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บทคัดยอ
การทดลองนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของการใชตนตอมะเขือพื้นบานจํานวน 4 ชนิดตอลักษณะ
คุณภาพของมะเขือเทศพันธุสีดา วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCBD)
มี 5 ทรีตเมนต คือ ทรีตเมนตควบคุม (เสียบยอดตนตอเดิม) เปรียบเทียบกับการนํายอดมะเขือเทศพันธุสีดาที่
อายุ 25 วันหลังปลูกมาเสียบยอดบนตนตอมะเขือ 4 ชนิด (มะเขือพวง มะแวง มะอึก และมะเขือเปราะ) ทํา
การทดลอง 4 ซ้ํา ๆ ละ 10 ตน ระหวางเดือนมิถุนายนถึงพฤศจิกายน 2552 ที่แปลงทดลองเกษตร ภาควิชา
เทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลการทดลองพบวาการใชตนตอจากมะเขือ
พวงมีศักยภาพในการนํามาใชผลิตมะเขือเทศพันธุสีดาได เนื่องจากทําใหตนมะเขือเทศมีปริมาณคารโบไฮเดรต
ที่ไมใชโครงสรางในสวนใบ มวลชีวภาพของผล ความแนนเนื้อ และความหนาเนื้อเพิ่มขึ้น นอกจากนั้นสีผิวของ
ผลมะเขือเทศในรูปของ L* และb* ยังไดรับการปรับปรุงใหดีขึ้นจากการใชมะเขือพวงเปนตนตอ
คําสําคัญ: มะเขือเทศ,เสียบยอด,ตนตอ,ยอดพันธุ,ลักษณะคุณภาพ
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Abstract
The purpose of this experiment was to study the effects of using four different
rootstocks to quality characteristics of ‘Sida’ tomato. A Randomized Complete Block Design
(RCBD) was arranged and composed of five treatments: Control (self grafted plant) compared
with ‘Sida’ tomato at 25 days after planting grafted on four rootstocks (Solanum torvum
Swatz, Solanum indicum Linn, Colanum stramonifolium Jacq and Solanum xanthocarpum.).
Each treatment consisted of four replications, ten plants per replication. The experiment was
carried out during June to November, 2009 at Experimental field, Division of Agricultural
Technology, Faculty of Technology, Mahasarakham University. The results showed that
Solanum torvum Swatz had a potential rootstock for producing ‘Sida’ tomato. Due to this
rootstock increased the total non-structural carbohydrate (TNC) of tomato leaf, fruit biomass,
firmness, and flesh thickness. In addition, fruit color oftomato in terms of L* and b* were also
improved by using Solanum torvum as rootstock.
Keywords: Tomato, Grafting, Rootstock, Scion, Qualitycharacteristics
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บทนํา
มะเขือเทศ (Lycopersicon esculentum Mill.) เปนพืชผักเศรษฐกิจที่สําคัญชนิดหนึ่ง มีพื้นที่ปลูก
แหลงใหญอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแกจังหวัดหนองคาย นครพนม รอยเอ็ด นครราชสีมา และยโสธร
และพื้นที่ปลูกในภาคเหนือ ไดแกจังหวัดเชียงใหม และลําปาง ศูนยสารสนเทศการเกษตร1 รายงานวาในป
เพาะปลูก 2552/2553 ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกมะเขือเทศรวม 38,741 ไร ใหผลผลิตรวม 145,601 ตัน โดย
มีการผลิตทั้งในรูปมะเขือเทศรับประทานผลสดและสงโรงงานอุตสาหกรรม ในป 2553 ประเทศไทยสงออกของ
มะเขือเทศผลสด จํานวน 427.10 ตัน คิดเปนมูลคา 10.40 ลานบาท ซึ่งผลผลิตมะเขือเทศที่ผลิตไดภายใน
ประเทศยังมีปริมาณไมเพียงพอตอความตองการของผูบริโภค โดยในป 2553 มีการนําเขามะเขือเทศผลสดจาก
ตางประเทศ ปริมาณ 376.9 ตัน คิดเปนมูล คา 6.30 ลานบาท ประกอบกับเกษตรกรผูปลูกมะเขือเทศมัก
ประสบปญหาจากโรครากเนา – โคนเนา2 เนื่องจากมะเขือ เทศเปนผัก เศรษฐกิจที่คอนขางออ นแอตอโรค
ดังกลาว โดยเฉพาะการผลิตในชวงฤดูฝน3 ดังนั้นการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในกระบวนการผลิตจึงเปน
สิ่งจําเปน การเลือกใชตนตอที่เหมาะสมจัดเปนเทคโนโลยีขั้นพื้นฐานที่เกษตรกรทั่วไปสามารถปฏิบัติไดโดยใช
ตนทุนต่ําจึงถูกนํามาใชเพื่อศึกษาศักยภาพความเปนไปไดในการผลิตมะเขือเทศ สําหรับพืชที่นิยมนํามาใชเปน
ตนตอควรเปนพืชที่อยูในตระกูลเดียวกับมะเขือเทศและมีคุณสมบัติทนทานตอการเขาทําลายของโรครากเนา –
โคนเนา เชน มะเขือพวง (Solanum torvum Swatz) มะแวง (Solanum indicum Linn.) มะอึ ก
(Colanum stramonifolium Jacq) และมะเขือเปราะ (Solanum xanthocarpum) เปนตน ซึ่งพืชตระกูล
มะเขือดังกลาวขางตนลวนเปนพืชผักพื้นบานที่พบเห็นทั่วไปและหาไดงาย ดังนั้นงานทดลองนี้จึงมีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษาผลของการใชตนตอมะเขือพื้นบาน 4 ชนิดที่สามารถพบหาไดทั่วไปไดแก มะเขือพวง มะแวง มะอึก
และมะเขือเปราะที่เหมาะสมตอการใหผลผลิตที่มีคุณภาพของมะเขือเทศพันธุสีดาอันจะเปนอีกแนวทางหนึ่งใน
การผลิตมะเขือเทศในชวงฤดูฝนตอไป
วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา
เพาะเมล็ดมะเขือเทศพันธุสีดาและมะเขือชนิดตาง ๆ จํานวน 4 ชนิดไดแก มะเขือพวง มะแวง มะอึก
และ มะเขือเปราะในถาดเพาะ เมื่อตนกลามะเขือทั้ง 4 ชนิด มีอายุ 30 วัน จึงยายปลูกลงถุงพลาสติกที่บรรจุ
ดินรวน แกลบดิบและปุยคอก อัตราสวน 2:1:1 การเสียบยอดจะกระทําขณะตนตอทั้ง 4 ชนิดมีอายุ 45 วัน
หลังเพาะเมล็ด โดยใชยอดมะเขือเทศพันธุสีดาจากตนที่มีอายุ 25 วันหลังเพาะเมล็ด ภายหลังการเสียบยอดเมื่อ
ตนมะเขือเทศตั้งตัวไดแลวจึงยายปลูกลงในแปลงยกรองขนาด 1 x 4 เมตร ใชระยะปลูก 50 x 70 เซนติเมตร
จํานวน 15 ตนตอ แปลง วางแผนการทดลองแบบสุมในบล็อกสมบูรณ (Randomized Complete Block
Design, RCBD) ประกอบดวย 5 Treatment จํานวน 4 ซ้ํา ซ้ําละ 10 ตน กําหนด Treatment ตางๆ ดังนี้
Treatment ที่ 1 ควบคุม (เสียบยอดกับตนตอเดิม)
Treatment ที่ 2 ใชมะเขือพวงเปนตนตอ
Treatment ที่ 3 ใชมะแวงเปนตนตอ
Treatment ที่ 4 ใชมะอึกเปนตนตอ
Treatment ที่ 5 ใชมะเขือเปราะเปนตนตอ
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เพาะเมล็ด

