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บทคัดย่อ 
 

ศึกษาประสิทธิภาพของการให้น ้าและชนิดของวัสดุคลุมดินที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและการให้ 
ผลผลิตของผักคะน้า โดยวางแผนการทดลองแบบ 5  x 2 Factorial in completely randomized  
design มี 2 ปัจจัย คือ 1) วัสดุที่ใช้คลุมดิน  ได้แก่ แกลบดิบ ฟางข้าว พลาสติกสะท้อนแสง เปลือกถ่ัวลิสง 

และไม่ใช้วัสดุคลุมดิน 2) ระยะเวลาในการให้น ้า ได้แก่ ให้น ้าทุกวันและให้น ้าวันเว้นวัน ระยะเวลาการ
ทดลอง 45 วัน ผลการทดลอง พบว่า การไม่ใช้วัสดุคุลมดิน แต่ให้น ้าทุกวั น จะท้าให้ต้นผักคะน้า                      
มีเปอร์เซ็นต์การรอดชีวิตสูงที่สุดคือ  99.4 เปอร์เซ็นต์  มีจ้านวนผลผลิตมากที่สุดคือ 23.4 ต้น และมี
น ้าหนักผลผลิตเฉลี่ยปานกลาง คือ 255.0 กรัม รองลงมาได้แก่ การใช้พลาสติกสะท้อนแสงเป็นวัสดุคลุมดิน 
และให้น ้าทุกวัน ต้นผักคะน้าจะมีเปอร์เซ็นต์การรอดชีวิตเท่ากับ 98.0 เปอร์เซ็นต์ มีน ้าหนักผลผลิตเฉลี่ย
สูงที่สุด คือ 340.0 กรัม แต่มีจ้านวนผลผลิตเฉลี่ยปานกลาง คือ 22.8 ต้น ในขณะที่ การไม่ใช้วัสดุคลุมดิน 
และให้น ้าวันเว้นวัน มีเปอร์เซ็นต์การรอดชีวิต จ้านวนผลผลิตและน ้าหนักผลผลิตเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีค่า
เท่ากับ 64.4 เปอร์เซ็นต์ 14.8 ต้น และ 56.7 กรัม ตามล้าดับ ส้าหรับความสูงเฉลี่ยของต้น พบว่า การใช้
วัสดุคลุมดินและวิธีการให้น ้าที่ต่างกัน มีผลต่อความสูงเฉลี่ยของต้น โดยถ้าให้น ้าทุกวัน ควรเลือกใช้
พลาสติกสะท้อนแสง เป็นวัสดุคลุมดิน เนื่องจากต้นผักคะน้ามีความสูงเฉลี่ยมากที่สุดรองลงมา ได้แก่ 
เปลือกถั่วลิสง และฟางข้าว ตามล้าดับ แต่ถ้าให้น ้าวันเว้นวัน ควรเลือกใช้เปลือกถั่วลิสง เป็นวัสดุคลุมดิน 
รองลงมาได้แก่ การใช้ฟางข้าว และพลาสติกสะท้อนแสง ตามล้าดับ 

ค้าส้าคัญ : การให้น ้า ชนิดวัสดุคลุมดิน คะน้า 
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Abstract 

The study was conducted on efficacy of watering and suitable mulching materials 
on growth and yield of Chinese kale. The experiment was designed with 5x2 factorial in 
CRD with 2 main factors i.e.: mulching materials and efficacy of watering. The mulching 
materials consisted of rice husk, rice straw, reflective plastic, peanut shells and no 
covering. Efficacy of water was applied everyday and every other day for 45 days of the 
experiment duration. The Chinese kale grown under everyday watering and no covering 
resulted in the highest values for plant number (23.4 plants), survival percents (99.4%) 
and medium fresh yield (255.0 g.). This was followed by everyday watering and covered 
with reflective plastic with survival percents (98.0%), highest values for fresh yield (340.0 
g.) and medium plant number (22.8 plants). While the combination of every other day 
watering and no covering had the lowest survival percents (64.4%), plant number (14.8 
plants) and average fresh yield (56.7 g.). Differences in watering methods and mulching 
materials had influences on plant height. In the case of everyday watering, the covered 
with reflective plastic was suitable. This resulted in the highest average plant height, 
followed by peanut shells and rice straw respectively.  In the case of every other day 
watering, the covered with peanut shells was the best, followed by rice straw and 
reflective plastic, respectively. 
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ค้าน้า 

