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ผลของระดับความเข้ มข้ นสารละลายธาตุอาหารที่ส่งผลต่ อการเจริญเติบโตและผลผลิต
ของฟั กทองบัตเตอร์ นัทในระบบปลูกพืชโดยไม่ ใช้ ดิน
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บทคัดย่ อ

งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความเข้ มข้ นของสารละลายธาตุอาหารที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโต และผลผลิต
ของฟั กทองบัตเตอร์ นทั ทีป่ ลูกในกระถางพสาสติกขนาด 15 นิ ้ว โดยใช้ ขยุ มะพร้ าวเป็ นวัสดุปลูกและให้ สารละลายไปพร้ อมระบบ
น ้าหยด โดยวางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) มี 3 ตารับการทดลอง จานวน 5 ซ ้า ได้ แก่
ระดับค่า EC 2.0, 2.5 และ 3.0 mS/cm เริ่มดาเนินการทดลองในเดือนเมษายนถึงกรกฎาคม พ.ศ. 2563 จากการทดลองพบว่า
ระดับความเข้ มข้ นของสารละลายธาตุอาหารส่งผลต่อการเจริญเติบโตสูงที่สดุ คือ EC = 2.5 mS/cm ให้ ความกว้ างใบ และ
ความยาวใบสูงที่สดุ เท่ากับ 18.81 เซนติเมตร และ 18.14 เซนติเมตร ตามลาดับ และ EC = 3.0 mS/cm ให้ ความสูงต้ น และ
ขนาดลาต้ นสูงที่สดุ เท่ากับ 330.86 เซนติเมตร และ 13.75 มิลลิเมตร ตามลาดับ และผลผลิตสูงที่สดุ คือ EC = 3.0 mS/cm
ให้ ความหนาเนื ้อ น ้าหนักผล และน ้าหนักผลรวมสูงที่สดุ เท่ากับ 6.02 เซนติเมตร 498.06 กรัม และ 1,494 กรัม ตามลาดับ
ดังนันการปลู
้
กฟั กทองบัตเตอร์ นทั ควรปลูกที่ระดับความเข้ มข้ นของสารละลายธาตุอาหารที่ชว่ ง EC 2.5-3.0 mS/cm ซึง่ ให้
ผลการเจริญเติบโตของต้ นและผลผลิตฟั กทองบัตเตอร์ นทั ทีด่ ีที่สดุ
คาสาคัญ: ฟั กทองบัตเตอร์ นทั ความเข้ มข้ นสารละลายธาตุอาหาร ระบบปลูกพืชโดยไม่ใช้ ดิน

Abstract

This research aimed to investigate the effects of the nutrient solution concentrations on the growth and
yield of butternut squash planted in 15 inch plastic pots filled with pulverized coconut husk as planting substrate.
The nutrient solutions were supplied to all tested plants by drip irrigation system. The experimental design was
Completely Randomized Design (CRD) with 3 treatments and 5 replications as follows: EC = 2.0, 2.5 and 3.0 mS/cm.
The experiment was conducted from April to July 2020. Plant growth and pied were measured using a variety of
potential growth metrics. The highest growth was found at nutrient concentrations equivalent to EC = 2.5 mS/cm,
using leaf width and leaf length (18.81 cm and 18.14 cm, respectively) as growth metric; concentrations equivalent
to EC = 3.0 mS/cm yielded greatest plant height and diameter (330.86 cm and 13.75 mm, respectively); the highest
fruit yield was found at EC = 3.0 mS/cm, according to pulp thickness, fruit weight and total weight/plant (6.02 cm,
498.06 and 1,494 g, respectively). Based on the results of this study, nutrient concentrations of EC = 2.5-3.0 mS/cm
significantly promoted growth and yield of butternut squash in non-soil growth medium.
Keywords: butternut squash, nutrient solution concentration, soilless culture
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คานา

