรธาตุอาหาร KMITL3 ปรับลดไนเตรท 10 
เปอร์เซ็นต์ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยสูตรธาตุอาหาร KMILT3 และสูตรธาตุอาหาร KMITL3 ปรับลด
ไนเตรท 10 เปอร์เซ็นต์ มีค่าความยาวใบ 23.650 และ 24.28 เซนติเมตรตามล าดับ ส่วนความเข้มข้นของสูตร
ธาตุอาหารก่อนการเก็บเก่ียว 3 วัน พบว่า ความเข้มข้นของสูตรธาตุอาหาร 2/3 เท่า มีค่าความยาวใบสูงสุด 
คือ 24.77 เซนติเมตร รองลงมาคือ  ความเข้มข้น 1 เท่า 1/2 เท่า และน้ าเปล่า โดยมีค่าความยาวใบ 24.25 
23.45 และ 23.40 เซนติเมตรตามล าดับ โดยทุกความเข้มข้นของสูตรธาตุอาหารไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ  

น้ าหนักต้น พบว่า สูตรธาตุอาหาร KMILT3 และสูตรธาตุอาหาร KMITL3 ปรับลดไนเตรท 10 
เปอร์เซ็นต์ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยสูตรธาตุอาหาร KMILT3 และสูตรธาตุอาหาร KMITL3 ปรับลด
ไนเตรท 10 เปอร์เซ็นต์ มีน้ าหนักต้น 171 และ 163  กรัมต่อต้นตามล าดับ ความเข้มข้นของสูตรธาตุอาหาร
ก่อนการเก็บเกี่ยว 3 วัน พบวา่ ความเข้มข้นของสูตรธาตุอาหาร 2/3 เท่า มีค่าน้ าหนักต้นสูงสุด คือ 178 กรัม
ต่อต้น รองลงมาคือ  ความเข้มข้น 1/2 เท่า 1 เท่า และน้ าเปล่า  โดยมีน้ าหนักต้น 168  165 และ 157 กรัม
ต่อต้นตามล าดับ โดยทุกความเข้มข้นของสูตรธาตุอาหารไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 

น้ าหนักผลผลิต พบว่า สูตรธาตุอาหาร KMILT3 และสูตรธาตุอาหาร KMITL3 ปรับลดไนเตรท 10 
เปอร์เซ็นต์ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยสูตรธาตุอาหาร KMILT3 และสูตรธาตุอาหาร KMITL3 ปรับลด
ไนเตรท 10 เปอร์เซ็นต์ มีน้ าหนักผลผลิต 2.54 และ 2.45 กิโลกรัมต่อตารางเมตรตามล าดับ ส่วนความเข้มข้น
ของสูตรธาตุอาหารก่อนการเก็บเก่ียว 3 วัน พบว่า ความเข้มข้นของสูตรธาตุอาหาร 2/3 เท่า มีน้ าหนักผลผลิต
สูงสุด คือ 2.66 กิโลกรัมต่อตารางเมตร รองลงมาคือ  ความเข้มข้น 1/2 เท่า  1/2 เท่า และน้ าเปล่า  โดยมีค่า
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น้ าหนักผลผลิต 2.50 2.47 และ 2.36 กิโลกรัมต่อตารางเมตรตามล าดับ โดยทุกความเข้มข้นของสูตรธาตุ
อาหารไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ  

ค่าการน าไฟฟ้า (EC) ก่อนเก็บเก่ียวผลผลิต พบว่า สูตรธาตุอาหาร KMILT3 และสูตรธาตุอาหาร 
KMITL3 ปรับลดไนเตรท 10 เปอร์เซ็นต์ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยสูตรธาตุอาหาร KMILT3 และสูตร
ธาตุอาหาร KMITL3 ปรับลดไนเตรท 10 เปอร์เซ็นต์ มีค่าการน าไฟฟ้า 2.27 และ 2.60 mS/cm ตามล าดับ 
ส่วนความเข้มข้นของสูตรธาตุอาหารก่อนการเก็บเกี่ยว 3 วนั พบว่า ความเข้มข้นของสูตรธาตุอาหาร 1 เท่า มี
ค่าการน าไฟฟ้า สูงสุด คือ 2.82 mS/cm รองลงมาคือ  ความเข้มข้น 2/3 เท่า  1/2 เท่า และ น้ าเปล่า  โดยมี
ค่าการน าไฟฟ้า 2.65  2.29 และ 1.99 mS/cm ตามล าดับ โดยทุกความเข้มข้นของสูตรธาตุอาหารไม่มีความ
แตกต่างกันทางสถิติ 