คะน้า (Chinese  kale ) มี ช่ือวิทยาศาสตร์ว ่า 
Brassica  oleracea var. alboglabra มีถิ่นก้าเนิดอยู่ใน
ทวีปเอเชียและปลูกกันมากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
เป็นพืชตระกูลเดียวกับกะหล่้า เป็นผักที่นิยมปลูก
บริโภคกันมากทั่วทุกภาคของประเทศไทย โดยนิยม
บริโภคส่วนของใบและล้าต้น (อุดม, 2549) คะน้าเป็นผัก
ที่สามารถขึ นได้ ในดินแทบทุกชนิดที่มีความอุดม
สมบูรณ์สูง สามารถเจริญเติบโตได้ดีในอุณหภูมิเฉลี่ย 
20 – 25 องศาเซลเซียส มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 
(pH) ของดินอยู่ระหว่าง  5.5 – 6.8 และมีความชื น             
ในดินสูงสม่้าเสมอ ผักคะน้าสามารถปลูกได้ตลอดทั งปี 
แต่ช่วงเวลาที่ปลูกได้ผลดีที่สุดอยู่ในช่วงเดือน ตุลาคม 

ถึง เมษายน (วรรณา , 2536) แต่ในการปลูกคะน้า               
ยังประสบปัญหาเรื่องคุณภาพของผลผลิต เนื่องจาก
ผักคะน้ามีการสูญเสียน ้าอย่างรวดเร็ว ท้าให้ผักคะน้า
เหี่ยวเฉาไม่น่ารับประทานและมีอายุการเก็บรักษา
หรืออายุการวางขายสั น การให้น ้าและการใช้วัสดุคลุม
ดินที่เหมาะสม สามารถช่วยลดอุณหภูมิของดิน ลดการ
ระเหยของน ้าและกักเก็บความชุ่มชื นให้กับคะน้า ส่งผล
ต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตที่มีคุณภาพ 
        ดังนั นการวิจัยในครั งนี จึงต้องการศึกษา
ประสิทธิภาพของการให้น ้าและชนิดของวัสดุคลุมดินต่อ
การเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของคะน้า เพื่อให้ได้
ผักคะน้าที่มีคุณภาพดีเหมาะแก่การบริโภค มีอายุการ
วางขายยาวนานขึ น  
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วิธีวิจัย 

           เตรียมแปลงปลูกคะน้าขนาด 1 x 2 เมตร   
จ้านวน 20 แปลง ระยะห่างระหว่างแปลง 50  เซนติเมตร 
หลังจากนั นท้าการเพาะเมล็ดคะน้า (เปอร์เซ็นต์การงอก 
90 เปอร์เซ็นต์) ลงในถาดเพาะ เพื่อให้คะน้าได้เจริญเติบโต
เป็นต้นกล้าก่อนแล้วท้าการคัดเลือกต้นกล้าคะน้าที่มี 
ใบจริง 2-3 ใบ (สูง 10 เซนติเมตร หรือมีอายุ 20 วัน 
หลังเพาะเมลด็) โดยเลือกต้นกล้าที่มีความสมบูรณ์ แข็งแรง 
ขนาดและจ้านวนใบเท่า ๆ กันย้ายปลูกลงในแปลงที่เตรียม
ไว้โดยใช้ระยะปลูก 25 x 25 เซนติเมตร จะได้ต้นกล้า
จ้านวน  24  ต้น/แปลง (ซ ้า) น้าเศษวัสดุที่เตรียมไว้ ได้แก ่
แกลบดิบ ฟางข้าว พลาสติกสะท้อนแสงและเปลือกถั่วลิสง
มาคลุมดินโรยกระจายทั่วทั งแปลงให้มีความหนา 10 
เซนติเมตร เปรียบเทียบกับที่ไม่มีวัสดุคลุมดิน ท้าการให้น ้า 
2 รูปแบบ คือ ให้น ้าทุกวันและให้น ้าวันเว้นวัน โดยให้
ครั งละ 150 มิลลิลิตร/ต้น/ครั ง วางแผนการทดลองแบบ 
5 x 2  Factorial in completely randomized  design  
(Factorial  in  CRD) มี 10 กลุ่มทดลอง ๆ ละ 2 ซ ้า 
ท้าการทดลองช่วงเดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 
2557 มีปริมาณน ้าฝนเฉลี่ย 86.6 มิลลิเมตร และมีความชื น
สัมพัทธ์ในอากาศ 57 เปอร์เซ็นต์ (กรมอุตุนิยมวิทยา, 
2557)  

การบันทึกข้อมูล 
            1. บันทึกความสูงเฉลี่ยของต้น โดยวัดต้น             
ที่สูงสุด และต้นที่ต่้าสุดจ้านวนอย่างละ 5 ต้น ของกลุ่ม
ทดลองในแต่ละซ ้า ซึ่งเริ่มวัดจากระดับโคนต้น จนถึง
ปลายยอด เมื่อคะน้ามีอายุได้ 15 30 และ 45 วัน 
            2. นับจ้านวนต้นผักคะน้าต่อพื นที่ปลูก และ
น้ามาค้านวณหาเปอร์เซ็นต์การรอดชีวิต พร้อมทั ง              
ช่ังน ้าหนักสดของต้นคะน้าในแปลงปลูก เมื่อสิ นสุด           
การทดลอง 45 วัน จากนั นน้าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางสถิติ  และเปรียบเทียบความ
แตกต่ างของค่ าเฉลี่ย  ด้ วยวิธี  Least   Significant  
Difference  (lsd) 
 