วิเคราะหคุณภาพ

ตนตอมะเขือชนิดตางๆ

สภาพแปลงปลูก

สวนยอดพันธุ : มะเขือเทศพันธุสีดา

การเสียบยอด

รูปที่ 1: ขั้นตอนการทดลอง
การบันทึกขอมูล บันทึกขอมูลในดานคุณภาพผลผลิตมะเขือเทศที่ระยะเก็บเกี่ยว ดังนี้
1.ปริมาณคารโบไฮเดรตที่ไมใชโครง สราง (total non-structural carbohydrate; TNC) สวนใบ ลํา
ตนจากมะเขือเทศพันธุสีดา และรากจากตนตอชนิดตางๆ ตามวิธีการของ A.O.A.C.4 หนวยเปนมิลลิกรัมตอ
100 กรัมน้ําหนักแหง
2.มวลชีวภาพผล ตามวิธีการของ Kira and Shidei5 โดยการนําผลมะเขือเทศที่ไดจากการชั่งน้ําหนัก
ผลสด แลวนําไปอบที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เปนเวลา 48 ชั่วโมงแลวนําไปชั่งน้ําหนักแหงหนวยเปน
เปอรเซ็นต
3.สีผลมะเขือเทศ โดยสุมผลมะเขือเทศที่ระยะเก็บเกี่ยวในแตละทรีตเมนต มาวัดคา L*a* และb* โดย
ใชเครื่องวัดสี Hunter lab Miniscan XE PLUS
4.ความแนนเนื้อ โดยใช Penetrometer ขนาดรัศมีหัวเข็ม 0.5 เซนติเมตร หนวยเปนกิโลกรัมตอ
ตารางเซนติเมตร
5.ความหนาเนื้อ โดยการผาผลมะเขือเทศแลวใชเวอรเนียร แคลิปเปอรวัดความหนาในสวนเนื้อมะเขือ
เทศ หนวยเปนเซนติเมตร
6.ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ํา (Total soluble solids : TSS) นําน้ําคั้นจากเนื้อมะเขือเทศหยดลงบนเครื่อง
Hand refractometer รุน N – 1E และอานคา TSS หนวยเปน ๐Brix
7.ปริมาณกรดที่ไทเทรทได (Titratable acidity: TA) ตามวิธีการของ A.O.A.C.6 นําน้ําคั้นจากเนื้อ
มะเขือเทศมา 5 มิลลิลิตร หยด Phenolphthalein 2 หยดแลวไทเทรตกับสาร ละลายมาตรฐาน NaOH ความ
เขม ขน 0.2 N จน กระทั่งถึง end point คือ สารละลายมีสีชมพูอยางนอย 5 วินาทีแลวนําคาปริมาณ
สารละลายดางที่ใชมาคํานวณหาปริมาณกรด หนวยเปนเปอรเซ็นต
8.ปริมาณวิตามินซี ตามวิธีการของ A.O.A.C.6 ใชน้ําคั้นจากเนื้อมะเขือเทศปริมาณ 5 มิลลิลิตรใสใน flask แลว
ไทเทรตดวย 2, 6-dichlorophenol-indophenol (dye solution) จนถึงจุด end point คือสารละลายมีสีชม
พูนวนอยางนอย 5 วินาที นําคาปริมาณสารละลายที่ใชมาคํานวณหาปริมาณวิตามินซี หนวยเปนมิลลิกรัมตอ
100 กรัมน้ําหนักสด
9.ปริมาณสารตานอนุมูลอิสระ ตามวิธีการของ Lim et al.7 ชั่งน้ําหนักตัวอยางผลมะเขือ เปอรเซ็นต ปริมาตร
10 มิลลิลิตรใสลงในหลอดแกว เก็บในที่มืดในหองเย็นที่อุณหภูมิ 6 องศาเซลเซียส นาน 24 ชั่วโมง แลวกรอง
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ดวยผาขาวบาง 2 ชั้น ดูดสารสกัดมา 2 มิลลิลิตร ใสในหลอด viol นําไปเขาเครื่อง centrifuge ที่ความเร็ว