 
ฤดูฝน ปี 2560 (15 มิถุนายน 2560 - 27 กรกฎาคม 2560) 

ด าเนินการเพาะเมล็ดเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ย้ายปลูกวันที่ 23 มิถุนายน 2560 เก็บข้อมูลเมื่อ
วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 จากผลการทดลอง พบว่า  

ความสูงต้น พบว่า สูตรธาตุอาหาร KMILT3 และสูตรธาตุอาหาร KMITL3 ปรับลดไนเตรท 10 
เปอร์เซ็นต์ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยสูตรธาตุอาหาร KMILT3 และสูตรธาตุอาหาร KMITL3 ปรับลด
ไนเตรท 10 เปอร์เซ็นต์ มีค่าความสูงต้น 34.35 และ 35.87 เซนติเมตรตามล าดับ ส่วนความเข้มข้นของสูตร
ธาตุอาหารก่อนการเก็บเก่ียว 3 วัน ความเข้มข้นของสูตรธาตุอาหาร 2/3 เท่า มีค่าความสูงต้นสูงสุด คือ 36.18 
เซนติเมตร รองลงมาคือ  น้ าเปล่า  ความเข้มข้น  1/2 เท่า และ 1 เท่า  โดยมีค่าความสูงต้น  35.21  34.92 
และ 34.14 เซนติเมตรตามล าดับ โดยทุกความเข้มข้นของสูตรธาตุอาหารไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ  

ความกว้างใบ พบว่า สูตรธาตุอาหาร KMILT3 และสูตรธาตุอาหาร KMITL3 ปรับลดไนเตรท 10 
เปอร์เซ็นต์ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยสูตรธาตุอาหาร KMILT3 และสูตรธาตุอาหาร KMITL3 ปรับลด
ไนเตรท 10 เปอร์เซ็นต์ มีค่าความกว้างใบ 13.92 และ 14.62 เซนติเมตรตามล าดับ ส่วนความเข้มข้นของสูตร
ธาตุอาหารก่อนการเก็บเก่ียว 3 วัน พบว่า ความเข้มข้นของสูตรธาตุอาหาร 2/3 เท่า มีค่าความกว้างใบสูงสุด 
คือ 15.11 เซนติเมตร รองลงมาคือ น้ าเปล่า  ความเข้มข้น 1/2  เท่า  และ 1เท่า โดยมีค่าความกว้างใบ 15.06  
14.19 และ 12.74 เซนติเมตรตามล าดับ โดยทุกความเข้มข้นของสูตรธาตุอาหารไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ  

ความยาวใบ พบว่า สูตรธาตุอาหาร KMILT3 และสูตรธาตุอาหาร KMITL3 ปรับลดไนเตรท 10 
เปอร์เซ็นต์ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยสูตรธาตุอาหาร KMILT3 และสูตรธาตุอาหาร KMITL3 ปรับลด
ไนเตรท 10 เปอร์เซ็นต์ มีค่าความยาวใบ 23.11 และ 24.85 เซนติเมตรตามล าดับ ส่วนความเข้มข้นของสูตร
ธาตุอาหารก่อนการเก็บเก่ียว 3 วัน พบว่า น้ าเปล่า มีค่าความยาวใบสูงสุด คือ 26.18 เซนติเมตร รองลงมาคือ  
ความเข้มข้น 1 เท่า 2/3 เท่า และ 1/2 เท่า โดยมีค่าความยาวใบ 25.32  24.38 และ 23.52 เซนติเมตร
ตามล าดับ โดยทุกความเข้มข้นของสูตรธาตุอาหารไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ  