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 

1. ความสูงเฉลี่ยของต้นผักคะน้า (เซนติเมตร) 
       ท้าการวัดความสูงเฉลี่ยของต้นผักคะน้า  
พบว่าเมื่อผักคะน้ามีอายุมากขึ น จะมีความสูงเฉลี่ย   
ของต้นเพิ่มสูงขึ นด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะให้น ้าทุกวัน   
(ภาพที่  1) หรือวันเว้นวันก็ตาม ความสูงเฉลี่ยของ
ผักคะน้า มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ นตามอายุที่เพิ่มมากขึ น 
โดยเมื่อสิ นสุดการทดลอง 45 วัน ต้นผักคะน้าที่ได้รับ
น ้าทุกวัน และมีพลาสติกสะท้อนแสง เป็นวัสดุคลุมดิน 
มีความสูงเฉลี่ยของต้นมากที่สุดคือ 30.25  เซนติเมตร 
แต่มีค่าไม่แตกต่างทางสถิติกับการใช้เปลอืกถั่วลิสงคลุมดิน 
มีความสูงเฉลี่ยเท่ากับ 30.12 เซนติเมตร รองลงมา 
ได้แก่ การใช้แกลบดิบ ฟางข้าวคลุมดิน และการไม่ใช้
วัสดุคลุมดิน มีค่าความสูงเฉลี่ยของต้นคะน้าเท่ากับ  
27.50 26.00 และ 26.00  เซนติเมตร ตามล้าดับ และ
มีค่าไม่แตกต่างทางสถิติ (ภาพที่ 2 ตารางที่ 1) เมื่อ
เปลี่ยนการให้น ้าเป็นวันเว้นวัน พบว่า ต้นผักคะน้าที่มี
เปลือกถั่วลิสง เป็นวัสดุคลุมดิน มีการเจริญเติบโต            
ได้ดีที่สุด มีความสูงเฉลี่ยของต้นมากที่สุด คือ 25.37  
เซนติเมตร รองลงมา ได้แก่ การใช้ฟางข้าวเป็นวัสดุ
คลุมดิน มีค่าความสูงเฉลี่ยของต้นเท่ ากับ 22.62 
เซนติเมตร ตามล้าดับ ในขณะที่การไม่ใช้วัสดุคลุมดิน   
มีความสูงเฉลี่ยของต้นน้อยที่สุดคือ 15.12  เซนติเมตร 
แต่เมื่อพิจารณาวิธีการให้น ้าร่วมกับการใช้วัสดุคลุมดิน 
พบว่า การให้น ้าทุกวันร่วมกับการใช้พลาสติกสะท้อน
แสงคลุมดิน หรือการใช้เปลือกถั่วลิสงคลุมดิน มีความ
สูงเฉลี่ยของต้นไม่แตกต่างทางสถิติ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 
คือ 30.25 และ 30.12 เซนติเมตร ตามล้าดับ รองลงมา 
ได้แก่ การให้น ้าทุกวันร่วมกับการใช้ฟางข้าวคลุมดิน         
มีความสูงเฉลี่ยของต้น เท่ากับ 27.50 เซนติ เมตร 
ในขณะที่ การให้น ้าวันเว้นวันร่วมกับการไม่ใช้วัสดุคลุม
ดิน มีความสูงเฉลี่ยของต้นน้อยที่สุด เท่ากับ 15.12 
เซนติเมตร แต่เมื่อพิจารณาเฉพาะวิธีการให้น ้าเพียง
อย่างเดียว พบว่า การให้น ้าทุกวัน มีความสูงเฉลี่ยของ
ต้นมากกว่าการให้น ้าวันเว้นวัน โดยมีค่าเท่ากับ 27.97 
และ 20.75 เซนติเมตร ตามล้าดับ และเมื่อพิจารณา
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เฉพาะวัสดุคลุมดินเพียงอย่างเดียว พบว่า การใช้เปลือก
ถั่วลิสงคลุมดิน มีความสูงเฉลี่ยของต้นมากที่สุด คือ 
27.75 เซนติเมตร รองลงมาได้แก่ การใช้พลาสติก
สะท้อนแสง มีค่าความสูงเฉลี่ยของต้นเท่ากับ 25.50 
เซนติเมตร (ตารางที่ 1) ที่เป็นเช่นนี เนื่องจาก เปลือกถั่วลิสง 
จะช่วยเพิ่มช่องว่างของอากาศ ท้าให้ดินมีการระบาย
น ้าดี และมีลักษณะร่วนโปร่ง ไม่ยุบตัวง่าย อีกทั งยังช่วย
เพิ่มปริมาณธาตุอาหารให้แก่ดินปลูกด้วย สามารถช่วย
รักษาโครงสร้างของดิน และป้องกันการพังทลายของ
ดินลงได้ แต่ควรจะมีการเติมวัสดุคลุมดินปลูกเพิ่ม            
เมื่อปลูกไปได้ระยะหนึ่งหรือ เมื่อวัสดุปลูกมีการยุบตัว 
(จุมพลและอรพรรณ , ม.ป.ป.) ส้าหรับใช้พลาสติก
สะท้อนแสง นอกจากจะช่วยควบคุมวัชพืชแล้ว ยังช่วย
ป้องกันการระบายน ้าออกจากผิวดิน รวมถึงการชะล้าง
ด้วย ท้าให้ผักคะน้าได้รับน ้าอย่างเต็มที่ สะดวกและง่าย
ต่อการเก็บเกี่ยว แต่ข้อเสียของพลาสติกสะท้อนแสง คือ 