12,000 รอบที่ 4 องศาเซลเซียส นาน 5 นาที หลังจากนั้นดูดสารสกัด 0.40 มิลลิลิตร แลวเติมดวย DPPH
solution ความเขมขน 6.3x10-5 mol/L ปริมาตร 2 มิลลิลิตร เขยาใหเขากันทิ้งไวที่อุณหภูมิหองนาน 50
นาที และนํามาวัดคาดูดกลืนแสงดวยเครื่อง Spectrophotometer ที่ความยาวคลื่น 515 นาโนเมตร นําคาที่
ไดมาคํานวณหาความสามารถในการตานอนุมูลอิสระหนวยเปนเปอรเซ็นต
นําขอมูลที่ไดไปทดสอบความแปรปรวนและความแตกตางของคาเฉลี่ยทางสถิติโดยใชโปรแกรม SPSS
ผลการศึกษา
1.ปริมาณคารโบไฮเดรตที่ไมใชโครงสราง (TNC)
1.1 ใบ จากการหาปริมาณ TNC สวนใบมะเขือเทศ จากการใชตนตอที่แตกตางกันในชวงตนมะเขือเทศอายุ
7-21 วันหลังยายปลูก พบวาการใชตนตอมะเขือชนิดตางๆ ไมมีผลตอปริมาณ TNC ที่วิเคราะหจากสวนใบ
มะเขือเทศ โดยทุกทรีตเมนตมีปริมาณ TNC สวนใบมะเขือเทศเฉลี่ยที่ไมแตกตางกันทางสถิติ ขณะที่ในชวง
ภายหลังยายปลูก 28-42 วันพบวาปริมาณ TNC จากใบมะเขือเทศในแตละทรีตเมนตแสดงความแตกตางกัน
ทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ โดย ทรีตเมนตที่ใชตนตอจากมะเขือพวงทําใหใบมะเขือเทศมีปริมาณ TNC มากที่สุด
คือ 0.30 0.32 0.33 มิลลิกรัมตอ 100 กรัมน้ําหนักแหง ที่อายุ 28 35
และ42 วันหลังยายปลูก ตามลําดับ ขณะที่การใชตนตอจากมะอึกทําใหมีปริมาณ TNC สวนใบนอยทีสุดคือ
0.23 0.25 และ0.27 มิลลิกรัมตอ 100 กรัมน้ําหนักแหง ตามลําดับ สําหรับในชวงทายภายหลังยายปลูกที่อายุ
49 และ56 วัน พบวาการใชตนตอมะเขือชนิดตางๆ ไมมีผลตอปริมาณ TNC ในสวนใบ โดยทุกทรีตเมนตมี
ปริมาณ TNC สวนใบเฉลี่ยที่ไมแตกตางกันทางสถิติอยูระหวาง 0.31-0.34 และ0.31-0.35 มิลลิกรัมตอ 100
กรัมน้ําหนักแหง ตามลําดับ (Table 1)
Table 1 Contents of total non-structural carbohydrate (TNC) from tomato leaves after
transplanting
TNC Contents (mg/100 g DW) after transplanting (days)
7
14
21
28
35
42
49
56
Control (self grafted plant)
0.21
0.21 0.23
0.26c
0.27bc
0.29bc 0.31 0.31
Solanum torvum Swatz
0.22
0.23 0.25
0.30a
0.32a
0.33a
0.34 0.35
Solanum indicum Linn
0.21
0.22 0.24
0.29ab 0.30ab
0.31ab 0.33 0.35
Colanum stramonifolium Jacq 0.19
0.20 0.22
0.23d
0.25c
0.27c
0.31 0.31
Solanum xanthocarpum
0.21
0.22 0.24
0.28bc 0.28abc 0.29bc 0.33 0.35
F-test
ns
ns
Ns
**
*
*
ns
ns
C.V. (%)
11.56 9.13 10.99 5.10
10.43
8.77
8.61 11.82
1/
Letters within columns indicate least significant differences (LSD) at ** p = 0.01, * p = 0.05, ns = non
significant
Treatment

