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มะเขือเทศ
English; tomato, Spanish; tomate, French; tomate,

Italian; pomodoro, German; tomaten, Dutch; tomaat,

รศ.นิพนธ  ไชยมงคล

มะ เขือ เทศ Lycopersicon esculen tum  Mil l
Lycopersicon มาจากภาษากรีกหมายถึง wolf  peach   เชื่อวามี
ถิ่นกํ าเนิดอยูแถบชายฝงทะเลตะวันตกของทวีปอเมริกาใต แถบ
เปรู ชิล ีและอีเควเตอร  อยูใน Family, Solanaceae  หรือ night 
shade  และอยูในกลุม Solanaceous Vegetable มีโครโมโซม 2n 
= 24 ตระกลู Lycopersicon  ซึ่งเปนตระกูลที่เล็กมาก  มีเพียง 6 
species และ 2 subgenera หรือ section

สันฐานวิทยา
ลํ าตน(Stem)
มะเขือเทศสรางล ําตน  และระบบกิ่งกานที่แตกแขนง สลับกันเปนจํ านวนมาก ลํ าตนออนมีขน

ปกคลุม ลํ าตนแกมีลักษณะเปนเหลี่ยม ในระยะแรกของการเจริญ ลํ าตนต้ังตรงระยะหน่ึง ตอมาเม่ือ     ลํ า
ตนสูง 1-2 ฟุต จะทอดไปในแนวราบ

ในบางสายพันธุจะมีลํ าตนสั้น โดยจะเจริญทางดาน ลํ าตนระยะหนึ่ง ตอจากน้ันดอกจะเจริญตรง
สวนยอด ทํ าใหอัตราการเจริญหยุดชะงัก เรียกวา การเจริญแบบจํ ากัด หรือสายพันธุพุม
( determinate type) เปนพืชฤดูเดียว

บางสายพันธุจะมีลํ าตนทอดยาว การปลูกในสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมสามารถเจริญไดหลาย
ฤดู ดอกจะเจริญทางดานขาง   หางกันทุก  3  ขอ   เรียกวาการเจริญแบบไมจํ ากัด    สายพันธุทอดยอด
หรือ ขึ้นคาง ( indeterminate type)
ใบ (Leaf)

ใบเจริญสลับกันเปนแบบ odd-pinnately compound leaves (Muller,1940) เปนใบประกอบคอน
ขางใหญ บางพันธุมีใบยอยกวาง บางสายพันธุใบจะยาวและแคบ มีขนออนข้ึนบนใบ และมีตอม สาร
ระเหยที่ขน เมื่อถูกรบกวนจะปลดปลอยสารที่มีกลิ่นออกมา  สายพันธุสวนใหญ    ขอบใบเปนหยัก นอก
จากกลุม Lycopersicon esculentum L. var. gradiforium Bailey และ L.pimpinelliforium Mill

จํ านวนใบท่ีเจริญกอนท่ีชอดอกเจริญแตกตางกัน ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอม  และสายพันธุพันธุที่
ปลูกเปนการคาสวนใหญจะมีใบประมาณ 7 ใบ ตอจากน้ันจะปรากฏชอดอกเจริญหางกัน    3-5 ใบ



2

ราก(Root system)
ระบบรากมะเขือเทศเปนระบบรากแกวเจริญเติบโตไดเร็ว แขง็แรง    โดยทั่วไปรากแกว     จะ

ขาดในระหวางยายปลูก ท ําใหเกิดรากแขนง และรากพิเศษ (adventitious and fibrous roots) เปนจํ านวน
มาก ในสภาพแวดลอมที่เหมาะสม มะเขือเทศจะสรางรากแขนงพิเศษทีล่ ําตน ซึ่งจะชวยในการดูดอาหาร
ไปเลี้ยงตน

รากมะเขือเทศจะเจริญในแนวด่ิง ลึกลงไป 2-3 ฟุต    ตอจากน้ัน จะเจริญในแนวนอน 4-5 ฟุต 
หรือกลาวไดวา มีระบบรากกวาง 4-5 ฟุต และลึก 2-3 ฟุต
ชอดอก ( Truss or Inflorescence or Flower cluster)

ดอกมะเขือเทศจะอยูสลับกันในชอ เรียก raceme หรือ monochasialcyne ชอดอกสามารถแตกกิง่
มากกวาสองกิ่ง และการเจริญของก่ิงจะดํ าเนินตอไปจนกระท้ังดอกชอแรกบาน การเพ่ิมจํ านวนชอดอก
อาจจะทํ าไดโดยการใชอุณหภูมิต่ํ า สายพันธุโดยทั่วไปจะมีจํ านวน 4-5 ดอกตอชอ แตบางสายพันธุมีมาก
กวา โดยเฉพาะสายพันธุที่มีผลขนาดเล็ก

ในสภาพอากาศที่เหมาะสมชอดอกบางสายพันธุสามารถเจริญไดตลอดเวลา เรียกลักษณะชอ
ดอกแบบไมจํ ากัด (indeterminate ) บางสายพันธุมีจ ํานวนดอกตอชอมาก จนกระท้ังมีดอกเจริญบนยอด
ชอดอก ซึ่งจํ ากัดการเจริญของชอดอกเรียกชอดอกแบบจํ ากัด (determinate หรือ self running)
ดอก (Flower)

ดอกมะเขือเทศเปนแบบสมบูรณเพศ ( complete or perfect flower) ประกอบดวยกลีบเลี้ยง 
(calyx, sepal) สีเขียว  กลีบดอก (corolla, petals) สีเหลือง จํ านวน 5 - 6 กลีบ เกสรตัวผู (stamen) จํ านวน 
5 อัน อยูถัดจากกลีบรองดอก ลอมรอบเกสรตัวเมีย (style) ปกติกานเกสร  ตัวเมีย (pistill) จะอยูต่ํ ากวาถุง
หรืออับละอองเกสรตัวผู (anther) เพื่อที่จะรองรับละอองเกสร เม่ือถุงละอองเกสรเปด แตในบางกรณีที่
อุณหภูมิสูงมาก ท ําใหกานเกสรตัวเมียเจริญสูงกวาถุงละอองเกสร ท ําใหอัตราการผสมเกสรต่ํ า ปกติจะมี
การติดผลรอยละ 60 แตในกรณีที่เกสรตัวเมียยาวกวาเกสรตัวผูจะมีการติดผลเพียงรอยละ 16

ตาดอกมะเขือเทศจะเร่ิมพัฒนา 3-4 อาทิตยกอนปรากฏออกมา หรือ 10 วันถึง 3 อาทิตยหลังจาก
ที่ใบเลี้ยงกางออกเต็มที่

ในระยะน้ี อุณหภูมิ ความเขมและความยาวของแสง ปริมาณแรธาตุอาหารในบริเวณราก จะมี
อิทธพิลตอ จํ านวนดอกและผลผลิต
การผสมเกสร(pollination)

พันธุมะเขือเทศสวนใหญผสมตัวเอง (self pollination) ถุงหรืออับละอองเกสรเปดหลงัจากดอก
บาน 24-48 ช่ัวโมง เกสรตัวเมียพรอมที่จะผสมได กอนท่ีอับละอองเกสรเปด 1-2 วัน
ผล(Fruit)

ผลเปนแบบ berry สรางเมล็ดใน fleshy mesocarp  โดยเมล็ดจะเกิดขึ้นบน aplacenta อยูในโพรง 
(pocket or locule ) ผลประกอบดวยโพรง จํ านวน 2-15 locules
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 ผลมีลักษณะอวบ สด มีรูปราง ขนาด และส ี  แตกตางกันขึ้นอยูกับสายพันธุ   ผิวของมะเขือเทศ
จะไมมีสีผิว สวนผลสีชมพ ูหรือเหลือง เกิดจากสีของเน้ือ เชนผิวสีแดง เกิดจากเน้ือสีเหลืองเปนตน

ลักษณะรูปรางแตกตางกัน เชน กลม (globe) กลมแปน (oblate) กลมยาว (pear shape) หรือเปน
เหลี่ยม (square or blocky shape)
การจํ าแนกสายพันธุตามลักษณะของผล และการใชประโยชน
มะเขือเทศรับประทานสด (Table Tomato)

ผลขนาดใหญ มีโพรงในผลมาก รสชาติดี แตจะมีปญหาหลังการเก็บเกี่ยว เน่ืองจากเม่ือแปง
เปลี่ยนเปนนํ ้าตาล ผลจะน่ิมเร็ว ( 3-4 วัน ) ปจจุบันมีการปรับปรุงพันธุใหสามารถเก็บรักษาไดนาน
มะเขือเทศแปรรูป(Processing Tomato)

ชองในผลจะนอย ผลแข็ง ขบวนการเปลี่ยนแปงเปนนํ ้าตาลจะชา มี total soluble solid content
สูง   ใชสํ าหรับโรงงานแปรรูป เชน เน้ือมะเขือเทศเขมขน น้ํ ามะเขือเทศ ซอสมะเขือเทศ มะเขือเทศดอง
ทั้งผล เปนตน
มะเขือเทศผลเล็ก (Cherry Tomato)

มะเขือเทศผลเล็ก ชอดอกยาว มีจํ านวนผล 15-20 ผลตอชอ
เมล็ด(Seed)

เมล็ดมีลักษณะรูปไข แบน และมีขนขนาดเล็กปกคลุมอยู  ซึ่งแตกตางจากชนิดอื่น ๆ ในกลุม 
solanaceae มีขนาด 1  - 4 มิลลิเมตร จํ านวนเมล็ดตอผลประมาณ 150-300 เมล็ด หรือมากกวาขึ้นอยูกับ
สายพันธุ เมล็ดหนัก 10 กรัมมีจํ านวน 2,500-3,000 เมล็ด
           เมล็ดประกอบดวย ตนออน (embryo) ขนาดใหญเปนรูปวงแหวน ลอมรอบดวยอาหารสํ ารอง 
(endosperm) ในสภาพแวดลอมที่เหมาะสม สามารถรักษาความงอกไดหลายป

เมล็ดมีนํ้ ามันรอยละ 15 เม่ือสกัดน้ํ ามันออกมา จะมีสีเหลืองปนแดง มีกลิ่นฉุน เม่ือนํ าไปกลั่นจะ
ไดน้ํ ามันสีเหลืองสามารถนํ าไปประกอบอาหารได
การงอกของเมล็ด (Seed germination)

ในขณะที่เมล็ดเร่ิมงอก สวนแรกทีป่รากฏออกมาคือราก สีขาวเสนเล็ก ๆ โผลออกมาจากเปลอืก
หุมเมล็ด รากจะเจริญในแนวด่ิง สวนเจริญระหวางรากและใบเลี้ยง (plumule) จะงอและดัน plumular 
hook ขึ้นมาเหนือดิน เมื่อไดรับแสง plumular hook จะเจริญในแนวตรง ดันใบเล้ียงข้ึนมาเหนือดิน
สภาพแวดลอม

สภาพแวดลอม เชน อุณหภูมิ ความเขมของแสง ชวงแสง คารบอนไดออกไซด และการหมุน
เวียนของอากาศ มีอิทธิพลตอการเจริญเติบโตดานก่ิง   ใบ  ลํ าตน   และการเจริญของดอก ตลอดจนการ
ติดผล การพัฒนาและคุณภาพของผล มะเขือเทศอยูในกลุมท่ีตอบสนองตออุณหภูมิ ( Thermoperiodism ) 
Watt (1962)   พบวาการปลูกมะเขือเทศในอุณหภูมิแตกตางกัน  จะใหผลผลิต และคุณภาพแตกตางกัน 
โดยผลผลิตจะลดลงเมื่อมีอุณหภูมิสูงขึ้น การงอกของเมล็ดตองการอุณหภูมิระหวาง 20-21 o ซ    หรือ
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อุณหภูมิเฉล่ีย 25 o ซ อุณหภูมิต่ํ ากวาอุณหภูมิที่เหมาะสม จะท ําใหเมล็ดงอกชา  ในอุณหภูมิที่สูงเมล็ดจะ
งอกเร็ว แตตนกลาจะไมสมบูรณ
    ในระยะตนกลา ตองการอุณหภูมิกลางวัน 18.0-24.0 o ซ กลางคืน 16.0-18.0 o ซ หลังยายปลูก
หรือระยะเจริญเติบโต มะเขือเทศตองการอุณหภูมิ 20-30 o ซ
    ระยะการเจริญของดอกและผล ตองการอุณหภูมิกลางคืนประมาณ 13-18 o ซ
   ในระยะติดผลอุณหภูมิที่เหมาะสมคือกลางวัน 26.5 o ซ  อุณหภูมิกลางคืน 15-20 o ซ
ตารางที ่1 อุณหภูมิและการงอกของเมล็ดพนัธุมะเขือเทศ

อุณหภูมิ(  o ซ )และอัตราการงอก
วัน

10 15 20 25 30 35 40
6 0 0 84.4 91.2 90.0 0.2 0.6
12 0 3.0 91.8 92.8 94.6 1.2 0.6
20 60.0 53.8 92.4 93.2 95.5 1.4 0.6

ตารางที่ 2 อุณหภูมิที่เหมาะสมส ําหรับการงอกของเมล็ดและการเจริญของราก
การงอกของเมล็ด (  o ซ ) การเจริญของราก(  o ซ )
ตํ ่าสุด สูงสุด ตํ่ าสุด ปานกลาง สูงสุด
9-10 38 7-8 26 38

ในสภาพแวดลอมที่เหมาะสม ดอกชอแรกเจริญในขอท่ี 7 แตในกรณีที่อุณหภูมิสูงกวา    ดอกจะ
เจริญในขอที่สูงกวา ในสภาพที่มีความเขมของแสงตํ่ า จะท ําใหมีจํ านวนใบมาก ดอกเจริญชา  หรือความ
เขมของแสงต่ํ า อุณหภูมิสูงดอกเจริญในขอท่ี 18

นอกจากนี้อุณหภูมิจะมีอิทธิพลตอ ปริมาณไนโตรเจนในพืช โดยในสภาพอุณหภูมิสูง          สาร
ประกอบไนโตรเจนจะเปลี่ยนรูปเปนไนเตรทมาก ท ําใหปริมาณโปรตีนไนโตรเจนลดลง เปนผลใหพืช
แสดงอาการขาดไนโตรเจน ใบจะเปลี่ยนเปนสีเหลือง โปรตีนไนโตรเจน จํ าเปนส ําหรับการเจริญเติบโต
ของลํ าตน ใบ ชอดอก ชวยปองกันการรวงของดอก   การติดและการพัฒนาของผล
อิทธิพลของอุณหภูมิและการเจริญของชอดอก

พันธุที่ปลูกเปนการคาสวนใหญจะมีชอดอกเดี่ยว หรืออาจมีชอดอกแขนง หน่ึงหรือมากกวาสอง
กิ่ง การแตกกิ่งดอกแขนง จะขึ้นอยูกับอุณหภูม ิ ในระยะท่ีชอดอกเจริญ เม่ือมีอุณหภูมิต่ํ า ชอดอกจะแตก
แขนงมาก จากการทดลองใชอุณหภูมิตํ ่ากับตนออนมะเขือเทศ ระยะกอนมีใบจริง โดยใชอุณหภูมิ 11.1-
13.3 oซ เปนเวลา 10 วัน ในสภาพที่มีความเขมของแสงพอเพียงและ 3 อาทิตย ส ําหรับในสภาพที่มีความ
เขมของแสงต่ํ า หรือจนกระท้ังมีใบจริง 2 ใบ ตนกลาท่ีไดรับอุณหภูมิต่ํ า จะมีใบเลี้ยงขนาดใหญ ชอดอก
เจริญเร็ว ชอดอกท่ี1 และ 2 จะมีชอแขนงมากกวา ปกติเปนสองเทา เก็บเก่ียวเร็ว ผลผลิตสูง   การตอบ
สนองตออุณหภูมิต่ํ าจะขึ้นอยูกับสายพันธุ    เชน สายพันธุ Michigan-Ohio, Eureka Hybrid และ 
Nichiana จะตอบสนองตออุณหภูมิต่ํ าไดดี จํ านวนดอกตอชอจะเพิ่มสูงขึ้นทุกชอ
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การทดลองใชอุณหภูมิต่ํ า ตอระยะตาง ๆ ของการเจริญเติบโต พบวาการใหอุณหภูมิต่ํ าระยะตน
กลา จะมีอิทธพิลตอจํ านวนใบท่ีดอกแรกเจริญ สวนอุณหภูมิดินมีอิทธิพลตอจํ านวนดอก ในดอกชุดแรก

ตารางท่ี 3 อิทธิพลของระยะเวลาปลูกและอุณหภูมิตอการเจริญของดอก
จํ านวนใบกอนดอกชอแรก จํ านวนดอกชอแรกวันยายปลูก

15.6-18.3 o ซ 11.1-13.3 o ซ 15.6-18.3 o ซ 11.1-13.3 o ซ
9 ตุลาคม 7.5 6.0 6.2 11.7
30 ตุลาคม 9.3 6.4 5.4 6.8
2 ธันวาคม 9.4 7.0 5.2 7.3
6 มกราคม 7.7 7.0 6.5 10.6
3 กุมภาพันธ 7.1 6.2 6.5 12.4

ที่มา ; Wittwer & Honma, 1969, “ Green House Tomato “  Michigan State University Press.

ตารางท่ี 4 อิทธิพลของอุณหภูมิตอการเจริญของดอกพนัธุ Michigan-Ohio Hybrid และ Ohio WR-7
 Michigan-Ohio Hybrid  Ohio WR-7

ชอดอก
15.6-18.3 o ซ 11.1-13.3 o ซ 15.6-18.3 o ซ 11.1-13.3 o ซ

1 2.0 2.6 2.1 2.4
2 2.2 2.6 2.3 2.4
3 1.9 2.2 2.2 2.3
4 2.1 2.7 1.9 2.1
5 1.7 2.3 1.9 1.9
6 2.0 2.4 1.9 1.9

7/8 3.7 4.1 3.4 3.9

ที่มา ; Wittwer & Honma, 1969, “ Green House Tomato “  Michigan State University Press.
ตารางท่ี 5 อุณหภูมิที่เหมาะสมสํ าหรับการเจริญของมะเขือเทศ

 Low light (oซ )  High light (oซ )  with carbon dioxide(oซ )
night minimum 17 18 18
Day minimum 19 21 21
Ventilation 21 24 26

ในกรณีที่มีแสงเพียงพอ ถึงแมอุณหภูมิสูงเกิน 26 oซ  พืชจะไมเปนอันตราย
แตในกรณีที่สูงเกิน 29 oซ ชอดอกจะเปนอันตราย
อุณหภูมิดินไมควรต่ํ ากวา  14  oซ เนื่องจากพืชจะไมสามารถดูดธาตุอาหารได โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ฟอสฟอรัส ท ําใหพืชแสดงอาการขาดธาตุอาหาร
อุณหภูมิและการติดผล

อุณหภูมิมีอิทธิพลตอการติดและการพัฒนาของผล อุณหภูมิต่ํ ากวา 12.8 oซ และสูงกวา 32.2 oซ 
ละอองเกสรจะเปนหมัน   ไมสามารถงอกทอละอองเกสร ลงไปผสมไขในรังไขได
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Iwahori (1965) รายงานวา   จากการตรวจสอบความสามารถในการงอกทอละอองเกสร    ใน
อุณหภูมิแตกตางกัน โดยใช UV microscope พบวาในอุณหภูม ิ 17.0 oซ และใชเวลา 5 ช่ัวโมง ละออง
เกสร จะงอกทอละอองเกสรลงไปในกานเกสรตัวเมียไดถึง 98 % สวนในอุณหภูม ิ38 oซ    มีเพียง 30 %

ในสภาพอุณหภูมิที่ตํ ่ากวา 18.3 oซ อับละอองเกสรจะเปดชา อุณหภูมิสูงกวา 32.2 oซ อัตราการ
ติดผลต่ํ า อุณหภูมิที่เหมาะสมคือ 21.1 oซ

อุณหภูมิที่เหมาะส ําหรับการติดและพัฒนาของผลคือ อุณหภูมิกลางคืน 15-20 oซ  ในกรณีท่ีต่ํ า
กวา 13.0 oซ อัตราการติดผลต่ํ า
แสง (Light)

แสงเปนปจจัยที่ส ําคัญส ําหรับการเจริญเติบโตของพืช โดยทํ าหนาท่ีสรางอาหารเบ้ืองตน    (การ
สังเคราะหแสง/การสรางอาหาร)

ขบวนการสรางอาหาร (photosynthesis)  เริ่มจากการที่เม็ดสีเขียว (chlorophyll) ดูดพลังงานแสง
เขาไป และเปลี่ยนรูปเปนพลังงานเคม ี เพ่ือการสังเคราะห คารบอนไดออกไซดและน้ํ า ใหเปนอาหาร
เบื้องตน เชน คารโบไฮเดรท แปง และนํ้ าตาล

ในสภาพแวดลอมที่เหมาะสม เชน อุณหภูมิ แสง คารบอนไดออกไซด ธาตุอาหาร และนํ้ า     พืช
จะสามารถเจริญเติบโตไดดี