อาจท้าให้อุณหภูมิดินใต้พลาสติกสูงเกินไป ท้าให้การ
เจริญเติบโตของผักคะน้าชะงักได้ (ดวงจันทร์ , 2547) 
แต่จากการทดลองครั งนี  เมื่ อท้ าการวัดอุณหภูมิ             
ของอากาศและอุณหภูมิในเครื่องปลูก หลังจากท้าการ
ย้ายกล้า พบว่า การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเฉลี่ยใน
แต่ละวันไม่แตกต่างกันมีอุณหภูมิอากาศเฉลี่ย  33.9 
องศาเซลเซียส ในขณะที่อุณหภูมิในเครื่องปลูกมีค่า             
ไม่แตกต่างกันทางสถิติ มีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 
26.7-27.5 องศาเซลเซียส ซึ่ งลดลงต่้ากว่าอุณหภูมิ              
ของอากาศ ส่วนฟางข้าว เป็นวัสดุที่เน่าสลายตัวได้เร็ว                
จึงช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดินให้ร่วนซุย  สามารถเก็บ
กักน ้าได้มากขึ น ลดการระเหยน ้าจากผิวดินได้ระดับหนึ่ง 
ในขณะที่ไม่ใช้วัสดุคลุมดินนั น ท้าให้ดินมีการระเหยน ้า
ออกจากผิ วดินมาก และ เมื่ อ ให้ น ้ ากับผั กคะน้ า                    
น ้าส่วนมากจะสูญเสียไปเนื่องจากการระเหย  (ภาควิชา
ปฐพีวิทยา, 2541) 

 

 
  
ภาพที่ 1  ความสูงเฉลี่ยของล้าต้นผักคะน้า (เซนติเมตร) เมื่อสิ นสดุการทดลอง 45 วัน โดยให้น ้าทุกวัน 
             ร่วมกับวัสดุคลุมดินต่างชนิดกัน 
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 (ก.)  (ข.) 
 ภาพที่ 2  ความสูงเฉลี่ยของล้าตน้ผักคะน้า (เซนติเมตร) เมื่อสิ นสดุการทดลองที่อายุ 45 วัน โดยให้น า้  
             ทุกวันร่วมกับการใช้พลาสติกสะท้อนแสงคลุมดิน (ก.) และ ใช้ฟางข้าวคลุมดิน (ข.) 

ตารางที่ 1  ความสูงเฉลี่ยของล้าต้นผักคะนา้ (เซนติเมตร) เมื่อสิ นสดุการทดลอง 45 วัน  
   โดยมีวิธีการให้น า้ร่วมกับการใช้วัสดุคลุมดินแตกต่างกัน 
 

วิธีการให้น ้า ชนิดวัสดุคลมุดิน3 ค่าเฉลี่ยวิธีการ
ให้น ้า1 แกลบดิบ ฟางข้าว  พลาสติก

สะท้อนแสง 
เปลือกถั่ว

ลิสง 
ไม่ใช้วัสดุ
คลุมดิน 

ให้น ้าทุกวัน 26.00c 27.50b 30.25a 30.12a 26.00c 27.97A 
ให้น ้าวันเว้นวัน 19.87e 22.62d 20.75e 25.37c 15.12f 20.75B 

ค่าเฉลี่ย 
ชนิดวัสดุคลมุดิน2 

22.94C 25.06B 25.50B 27.75A 20.56D  

 CV. = 36.63 % 

 หมายเหตุ : 1ค่าเฉลี่ยในแนวตั งเดียวกันยกก้าลังด้วยอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ต่างกัน มีความแตกต่างกันทางสถิติ
อย่างมีนัยส้าคญัยิ่ง (P = 0.01) 

 2ค่าเฉลี่ยในแนวนอนเดยีวกันยกกา้ลังด้วยอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ต่างกัน มีความแตกต่างกันทาง
สถิติอย่างมีนัยส้าคญัยิ่ง (P = 0.01) 

 3ค่าเฉลี่ยที่ยกก้าลังด้วยอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กต่างกัน มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส้าคัญยิ่ง 
(P = 0.01) 