1.2 ลําตน จากการนําลําตนที่อยูเหนือดินมาวิเคราะหหาปริมาณ TNC 2 ระยะคือ ขณะตนออกดอกและ
ภายหลังเก็บเกี่ยวพบวาการเสียบยอดโดยใชตนตอมะเขือชนิดตางๆ ในแตละทรีตเมนตใหคาเฉลี่ยปริมาณ TNC
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สวนลําตนที่ไมแตกตางกันทางสถิติโดยมีปริมาณ TNC อยูระหวาง 0.20-0.23 และ0.22-0.27 มิลลิกรัมตอ 100
กรัมน้ําหนักแหง ขณะตนกําลังออกดอกและภายหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต ตามลําดับ (Table 2)
1.3 ราก การวิเคราะหปริมาณ TNC จากสวนรากกระทํา 2 ระยะเวลาเชนเดียวกับสวนลําตน ผลการทดลอง
พบวาทุกทรีตเมนตมี TNC ในสวนรากในปริมาณที่ใกลเคียงกันอยูระหวาง 0.18-0.21 มิลลิกรัมตอ 100 กรัม
น้ําหนักแหง ในขณะตนออกดอก ขณะที่ภายหลังเก็บ เกี่ยวผลผลิตพบวาทรีตเมนตที่เสียบยอดโดยใชตนตอ
มะเขือชนิดตางๆ มีผลตอปริมาณ TNC สวนราก โดยปริมาณ TNC สวนรากจากทรีตเมนตที่ใชตนตอจาก
มะเขือพวง พบวามีปริมาณมากที่สุดคือ 0.26 มิลลิกรัมตอ 100 กรัมน้ําหนักแหง ขณะที่ TNC ในปริมาณนอย
ที่สุดไดจากตนตอมะอึกคือ 0.20 มิลลิกรัมตอ 100 กรัมน้ําหนักแหง (Table 2)
Table 2 Contents of total non-structural carbohydrate (TNC) from tomato stem and root after
Transplanting
Treatment