อัตราการสรางอาหาร (สังเคราะหแสง) ขึ้นอยูกับความเขมของแสง ในสภาพแวดลอมที่มีความ
เขมของแสงต่ํ า ท ําใหพืชสามารถสรางอาหารไดนอย ไมมีอาหารส ํารองพอเพียงส ําหรับการเจริญ     ของ
ดอก การติด และการพัฒนาของผล ท ําใหผลผลิตตํ ่า

พืชสรางอาหาร โดยมีคลอโรพลาสเปนโรงงาน  ในสภาพที่มีชวงกลางคืนสั้น กลางวันยาว พืช
จะสรางอาหารมาก และมีการใชอาหารนอย ท ําใหมีปริมาณอาหารในคลอโรพลาสสูง ซึ่งเมื่อมีปริมาณ
มากเกินไป จะท ําใหคลอโรพลาสแตก  ท ําใหเกิดอาการใบดางเปนจุดขาว

ชวงแสงที่เหมาะส ําหรับการเจริญ และผลผลิตมะเขือเทศอยูระหวาง 8-16 ช่ัวโมงตอวัน ในชวง
แสงไมเกิน 12 ช่ัวโมงตอวัน ชอดอกจะเจริญและติดผลเร็ว

คุณภาพแสง แสงสีนํ้ าเงินจะชวยใหมะเขือเทศมีขอสั้นกวาสีแดง
ตารางที่ 6 อิทธิพลของชวงแสงตอการเจริญของดอก (พันธุ Michigan-Ohio Hybrid)

ความเขมของแสง๖แรงเทียน)/จ ํานวนใบทีด่อกชอแรกเจริญชวงแสง(ชม/วัน)
750 1500 3000

9 8 7 5
12 8 7 6
18 9 8 6

ท่ีมา ; Wittwer & Honma, 1969, “ Green House Tomato “  Michigan State University Press.
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ตารางท่ี 7 อิทธิพลของแสงตอการสรางอาหาร
Compensation Point(Klux) Saturation Point(Klux) Degree of Assimilation

CO2 mg/100cm2/hour
- 70 31.7

ที่มา ; Hori (1969)

ปริมาณกรดแอสคอรบิคในผล จะขึ้นมีความสัมพันธกับความเขมของแสง โดยปริมาณจะเพิม่
ขึ้นตามความเขมของแสงที่สูงขึ้น
ความชื้นสัมพัทธ (Relative humidity)

ในกรณีที่มีความชื้นสัมพัทธตํ ่า พืชจะมีการคายนํ้ าสูงควรใหนํ้ า ระยะท่ีพืชเจริญเติบโต       และ
ระยะติดผล จะตองการความชื้นสัมพัทธชวงกลางวันสูง ในกรณีที่ความชื้นสัมพัทธสูงหรือตํ่ าเกินไป
โรคจะเขาท ําลายไดงาย ความชื้นสัมพัทธที่เหมาะส ําหรับการติดและเจริญของผลอยูระหวาง 60-70 %
ความชื้นสัมพัทธสูงกวา 70 % จะทํ าใหละอองเกสรมีความชื้นสูง จับยึดเกาะติดกันแนน ความชื้น
สัมพัทธตํ ่ากวา 50 % จะทํ าใหเมือกบนยอดเกสรตัวเมีย (stigma fluid) แหง ไมสามารถผสมเกสรได
คารบอนไดออกไซด (Carbon dioxide: CO2)

คารบอนไดออกไซด เปนวัตถุดิบ ที่สํ าคัญในการสรางอาหารเบื้องตน โดยพืชดูด CO2 จาก
อากาศ เขาไปรวมกับนํ ้าที่พืชดูดขึ้นมาจากดิน และมีแสงเปนพลังงานสังเคราะห เปนอาหารเบ้ืองตนของ
พืช

ปกติ CO2 ในอากาศ จะมีประมาณ 0.03 % หรือ  0.6 กรัมตอพ้ืนท่ี 1 คิวบิคเมตร   เมื่อมีปริมาณ
คารบอนไดออกไซดสูง พืชจะมีการสรางอาหารมาก ดังน้ันการเพิ่มปริมาณคารบอนได- ออกไซด 
สามารถชวยในการเจริญเติบโต และเพิ่มผลผลิตมะเขือเทศได เน่ืองจากจะทํ าใหตนกลาโตเร็ว ลํ าตนและ
ใบมีขนาดใหญกวาปกติ นอกจากน้ี จะมีอาหารสํ ารองส ําหรับการเจริญของดอกและผล โดยเพ่ิมจํ านวน
ผลตอชอ 5% และเพิ่มขนาดของผล 8-10 %

การเพิ่มคารบอนไดออกไซดในระยะการเจริญของชอดอก และการพัฒนาของผล จะใหผลดีกวา
ใหในระยะตนกลา

การเพิ่มคารบอนไดออกไซดในชวงที่มีความเขมของแสงต่ํ า สามารถเพิ่มจํ านวนผลตอชอสูง
กวาปกติ 6 เทา โดยในสภาพที่มีความเขมของแสงต่ํ า จะมีอัตราการติดผล 43 % สวนการเพิ่ม
คารบอนไดออกไซดจะมีอัตราการติดผล 98 %

ในสภาพอุณหภูมิตํ ่าและการถายเทอากาศไมด ีควรเพิ่ม CO2 เขมขน 1,000 ppm  สวนในสภาพอุณหภูมิสูง
ควรเพิ่ม 400 ppm
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ตารางที่ 8 อิทธิพลของคารบอนไดออกไซดตอผลผลิตมะเขือเทศ
ผลผลิต/เดือน (%)วันเก็บเก่ียว

ความเขมของแสงตํ่ า เพ่ิม CO2  1500 ppm
มีนาคม 0 2
เมษายน 11 21
พฤษภาคม 35 30
มิถุนายน 40 33
กรกฎาคม 14 14

ผลผลิตเฉล่ียตอตน(กก) 14.5 18.4
นํ้ าหนักเฉล่ียตอผล(กรัม) 5.4 6.4

การหมุนเวียนของอากาศ (Air movement)
การหมุนเวียนของอากาศในแนวราบ ชวยในการเจริญของพืช โดยชวยลดอุณหภูมิในเรือนโรง 

เคลื่อนยายความชื้นจากดานลาง ไปยังสวนตางๆ ของเรือนโรง เคลื่อนยายคารบอนไดออกไซดจากสวน
อ่ืนๆ ไปที่บริเวณใบ ชวยในการผสมเกสร ควรใชความเร็วของลม 1 เมตรตอวินาที ซึ่งจะท ําใหใบเคลื่อน
ไหวเพียงเล็กนอย การหมุนเวียนของลมในอัตราท่ีสม่ํ าเสมอ จะชวยในการเจริญเติบโต และเพิ่มผลผลิต
สายพันธุ

สายพันธุเปนปจจัยที่ส ําคัญในการปลูกผัก การคัดเลือกสายพันธุทีเหมาะสม เมล็ดพันธุมีคุณภาพ
สูง จะใหผลผลิตและคุณภาพสูง ดังนั้นกอนตัดสินใจเลือกพันธุปลูก ควรศึกษาขอมูลความตองการของ
ตลาดและคัดเลือกสายพันธุที่ด ีใหผลตอบแทนสูงที่สุด

พันธมะเขือเทศมีความแตกตางดานอายุเก็บเกี่ยว หรือต้ังแต 75 วันหลังยายปลูกจนกระทั้ง 110
วันขึ้นไป แตกตางดานลักษณะผล น้ํ าหนัก ส ีมะเขือเทศบางสายพันธุที่มีวิตามิน เอ สูง สามารถปองกัน
โรคมะเร็งได นอกจากนี้บางสายพันธุจะสามารถเก็บรักษาไดนานกวาปกต ิ10-20 วัน เชน พันธุ Elenor,
Lenor และ T1011 บางสายพันธุจะทนทานตอโรคใบหด เชน columbia, Rowpac, Pasco, Saladmaster
หรือตานทานตอโรคเห่ียวท่ีเกิดจากเช้ือแบคทีเรีย ซึ่งระบาดมากในดินที่มีสภาพกรดจัดและขาดความ
อุดมสมบูรณ เชน Tropic Boy, Tough Boy 93 เปนตน
การเลือกสายพันธุ
1. มีลักษณะ รูปทรง ส ีขนาด น้ํ าหนัก ตามความตองการของตลาด
2.  ปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมไดดี
3.  ผลผลิต คุณภาพสูง สมํ่ าเสมอ
4.  ทนทานตออาการผิดปกติ เชน ผลแตก ผลลาย กนเนา เปนตน
5.  ทนทานตอโรคและแมลง
6. เก็บรักษาไดนาน
7. ทนทานตอการขนสง
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ตารางท่ี  9 ลักษณะสายพันธุบางสายพันธุ
พันธุ การเจริญ

(วัน)
อายุเก็บเก่ียว น้ํ าหนัก(กรัม) สีไหล ทนทานตอ

อุณหภูมิสูง
ทนทานตอ
โรค

MAJESTA SD Medium 180-200 G VS F1,2/St/ Tm2
a/ V

TROPIC BOY ID Early 220 G VS F1,2-St-v
CHALLENGER ID Extra Early 130 G VS F1,2/N/

Tm2 a/V/B
TOUGH BOY 93
(Pink Fruited)

ID Medium Early 210 G VS F1, N, St,
Tm2 a/ V /B

COCO
(Cherry type
8-10 o Brix)

ID Early 20-25 G VS F1,N
Tm2 a

ลักษณะการเจริญ ID (Indeterminate), D (Determinate), SD (Semi-determinate)
ความทนทานตออุณหภูมิสูง  VS (Very strong)
ความทนทานตอโรค F1 (Fusarium race 1), F2 (Fusarium race 2), N (Nematode), Tm2 a/ (Tobacco
mosaic virus), ST (Stemphylium), V (Verticillium), B (Bacterial wilt)
สีของไหล G (Green), U (Uniform)
ดินและการเตรียมดิน

แรธาตุอาหารเปนสวนที่แตกสลายมาจากหิน สารอินทรียสะลายตัวมาจากซากพืชและสัตว ซึ่ง
อยูในระดับการเสื่อมสะลายในระดับตาง ๆ บางระดับอาจจะเสร็จสิ้นขบวนการเสื่อมสะลาย (humus)
บางระดับอาจอยูในขบวนการเสื่อมสะลาย (compost) ชนิดและปริมาณแรธาตุอาหารตลอดจนสาร
อินทรียท่ีประกอบอยูในดิน แสดงใหเห็นถึงคุณสมบัติทางเคมีของดิน  ซึ่งหมายถึงปริมาณของแรธาตุที่
จํ าเปนสํ าหรับการเจริญเติบโตของพืช และปฏิกิริยาความเปนกรด ดาง ของดิน ความสามารถในการนํ า
ธาตุอาหารขึ้นไปใชประโยชนของพืชขึ้นอยูกับคุณสมบัติทางเคม ีและคุณสมบัติทางกายภาพของดิน

เมื่อ inorganic salt   มีปริมาณเพียงเล็กนอย  เชน soluble mineral of soil  หรือ ปุยเคม ีที่ใสลงไป
ในน้ํ า จะเปลี่ยนรูปเปน electrically charge units เรียก ion  สวนของ ion ที่เปนขั้วบวกเรียก cation เชน
H+, K+, Ca++, Mg++, NH4+, Fe++, Mn++, Zn++ จะถูกดูดยึดโดยขั้วบนผิว  ของเม็ดดิน (microscopic
clay, and humus particles) Cation  จะมีปริมาณเพียงเล็กนอยในสารละลาย   ในดิน เม็ดดินเหนียว และ
ฮิวมัส จะเปนแหลงที่เก็บสะสมแรธาตุอาหารดังกลาว สวนแรธาตุอาหารท่ีมีข้ัวลบเรียก anion เชน NO3-,
HPO4- -, SO4--,และ Cl- จะพบในสารละลายของดินในปริมาณสูง ซึ่งจะสูญหายไปตามการไหลของนํ ้า
ไดงาย เม่ือสารละลายอาหารไหลผานราก พืชสามารถดูดสารละลายไปใชทั้งในรูปที่อยูระหวางเม็ดดิน
หรือที่ยึดไวตามผิวของเม็ดดิน (cation) สารละลายที่อยูในดินเปนแหลงอาหารพืชสวนใหญ แตเน่ืองจาก
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จะสูญเสียไดงายจึงจ ําเปนตองใชสวนท่ีเม็ดดินดูดยึดไว การเพิม่ธาตุอาหารในดินสามารถทํ าไดโดยการ
เพิ่มปุยอินทรียหรือปุยเคมี

พืชจะดูดธาตุอาหารในรูป ions โดยการแลกเปลี่ยนกับ ions อ่ืน ๆ เชน K+, NH4+, H+ ion จะ
ละลายในน้ํ าในดินหรือดูดยึดโดยเม็ดดินหรือการนํ า Ca++, Mg++ ไปใชประโยชน รากพชืจะปลอย
อะตอม H+ สองอะตอมออกมา เมือ่พชืดูดสารละลายทีจํ่ าเปนส ําหรับการเจริญเติบโต ท ําใหสารละลายใน
ดินและผิวของเม็ดดินมีปริมาณ H+ เพิ่มขึ้น ดังน้ันเม่ือพืชนํ า cation เชน ammonium nitrogen    ขึ้นไปใช
ในปริมาณที่สูงขึ้น ท ําใหดินมีสภาพเปนกรด ในทางตรงกันขามเมื่อพืชดูด anions เชน      ไนเตรท และ
ฟอสเฟตขึ้นไปใชมาก จะท ําใหดินมีกลุมไฮดรอกซิล (OH-) และ ไบคารบอรเนต (HBO3-) สูง ท ําใหดิน
เปนดาง

มะขือเทศสามารถเจริญไดดีในดินที่รวนซุย มีหนาดินลึก ระบายน้ํ าไดดี มีปริมาณอินทรียวัตถุ
1.5 % pH 6.0-6.5 pH ต่ํ ากวา 7.0  ดินจะมีสภาพเปนกรด และ pH สูงกวา 7.0 จะมีสภาพเปนดาง pH ของ
ดินมีอิทธิพลตอการนํ าธาตุอาหารขึ้นไปใชประโยชนของพืช ในดินท่ีเปนกรด (pH<7.0) จํ ากัดการน ํา
แคลเซียม และโมลิบดีนัมขึ้นไปใชประโยชน สวนในดินที่มีสภาพเปนดาง (pH >7.0) จํ ากัดการน ํา ธาตุ
เหล็ก แมงกานีส และสังกะส ีขึ้นไปใชประโยชน ธาตุอาหารสวนใหญ จะเปนประโยชนตอพืชในสภาพ
ดินเปนกลาง pH 6.0-7.0
การเพาะกลา

เมล็ด 10 กรัมมีประมาณ 3,000-3,500 เมล็ด
ตรวจสอบความงอกกอนเพาะ เพ่ือใชจํ านวนเมล็ดเพาะใหไดตนกลาตามจ ํานวนท่ีตองการ ชวย

ลดตนทุนการผลิต มะเขือเทศลูกผสมชั่วแรกในปจจุบันมีราคาสูง บางสายพันธุกิโลกรัมละ 124,000 บาท
เพาะในโรงเรือนที่มีมุงตาขายปองกันแมลงปากดูด พาหะของเช้ือไวรัส
วัสดุเพาะ เชน ปุยหมัก ปุยมูลไกเกา ขี้เถาแกลบ อัตราสวน 1:1:1
การใสปุยหมักหรือวัสดุเพาะที่อุมนํ้ าสูง การระบายน้ํ าไมดี ชองวางในวัสดุเพาะนอย ขาดอากาศ

ซึ่งจํ าเปนส ําหรับการเจริญ และการดูดธาตุอาหารของราก นอกจากนี้จะท ําใหวัสดุเพาะมีความชื้นสูงเกิน
ไป เปนสาเหตุใหรากชะงักการเจริญหรือเนา

ควรหยอดเมล็ดลึกประมาณ 1-2 เซนติเมตร กลบเมล็ด ใหนํ้ าผสมกับเซพวิน 85 เพ่ือปองกันมด  
กอนเมล็ดงอกควรใหน้ํ าสองเวลาคือ เชา -เยน็ หลังจากเมล็ดงอกควรใหนํ ้า 1-2 วันตอคร้ัง ข้ึนอยู
กับความชื้น  ยายตนกลาลงถุงชํ าเม่ือมีใบจริง 3-4 ใบ และยายลงปลูกเมื่อมีใบจริง 8-10 ใบ หรือมีอายุ 20-
25 วันหลังยายปลูก
ตารางที ่10 อุณหภูมิและการเจริญของตนกลา

ระยะการเจริญ ความเขมของแสง อุณหภูมิ ( o ซ)
กลางวัน กลางคืน

ระยะเร่ิมงอก ต่ํ า 24 24
สองอาทิตยหลังจากใบเลี้ยงคลี่ออก สูง 10-13 10-13
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ตนกลาท่ีผานอุณหภูมิต่ํ า แสง 9-12 ช่ัวโมง/วัน
ระยะที่ตนกลาเจริญ (กอนยายปลูก) พอเพียง 21 18

ในการยายครั้งแรก ควรตัดรากแกว เพ่ือใหรากแขนงและรากฝอยเจริญ ไมควรใหดินแตก
ควรฉีดพนสารเคมีปองกันโรคและแมลง ทุก 5-7 วัน พรอมทั้งฉีดพนปุยเคมีในรูปของปุยนํ้ า/

หรือปุยเกล็ด เชน ไบโฟลาน เปนตน
การตอกิ่ง

ในกรณีท่ีพบโรคเห่ียวระบาด เชน โรคเห่ียวท่ีเกิดจากเช้ือแบคท่ีเรีย (Bacterial wilt) และไม

สามารถหาสายพันธุตานทานได เนื่องจากสายพันธุที่ปลูกเพื่อการคาสวนใหญจะไมตานทานตอโรคนี้
ควรตอกิ่งกับสายพันธุที่ตานทานโรคดังกลาว
ตารางที ่11 การเตรียมดินปลูก

วิธีการ หมายเหตุ
ตรวจสอบ pH กอนเตรียมดิน
ใสปูนขาวและคลุกดินกอนปลูก ในกรณีท่ีมี pH ตํ ่า  3-4 อาทิตย กอนใสปุย
ใสปุยหมัก หรือ ปุยคอก เชน มูลไก อัตรา 1.0- 1.5
กิโลกรัมตอตารางเมตร

เพ่ือปรับปรุงคุณภาพของดิน เพ่ิมความอุดมสมบูรณ
ของดิน
ควรสงเสริมใหท ําปุยหมักใกลพ้ืนท่ีปลูก เพ่ือสะดวกใน
การขนสง และลดตนทุนการผลิต โดยปลูกพืชตระกูล
ถ่ัว เชน โสนอินเดีย ในฤดูแลงหรือฤดูฝน และทํ าเปน
ปุยพืชสดหรือตัดท ําปุยหมักผสมหญาหรือเศษพืชอื่น ๆ

ใสปุยเคมี 12-24-12 อัตรา 75-100 กิโลกรัมตอไร ใสกอนปลูกข้ึนอยูกับผลการวิเคราะหดิน และปริมาณ
ปุยอินทรียที่ใสลงไป

กมัถันผง 14-20 กิโลกรัมตอไร บนทีสู่งสวนใหญจะมีปญหาโรคเหี่ยวที่เกิดจากเชื้อ
ใสปุยเคมี 15-0-0 จํ านวน 10 กิโลกรัม/ไร หลังยายปลูก 7 วัน และอีกสองคร้ังคือเม่ือดอกชุดแรก

และชุดท่ีสามบาน
ใสปุยเคมี 13-13-21 จํ านวน 25 กิโลกรัม/ไร หลังยายปลูก 30 วัน
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การจัดการธาตุอาหาร
ตารางที ่12 ธาตุอาหารท่ีพืชตองการ

Atomic
Element

Symbol weight
Available from

Organic elements (from air and water)
Hyrogen H 1.00 H2O
Carbon C 12.00 CO2

Oxygen O 16.00 O2,H2O
Macronutrients (need in large quantities)
Nitrogen N 14.00 NO3-, NH4+
Potassium K 39.10 K+
Calcium Ca 40.08 Ca++
Magnesium Mg 24.32 Mg++
Phosphorus P 30.92 H2PO4-,HPO4-
Sulfur S 32.07 SO4- -
Micronutrients (need in small quantities)
Iron Fe 55.85 Fe+++,Fe++
Manganese Mn 54.94 Mn++
Copper Cu 63.54 Cu++,Cu+
Boron B 10.82 BO3- - -,B4O7- -
Zinc Zn 65.38 Zn++
Molybdenum Mo 95.95 MoM4++

อิทธิพลของธาตุอาหาร
ความสํ าเร็จของการปลูกพืชกินผลขึ้นอยูกับ ความสามารถของผูปลูกที่จะใหอาหารพืชอยาง สม

ดุล ระหวางการเจริญทางล ําตน  ใบ  และดอกผล  ในกรณีท่ีมีความสมดุลในการเจริญเติบโต  และผล
ผลิต สามารถสังเกตจาก ขนาดของลํ าตน ขนาดและสีของใบ จํ านวน และการเจริญของดอกผล          ผล
ผลิต หรือระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวผลผลิต จะขึ้นอยูกับสภาพแวดลอม และการจัดการนํ ้า ตลอดจน ปุย
เคมี เชน ชนิด ปริมาณ และระยะเวลา

