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อิทธิพลของอัตราปลูกต่อผลผลิตของคะน้า (Brassica alboglabra) ทีผ่ ลิตด้วย
วิธกี ารไฮโดรโปนิกส์ แบบ Dynamic Root Floating Technique
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บทคัดย่อ: การศึกษาครัง้ นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตราปลูกที่เหมาะสมต่อคุณภาพ และผลผลิตของคะน้า
ใบที่ปลูกในอัตราปลูก 4 อัตรา (ทรีตเมนต์) ประกอบด้วย 1, 2, 3 และ 4 ต้น/หลุม ตามล�ำดับ ณ คณะ
เทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ก�ำหนดอัตราปลูก 1 หลุมต่อต้น ซึง่ เป็ นอัตราปลูกที่ใช้
ในการผลิตพืชไฮโดรโปนิกส์ท่วั ไปเป็ นทรีตเมนต์ควบคุม วางแผนการทดลองแบบสุม่ สมบูรณ์ ผลการทดลอง
พบว่า การปลูกคะน้าที่ 1 ต้น/หลุม ส่งผลให้คะน้าใบมีความกว้างทรงพุม่ ดีท่ีสดุ โดยมีคา่ เท่ากับ 47.60±3.47
เซนติเมตร การปลูกคะน้าในอัตราปลูก 1 ต้น/หลุม มีนำ้� หนักสดต่อต้นสูงที่สดุ มีคา่ เท่ากับ 182.26±8.25 กรัม/
ต้น โดยมีคา่ ไม่แตกต่างทางสถิตกิ บั การปลูกคะน้าในอัตราปลูก 2 ต้น/หลุม โดยมีคา่ เท่ากับ 180.21±4.25
กรัม/ต้น แต่จะมีความแตกต่างทางสถิตกิ บั การปลูกในอัตรา 3 และ 4 ต้น/หลุม ส่วนน�ำ้ หนักแห้ง พบว่าการ
ปลูกคะน้าในอัตราปลูก 1 และ 2 ต้น/หลุม มีคา่ ไม่แตกต่างกันโดยมีคา่ เท่ากับ 11.67±2.04 และ 9.89±2.03
กรัม/ต้น ตามล�ำดับ ผลจากการทดลองครัง้ นีส้ ามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในระบบการผลิตคะน้าภายใต้ระบบไฮ
โดรโปนิกส์ทางการค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ค�ำส�ำคัญ: ผัก, Dynamic Root Floating Technique (DRFT), การเจริญเติบโต
ABTRACT: The objective of this study was to study the suitable planting rate for chinese kale yield
and quality. The yields of Chinese kale grown at 4 planting rates (treatments) consisting of 1, 2, 3 and
4 plants/hole. This study was carried out at Faculty of Technology and Community Development,
Thaksin University. Specing rate of 1 plant/hole, commercial cultivation rate, was used as a control
treatments. Completely Randomized Design was used in this design. The results showed that 1 plant/
hole had the highest width canopy (47.60 ± 3.47 cm). Planting 1 plant/hole had the highest fresh
weight 182.26 ±. 8.25 grams/plant. However, no statistically significant difference with 2 plantings/
hole at 180.21 ± 4.25 grams/plant were not found. But there were statistically significant differences
with 3 and 4 plants/hole. Planting 1 and 2 plants/hole were not different with the dry weight about
11.67 ± 2.04 and 9.89 ± 2.03 grams/plant, respectively. The results of this experiment can be applied
to the chinese kale production system under the commercial hydroponic system.
Keywords: Vegetable, Dynamic Root Floating Technique (DRFT), Growth
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บทน�ำ
คะน้าใบเป็ นผักชนิดหนึ่งที่เกษตรกรนิยมปลูก
เพราะมีขอ้ ดีในหลายประเด็น ไม่วา่ จะเป็ นความ
ส�ำคัญทางด้านเศรษฐกิจ โดยจากการรายงานพบ
ว่าผลผลิตของคะน้ามีการส่งจ�ำหน่ายต่างประเทศ
มากถึง 250 ล้านบาทต่อปี (กรมส่งเสริมการเกษตร
ม 2560) นอกจากนีค้ ะน้าใบมีความส�ำคัญด้าน
คุณค่าทางโภชนาการ โดยคะน้าประกอบด้วยสาร
อาหารส�ำคัญหลายชนิด ไม่วา่ จะเป็ น โปรตีน
แคลเซียม เหล็ก วิตามิน เส้นใย หรือสารประกอบ
เชิงซ้อน กลุม่ สารพฤกษเคมี (Phytochemical)
(Acikgoz, 2011; Acikgoz and Deveci, 2011)
ซึ่งสารประกอบเชิงซ้อนเหล่านี จ้ ำ� เป็ นต่อร่างกาย
ของมนุษย์
โดยเฉพาะสารพฤกษเคมีนำ� มาใช้
ประโยชน์ทางการแพทย์ ซึง่ มีฤทธิ์ตา้ นทานมะเร็ง
ลดอนุมลู อิสระ และลดความเสี่ยงของโรคต่างๆ (La
et al., 2013) คะน้าจึงเป็ นพืชผักที่มีคณ
ุ ค่าและ
มูลค่าชนิดหนึง่ ของประเทศไทย จากการรายงาน
ของ สรพงค์ และคณะ (2562) พบว่าแนวโน้มการ
ผลิต และการบริโ ภคคะน้า มี เ พิ่ ม มากขึน้ อย่า งต่อ
เนื่องทุกปี ดังนัน้ เกษตรกรจึงพยายามหาวิธีการ
ผลิตคะน้าให้ตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มขึน้
ไม่วา่ จะเป็ นการพัฒนาระบบการผลิตแบบใหม่ หรือ
การจัดการก่อนการเก็บเกี่ยว และพบว่าการผลิตคะ
น้าไฮโดรโปนิกส์แบบ Dynamic Root Floating
Technique (DRFT) ซึง่ เป็ นรูปแบบหนึง่ ของเกษตร
ทางเลือก
โดยอาศัยหลักการพืน้ ฐานทาง
วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ท่ีมีการจัดปั จจัยการผลิตเพื่อ
ให้คะน้ามีการเจริญเติบโตรวดเร็ว
ผลผลิตสูง
สะอาด มีคณ
ุ ภาพดี และปลูกได้ตอ่ เนื่องตลอดทัง้ ปี
(สกุลรัตน์ และคณะ, 2556) จากข้อดีดงั กล่าวการ
ผลิตคะน้าไฮโดรโปนิกส์แบบ DRFT น่าจะประสบ
ความส�ำเร็จเป็ นอย่างสูง แต่จากการเก็บข้อมูลเบือ้ ง
ต้นของคณะผูว้ ิจัยพบว่าเกษตรกรทั่วไปที่ผลิตคะ
น้าใบไฮโดรโปนิกส์แบบ DRFT ประสบปั ญหาการ
เจริญเติบโต และได้ผลผลิตน้อย เนื่องจากเกษตรกร
ใช้อตั ราปลูก เช่นเดียวกับการผลิตผักไฮโดรโปนิกส์
ชนิดอื่น แต่คะน้าใบมีขนาดทรงพุม่
ความสูง
ลักษณะใบ หรือรูปแบบทรงต้น แตกต่างจากพืช
ชนิดอื่น (ธวัชชัย และคณะ, 2558) จึงมีการตอบ
สนองต่อปั จจัยดังกล่าวต่างกัน ดังนัน้ วัตถุประสงค์
ของงานวิจัยนี เ้ พื่อศึกษาเจริญเติบโตและผลผลิต
ของคะน้าไฮโดรโปนิกส์แบบ DRFT ที่ปลูกในอัตรา