 
2. เปอร์เซ็นต์การรอดชีวิตเฉลี่ยของผักคะน้า 
  เมื่ อ สิ น สุ ด ก า รท ด ล อ งที่ อ า ยุ  4 5  วั น             
ท้ าก ารนั บ จ้ าน วน ต้ น ก ล้ าที่ ส ม บู รณ์  แ ข็ งแ ร ง              
มาค้านวณเปอร์เซ็นต์การรอดชีวิตของผักคะน้า โดย
พิจารณาวิธีการให้น ้าร่วมกับการใช้วัสดุคลุมดิน พบว่า 
การให้น ้าทุกวันร่วมกับการไม่ใช้วัสดุคลุมดิน หรือการ

ใช้พลาสติกสะท้อนแสงคลุมดิน มีเปอร์เซ็นต์การรอด
ชีวิตไม่แตกต่างทางสถิติมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 99.4 
และ 98.0 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ ในขณะที่การให้น ้าวัน
เว้นวันร่วมกับการไม่ใช้วัสดุคลุมดิน มี เปอร์เซ็นต์           
การรอดชีวิตน้อยที่ สุด เท่ ากับ  64.4 เปอร์ เซ็นต์            
แต่เมื่อพิจารณาเฉพาะวิธีการให้น ้าเพียงอย่างเดียว พบว่า 
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การให้น ้าทุกวัน มีเปอร์เซ็นต์การรอดชีวิตมากกว่าการ
ให้น ้าวันเว้นวัน โดยมีค่าเท่ากับ 93.76 และ 87.42 
เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ และเมื่อพิจารณาเฉพาะวัสดคุลุม
ดินเพียงอย่างเดียว พบว่า การใช้แกลบดิบคลุมดิน                
มี เปอร์ เซ็ นต์  การรอด ชีวิตมากที่ สุ ด  คื อ  95.60 

เปอร์เซ็นต์ รองลงมาได้แก่ การใช้พลาสติกสะท้อนแสง   
ฟางข้าว เปลือกถั่วลิสงคลุมดิน และไม่มีวัสดุคลุมดิน               
มีเปอร์เซ็นต์การรอดชีวิตเท่ากับ 93.20 92.00 90.75 
และ 81.40 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ (ตารางท่ี 2) 

 
ตารางที่ 2   เปอร์เซ็นต์การรอดชวีิตเฉลี่ยของผักคะน้า เมื่อสิ นสดุการทดลอง (45 วัน)  

      โดยมีวิธีการให้น ้าร่วมกับการใช้วัสดุคลุมดินแตกตา่งกัน 
 

วิธีการให้น ้า ชนิดวัสดุคลมุดิน3 ค่าเฉลี่ยวิธีการ
ให้น ้า1 แกลบดิบ ฟางข้าว  พลาสติก

สะท้อนแสง 
เปลือกถั่ว

ลิสง 
ไม่ใช้วัสดุ
คลุมดิน 

ให้น ้าทุกวัน 95.6b 88.4d 98.0a 88.4d 99.4a 93.76A 
ให้น ้าวันเว้นวัน 95.6b 95.6b 88.4d 93.1c 64.4e 87.42B 

ค่าเฉลี่ย 
ชนิดวัสดุคลมุดิน2 

95.60A 92.00C 93.20B 90.75D 81.40E  

  CV. = 5.07 % 
 หมายเหตุ : 1ค่าเฉลี่ยในแนวตั งเดียวกันยกก้าลังด้วยอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ต่างกัน มีความแตกต่างกันทางสถิติ

อย่างมีนัยส้าคญัยิ่ง (P = 0.01) 
 2ค่าเฉลี่ยในแนวนอนเดยีวกันยกกา้ลังด้วยอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ต่างกัน มีความแตกต่างกันทาง

สถิติอย่างมีนัยส้าคญัยิ่ง (P = 0.01) 
 3ค่าเฉลี่ยที่ยกก้าลังด้วยอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กต่างกัน มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส้าคัญยิ่ง               

(P = 0.01) 
 
3. จ้านวนผลผลิตเฉลี่ยของผักคะน้า 
  เมื่อสิ นสุดการทดลองที่ อายุ  45 วัน  นับ
จ้านวนผลผลิตเฉลี่ยของผักคะน้า โดยพิจารณาวิธีการ
ให้น ้าร่วมกับการใช้วัสดุคลุมดิน พบว่า มีความแตกต่าง

กันทางสถิติ (P  0.01) การให้น ้าทุกวันร่วมกับการ            
ไม่ใช้วัสดุคลุมดิน มีจ้านวนผลผลิตเฉลี่ยมากที่สุด คือ 
23.4 ต้น รองลงมา ได้แก่ การให้น ้าทุกวันร่วมกับการ
ใช้พลาสติกสะท้อนแสง หรือ การใช้แกลบดิบคลุมดิน 
การให้น ้าวันเว้นวันร่วมกับการใช้แกลบดิบ หรือฟาง
ข้าวคลุมดิน จ้านวนผลผลิตเฉลี่ย เท่ากับ 22.8 22.3 
22.3 และ 22.3 ต้น ตามล้าดับ ในขณะที่การให้น ้า             
วันเว้นวันร่วมกับการไม่ใช้วัสดุคลุมดิน มีจ้านวนผลผลิต