น้ าหนักต้น พบว่า สูตรธาตุอาหาร KMILT3 และสูตรธาตุอาหาร KMITL3 ปรับลดไนเตรท 10 
เปอร์เซ็นต์ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยสูตรธาตุอาหาร KMILT3 และสูตรธาตุอาหาร KMITL3 ปรับลด
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ไนเตรท 10 เปอร์เซ็นต์ มีน้ าหนักต้น 268 และ 255 กรัมต่อต้นตามล าดับ ความเข้มข้นของสูตรธาตุอาหาร
ก่อนการเก็บเกี่ยว 3 วัน พบวา่ น้ าเปล่า มีค่าน้ าหนักต้นสูงสุด คือ 278 กรัมต่อต้น รองลงมาคือ  ความเข้มข้น 
1 เท่า 2/3 เท่า และ 1/2 เท่า โดยมีน้ าหนักต้น 272  254  และ 241 กรัมต่อต้นตามล าดับ โดยทุกความ
เข้มข้นของสูตรธาตุอาหารไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 

น้ าหนักผลผลิต พบว่า สูตรธาตุอาหาร KMILT3 และสูตรธาตุอาหาร KMITL3 ปรับลดไนเตรท 10 
เปอร์เซ็นต์ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยสูตรธาตุอาหาร KMILT3 และสูตรธาตุอาหาร KMITL3 ปรับลด
ไนเตรท 10 เปอร์เซ็นต์ มีน้ าหนักผลผลิต 2.89 และ 3.44 กิโลกรัมต่อตารางเมตรตามล าดับ ส่วนความเข้มข้น
ของสูตรธาตุอาหารก่อนการเก็บเก่ียว 3 วัน พบว่า ความเข้มข้นของสูตรธาตุอาหาร 2/3 เท่า มีน้ าหนักผลผลิต
สูงสุด คือ 3.44 กิโลกรัมต่อตารางเมตร รองลงมาคือ  ความเข้มข้น 1 เท่า น้ าเปล่า และ  ความเข้มข้น 1/2 
เท่า โดยมีค่าน้ าหนักผลผลิต 3.33  3.09 และ 2.81 กิโลกรัมต่อตารางเมตรตามล าดับ โดยทุกความเข้มข้นของ
สูตรธาตุอาหารไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ  

ค่าการน าไฟฟ้า (EC) ก่อนเก็บเก่ียวผลผลิต พบว่า สูตรธาตุอาหาร KMILT3 และสูตรธาตุอาหาร 
KMITL3 ปรับลดไนเตรท 10 เปอร์เซ็นต์ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยสูตรธาตุอาหาร KMILT3 และสูตร
ธาตุอาหาร KMITL3 ปรับลดไนเตรท 10 เปอร์เซ็นต์ มีค่าการน าไฟฟ้า 1.24 และ 1.16 mS/cm ตามล าดับ 
ส่วนความเข้มข้นของสูตรธาตุอาหารก่อนการเก็บเกี่ยว 3 วัน พบว่า น้ าเปล่า มีค่าการน าไฟฟ้าสูงสุด คือ 1.34 
mS/cm รองลงมาคือ ความเข้มข้น 2/3 เท่า  1/2 เท่า และ 1 เท่า โดยมีค่าการน าไฟฟ้า 1.22 1.14 และ 
1.08 mS/cm ตามล าดับ โดยทุกความเข้มข้นของสูตรธาตุอาหารไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 

ปริมาณไนเตรทในผักกาดขาว พบว่า สูตรธาตุอาหาร KMILT3 และสูตรธาตุอาหาร KMITL3 ปรับลด
ไนเตรท 10 เปอร์เซ็นต์ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยสูตรธาตุอาหาร KMILT3 และสูตรธาตุอาหาร 
KMITL3 ปรับลดไนเตรท 10 เปอร์เซ็นต์ มีปริมาณไนเตรท 4,718 และ 4,971 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมตามล าดับ 
ส่วนความเข้มข้นของสูตรธาตุอาหารก่อนการเก็บเกี่ยว 3 วัน พบว่า ความเข้มข้นของสูตรธาตุอาหาร 2/3 เท่า 
มีปริมาณไนเตรทสูงสุด คือ 4,996 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม รองลงมาคือ ความเข้มข้น 1/2 เท่า น้ าเปล่า และ 1/2 
เท่า  โดยมีปริมาณไนเตรท 4,890 4,851 และ 4,642 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมตามล าดับ โดยทุกความเข้มข้นของ
สูตรธาตุอาหารไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ  

จากการทดลองท้ัง 4 ฤดูการผลิต พบว่า  
- การปลูกผักกาดขาวโดยใช้สูตรธาตุอาหารKMITL3 ในฤดูฝน ปี 2559 สามารถเพ่ิมน้ าหนักต้นได้ แต่