ปลูกต่างกัน
วิธีการศึกษา
การวิ จัย นี ้เ ป็ น การวิ จัย แบบทดลองโดยน�ำ
เมล็ดพันธุค์ ะน้าใบที่มีคณ
ุ ภาพดีมาเพาะในฟองน�ำ้
รูปทรงลูกเต๋าขนาด 25 มิลลิเมตร เป็ นเวลา 7 วัน
(Figure 1) เพื่อใช้เป็ นต้นกล้าคะน้าในการศึกษา
ปั จจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตผลผลิต
และ
คุณภาพของคะน้าไฮโดรโปนิกส์แบบ DRFT ณ
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัย
ทักษิณ จังหวัดพัทลุง โดยศึกษาอัตราปลูกที่เหมาะ
สมต่อการเจริญเติบโตของคะน้าที่ผลิตภายใต้รูป
แบบ DRFT ส�ำหรับการปลูกคะน้าใบไฮโดรโปนิกส์
นัน้ เริม่ โดยการน�ำแผ่นฟองน�ำ้ กว้าง 60 เซนติเมตร
ยาว 120 เซนติเมตร หนา 2.5 เซนติเมตร มาเจาะรู
(หลุม) มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 2.5 เซนติเมตร
(Figure 1) โดยแต่ละหลุมมีระยะปลูก 20 x 20
เซนติเมตร (สรพงค์ และคณะ,2562) และก�ำหนดให้
แต่ละหลุมมีอตั ราปลูก 4 อัตรา (ทรีตเมนต์)
ประกอบด้วย 1, 2, 3 และ 4 ต้น/หลุม ตามล�ำดับ
ก�ำหนดอัตราปลูก 1 หลุมต่อต้นซึง่ เป็ นอัตราปลูกที่
ใช้ในการผลิตพืชไฮโดรโปนิกส์ท่ วั ไปเป็ นทรีตเมนต์
ควบคุม โดยแต่ละทรีตเมนต์ ปลูก 5 ช�ำ้ แต่ละซ�ำ้
ปลูกคะน้าใบ 20 หลุม หลังจากนัน้ น�ำคะน้าใบ
ทัง้ หมดวางบนชุดโต๊ะไฮโดรโปนิกส์ขนาด 1x4 เมตร
(4 ตารางเมตร) และเติมปุ๋ ยสูตรเอและสูตรบีทกุ ๆ
สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 ครัง้ เป็ นเวลา 5 สัปดาห์ แล้ว
งดการเติมปุ๋ ย 1 สัปดาห์ก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิตของ
คะน้า เพื่อป้องกันการตกค้างของปุ๋ ยในต้นคะน้า
ส�ำหรับการทดลองครัง้ นีม้ ีการวางแผนการทดลอง
แบบสุม่ สมบูรณ์ (Completely Randomized
Design) หลังจากนัน้ เก็บเกี่ยวผลผลิตของคะน้า
และบันทึกข้อมูล ประกอบด้วยความกว้างทรงพุม่
ปริมาณน�ำ้ หนักสดต่อต้น ปริมาณน�ำ้ หนักแห้งต่อ
ต้น และราคาขายต่อพืน้ ที่จากทุกทรีตเมนต์ น�ำ
ข้อ มู ล ที่ ไ ด้ม าวิ เ คราะห์ด ้ว ยโปรแกรมส�ำ เร็ จ รู ป
SPSS (Statistical Package for the Social
Sciences) for Windows เพื่อค�ำนวณค่าความ
แปรปรวนแบบสองทาง (Two Way ANOVA) และ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Least significant
significance (LSD) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95
เปอร์เซ็นต์
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Figure 1 Seedling and planting preparing
ผลการศึกษาและวิจารณ์
ความกว้างทรงพุม่ ของอัตราปลูก
ผลการศึกษาความกว้างทรงพุม่ ของอัตราปลูก
ต่างๆ พบว่าอัตราปลูกแต่ละอัตราปลูกตามช่วงอายุ
สัปดาห์ตา่ งๆ กันมีความแตกต่างทางสถิตอิ ย่างมี
นัยส�ำคัญยิ่ง ในขณะที่การเปรียบเทียบความกว้าง
ทรงพุม่ ในแต่ละอัตราปลูกภายในสัปดาห์ 1 และ 2
ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ ส่วนในสัปดาห์ท่ี 3, 4
และ 5 มีความแตกต่างทางสถิตอิ ย่างมีนยั ส�ำคัญ
ส�ำหรับความกว้างทรงพุม่ ในสัปดาห์ท่ี 4 มีคา่ เท่ากับ
32.27±2.82, 32.20±1.80, 28.63±5.52 และ
26.10±6.45 เซนติเมตร ในอัตราปลูก 2, 1, 3 และ 4
ต้น/หลุม ตามล�ำดับ ส่วนในสัปดาห์ท่ี 5 มีความ
กว้างทรงพุม่ เท่ากับ 47.60±3.47, 39.73±1.08,