เฉลี่ยน้อยท่ีสุด เท่ากับ 14.8 ต้น แต่เมื่อพิจารณาเฉพาะ
วิธีการให้น ้าเพียงอย่างเดียว พบว่า การให้น ้าทุกวัน              
มีจ้านวนผลผลิตเฉลีย่มากกว่าการให้น ้าวันเว้นวัน โดยมี
ค่าเท่ากับ 21.94 และ 20.34 ต้น ตามล้าดับ และเมื่อ
พิจารณาเฉพาะวัสดุคลุมดินเพียงอย่างเดียว พบว่า   
การใช้แกลบดิบคลุมดิน มีจ้านวนผลผลิตเฉลี่ยมากท่ีสุด 
คือ 22.30 ต้น รองลงมาได้แก่ การใช้ฟางข้าว พลาสติก
สะท้อนแสง เปลือกถ่ัวลิสงคลุมดิน และไม่มีวัสดุคลุมดิน 
มีจ้านวนผลผลิตเฉลี่ยเท่ากับ 21.45 21.70 21.15 และ 
19.10 ต้น ตามล้าดับ และมีค่าแตกต่างกันทางสถิติ
อย่างมีนัยส้าคัญยิ่ง (ตารางที่ 3) 



7 
 

ตารางที่ 3  จ้านวนผลผลิตเฉลี่ยของผักคะน้า (ต้น) เมื่อสิ นสุดการทดลอง 45 วัน โดยมีวิธีการให้น ้าร่วมกับการใช้วัสดุ 
               คลุมดินแตกต่างกัน 
 

วิธีการให้น ้า ชนิดวัสดุคลมุดิน3 ค่าเฉลี่ยวิธีการ
ให้น ้า1 แกลบดิบ ฟางข้าว  พลาสติก

สะท้อนแสง 
เปลือกถั่ว

ลิสง 
ไม่ใช้วัสดุ
คลุมดิน 

ให้น ้าทุกวัน 22.3ab 20.6c 22.8ab 20.6c 23.4a 21.94A 
ให้น ้าวันเว้นวัน 22.3ab 22.3ab 20.6c 21.7bc 14.87d 20.34B 

ค่าเฉลี่ย 
ชนิดวัสดุคลมุดิน2 

22.30A 21.45AB 21.70AB 21.15B 19.10C  

  CV. = 21.14 % 

 หมายเหตุ : 1ค่าเฉลี่ยในแนวตั งเดียวกันยกก้าลังด้วยอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ต่างกัน มีความแตกต่างกันทางสถิติ
อย่างมีนัยส้าคญัยิ่ง (P = 0.01) 

 2ค่าเฉลี่ยในแนวนอนเดยีวกันยกกา้ลังด้วยอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ต่างกัน มีความแตกต่างกันทาง
สถิติอย่างมีนัยส้าคญัยิ่ง (P = 0.01) 

 3ค่าเฉลี่ยที่ยกก้าลังด้วยอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กต่างกัน มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส้าคัญยิ่ง    
(P = 0.01) 

 
4. ผลผลิตเฉลี่ยน ้าหนักล้าต้นสดของผักคะน้า (กรัม) 
  เมื่ อ สิ น สุ ด ก า รท ด ล อ ง ที่ อ า ยุ  4 5  วั น               
ช่ั งผลผลิ ต เฉลี่ ยน ้ าหนั กล้ าต้ นสด ของผั กคะน้ า                 
โดยพิจารณาวิธีการให้น ้าร่วมกับการใช้วัสดุคลุมดิน 

พบว่า มีความแตกต่างกันทางสถิติ ((P  0.01)) การให้
น ้าทุกวันร่วมกับการใช้พลาสติกสะท้อนแสง หรือ 
เปลือกถั่วลิสงคลุมดิน มีน ้าหนักผลผลิตเฉลีย่ไม่แตกต่าง
กันทางสถิติ มีค่ามากที่สุด เท่ากัน คือ 340.0 กรัม 
รองลงมา ได้แก่ การให้น ้าทุกวันร่วมกับการใช้แกลบดิบ
คลุมดิน มีน ้าหนักผลผลิตเฉลี่ยเท่ากับ 325.8 กรัม 
ในขณะที่การให้น ้าวันเว้นวันร่วมกับการใช้ฟางข้าวคลุม
ดิน หรือการไม่ใช้วัสดุคลุมดิน มีน ้าหนักผลผลิตเฉลี่ย
น้อยที่ สุดและมีค่าเท่ากัน คือ 56.7 กรัม แต่ เมื่ อ