TNC contents in stem
(mg/100 g DW)

TNC contents in root
(mg/100 g DW)

Flowering stage

Flowering stage After harvesting

After harvesting

Control (self grafted plant)
0.20
0.23
0.20
0.22bc
Solanum torvum Swatz
0.23
0.27
0.21
0.26a
Solanum indicum Linn
0.21
0.24
0.20
0.23ab
Colanum stramonifolium Jacq 0.20
0.22
0.18
0.20c
Solanum xanthocarpum
0.21
0.24
0.20
0.22bc
F-test
Ns
ns
ns
**
C.V. (%)
32.98
11.56
20.21
8.65
1/
Letters within columns indicate least significant differences (LSD) at ** p = 0.01, ns = non significant

2.มวลชีวภาพ จากการวิเคราะหมวลชีวภาพจากผลมะเขือเทศจากการใชตนตอที่แตก ตางกันพบวา แตละท
รีตเมนตมีมวลชีวภาพของผลที่แตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญยิ่ง (p<0.01) โดยชุดควบคุม และทรีตเมนต
ที่ใชตนตอจากมะเขือพวงใหคาเฉลี่ยมวลชีวภาพของผลมากที่สุด (91.55 และ 91.37เปอรเซ็นตตามลํา ดับ)
ขณะที่การใชตนตอจากมะอึก และมะเขือเปราะ ใหคาเฉลีย่ มวลชีวภาพของผลในระดับต่ํา (90.36 และ 90.16
เปอรเซ็นต ตามลําดับ) (Table 3)
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Table 3 Biomass of tomato fruit at harvesting stage
Treatment
Fruit biomass (%)
Control (self grafted plant)
91.55a1/
Solanum torvum Swatz
91.37a
Solanum indicum Linn
90.81ab
Colanum stramonifolium Jacq
90.36b
Solanum xanthocarpum
90.16b
F-test
**
C.V. (%)
2.10
1/
Letters within columns indicate least significant differences (LSD) at ** p = 0.01

3. คาสี นําผลมะเขือเทศที่เก็บเกี่ยวจากตนในทรีตเมนตตางๆ ที่ระยะเก็บเกี่ยว (อายุ 56 วันหลังยายปลูก)
นํามาวัดคาสีในรูปของ L*a* และb* ดังนี้
3.1 คาความสวาง (L*)
ผลการทดลอง พบวาการใชตนตอที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอคา L* ของผล ผลมะเขือเทศจาก
ทุกทรีตเมนตมีคา L* ที่แตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญยิ่ง (p<0.01) โดยผลจากทรีตเมนตที่ใชตนตอ
มะเขือพวงมีคา L* มากที่สุดคือ 49.45 ขณะที่ในชุดควบคุม (เสียบยอดตนตอเดิม) มีคา L* นอยที่สุดคือ 43.24
(Table 4)
3.2 คา a*
การวัดคา a* จากผลมะเขือเทศในระยะเก็บเกี่ยวที่อายุ 56 วันหลังยายปลูก พบวาการใชตน
ตอที่แตกตางกันไมมีผลกระทบตอคา a* ดังจะเห็น
ไดจากผลมะเขือเทศในทุกทรีตเมนตมีคา a* ซึ่งอยูในโซนสีแดงที่ไมแตกตางกันทางสถิติอยูระหวาง 24.0326.50 (Table 4)
3.3 คา b*
สําหรับการวัดคา b* ผลมะเขือเทศในระยะเก็บเกี่ยวที่อายุ 56 วันหลังยายปลูก พบวาการใช
ตนตอที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอคาความเหลืองหรือคา b* โดยทรีตเมนตที่ใชมะเขือพวงเปนตนตอมีคา b* มาก
ที่สุดคือ 22.90 ขณะที่ชุดควบคุม (เสียบยอดตนตอเดิม) มีคา b* นอยที่สดุ คือ 19.50 (Table 4) ดังนั้นจากการ
วัดสีผิวผลมะเขือเทศจากการใชตนตอที่แตกตางกันในระยะเก็บเกี่ยวแสดงใหเห็นวาการใชตนตอจากมะเขือพวง
ชวยสงเสริมคุณภาพทางดานสีผล ทําใหไดสีผิวผลที่แดงสวางนวลกวาทรีตเมนตอื่น ๆ
4.ความแนนเนื้อ จากการวัดความแนนเนื้อผลมะเขือเทศที่ร ะยะเก็บเกี่ยวผลผลิต (56 วันหลัง ยายปลูก )
พบวาทรีตเมนตที่ใชตนตอจากมะเขือพวง มะแวง และมะเขือเปราะ ทําใหผลผลิตมะเขือเทศที่ไดมีความแนน
เนื้อมากที่สุด (0.28 0.30 และ0.28 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร ตามลําดับ) ขณะที่ผลมะเขือเทศจากชุด
ควบคุม (เสียบยอดตนตอเดิม) มีความแนนเนื้อนอยที่สุดคือ 0.18 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร (Table 5)

