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Abstract
Study of substrate culture on growth rate and productivity of cape gooseberry in 

hydroponic system. The experiments was conducted at Division of Pomology, Faculty of 
Agricultural Production, Maejo university, Chiang Mai province, were carry out of area 300 
meter above sea level. There were separated in two experiments. The experiment 1 was 
evaluate the cape gooseberry seedling in 8 different substrate compositions, including 
coconut coir washed with calcium nitrate, coconut coir washed with water, coconut coir, 
coconut chip washed with calcium nitrate, coconut chip washed with water, coconut 
chip, sand, and rice husk charcoal. It was found that the growth rate of cape gooseberry 
was planted in coconut coir washes with calcium nitrate was heigh of the tree as 78.22 
cm and the canopy diameter of 44.80 cm. And also cape gooseberry were grown in 
coconut chip washed with water and coconut chip washed with calcium nitrate were 
significate difference in other treatments as 4.43 and 4.38 g. respectively. In the experiment 
2 was studied on the best of substrate culture from experiment 1 and mixed one, including 
 coconut coir, coconut chip, sand + coconut coir (1:1), sand + coconut chip (1:1), sand + 
rice husk charcoal (1:1), rice husk charcoal + coconut coir (1:1), rice husk charcoal + 
coconut chip (1:1), coconut coir + sand + rice husk charcoal (1:1:1), and coconut chip + 
sand + rice husk charcoal (1:1:1). The result showed that cape gooseberry planted in the 
ratio of substrate culture of sand + rich husk charcoal (1:1) in the first month was height 
of tree as 15.12 cm and canopy diameter as 15.5 cm. For the growth rate in second month 
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after planted, there was no difference of the height and canopy diameter of all treatments. 
The highest of berry weight was planted on sand + coconut ship (1:1) was 6.31 g, which 
no significantly different from that of coconut coir + sand + rice husk charcoal (1:1;1) and 
sand + coconut coir (1:1) were 5.89 and 5.42 g respectively.
Keyword: substrate culture, Cape gooseberry

บทคัดยอ
ศึกษาวัสดุปลูกเคพกูสเบอรรีในวัสดุไรดินที่มีผลตอการเจริญเติบโตและคุณภาพผลผลิตของ

เคพกูสเบอรรโีดยใหปุยไฮโดรโปนิกส ในพ้ืนทีท่ีม่คีวามสูง 300 เมตรเหนือระดับนํา้ทะเลปานกลาง ทีส่าขา
ไมผล คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม โดยแบงออกเปน 2 การทดลอง 
ไดแก การทดลองท่ี 1 ศกึษาวสัดุปลกูเคพกูสเบอรรจีาํนวน 8 ชนดิคอื ขยุมะพราวลางดวยแคลเซยีมไนเตรท 
ขยุมะพราวลางดวยนํา้เปลา ขยุมะพราวไมลางนํา้ กาบมะพราวสบัลางดวยแคลเซยีมไนเตรท กาบมะพราว
สับลางดวยน้ําเปลา กาบมะพราวสับไมลางนํ้า ทรายและถานแกลบ โดยพบวาการปลูกเคพกูสเบอรรี
ในขุยมะพราวที่ลางดวยแคลเซียมไนเตรทมีการเจริญเติบโตท่ีดีที่สุดคือ 78.22 เซนติเมตร และมี
ความกวางของทรงพุม 44.80 เซนติเมตร แตเคพกูสเบอรรีที่ปลูกในกาบมะพราวสับที่ลางดวยนํ้าเปลา
และลางดวยแคลเซียมไนเตรท มีผลตอขนาดทําใหผลใหญคือ 4.43 และ 4.38 กรัม ตามลําดับ ซึ่งมี
ความแตกตางกบัทกุสิง่ทดลองทีเ่หลอือยางมีนยัสาํคัญทางสถติ ิในการทดลองที ่2 เปนการศกึษาวสัดปุลกู
ที่ดีจากการทดลองที่ 1 ไดแก ขุยมะพราว กาบมะพราวสับ ทรายผสมขุยมะพราว อัตราสวน 1:1 ทราย
ผสมกาบมะพราวสับ อัตราสวน 1:1 ทรายผสมถานแกลบ อัตราสวน 1:1 ถานแกลบผสมขุยมะพราว 
อัตราสวน 1:1 ถานแกลบผสมกาบมะพราวสับ อัตราสวน 1:1 ขุยมะพราวผสมทรายและถานแกลบ 
อัตราสวน 1:1:1 และกาบมะพราวสับผสมทรายและถานแกลบ อัตราสวน 1:1:1 พบวาเคพกูสเบอรรี
ที่ปลูกในวัสดุปลูกผสมกันระหวางทรายผสมถานแกลบ อัตราสวน 1:1 มีผลตอการเจริญเติบโตในชวง 
1 เดือนแรก คือมีความสูง 15.12 เซนติเมตร และมีขนาดทรงพุม 15.50 เซนติเมตร และในเดือนที่ 2 
หลังปลูกเปนตนไป ไมพบความแตกตางกันทางสถิติ ทั้งดานความสูงและขนาดของทรงพุม สวนท่ีปลูก
ในทรายผสมกับกาบมะพราวสับ อัตราสวน 1:1 พบวามนีํ้าหนักผลสูงท่ีสุดคือ 6.31 กรัม ซึ่งไมแตกตาง
ทางสถิติกับขุยมะพราวผสมทรายและถานแกลบ อัตราสวน 1:1:1 และทรายผสมขุยมะพราว อัตราสวน 
1:1 คือ 5.89 และ 5.42 กรัม ตามลําดับ
คําสําคัญ: วัสดุปลูกไรดิน เคพกูสเบอรรี
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คํานํา
เคพกูสเบอรรี (Cape Gooseberry) ชื่อ