สารอนินทรียอาจเปนสวนประกอบอยูในพืชในปริมาณที่คอนขางตํ่ า (รอยละ 1) แตชนิด
ปริมาณ และเวลาที่ใสปุยเคมีจะมีอิทธิพลตอการเจริญ และผลผลิตของมะเขือเทศอยางมาก โดยเฉพาะ
อยางยิง่การปลูกในเรือนโรง
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ตารางที่ 13 ปริมาณสารอาหารตอน้ํ าหนักแหงในตนมะเขือเทศที่สมบูรณ ปริมาณที่พืชแสดงอาการขาด
สารอาหารและปริมาณที่เปนพิษตอพืช (น้ํ าหนักแหงระหวาง 90-120 กรัม/กิโลกรัม หรือน้ํ าหนักสดเฉลี่ย
116 กรัมตอกิโลกรัม)

HealthyNutrient element
Range Mean

Deficiency Toxicity

Nitrogen(mol/kg)
total N
nitrate N

2.0-3.5
0.20-0.70

2.64 <1.7
<0.07

Phosphorus(mol/kg) 0.13-0.21 0.15 <0.07
Potassium(mol/kg) 0.7-1.5 0.97 <0.3
Magnesium(mol/kg) 0.15-0.35 0.28 <0.12-0.15
Calcium(mol/kg) 0.16-1.8 0.92 <0.17
Sulfur (mol/kg)
   total S
   sulphate S

0.3-1.0
0.2-0.8

0.55
0.45

<0.15

Boron (mmol/kg) 3-9 6.9 <2.7 >15
Copper(mol/kg) 0.16-0.25 0.20 <0.10
Iron(mmol/kg) 1.8-7.0 4.4 <1.4-1.8
Zinc(mmol/kg) 0.3-1.3 0.68 <0.3
Molybdenum(mmol/kg) 0.01-0.10 0.06 <0.002

ที่มา: Roorda van Eysinga,J.P.N.L.; Smilde,K. W. 1981.” Nutritional disorders in grasshouse
tomatoes, cucumbers, and lettuce”. Cent.Agric. Publ. and  Docum., Wageningen, The Netherlands. 130
pp.
ธาตุหลัก(Macronutrients)

มะเขือเทศตองการธาตุอาหารในปริมาณสงูโดยเฉพาะไนโตรเจน ฟอสฟอรัส  โพแทสเซียม
แคลเซียม แมกนีเซียม และซัลเฟอร
ไนโตรเจน (Nitrogen: N)

ไนโตรเจนมีความสํ าคัญตอการเจริญดานลํ าตน ใบ มากกวาผล การใสปุยไนโตรเจนในปริมาณ
ที่เหมาะสม จะชวยใหมีการเจริญทางดานล ําตน กิ่ง ใบมาก ซึ่งท ําใหมีใบส ําหรับสรางอาหารไดมาก นอก
จากน้ีจะชวยในการเจริญของดอก การติดและการพัฒนาของผล

ในกรณีท่ีมีไนโตรเจนและความเขมของแสงพอเพียง พืชจะเจริญเติบโตสมบูรณ ผลผลิตและคุณ
ภาพสูง ในทางตรงกันขาม ถาหากมีไนโตรเจนสูง ความเขมของแสงไมพอเพียง อัตราการเจริญทางลํ า
ตนสูง ทางล ําตนอวบใหญ ใบหนา สีเขียวเขม ใบสวนยอดมีขอบใบมวน ชอดอกใหญ ท ําใหไมมีอาหาร
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พอเพียงสํ าหรับการติด และการเจริญของผล อัตราการติดผลจะต่ํ า ผลสุกชาไสในผลเปนสีนํ ้าตาล ไมทน
ทานตอการเขาทํ าลายของโรค

มะเขือเทศที่ขาด ไนโตรเจน จะชะงักการเจริญเติบโต ตนมีขนาดเล็ก ชวงขอยาว  ยอดและหนอ
ขางชะงักการเจริญ ใบจะมีสีเขียวออน โดยเร่ิมจากขอบใบ ใบเล็ก มีเนื้อใบบาง ตอจากน้ันจะเปล่ียนเปน
สีเหลืองทั้งตน  เสนใบจะมีสีเหลืองปนเขียวและในกรณีที่รุนแรงจะเปลี่ยนเปนสีมวง

อาการครั้งแรกสังเกตไดที่ดานหลังใบ นอกจากนี้ล ําตนแข็ง เปลี่ยนเปนสีมวง กรณีที่มีขาดอยาง
รุนแรง จะเปลี่ยนเปนสีนํ ้าตาลและตายในที่สุด ดอกมีสีเหลืองออน น้ํ าตาลและรวง กรณีที่ติดผลได ผล
จะมีขนาดเลก็ ผลผลิตตํ ่า

ไนโตรเจนที่อยูในรูปแอมโมเนียมไนเตรทชวยใหพืชเจริญไดด ีผลผลิตสูง ปุยเคมีในรูปของ ไน
เตรท จะเหมาะสํ าหรับการเจริญของมะเขือเทศมากกวาในรูปแอมโมเน่ียม ในกรณีที่มีปริมาณ
แคลเซียมสูงหรือต่ํ าเกินไป แอมโมเนียมจะเปนพิษตอพืช

ไนเตรทไนโตรเจนจะชวยใหพชืมีความสามารถในการดูดน้ํ าขึ้นไปใชสูงและลดปริมาณ Free
amino acid

ในสภาพอุณหภูมิสูง พืชมีอัตราดูด ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมไปใชไดตํ่ า แตใน
สภาพอุณหภูมิต่ํ า อัตราการนํ าแอมโมเนียมขึ้นไปใชไดสูง

ปุยแอมโมเนียมซัลเฟต แอมโมเนียมไนเตรท หรือแคลเซียม แอมโมเนียมไนเตรท จะใหผลผลิต
และคณุภาพสูงกวาการใชไนโตรเจนในรูปอ่ืน ๆ

พืชจะสังเคราะหแอมโมเนียมที่ราก ถาหากใสในปริมาณมากเกินไป รากสังเคราะหไมทัน จะ
เคลื่อนยายขึ้นไปสะสมที่ใบ ในสภาพอุณหภูมิสูงจะละเหยจากใบ ท ําใหเกิดแผลเปนจุดเล็กๆ ระยะตอมา
จะขยายตัว หรือรวมกันเปนแผลใหญ เหลือเฉพาะเสนใบเปนสีเขียว

พืชที่เจริญปกติ ใบที ่ 5 จากยอดเม่ือคล่ีออกเต็มท่ี จะมีปริมาณไนโตรเจน 3.5-6.0 % N ของน้ํ า
หนักแหง

การแกไข ฉีดพนใบดวยยูเรีย อัตรา 2.5 กรัมตอน้ํ า 1 ลิตร ควรฉีดพนในระยะที่มีอุณหภูมิ    และ
ความเขมแสงตํ ่า และใหนํ ้าหลังฉีดพน
ฟอสฟอรัส (Phosphorus : P)

ถึงแมพืชจะตองการฟอสฟอรัสในปริมาณที่นอยกวาไนโตรเจน แตพืชจะตองการอยาง
สมํ่ าเสมอ ในระยะแรกฟอสฟอรัสจํ าเปนส ําหรับการเจริญของราก โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่ออุณหภูม ิในดิน
ต่ํ า นอกจากน้ีจะชวยในการเจริญเติบโตท้ังทางลํ าตน ใบ ดอก ผล ตลอดฤดูกาลปลูก ฟอสฟอรัสจะชวย
ในการดูดน้ํ าและแรธาตุอ่ืนๆ โดยเฉพาะในเขตรอนที่ไมมีการคลุมแปลงปลูก การใหนํ ้า                 ไม
สมํ่ าเสมอ

นอกจากนี้ชวยใหผลสุกเร็ว กรณีท่ีมีฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และไนโตรเจนพอเพียง  จะชวย 
เพิ่มคุณภาพของผลในดานส ีรสชาติ ผลแข็ง และเพิ่มวิตามิน ซี



15

เม็ดดินจะจับยึดฟอสฟอรัสไดดี  แตจะถูกชะลางหรือสูญเสียโดยงายในดิน peat และ soilless
media    ดังน้ันการปลูกพืชไรดินจะตองใสฟอสฟอรัสในปริมาณที่พอเพียงและสมํ่ าเสมอ

การใสปุยฟอสฟอรัสมากเกินไป จะจํ ากัดการน ําโบรอน และสังกะสีขึ้นไปใช ปุยฟอสฟอรัสที่
เหมาะสํ าหรับใชในการปลูกมะเขือเทศคือ Nitro phosphate หรือ Triple super  phosphate

พืชที่ขาดฟอสฟอรัส ในข้ันแรกแสดงอาการหยุดชะงักการเจริญเติบโต  ในกรณีท่ีรุนแรงพืชจะ
แคระแกรน ใบมีสีเขียวเขม ขนาดเล็ก หนา ใบออนสวนปลาย และระหวางเสนใบดานหลังใบ เปลี่ยน
เปนสีเทามวง ใบมวนลง รากชะงักการเจริญ อัตราการติดผลต่ํ าและผลสุกชา

ปกติฟอสฟอรัสไมเปนอันตรายตอพืช  ใบปกติจะมีปริมาณฟอสฟอรัสในเนื้อเยื่อ 0.4-1.25 %P
ของน้ํ าหนักแหงใบที ่5 จากยอดท่ีคล่ีออกเต็มท่ี

การแกไข ควรใสปุย triple superphosphate อัตรา 20 กรัมตอตารางเมตร หรือใชปุย mono
potassium phosphate ละลายนํ้ า 30-50 ppm P
โพแทสเซียม (Potassium: K)

โพแทสเซียมเปนธาตุอาหารที่เคลื่อนยายในพืชไดด ี พืชตองการในปริมาณที่สูง จํ าเปนส ําหรับ
การเจริญเติบโต และผลผลิต เน่ืองจากเปนธาตุหลัก  และมีขั้วบวก (cation) ท ําหนาที่สรางความสมดุล
กับกรดอินทรียที่อยูในเซลลซึ่งมีขั้วลบ และ anion อ่ืน ๆ เชน sulfate, chloride, และ nitrates. นอกจากน้ี
จะชวยกระตุนการท ํางานของ enzyme  ควบคุมการคายนํ ้า โดยการควบคุมการเปด ปดของปากใบ

ประสิทธิภาพของโพแทสเซียมขึ้นอยูกับความสัมพันธระหวางแรธาตุตาง ๆ  เชน ไนโตรเจน
และฟอสฟอรัส จะมีอิทธิพลตอการนํ าโพแทสเซียมไปใชประโยชนของพืช ท ําใหพืชขาดโพแทสเซียม
สวนแคลเซียมชวยในการนํ าโพแทสเซียมขึ้นไปใชประโยชน

โพแทสเซียมจํ าเปนส ําหรับการเจริญและผลผลติมะเขือเทศ โดยจะชวยท ําใหเน้ือเย่ือเหนียว  ลด
การคายน้ํ า เพ่ิมขนาดผล และทนทานตอการเขาท ําลายของโรค โดยสามารถลดความรุนแรงใน  การ
ระบาดของโรค early blight (Alternaria solani) leaf mold (Cladosporium fulvum) Stem rot (Diploclia
lycopersicon), และ root rot ( Botrytis cinerea)

นอกจากน้ี จะชวยควบคุมการท ํางานของปากใบ การล ําเลียงนํ ้า อาหารในพชื ชวยการทํ างาน
ของไนโตรเจน การสังเคราะหโปรตีน ตลอดจนควบคุมความเขมขนของสารเคมีในเซลล และการท ํางาน
ของน้ํ ายอย

ในกรณีที่ขาดแคลเซียม พืชจะแสดงอาการขาดโพแทสเซียม สวนแอมโมเนียมจะจํ ากัดการน ํา
โพแทสเซียมไปใชประโยชนอยางมาก การขาดโพแทสเซียมมีแนวโนมจะทํ าใหพืชขาดธาตุเหล็ก

ในกรณีที่พืชขาดโพแทสเซียมระยะเริ่มแรกจะแสดงอาการที่ใบแกกอน และขยายจากใบลางไป
ยังใบบนสุด พืชจะหยุดชะงักการเจริญ ชวงขอสั้น ใบขนาดเล็ก ขอบใบแกแหงงอมวนลง หลังจากนั้น
แผลขยายไปยังเนื้อเยื่อที่อยูระหวางเสนใบและเขาสูสวนกลางของใบ ผลนิ่ม ผิวแตกขรุขระหรือรวง เม็ด
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สีแดงที่ผิวไมเจริญ นอกจากนี้ท ําใหเนื้อของผลฟาม มีเน้ือดานแข็งสีน้ํ าตาล ขาว หรือเทา สีผลไม
สมํ ่าเสมอ ผลนิ่ม ผลรวงกอนสุก

ดินทั่วไปจะมีปริมาณโพแทสเซียมคอนขางพอเพียง ส ําหรับการเจริญของพืช นอกจากในดิน
ทราย แตในการปลูกพืชไรดิน พืชจะแสดงอาการขาดทันท ีเมื่อไดรับธาตุดังกลาวไมเพียงพอ

การใสโพแทสเซียมสูง จะไมเปนอันตรายตอพืช แตจะเปนสาเหตุใหพืชขาดธาตุอ่ืน เชน
แคลเซียม  แมกนีเซียม  เหล็ก  เปนตน

ใบพืชที่สมบูรณจะมีปริมาณโพแทสเซียม 4.0-7.0% K ของน้ํ าหนักแหงของใบที ่5 จากยอดที่คลี่
ออกเต็มที่

การแกไข ใสปุยโพแทสเซียมกอนปลูกอัตรา 80 กรัมตอตารางเมตร หรือฉีดพนในอัตรา 20 กรัม
ตอน้ํ า 1 ลิตร ขอควรระวัง พืชไมสามารถนํ าโพแทสเซียมที่ใหโดยการฉีดพนไปใชไดทั้งหมด
แคลเซียม (Calcium: Ca)

แคลเซียมเคลื่อนยายในพืชทางทอนํ้ า และบางสวนจะเคลื่อนยายจากใบแกไปยังใบออน แตจะมี
ปริมาณที่นอยมาก ดังนั้นเมื่อพืชไดรับแคลเซียมตํ ่า จะแสดงอาการขาดธาตุอาหารท่ียอดออน
แคลเซียมจะมีความส ําคัญตอโครงสราง และความแข็งแรงของ cell membranes และความสมบูรณแข็ง
แรงของ cell wall
อาการขาดธาตุอาหาร ตนเปราะหักงาย ตาดอกเหลือง ตาย สวนของยอดของล ําตน จะพบแผลจุดสีนํ ้า
ตาล ขอบใบออนมีจุดสีน้ํ าตาล เสนใบสีเขียว สวนยอดเปลี่ยนเปนสีนํ้ าตาลแหง  พืชชะงักการเจริญ ชวง
ขอในสวนยอดสั้น ใบออนมีขนาดเลก็ ปลายใบมวนขึ้น ในใบแกปลายใบมวนลง ในกรณีท่ีรุนแรงใบ
ออนกรอบและรวง ดอกรวง ยอดออนแหงตาย รากไมสมบูรณ สั้นและใหญกวาปกต ิ  รากเปลี่ยนเปนสี
น้ํ าตาล และมีรากฝอยนอย ผลแสดงอาการกนเนา

พืชที่แสดงอาการขาดแคลเซียมจะมีปริมาณ < 0.08 % Ca ในดินที่มีการพังทะลาย จะขาด
แคลเซียม นอกจากน้ีในดิน peat ที่ไมใสปูนขาว และในการปลูกพืชไรดินที่มีแคลเซียมไมพอเพียง     พืช
จะแสดงอาการขาดธาตุน้ี หรือการใสโพแทสเซียมในอัตราสูง จะจํ ากัดการน ําแคลเซียมขึ้นไปใชของพืช

ใบพืชที่สมบูรณ จะประกอบดวยแคลเซียม 1.2-4.0 % Ca ของน้ํ าหนักแหงใบที ่5 จากยอด    ที่
คล่ีออกเต็มท่ี

การแกไขควรฉีดพนดวยแคลเซียมไนเตรท อัตรา 2-7 กรัมตอน้ํ า 1 ลิตร
ขอควรระวัง จะตองฉีดพนในขณะที่มีอุณหภูมิและความเขมของแสงตํ ่า

แมกนีเซียม (Magnesium: Mg)
ธาตุนี้เปนสวนประกอบที่สํ าคัญของเม็ดสีเขียว (chlorophyll) ดังนั้นการขาดแมกนีเซียม จะท ํา

ใหพืชขาดเม็ดสีเขียว ใบพืชหงิกเปนคลื่น ใบดาง และแผลจุดสีนํ้ าตาลที่ใบแกดานลาง ในระยะแรกที่
ปลายใบจะพบจุดสีเหลืองระหวางเสนใบ โดยเสนใบมีสีเขียว ถึงแมจะแสดงอาการรุนแรง หลังจากนั้น
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แผลเปลี่ยนเปนสีนํ ้าตาลออน แตขอบใบคงมีสีเขียว โดยเริ่มจากใบแกและเมื่อขาดธาตุอาหารมากจะ
ระบาดถงึใบออน

การปลูกในดินสาเหตุของการขาดแมกนีเซียมเกิดจากพืชไมไดเกิดจากดินอาจจะเนื่องจากการใส
ธาตุอาหารบางชนิดหลังปลูกในอัตราที่สูงเกินไป เชน โพแทสเซียม แคลเซียม (จากการใสปูนขาวมาก
เกินไป) แอมโมเนียม หรือดินเปนกรด ในสภาพดังกลาวพืชจะไมสามารถดูดแมกนีเซียมขึ้นไปใช
ประโยชนไดเพียงพอ ดังนั้นพืชจะเคลื่อนยายแมกนีเซียมจากใบแกไปยังใบออน

ในการปลูกพืชไรดินพืชจะแสดงอาการขาดธาตุดังกลาวเมื่อมีระดับความเขมขนลดลงจากระดับ
ความเขมขนที่เหมาะสม  หรือขาดความสมดุลระหวางปุย K+, Ca++, NH4++, H+,

พืชที่ไดรับแมกนีเซียมมากเกินไปจะแสดงอาการใบดาง สวนที่มีสีเขียวจะเปลี่ยนเปนสีเขียวเขม
สวนใหญจะเกิดในการปลูกพืชในสารละลายที่มีแมกนีเซียมในปริมาณที่สูงมาก

พืชที่ปกติจะมีปริมาณแมกนีเซียม 0.4-1.0 % Mg  ของน้ํ าหนักแหงใบที ่5 จากยอดท่ีคล่ีออกเต็ม
ที่

การแกไข ฉีดพนดวยแมกนีเซียมซัลเฟต อัตรา 20 กรัมตอน้ํ า 1 ลิตร ขอควรระวัง จะตองฉีดพน
ในขณะที่มีอุณหภูมิและความเขมของแสงตํ ่า วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดคือใหทางดิน
ซัลเฟอร (Sulfur: S)

พืชจะไดรับธาตุนี้อยางเพียงพอ เนื่องจากประกอบอยูในปุยเคมีหลายชนิด และอยูในอากาศ   ที่
เกิดมลภาวะ แตกรณีที่มีมากเกินไป จะจํ ากัดการน ําโมลิบดีนัมไปใชประโยชนของพืช ในการปลูกพืชไร
ดิน เมื่อพืชไดรับซัลเฟอรมากเกินไป จะท ําใหเกิดแผลขรุขระระหวางเสนใบ

อาการขาดซัลเฟอร ลํ าตน เสนใบ และยอดออนจะเปลี่ยนเปนสีมวง ใบยอดเปลี่ยนเปนสีเหลือง
ในกรณีที่ขาดรุนแรงใบพืชจะเปนคลื่นคลายใบหด โดยจะแสดงอาการขาดเม่ือมีปริมาณ < 0.25%  ของ
น้ํ าหนักแหงใบที ่5 จากยอดท่ีคล่ีออกเต็มท่ี

พืชที่ปกติจะมีปริมาณซัลเฟอร 0.96-3.20 %S   ของน้ํ าหนักแหงใบที ่5 จากยอดท่ีคล่ีออก   เต็มท่ี
หรือเฉล่ีย 1.0-1.6%
ธาตุรอง (Micronutrients)

มะเขือเทศตองการธาตุรองดังตอไปนี้ในปริมาณที่ตํ ่า คือ iron, manganese, copper, boron, zinc,
molybdenum, and chloride.
เหล็ก (Iron: Fe)

พืชตองการธาตุเหล็กเพื่อชวยในการสรางเม็ดสีเขียว (chlorophyll) ธาตุนี้จะไมเคลื่อนยาย    ใน
พืช ลักษณะการขาดธาตุอาหารจะคลายกับอาการการขาดแมกนีเซียม  แตจะเกิดข้ึนกับใบออน    ซึ่ง
แสดงอาการขาดเม็ดสีเขียวและคลี่ออกอยางรวดเร็ว อาการในขั้นแรกสังเกตจากใบออนดานลางม ี  สี
เหลืองปนเขียว หรือเหลืองแตเสนใบมีสีเขียว   เม่ือถึงข้ันรุนแรงจะ เริ่มจากเสนใบขนาดเล็กเปลี่ยนเปน
สีเหลืองหรือขาว หนอหยุดชะงักการเจริญ ใบเปลี่ยนเปนสีเหลือง
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สาเหตุของการขาดธาตุนี้เนื่องจากวัสดุปลูกมี pH สูง  มีปริมาณแมงกานีสสูง  ออกซิเจนไมพอ
เพียง  รากไมสมบูรณ รากตายหรือน้ํ าขัง ควรเพ่ิมปริมาณออกซิเจนบริเวณราก โดยปรับอัตราสวนผสม
ของวัสดุปลูกใหนํ ้าในปริมาณที่เหมาะสม   เพิ่มปริมาณออกซิเจนในสารละลาย ควบคุมใหพืชมีอัตรา
การคายนํ้ าที่เหมาะสม

