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บทคัดย่อ 
 การทดลองหาปริมาณน  าใช้ท่ีเหมาะสมของคะน้า  ด าเนินการท่ีสถานีทดลองการใช้น  าชลประทานท่ี 9 
(ท่าม่วง)  อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี  พันธุ์ท่ีใช้ในการทดลองคือ  เจ้าคุณทิพย์  เริ่มด าเนินการทดลอง
วันท่ี  6  มกราคม  2559  ถึงวันท่ี 23 กุมภาพันธ์  2559  รวม  48 วัน  วัตถุประสงค์เพื่อหาปริมาณน  าท่ี
เหมาะสมในการให้น  าแก่คะน้าตลอดฤดูกาลเพาะปลูก  และศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตของคะน้าเมื่อให้
ปริมาณน  าแตกต่างกัน  โดยใช้แผนการทดลองแบบ  Randomized  Complete  Block  Design  
ประกอบด้วย  8  วิธีการ  3  ซ  า  โดยวิธีการท่ี  1 - 8  ใช้ค่า  K/p เท่ากับ 0.4 , 0.5 , 0.6 , 0.7 , 0.8 , 0.9 , 
1.0 , และ 1.1 ตามล าดับ  โดยวิธีการท่ี 1 – 8  ให้น  าด้วยปริมาณทั งสิ น 126.85 , 140.49 , 154.13 ,  
167.79 ,  181.38 ,  195.04 ,  208.68  และ  222.32  มิลลิเมตร  ผลการทดลองพบว่า  ทั ง  8  วิธีการ  มี
ความสูงของต้น  น  าหนักต่อต้น  และน  าหนักผลผลิตต่อไร่แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง  ส่วนจ านวน
ใบต่อต้น  ความยาวของรากและจ านวนต้นต่อพื นท่ีไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ  ซึ่ง วิธีการท่ี 6  เป็นปริมาณ
น  าใช้ท่ีเหมาะสมของคะน้า  ใช้ค่า  K/p  เท่ากับ  0.9  ตลอดฤดูปลูกคะน้าได้รับน  าทั งสิ น  195.04  มิลลิเมตร 
หรือ 312.06 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่  ให้น  าหนักผลผลิตสูงท่ีสุด  6.48  ตันต่อไร่  โดยมีความสูงของต้น  34.13 
เซนติเมตร จ านวนใบต่อต้น 6.44  ใบ  ความยาวของราก 9.51  เซนติเมตร  น  าหนักผลผลิตต่อต้น  92.58  
กรัม ประสิทธิภาพการใช้น  า (Ey)  20.76  กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร   ซึ่งการให้น  าในปริมาณท่ีมากขึ นท่ีระดับ  
K/p = 1.0  และ  K/p  =  1.1  ให้ผลผลิตท่ีไม่แตกต่างกัน ดังนั นระดับ  K/p  =  0.9  จึงเป็นการให้น  าท่ีมี
ประสิทธิภาพในการเพาะปลูกผักคะน้าในสภาพพื นท่ี  ท่ีด าเนินการทดลอง    
 
   
ค้าส้าคัญ :  คะน้า,  ปริมาณน  าใช้ท่ีเหมาะสม,  K/p   
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Abstract 
A  Trial  on  the  suitable  water  requirement  for Chinese  Kale  was  conducted  at   

Irrigation  Water  Management  Experiment  Station 9 (Tha  Muang), Thamuang  District ,  
Kanchanaburi  Province.  A Trial by Chinese  Kale : Chaokun Tip  vatiety.  Study  started  from  
January 6, 2016  to  February 23,  2016  which  was  48  days  in  total. Objective  to  
determine  the  amount  of  water  suitable  for  irrigation  throughout  the  Chinese  Kale    
planting  season.  And  the  growth  and  yield  of  Chinese  Kale  or  when  the  amount  of  
water  varies.  The  experiment  plan  was  Randomized  Complete  Block  Design  which  
comprised  8  treatments  and 3 replications. The K/p of treatment 1  to treatment 8  were  
0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0 and 1.1  respectively. From T1 – T8  the amount of water were 
given as follow 126.85, 140.49, 154.13, 167.79, 181.38, 195.04, 208.68 and 222.32 mm.   The 
results   all  8  treatments  significant ;  Chinese  Kale  height,  weight  of  plant  and  given  
yield  per  rai.  Number  leaves  of  plant,  roots  length  and  number  Chinese  Kale  per  
area  non  significant. The treatment  6  was suitable  water  requirement  for  Chinese  Kale  
, used  K/p = 0.9 . The  Chinese  Kale  got  water all  crop  was   195.04  mm.  or  312.06 
cubic  meters per  rai. ,  was gave  the  top  yield  6.44  ton per  rai. ,  was  showed  with  
Chinese  Kale  height  34.13  cm. ,  number leaves of plant  6.44  leaves. , roots  length  9.51  
cm. , weight    of  plant  92.58  g.  and  water utilization  efficiency  for harvested  yield (Ey)  
20.76  kg.  per  cubic  meters. The  amount  of  water were  gave  as  follow  K/p  =  1.0  and  
K/p  =  1.1  gave  yield  non  significant.  So  that,  K/p  =  0.9  efficiency  the  water  on  
grown  to  Chinese  Kale  in  the  area. The  trial  operation.          