วิทยาศาสตร Physalis peruviana L. อยูในวงศ 
Solanaceae เปนไมผลเขตหนาวที่อยูในตระกูล
เดยีวกบัพรกิ มะเขอืเทศ มนัฝรัง่ ยาสบู และพทิเูนยี 
มถีิน่กาํเนิดในอเมริกาใต เชน ประเทศเปรู ชลิ ีและ
ประเทศบราซิล เคพกูสเบอรรีมีมากกวา 70 ชนิด 
(species) มีทั้งชนิดลมลุก เปนพืชปเดียว และพืช
หลายป แตมีเพียงไมกี่ชนิดที่มีมูลคาทางดาน
เศรษฐกจิ เพราะมรีสชาตหิวานหอมและเปนทีรู่จกั
อยางกวางขวาง ทัง้ในประเทศไทยและในตางประเทศ 
(Intelligence, 2008) เคยมกีารเรยีก เคพกสูเบอรรี 
วา “โทงเทงฝร่ัง” เพราะมีลกัษณะคลายกับตนโทงเทง 
(P. minima L. และ P. angulata L.) ซึง่เปนวชัพชื
ชนิดหนึ่งที่ขึ้นอยูทั่วไป ตอมาไดมีการเรียกชื่อใหม
เพื่อกลยุทธทางดานการคา คือ “ผลระฆังทอง” 
(Golden bell fruit) (ณรงคชัย, 2550)

เคพกูสเบอรรีเปนไมเมืองหนาวที่มูลนิธิ
โครงการหลวงไดนํามาทดลองปลูกในพื้นที่ของ
โครงการพัฒนาและสงเสริมไมผลขนาดเล็ก มูลนิธิ
โครงการหลวง ตั้งแตป พ.ศ. 2522 เปนตนมา เปน
สายพันธุ  โคลัมเบีย อีโคไทป (Colombian 
ecotype) (Cikili and Halil, 2016) และเริ่มเปน
ที่รูจักในกลุมผูบริโภคมากยิ่งขึ้น เนื่องจากมีคุณคา
สารอาหารสูงและมีการคนพบสรรพคุณในทางการ
แพทยคือ ผลเคพกูสเบอรรีสดมีสารตานอนุมูล
อิสระ (antioxidants) ซึ่งประกอบดวยวิตามินซี 
anthocyanin, flavonoids และ phenolic acids 
ในปริมาณที่สูงมาก เมื่อเปรียบเทียบกับผลไมชนิด
อืน่ๆ โดยมรีายงานจากการวิจยัพบวา anthocyanin 
ในผลเคพกสูเบอรรสีามารถลดการเจรญิเตบิโตของ
เซลลมะเร็งประเภท HT-29 และ HCT-116 ได 
(สุชาดา, 2559)