39.63±1.44 และ 36.50±3.39 เซนติเมตร ในอัตรา
ปลูก 1, 2, 3 และ 4 ต้น/หลุม ตามล�ำดับ (Table 1)
ปริมาณน�ำ้ หนักสดต่อต้นของอัตราปลูก
ผลการศึกษาน�ำ้ หนักสดต่อต้นของอัตราปลูก
ต่างๆ และปริมาณน�ำ้ หนักแห้งต่อต้นของคะน้าใบ
พบว่ามีค่าความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ยิ่งของแต่ละสัปดาห์ โดยพบว่าน�ำ้ หนักสด และน�ำ้
หนักแห้งต่อต้นจะมี นำ้� หนักเพิ่ มขึน้ ในทุกสัปดาห์
โดย 5 สัปดาห์หลังปลูกพบว่าที่อตั ราปลูกปลูก 1
ต้ น / ห ลุ ม มี ผ ล ผ ลิ ต ดี ที่ สุ ด โ ด ย มี ค่ า เ ท่ า กั บ
182.26±8.25 กรัม/ต้น แต่ไม่มีความแตกต่างทาง
สถิตกิ บั อัตราปลูก 2 ต้น/หลุม โดยมีนำ้� หนักเท่ากับ
180.21±4.25 กรัม/ต้น ส่วนอัตราปลูก 3 และ 4 ต้น/
หลุม ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิตดิ งั Table 2
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Table 1 Wide canopy of chinese kale
Treatments
1 (T1)
2 (T2)
3 (T3)
4 (T4)
F-test
LSD0.05
CV.