ไม่เพ่ิมผลผลิตต่อพ้ืนที่ 
- การปลูกในฤดูหนาว (มกราคม 2560) โดยใช้ความเข้มข้นของสารละลาย 1/2 เท่า ก่อนเก็บเกี่ยว 3 

วันให้ผลผลิตสูงสุด แต่ไม่มีผลต่อปริมาณไนเตรทในผักกาดขาว 
- ในการผลิตทุกฤดูมีปริมาณไนเตรทต่ ากว่าค่ามาตรฐานที่ 2,500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ยกเว้นในฤดู

ฝน (กรกฎาคม 2560) ที่มีปริมาณไนเตรทสูงกว่าค่ามาตรฐาน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากหลายปัจจัย เช่น ในฤดูฝน
จะมีความเข้มแสงต่ าและไม่สม่ าเสมอ (ยงยุทธ, 2557) ส่วนการลดความเข้มข้นของสารละลายส าหรับ
ผักกาดขาวเห็นความแตกต่างไม่ชัดเจน 
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10. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ :  

สรุปผลการทดลอง 
1. ฤดูฝน ปี 2559 การใช้สูตรธาตุอาหารKMITL3 ให้น้ าหนักต้นแตกต่างกับสูตรธาตุอาหารKMITL3 

ลดไนเตรท 10%  ส่วนความเข้มข้นของสูตรสารละลายก่อนเก็บเกี่ยว 3 วัน มีค่าการน าไฟฟ้าแตกต่างกัน แต่
ไม่มีผลต่อปริมาณไนเตรทในผักกาดขาว โดยสูตรธาตุอาหารและความเข้มข้นของสูตรสารละลายก่อนเก็บเกี่ยว 
3 วันไม่มีความสัมพันธ์กัน 

2. ฤดูหนาว 2560  การใช้สูตรสารละลายทั้ง 2 สูตรไม่มีความแตกต่างกัน แต่ความเข้มข้นของสูตร
สารละลายก่อนเก็บเกี่ยว 3 วัน เป็นน้ าเปล่าท าให้ ความสูงต้น ความยาวใบ มีความแตกต่างกันกับการใช้สูตร
สารละลายความเข้มข้นต่างๆ แต่ค่าการน าไฟฟ้าก่อนเก็บเกี่ยวมีความแตกต่างกัน แต่ไม่มีผลต่อปริมาณไนเต
รทในผักกาดขาว โดยสูตรธาตุอาหารและความเข้มข้นของสูตรสารละลายก่อนเก็บเกี่ยว 3 วันไม่มี
ความสัมพันธ์กัน 

3. ฤดูร้อน ปี 2560 ผลของการใช้สูตรธาตุอาหารและความเข้มข้นของสารละลายก่อนเก็บเก่ียว 3 วัน 
ไม่มีผลต่อความสูงต้น ขนาดใบ น้ าหนักต้น น้ าหนักผลผลิต และค่าการน าไฟฟ้าก่อนเก็บเกี่ยว 

4. ฤดูฝน ปี 2560 ผลของการใช้สูตรธาตุอาหารและความเข้มข้นของสารละลายก่อนเก็บเกี่ยว 3 วัน 
ไม่มีผลต่อความสูงต้น ขนาดใบ น้ าหนักต้น น้ าหนักผลผลิต ค่าการน าไฟฟ้าก่อนเก็บเก่ียว และปริมาณไนเตรท
ในผักกาดขาว 

5. การปลูกผักกาดขาวแบบ DRFT ด้วยสูตรธาตุอาหารKMITL3 โดยไม่มีการปรับลดความเข้มข้นของ
สารละลายให้ผลผลิตที่มีปริมาณไนเตรทในผักกาดขาวไม่แตกต่างกับกรรมวิธีอ่ืน และไม่เกินค่ามาตรฐาน 

 
11. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ :  

1. เผยแพร่สู่เกษตรกรผู้ปลูกผักในระบบ Hydroponic แบบ DRFT  เพ่ือให้ค่าไนเตรทตกค้างไม่เกินค่า

มาตรฐาน 

2. เผยแพร่วิธีการปลูกผักกาดขาวในระบบ Hydroponic แบบ DRFT สู่เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป 
 