       
Key  words : Chinese  Kale, suitable  water  requirement,  K/p     
        

ค้าน้า   
จากปัญหาการขาดแคลนน  า  สาเหตุมาจากความแห้งแล้งของอากาศอันเกิดจากการท่ีมีฝนน้อยกว่า

ปกติ  น  าในเข่ือนหรืออ่างเก็บน  ามีปริมาณน้อย  ส่งผลกระทบต่อการเพาะปลูก  ปริมาณน  าต้นทุนจึงเป็นปัจจัย
ท่ีส าคัญในการตัดสินใจในการบริหารจัดการน  าในการเพาะปลูกพืช  ซึ่งส่วนใหญ่การใช้น  าในการเพาะปลูกพืช
จะไม่ได้ค านึงถึงความต้องการใช้น  าของพืช  จะให้น  าจนดินมีความชื นโดยพิจารณาจากการสังเกตเท่านั น  ซึ่ง
อาจจะไม่เพียงพอหรือบางครั งอาจเกินความต้องการของพืชก็เป็นได้  การให้น  าแก่พืชตามความต้องการอย่าง
เพียงพอและสม่ าเสมอ  เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต  ก็จะท าให้ได้ผลผลิตดีและมีคุณภาพเป็นท่ีต้องการของ
ตลาด  ซึ่งคะน้าเป็นพืชหนึ่งท่ีมีความส าคัญเพราะเป็นผักท่ีนิยมบริโภคในประเทศไทย  พื นท่ีปลูกในประเทศ
ไทยปี  พ.ศ.  2542-2543  ประมาณ  127,044  ไร่  ผลผลิต  235,663  ตัน (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2543)  
ตลาดมีความต้องการสูงมากในแต่ละปี  เป็นพืชท่ีอายุสั นสามารถปลูกได้ตลอดปี  คะน้าเป็นพืชท่ีต้องการน  า
อย่างเพียงพอและสม่ าเสมอ  หากขาดแคลนน  าจะชะงักการเจริญเติบโตและคุณภาพไม่ดี  ถ้าได้รับปริมาณน  า
มากเกินไปก็จะท าให้เกิดโรค  งานวิจัยเรื่องนี จึงต้องการทดลองหาปริมาณน  าใช้ท่ีเหมาะสมของคะน้า  เพื่อท่ีจะ
ได้ทราบข้อมูลปริมาณน  าท่ีจะส่งให้แก่คะน้าให้มีความเหมาะสมกับความต้องการในการเจริญเติบโตและ
คุณภาพของผลผลิต เพื่อจะได้เป็นแนวทางในให้น  าแก่การเพาะปลูกคะน้า  ให้พอดีกับความต้องการและใช้น  า
ในการปลูกคะน้าอย่างมีประสิทธิภาพ   
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 การใช้ข้อมูลการระเหยของน  าในการคิดปริมาณน  าส่งให้พืชเป็นวิธีการท่ีสะดวกเนื่องจากเป็น
ข้อมูลหาได้ง่าย  เป็นวิธีท่ีนิยมปฏิบัติกันอย่างแพร่หลาย(Ertek  et  al., 2006)  โดยเฉพาะในประเทศแถบ
อเมริกาและเอเชีย(Xu  et  al., 2005; Fasimirin  and  Oufayo, 2009; Irmak  et  al., 2009;         
Ertek, 2011)  การก าหนดส่งน  าโดยวิธีนี เหมาะอย่างยิ่งส าหรับพืชท่ีไม่มีทั งข้อมูลการใช้น  าและสัมประสิทธิ์การ
ใช้น  า(ดิเรกและคณะ, 2545)   
 