ปจจุบันประเทศไทยสวนใหญมีการปลูก
เคพกูสเบอรรจีาํนวนมากในพืน้ท่ีสงู ทางตอนเหนอื
ของประเทศ โดยเฉพาะในเขตพื้นที่โครงการหลวง 
เชน สถานโีครงการหลวงอนิทนนท อาํเภอจอมทอง 
จงัหวัดเชียงใหม สถานีเกษตรหลวงอางขาง อาํเภอฝาง 
จงัหวดัเชียงใหม ศนูยพฒันาโครงการหลวงแกนอย 
อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม และศูนยพัฒนา
โครงการหลวงแมลานอย อาํเภอแมลานอย จงัหวัด
แมฮองสอน เคพกูสเบอรรยีงัเปนไมผลทีอ่ยูระหวาง
การวิจัยและสงเสริมใหเกษตรกรสมาชิกของ
โครงการหลวงปลูกเพื่อเพิ่มรายไดใหแกเกษตรกร 
(องคความรู เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน, 
2559; ณรงคชัย, 2550) ซึ่งการปลูกพืชและ
เคพกูสเบอรรีในวัสดุปลูก เปนอีกงานวิจัยหนึ่งเพื่อ
แกไขปญหาการทําการเกษตรบนดินที่มีสภาพ
ไมเหมาะสมในการเพาะปลูกหรือมีธาตุอาหาร
ไมเพียงพอตอการเจริญเติบโตของพืชชนิดนั้นๆ 
ซึ่งชนิดวัสดุปลูกเคพกูสเบอรรีจะมีผลตอขนาดผล
และคุณภาพของผลผลิต (Andre et al, 2013)

ดังนั้นการปลูกพืชในวัสดุปลูกที่ไม ใช ดิน 
(ไรดิน) เปนการแกปญหาการเกิดโรคในดิน และ
รวมถึงการขาดออกซิเจนของรากพืชตางๆ ได เชน 
มะเขอืเทศ พรกิหวาน แตงกวา และเมลอน เปนตน 
โดยพืชเหลานี้เปนพืชท่ีตองการออกซิเจนจํานวน
มาก เนือ่งจากการปลูกพชืแบบรากแชในสารละลาย 
(Hydropronis) โดยพบวาในพื้นท่ีที่มีอากาศรอน
มักจะมีปญหาเรื่องอุณหภูมิของนํ้าท่ีสูงจนเกินไป
ทําใหพืชเกิดอาการเครียด มีผลทําใหรากพืชขาด
ออกซิเจนจนทําใหพืชออนแอและเปนโรคไดงาย 
ซึง่การทดลองครัง้นีไ้ดศกึษาวสัดปุลกูท่ีมผีลตอการ
เจริญเติบโตและการใหผลผลิตของเคพกูสเบอรรี
ในพื้นท่ีตํ่า เพื่อใหการปลูกและการจัดการผลผลิต
มกีารเจรญิเตบิโตดแีละใหผลผลติทีม่คุีณภาพ จงึได
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ทาํการศกึษาวสัดปุลกูตางๆ ในการปลูกเคพกูสเบอรรี
ทีส่าขาไมผล คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัย
แมโจ จงัหวดัเชยีงใหม ซึง่มรีะดบัความสงู 300 เมตร
เหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง เพื่อศึกษาผลของ
วสัดปุลกูไรดนิทีเ่หมาะสม รวมถึงผลกระทบตอการ
เจริญเติบโตของเคพกูสเบอรรี เพื่อเปนขอมูลและ
แนวทางการผลิตเคพกูสเบอรรีที่มีคุณภาพดีตอไป