การประชุ ม วิ ช าการระบบเกษตรแห ง ชาติ ครั้ ง ที่ 7 | 432

Table 4 Color of tomato fruit in terms of L* a* and b* at harvesting
Fruit color
L*
a*
b*
1/
Control (self grafted plant)
43.24d
25.13
19.50c
Solanum torvum Swatz
49.45a
24.84
22.90a
Solanum indicum Linn
47.10bc
25.82
21.26b
Colanum stramonifolium Jacq
48.73ab
24.03
21.80ab
Solanum xanthocarpum
45.28c
26.50
20.58bc
F-test
**
ns
**
C.V. (%)
13.00
24.22
20.57
1/
Letters within columns indicate least significant differences (LSD) at ** p = 0.01, ns = non significant

Treatment

5.ความหนาเนื้อ จากการวัดความหนาเนื้อของผลมะเขือเทศที่อายุเก็บเกี่ยว พบวาการใชตนตอที่แตกตางกันมี
ผลตอความหนาเนื้อของผลมะเขือเทศ โดยทรีตเมนตที่ใชตนตอจากมะเขือพวง มะแวง และมะเขือเปราะมีคา
ความหนาเนื้อเฉลี่ยมากที่สุดซึ่งผลมะเขือเทศจากตนตอทั้ง 3 ชนิดดังกลาวมีคาความหนาเนื้อเทากันคือ 0.36
เซนติเมตร ขณะที่ทรีตเมนตควบคุม (เสียบยอดตนตอเดิม) และทรีตเมนตที่ใชตนตอจากมะอึก มีคาเฉลี่ยของ
ความหนาเนื้อนอยที่สุด (0.29 และ0.33 เซนติเมตร ตามลําดับ) (Table 5)
6.ปริมาณของแข็งที่ละลายในน้ํา (Total soluble solids : TSS) การวัดปริมาณ TSS จากสวนเนื้อผล
มะเขือเทศที่ระยะเก็บ เกี่ยวผลผลิต พบวาการใชตนตอมะเขือชนิดตางๆ ไมมีผลตอปริมาณ TSS ของผลมะเขือ
เทศ โดยทุกทรีตเมนตมีปริมาณ TSS เฉลี่ยที่ไมแตกตางกันทางสถิติอยูระหวาง 6.97-7.65 ๐Brix (Table 5)
7.ปริมาณกรดที่ไทรเทรทได (Titratable acidity : TA) การวิเคราะหปริมาณ TA ของผลมะเขือเทศในทรีต
เมนตตางๆ ที่ ระยะเก็บเกี่ยว พบวาการใชตนตอที่แตกตางกันมีผลกระทบตอระดับ TA ของผลมะเขือเทศ โดย
ทุกทรีตเมนตมีปริมาณ TA ที่แตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) ซึ่งชุดควบคุม (เสียบยอดตนตอ
เดิม) มีปริมาณ TA สูงที่สุดคือ 0.64 เปอรเซ็นต สวนการใชตนตอจากมะแวง และมะอึก มีระดับ TA ต่ําที่สุด
(0.49 และ 0.44 เปอรเซ็นต ตามลําดับ) (Table 5)
8.ปริมาณวิตามินซี ผลการทดลองพบวาการใชตนตอมะเขือทั้ง 4 ชนิดไมมีผลตอปริมาณวิตามินซีของผล
มะเขือเทศ โดยผลมะเขือเทศจากทุก ทรีตเมนตมีวิตามินซีในปริมาณที่ไมแตกตางกันทางสถิติอยูระหวาง
13.65-13.88 มิลลิกรัมตอ100 กรัมน้ําหนักสด (Table 5)
9.ปริมาณสารตานอนุมูลอิสระ ที่ระยะ เก็บเกี่ยวผลการทดลองพบวาการใชตนตอมะเขือทั้ง 4 ชนิด ไมมีผล
ตอปริมาณสารตานอนุมูลอิสระ โดยผลมะเขือเทศจากทุกทรีตเมนตมีสารตานอนุมูลอิสระในปริมาณที่ไม
แตกตางกันทางสถิติอยูระหวาง 79.66-93.99 เปอรเซ็นต (Table 5)
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Table 5 Quality characteristics of tomato fruit at harvesting
Quality characteristics
Firmness Flesh
TSS
TA
Vitamin C
Antioxidant
Treatment
2
๐
(kg./cm ) thickness
( Brix)
(%)
(mg/100 g FW ) (%)
(cm)
1/
Control (self grafted plant)
0.18c
0.29b
6.97
0.64a
13.65
79.66
Solanum torvum Swatz
0.28a
0.36a
7.32
0.55ab
13.74
87.82
Solanum indicum Linn
0.30a
0.36a
7.27
0.49b
13.76
93.99
Colanum stramonifolium Jacq 0.23b
0.33b
7.45
0.44b
13.70
93.83
Solanum xanthocarpum
0.28a
0.36a
7.65
0.55ab
13.88
85.83
F-test
**
**
ns
*
ns
ns
C.V. (%)
28.86
22.53
6.34
15.52
1.02
12.00
1/
Letters within columns indicate least significant differences (LSD) at ** p = 0.01, * p = 0.05, ns = non
significant