อุปกรณ์และวิธีการ 
 วางแผนการทดลองแบบ  Randomized  Complete  Block  Design  ประกอบด้วย  8  วิธีการ  3  
ซ  า  โดยวิธีการ  1  ถึง  8  ใช้ค่า  K/p  เท่ากับ  0.4,  0.5,  0.6,  0.7,  0.8,  0.9,  1.0  และ  1.1  ตามล าดับ  
และใช้การระเหยจากถาดท่ีวัดได้จากวันก่อนหน้า  1  วัน  ในการค านวณปริมาณน  า (ET = K/p x E)  ให้น  า 
แก่พืชจะให้น  าทุกวันตอนเช้า  ตามข้อก าหนดโดยใช้ค่า  K/p  ตามวิธีการทดลอง  ในกรณีท่ีมีฝนตกให้เอา
ปริมาณน  าฝนหักออกจากปริมาณน  าชลประทานและท าการสุ่มตรวจวัดความชื นของดินในแต่ละวิธีการก่อน
และหลังให้น  าชลประทานสัปดาห์ละ  1  ครั ง 
 ก่อนท าการปลูกคะน้าโดยการหว่านเมล็ดลงแปลงทดลอง  ต้องให้น  าแก่แปลงทดลองเพื่อให้มีความชื น  
โดยให้น  าแก่แปลงทดลองปริมาณ  20  มิลลิเมตร/แปลง  ทุกวิธีการ  หลังจากนั นให้น  าเพื่อช่วยตั งตัวจ านวน 5 
ครั ง  ครั งละ  10  มิลลิเมตร/แปลง  ทุกวิธีการ  เมื่อคะน้าตั งตัวได้แล้ว  ให้น  าตามวิธีการทดลอง  การรวบรวม
ข้อมูล  ในการทดลองครั งนี จะท าการเก็บข้อมูลต่าง ๆ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์  ได้แก่ รายละเอียดการเตรียม
แปลงปลูก วันปลูก  บันทึกข้อมูลการปฏิบัติดูแลรักษาขณะด าเนินการบันทึกข้อมูลการตรวจวัดการเจริญเติบโต
ทุก ๆ  7  วัน  บันทึกข้อมูลของสภาพภูมิอากาศ  บันทึกองค์ประกอบของผลผลิต บันทึกปริมาณน  า
ชลประทานท่ีส่งให้แก่คะน้าบันทึกข้อมูลการตรวจวัดความชื นในดินก่อนและหลังการส่งน  าชลประทาน 
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ผลการทดลอง 
ตารางท่ี 1  สรุปผลการทดลองหาปริมาณน  าใช้ท่ีเหมาะสมของคะน้า  ปีท่ี 2 
 

รายการ 

วิธีการ การ
วิเคราะห์
ผลทาง
สถิติ 

1 
K/p 
0.4 

2 
K/p 
0.5 

3 
K/p 
0.6 

4 
K/p 
0.7 

5 
K/p 
0.8 

6 
K/p 
0.9 

7 
K/p 
1.0 

8 
K/p 
1.1 

1. ความสูงของต้น(ซม.) 20.95d 22.83d 25.11cd 27.26c 28.63bc 34.13a 31.91ab 32.29ab ** 
2. จ านวนใบต่อต้น(ใบ) 7.11 6.44 6.50 6.58 6.22 6.44 7.17 6.28 NS 
3. ความยาวของราก(ซม.) 10.74 8.90 11.07 8.35 8.07 9.51 7.72 8.15 NS 
4. น  าหนักต่อต้น(กรัม) 29.44d 36.09cd 41.90cd 53.07bcd 67.27abc 92.58a 81.54ab 81.87ab ** 
5. จ านวนต้นต่อพื นที่ 0.25  
ตร.ม. (ต้น) 

23.00 21.00 19.67 22.00 19.00 18.33 29.33 25.67 NS 

6. น  าหนักผลผลิตต่อพื นที่ 
0.25 ตร.ม. (กรัม) 

248.73e 443.00de 594.27cd 643.87cd 743.53bc 1012.13a 943.93ab 997.80a ** 

7. น  าหนักผลผลิตต่อไร่(ตัน) 1.59e 2.84de 3.80cd 4.12cd 4.75bc 6.48a 6.04ab 6.38a ** 
8. ประสิทธิภาพการใช้น  า (Ey)  
(กก./ลบ.ม.) 