อุปกรณและวิธีการ
การทดลองที่ 1 ศึกษาวัสดุปลูกที่มีผลตอการ

เจริญเติบโตและคุณภาพผลผลิตของเคพกูสเบอรรี 
โดยวางแผนการทดลองแบบสุมสมบรูณ (Completely 
randomized design ; CRD) แบงออกเปน 8 สิ่ง
ทดลองๆ ทดลองละ 10 ซํ้า ซํ้าละ 1 ตน ใชตนกลา
อาย ุ1 เดอืน โดยแยกปลูกตามส่ิงทดลองไดดงันีค้อื 
1) ขยุมะพราวทีล่างดวยแคลเซยีมไนเตรท (Coconut 
coir wash with calcium nitrate) 2) ขุยมะพราว
ลางดวยน้ําเปลา (Coconut coir wash with 
water) 3) ขยุมะพราวไมไดลางน้ํา (Coconut coir 
unwash) 4) กาบมะพราวสับลางดวยแคลเซียม
ไนเตรท (Coconut chip wash with calcium 
nitrate) 5) กาบมะพราวสบัลางดวยนํา้เปลา (Coconut 
chip wash with water) 6) กาบมะพราวสับไมได
ลางน้ํา (Coconut chip unwash) 7) ทราย (Sand) 
และ 8) ถานแกลบ (Rice husk charcoal) การ
เตรยีมวสัดปุลกูลางน้ําเปลาและลางดวยแคลเซียม
ไนเตรท อัตราสวน 1 กิโลกรัมตอนํ้า 100 ลิตร เปน
เวลา 3 วัน ชวงแรกของการเจริญเติบโตใชคา EC 
ของปุยนํา้ 1.6 - 2.0 โดยระบบนํา้หยดทกุวนั วนัละ 
1 ลิตรตอ 1 ตน และเมื่อตนเคพกูสเบอรรีเริ่ม
ออกดอกไปจนถึงผลสุกแก ใชคา EC 2.0 - 2.5 โดย
ระบบน้ําหยดทุกวัน วันละ 2 ลิตรตอ 1 ตน เก็บ
ขอมลูความสูงของตน ความกวางของทรงพุม ขนาด

และนํ้าหนักผล และคุณภาพผล Coconut coir 
(unwash)

การทดลองท่ี 2 ศกึษาอัตราสวนผสมของวัสดุ
ปลูกไรดินตอการเจริญเติบโตและคุณภาพผลผลิต
ของเคพกูสเบอรรี วางแผนการทดลองแบบสุม
สมบูรณ (Completely randomized design; 
CRD) แบงออกเปน 9 สิ่งทดลอง ทดลองละ 10 ซํ้า 
ซํา้ละ 1 ตน ใชตนกลาอาย ุ1 เดอืน โดยใชวสัดุปลกู
ไรดินที่ไดผลดีจากการทดลองที่ 1 มาทดสอบและ
รวมถึงการผสมรวมกัน ซึ่งแยกส่ิงทดลองดังนี้คือ 
1) ขุยมะพราว 2) กาบมะพราวสับ 3) ทรายผสม
ขุยมะพราว อัตราสวน 1:1, 4) ทรายผสมกาบ
มะพราวสบั อตัราสวน 1:1, 5) ทรายผสมถานแกลบ 
อัตราสวน 1:1, 6) ถานแกลบผสมขุยมะพราว 
อัตราสวน 1:1, 7) ถานแกลบผสมกาบมะพราวสับ 
อัตราสวน 1:1, 8) ขุยมะพราวผสมทรายและถาน
แกลบ อัตราสวน 1:1:1 และ 9) กาบมะพราวสับ
ผสมทรายและถานแกลบ อัตราสวน 1:1:1 โดย
ขยุมะพราวและกาบมะพราวสบัลางดวยสารละลาย
แคลเซียมไนเตรท คา EC และระยะเวลาการใหนํ้า
ทําเชนเดียวกับการทดลองที่ 1 โดยบันทึกความสูง
ของตนและความกวางของทรงพุมในเดือนท่ี 1 
เดือนที่ 2 หลังจาก 2 เดือนทําการผูกเชือกโยงกิ่ง
เพื่อพยุงตน การเก็บขอมูลเก็บเชนเดียวกับการ
ทดลองท่ี 1 และวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวย
โปรแกรมสําเร็จรูป

ผลการวิจัย
การทดลองที ่1 ความสงูของตนพบวาในเดอืน

ที่ 1 และ 2 ตนเคพกูสเบอรรีที่ปลูกในขุยมะพราว
ลางดวยแคลเซยีมไนเตรทมคีวามสงูของตนสงูท่ีสดุ
คือ 12.22 และ 48.55 เซนติเมตร ตามลําดับ โดย
มีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญยิ่งกับ
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วสัดชุนิดอืน่ๆ ขณะทีเ่ดอืนที ่3 การเจริญเตบิโตดาน
ความสูงไมมีความแตกตางกันทางสถิติ ทางดาน
ความกวางของทรงพุมพบวา เดือนที่ 2 ตนที่ปลูก
ในถานแกลบมีความกวางของทรงพุมมากท่ีสุดคือ 
12.35 เซนติเมตร มคีวามแตกตางกนัทางสถติอิยาง
มีนัยสําคัญยิ่ง และในเดือนที่ 3 ตนเคพกูสเบอรรี
ที่ปลูกในขุยมะพราวลางดวยแคลเซียมไนเตรท
มคีวามกวางของทรงพุมมากทีส่ดุคอื 44.80 เซนตเิมตร 
ซึ่งไมมีความแตกตางทางสถิติกับกาบมะพราวสับ
ไมลางนํ้าและที่ลางแคลเซียมไนเตรทคือ 42.60 
และ 42.10 เซนติเมตร ตามลําดับ แตมีความ
แตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญยิ่งกับวัสดุ
ไรดินชนิดอื่นๆ ที่เหลือ (Table 1)