การใสธาตุนี้มากเกินไป พืชจะแสดงอาการคลายกับอาการขาดแมกนีเซียม
พืชที่สมบูรณจะมีปริมาณ Fe ในเน้ือเย่ือพืชประมาณ 100-800 ppm ของน้ํ าหนักแหงของใบ   ที่

5 จากยอดและคล่ีออกเต็มท่ีหรือเฉล่ีย 80-200 ppm
ใสปุย  Fe ในรูปของ iron salt หรือ iron chelates ทางดิน(Fe-EDDHA อัตรา 5-10 กรัมตอตาราง

เมตร   หรือ Fe-DPTA อัตรา 12-20 กรัมตอตารางเมตร)  หรือฉีดพนทางใบโดยใช Fe-EDTA เขมขน 0.2
กรัมตอน้ํ า 1 ลิตร iron chelates เม่ือใชในความเขมขนสูงจะเปนอันตรายตอพืช ไมควรใชสูงกวาค ําแนะ
นํ าโดยเฉพาะอยางยิ่งการฉีดพนทางใบ

ขอควรระวัง ฉีดพนในขณะที่มีอุณหภูมิและความเขมของแสงตํ ่า ควรฉีดพนทางใบ   อยาให
โดนบริเวณโคนตน เน่ืองจากอาจทํ าใหเกิดอาการโคนเนาได

การเพิ่มอากาศหรือชองวางในวัสดุปลูก เพ่ือใหมีการหมุนเวียนของอากาศไดดี เปนแนวทางแก
ไขอาการขาดธาตุนี้
แมงกานีส (Manganese: Mn)

พืชตองการแมงกานีสในปริมาณที่นอยมาก เพื่อชวยในการท ํางานของ enzymes ชวยในการ
สังเคราะหแสง ชวยสรางออกซินในพืช ในกรณีที่ขาดแมงกานีส hydrogen peroxide จะสะสมในใบพืช
เมื่อมีความเขมขนสูง จะเปนอันตรายตอพืช   ธาตุนี้จะไมเคลื่อนยายในพืช ปกติจะสะสมในใบลาง

ลักษณะอาการขาดธาตุอาหารจะคลายกับอาการขาด Fe โดยจะแสดงออกในใบ หรือหนอใหม
เนื้อเยื่อขอบใบและระหวางเสนใบ จะเปลี่ยนจากสีเขียวออน เปนสีเขียวปนเหลือง และเปนสีเหลือง
เชนเดียวกับการขาด Fe แตที่แตกตางกันคือเสนใบพืชที่ขาด Fe ยังคงมีสีเขียว แตอาการขาดแมงกานีส
เสนใบจะมีแผลจุดลึกสีขาว

ในระยะที่รุนแรงใบจะเปลี่ยนเปนสีเหลือง และมีแผลจุดสีขาวระหวางเสนใบ จะเกิดขึ้นมากใน
ดินเหนียวและดินพีทที่ใสปูนขาวมาก   หรือในสารละลายที่ขาดแมงกานีส

อาการที่พืชแสดงเมื่อไดรับแมงกานีสสูงเกินไป จะปรากฎสีเขียวออนหรือเหลืองบริเวณระหวาง
เสนใบ โดยแสดงอาการในใบแกกอน หลังจากนั้นเสนใบจะเปลี่ยนเปนสีนํ ้าตาลแดง และมีแผลจุดสีมวง
บริเวณล ําตน ยอดออน และเสนใบดานลางของใบ พบมากในพืชที่ปลูกในวัสดุปลูกที่อบดวยไอนํ ้า ใน
อุณหภูมิสูงใชระยะเวลานาน  และไมสามารถระบายนํ ้าท่ีอยูในดินออกได โดยเฉพาะในดินท่ีเปนกรด

ปริมาณที่เหมาะสมในใบออนประมาณ 50-200 ppm และในใบแก 100-400 ppm
การแกไขฉีดพนดวยแมงกานีสซัลเฟต เขมขน 1.5 -10 กรัมตอน้ํ า 1 ลิตร ในเครื่องพนสารละลาย

ที่มีแรงดันสูงและตํ ่าตามล ําดับ
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ในสารละลายที่ใชปลูกพืช ควรมีความเขมขน 0.05 ppm การปลูกโดยใชดินควรใส แมงกานีส
ซัลเฟต อัตรา 50 กรัมตอตารางเมตรและปรับ pH ใหเปนกลาง
ทองแดง(Copper: Cu)

Cu ชวยในการท ํางานของ enzymes หลายชนิด ตลอดจน enzyme ที่เกี่ยวของในการสังเคราะห
แสงและการหายใจ  ถึงแม Cu จะสามารถเคลื่อนยายในพืชได ในกรณีท่ีไดรับในปริมาณ    ที่เพียงพอ
แตความสามารถในการเคลื่อนยายในพืช จะลดลงเมื่อพืชไดรับในปริมาณที่ไมเพียงพอ    ดังน้ันปริมาณ
Cu ในเนื้อเยื่อที่กํ าลังเจริญจะขึ้นอยูกับความสมบูรณของพืช การวิเคราะหดินจะใหผล ดีกวาการ
วิเคราะหสวนของพืช

ในกรณีที่พืชขาดจะพบอาการชะงักการเจริญ ชวงขอสั้น ใบมีขนาดเล็กกวาปกติ    ในระยะแรก
เนื้อเยื่อระหวางเสนใบจะเปลี่ยนสี  ผิวใบยน  ซึ่งจะเกิดกับใบแกกอน   หลังจากนั้นขยายไปทั้งตน  ใน
ระยะรุนแรงใบจะเปลี่ยนเปนสีเขียวปนเทาหรือสีเงิน ขอบใบมวนลง   ชะงักการเจริญ จํ านวนดอก ลด
ลง  ติดผลนอย   ผลขนาดเล็ก

ปกติพืชจะไมขาด Cu เน่ืองจากมีใชท่ัวไปในโรงงานอุตสาหกรรม และในสารเคมีปองกันและ
กํ าจัดเช้ือรา แตบางคร้ังจะขาดในดินพีท และการปลูกในสารละลายที่ใชพลาสติกเปนภาชนะปลูก และ
ในสารละลายที่มีปริมาณ Cu ในความเขมขนต่ํ า หรือการใชวัสดุปลูกม ีpH สูง

ในกรณีที่ใส Cu ในปริมาณมากเกินไป    ถึงแมไมเปนอันตรายตอพืชโดยตรงแตจะใหผลลบ
ทางออม     เน่ืองจากจะจํ ากัดการน ํา Fe ไปใชของพืช   ท ําใหพืชขาด Fe   ซึ่งจะพบในพื้นที่ใกลโรงงาน
อุตสาหกรรมหรือใชสารเคมีปองกันและกํ าจัดโรคมาก   หรือพ้ืนท่ี ๆ  ใสปูนขาวมาก การปลูกพืชใน
สารละลายการใช Cu ในอัตราสูงจะทํ าใหเกิดการสะสม

ในพืชที่สมบูรณจะมีปริมาณ Cu 8-25 ppm หรือเฉล่ีย 10-15 ppm ของน้ํ าหนักแหงของใบที ่   5
ท่ีคล่ีออกเต็มท่ี

การแกไข ใส Copper sulfate อัตรา 10 กรัมตอตารางเมตร และในสารละลายปกติจะมีปริมาณ
0.03 % Cu อาจฉีดพนทางใบโดยใช   Copper sulfate เขมขน 1 กรัมตอน้ํ า 1 ลิตร ผสมกับ Calcium
hydroxide 0.5 %
โบรอน (Boron: B)

เชื่อวา B มีหนาที่ชวยในการแบงเซลล และการเจริญของเน้ือเยือ่เจริญ B ไมเคลื่อนยายในพืช ดัง
นั้นควรใหมีปริมาณพอเพียงและสมํ่ าเสมอในบริเวณราก ในดินทรายที่มี pH สูงจะขาด B

นอกจากน้ีปริมาณ B ในพืชจะขึ้นอยูกับคุณภาพของนํ ้า เมื่อพืชขาด B จะแสดงอาการท่ีเน้ือเย่ือ
เจริญและดอกผล

อาการที่พบในพืชที่ขาด B ลํ าตนจะบิดงอ แตก สวนปลายใบที่อยูดานลางของล ําตน จะเร่ิม
เหลืองและกรอบ และเปลี่ยนเปนสีมวง ใบออนเจริญผิดปกติ ใบแกมีเสนใบเดนชัด ขอบใบมวน ใบ
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ขนาดเล็ก กรอบ  ใบลางเปลี่ยนเปนสีเหลือง ขอบใบเปล่ียนเปนสีเหลืองออน หลังจากนั้นใบเปลี่ยนเปน
สีนํ้ าตาลขอบใบมวนลงดานใน ชอดอกแตกกานดอกมาก ลํ าตนเกิดแผลสะเก็ด ยอดออนแหงตาย

ผลมีขนาดเล็ก และมรีอยแผลแตกตามยาวของผล
รากเปลี่ยนเปนสีด ํา และปลายรากบวม
พืชที่ขาด B จะท ําใหผลผลิตลดลงถึง 90 %  และคุณภาพของผลลดลง เน่ืองจาก B ไมเคลื่อนยาย

ในพืช พืชจะแสดงอาการขาดเมื่อมีปริมาณ <6-8 ppm หรือ <2 ppm
อาการท่ีไดรับ B สูงเกินไปในขั้นแรก ปรากฎในใบแกกอน อาการที่แสดงในระยะแรก ขอบใบ

แกจะเปลี่ยนเปนสีเขียวปนเหลือง ขอบใบมวนลง หนอขางเจริญไดดี หลังจากนั้นจะขยายขึ้นไปทางดาน
บนของลํ าตน มีแผลจุดสีเหลืองระหวางเสนใบ ในข้ันท่ีรุนแรงพืชจะชะงักการเจริญ ใบบนมีขนาดเล็ก
ดอกตัวเมียนอย ดอกรวง ดังน้ันควรใชดวยความระมัดระวัง

พืชที่สมบูรณจะมีปริมาณ B เขมขน 30-80 ppm B ของน้ํ าหนักแหงของใบยอด
การแกไขสามารถท ําไดโดยการใส Sodium borate ลงไปในดินอัตรา 2 กรัมตอ 1 ตารางเมตร

หรือฉีดพนดวย sodium borate อัตรา 2 กรัมตอน้ํ า 1 ลิตร การใสปูนขาวจะชวยลดปญหา อัตรา  B ใน
วัสดุปลูกสูง เกนิไป
สังกะส ี(Zinc: Zn)

Zn เปนสวนประกอบของ enzymes หลายชนิด มีอิทธิพลตอการสังเคราะหแสงมากที่สุด      ใน
จํ านวนธาตุรอง ปกติพืชจะไมขาดธาตุนี้

การขาดธาตุอาหารส ําหรับการปลูกในสารละลาย จะเกิดข้ึนเม่ือขาด Zn สวนในดินปกติจะมี
ปริมาณระหวาง 10-300 ppm Zn เม่ือ pH ดินสูงขึ้นและมีปริมาณ calcium carbonate สูง  จะจํ ากัดการน ํา
Zn มาใชประโยชน การใสปุยฟอสฟอรัสในปริมาณสูงท ําใหพืชขาด Zn  เน่ืองจากเม่ือรวมกับ
ฟอสฟอรัสและเปลี่ยนรูปเปน Zinc phosphate    ซึ่งอยูในรูปที่ไมสามารถละลายนํ ้าได   นอกจากน้ี Cu,
Fe, Mg, และ Ca จะจํ ากัดการน ํา Zn ไปใชประโยชน

ในกรณีท่ีขาดธาตุอาหารเน้ือเย่ือใบระหวางเสนใบแกดานลางจะเปนดาง ตอจากนั้นจะขยายขึ้น
ไปยังใบสวนยอด  ชวงขอดานยอดส้ัน ใบมีขนาดเล็ก  ในกรณีท่ีรุนแรงชวงขอสวนยอดจะหยุดส้ัน ท ํา
ใหตนมีลักษณะทรงพุม การเจริญหยุดชะงัก ใบเปลี่ยนเปนสีเขียวปนเหลือง และสีเหลือง         แตเสน
ใบจะมีสีเขียวเขม

สวนในกรณีที่พืชไดรับ Zn มากเกินไป ใบ และเสนใบ จะมีสีเขียวเขมจนถึงดํ า  เม่ือถึงข้ันรุน
แรงอาการจะคลายกับการขาด  Fe

ในพืชที่สมบูรณจะมีปริมาณ Zn 30-100 ppm ของน้ํ าหนักแหงของใบที ่ 5 ท่ีคล่ีออกเต็มท่ี พืชที่
ขาดจะเร่ิมแสดงอาการเม่ือมีปริมาณ Zn ต่ํ ากวา 20-25 ppm และในปริมาณสูงกวา 150-180 ppm ของใบ
แกหรือ  900 ppm ของใบออน สวนยอดจะเปนอันตรายตอพืช
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การแกไข  ฉีดพนทางใบโดยใช Zinc sulfate เขมขน 5 กรัมตอน้ํ า 1 ลิตร การใสปูนขาว      และ
ฟอสฟอรัสจะชวยลดอันตรายจากการใส Zn มากเกินไป
โมลิบดีนั่ม (Molybdenum: Mo)

เปนสวนประกอบของ enzyme หลายชนิด และมีความส ําคัญใน nitrogen metabolism       พืช
ตองการ Mo ในปริมาณที่นอยมาก เพียง 0.2 ppm  ปริมาณ MO ในดินจะพอเพียงส ําหรับการเจริญเติบโต
จะอยูในดินในรูปของ anion ซึ่งแตกตางจากธาตุรองสวนใหญ ซึ่งจะอยูในรูป cation มีปฏิกริยาเชนเดียว
กับ phosphate พืชจะนํ าไปใชประโยชนไดดีในดินที่เปนดาง  และจะลดลงในดินที่เปนกรด โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในดินทราย ซึ่งจํ าเปนตองใสปูนขาว

ลักษณะอาการขาดธาตุอาหาร ในระยะแรกพบในใบแก โดยเนื้อเยื่อระหวางเสนใบจะมีสีเขียว
ปนเหลือง  หลังจากนั้นจะเปลี่ยนเปนสีเหลือง และตาย ในบางกรณีใบแก อาจจะยังคงสีเขียว   แตมีแผล
จุดขรุขระ  โดยในระยะแรกจะพบในใบลางกอน ตอจากนั้นจะขยายไปยังใบสวนบนของตน แตใบออน
จะยังคงมีสีเขียวดอกจะมีขนาดเล็ก ในกรณีท่ีรุนแรงจะทํ าใหผลผลิตลดลงถึง 84 % การปรับ pH ใหอยู
ในระดับ 6.7 โดยการใสปูนขาวจะชวยใหผลผลิตสูงขึ้น  Mo  จะไมเปนอันตรายตอพืช

ในพืชที่สมบูรณจะมีปริมาณ Mo 0.8-5.0 ppm หรือเฉล่ีย 1.0 ของน้ํ าหนักแหงของใบ พืชที่ขาด
จะเร่ิมแสดงอาการเม่ือมีปริมาณ Mo ต่ํ ากวา 0.3 ppm

การปองกันใส sodium molybdate อัตรา เขมขน 5 กรัมตอ  1  ตารางเมตร หรือการแกไขใส
sodium molybdate อัตรา 150 มิลลิกรัมตอ 1 ตารางเมตร หรือฉีดพนดวย sodium หรือ ammonium
molybdate เขมขน 1 กรัมตอน้ํ า 1 ลิตร
คลอรไรด (Chlorine: Cl)

ปกติพืชจะไมขาด Cl เนื่องจากมีอยูในสภาพแวดลอมทั่วไป  และเปนสวนประกอบของปุยเคมี
หลายชนิด แตเม่ือพืชไดรับในอัตราสูงจะเกิดอันตรายได โดยเฉพาะการปลูกพชืในสารละลาย โดยใช
ระบบหมุนเวียน พืชตองการ Cl ในปริมาณท่ีต่ํ า (ต่ํ ากวา Fe)  การปลูกโดยใช rock wool ควรใหสาร
ละลายมีปริมาณ Cl เขมขน 35 ppm และสูงที่สุดไมเกิน 70 ppm

Nonessential elements ซึ่งจะใหประโยชนหรือทํ าอันตรายตอพืชเชน silicon และ sodium
ซิลิกอน (Silicon: Si)

ธาตุน้ีมีปริมาณท่ีสูงในดิน แตสวนใหญจะถูกดูดยึดโดย quartz Si ท่ีเปนประโยชนจะอยู   ในรูป
monosilisic acid (Si(OH)4) และในสภาพวัสดุปลูกที่ม ีpH สูง ปริมาณที่พืชจะนํ ามาใชประโยชนไดลดลง
การใส SiO2(soluble silica) ในสารละลายเขมขน 75 -100 ppm จะชวยเพิ่มผลผลิตได     นอกจากนี้จะ
ชวยใหพืชทนทานตอโรคราแปงและรากเนาท่ีเกิดจากเช้ือ Pythium ควรใสปุยเคมีเชน potassium หรือ
sodium silicate อยางสมํ ่าเสมอ
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โซเดี่ยม (Sodium: Na)
ธาตุน้ีอาจจะไมส ําคัญตอขบวนการเจริญเติบโตของพืช  แตจะมีประโยชนในกรณีที่พืชขาด

potassium เนื่องจากในบางขบวนการ Na สามารถทดแทน potassium ได  การปลูกโดยใช rock wool
ควรใหสารละลายมีปริมาณ Na เขมขน 23 ppm และสูงที่สุดไมเกิน 46 ppm

มะเขือเทศเปนพืชที่เจริญอยางรวดเร็ว และมีทรงพุมใหญ จึงตองการธาตุอาหารมาก ผลผลิต
มะเขือเทศ 1,000 กิโลกรัม ใชไนโตรเจน (N) 1.4-3.6 กิโลกรัม ฟอสฟอรัส (P2O5) 0.2-1.4 กิโลกรัม และ
โพแทสเซียม ( K2O) 2.3-5.4 กิโลกรัม
การกํ าจัดวัชพืช

ควรพรวนดินตื้นเมื่อวัชพืชเริ่มงอก  หรือใชวัสดุคลุมดินที่หาไดงายในทองถิ่น เชน ฟางขาว 
หรืออาจจะใชพลาสติก เพื่อรักษาความชื้น และปองกันวัชพืช การใชพลาสติกสีด ํา จะชวยเพิ่มอุณหภูมิ
ดินในฤดูหนาว การใชฟางขาวและพลาสติกสีเงิน จะชวยลดอุณหภูมิในดิน
การตัดแตงกิ่งและการปลิดผล

ทั้งมะเขือเทศผลโตและเชอร่ี จะตัดแตงก่ิงใหเปนเถาเด่ียว โดยใชเถาหลักและปลิดเถาแขนงออก  
การตัดแตงกิ่งควรทํ าในระยะที่มีหนอใหมมีขนาดเล็ก เพ่ือไมใหตนช้ํ าหรือเกิดแผลใหญ ซ่ึงโรคจะเขา
ทํ าลายไดงาย ควรเหลือหนอยอดไว 1-2 หนอ เพ่ือ       ทดแทนในกรณีที่ยอดถูกท ําลาย

การตัดแตงกิ่งแขนงจะทํ าใหตนโปรง ท ําใหอากาศถายเทไดสะดวก สามารถฉีดพนสารเคมีได
ทั่วถึง จะชวยปองกันการระบาดของโรค

ใบมะเขือเทศตั้งแตใบที ่1-7 จะสรางอาหารส ําหรับการเจริญของราก สวนใบอื่น ๆ ที่อยูใกลผล
จะสรางอาหารไปเลี้ยงผล และรากจะชะงักการเจริญเมื่อติดผลชุดแรก ดังน้ันใบลางที่แกและโรคเขา
ท ําลายควรเด็ดทิ้ง และรักษาใบที่ใกลผลใหสมบูรณ

มะเขือเทศผลโต ควรตัดยอดท้ิง หลังจากติดดอกในขอท่ี 5-6 ขึ้นอยูกับความสมบูรณของตน ซึ่ง
ยอดจะแยงอาหารสํ าหรับการเจริญของผล การปลิดยอดทิ้งจะทํ าใหมีอาหารพอเพียงสํ าหรับการเจริญ
ของผลและปองกันไมใหเปนที่อาศัยของเพลี้ยไฟ

มะเขือเทศผลใหญ ควรปลิดผลที่มีนาดเล็ก ผลเล็กเกินไปจะไมเจริญและแยงอาหาร เพ่ือใหผล
ในชอมีขนาดสมํ ่าเสมอ คุณภาพสูง