3. ค าขอบคุณ (ถ้ามี)  : - 
 

4. เอกสารอ้างอิง :  
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ช่ออ้อย กาฬภักดี. 2556. การศึกษาคุณภาพผักเบื้องต้น (กวางตุ้งและคะน้า) ในระบบการผลิตแบบใช้
สารละลายภายใต้โรงเรือน จังหวัดราชบุรี.เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการประจ าปี ๒๕๕๗
ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓, ๔ และ ๕ ระหว่างวันที่ ๑-๓ เมษายน ๒๕๕๗ โรงแรม
ระยองรีสอร์ท จังหวัดระยอง. หน้า ๖๘ – ๗๕. 

พรรณพิสุทธิ์ สันติภราดร. 2559. อันตรายจากสารไนเตรต-ไนไตรต์.  (ระบบออนไลน์) (อ้างถึงวันที่ 18 
สิงหาคม 2559) ที่มา : http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/326/
อันตรายจากสารไนเตรต-ไนไตรต์/ 

มนูญ ศิรินุพงศ์. 2544. การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน สู่การปฏิบัติในประเทศไทย. คณะวิทยาศาสตร์และ-
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. ปัตตานี.90 น. 

ยงยุทธ เจียมไชยศรี.2557. แนวทางการลดไนเตรทในผักไฮโดรโพนิกส์. (ระบบออนไลน์) (อ้างถึงวันที่ 
14 พฤษภาคม 2557) ที่มา :http://phutalay.blogspot.com/2013/05/blog-post.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 1 แสดงลักษณะผลผลติ และปรมิาณไนเตรทในผักกาดขาว เก็บเกี่ยวเมื่อวันท่ี 15 กันยายน 2559 
 

สิ่งทดลอง 
ความ 
สูงต้น 
(ซม.) 

ความ 
กว้างใบ 
(ซม.) 

ความ 
ยาวใบ 
(ซม.) 

EC 
(mS/cm) 

นน.ต้น 
(กก.) 

นน.ผลผลิต
(กก./ตรม.) 

Nitrate 
(มก./กก.) 

สูตรธาตุอาหาร (A)        

- KMITL3 28.75 13.02 27.30 2.03 212a 2.45 1,874 

- KMITL3-10%NO3 28,91 13.29 27.85 1.80 170b 2.47 1,645 

ความเข้มขน้ของสูตรสารละลายก่อนเก็บ3วัน (B)        

- ความเข้มข้น 1 เท่า 28.01 13.20 27.11 3.17a 169 2.66 1,857 



13 

- ความเข้มข้น 2/3 เท่า 29.66 13.47 28.29 1.90b 193 2.50 2,131 

- ความเข้มข้น 1/2 เท่า 28.13 12.83 26.81 1.87b 215 2.36 1,702 

- น้ าเปล่า (ความเข้มข้น 0 เท่า) 28.13 13.13 28.09 0.72c 187 2.45 1,346 

Interactions (AXB)        

- KMITL3+ความเขม้ข้น 1 เท่า 27.20 12.65 26.03 3.14 164 2.51 1,956 

- KMITL3+ความเขม้ข้น 2/3 เท่า 30.10 13.63 28.7 2.20 210 2.83 2,333 

- KMITL3+ความเขม้ข้น 1/2 เท่า 27.57 12.87 26.06 2.01 257 2.59 1,592 

- KMITL3+น้ าเปล่า 30.11 12.94 28.41 0.78 217 2.23 1,614 

- KMITL3-10%NO3+ความเข้มข้น 1 เท่า 28.82 13.75 28.18 3.20 173 2.42 1,759 

- KMITL3-10%NO3+ความเข้มข้น 2/3 เท่า 29.22 13.32 27.88 1.59 177 2.48 1,929 

- KMITL3-10%NO3+ความเข้มข้น 1/2 เท่า 28.69 12.78 27.57 1.73 173 2.41 1,812 

- KMITL3-10%NO3+น้ าเปล่า 28.92 13.31 27.76 0.69 157 2.49 1,078 

F-test (A) ns ns ns ns * ns ns 
F-test (B) ns ns ns ** ns ns ns 
F-test (AXB) ns ns ns ns ns ns ns 
C.V.(%) 10.94 6.65 10.73 28.47 20.16 26.63 40.21 
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ตารางที่ 2 แสดงลักษณะผลผลติ และปรมิาณไนเตรทในผักกาดขาว เก็บเกี่ยวเมื่อวันท่ี 27 มกราคม 2560 
 

สิ่งทดลอง 
ความ 
สูงต้น 
(ซม.) 