1 Week (cm)
4.03±0.49Ae
3.80±0.36Ae
3.37±0.29Ad
3.30±0.36Ae
ns
0.68
9.70

Weeks after transplanting
4 Weeks (cm)
2 Weeks (cm) 3 Weeks (cm)
10.37±1.64Ad 24.47±1.85Ac
32.20±1.80Ab
10.00±1.32Ad 18.57±2.17Bc
32.27±2.82Ab
9.97±1.55Bd
17.83±0.91Bc 28.63±5.52ABb
9.30±1.47ABd 16.23±3.66Bc
26.10±6.45Bb
ns
*
*
1.90
5.35
6.08
3.93
455
3.59

5 Weeks (cm)
47.60±3.47Aa
39.73±1.08Ba
39.63±1.44Ba
36.50±3.39Ba
*
5.83
7.07

Uppercase letters are vertical comparison, lowercase letters are a horizontal comparison.
ns, * and ** means not significant, significant at p<0.05 and p< 0.01, respectively

F-test

LSD,0.01

CV

**
**
**
**
-

4.84
4.09
6.75
4.86
-

3.22
9.35
10.36
7.41
-

F-test

LSD,0.01

CV

**
**
**
**
-

21.24
24.25
23.25
24.58
-

7.59
8.04
3.07
4.31
-

Table 2 Fresh yield of chinese kale.
Rating
1 (T1)
2 (T2)
3 (T3)
4 (T4)
F-test
LSD0.05
CV.