ใชเชือกหรือเชือกฟาง เพื่อพยุงตน ในกรณีที่แสงไมพอเพียง จะท ําใหขอยาว พืชสูงชะลูด ใบ
ขนาดเล็ก การติดผลต่ํ า

ในสภาพอุณหภูมิสูง ควรบังคับใหพืชจะเจริญขนานดิน ประมาณ 1 ฟุต และดึงยอดขึ้น เพ่ือ
ชะลอการเคลื่อนยายอาหาร ท ําใหขอสั้น ใบขนาดใหญ

กรณีมะเขอืเทศเชอร่ีสามารถหยอนเชือกลง เพื่อเก็บเกี่ยวไดสะดวกและเก็บเกี่ยวเปนเวลานาน
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การชวยใหติดผล
มะเขือเทศในเรือนโรงท่ีอับ จะมีปญหาการติดของผล ควรเปดดานขางใหลมพัดผาน เพื่อการ

กระจายตัวของละอองเกสร หรือเคาะเบา ๆ ท่ีชอดอก
หรือใช Tomatotone ซ่ึงเปนฮอรโมนชวยในการติดผล ฉีดพนบาง ๆ ใหท่ัวชอดอก ครั้งละ 1 ชอ

กอนหรือหลังดอกบาน 3 วัน

การใหน้ํ า
มะเขือเทศเปนพืชที่ตองการน้ํ าในปริมาณที่มาก  เนื่องจากชวยในการลํ าเลียงสารละลายธาตุ

อาหารสํ าหรับการงอกของเมล็ด การเจริญของตนกลาและหลังยายปลูก ตลอดจนระยะดอกเจริญ   และ
ระยะติดและพัฒนาของผล

ตนพืชที่สมบูรณจะใหผลผลิตและคุณภาพสูง  ปริมาณและจํ านวนคร้ังในการใหน้ํ าขึ้นอยูกับ
สายพันธุ ชนิดของดินปลูก ฤดูกาล และระยะของการเจริญเติบโต โดยท่ัวไปควรมีความช้ืนในบริเวณ
ราก 50 %ของความสามารถในการอุมนํ้ าของดิน

ระยะที่ยายปลูกใหม ควรใหความชุมชื้นอยางพอเพียง การใหนํ ้าควรใหชวง 10.00-11.00 น. ให
หนาดินแหงกอนคํ่ า ควรใชระบบน้ํ าหยด หรือทดเขาตามรองเพ่ือไมใหใบเปยก และใหนํ ้าสมํ ่าเสมอ การ
ใหน้ํ ามากหรือนอยเกินไปในสภาพอากาศรอนจะทํ าใหผลแตก กอนเก็บเก่ียวควรลดปริมาณน้ํ า เพ่ือคุณ
ภาพของผล แตควรระวังอยาใหขาดหรือใหน้ํ ามากเกินไป

ในสภาพอุณหภูมิสูง ความเขมแสงตํ ่า เมื่อพืชขาดนํ ้า จะทํ าใหมีตนขนาดเล็ก ชวงขอยาว
อาการผิดปกติของผล
    ผลแตก

อาการแตกของผลจะมีหลายลักษณะ เชน แผลแตกดานขางผลตามความยาวของผล (Radial 
cracking) โดยเริ่มจากดานบนลงดานลาง นอกจากนี้จะมีแผลเปนวงกลมรอบผล (Concentric cracking)
   สาเหตุ

! เกิดจากขบวนการเจริญเติบโตมีอัตราสูง เชน ในสภาพอุณหภูมิและความชื้นสูง
!   ในระยะแรกที่ผลพัฒนามีความชื้นตํ ่า และเกิดฝนตกหรือ ใหน้ํ ามากเกินไปในระยะเริ่มสุก
! หรือการใหน้ํ ามากเกินไปในระยะแรก ระยะตอมาขาดนํ ้า
!  ความแตกตางระหวางอุณหภูมิกลางวันและกลางคืนสูง
!  ในสภาพที่มีอุณหภูมิสูงกวา 32 o ซ อุณหภูมิที่ผิวจะสูงกวาขางในผล ท ําใหเซลลแตก

   แนวทางแกไข
•  ลดอุณหภูมิ
•   ควบคุมความชื้นใหสมํ ่าเสมอ
•   ฉีดพนดวย Copper sulfate เขมขน 2 ppm
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ผิวดานแข็ง (Blotchy Ripening)
ผิวของผลจะปรากฎเนื้อเยื่อดานแข็ง ในระยะที่ยังมีสีเขียวแผลมีสีนํ้ าตาล เมื่อผลสุกแดงแผลจะ

เปลี่ยนเปนสีเทาหรือเหลือง ทํ าใหสีของผลไมสมํ่ าเสมอ เมื่อผาผลจะพบเนื้อเยื่อดานในสวนที่ตรงกับ
แผลมีสีนํ้ าตาลเขม
    สาเหตุ

! อุณหภูมิต่ํ าเกินไปในระยะที่ผลพัฒนา
! อุณหภูมิไมสมํ ่าเสมอ
! ความเขมของแสงตํ ่า
! ความชื้นสูง
!  พืชไดรับไนโตรเจนมากเกินไป
!  พืชขาดโปแตสเซี่ยม
!  ดินปลูกแนน

 ไหลเขียว (Green Shoulder)
ไหลของผลจะมีสีเขียว ถึงแมผลสุกแดงแตไหลจะไมเปลี่ยนสีหรือเปลี่ยนเปนสีเหลือง

   สาเหตุ
! เกิดจากพันธุกรรม (สายพันธุ)
! อุณหภูมิและความเขมของแสงสูง

   แนวทางแกไข
•  ใชสายพันธุที่ไมมีไหลเขียว
•  ลดอุณหภูมิและความเขมของแสง
•   ใหปุย ฟอสฟอรัสและโปแตสเซี่ยม อยางพอเพียง

กนเนา (Blossom end rot: BER)
เนื้อเยื่อสวนปลายของผล มีรอยบุมลึก สีนํ ้าตาลหรือน้ํ าตาลแดงหรือสีดํ า บางครั้งแผลอาจจะเกิด

ดานในของผล ไมแสดงอาการออกมาดานนอก สวนแผลดานอกในระยะแรกจะเปนแผลแหงแข็ง ตอจาก
น้ันโรคอาจจะเขาทํ าลาย ท ําใหแผลเนา ควรปลิดผลทิ้ง
สาเหตุ

! อาการนี้เกิดจากการขาด แคลเซียม เนื่องจากแคลเซียมเคลื่อนที่ทางทอนํ้ า ในกรณีที่พืชขาด
น้ํ าหรือรากพืชไมสามารถดูดนํ้ าได จะท ําใหผลแสดงอาการกนเนา

!  นอกจากน้ีในกรณีท่ีพืชอยูในระยะเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว แตประสบปญหาการขาดน้ํ า
!  ในกรณีที่แปลงปลูกมีความเขมของเกลือสูง
! ไดรับปริมาณไนโตรเจนสูง
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! อุณหภูมิและความชื้นสูง
แนวทางแกไข

•  ควบอุณหภูมิและความชื้นใหสมํ ่าเสมอ
•   การใสปุยในสารละลายควรมีปริมาณแคลเซยีม 125 ppm
•  ฉีดพนดวยแคลเซียมไนเตรท 2-7 กรัมตอน้ํ า 1 ลิตร
•   ไมควรใสปุยไนโตรเจนมากเกินไป โดยเฉพาะในรูป แอมโมเนียม เมื่อรวมกับแคลเซียมจะ
จํ ากัดการน ําไปใชประโยชนของพืช

 ผลแบน (Puffiness)
ผลจะมีดานใดดานหน่ึงหรือหลายดาน ไมขยายตัว ท ําใหรูปทรงผลผิดปกติ มีน้ํ าหนักเบา เม่ือผา

ผลจะพบชองวางในผล มีเมล็ดนอย
สาเหตุ

! เกิดจากอัตราการผสมเกสรตํ ่า
!  อุณหภูมิสูงกวา 32 o ซ หรือต่ํ ากวา 13 o ซ
!  ความแตกตางระหวางอุณหภูมิกลางวันและกลางคืนสูง
! แหงแลงหรือ ใหนํ้ ามากเกินไป
!  ใหปุยไนโตรเจนสูง
!  การใชฮอรโมนชวยในการติดผล
!  ขาดคารบอนไดออกไซด

ผลตายนึ่ง(Sunscald)
เนื้อเยื่อของผลสวนที่ถูกทํ าลาย มีสีขาวหรือเหลือง ดานท่ีไดรับแสงอาทิตยโดยตรง แผลจะบุม

ลึก ขนาดใหญ สีขาว ผิวหยาบและเหี่ยว เกิดจากผลไดรับแสงอาทิตย ในสภาพที่มีอุณหภูมิสูง แหงแลง
ไมมีใบปกคลุมผล

การปลูกมะเขือเทศในโรงเรือน
การปลูกในโรงเรือนจะแตกตางจากการปลูกในแปลง การศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการปลูก

และดูแลรักษา ตลอดจนกระทั้งไปดูงานในแหลงเพาะปลูกพืชในโรงเรือนหลาย ๆ แหง เพื่อศึกษาขอมูล
ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข จะสามารถนํ ามาประยุกตใช มีโอกาสประสบความส ําเร็จสูง และ
เปนแนวทางการศึกษาที่ลงทุนตํ ่ากวาที่จะปลูกและหาประสบการณเอง

การปลูกในโรงเรือนจะตองตรวจสอบพืชทุกวัน เพื่อใหสามารถแกปญหาไดทันทวงท ี เชนใน
กรณีที่มีอุณหภูมิสูง จะท ําใหผลแตก หรือฟาม ควรลดความเขมของแสง และอุณหภูม ิเปนตน

การปลูกในโรงเรือน จะตองหาแนวทางการปองกันโรคแมลง เน่ืองจากสภาพแวดลอมที่   
เหมาะสมสํ าหรับการเจริญของพืช จะเหมาะสมส ําหรับการระบาดของโรคแมลง ควรตรวจสอบพืช  และ
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หาแนวทางปองกันก ําจัดโรคและแมลงตามความจ ําเปน ในสภาพความชื้นสัมพัทธสูง การถายเทอากาศ
ไมดี จะท ําใหเกดิการระบาดของโรคได

ควรใหน้ํ าอยางพอเพียง เน่ืองจากเม่ือพืชขาดน้ํ าจะเหี่ยว และชะงักการเจริญ นอกจากน้ี     การ
ใหน้ํ าจะชวยชะลางเกลือที่เกิดจากการใสปุย ซึ่งในกรณีที่มีความเขมขนสูง จะทํ าอันตรายตอพืชและ
จํ ากดัการนํ าธาตุอาหารบางชนิดมาใชประโยชน

ควรมีเคร่ืองวัดความเปนกรด ดางของดิน (pH) ความเขมขนของเกลือ (EC) เพื่อตรวจสอบสภาพ
ความเปนกรดดางและความเขมขนของเกลือในสารละลายและวัสดุปลูก

การบันทึกขั้นตอนท ํางานโดยละเอียด จะสามารถนํ าไปใชเปนขอมูลในการวางแผนปลูกฤด ู  ตอ
ไป   
การเลือกสายพันธุปลูก

สายพันธุที่ปลูกไดดีในโรงเรือน จะแตกตางจากสายพันธุนอกโรงเรือน ควรคัดเลือกสายพันธุที่
ดี เมล็ดมีคุณภาพสูง สายพันธุที่ปลูกในโรงเรือนไดดี สวนใหญจะเปนสายพันธุลูกผสมจากประเทศ
ฮอลแลนด ซ่ึงมีการปลูกมะเขือเทศในเรือนโรงมาก เนื่องจากสายพันธุที่ปลูกในแปลง จะปรับตัวใหเขา
กับสภาพแวดลอมที่มีความเขมของแสงสูง และความชื้นสัมพัทธตํ ่า  แตในโรงเรือนจะมีความเขมของ
แสงต่ํ ากวานอกโรงเรือน 20 %  และมคีวามช้ืนในโรงเรือนสูง
แนวทางการคัดเลือกพันธุปลูก

! สีและขนาดตรงตามความตองการของตลาด
!  ใหขนาดของผลที่สมํ ่าเสมอ
!  มีความตานทานโรค
!  ทนทานตอการแตกของไหล กนเนา แผลสะเก็ด เปนตน
วัฒนธรรมของการบริโภคจะแตกตางกัน บางตลาดจะตองการสีแดง บางตลาดอาจจะตองการ

สีชมพู ถึงแมจะแตกตางเฉพาะสีผิว แตรสชาติและสวนประกอบของสารเคมีในผลจะไมแตกตางกัน 
พันธุที่นิยมปลูกในยุโรป และสหรัฐอเมริกาคือ Trust, Match, Switch และ Caruso
ระบบการปลูก

ระบบการปลูกพืชในโรงเรือน มีหลายระบบ เชน การปลูกพืชโดยใหสารละลายหมุนเวียนผาน
รากต้ืน ๆ (NFT) หรือปลูกในวัสดุปลูก เชนทราย เปลือกขาว เปลือกไม หรือเสนใยสังเคราะห (Rock 
wool) ขึ้นอยูกับวัสดุในทองถิ่น การขนสง และราคา

การใชวัสดุปลูกควรระวัง เนื่องจากขบวนการเสื่อมสะลายของวัสดุปลูก จะท ําใหอุณหภูมิสูง
และจุลินทรียที่ท ําใหเกิดการเสื่อมสะลายจะใชไนโตรเจนเปนอาหาร ท ําใหพืชขาดไนโตรเจน

วัสดุปลูกไมควรใชดิน เนื่องจากการใชดินเปนวัสดุปลูก อาจจะมีโรคติดมากับดิน จํ าเปนตอง
กํ าจัดเชื้อโรคที่ติดมากับดิน เชน การอบดวยไอรอน ความรอน สารเคม ีเชน เมทธลิโบรไมด ซึ่งคอนขาง
ยุงยากและเสียคาใชจายสูง
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วัสดุปลูกอาจจะใช ปุยหมัก ปุยมูลไกเกา เปลือกขาว อัตราสวน 1:1:1 หรือระบบท่ีใหปุย  ในรูป
สารละลายพรอมการใหนํ้ า ใชวัสดุปลูก เชน เปลือกขาว ผสมกับ ขุยมะพราว ในอัตรา 2:1

ภาชนะปลูก อาจจะใช ถุงพลาสติกกระถาง กระสอบ หรือกะบะ
การยายปลูก

การยายปลูกในระยะที่มีชอดอก ควรหันชอดอกออกดานนอก เพื่อความสะดวกในการ ดูแล
รักษาและการเก็บเกี่ยว เน่ืองจากดอกจะเจริญในดานเดียวกัน

มะเขือเทศตองการพื้นที ่4 ตารางฟุตตอตน หรือประมาณ 4,000 ตนตอไร
จํ านวนตน =   ความกวาง x ความยาวของพื้นที่

                   4
เชน พื้นที่ 24 x 96 ฟุต จะปลูกได 576 ตนและพื้นที ่30  x 96 ฟุต ปลูกได 720 ตน เปนตน
ในกรณีท่ีจํ านวนตนสูงเกินไป จะท ําใหผลผลิตและคุณภาพลดลง เนื่องจากแสงจะสองไมทั่วถึง

การถายเทอากาศไมดี ฉีดพนสารเคมีไมทั่วถึง
การตัดแตงกิ่งและการปลิดผล

การตัดแตงมะเขือเทศใหเปนตนเด่ียว โดยการปลิดหนอขางออก จะ
ใหผลผลิตและคุณภาพสูง ที่สุด หนอขางอาจจะชวยใหจํ านวนผลตอตนเพ่ิม
ขึ้น แตจะใหผลขนาดเล็ก คุณภาพตํ ่า เถาเดี่ยวจะใหผลที่มีขนาดสมํ่ าเสมอ 
ผลผลิตและคุณภาพสูง

ควรทํ าการปลิดเม่ือหนอมีขนาดเล็ก เพ่ือปองกันตนฉีกขาด หรือมี
แผลขนาดใหญ ซึ่งโรคจะเขาท ําลายไดงาย ควรเหลือหนอยอด 2-3 หนอเพ่ือ
ทดแทนกรณีที่ยอดถูกท ําลาย

การใชเชือกประคองลํ าตน ในสภาพอุณหภูมิสูง ควรบังคับใหตนเจริญในแนวราบขนานกับพ้ืน 
ประมาณ 1 ฟุต ซ่ึงจะชวยชะลอการเจริญเติบโต ลดความยาวของชวงขอ เม่ือตนเจริญสูงปลดเชือกใหลํ า
ตนเลื้อยอยูบนพื้น ควรทํ าอยางชา ๆ การปลดเชือกลงเร็วจะทํ าใหล ําตนแตก การปลดเชือกจะชวยลด
ความสูงของตน สะดวกตอการเก็บเกี่ยวและดูแลรักษา การปลูกมะเขือเทศผลโตเพื่อใหไดคุณภาพสูงจะ
เด็ดยอด เม่ือมีชอดอก 5-6 ชอ

การปลิดผลที่มีขนาดเล็กในชอ จะชวยใหไดผลที่สมํ ่าเสมอ
การผสมเกสร

การปลูกในโรงเรือนจะมีปญหาดานการผสมเกสร เน่ืองจากสภาพอุณหภูมิสูงหรือต่ํ าเกินไป 
แหงแลงขาดน้ํ า ขาดธาตุอาหาร ละอองเกสรไมแพรกระจาย เน่ืองจากขาดการหมุนเวียนของอากาศ  ท ํา
ใหผลมีลักษณะผิดปกติ ผลมีขนาดเล็กเปนตน ควรใชพัดลมชวยในการหมุนเวียนของอากาศ

ในสภาพแวดลอมที่เหมาะส ําหรับการผสมเกสรคืออุณหภูมิ  21.1-27.8 oซ ความชื้นสัมพัทธ 70 
% ในสภาพที่ความชื้นสัมพัทธสูงกวา 80 % ละอองเกสรจะจับตัวเปนกอน ไมแพรกระจาย ในสภาพที่
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ความชื้นสัมพัทธตํ ่ากวา 60 % เปนระยะเวลานาน เมือกบนยอดเกสรตัวเมียจะแหง ท ําใหละอองเกสรไม
สามารถงอกได

ระยะเวลาที่เหมาะสมคือ 11.00-14.00 น. ขบวนการผสมเกสรจะเสร็จสิ้นภายในเวลา 48  ช่ัวโมง
การควบคุมสภาพแวดลอมในโรงเรือน

อุณหภูมิที่เหมาะสมส ําหรับการเจริญเติบโตมะเขือเทศ กลางวัน 21.1-27.8 o ซ กลางคืน 16.7-
17.8 oซ อุณหภูมิต่ํ ากวา 14.4 oซ พืชจะแสดงอาการขาดธาตุอาหาร เนื่องจากพืชไมสามารถนํ าธาตุอาหาร
บางชนิดขึ้นมาใชประโยชนได เชน ฟอสฟอรัส ท ําใหใบพืชเปลี่ยนเปนสีมวง

อุณหภูมิสูงกวา 30.0 oซ ผลไมสามารถสรางเม็ดสีแดง (lycopene) ได
อุณหภูมิสูงกวา 32.2 oซ ผลจะมีคุณภาพต่ํ า ผลแตก เน่ืองจากอุณหภูมิท่ีผิว จะสูงกวาในผล ท ําให

เซลลผิวแตก
การปลูกในโรงเรือน เมื่อพืชไดรับแสงผานหลังคาพลาสติก อุณหภูมิที่ผิวใบสูงกวาอุณหภูมิ

อากาศ 30 oซ พืชจะมีอัตราการคายนํ ้าสูง รากจะดูดน้ํ าขึ้นมาทดแทน ในกรณีที่มีความชื้นพอเพียง    พืช
จะสามารถเจริญเติบโตได แตในกรณีท่ีขาดน้ํ า สวนยอดจะเหี่ยว เพื่อลดการคายนํ ้า หลังจากนั้นจะเหี่ยว
ท้ังตน และตาย

 ในกรณีที่อุณหภูมิสูงกวา 32 oซ  พืชมีอัตราการคายน้ํ าสูง รากพืชไมสามารถดูดนํ ้าขึ้นไปทด
แทนสวนที่พืชสูญเสียไป ถึงแมจะมีความชื้นอยางพอเพียง จะท ําใหใบไหม คลายนํ้ ารอนลวก

 ในสภาพที่มีความเขมของแสงสูงหลังจากมีเมฆหมอกปกคลุมเปนเวลานาน พืชจะแสดงอาการ
เหี่ยว จํ าเปนตองใหน้ํ าอยางพอเพียง