ดานคณุภาพของผลผลติพบวา หลงัจากปลกู 
2 เดือนจะเร่ิมออกดอกติดผล ตนที่ปลูกในกาบ
มะพราวสบัลางดวยนํา้เปลาและลางดวยแคลเซยีม
ไนเตรท มนีํา้หนกัผลมากทีส่ดุคอื 4.43 กรมั มคีวาม
กวางและความยาวผลมากเชนกัน คือ 18.17, 
19.85 และ 18.26, 19.11 ตามลําดับ (Table 2) 
ซึง่มคีวามแตกตางทางสถิตกินัทกุวสัดอุืน่ๆ ทีเ่หลือ 
ในดานความกวางของผลพบวา ตนที่ปลูกในกาบ
มะพราวสบัลางดวยแคลเซียมไนเตรทมีความกวาง
ของผลมากที่สุดคือ 20.26 มิลลิเมตร ซึ่งไมมีความ
แตกตางทางสถิติกับตนที่ปลูกในกาบมะพราวสับ
ลางดวยนํ้าเปลาและทราย (Table 2)

Table 1 Effect of substrate culture on growth rate of cape gooseberry tree

Treatment
Plant high (cm) Plant canopy (cm)

Month 1 Month 2 Month 3 Month 2 Month 3

Coconut coir wash with calcium nitrate
Coconut coir wash with water
Coconut coir (unwash)
Coconut chip wash with calcium nitrate

Coconut chip wash with water

Coconut chip (unwash)
Sand
Rice husk charcoal

12.22 a
7.00 ab
7.45 ab
6.35 ab

5.90 ab

5.10 b
7.30 ab
8.95 a

48.55 a
40.70 abc
38.30 abc
32.33 bcd

29.11 cd

25.33 d
36.30 abcd
43.80 ab

78.22
71.20
65.70
74.22

71.44

73.22
68.20
76.50

10.95 ab
10.80 ab
10.10 ab
9.95 ab

8.00 b

8.00 b
11.85 a
12.35 a

44.80 a
42.10 a
42.60 a
28.33 bc

27.77 bc

26.88 c
37.80 ab
40.90 a

F-Test ** ** ns ** **

CV (%) 33.9531 22.2611 28.0759 24.72 22.20

ns = Not significant difference, ** = Significant difference at probability level 0.01
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Table 2  Effect of substrate culture on berry size and berry quality of cape gooseberry

Treatment

Berry weight (g) Berry Length (mm)
TSS 

(ºBrix)With 
husk

Without 
husk

Diameter Length

Coconut coir wash with calcium nitrate
Coconut coir wash with water
Coconut coir (unwash)

Coconut chip wash with calcium nitrate
Coconut chip wash with water
Coconut chip (unwash)
Sand
Rice husk charcoal

3.36 c
3.27 c
3.70 bc
4.55 a
4.64 a
3.68 bc
4.28 ab
4.14 ab

3.21 c
3.12 c
3.53 bc
4.38 a
4.43 a
3.53 bc
4.07 ab
3.95 ab

17.78 d
17.98 d
18.52 cd
20.26 a
19.85 ab
18.17 d
19.48 abc
18.97 bcd

17.27 cd
16.90 d
17.85 bcd
18.71 ab
19.11 a
18.26 abc
17.90 bcd
17.84 bcd

14.03 ab
13.40 b
14.25 ab
14.18 ab
14.46 ab
14.38 ab
14.01 ab
14.65 a

F-Test ** ** ** ** **

CV (%) 24.88 24.01 9.86 8.7 6.20

** = Significant difference at probability level 0.01

การทดลองที่ 2 การเจริญเติบโตพบวา 
เคพกูสเบอร รีที่ปลูกในทรายผสมถานแกลบ
อตัราสวน 1:1 มกีารเจริญเติบโตไดดใีนชวง 1 เดอืน
แรกคือ 15.12 เซนติเมตร และมีทรงพุมใหญที่สุด
คือ 15.50 เซนติเมตร (Table 3) แตไมมีความ
แตกตางกันทางสถิติกับทุกสิ่งทดลอง โดยเฉพาะ
ทรายผสมกาบมะพราวสับอัตราสวน 1:1 และ
รวมถึงในเดือนที่ 2 หลังปลูก ซึ่งสอดคลองกับดาน