พิจารณาเฉพาะวิธีการให้น ้าเพียงอย่างเดียว พบว่า   
การให้น ้าทุกวัน มีน ้าหนักผลผลิตเฉลี่ยมากกว่าการให้
น ้าวันเว้นวัน โดยมีค่าเท่ากับ 286.16 และ 110.50 
กรัม ตามล้าดับ และเมื่อพิจารณาเฉพาะวัสดุคลุมดิน
เพียงอย่างเดียว พบว่า การใช้เปลือกถั่วลิสงคลุมดิน              
มีน ้าหนักผลผลิตเฉลี่ยมากที่สุด คือ 269.15 กรัม 
รองลงมาได้แก่ การใช้พลาสติกสะท้อนแสง แกลบดิบ
คลุมดิน การไม่ใช้วัสดุคลุมดิน และการใช้ฟางข้าวคลุม
ดิน มีน ้าหนักผลผลิตเฉลี่ยเท่ากับ 247.90 205.40 
155.85 และ 113.35 กรัม ตามล้าดับ และมีค่ า
แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส้าคัญยิ่ง (ภาพที่  3 
ตารางที่ 4) 
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   ภาพที่ 3  ผลผลิตเฉลี่ยน ้าหนักล้าต้นสดของผักคะน้า (กรัม)  
                   เมื่อสิ นสุดการทดลองที่อายุ 45 วัน โดยมีวิธีการ 
                       ให้น ้าร่วมกับการใช้วัสดุคลมุดินแตกต่างกัน 
 
 
 

ตารางที่ 4  ผลผลิตเฉลี่ยน ้าหนักล้าต้นสดของผักคะนา้ (กรัม) เมื่อสิ นสุดการทดลองที่อายุ 45 วัน โดยมีวิธีการให้น ้า 
               ร่วมกับการใช้วัสดุคลมุดินแตกตา่งกัน 
 

วิธีการให้น ้า ชนิดวัสดุคลมุดิน3 ค่าเฉลี่ยวิธีการ
ให้น ้า1 แกลบดิบ ฟางข้าว  พลาสติก

สะท้อนแสง 
เปลือกถั่ว

ลิสง 
ไม่ใช้วัสดุ
คลุมดิน 

ให้น ้าทุกวัน 325.8b 170.0e 340.0a 340.0a 255.0c 286.16A 
ให้น ้าวันเว้นวัน 85.0g 56.7h 155.8f 198.3d 56.7h 110.50B 

ค่าเฉลี่ย 
ชนิดวัสดุคลมุดิน2 

205.40C 113.35E 247.90B 269.15A 155.85D  

  CV. = 7.45 % 

 หมายเหตุ : 1ค่าเฉลี่ยในแนวตั งเดียวกันยกก้าลังด้วยอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ต่างกัน มีความแตกต่างกันทางสถิติ

อย่างมีนัยส้าคญัยิ่ง (P  0.01) 
 2ค่าเฉลี่ยในแนวนอนเดยีวกันยกกา้ลังด้วยอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ต่างกัน มีความแตกต่างกันทาง

สถิติอย่างมีนัยส้าคญัยิ่ง (P  0.01) 
 3ค่าเฉลี่ยที่ยกก้าลังด้วยอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กต่างกัน มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส้าคัญยิ่ง 

(P  0.01) 
 
         เมื่อพิจารณาเปอร์เซ็นต์การรอดชีวิต จ้านวน
ผลผลิต และน ้าหนักผลผลติเฉลี่ย เมื่อสิ นสุดการทดลอง 
45 วัน พบว่า การไม่ใช้วัสดุคุลมดิน แต่ให้น ้าทุกวัน              
จะท้าให้ต้นผักคะน้ามีเปอร์เซ็นต์การรอดชีวิตเฉลี่ย             
สูงที่สุดคือ 99.4 เปอร์เซ็นต์  มีจ้านวนผลผลิตเฉลี่ย  
มากที่สุดคือ 23.4 ต้น และมีน ้าหนักผลผลิตเฉลี่ยปานกลาง
คือ  255.0 กรัม รองลงมา ได้แก่ การใช้พลาสติก
สะท้ อนแสงเป็ น วัสดุ คลุ ม ดิ น  และให้ น ้ าทุ ก วัน                 