7.84c 12.61bc 15.42ab 15.35ab 16.40ab 20.76a 18.09ab 17.95ab ** 

9. ปริมาณน  าท่ีคะน้าได้รับ
ทั งสิ น (มม.) 

126.85 140.49 154.13 167.79 181.38 195.04 208.68 222.32  

10. ปริมาณน  าท่ีคะน้าได้รับ
ทั งสิ น (ลูกบาศก์เมตร/ไร่) 

202.96 224.78 246.61 268.46 290.21 312.06 333.89 355.70  

หมายเหตุ 
 *   มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่งท่ีระดับความเช่ือมั่น  95% 
 **  มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่งท่ีระดับความเช่ือมั่น  99% 
 NS ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
 ตัวอักษรเหมือนกันแสดงว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติโดยวิธีของ  DMRT 
 

การทดลองหาปริมาณการใช้น  าท่ีเหมาะสมของคะน้า ปีท่ี  2  ท่ีสถานีทดลองการใช้น  าชลประทานท่ี 9  
(ท่าม่วง)  อ.ท่าม่วง  จ.กาญจนบุรี  ซึ่งเริ่มด าเนินการตั งแต่วันท่ี  6  มกราคม  2559  ถึง  วันท่ี  23  
กุมภาพันธ์  2559  ได้ผลการทดลองดังต่อไปนี  
 ความสูงของต้น  พบว่า  ความสูงของต้นคะน้ามีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง  โดย
วิธีการท่ี 6  คะน้ามีความสูงของต้นเฉล่ียสูงท่ีสุด  34.13  เซนติเมตร  ซึ่งแตกต่างกันทางสถิติกับวิธีการท่ี 1, 2, 
3, 4  และ  5  ซึ่งมีความสูงของต้นเฉล่ีย  20.95, 22.83,  25.11,  27.26  และ  28.63  เซนติเมตร  แต่ไม่มี
ความแตกต่างกันทางสถิติกับวิธีการท่ี 7  และ  8  ซึ่งมีความสูงของต้นเฉล่ียเท่ากับ  31.91  และ  32.29  
เซนติเมตร  
 จ านวนใบต่อต้น  พบว่า  จ านวนใบต่อต้นของคะน้าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ  โดยวิธีการท่ี 7  
คะน้ามีจ านวนใบต่อต้นเฉล่ียมากท่ีสุด  7.17  ใบ  รองลงมาคือ  วิธีการท่ี 1  คะน้ามีจ านวนใบต่อต้นเฉล่ีย  
7.11  ใบ  และวิธีการท่ี 5  คะน้ามีจ านวนใบต่อต้นเฉล่ียน้อยท่ีสุด  6.22  ใบ  ส่วนวิธีการท่ี  2, 3, 4, 6  และ  
8  มีจ านวนใบต่อต้นเฉล่ีย  6.44, 6.50, 6.58, 6.44  และ  6.28  ใบ 
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 ความยาวของราก  พบว่า  ความยาวของรากคะน้าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ  โดยวิธีการท่ี 3  
คะน้ามีความยาวของรากเฉล่ียยาวท่ีสุด  11.07  เซนติเมตร  รองลงมาคือวิธีการท่ี 1  คะน้ามีความยาวของ
รากเฉล่ีย  10.74  เซนติเมตร  และวิธีการท่ี 7  คะน้ามีความยาวของรากเฉล่ียน้อยท่ีสุด  7.72  เซนติเมตร  
ส่วนวิธีการท่ี  2, 4, 5, 6  และ  8  คะน้ามีความยาวของรากเฉล่ีย  8.90, 8.35, 8.07, 9.51  และ  8.15  
เซนติเมตร 
 น  าหนักต่อต้น  พบว่า  น  าหนักต่อต้นของคะน้ามีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง  โดย