ความ 
กว้างใบ 
(ซม.) 

ความ 
ยาวใบ 
(ซม.) 

EC 
(mS/cm) 

นน.ต้น 
(กก.) 

นน.ผลผลิต
(กก./ตรม.) 

Nitrate 
(มก./กก.) 

สูตรธาตุอาหาร(A)        

- KMITL3 31.95 13.76 22.48 1.33 233 2.08 1,495 

- KMITL3-10%NO3 31.71 13.40 21.90 1.24 233 1.96 1,638 

ความเข้มขน้ของสารละลายก่อนเก็บ3วัน(B)        

- ความเข้มข้น 1 เท่า 31.66ab 13.98 22.53a 1.95a 243 1.96b 1,698 

- ความเข้มข้น 2/3 เท่า 32.05ab 13.66 22.90a 1.33b 223 1.95b 1,704 

- ความเข้มข้น 1/2 เท่า 33.28a 13.70 22.71a 1.29b 227 2.36a 1,494 

- น้ าเปล่า (ความเข้มข้น 0 เท่า) 30.32b 12.98 20.62b 0.58c 240 1.81b 1,371 

Interactions (AXB)        

- KMITL3+ความเขม้ข้น 1 เท่า 32.36 14.10 23.36 2.47 247 1.95 2.93 

- KMITL3+ความเขม้ข้น 2/3 เท่า 32.32 14.28 23.16 2.53 200 2.00 3.00 

- KMITL3+ความเขม้ข้น 1/2 เท่า 32.61 13.65 22.58 2.47 233 2.53 4.27 

- KMITL3+น้ าเปล่า 30.49 12.99 20.82 2.07 253 1.84 2.93 

- KMITL3-10%NO3+ความเข้มข้น 1 เท่า 30.95 13.87 21.70 2.00 240 1.97 3.20 

- KMITL3-10%NO3+ความเข้มข้น 2/3 เท่า 31.77 13.04 22.65 2.07 247 1.89 3.00 

- KMITL3-10%NO3+ความเข้มข้น 1/2 เท่า 33.95 13.75 22.83 2.67 220 2.19 3.40 

- KMITL3-10%NO3+น้ าเปล่า 30.15 12.96 20.42 2.40 227 1.79 2.73 

F-test (A) ns ns ns ns ns ns ns 
F-test (B) ** ns * ** ns ** ns 
F-test (AXB) ns ns ns ns ns ns ns 
C.V.(%) 3.42 4.45 5.46 20.16 18.72 10.62 33.47 
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ตารางที่ 3 แสดงลักษณะผลผลติ และปรมิาณไนเตรทในผักกาดขาว เก็บเกี่ยว เมื่อวันท่ี 4 มิถุนายน 2560 
 

สิ่งทดลอง 
ความ 
สูงต้น 
(ซม.) 

ความ
กว้างใบ 
(ซม.) 

ความ
ยาวใบ 
(ซม.) 

EC 
(mS/cm) 

นน.ต้น 
(กก.) 

นน.ผลผลิต
(กก./ตรม.) 

สูตรธาตุอาหาร(A)       

- KMITL3 25.24 12.39 23.65 2.27 171 2.54 

- KMITL3-10%NO3 25.88 12.78 24.28 2.60 163 2.45 

ความเข้มขน้ของสารละลายก่อนเก็บ3วัน(B)       

- ความเข้มข้น 1 เท่า 25.88 12.77 24.25 2.82 165 2.47 

- ความเข้มข้น 2/3 เท่า 26.40 13.10 24.77 2.65 178 2.66 

- ความเข้มข้น 1/2 เท่า 25.00 12.20 23.45 2.29 168 2.50 

- น้ าเปล่า (ความเข้มข้น 0 เท่า) 24.95 12.27 23.40 1.99 157 2.36 

Interactions (AXB)       