คณุภาพผลผลิตพบวา เคพกูสเบอรรทีีป่ลกูในทราย
ผสมกาบมะพราวสับอัตราสวน 1:1 มีนํ้าหนักผล
มากท่ีสุดคือ 6.31 กรัม เพราะมีผลขนาดใหญ 
ซึ่งไมแตกตางกับสิ่งทดลองตางๆ ยกเวนท่ีปลูก
ในขุยมะพราวและถานแกลบผสมขุยมะพราว
อตัราสวน 1:1 ทีม่ขีนาดผลเลก็ทีส่ดุ (Table 4 และ 
Figure 1)
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Table 3  Effect of substrate culture on growth rate of cape gooseberry tree

Treatment
Plant high (cm) Plant canopy

(cm)Month 1 Month 2

Coconut coir
Coconut chip
Sand : coconut coir (1:1)
Sand : coconut chip (1:1)
Sand : rice husk charcoal (1:1)
Rice husk charcoal : coconut coir (1:1)
Rice husk charcoal : coconut chip (1:1)
Coconut coir : sand : rice husk charcoal (1:1:1)
Coconut chip : sand : rice husk charcoal (1:1:1)

11.00 b
13.40 ab
12.90 ab
13.30 ab
15.12 a
12.7 ab
13.50 ab
13.20 ab
13.50 ab

56.10
55.60
55.70
51.90
57.90
57.90
54.30
58.40
56.80

14.00 ab
13.60 ab
13.80 ab
13.40 ab
15.50 a
13.50 ab
13.00 b
14.11 ab
14.60 ab

F-Test ** ns *

CV (%) 20.09 15.93 16.01

ns = Not significant difference, *, ** = Significant difference at probability level 0.05 and 
0.01, respectively

Table 4  Effect of substrate culture on berry quality of cape gooseberry

Treatment

Berry weight (g) Berry Length (mm)
TSS 

(ºBrix)With 
husk

Without 
husk

Diameter Length

Coconut coir

Coconut chip
Sand : coconut coir (1:1)
Sand : coconut chip (1:1)

Sand : rice husk charcoal (1:1)
Rice husk charcoal: coconut coir (1:1)
Rice husk charcoal: coconut chip (1:1)
Coconut coir: sand: rice husk charcoal (1:1:1)
Coconut chip: sand: rice husk charcoal (1:1:1)

4.25 cd
4.66 bc

5.66 ab
6.59 a
4.81 bc

3.39 d
5.65 ab
6.23 a
4.77 bc

4.05 cd

4.43 bc
5.42 ab
6.31 a
4.60 bc

3.25 d
5.38 ab
5.89 a

4.58 bc

19.34 d
20.40 cd
21.81 bc

23.73 a
20.77 cd
17.56 e
21.77 bc
23.02 ab

20.06 d

18.74 bc
18.77 bc
20.03 ab

19.75 ab
18.65 bc
17.48 c

19.94 ab
20.40 a
18.80 bc

14.40 bc

14.71 bc
14.30 bc
14.48 bc
14.68 bc
16.00 a

14.96 ab
13.63 c
14.40 bc

F-Test ** ** ** ** **

CV (%) 21.91 22.82 8.84 7.80 6.00

** = Significant difference at probability level 0.01
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ผลการวิจารณผลการวิจัย
จากการทดลองพบวา นอกจากธาตอุาหารแลว

วัสดุปลูกไรดินยังมีผลตอการเจริญเติบโตและ
คุณภาพผลผลิตของเคพกูสเบอรรีเปนอยางมาก 
โดยพบวาเคพกูสเบอรรีที่ปลูกในขุยมะพราวลาง
ดวยแคลเซยีมไนเตรท ขยุมะพราวลางดวยนํา้เปลา 
ขยุมะพราวไมไดลางน้ํา ทรายและถานแกลบรวมกับ
การใหปุยในระบบน้ําหยด มผีลตอการเจริญเตบิโต
ของเคพกูสเบอรรี ทั้งดานความสูงของตนและ
ความกวางของทรงพุม ทัง้นีเ้นือ่งจากวสัดุปลูกตางๆ 
มีชองอากาศมากทําใหมีการถายเทอากาศดี และ
วสัดยุงัสามารถอุมน้ําไดดแีตนํา้ไมขงั จงึทาํใหมกีาร
เจริญเติบโตและใหผลผลิตที่ดีมีคุณภาพซึ่งตางกับ
ขุยมะพราวท่ีอุมนํ้าไดดีและมีชองวางอากาศนอย