ความชื้นสัมพัทธในโรงเรือนที่เหมาะสมอยูระหวาง 60-70 %
การลดอุณหภูมิในโรงเรือน

Evaporative Cooling ใชวัสดุเพ่ือรับน้ํ าใสดานหนึ่ง และใสพัดลมอีกดานหนึ่ง เพ่ือดูดอากาศ
และไอน้ํ าจากวัสดุรับนํ ้าออกไป วัสดุรับน้ํ า เชน cool pads หรือกระดาษรังผึ้ง ซึ่งเปน Cellulose หรือ 
synthetic fiber หรืออาจจะใช ซาแรน (saran) ที่ใชส ําหรับพลางแสง ใสดานหนึ่งและใหนํ ้าระบบนํ ้าหยด
ดานบน ดานลางประกอบดวยกะบะรอง และทอเพื่อใหนํ้ าไหลกลับไปลงถังเก็บนํ้ า ซึ่งประกอบดวยปม
น้ํ าเพ่ือหมนุเวียนน้ํ าขึ้นไปดานบน เมื่อวัสดุดังกลาวมีความชื้น ในขณะที่พัดลมดูดอากาศเขามาจากดาน
นอกผานวัสดุรับน้ํ า จะท ําใหอากาศมีความชื้นสูง ผานเขามาในเรือนโรง อากาศที่มีความชื้นจะดูดความ
รอนในโรงเรือนออกไป  และหมุนเวียนอากาศใหมเขามา จะชวยลดอุณหภูมิในโรงเรือนได

A Shade cloth ใชวัสดุพลางแสง เชน saran, poly-propylene, polyethylene, polyester  หรือผา
เพื่อลดความเขมของ แสงและลดอุณหภูมิ

การพลางแสงควรพลางดานนอกโรงเรือน การใสดานใน จะสามารถทํ าระบบปด เปดได เม่ือ
ความเขมของแสงต่ํ าหรือสูง ควรใชวัสดุที่มีดานบนสีเงิน เพื่อการสะทอนแสงออกไป       ดานลางสีดํ า
หรือขาว ไมควรใชวัสดุสีดํ า เน่ืองจากสีดํ าจะดูดและสะสมความรอน ท ําใหอุณหภูมิในโรงเรือนสูง
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แตการใชวัสดุพลางแสงในโรงเรือนจะมีขอเสียคือ พลังงานแสงจะเปลี่ยนเปนพลังงานความ
รอนในโรงเรือน ถึงแมความเขมของแสงจะลดลง แตอุณหภูมิจะไมลดลงตามไปดวย การพลางแสงดาน
นอกโรงเรือน พลังงานแสงจะเปล่ียนเปนพลังงานความรอนนอกโรงเรือน

วัสดุพลางแสง จะสามารถกรองแสงไดแตกตางกัน โรงเรือนปลูกมะเขือเทศนิยมใชวัสดุท่ีกรอง
แสงได 30-50 % การทดลองที ่North Carolina State University พบวา การใช poly-propylene ชนิด 30 %
ไมสามารถลดอุณหภูมิในโรงเรือนได

การพลางแสงดานนอกโรงเรือนจะเหมาะส ําหรับพ้ืนท่ี ๆ มีกระแสลมพัดผานตลอดเวลา จะชวย
กระจายความรอนออกไปกอนถึงโรงเรือน

Shade compounds การพลางแสงโดยใชวัสดุ เชน ปูนขาวผสมนํ้ า ฉีดพนดานบนหลังคา เพ่ือ
พลางแสงในฤดูรอน
วิธีการอื่น ๆ

ใชวัสดุสีขาวในโรงเรือน เชน พื้น กระสอบ เชือก หรือ ถัง เปนตน สีขาวจะชวยในการสะทอน
แสง วัสดุสีด ําจะดูดแสงและเปลี่ยนเปนพลังงานความรอน

โรงเรือนที่ต่ํ า จะเหมาะสํ าหรับการปลูกพืชในพื้นที่ๆ มีอุณหภูมิต่ํ า แตจะมีอุณหภูมิสูงใน       
ฤดูรอน นอกจากน้ีควรมีทางระบายอากาศดานบนของโรงเรือนเพ่ือใหอากาศท่ีรอนลอยตัวออกไป และ
อากาศเย็นเขามาแทนที่

การพนหมอกในหรือนอกโรงเรือน ละอองหรือไอน้ํ าสามารถดูดพลังงานความรอน สามารถลด
อุณหภูมิในโรงเรือนได
การจัดการนํ้ า

การปลูกเพื่อการคา จะใหนํ้ าในระบบอัตโนมัติ ซึ่งควบคุมปริมาณ เวลา และความเขมขนของปุย
เคมี

มะเขือเทศเปนพืชที่ตองการน้ํ าส ําหรับการเจริญ ปริมาณ และระยะเวลาในการใหนํ ้าขึ้นอยูกับ
ฤดูปลูก ระยะการเจริญเติบโต และวัสดุปลูก ในฤดูรอนพืชจะมีการคายนํ้ ามาก จึงตองการความช้ืนมาก
เพื่อทดแทน ตนกลาที่ยายปลูกใหมจะตองการนํ ้า 50 มิลลิลิตรตอตนตอวัน ระยะท่ีเจริญเติบโตและมีแสง
พอเพียง จะตองการน้ํ า 2.7 ลิตร หรือเฉล่ีย 1.8 ลิตร ตอตนตอวัน ควรตรวจสอบพืชทุกวัน และเพิ่มหรือ
ลดปริมาณน้ํ าตามความจํ าเปน

การใหน้ํ าในระบบที่ใหปุยในรูปสารละลายพรอมการใหนํ ้า (fertigation; fertilizer + irrigation) 
จะใหน้ํ า 6 -12 คร้ังตอวัน ขึ้นอยูกับวัสดุปลูก เชน เปลือกขาวจะใหนํ้ า 12 คร้ังหรือมากกวาตอวัน

สภาพความเปนกรด ดาง (pH) ของสารละลายที่เหมาะสมอยูระหวาง 5.6-5.8 ในกรณีที ่ pH สูง 
ควรใชสารเคมี เชน กรด ซัลฟูริค (H2SO4)  กรดไนตริก (HNO3) กรดฟอสฟอริก (H3PO4) เพื่อลด pH ให
ต่ํ าลง การใชกรดฟอสฟอริก (H3PO4) จะชวยเพิ่มฟอสฟอรัส สวนกรดไนตริก (HNO3) จะเพิ่ม 
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ไนโตรเจนในสารละลาย กรด ซัลฟูริค (H2SO4)จะมีอันตรายตอผูใชสูง ควรใชดวยความระมัดระวัง 
กรดฟอสฟอริก (H3PO4) คอนขางแพงแตจะลด pH ไดดีกวากรดชนิดอ่ืน ๆ ในปริมาณที่เทากัน

วิธีการลด pH เตรียมสารละลาย 1 ลิตร และเพิ่มกรดครั้งละ 1 ml จนกระทั้งได pH ตามตองการ 
หลังจากน้ันนํ ามาค ํานวณปริมาณสารละลายทั้งหมด และปริมาณกรดท่ีจะใช การใสกรดตองทดสอบจน
กระทั้งได pH ตามตองการ ไมสามารถประมาณการหรือค ํานวณ เชน 10 ml ลด pH ลง จาก 10 = 5 สวน 
15 ml ไมสามารถลด pH ลงเหลือ2.5 ได อาจจะใชเพียง 11 ml ก็ได ในกรณีที ่ pH ต่ํ าเกินไป จะเปน
อันตรายตอพืช ควรตรวจสอบ pH ในสารละลายหลาย ๆครั้ง เพ่ือความแนนอน

ในสารละลายที่ม ีpH ต่ํ าเกินไป (< 5.5 ) ควรเพ่ิม pH ดวยใช โซเด่ียมคารโบเนต (sodium
carbonate) คอสติกโซดา (Caustic soda) โพแทสเซียม (Potassium bicarbonate) โพแทสเซียมไฮดรอก
ไซด (Potassium hydroxide ) และ คอสติก โพแทส (caustic potash) สารที่นิยมใชคือ โซเด่ียมคารโบเนต
(sodium carbonate) ซึ่งม ีpH 8.2 และชวยเพิ่มโพแทสเซียมในสารละลายได ไมควรใช
โซเดียม เน่ืองจากพืชไมตองการธาตุน้ี
การจัดการปุย

การจัดการปุยเปนเร่ืองที่สํ าคัญสํ าหรับการปลูกพืชผักในโรงเรือน เน่ืองจากจะชวยใหพืชเจริญ
เติบโตและการใสปุยมากเกินไปอาจจะเปนอันตรายตอพืช ตนทุนการผลิตสงู การใสในปริมาณตํ ่า พืชจะ
ชะงักการเจริญ ผลผลิตและคุณภาพตํ ่า ควรจัดการปุยดังน้ีคือ

! ใชปุยเคมีที่ผลิตขึ้นมาใชส ําหรับการปลกูผักในโรงเรือนโดยเฉพาะ
!  ศึกษาชนิดและปริมาณธาตุอาหารที่พืชตองการ
!  ศึกษาปริมาณสารละลายที่ใสในแตละครั้ง
!  ตรวจสอบคาการนํ าไฟฟา( EC ) และ pH
!  ตรวจสอบพชืซ่ึงอาจจะแสดงอาการขาดหรือไดรับธาตุอาหารบางชนิดมากเกินไป
!  วิเคราะหใบพืช เปนระยะ ๆ เพ่ือศึกษาความตองการธาตุอาหารของพืช
คาการนํ าไฟฟา(Electrical conductivity; EC)  คาการนํ าไฟฟาของสารละลายจะเพิ่มขึ้นตาม

ความเขมขนของสารละลาย  สารละลายที่มีความเขมขนสูง จะมีคาการนํ าไฟฟาสูง หนวยนับของการนํ า
ไฟฟาคือ mho (ออกเสยีง MO) ในกรณีที่มีหลายหนวยเรียก mhos (ออกเสียง MOZE)

หนวยวัดของ  mhos ที่นิยมใชคือ micro m-hos (µmhos; ออกเสียง micro-MOZE) และ 
millimhos ( mmhos; ออกเสยีง milli-MOZE ) micro mho มีคาเทากับ หนึ่งลานสวนของ mho และ 
millimho มีคาเทากับ 1000 สวนของ mho ดังน้ัน 1 millimho เทากับ 1000 micromho เมื่ออานคาของสาร
ละลายเทากับ 0.30-0.25 millimhos จะเทากับ 300 ถึง 2500 millimhos ในปจจุบันนิยมใชหนวยวัดเปน 
millimhos มากกวา micromhos
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เคร่ืองวัด EC ขนาดเล็กเคลื่อนที่ได ส ําหรับใชในโรงเรือน จะมีคาหนวยวัดระหวาง 0-30 หนวย
นับนี้มีคาเปน microsemens (µs) หรือมีคาสูงกวา millimhos 10 เทา เชน เมื่ออานคาสารละลาย 18 µs
จะเทากับ 1.8 mmhos หรือเมื่อคาสารละลายเทากับ 9 µs จะเทากับ 0.9  mmhos

คาความเขมขนของธาตุอาหารในสารละลายอาจจะวัดไดจาก total dissolved solids หรือ TDS 
ซึ่งมีหนวยวัดเปน ตอลานสวน (ppm) โดยเปนผลรวมความเขมขน (ppm) ของธาตุอาหารทุกชนิดในสาร
ละลาย

ความเขมขนของธาตุอาหารแตละชนิดในสารละลาย จะใชหนวยวัดเปน ตอลานสวน (Part per 
million; ppm) เชน ระยะท่ีมะเขือเทศเจริญเติบโตและติดผล จะตองการไนโตรเจน 150-200 ppm (N) ซึ่ง
ไมมีความเกี่ยวพันโดยตรงกับคา EC หรือ Total dissolves solids (TDS) ในสารละลาย เน่ืองจากคาของ 
EC และ TDS จะเปนคารวมความเขมขนของธาตุอาหารในสารละลายทั้งหมด ไมใชคาเฉพาะของ
ไนโตรเจน
ตารางท่ี 15 การจัดการปุยในมะเขือเทศ

ระยะการเจริญ ไนโตรเจน(ppm) TDS(ppm) EC (mmhos)
เร่ิมงอก -ใบจริงสองใบกางออกเต็มท่ี 50 450-550 0.6-0.7
ใบจริงสองใบ-ใบจริง3ใบกางออกเต็มที่ 50-75 550-600 0.6-0.7
ใบจริง 3 ใบ - กอนยายปลูก 75-100 600-800 0.7-0.9
หลงัยายปลูก-ดอกชอท่ีสองบาน 100-150 800-1,350 0.9-1.8
ดอกชอท่ีสองบาน-เด็ดยอด 150-200 1,650-1,600 1.8-2.2

ตารางที่ 16 สูตรสารละลายของ  Dr. Abram A.Steiner (Modified Steiner Solution)
ธาตุอาหาร ความเขมขน (ppm)

ไนโตรเจน (N)
ฟอสฟอรัส (P)
โพแทสเซียม (K)
แคลเซียม (Ca)
แมกนีเซียม (Mg)
เหล็ก (Fe)
แมงกานีส (Mn)
โบรอน (B)
สังกะส ี(Zn)
ทองแดง (cu)
โมลิบดีนัม (Mo)

171
48
304
180
48
3
1-2
1

0.4
0.2
0.1

การจัดการสารละลาย Modified Steiner Solution
1. หลังยายปลูกจนกระทั้งดอกแรกของชอที่ 4 บาน เขมขน 40-50 %
2. หลังจากดอกชอท่ี 4 บาน จนกระทั้งเก็บเกี่ยว เขมขน 85-90 %
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ชนิดและปริมาณธาตุอาหารท่ีพืชตองการ ควรจะศกึษาโดยการวิเคราะหใบพชื หรือสังเกตจาก
การแสดงออกของพชื เชน กรณีที่ขอบใบพืชมวนลง ใบหนาเปนคลื่น สีเขียวเขม แสดงวาอัตราพืชไดรับ
ไนโตรเจนสูงเกินไป หรืออาจจะสังเกตไดจากยอดของชอดอก จะมีใบเจริญข้ึนมา

ในกรณีที่ลํ าตนมีขนาดเล็ก ใบยอดสีเหลือง ดอกรวง แสดงวาขาดปุย เปนตน
การจัดการปุยเคมี

ปุยเคมีท่ีใชเตรียมสารละลาย และใหพรอมกับการใหนํ้ า ที่มีขายตามทองตลาดทั่วไป อาจจะอยู
ในรูปปุ ยผสมที่มีธาตุอาหารครบตามที่พืชตองการ บางชนิดอาจจะตองเพิ่ม แคลเซี่ยมไนเตรท       
โพแทสเซียมไนเตรท  แมกนีเซียมซัลเฟต หรือ sequestered iron (Fe 330)
ตารางที ่17 ตัวอยางปริมาณสารอาหารแตละชนิดในปุยชนิดตาง ๆ

Fertilizer Element Composition (%)
1. Calcium nitrate
2. Potassium nitrate
3. Ammonium nitrate
4. Urea
5. Phosphoric acid
6.  Magnesium sulphate
7. Potassium sulphate
8. Ammonium sulphate
9. Potassium chloride
10.  Monoammonium phosphate(MAP)
11. Diammonium phosphate(DAP)
12. Monopotassium phosphate(MKP)
13. Calcium chloride

     15.5 % N, 19 % Ca
     13.75% N, 44.5 % K2O
     34% N
     46% N
     75% P2O5

      9.7 % Mg
     50% K2O
     21% N, 24 % S
     60% K2O
     12% N, 61% P2O5

     16% N, 48% P2O5

     52% P2O5 34% K2O
     36% Ca

ความเขมขนของธาตุอาหาร(ตอลานสวน ; ppm)
   การผสมปุยใสถัง

ppm = (% ของธาตุอาหาร) x (ปริมาณปุย : ปอนด) x ( 16 ออนดตอปอนด) x (.75) x (100/ปริมาณนํ้ าที่
ตองการ: แกลลอน)
การใหน้ํ าในรูปสารละลายพรอมปุย

ppm = (% ของธาตุอาหาร) x (ปริมาณปุย : ปอนด) x ( 16 ออนดตอปอนด) x (.75) x (100/
ปริมาณสารละลาย: แกลลอน) x (ปริมาณสารละลายที่ถูกดูดเขาไปในระบบ 1 : ----)
ตัวอยาง เชน

การใสปุย 8-5-16 อัตรา 15 ปอนดตอน้ํ า 600 แกลลอน และ เพ่ิมโปแตสเซ่ียมไนเตรท (13.75 
%K) จํ านวน 10 ปอนด จงหาความเขมขนของไนโตรเจนในสารละลาย
  1. ppm(8-5-16) = (8) x (15) x (16) x (.75) x (100/600) = 240 ppm N

2. ppm (KNO3 ; 13.75 %) = (13.75) x (10) x (16) x (.75) x (100/600) = 275 ppm N
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ความเขมขนของ N ในสารละลาย =  1+2 (240+275) = 515 ppm
การใหปุยในรูปสารละลายพรอมการใหน้ํ า
 ตัวอยางเชน การเตรียมสารละลายโดยใชปุย 15-11-29 อัตรา 25 ปอนด ตอน้ํ า 30 แกลลอน และ
ใชเครื่องปมสารละลายเขาไปผสมในนํ ้าอัตรา 1:100 จงหาความเขมขนของสารละลาย

1. Ppm (5-11-29) = (15) x (25) x (16) x (.75) x (100/30) x(1/100) = 150 ppm N
การคํ านวณหาคา โพแทสเซียมและแคลเซียม

ปุยสูตร 12-24-12 จะประกอบดวย ไนโตรเจน 12 % ฟอสฟอรัส 24 % P2O5 และ โพแทสเซียม
12 % K2O
การหาคาของปุยโพแทสเซียมและฟอสฟอรัส สามารถทํ าไดดังนี้คือ

K x 1.205       = K2O
K2O x 0.83     = K
P x 2.291       = P2O5

 P2O5 x 0.437  = P
ความเขมขนของธาตุอาหารแตละชนิดในสารละลาย

ธาตุอาหาร เชน ไนโตรเจน 1 มิลลิกรัม ละลายในนํ ้า 1 ลิตร จะมีความเขมขน =  1 ppm
        หรือ   1 กรัม (1,000 มิลลิกรัม)ละลายในนํ ้า 1 ลิตร จะมีความเขมขน =  1000 ppm

                    หรือ   1 %  ละลายในนํ ้า 1 ลิตร จะมีความเขมขน =  10000 ppm
ปุยสูตร 12-24-12 ประกอบดวยไนโตรเจน 12 % หรือ ปุย 100 กรัม จะม ีไนโตรเจน 12 กรัม 

ดังน้ันเม่ือใชปุย 100 กรัม ละลายในนํ ้า 1 ลิตร จะมีความเขมขนของไนโตรเจน = 12000 ppm  เปนตน
การวิเคราะหใบพืช

การวิเคราะหชนิดและปริมาณสารอาหารในพืช สามารถใชเปนแนวทางในการจัดการปุยในการ
ปลกูมะเขือเทศเพ่ือการคา
ตารางที ่18  ปริมาณธาตุอาหารในใบมะเขือเทศ ท่ีสมบูรณ

ธาตุอาหาร ปริมาณ ( %) ธาตุอาหาร ปริมาณ ( ppm)
N 4.0-5..5 Fe 100-250
P 0.3-1.0 Zn 30-150
K 4.0-7.0 Mn 40-300
Ca 1.0-5.0 Cu 5-25
Mg 0.4-1.5 B 35-100

Mo 0.15-5.0

การดูแลรักษา
ระยะแรกของการเจริญเติบโต ควรฉีดสารเคมีปองกันแมลง เชน แมลงปากดูด ซึ่งเปนพาหะของ

โรคใบหงิก และแมลงอื่น ๆ
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ระยะเริ่มติดผล ในบางพื้นที่จะมีหนอนเจาะผลระบาด ท ําใหผลเนาเสยี ควรฉีดสารเคมีปองกัน 
เชน เซพวิน 85 ซูมิไซดริน หรือ แลนเนท เปนตน

ในสภาพ ซึ่งมีอุณหภูมิตํ ่าความชื้นในอากาศสูง  สภาพเหมาะส ําหรับการระบาดของโรคใบไหม 
ซึ่งจะพบในใบแรกดานลาง มีอาการขอบใบช้ํ าคลายนํ ้ารอนลวก หลังจากน้ันจะระบาดอยางรวดเร็ว ควร
ฉีดพนดวยสารเคมี เชน  ไดเทน เอ็ม 45 ปองกัน และใช ริโดมิล เอ็ม แซด เม่ือโรคเร่ิมระบาด

ในชวงที่มีอุณหภูมิสูง ความชื้นในอากาศตํ ่า จะพบการระบาดของโรคราแปง และราก ํามะหยี่ สี
เทา

พื้นที่รกรางวางเปลา อาจจะมีปญหาเก่ียวกับไสเดือนฝอย  ควรราดกนหลมุดวยสารเคมี เชน  นี
มาเคอร เปนตน หรือ กอนปลูกมะเขือเทศ ควรปลูกดาวเรืองหนู เม่ือดอกบาน ไถกลบ การศึกษาใน
ประเทศญี่ปุนจะชวยปองกันไสเดือนฝอยได 3 ป

การเก็บเก่ียว
ขบวนการพัฒนาของผลมะเขือเทศ จะสามารถเก็บเกี่ยวไดหลังจากดอกบาน 40-80 วัน การเจริญ

ของผลแบงออกเปนสองระยะคือ
ระยะที่หนึ่ง เปนระยะแรกของการเจริญ เปนระยะแบงเซลลและขยายตัวของเซลล ระยะน้ี   น้ํ า