วิธีการท่ี 6  คะน้ามีน  าหนักต่อต้นเฉล่ียมากท่ีสุด  92.58  กรัม  แตกต่างกันทางสถิติกับวิธีการท่ี 1, 2, 3  และ 
4  ซึ่งคะน้ามีน  าหนักต่อต้นเฉล่ีย  29.44, 36.09, 41.90  และ  53.07  กรัม  แต่ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับ
วิธีการท่ี 5, 7 และ  8  ซึ่งคะน้ามีน  าหนักต่อต้นเฉล่ีย  67.27, 81.54  และ  81.87  กรัม   
 จ านวนต้นต่อพื นท่ีตัวอย่าง(0.25  ตารางเมตร)  พบว่าจ านวนต้นคะน้าต่อพื นท่ีตัวอย่าง(0.25  ตาราง
เมตร)ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ  โดยวิธีการท่ี 7  มีจ านวนต้นคะน้าต่อพื นท่ีตัวอย่าง(0.25  ตารางเมตร) 
เฉล่ียมากท่ีสุด  29.33  ต้น  รองลงมาคือวิธีการท่ี 8  มีจ านวนต้นคะน้าต่อพื นท่ีตัวอย่าง(0.25  ตารางเมตร) 
เฉล่ีย  25.67  ต้น  และวิธีการท่ี 6  มีจ านวนต้นคะน้าต่อพื นท่ีตัวอย่าง(0.25  ตารางเมตร)  เฉล่ียน้อยท่ีสุด  
18.33  ต้น  ส่วนวิธีการท่ี  1, 2, 3, 4  และ 5  มีจ านวนต้นคะน้าต่อพื นท่ีตัวอย่าง(0.25  ตารางเมตร)  เฉล่ีย  
23.00, 21.00, 19.67, 22.00  และ  19.00  ต้น 
 น  าหนักผลผลิตต่อพื นท่ีตัวอย่าง (0.25  ตารางเมตร)  พบว่า  น  าหนักผลผลิตต่อพื นท่ีตัวอย่าง(0.25  
ตารางเมตร)  มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง  โดยวิธีการท่ี 6  คะน้ามีน  าหนักผลผลิตต่อพื นท่ี
ตัวอย่าง (0.25  ตารางเมตร)  เฉล่ียมากท่ีสุด  1,012.13  กรัม (6.48 ตันต่อไร่)  แตกต่างกันทางสถิติกับวิธีการ
ท่ี 1, 2, 3, 4  และ  5  ซึ่งคะน้ามีน  าหนักผลผลิตต่อพื นท่ีตัวอย่าง (0.25  ตารางเมตร)  เฉล่ีย  248.73  กรัม 
(1.59 ตันต่อไร่) , 443.00  กรัม (2.84  ตันต่อไร่) , 594.27  กรัม  (3.80  ตันต่อไร่) , 643.87  กรัม (4.12  ตัน
ต่อไร่) และ  743.53  กรัม (4.75  ตันต่อไร่)  แต่ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับวิธีการท่ี 7  และ  8  ซึ่งคะน้ามี
น  าหนักผลผลิตต่อพื นท่ีตัวอย่าง (0.25  ตารางเมตร)  เฉล่ีย  943.93  กรัม (6.04  ตันต่อไร่)  และ  997.80  
กรัม (6.38  ตันต่อไร่)   
 ประสิทธิภาพการใช้น  า  พบว่า ประสิทธิภาพการใช้น  ามีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง 
โดยวิธีการท่ี 6 คะน้ามีประสิทธิภาพการใช้น  าสูงท่ีสุด 20.76  กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร  แตกต่างกับวิธีการท่ี 1  
และ  2  ซึ่งมีประสิทธิภาพการใช้น  าท่ี  7.84  และ  12.61  กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร  แต่ไม่แตกต่างกับวิธีการท่ี  
3, 4, 5, 7  และ  8  ซึ่งมีประสิทธิภาพการใช้น  าท่ี  15.42, 15.35, 16.40, 18.09  และ  17.95  กิโลกรัม/
ลูกบาศก์เมตร   
 