- KMITL3+ความเขม้ข้น 1 เท่า 26.43 13.10 24.70 2.82 170 2.51 

- KMITL3+ความเขม้ข้น 2/3 เท่า 27.20 13.00 25.57 2.39 190 2.83 

- KMITL3+ความเขม้ข้น 1/2 เท่า 24.63 12.03 23.17 2.07 177 2.59 

- KMITL3+น้ าเปล่า 22.70 11.43 21.17 1.79 147 2.23 

- KMITL3-10%NO3+ความเข้มข้น 1 เท่า 25.33 12.43 23.80 2.82 160 2.42 

- KMITL3-10%NO3+ความเข้มข้น 2/3 เท่า 25.60 13.20 23.97 2.91 167 2.48 

- KMITL3-10%NO3+ความเข้มข้น 1/2 เท่า 25.37 12.37 23.73 2.50 160 2.41 

- KMITL3-10%NO3+น้ าเปล่า 27.20 13.10 25.63 2.18 167 2.49 

F-test (A) ns ns ns ns ns ns 
F-test (B) ns ns ns ns ns ns 
F-test (AXB) ns ns ns ns ns ns 
C.V.(%) 9.89 9.99 10.46 14.95 11.79 11.61 
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ตารางที่ 4 แสดงลักษณะผลผลติ และปรมิาณไนเตรทในผักกาดขาว เก็บเกี่ยว เมื่อวันท่ี  27 กรกฎาคม 2560 
 

สิ่งทดลอง 
ความ 
สูงต้น 
(ซม.) 

ความ 
กว้างใบ 
(ซม.) 

ความ 
ยาวใบ 
(ซม.) 

EC 
(mS/cm) 

นน.
ต้น 

(กก.) 

นน.ผลผลิต
(กก./ตรม.) 

Nitrate 
(มก./กก.) 

สูตรธาตุอาหาร(A)        

- KMITL3 34.35 13.92 23.11 1.24 268 2.89 4,718 

- KMITL3-10%NO3 35.87 14.62 24.85 1.16 255 3.44 4,971 

ความเข้มขน้ของสารละลายก่อนเก็บ3วัน(B)        

- ความเข้มข้น 1 เท่า 34.14 12.74 25.32 1.08 272 3.33 4,642 

- ความเข้มข้น 2/3 เท่า 36.18 15.11 24.38 1.22 254 3.44 4,996 

- ความเข้มข้น 1/2 เท่า 34.92 14.19 23.52 1.14 241 2.81 4,890 

- น้ าเปล่า (ความเข้มข้น 0 เท่า) 35.21 15.06 26.18 1.34 278 3.09 4,851 

Interactions (AXB)        

- KMITL3+ความเขม้ข้น 1 เท่า 32.88 10.34 16.93 1.11 281 3.56 4,569 

- KMITL3+ความเขม้ข้น 2/3 เท่า 36.70 15.60 25.87 1.22 268 3.12 4,785 

- KMITL3+ความเขม้ข้น 1/2 เท่า 34.58 14.61 25.20 1.12 251 2.06 4,562 

- KMITL3+น้ าเปล่า 33.25 15.13 24.45 1.36 272 2.82 4,956 

- KMITL3-10%NO3+ความเข้มข้น 1 เท่า 35.40 15.13 25.32 1.06 264 3.09 4,715 

- KMITL3-10%NO3+ความเข้มข้น 2/3 เท่า 35.67 14.62 24.38 1.34 241 3.75 5,207 

- KMITL3-10%NO3+ความเข้มข้น 1/2 เท่า 35.25 13.77 23.52 1.17 232 3.56 5,218 

- KMITL3-10%NO3+น้ าเปล่า 37.17 14.98 26.18 1.19 285 3.35 4,747 

F-test (A) ns ns ns ns ns ns ns 
F-test (B) ns ns ns ns ns ns ns 
F-test (AXB) ns ns ns ns ns ns ns 
C.V.(%) 8.33 22.94 22.52 40.49 15.58 21.23 10.99 

 
 


	ช่ออ้อย กาฬภักดี. 2556. การศึกษาคุณภาพผักเบื้องต้น (กวางตุ้งและคะน้า) ในระบบการผลิตแบบใช้สารละลายภายใต้โรงเรือน จังหวัดราชบุรี.เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการประจำปี ๒๕๕๗สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓, ๔ และ ๕ ระหว่างวันที่ ๑-๓ เมษายน ๒๕๕๗ โรงแรมระยอ...