วิจารณผลการทดลอง
จากการศึกษาชนิดของตนตอที่เหมาะ สมตอการผลิตมะเขือเทศพันธุสีดาดวยวิธีการเสียบยอดโดยใช
พืชตระกูลมะเขือ 4 ชนิดคือ มะเขือพวง มะแวง มะอึก และมะเขือเปราะเปนตนตอ เปรียบเทียบกับการปลูก
มะเขือเทศพันธุสีดาที่เสียบยอดกับตนเดิม (self-grafted plants) พบวาการใชมะเขือพวงเปนตนตอ ชวยเพิ่ม
คุณภาพมะเขือเทศพันธุสีดาในดานปริมาณTNC ในใบและราก มวลชีวภาพผล สีผิวผล ความแนนเนื้อ และ
ความหนาเนื้อที่มากกวาทรีตเมนตอื่น ๆ ทั้งนี้การใชตนตอมะเขือพวงมีสวนชวยเพิ่มการสะสม TNC ในใบ
มะเขือเทศสูงกวา ทรีตเมนตอื่น ๆ อาจเนื่องจากการใชตนตอที่ตางชนิดกันสงผลทําใหระบบรากของตนพืชมี
ความแข็งแรงแตกตางกัน ซึ่งรากที่มีความแข็งแรงสมบูรณแตกตางกันนี้สงผลกระทบโดยตรงตอความสามารถ
ในการดูดน้ําและธาตุอาหารจากดินขึ้นไปเลี้ยงสวนตางๆ ของตนพืชโดยเฉพาะสวนยอดพันธุ (scion) ที่ทํา
หนาที่เจริญทางกิ่งใบ (vegetative growth) ผลที่ไดจากการทดลองอาจเปนไปไดวาระบบรากของตนตอ
มะเขือพวงมีสวนชวยเพิ่มประสิทธิภาพของการดูดน้ําและธาตุอาหารโดยรากจากดินเขาสูภายในตนพืช สงผล
ทําใหตนพืชมีการเจริญเติบโตที่ดีขึ้น8 จึงอาจทําใหการใชมะเขือพวงเปนตนตอตนมะเขือเทศพันธุสีดามีการ
สังเคราะหแสงดีกวาการใชตนตอมะเขือชนิดอื่นๆ และสงผลใหสวนใบมีการสะสม TNC ในปริมาณที่เพิ่มขึ้น
ผลที่ไดสอดคลองกับ Venema et al.9 พบวาการใชตนตอมะเขือพันธุปามีสวนชวยทําใหยอดมะเขือเทศพันธุ
Moneymaker มีใบขยายขนาดเพิ่มขึ้นสงผลใหมีพื้นที่ในการสังแคราะหแสงของพืชเพื่อสะสม TNC ในสวนใบ
ของตนมะเขือเทศเพิ่มขึ้น ขณะที่สวนของมวลชีวภาพผล พบวาทรีตเมนตที่ใชตนตอจากมะเขือพวงใหคาเฉลี่ย
มวลชีวภาพของผลมากที่สุด ผลที่ไดจากการทดลองมีความสอด คลองกับ Khah et al.8 ไดรายงานวาการ
เสียบยอดโดยใชตนตอที่เหมาะสมทําใหชวยเพิ่มปริมาณมวลชีวภาพของพืชได โดยเฉพาะมวลชีวภาพของยอด
มะเขือเทศพันธุ Big Red ที่ผานการเสียบยอดโดยใชพันธุ Heman และ Primavera ทําหนาที่เปนตนตอมี
ปริมาณเพิ่มขึ้นมากกวาตนที่ไมเสียบยอด (Control) ซึ่งสอด คลองกับ Romano and Paratore10 รายงานวา
สวนบนดินจากตนตอมะเขือเทศพันธุ Rita ที่เสียบยอดโดยใชพันธุ Beaufort มีปริมาณมวลชีวภาพมากกวาตน
ที่มีระบบรากของตัวเอง เนื่องจากความแข็งแรงของตนตอจะมีสวนชวยเพิ่มการสรางมวลชีวภาพของพืชใหมาก
ขึ้น ขณะที่ Rivero et al.11 กลาววาลักษณะ genotype ของตนตอยังสงผลกระทบตออัตราการเจริญเติบโต
ทางกิ่งใบดวยเชนกัน ทั้งนี้กลไกในการควบคุมการสรางมวลชีวภาพ ยังไมเปนที่เขาใจกันมากนัก Zijlstra and
den Nijs12 นอก จากนี้การทดลองเสียบยอดมะเขือเทศโดยใชตนตอจากมะเขือชนิดตางๆ ผลการทดลองพบวา