ตาลที่สงมาจากสวนของพืชที่อยู ใกลเคียงและที่เปนอาหารสํ ารองในผล จะเปลี่ยนรูปเปนแปงผล
ประกอบดวยเม็ดสีเขียวมาก (chlorophyll) ท ําใหมีสีเขียว

ระยะที่สอง เมื่อผลเจริญเต็มที ่ เซลลจะหยุดการแบงตัวและการขยายตัว เปนระยะเร่ิมตนของ
ขบวนการสุก ผลจะเริ่มเปลี่ยนส ี ปริมาณเม็ดสีเขียวจะลดลง เปล่ียนเปนสีเขียวออนหรือขาว หลังจาก
ระยะน้ี 1 อาทิตย จะเปนระยะการพัฒนาของเม็ดสีแดง (lycopene) และ เม็ดสีเหลือง ( beta carotene)

ขบวนการสุกของผลจะเริ่มจาก ระยะที่มีปริมาณ ethylene และอัตราการหายใจเพ่ิมข้ึน จนกระ
ทั้งผลสุกแดงซึ่งจะมีปริมาณ ethylene และอัตราการหายใจสูงที่สุด ปริมาณกรด (acidity) จะสูงในระยะ
เริ่มขบวนการสุก และจะลดลงเมื่อผลสุกแดง

ระยะที่ผลเริ่มเปลี่ยนสี พืชจะสราง enzyme polygalactronase ซึ่งเปนนํ ้ายอยที่จะเปลี่ยนอาหาร
สํ ารองในผลซึ่งอยูในรูปของ pectin ใหเปนน้ํ าตาล และ น้ํ ามันหอมระเหย ท ําใหเกิดกลิ่น เปนผลใหผล
น่ิม  

ผลที่สุกแดงคาตนจะมีปริมาณวิตามิน ซ ี(ascorbic acid) และนํ้ าตาลสูง
ระยะการเก็บเกี่ยวขึ้นอยูกับสายพันธุและการขนสง มะเขือเทศมีการเก็บเกี่ยวได 3 ระยะคือ
1. ระยะสุกเขียว (mature green) ระยะนี้สวนของไหลจะมีสีเขียวเขม สวนดานลางจะเปลี่ยน
เปนสีขาว สวนเมล็ดจะมีเมือกหุม การเก็บเกี่ยวระยะนี้ส ําหรับตลาดที่ตองการระยะเวลาการ
ขนสงนาน
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2. ระยะสุกสีชมภู (Pink or breaker stage) ระยะน้ี  1/3 – 3/4 ของผลจะเปลี่ยนเปนสีชมภ ูระยะ
นี้เหมาะส ําหรับตลาดใกลเคียง

3. ระยะสุกแดง (red ripe stage) ระยะสุกแดงทั้งผล ส ําหรับตลาดในทองถ่ินหรือสงโรงงาน
แปรรูป

อุณหภูมิจะมีอิทธิผลตอการเปลี่ยนสีของมะเขือเทศ โดยอุณหภูมิ 20.0-21.1 o ซ ผลจะเปลี่ยนจาก
ระยะสุกเขียวเปนสุกแดงภายในเวลา 5-20 วัน ขึ้นอยูกับสายพันธุ ในอุณหภูม ิ26.7-29.4 o ซ พืชจะสราง
เม็ดสีเหลืองในปริมาณที่สูงกวาเม็ดสีแดง

ในอุณหภูมิกลางวัน 26.0 o ซ กลางคืน 18.0 o ซ ผลจะเปลี่ยนเปนสีแดงในระยะเวลา 9 วัน
สวนในอุณหภูมิต่ํ ากลางวัน 16.0 o ซ กลางคืน 7.0 o ซ ผลจะเปลี่ยนเปนสีแดงชาหรือใชระยะเวลา 12-
15 วัน
การเก็บรักษา

มะเขือเทศนิยมก ําจัดความรอนแบบเฉียบพลัน โดยวิธ ีroom cooling  หรือ Forced air cooling
อุณหภูมิที่เหมาะสม อยูระหวาง 7.8 -10.0 o ซ มีจุดเยือกแข็งท่ี -0.6 o ซ ความชื้นสัมพัทธที่เหมาะสม อยู
ระหวาง 90-95 % เกบ็รักษาได 1 อาทิตย
มะเขือเทศเปนพืชที่เนาเสียงายหลังการเก็บเกี่ยว ควรเก็บรักษาในสภาพอุณหภูมิตํ่ า
ระยะของการพัฒนา อุณหภูมิ ( o ซ) ความช้ืนสัมพัทธ(%) หมายเหตุ

สุกแดง 8.0-13.0 85-90 เก็บรักษา 9-10 วัน
สุกเขียว 13.0-16.0 85-90 เก็บรักษา 3-4 อาทิตย
สุกสีชมภู 1.1-2.2 ต่ํ า เก็บรักษา 3 อาทิตย

การเก็บรักษามะเขือเทศในอุณหภูมิ 0 o ซ จะสามารถเกบ็รักษาได 9-14 วัน แตเม่ือนํ าออกมาเกบ็
รักษาในอุณหภูมิ 18.0 o ซ จะเกิดแผลชํ ้า (cold injury)

ในดานคุณภาพของผล ปริมาณ insoluble solid alcohol ในผลจะลดลงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น ใน
สภาพอุณภูมิสูง เมื่อเก็บรักษาในเวลาสั้น ปริมาณ soluble solid และน้ํ าตาล จะสูง แตเม่ือเก็บรักษาเปน
ระยะเวลานาน ปริมาณจะลดลง

อุณหภูมิและระยะเวลาที่เก็บรักษา จะไมมีผลตอ total acidity, ความเปนกรด ดาง น้ํ ามะเขือเทศ
และ ปริมาณ ascorbic acid .ในผล

บรรจุในภาชนะที่ทนทานตอการขนสง อยาใสซอนกันมาก ซึ่งเมื่อมีแรงกดสูง ท ําใหผลชํ้ า เนา
เสีย ไดงาย คุณภาพตํ ่า เสียราคาหรือไมอาจจะขายได

แมลงและโรคที่สํ าคัญ
การใชยาปองกันและก ําจัดแมลง จะตองใชดวยความระมัดระวัง เน่ืองจากเปนสารเคมีท่ีเปนพิษ

แมลงได จะเปนพิษตอคน ควรจะอานฉลากใหเขาใจกอนใช
 Kelthane, malathion, pyrethrins, sevin, sulfur and TDE  มีพิษตอคนนอย
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Aldrin, diazinon, andosulfan and  toxaphene สามารถซึมเขาทางผิวหนัง เปน          อันตราย ถา
หากไดรับปริมาณมาก

Parathion  และ  phosdrin  เปนพิษตอคนสูง ใชดวยความระมัดระวัง
พิษตกคางของสารเคมีในมะเขือเทศ

Trichlorfon (dylox) 12 วัน
Parathion 10 วัน
Carbophenothion, dimethoate (eggon)    7 วัน
Toxaphene   3 วัน
Dicofol (Kelthane) methomyl (Lannate)    2 วัน
Phosdrin, TDE, Malathioin
Diazinon, endosulfan,
Pyrethrin  aldrin, sevin
Rotenone   1 วัน

แมลงศัตรูมะเขือเทศ
   แมลงหวี่ขาว  ซึ่งเปนตัวน ําของเช้ือไวรัส
 การปองกันแมลงหว่ีขาว  (Semisia  tabasi)  ใน ซูดาน

Yassin  (1974)  รายงานวา การฉีดยาจํ าพวก Anthio (formothion) Folimat (omethoat)
malathion  และ  Phosdrin (Mevinphos)  เริ่มตั้งแตแปลงกลาและแปลงปลูกอยางสมํ ่าเสมอ สามารถปอง
กันแมลงหวี่ขาว (Bemisia  tabasi)  ซึ่งเปนตัวนํ าของโรคใบหงิก (leaf curl virus) และท ําใหผลผลิตเพิ่ม
ข้ึนเปน 2 เทาของแปลงที่ไมไดฉีดยา

จากการสงัเกตโรคน้ี ในระยะเวลา 4 ป พบวามะเขือเทศอาย ุ8-12 อาทิตย จะเปนโรคใบหงิกมาก
ที่สุด

ใชกับดัก ซึ่งมีพื้นสีเหลือง และทาดวยกาว เพื่อใหแมลงหวี่ขาวบินมาติด เนื่องจากแมลงหวี่ขาว
ชอบสีเหลือง
หนอนกระทู   (Horn worm)

 มี 2 species คือ Protoparce quinque, Maculate และ P.sexta.
หนอนกระทูที่กินใบมะเขือเทศ ลํ าตัวใหญสีเขียว

   การปองกันกํ าจัด
ฉีดดวยยาจํ าพวก  Carbaryl, lannate  ซูมิไชดริน
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หนอนเจาะผลมะเขือเทศ   Helichoverpa (Heliothis)  Zea.
ชื่ออ่ืน ๆ หนอนเจาะสมอฝาย หนอนเจาะฝกขาวโพด หนอนกินผัก หนอนชนิดน้ีจะออกจากไข

แลวกัดกินใบดอก เม่ือโตข้ึนมาจะเจาะเขาในผล ท ําใหเสียคุณภาพ  เนา  ฤดูที่ระบาดมากไดแก  เดือน
กุมภาพันธ - มีนาคม
   การปองกันกํ าจัด

ควรระมัดระวังการเริ่มเขาท ําลายต้ังแตดอกเร่ิมออก  การปองกันกอนท่ีหนอนจะเจาะเขาไปใน
ผลเทาน้ัน ทึ่จะแกปญหาไดหมด

หรือใชยา แลนเนท  อโซคริน  นูวาดรอน  ออทรีน หรือ ซูมิไซดริน

โรคที่ส ําคัญ
โรคท่ีเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย(Bacterial  disease)
   โรคเหี่ยวที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย(Bacterial  wilt)

เชื้อสาเหต ุ Pseudomonas  solanacearum  E.F  Smith
     ลักษณะอาการ

มะเขือเทศที่เปนโรคน้ี ในระยะแรกใบออนจะเหี่ยว ใบแกลางสุดจะเปลี่ยนเปนสีเหลืองตอจาก
นั้นจะเหี่ยวอยางรวดเร็ว และตาย ซ่ึงแตกตางจากโรคเห่ียวท่ีเกิดจากเช้ือรา Fusarium  sp.พืชท่ีถูกเช้ือรา
ฟวซาเรี่ยมเขาทํ าลายจะฟนตัวในเวลากลางคืน หรือเชาตรู และจะเหี่ยวในตอนสาย

เมื่อถอนตนที่เปนโรค มาตัดโคนท่ีอยูระดับดินเปนรูปปากฉลาม นํ าไปจุมนํ ้าในซึ่งบรรจุใน
แกวใสจะเห็นเปนน้ํ าขุนขนสีขาว  หรือสีครีมไหลออกมา ตนท่ีเปนโรคน้ีอยางรุนแรง ไสกลางตนจะถูก
ทํ าลายเปนรูกลวง เนา ท ําใหพืชตาย ไปในที่สุด

เชื้อสาเหตุของโรคนี ้ อาศัยอยูในดิน และเขาท ําลายราก หรือลํ าตน เช้ืออาจจะเขาทํ าลายตั้งแต
ระยะที่มะเขือเทศอยูในระยะ ตนกลาและแสดงอาการในแปลงปลูก ระบาดมากในฤดูฝนหรือในแหลงที่
มีความชื้นสูง ในบางแหงจะพบในฤดูหนาว  เชื้อสาเหตุแพรระบาดโดยไหลไปกับนํ ้าหรือติดไปกับวัสดุ
เครื่องใชทางการเกษตร

อุณหภูมิที่เหมาะสํ าหรับการเขาทํ าลายของเชื้อ  สาเหตุคือ  29 - 35  o ซ.
     การปองกันกํ าจัด

1.  ใชพันธุตานทาน
2.   เลือกตนกลาที่สมบูรณ แข็งแรงคลุกดินดวยก ํามะถันผง อัตรา 14 กก./ไร ทิ้งไวใหผานฝน
ระยะหน่ึงหรือปรับ pH  ดวยปูนขาว 300 - 400 กก./ไร และเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน

3.  ใชซัลเฟอร /กํ ามะถันผง 14-15 กก.  ตอไรใสกอนปลูก
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4.  เชื้อสาเหตุเจริญไดดีใน  pH  5-5.5
5.   จุมตนกลาดวยยา  Agrimycin, Agristrep, Phytoactin  หรือ  Phytomicin  ความเขมขน  100-
150 ppm.  เวลา 1 - 2 ช่ัวโมง

6.   ฆาเชื้อโรคในดินดวยสารละลาย ตามขอ 3, 5  ในอัตราความเขมขนเทากันทุก ๆ  7-10 วัน
7.   ปลูกในวัสดุปลูกที่ไมใชดินและใหปุยในรูปสารละลายพรอมการใหนํ ้า
8.   ใชวิธีตอก่ิงกับพันธุท่ีตานทานโรค

โรคแผลจุด   (Bacterial  spot)
เชื้อสาเหต ุ Xanthomonas  Visecatoria  (Doidge)  Dowson.

     ลักษณะอาการ
เชื้อสาเหตุจะท ําใหเกิดแผลจุดบนล ําตน ใบ ผล  ถาหากเกิดกับใบในระยะแรก จะเกิดแผลจุดชํ้ ามี

ลักษณะกลม หรือรูปรางไมแนนอน ดานลางของใบ ตอจากนั้นแผลจะเปลี่ยนจากสีเขียวเขมเปนสีมวง
ปนเทา และมีจุดตรงกลางแผลสีดํ า  ท ําใหเกิดรอยบุมดานบนของใบซึ่งอยูตรงกับแผล  ในบางแผลจะมี
วงแหวนเล็ก ๆ สีเหลืองลอมรอบอยู  เม่ือแผลเกิดข้ึนจํ านวนมาก จะท ําใหใบแหง  ถาหากเกิดขึ้นกับขอบ
ใบจะทํ าใหแผลแตก ในฤดูฝนจะท ําใหเกิดแผลลักษณะเปนรอยขีดสีด ํา รูปรางไมแนนอนเกิดข้ึนระหวาง
เสนใบ

อาการที่เกิดกับผล จะปรากฏจุดสีดํ านูนข้ึนมาหรือในบางคร้ังจะพบรอยช้ํ าอยูรอบ ๆ แผล เม่ือ
แผลขยายใหญจะเปลี่ยนเปนสีนํ ้าตาลหรือสีดํ า แผลจะขรุขระ เน่ืองจากจะทํ าใหผิวของผลแตก และมวน
ตัว ซึ่งในบางครั้งเรียกแผลสะเก็ด  (Scab)  แผลปกติจะมีขนาดเสนผาศูนยกลาง  1/8  น้ิว

เชื้อสาเหตุจะสามารถเขาท ําลายพืชไดมาก ในสภาพความชื้นและอุณหภูมิสูง  อุณหภูมิท่ีเหมาะ
สม คือ  24 - 30  o ซ.
     การปองกันและกํ าจัด
1. คลุกเมล็ดดวย  Captan
2. แชเมล็ดใน  Streptomycin  ความเขมขน 1 : 40,000  เปนเวลา 20 นาที
3. แชเมล็ดในนํ้ ารอน  50 o ซ.  เปนเวลา 25 นาที
4. พนดวย  Streptomycin sulfate ความเขมขน 100 ppm.  +  Copper  Sulfate   1.8 กก. ในน้ํ า 100
แกลลอน

5. ใชพันธุตานทาน
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   โรคแผลจุดเล็ก   (Bacterial  speck)
เชื้อสาเหต ุ  Pseudomonas  tomato  (Okabe)  Alstatt

      ลักษณะอาการ
โรคนี้เขาท ําลายทั้งใบและผล ลักษณะแผลจะเปนจุดเล็ก ๆ ในบางคร้ังจะนูนข้ึนเล็กนอย       ถา

หากเกิดข้ึนท่ีผลรอบ ๆ แผลจะมีสีขาว ท ําใหเกิดแถบสีขาวบนผล  ถาหากเกิดขึ้นที่ใบจะมีลักษณะสีขาว
หรือสีเหลือง

โรคนี้จะระบาดมากในสภาพความชื้นสูง และอุณหภูมิอยูระหวาง  20 - 25 o ซ
     การปองกันกํ าจัด

เชนเดียวกับโรคแผลจุด
โรคผลจุด    (Bacterial canker)

เชื้อสาเหต ุ    Corynebacterium  michiganense  (Smith)  Jensen
     ลักษณะอาการ

ในตนออน ใบจะแสดงอาการเหี่ยวคลายขาดนํ ้า ถาหากกานใบตนติดกับลํ าตนของใบที่อยูสวน
ของยอดแตก จะพบแผลสีนํ้ าตาลในเน้ือเย่ือ ซึ่งแผลลักษณะเดียวกันนี้ จะเร่ิมต้ังแตโคนจนถึงยอด     ใน
กรณีท่ีการระบาดของโรคน้ีเกิดข้ึนอยางรุนแรง แตถาหากไมระบาดรุนแรงจะเกิดกับสวนบนของพืช
เทาน้ัน

ในบางคร้ัง จะพบแผล รอยขดีบนลํ าตน ในระยะแรกแผลจะมีสีเหลือง และเปลี่ยนเปนสีเทาปน
น้ํ าตาล  โดยเฉพาะสวนที่อยูกับดิน แผลนี้อาจจะท ําใหเน้ือเย่ือแตกหรือเปดออก

ในตนแกจะไมแสดงอาการเหี่ยว แตใบที่อยูดานบนจะเริ่มแหงตั้งแตขอบใบจนกระทั่งแหงทั้งใบ
ในผล แผลจะมีลักษณะกลมนูนขึ้นเล็กนอย ลอมรอบดวยวงแหวนสีขาว และมีจุดสีแดงตรง

กลางแผล
อากาศที่มีความชื้นสูง อุณหภูมิที่เหมาะส ําหรับการเขาทํ าลายอยูระหวาง  24 -25 o ซ

   การปองกันกํ าจัด
1.  แชเมล็ดในนํ้ ารอน  50 o ซ เปนเวลา 25 นาที
2.   ใช  Captan Sq wp.  45 กรัมตอน้ํ า 10 แกลลอน หรือ Nabam 1 ลิตรตอ น้ํ า  25-50 แกลลอน หรือ

Copper Sulfate  450 กรัมตอน้ํ า 25 แกลลอน หรือ Panogen  20 กรัมตอน้ํ า 80 แกลลอนราดแปลง
เพาะหลังจากหยอดเมล็ด  ถาหากแชเมล็ดในนํ ้ารอน และฉีดยาตนกลาสมํ ่าเสมอ     ไมจ ําเปนตอง
ราดแปลงเพาะ
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3.   ควรฉีดพนดวยสารเคมี เชน  Ziram หรือ  Captan  ความเขมขน 30 กรัมตอน้ํ า 15 ลิตร เร่ิมเม่ือกลา
เริ่มงอก และฉีดยาทุก 7-5 วัน ไมควรใช  Copper  ฉีดตนกลาขณะยายปลูกใหม ๆ เน่ืองจาก
จะเรงใหคายน้ํ ามาก และท ําใหตนกลาเหี่ยว

4.   ใชกรดอะชีติก  (Acetic  acid)  ความเขมขน  0.6%  แช 24 ช่ัวโมง
5.   ฉีดพนสารเคมี เชน  Copper (low  soluble, not  oxide)   สามารถปองกันโรคน้ีไดดี
6.   แชเมล็ดใน Streptomycin  ความเขมขน 1:40,000  เปนเวลา 20 นาที
7.   ฉีดพนดวย  Streptomycin  ความเขมขน  100 ppm. + Copper Sulfate  1.8 กก.ตอน้ํ า 100
แกลลอน

โรคเหี่ยวที่เกิดจากเชื้อรา   (Fusarium  wilt)
เชื้อสาเหต ุ Fusarium oxysporum A. lycopersici  (Saccardo)  Snyder and Hansen.
โดยทั่วไปเชื้อราชนิดนี ้ จะเจริญไดดีในสภาพอากาศอบอุน อุณหภูมิที่เหมาะสมส ําหรับการเขา

ท ําลายอยูระหวาง  25-31 o ซ  มีความชื้นในดินสูง pH ต่ํ า และความอุดมสมบูรณของดินตํ ่า
อาการระยะแรกคือใบออนจะมีเสนใบสีขาว หรือสีซีด ตอจากน้ันยอดออนจะเห่ียว และเหี่ยวทั้ง

ตน เมื่อตัดโคนในสวนที่ติดดินจะพบทอนํ ้าเปนสีนํ ้าตาล ถาหากเกิดขึ้นกับตนออนจะท ําใหเหี่ยวอยาง
รวดเร็วและตาย ส ําหรับพืชในแปลงปลูกอาจจะเจริญเติบโตไดจนถึงระยะท่ีติดผล โดยทั่วไปพืชจะแสดง
อาการโดยมีเสนใบขาวซีด ใบเหี่ยว ชะงักการเจริญเติบโต ใบสวนลางจะเหลือง พืชจะสรางรากแขนง
พิเศษขึ้นมา ใบและสวนประกอบของล ําตนท่ีออนจะเห่ียว ใบรวง และตาย ในบางครั้งอาการ    จะ
ปรากฏเพียงขางใดขางหนึ่ง หรือในระยะแรกอาจจะเห่ียวในตอนกลางวัน และฟนในตอนเชาประมาณ
2-3 วัน พืชจะตายไปในที่สุด ซ่ึงแตกตางจากโรคเห่ียวท่ีเกิดจากเช้ือแบคทีเรีย พืชจะเหี่ยว และตายอยาง
รวดเร็ว

โรคน้ีเขาท ําลายทั้งรากและล ําตน จะท ําใหเกิดอาการเนาสีดํ า โดยเฉพาะรากที่มีขนาดเล็ก เม่ือ
พืชเหี่ยวและตาย เช้ือสาเหตุจะสราง สปอรสีชมพูปนขาวบนรากพืช

เชื้อสาเหต ุ จะเขาท ําลายทางรากของตนกลาซึ่งเกิดแผลในขณะยายปลูก เช้ือเหตุจะเจริญอยาง
รวดเร็ว และลุกลามเขาไปทางทอนํ ้า จนกระทั่งทั่วล ําตน ส ําหรับตนออนท่ีปลูกโดยการใชเมล็ดหยอด
โดยตรง เช้ือสาเหตุจะสามารถเขาทํ าลายได แตการทํ าลายพืชจะชากวาพืชที่ยายปลูก และจะเกิดขึ้นใน
ขณะอุณหภูมิสูงเทานั้น

การทํ าใหมะเขือเทศ ชะงักการเจริญเติบโต จะสามารถลดการระบาดของโรคได
     การปองกันกํ าจัด
1. ใชพันธุที่มีความตานทาน
2.  ปรับปรุงดินใหมีความอุดมสมบูรณ
3. ปรับดินใหม ีpH ปานกลาง
4.  ตอกิ่ง โดยใชพันธุตานทานเปนตนตอ
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   โรคโคนเนา หรือโรคราเมล็ดผักกาด
เชื้อสาเหต ุ Sclerotium rolfsii Sace.