ทาํใหการเจรญิเตบิโตชาและผลผลติมขีนาดเลก็ ซึง่
สอดคลองกับ เจนจริา และคณะ (2559) รายงานวา 
ขุยมะพราวสามารถกักเก็บนํ้าไดดี ทําใหพืชมีการ
เจริญเติบโตเร็ว สวน เรวัตร และคณะ (ม.ป.ป.) 
ไดรายงานวา ทรายเหมาะสําหรับใชเปนวัสดุปลูก 
เพราะมีการระบายนํ้าดีและความพรุน ในขณะที่
ถานแกลบมีการอุมนํ้าท่ีดี มีความโปรง มีคา pH 
มากกวา 8 และชวยปลดปลอยฟอสฟอรัสและ
โพแทสเซียม ทําใหพืชแข็งแรง (ทัศนีย, ม.ป.ป.) 
ตนกลาไมสามารถเจริญเติบโตไดดีในกาบมะพราว
สับในชวงแรกเน่ืองจากมีชองวางมากเกินไป การ
ยึดเกาะของรากทําไดยากและชา จึงมีผลทําให
การเจริญเติบโตและใหผลผลิตชาในชวงแรกของ
การเจริญเติบโต แตพบวามีการเจริญเติบโตไดดี

Figure 1  Fruit characteristic of cape gooseberry with different sub-state culture, including 
coconut coir (T1), coconut chip (T2), sand : coconut coir 1:1 (T3) sand : coconut 
chip 1:1 (T4), sand : rice husk charcoal 1:1 (T5), rice husk charcoal : coconut coir 
1:1 (T6), rice husk charcoal : coconut chip 1:1 (T7), coconut coir : sand : rice husk 
charcoal 1:1:1 (T8) and coconut ship : sand : rice husk charcoal 1:1:1 (T9)
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หลังจากปลูก 2 เดือน ซึ่งสอดคลองกับ เจนจิรา 
และคณะ (2559) รายงานวากาบมะพราวสับมี
ชองวางภายในวัสดุ เกิดการสูญเสียนํ้าจากการ
ระเหยไดงาย จึงทําใหพืชมีการเจริญเติบโตที่ชา

สวนคณุภาพของผลผลิตพบวา เคพกสูเบอรรี
ทีป่ลกูในวัสดปุลกูกาบมะพราวสบัลางดวยแคลเซยีม
ไนเตรท กาบมะพราวสับลางดวยน้ําเปลา ทรายและ
ถานแกลบมผีลทาํใหคณุภาพผลผลติตอน้ําหนกัผล
และขนาดผลดี เนื่องจากวัสดุปลูกมีรูพรุนสูงและมี
การอุมนํ้าไดดี ตนพืชเจริญเติบโตมากขึ้นจึงทําให
รากสามารถยึดเกาะกับกาบมะพราวสับไดดีขึ้น 
และมีระบบรากท่ีแนนและมีการถายเทอากาศดี
ทําใหมีรากจํานวนมากซึ่งสอดคลองกับ สิริรัตน 
(2558) รายงานวา กาบมะพราวสับสามารถดูดซับ
นํ้าและธาตุอาหารไดดี รากนําไปใชในการเจริญ
เติบโตไดดี