1 Week (cm)
0.25±0.12Ac
0.19±0.11Ac
0.17±0.13Ac
0.13±0.15Ac
ns
0.16
3.68

2 Weeks (cm)
2.77±0.81Ac
2.36±0.78Ac
1.98±0.58Ac
1.56±0.84Ac
ns
1.24
4.04

Weeks after transplanting
3 Weeks (cm)
4 Weeks (cm)
19.75±3.25Ac
61.25±6.25Ab
19.34±2.65Ac
59.23±3.25Ab
15.87±2.48Bc
44.338±4.25Ab
13.87±2.44Bc
42.38±2.88Bb
*
*
3.68
6.35
5.56
6.86

5 Weeks (cm)
182.26±8.25Aa
180.21±4.25Aa
131.87±5.69Ba
130.21±8.25Ba
*
24.87
6.71

Uppercase letters are vertical comparison, lowercase letters are a horizontal comparison.
ns, * and ** means not significant, significant at p<0.05 and p< 0.01, respectively

Table 3 Dry weight of chinese kale.
Rating
1 (T1)
2 (T2)
3 (T3)
4 (T4)
F-test
LSD0.05
CV.

1 Week (cm)
0.05±0.01Ad
0.05±0.02Ad
0.03±0.01Ac
0.03±0.01Ac
ns
0.04
2.45

2 Weeks (cm)
0.23±0.01Ad
0.22±0.03Ac
0.21±0.06Ac
0.18±0.02Ac
ns
0.07
3.04

Weeks after transplanting
3 Weeks (cm)
4 Weeks (cm)
1.44±0.01Ac
2.69±0.15Ab
1.43±0.01ABbc 2.39±0.36ABb
1.32±0.03BCb
2.03±0.12Bb
1.29±0.10Cb
1.98±0.15Bb
*
*
0.11
0.42
6.54
5.26

5 Weeks (cm)
11.67±2.04Aa
9.89±2.03Aa
5.87±1.85Ba
4.98±1.25Ba
*
2.13
5.73

F-test
**
**
**
**
-

Uppercase letters are vertical comparison, lowercase letters are a horizontal comparison.
ns, * and ** means not significant, significant at p<0.05 and p< 0.01, respectively

ปริมาณน�ำ้ หนักแห้งต่อต้นของอัตราปลูก
ผลการศึกษาปริมาณน�ำ้ หนักแห้งต่อต้นของ
อัตราปลูกต่างๆ ของคะน้าใบ พบว่า มีคา่ ความแตก
ต่ า งทางสถิ ติ อ ย่ า งมี นัย ส�ำ คัญ ยิ่ ง ของอัต ราปลูก
แต่ละสัปดาห์ ซึง่ พบว่าน�ำ้ หนักสด และน�ำ้ หนักแห้ง
ต่อต้นจะมีนำ้� หนักเพิ่มขึน้ ในทุกสัปดาห์ โดยสัปดาห์

LSD,0.01
1.04
0.98
0.88
0.79
-

CV
4.86
6.04
9.07
9.31
-

ที่ 5 หลังย้ายปลูกพบว่ามีคา่ เท่ากับ 11.67±2.04,
9.89±2.03, 5.87±1.85 และ 4.98±1.25 ในอัตรา
ปลูก 1, 2, 3 และ 4 ต้น/หลุม ตามล�ำดับ โดยอัตรา
ปลูก 1 และ 2 ต้น/หลุมมีนำ้� หนักแห้งไม่แตกต่าง
ทางสถิติ (Table 3)
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Table 4 Price of chinese kale in 1 m2
Rating
1 (T1)
2 (T2)
3 (T3)
4 (T4)
F-test
LSD0.05
CV.

Weight/plant at 5 weeks (g)
182.26
180.21
131.87
130.21
*
24.87
6.71

Yields/hoe (g)
182.26B
360.42A
395.61A
520.84A
*
161.42
7.05

Price in 1 m2(baht)
72.90B
144.17A
158.24A
208.33A
68.64
10.42

* means significant at p<0.05 level. Price of chinese kale at 20 baht/kg.