     ลักษณะอาการ
พบระบาดกับมะเขือเทศทั่วไป โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรคน้ีทํ าความเสียหาย

มากในจังหวัดหนองคาย
มะเขือเทศที่เปนโรคน้ี จะแสดงอาการเหี่ยวแบบชา ๆ ไมรวดเร็วเหมือนการเห่ียวท่ีเกิดจากเช้ือ

แบคทีเรีย ทายสุดจะตายโดยไมแสดงอาการใบเหลืองหรือใบแหง     โคนตนระดับดินจะมีปุยสีขาว ซึ่ง
เปนเสนใยของเชื้อราปกคลุมอยู บางครั้งจะพบเม็ดแข็งสีนํ ้าตาล ขนาดเทากับเมล็ดผักกาด ติดอยูกับปุยสี
ขาวน้ี

โรคน้ีนอกจาก จะเกิดกับล ําตนแลวยังอาจเขาท ําลายผลมะเขือเทศที่อยูติดดินไดดวย ผลที่เปน
โรคจะเริ่มมีอาการเปนจุดสีเหลืองแลวแบงขยายออก ผิวของผลจะเหี่ยวเล็กนอย เม่ือเปนโรคมากข้ึนจะ
ทํ าใหผลเนา และอาจมีเสนใยของเชื้อราขึ้นปกคลุมอยู
     การปองกันและกํ าจัด

1.  ปรับ pH ของดิน
2.  ปลูกพืชหมุนเวียน 4 ป
3.  ใชยาก ําจัด  เชน  PCNB
4.  รักษาแปลงใหสะอาด และลดความชื้นในแปลงปลูก

   ใบจุดวงแหวน  (Early  blight)
เชื้อสาเหต ุ  Alternaria  solani  (Ellis and Martin)  Jones and Grout.

     ลักษณะอาการ
โรคนี้เกิดขึ้นกับมะเขือเทศไดทุกระยะ โรคน้ีทํ าใหเกิดโรคโคนเนาในตนกลา โรค Collar rot ใน

ตนออน ลักษณะใกลเคียงกับ Wire Stem ซึ่งเกิดจากเชื้อ Rhizoctonia โดยมีแผลสีนํ ้าตาลเกิดข้ึนรอบ ๆ
ลํ าตน สวนที ่ ติดกับดิน ท ําใหตนออนหยุดชะงักการเจริญเติบโต หรือ ตาย ถาเกิดกับตนแก จะท ําใหพืช
เหี่ยว ถาหากพืชไมตาย เม่ือเจริญข้ึน แผลที่ลํ าตนจะขยายใหญและลึก

ถาเกดิกบัใบ จะเกิดกับใบแกสวนลางสุดกอน แผลจะเปนสีนํ ้าตาล กลมมีวงแหวน      หลายวง
ซอนกันอยูบนแผล ซึ่งอาจจะมีแผลเดียว หรือหลายแผล จนกระทั่งใบที่เปนแผลเปลี่ยนเปนสีเหลืองแหง
และรวง ท ําใหไมมีใบปกคลุมผล ท ําใหเกิดอาการตายน่ึง  Sunscald  เกิดโรคแอนแทรคโนสไดงาย

โรคนี้ปกติไมเกิดกับผล นอกจากพืชไมสมบูรณ ขาดปุย แผลจะเปนสีนํ ้าตาลจนถึงด ํา รูปราง
คอนขางกลม กระจัดกระจายทั่วไป ขนาดตั้งแตหัวเข็มหมุดจนถึงขนาดเสนผาศูนยกลาง 1 น้ิว
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ถาหากมะเขือเทศขาด  Magnesium  จะท ําใหโรคน้ี ระบาดอยางรุนแรง อุณหภูมิที่เหมาะสม
สํ าหรับการเจริญของ  Spore  จะอยูระหวาง  1.7 o ซ    ถึง  35 o ซ  อุณหภูมิที่เหมาะส ําหรับการเขาทํ าลาย
ของเช้ือสาเหตุ จะอยูระหวาง 24-29.4 o ซ
   การปองกันกํ าจัด
1. แชเมล็ดในนํ้ ารอน 50 o ซ  เปนเวลา 25 นาที
2. ราดแปลงเพาะ เชนเดียวกับโรค  Bacterial  canker
3. ฉีดยาแปลงกลาเชนเดียวกับโรค  Bacterial  canker
4. ฉีดมะเขือเทศในแปลงปลูกดวยยา  maneb, zineb, ziram, captan หรือ Dyrene
5. การใช maneb สามารถปองกันโรคใบจุดดวง ผลเนา ใบไหม ดังน้ันโดยท่ัวไป จะใช maneb ฉีดอัตรา

2-3 กรัมตอน้ํ า 1 ลิตร ฉีดทุก 5-10 วัน เริ่มฉีดหลังยายปลูก ประมาณ 30 วัน หรือ เร่ิมติดผลชอแรก
6. ใชพันธุตานทาน  เชน  Floradel, Tropic Manapal, Manalucie
ใบไหม    (Late  blight)

เชื้อสาเหต ุ Phytophtera infestans (Mont.)  DBry  อยูในกลุมเดียวกับเชื้อสาเหตุของรานํ ้าคาง
     ลักษณะอาการ

เชื้อโรคนี้เจริญไดดีในสภาพความชื้นสูงและอุณหภูมิตํ ่า เกิดกับใบไดทุกระยะของการเจริญเติบ
โต โดยในระยะแรกจะทํ าใหเกิดแผลรูปรางไมแนนอนสีเขียวคลํ้ าปนดํ า คลายถูกนํ้ ารอนลวก เช้ือโรคน้ี
จะทํ าลายใบ ยอดออน ลํ าตนและผล ถาเกิดกับใบจะเกิดตรงปลายหรือขอบใบ และขยายไปยังกลางใบ
แผลจะหยุดขยายตัว เม่ือความช้ืนในอากาศต่ํ าในสภาพอากาศเหมาะสมแผลจะขยายตัวอยางรวดเร็ว ขอบ
แผลจะมีสีเหลืองออนในตอนเชาตรูจะมีราสีขาวหรือมวงเกิดขึ้นในสวนตอระหวางแผลและขอบแผล 
ดานหลังของใบ ตอมาใบจะแหงและรวง

ถาเกิดกับผล แผลจะมีสีเทาปนดํ า ขยายไปทั่วผล ตอจากน้ัน แผลจะเปลี่ยนเปนสีนํ้ าตาลผิวของ
แผลขรุขระ ผลที่ถูกเชื้อนี้เขาทํ าลาย จะเนาตายใน 1 อาทิตย

สปอร จะเจริญไดดี ในอุณหภูม ิ  9-16 oซ อุณหภูมิที่เหมาะส ําหรับการเขาทํ าลายอยูระหวาง 20-
21.1 oซ
     การปองกันกํ าจัด

สามารถท่ีจะคาดการณการระบาดของโรคดวยการบันทึกปริมาณน้ํ าฝน และอุณหภูม ิ ซึ่งจะ
ระบาดมากในอุณหภูม ิ  24 oซ ถาหากมีปริมาณนํ ้าฝนมากกวาปริมาณเฉลี่ย  และอุณหภูมิเฉลี่ย  24 oซ
ควรฉีดสารเคมีปองกัน และเร่ิมฉีดกอนท่ีโรคจะระบาด ประมาณ 10 วัน

สารเคมีที่ใชฉีดพนปองกัน เชน ไดเทน เอ็ม 45  หรือ  fixed  copper  นอกจากนี้การใช  nabam
zineb   และ   maneb  ทุก  5-7  วัน จะใหผลด ีถาหากอุณหภูมิตํ ่า  nabam  จะใหผลดีกวา  copper เม่ือโรค
เขาท ําลาย ฉีดพนดวย Ridomil MZ 2-3 คร้ัง

นอกจากน้ี ปองกันเชนเดียวกับโรคใบจุดวง
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ตัดแตงกิ่งใหโปรง เน่ืองจากเช้ือสาเหตุจะเจริญเติบโตในสภาพความช้ืนสูง การตัดแตงกิ่งจะท ํา
ใหใบแหงเร็ว และลดการเปนโรคไดจากการสังเกตของผูเขียน  พันธุขึ้นคางที่ตัดแตงกิ่ง จะมีเปอรเซ็นต
การเปนโรคต่ํ ากวาพันธุพุมซึ่งไมไดท ําการตัดแตงก่ิง

ใชพันธุที่ตานทาน
   รากํ ามะหย่ีสีเขียว      (Leaf  mold)

เชื้อสาเหต ุ    Cladosporium  fulvum  cooke.
     ลักษณะอาการ

ระยะแรก จะพบแผลจุดสีเขียวออนหรือเหลืองดานบนของใบ ดานหลังจะพบราสีเขียวหรือมวง
ตอจากนั้น เน้ือเย่ือท่ีเปนแผลจะตาย เปลี่ยนเปนสีนํ ้าตาล ปนเหลือง และตายในที่สุด

การงอกของสปอรจะเกิดขึ้นในบรรยากาศที่มีความชื้นสัมพัทธประมาณ  95%  ขึ้นไป อุณหภูมิ
ที่พอเหมาะส ําหรับการเจริญเติบโต จะอยูระหวาง  21 - 25 oซ
     การปองกันกํ าจัด

1.  ใชพันธุตานทาน
2.  ใชยาปองกันก ําจัด เชนเดียวกับ   Gray  leaf  spot

   ใบจุดสีเทา    (Gray  leaf  spot)
เชื้อสาเหต ุ  Stemphylium  solani  G.F.  Weber.
                   Stemphylium  sloredanum  Hannon  and  Weber

     ลักษณะอาการ
ในระยะเร่ิมแรก แผลจะพบแผลจุดเล็ก ๆ สีนํ ้าตาลปนดํ า บุมลึก   ปกติจะเกิดกับแกซึ่งอยูสวน

ลางสุด  เมื่อแผลขยายใหญขึ้น จะมีสีเทาปนนํ ้าตาล และรูปรางไมแนนอน ขนาดเสนผาศูนยกลาง
ประมาณ  1/8  น้ิว  มีลักษณะโปรงใส  เมื่อแผลขยายใหญจะมีขอบเล็ก ๆ สีเหลือง เม่ือแผลแหงจะแตก
ถาเปนมากใบจะรวง  โรคน้ีจะไมเกดิกับยอดออน ชอบอากาศที่มีอุณหภูม ิ และความชื้นสูง และระบาด
มากในพืชที่ติดผลมาก หรือขาดธาตุอาหาร  อุณหภูมิท่ีเขาทํ าลาย คือ  24.0 -26.1 oซ.
     การปองกันกํ าจัด

1.  ใชพันธุตานทาน
2.  เชนเดียวกับโรคใบจุดวงแหวน

    โรครากํ ามะหย่ีสีเทา     (Gray leaf mold)
เชื้อสาเหต ุ    Cercospora   fuligena  Roldan.

     ลักษณะอาการ
พบระบาด และท ําความเสียหาย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มากกวาแหลงอื่นโดยเฉพาะที่

จังหวัดขอนแกน
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อาการเริ่มแสดงที่ใบแกตอนลางกอน แลวจึงลามขึ้นไปยังใบที่อยูตอนบน อาการในระยะแรกจะ
แสดงอาการจุดสีเหลือง ดานบนและขยายออก ดานใตใบตรงแผลจะมีเช้ือราข้ึนอยู เม่ือระบาด      รุนแรง
มากขึ้น  ใบจะเปลี่ยนเปนสีนํ้ าตาล และแหงตายไปในที่สุด  อาการของโรคน้ีจะแตกตางกนักับโรครา
กํ ามะหยี่สีเขียว  คือเช้ือราท่ีอยูใตใบจะมีสีเทาเขมจนถึงดํ า  เสนใยของราจะหยาบไมเกาะกันแนน
     การปองกันกํ าจัด

ฉีดพนสารเคม ี แมนโคเซฟ  ไดเทนเอ็ม  45 หรือ เบนเลท
แผลจุดขาว     (Septoria  leaf  spot)

เชื้อสาเหต ุ    Septoria  lycopersici  Spegazzini
     ลักษณะอาการ

เชื้อสาเหตุจะเขาท ําลายพืชไดทุกระยะของการเจริญเติบโต อาการขั้นแรกจะปรากฏเปนแผลชํ้ า
ลักษณะกลม ดานหลังใบของใบแกเมื่อแผลขยายใหญขึ้น ขอบแผลสีนํ้ าตาลปนดํ าและแผลจะเปนรอย
บุมลงตรงกลาง  สีขาว หรือสีเทา  สวนแผลที่เกิดขึ้นดานบนของใบจะปรากฏจุดสีด ําตรงกลางของแผล

การระบาดของโรคน้ี จะระบาดจากใบดานลางขึ้นไปถึงใบยอด  อาจจะเขาทํ าลายดอก และ  ลํ า
ตน เชื้อสาเหตุสามารถแพรกระจายไดโดยนํ ้าหรือติดไปกับเส้ือผา การเขาท ําลายจะตองการความชื้นสูง
โดยเฉพาะหยดนํ้ าที่คางตามใบ  อุณหภูมิที่เหมาะส ําหรับการเขาทํ าลายคือ  25 oซ
     การปองกันและกํ าจัด

1.  แชเมล็ดในนํ้ ารอน  50 oซเปนเวลา 25 นาที
2.  แชเมล็ดใน  Copper  Sulfate   ความเขมขน  12  กรัมตอน้ํ า  1  ลิตร
3.  ฉีดดวยยาจํ าพวก  Copper  ในรูปของ  Bordeaux  หรือ  Zineb

    ผลเนา     (Antractnose  or  Ripe-rot)
เชื้อสาเหต ุ    Colletotrichum  phomoides  (Saceardo)  Chester.

     ลักษณะอาการ
ถาเกิดที่ใบแผลจะไมคอยเห็นชัด บริเวณดานบนของใบ โดยเฉพาะปลายใบจะเห็นจุดเหลือง

ขนาดเล็ก ตอจากน้ันจะเปล่ียนเปนสีเขม ซึ่งสามารถเห็นไดจากดานลางของใบ
ถาเกิดกับผลในระยะแรก จะเกิดแผลกลมเล็ก  และบุมลึกลงไปในผิว และจะเกิดจุดกลมด ํา เลก็

ๆ บนแผล  เมื่อแผลขยายใหญขึ้น  สวนกลางของแผลจะกลายเปนสีด ํา  เน่ืองจากสวนของเช้ือสาเหตุ ซึ่ง
มีสีดํ าเจริญอยูใตผิวของผล และจะลุกลามไปทั่วทั้งผล ท ําใหเกิดอาการเนา

ถาเกิดกับผลในระยะยังมีสีเขียว โรคนี้จะไมแสดงอาการ จนกระทั่งเริ่มสุก จึงจะปรากฏแผล  ให
เห็น

อุณหภูมิที่เหมาะส ําหรับการเจริญอยูระหวาง  12.8 - 35 oซ
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     การปองกันกํ าจัด
1.  แชเมล็ดในนํ้ ารอน  50 oซ.  เปนเวลา  25 นาที
2.   คลุกเมล็ดดวย  Copper  sulfate    ความเขมขน  12  กรัมตอน้ํ า  1  ลิตร
3.   ฉีดพนสารเคม ี   Ziram,  Maneb   หรือ   Captan    ทุก ๆ   7 - 10  วัน
โรคใบดาง  หรือ ใบหงิก (Tobacco  Mosaic  Virus-TMV)

เชื้อสาเหต ุ     Marmor  tabasi  Holmes
     ลักษณะอาการ

ใบจะหงิกหรือมวน หรือดาง  ซึ่งเกิดจากใบที่มีสีเหลืองสลับเขียว สวนของใบสีเหลืองจะเจริญ
เติบโตชากวาสวนสีเขียว จึงท ําใหใบมีลักษณะผิดปกต ิ อาจจะเปนคล่ืนหรือหงิก  ใบจะหนาและหยาบ
ขอบใบจะงอลงดานลาง สวนของใบที่เปนสีเหลืองจะเปลี่ยนเปนสีนํ ้าตาลและตาย ถาหากเกิดขึ้นในระยะ
หลัง อาการจะปรากฏเฉพาะสวนบนซึ่งเจริญหลังจากที่เชื้อเขาท ําลาย

เชื้อไวรัสที่เขาทํ าลายพืช มีอยูหลายชนิด ซึ่งแตละชนิดจะมีอาการแตกตางกัน ในบางครั้งเชื้อ ไว
รัสเขาทํ าลายพืชมากกวา  2  ชนิด ท ําใหลักษณะอาการแตกตางออกไป เช้ือไวรัสบางชนิดจะไมทํ าใหเกิด
อาการผิดปกติในพืช  บางชนิดจะท ําใหเกิดอาการใบเหลืองและหงิก หรือแตกใบเล็กๆ จํ านวนมากกวา
ปกติ บางชนิดจะท ําใหเกิดแผล  ลักษณะคลายกับโรคแผลจุดที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย หรืออาจจะทํ าให
เสนใยเจริญผิดปกติหรือบวม  บางชนิดจะใหเกิดรอยแผลยาวสีนํ ้าตาล ตามความยาวของลํ าตน หรือ
แสดงอาการเห่ียว

ผลอาจจะไมแสดงอาการ นอกจากมีจํ านวนผลนอย ผลขนาดเล็ก หรืออาจจะทํ าใหลักษณะ ผลมี
อาการผิดปกติท ําใหเกิดแผลกลม หรือแผลยาวสีนํ้ าตาล  ถาหากเช้ือไวรัส  cucumber  mosaic  virus
(CMV)  เขาทํ าลายดวยจะท ําใหเกิดรอยแผลยาวสีนํ้ าตาลเร่ิมจากกนของผล ใบจะมีลักษณะเล็ก แคบซึ่ง
เรียกใบลักษณะเสนดาย  (filiform)  เรียก  Shoe  string

มะเขือเทศใบดางหรือใบหงิก  เกิดจากเช้ือไวรัส  TMV  Strain  Vulgare หรือ Strain อ่ืน ๆ
เชน   Aucuba  (ทํ าใหเกิดอาการใบดางใน  aucuba)   deformans  ทํ าใหเกิดการเจริญเติบโตผิดปกติ
canadense   ทํ าใหเกิดรอยแผลยาว   lethale   ทํ าใหเกดิการตายของยอดออน  plantaginis   ท ําใหเปลือก
ของผลดานในเปนสีเทา   siccans   ทํ าใหเกิดอาการเห่ียว

การติดตอของเช้ือไวรัสน้ี  เกิดข้ึนไดโดยติดตอทางน้ํ าเลี้ยง  (sap)  โดยการหยดน้ํ าเลี้ยงของพืชที่
เกิดโรค ใสบนตนท่ีสมบูรณ  โดยทํ าใหใบที่สมบูรณเกิดแผล หรือติดตอโดยเมล็ด การสัมผัส หรือ   การ
ตอก่ิง อาการจะปรากฏภายในเวลา 10 วัน
   การปองกันกํ าจัด
1. แชเมล็ดใน  trisodium  phosphate   ความเขมขน  20%
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2. ควรฉีดดวย  Ziram  หรือ  Zineb  ต้ังแตแปลงกลา เน่ืองจากเม่ือราก หรือใบดูดสังกะสีเขาไป จะลด
ความรุนแรงของโรคท่ีเกิดจากเช้ือสาเหตุบางชนิด

3. สายพันธุ   L.  chilense  and  L.  peruvianum  มีความตานทานตอโรคน้ี  ใชพันธตานทาน  เชน
Master  No. 2,  Mighty  boy,  Pink  Saturn
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