สวนการศกึษาการผสมวสัดปุลกูตอการเจรญิ
เติบโตและคุณภาพผลผลิตของเคพกูสเบอรรีใน 
9 วสัดปุลูก ซึง่ประกอบดวย ขยุมะพราวอยางเดียว 
กาบมะพราวสับอยางเดียว ทรายผสมขุยมะพราว 
(1:1) ทรายผสมกาบมะพราวสับ (1:1) ทรายผสม
ถานแกลบ (1:1) ถานแกลบผสมขุยมะพราว (1:1) 
ถานแกลบผสมกาบมะพราวสับ (1:1) ขุยมะพราว
ผสมทรายและถานแกลบ (1:1:1) และกาบมะพราว
สับผสมทรายและถานแกลบ (1:1:1) โดยพบวา
วัสดุปลูกในทุกสิ่งทดลองมีการเจริญเติบโตท่ีดี
ในดานความสูงของตนและความกวางของทรงพุม 
ยกเวนขุยมะพราวท่ีมีการเจริญเติบโตชาในชวง
เดือนแรกหลังปลูก เนื่องจากขุยมะพราวมีลักษณะ
อุมนํ้าทําใหตนมีการเจริญเติบโตชาในระยะแรก
และเจริญไดดีขึ้นเม่ือตนโตข้ึนและมีระบบรากที่
มากข้ึน ประกอบกับการใหนํ้าลงบนวัสดุเปนการ

ลางความเค็มของขุยมะพราวออกได ซึ่งสอดคลอง
กบัการทดลองขุยมะพราวท่ีลางนํา้ มกีารเจรญิเตบิโต
ไดดีตั้งแตหลังปลูก 1 เดือนแรก (Table 1)

สวนคณุภาพของผลผลติพบวา เคพกสูเบอรรี
ที่ปลูกในทรายผสมกาบมะพราวสับ อัตราสวน 1:1 
มีผลตอการเพ่ิมนํ้าหนักผลและขนาดผลไดดี ทั้งน้ี
เนื่องจากทรายซ่ึงมีการระบายน้ําดีเมื่อผสมกับ
กาบมะพราวสับ ทําใหอุ มนํ้าดี ลดชองวางของ
กาบมะพราวสับ มีผลทําใหรากยึดเกาะไดดีและ
ระบายน้ําไดดี ซึ่งสอดคลองกับ สิริรัตน (2558) 
ที่รายงานไววา กาบมะพราวสับสามารถดูดซับนํ้า
ไดดแีละเก็บธาตุอาหารเพ่ือใหรากนําไปใชเพือ่การ
เจริญเติบโตไดดี และสอดคลองกับ Hassan et al, 
(2010) รายงานวา การใชกาบอินทผาลัมบดเปน
วสัดุปลูกผสมเพอรไลททาํใหมชีองวางระบายอากาศ
ไดด ีสงผลใหรบัออกซเิจนไดมากและสามารถดูดซบั
นํ้าและธาตุอาหารไดดี สวน Maloupa et al, 
(2001) โดยพบวา เมื่อผสมกาบอินทผลัมบดกับ
เพอรไลทมีผลทําใหมะเขือเทศเจริญเติบโตและ
ใหผลผลิตไดดีที่สุด สวน เรวัตร และคณะ (ม.ป.ป.) 
รายงานเกี่ยวกับวัสดุปลูกท่ีใชทรายเปนวัสดุผสม
ในวัสดุปลูกอื่นๆ มีผลทําใหคุณสมบัติทางเคมีของ
วัสดุปลูกลดลง เชน ความเปนกรด-เปนดางและ
การนําไฟฟา สวนถานแกลบผสมขุยมะพราว 
อัตราสวน 1:1 ใหคุณภาพผลผลิตท่ีตํ่า เนื่องจาก
วสัดมุคีวามเปนดางสงูและมกีารอุมนํา้ไดมากทําให
มีการเจริญเติบโตชาและสงผลใหผลผลิตตํ่า 
ซึ่งสอดคลองกับ ศรีสุนันท และเยาวพา (2545) 
รายงานวา ขุยมะพราวผสมถานแกลบมีคาการนํา
ไฟฟาสงู แสดงวามธีาตุอาหารตางๆ ละลายอยูมาก 
ซึ่งอาจเปนอันตรายตอพืชได
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สรุปผลการวิจัย
จากการทดลองวัสดุปลูกไรดินที่มีผลตอ

การเจริญเติบโตและคุณภาพผลผลิตเคพกูสเบอรรี 
พบวา  เคพกูสเบอรรีสามารถเจริญเติบโตและ
ใหผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพในพ้ืนที่ราบ ที่ระดับ 
300 เมตรเหนอืระดบันํา้ทะเลปานกลาง และพบวา
เคพกูสเบอรรีที่ปลูกในทรายผสมกาบมะพราวสับ 
อัตราสวน 1:1 มีการเจริญเติบโตและคุณภาพ
ผลผลิตที่ดีโดยมีผลตอความสูงของตน ความกวาง
ของทรงพุม นํ้าหนักผล และขนาดผลที่ไดผลดี
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