ต้นผักคะน้าจะมีเปอร์เซ็นต์การรอดชีวิตไม่แตกต่าง             
ทางสถิติจากการไม่ใช้วัสดุคลุมดิน แต่ให้น ้าทุกวัน คือ            
มีค่าสูงที่สุด เท่ากับ 98.0 เปอร์เซ็นต์ มีน ้าหนักผลผลิต
เฉลี่ยสูงที่สุด คือ 340.0 กรัม แต่มีจ้านวนผลผลิตเฉลี่ย
ปานกลาง เท่ากับ 22.8 ต้น ในขณะที่  การไม่ใช้วัสดุ
คลุมดิน และให้น ้าวันเว้นวัน  มีเปอร์เซ็นต์การรอดชีวิต 
จ้านวนผลผลิตและน ้าหนักผลผลิตเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ              
มีค่าเท่ากับ 64.4 เปอร์เซ็นต์ 14.8 ต้น และ 56.7 กรัม 
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ตามล้าดับ  ท่ีเป็นเช่นนี  เนื่องจาก การไม่ใช้วัสดุคุลมดิน 
ท้าให้ไม่สามารถเก็บสะสมความชื นไว้ในดินได้ ส่วนหน่ึง
จะระเหยไปซึ่งจะเร็วช้าแค่ไหนขึ นอยู่กับสภาพดินและ
ภูมิอากาศ ดังนั น ถ้าต้องการให้ผักคะน้า มีอัตราการ
รอดชีวิต และให้ผลผลิตสูง จึงจ้าเป็นต้องให้น ้าทุกวัน 
เมื่อไม่ให้น ้าต้นผักคะน้า จะท้าให้เกิดการระเหยหรือ
สูญเสียน ้า ดังนั นการให้น ้าวันเว้นวัน และไม่ใช้วัสดุคลุม
ดิน จึงท้าให้ต้นผักคะน้า ชะงักการเจริญเติบโต และ
ส่งผลให้ผักคะน้ามีวัน มีเปอร์เซ็นต์การรอดชีวิต จ้านวน
ผลผลิตและน ้าหนักผลผลิตเฉลี่ยน้อยที่สุด (ดวงจันทร์, 
2547) 

สรุปผลการทดลอง 

ศึกษาประสิทธิภาพของการให้น ้าร่วมกับชนิด
ของวัสดุคลุมดินต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิต
ของคะน้ า เพื่ อหาวิธีการให้น ้ าและวัสดุคลุมดิน            
ที่เหมาะสม ผลปรากฏว่า เมื่อสิ นสุดการทดลอง 45 วัน 
การไม่ใช้วัสดุคุลมดิน แต่ให้น ้าทุกวัน จะท้าให้ต้น
ผักคะน้ามีเปอร์เซ็นต์การรอดชีวิตสูงที่สุด คือ 99.4 
เปอร์เซ็นต์ มีจ้านวนผลผลิตมากที่สุด  คือ 23.4 ต้น 
และมีน ้าหนักผลผลิตเฉลี่ยปานกลาง คือ 255.0 กรัม   
รองลงมาได้แก่ การใช้พลาสติกสะท้อนแสงเป็นวัสดุ
คลุมดิน และให้น ้าทุกวัน ต้นผักคะน้าจะมีเปอร์เซ็นต์
การรอดชีวิตเท่ากับ 98.0 เปอร์เซ็นต์ มีน ้าหนักผลผลิต
เฉลี่ยสูงที่สุดคือ  340.0 กรัม แต่มีจ้านวนผลผลิตเฉลี่ย
ปานกลาง คือ 22.8 ต้น ในขณะที่การไม่ใช้วัสดุคลุมดิน 
และให้น ้าวันเว้นวัน มีเปอร์เซ็นต์การรอดชีวิต จ้านวน
ผลผลิตและน ้าหนักผลผลิตเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีค่า
เท่ากับ 64.4 เปอร์เซ็นต์ 14.8 ต้น และ 56.7 กรัม 
ตามล้าดับ ส้าหรับความสูงเฉลี่ยของต้น พบว่า การใช้
วัสดุคลุมดินและวิธีการให้น ้าที่ต่างกัน มีผลต่อความสูง
เฉลี่ยของต้น โดยถ้าให้น ้าทุกวัน ควรเลือกใช้พลาสติก
สะท้อนแสง เป็นวัสดุคลุมดิน เนื่องจากต้นผักคะน้ า             
มีความสูงเฉลี่ยมากที่สุดรองลงมาได้แก่ เปลือกถั่วลิสง 
และฟางข้ าว ตามล้ าดั บ  แต่ ถ้ า ให้ น ้ าวัน เว้นวัน             
ควรเลือกใช้เปลือกถั่วลิสง เป็นวัสดุคลุมดิน รองลงมา

ได้แก่  การใช้ฟางข้าว และพลาสติกสะท้อนแสง 
ตามล้าดับ ดังนั นถ้าต้องการแนะน้า เกษตรกรที่ปลูก
ผักคะน้า เพื่อให้ได้จ้านวนผลผลิตมากท่ีสุด มีคุณภาพดี 
และมีอายุการวางขายที่ยาวนาน ควรให้น ้าทุกวันและ
เลื อกใช้พลาสติ กสะท้ อนแสง เป็ นวัสดุ คลุมดิ น                    
จึงเหมาะสมที่สุด เนื่องจากให้ความสูงเฉลี่ยของต้น
ผักคะน้าดีที่สุด เปอร์เซ็นต์การรอดชีวิต และน ้าหนัก
ผลผลิตเฉลี่ยสูงที่สุด จ้านวนผลผลิตปานกลาง  
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