วิจารณผ์ลการวิจัย 
 การทดลองหาปริมาณน  าใช้ท่ีเหมาะสมของคะน้า  ปีท่ี 2  ได้ก าหนดวิธีการให้น  า  8  วิธีการ  คือ  
วิธีการท่ี  1   K/p = 0.4 , วิธีการท่ี 2  K/p = 0.5 , วิธีการท่ี  3  K/p = 0.6 , วิธีการท่ี 4  K/p = 0.7 , วิธีการ
ท่ี 5  K/p = 0.8 , วิธีการท่ี 6  K/p = 0.9 , วิธีการท่ี 7  K/p = 1.0  และ  วิธีการท่ี 8  K/p = 1.1  ผลการ
ทดลองพบว่า  วิธีการท่ี 6  เป็นปริมาณน  าใช้ท่ีเหมาะสมของคะน้า  ใช้ค่า  K/p  เท่ากับ  0.9  ตลอดฤดูปลูก
คะน้าได้รับน  าทั งสิ น  195.04  มิลลิเมตร หรือ 312.06 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่  ให้น  าหนักผลผลิตสูงท่ีสุด  
1012.13  กรัม (6.48  ตันต่อไร่)  โดยมีความสูงของต้น  34.13  เซนติเมตร จ านวนใบต่อต้น 6.44  ใบ  ความ
ยาวของราก 9.51 เซนติเมตร  น  าหนักผลผลิตต่อต้น  92.58  กรัม ประสิทธิภาพการใช้น  า(Ey)  20.76  
กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  ซึ่งการให้น  าในปริมาณท่ีมากขึ นท่ีระดับ K/p = 1.0  และ  K/p = 1.1  ให้ผลผลิตไม่
แตกต่างกัน ซึ่งผลท่ีได้จากการทดลองในครั งนี สอดคล้องกับ  ส าเภาและคณะ (2558)  ได้ท าการทดลองหา



 6 

ปริมาณน  าใช้ท่ีเหมาะสมของคะน้าปีท่ี 1  ดังภาพท่ี 1  พบว่า  การให้น  าแก่คะน้าตามข้อก าหนด  K/p = 0.9  
เป็นปริมาณน  าใช้ท่ีเหมาะสมของคะน้า  ให้ผลผลิตสูงท่ีสุด  583.33  กรัม (5.83  ตันต่อไร่)  ดังภาพท่ี 2  มี
ความสูงของต้น  30.96  เซนติเมตร  ดังนั นระดับ  K/p = 0.9  การใช้น  าอย่างมีประสิทธิภาพในการเพาะปลูก
ผักคะน้า    
 จากการทดลองในครั งนี พบว่า  การให้น  าในปริมาณท่ีมากขึ นการเจริญเติบโตและผลผลิตจะเพิ่มขึ น  
จนถึงจุดๆ  หนึ่งท่ีให้น  าเพิ่มขึ นแล้วการเจริญเติบโตและผลผลิตจะลดลง  ซึ่งผลท่ีได้จากการทดลองในครั งนี มี
ความสอดคล้องกับการทดลองของ  Dr.John  A,Widtsoe  แห่ง  Utah  State  University  ท่ีท าการทดลอง
ให้น  าแก่พืชในปริมาณต่างๆ  กันแล้ววัดผลผลิตท่ีได้  ปรากฏว่าพืชเกือบทุกชนิดผลผลิตจะเพิ่มขึ นเมื่อให้น  ามาก
ขึ นจนกระท่ังถึงระดับหนึ่งเมื่อให้น  าเพิ่มขึ นแล้วท าให้ผลผลิตลดลง  เขาจึงใช้ค่าปริมาณน  าท่ีจุดซึ่งเริ่มมีการ
เปล่ียนแปลงผลผลิตจากเพิ่มขึ นเป็นลดลงนั นเป็นค่าการใช้น  าของพืช (วิบูลย์, 2526 )  ซึ่งในการทดลองครั งนี   
วิธีการท่ี 6  ใช้ค่า K/p  =  0.9  คะน้ามีการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตดีท่ีสุด  แต่ไม่มีความแตกต่างกับวิธีการท่ี 
7 และ 8  ท่ีใช้ค่า  K/p  =  1.0  และ  1.1     
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ภาพที่ 1  กราฟแสดงการเปรียบเทียบความสูงกับปริมาณน  าท่ีได้รับของคะน้าปีท่ี 1  และปีท่ี 2 
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ภาพที่ 2  กราฟแสดงการเปรียบเทียบปริมาณผลผลิตกับปริมาณน  าท่ีได้รับของคะน้าปีท่ี 1  และปีท่ี 2 
 