ความคุ่มค่าของการปลูก
ผลการเปรียบเทียบผลผลิตคะน้าต่อพืน้ ที่ปลูก
1 หลุม พบว่าการปลูกคะน้าในอัตราปลูก 4 ต้น/
หลุม มีนำ้� หนักรวม/พืน้ ที่ (หลุม) มากที่สดุ คือ
520.84 กรัม/หลุม รองลงมาคือปลูก 3 และ 2 ต้น/
หลุม โดยมีนำ้� หนักรวมคือ 395.61 และ 360.42
กรัม/หลุม ตามล�ำดับ ซึง่ มีความแตกต่างทางสถิติ
กับการปลูกคะน้าอัตราปลูก 1 ต้น/หลุม ที่มีนำ้� หนัก
น้อยที่สดุ เพียง 182.26 กรัม/หลุม ส�ำหรับน�ำ้ หนัก
ผลผลิต พบว่าการปลูก 4, 3 และ 2 ต้น/หลุม ไม่มี
ความแตกต่างทางสถิติ แต่จะแตกต่างทางสถิตกิ บั
การปลูก 1 ต้น/หลุม (Table 4) อย่างไรก็ตาม พบ
ว่าการปลูกในอัตรา 3 และ 4 ต้น/หลุม ถึงแม้จะมีนำ้�
หนักและราคาค�ำนวณต่อพืน้ ที่สงู แต่ภาพรวมของ
ต้นคะน้าจะเล็กและผูบ้ ริโภคไม่นิยมซือ้ ไปบริโภค
ดังนัน้ การปลูกในอัตราปลูก 2 ต้น/หลุม จึงเหมาะ
ที่สดุ เพราะได้นำ้� หนักดี และราคาขายสูง อีกทัง้ ทรง
ต้นยังเป็ นที่ตอ้ งการของตลาด
สรุ ป
ผลการศึกษาปริมาณน�ำ้ หนักสดต่อต้น พบ
ว่าการปลูกคะน้าที่อตั ราปลูก 1 และ 2 ต้น/หลุม จะ
ให้ผลผลิตดีท่ีสดุ และไม่มีความแตกต่างทางสถิติ
โดยมีนำ้� หนักเท่ากับ
182.26±8.25
และ
180.21±4.25 กรัม/ต้น ตามล�ำดับ ในขณะที่การ
ปลูก 3 และ 4 ต้น/หลุม มีคา่ แตกต่างกัน ส่วนผล
การเปรียบเทียบผลผลิตคะน้าต่อพืน้ ที่ปลูก 1 หลุม
พบว่าการปลูกในอัตราปลูก 4, 3 และ 2 ต้น/หลุม มี
น�ำ้ หนักรวม/พืน้ ที่ไม่แตกต่างกันทางสถิติโดยมีนำ้�

หนักเท่ากับ 520.84, 395.61 และ 360.42 กรัม/
หลุม ตามล�ำดับ แต่จะแตกต่างทางสถิตกิ บั การ
ปลูกคะน้าในอัตรา 1 ต้น/หลุม อย่างไรก็ตามพบ
ว่าการปลูกคะน้าในอัตราปลูก 3 และ 4 ต้น/หลุม
แม้จะมีนำ้� หนักและราคาค�ำนวณต่อพืน้ ที่สงู
แต่
ภาพรวมพบว่า คุณ ภาพต้น คะน้า จะไม่ เ หมาะแก่
การจ�ำหน่าย เนื่องจากล�ำต้นเล็ก ใบไม่สวย และผู้
บริโภคไม่นิยมซือ้ ดังนัน้ การปลูกในอัตราปลูก 2
ต้น/หลุม จึงเหมาะที่สดุ เพราะได้นำ้� หนักดี และ
ราคาขายสูง อีกทัง้ ทรงต้นยังเป็ นที่ตอ้ งการของ
ตลาด ผลจากการทดลองครัง้ นีส้ ามารถน�ำไปต่อย
อดในเชิงธุรกิจได้
ค�ำขอบคุณ
ขอขอบพระคุ ณ ทุ น อุ ด หนุ น การวิ จั ย จาก
สถาบันวิจยั และพัฒนา
มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจ�ำปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 และส�ำนักงาน
คณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.)ที่สนับสนุนทุน
วิจยั ในครัง้ นี ้
เอกสารอ้างอิง
กรมส่งเสริมการเกษตร. 2560. เอกสารรายงานสถิติ
การผลิ ต การเกษตรตามชนิ ด พื ช เลื อ กตาม
กลุม่ พืชผักปี เพาะปลูก 2548/2549 ทัง้
ประเทศ. กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร. 120 หน้า.
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