ปริมาณมวลชีวภาพในสวนยอดพันธุมะเขือเทศไดรับผลกระทบโดยตรงจากพันธุกรรมของตนตอ Stitt and
Scheible13 สวนคุณภาพผลผลิตดานสีผิวผล ความแนนเนื้อ และความหนาเนื้อของผลมะเขือเทศพันธุสีดา
พบวาการใชมะเขือพวงเปนตนตอทําใหผลผลิตมะเขือเทศมีคุณภาพดีกวาทรีตเมนตอื่น ๆ ซึ่งผลที่ไดสอด คลอง
กับ Hofman et al.14 รายงานวาคุณภาพผลผลิตของ avocado ไดรับผลกระทบจากปฏิสัมพันธกันของตนตอ
และยอดพันธุที่ใช ขณะที่ Khah et al.,8 กลาววาการเสียบยอดมะเขือเทศพันธุ ‘Big Red’ ทําหนาที่เปนยอด
พันธุเปรียบเทียบกับการเสียบยอดตัวเอง (self-grafted) และทรีตเมนตควบคุม (ไมเสียบยอด) โดยใชมะเขือ
เทศพันธุลูกผสมสองพันธุ คือ ‘Heman’ และ‘Primavera’ ทําหนาที่เปนตนตอ พบวาคุณภาพผล ผลิตในสวน
ของ pH, TSS และ lycopene ไมมีความแตกตางกัน อยางไรก็ตามการเสียบยอดโดยใชตนตอพันธุ
‘Primavera’ เสียบกับยอดพันธุ ‘Big Red’ ทําใหคุณภาพผลในดาน pH TSS และ lycopene ที่ดีกวาใชตน
ตอและยอดพันธุ ‘Big Red’ (เสียบยอดตนตอเดิม) และไมเสียบยอด (Control) ขณะที่ Leoni et al.,15 ;
Romano and Paratore.10 กลาววาการเสียบยอดมะเขือยาวพันธุ Mission bell บนตนตอมะเขือพันธุ
Energy ไมมีผลชวยปรับปรุงคุณภาพผลผลิตในดานน้ําหนักสด TSS และความแนนเนื้อของผลมะเขือยาว
สรุปผล
1.การใชตนตอมะเขือพวงทําใหสวนใบมะเขือเทศมีปริมาณ TNC เพิ่มขึ้น ขณะที่สวนรากของตนตอมะเขือพวง
มีการสะสม TNC มากที่สุดในระยะหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต
2.คุณภาพผลผลิตในดานปริมาณมวลชีวภาพของผล สีผิวผลในรูป L* และ b* ความแนนเนื้อ และความหนา
เนื้อของผลมะเขือเทศไดรับการปรับปรุงใหดีขึ้น ภายหลังการเสียบยอดมะเขือเทศพันธุสีดาโดยใชมะเขือพวง
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