สรุปผล 
 การทดลองหาปริมาณน  าใช้ท่ีเหมาะสมของคะน้า  ปีท่ี 2  พบว่า  วิธีการท่ี 6 คะน้ามีความสูงของต้น
สูงท่ีสุด 34.13  เซนติเมตร ดังภาพท่ี 3  มีน  าหนักต่อต้นมากท่ีสุด  92.58  กรัม  ดังภาพท่ี 4  และน  าหนัก
ผลผลิตสูงท่ีสุด  1,012.13  กรัม (6.48  ตันต่อไร่) ดังภาพท่ี 5  โดยวิธีการท่ี  6  (K/p = 0.9)  ในการคิด
ปริมาณน  าตลอดการปลูก  48  วัน คะน้าได้รับน  าทั งสิ น  195.04  มิลลิเมตร หรือ 312.06 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่  
และคะน้าให้ผลผลิตต่ าท่ีสุด  248.73  กรัม (1.59  ตันต่อไร่)  ดังภาพที่ 5  เมื่อวิธีการที่  1  (K/p = 0.4) คะน้า
ได้รับน  าทั งสิ น  126.85  มิลลิเมตร หรือ 202.96 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่   และเมื่อพิจารณาด้านประสิทธิภาพการ
ใช้น  า (Ey)  พบว่า  เมื่อวิธีการท่ี  6  (K/p = 0.9)  คะน้ามีประสิทธิภาพการใช้น  าสูงสุด  ซึ่งคะน้าให้ผลผลิต  
20.76  กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  และ  วิธีการท่ี 1 (K/p = 0.4)  มีประสิทธิภาพการใช้น  าต่ าสุด  ซึ่งคะน้าให้
ผลผลิต  7.84  กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  
 จะเห็นว่าวิธีการท่ี 7 (K/p = 1.0)    และ  8 (K/p = 1.1) จะได้รับน  าเพิ่มมากขึ น  แต่ก็ไม่ได้ท าให้
น  าหนักผลผลิตและประสิทธิภาพการใช้น  าเพิ่มขึ น  ดังนั นวิธีการท่ี 6 (K/p = 0.9)  จึงเป็นวิธีการท่ีเหมาะสม
ท่ีสุด  เมื่อพิจารณาจากผลการวิเคราะห์ทางสถิติ  ดังนั นระดับ  K/p = 0.9  การใช้น  าอย่างมีประสิทธิภาพใน
การเพาะปลูกผักคะน้า    
 ในการทดลองครั งนี ท าให้ทราบค่าปริมาณน  าใช้ท่ีเหมาะสมของคะน้าคือ ค่า K/p ท่ี 0.9  ซึ่งจะท าให้
ผักคะน้ามีการเจริญเติบโตทางล าต้นและผลผลิตท่ีดีท่ีสุด  แต่การศึกษาในครั งนี เป็นการทดลองในสถานท่ีเพียง
แห่งเดียวคือท่ี  สถานีทดลองการใช้น  าชลประทานท่ี 9 (ท่าม่วง)  อ.ท่าม่วง  จ.กาญจนบุรี   ซึ่งจะมีสภาพ
ภูมิอากาศ   สภาพภูมิประเทศ   และชนิดดินเฉพาะของตัวเอง  ซึ่งผลท่ีได้จากการทดลองจึงอาจเป็นผล
เฉพาะท่ี  จึงสามารถแนะน าหรือส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกผักคะน้าในพื นท่ีท่ีใกล้เคียงกับสถานท่ีท าการทดลอง
เท่านั น  ผลท่ีได้จากการทดลองในครั งนี   สามารถน าไปวางแผนการทดลองหาความถี่ในการให้น  าแก่คะน้าและ
สามารถน าไปจัดท าแปลงสาธิตการใช้น  าท่ีเหมาะสมของคะน้าให้แก่เกษตรกรในพื นท่ีใกล้เคียงได้ต่อไป 
 
 
 
 

มม. ตัน 

วิธีการ 
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    วิธีการ 
              
              ภาพที่ 3  กราฟแสดงความสูงของต้นคะน้าในแต่ละวิธีการ 
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ภาพที่ 4  กราฟแสดงการเปรียบเทียบปริมาณน  าท่ีคะน้าท่ีได้รับกับน  าหนักต่อต้นในแต่ละวิธีการ 
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ภาพที่ 5  กราฟแสดงการเปรียบเทียบปริมาณน  าท่ีคะน้าได้รับกับน  าหนักผลผลิตต่อไร่ในแต่ละวิธีการ  
 

 
         ภาพที่ 6  ตัวแทนของแต่ละวิธีการ 
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