บัตเตอร์ นทั สควอช หรื อที่เรี ยกว่า “ฟั กทองบัตเตอร์ นทั ” ชื่อวิทยาศาสตร์ Cucurbita moschata จัดอยู่ในวงศ์
Cucurbitaceae เป็ นพืชที่สาคัญชนิดหนึ่ง มีถิ่นกาเนิดในประเทศสหรัฐอเมริกา (Dari and Yaro, 2016) ในปั จจุบนั ได้ มี
การนาเอาพืชชนิดนี ้เข้ ามาปลูกเพื่อเป็ นทางเลือกใหม่ให้ กบั เกษตรกรไทย เนื่องจากมีรสชาติหวาน เนื ้อเหนียว และแน่นหนึบ
กว่าฟั กทองทัว่ ๆ ไป มีลกั ษณะคล้ ายน ้าเต้ าสีเหลืองเข้ ม (Tecson, 2001) ซึง่ ตรงกับความต้ องการของผู้บริโภค นอกจากนี ้ยังเป็ น
พืชที่ปลูกได้ ไม่ยาก สามารถปลูกได้ ทกุ ฤดูกาล ซึง่ มีราคากิโลกรัมละ 80 บาท โดย 1 ผลจะมีน ้าหนัก 500-1,000 กรัม ปั จจุบนั
บัตเตอร์ นทั เป็ นที่ต้องการของตลาด โดยเฉพาะตลาดออนไลน์ เพราะในประเทศไทยยังไม่ค่อยมีเกษตรกรผู้ผลิต (ดวงกมล
โลหศรี สกุล, 2560) การปลูกฟั กทองบัตเตอร์ นทั ในประเทศไทยโดยทัว่ ไปจะปลูกในดิน ส่วนใหญ่จะพบปั ญหาในการปลูก เช่น
ปั ญหาในการควบคุมสภาพแวดล้ อม ค่าความเป็ นกรดด่างของดิน และการควบคุมธาตุอาหารทาได้ ยาก เนื่องจากพืชไม่สามารถ
นาปุ๋ ยไปใช้ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ อาจเกิดจากปั จจัยทางสภาพแวดล้ อม เช่น ฝนตกทาให้ เกิดการชะล้ างธาตุอาหารพืชในดิน
ปั ญหาในการควบคุมโรคและแมลง เป็ นต้ น (Batzer and Gleason, 2013) การปลูกพืชโดยไม่ใช้ ดินจึงเป็ นอีกทางเลือกหนึง่
ที่สามารถช่วยแก้ ไขปั ญหาได้ เนือ่ งจากสามารถควบคุมสภาพแวดล้ อมและปริมาณธาตุอาหารให้ มีเหมาะสมตามที่พืชต้ องการ
(อิทธิสนุ ทร นันทกิจ, 2554) อีกทังยั
้ งมีการพัฒนาสูตรอาหารพืช เพื่อให้ พืชมีการดูดซึมธาตุอาหารได้ ดี (Jones, 1982)
ซึง่ การปลูกพืชโดยไม่ใช้ ดิน (soilless culture) มีหลายระบบ แต่ระบบปลูกในวัสดุปลูก (substrate culture) เป็ นการ
ปลูกที่คล้ ายกับการปลูกในดินมากที่สดุ วัสดุปลูกจะทาหน้ าทีใ่ ห้ รากยึดเกาะพยุงลาต้ น รวมถึงการเก็บความชื ้น และธาตุอาหาร
เพื่อให้ รากดูดใช้ การเลือกวัสดุปลูกต้ องคานึงถึงคุณสมบัติทางกายภาพ ทางเคมี และทางชีวภาพด้ วย (สุชาดา เภาตระกูล ,
2525) ระบบการปลูกในวัสดุปลูกจะเป็ นระบบที่มกี ารให้ น ้าแบบน ้าหยด เป็ นการให้ น ้าที่ประหยัดและมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้
อัตราการใช้ น ้าของพืชเป็ นไปอย่างสมา่ เสมอ สามารถลดความเสี่ยงต่อการขาดน ้าของพืช (ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ, 2544) ซึง่ การ
ควบคุมการปิ ด-เปิ ดของปั๊ มน ้าด้ วยเครื่องตั ้งเวลา ทาให้ พชื ได้ รับน ้าและธาตุอาหารในปริมาณทีเ่ หมาะสม ไม่สิ ้นเปลือง ทาให้ ได้
ผลผลิตในปริมาณที่สงู และมีคณ
ุ ภาพที่ดี (อิทธิสนุ ทร นันทกิจ, 2553)
นอกจากนี ้การปลูกฟั กทองบัตเตอร์ นทั ยังต้ องคานึงถึงระดับความเข้ มข้ นของสารละลายธาตุอาหาร โดยจะวัดอยูใ่ นรูป
ของค่าการนาไฟฟ้า (electrical conductivity, EC) มีหน่วยเป็ นมิลลิซีเมนส์ต่อเซนติเมตร (mS/cm) (Wu and Kubota, 2008)
ถ้ าค่าการนาไฟฟ้ าสูงหรื อต่ากว่านี ้จะส่งผลกระทบในด้ านลบกับพืชในการเจริญเติบโต (Sakamoto and Suzuki, 2020) และข้ อมูล
ที่มีส่วนใหญ่เป็ นของต่างประเทศ ยังไม่พบสูตร รวมถึงความเข้ มข้ นของธาตุอาหารที่เหมาะสมกับฟั กทองบัตเตอร์ นทั ในกระถาง
ที่ปลูกในไทยโดยใช้ วสั ดุปลูก จึงควรทาการศึกษาเพื่อเป็ นแนวทางในการผลิตฟั กทองบัตเตอร์ นทั เป็ นการค้ า โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อศึกษาระดับความเข้ มข้ นของสารละลายธาตุอาหารที่เหมาะสมในการปลูกฟั กทองบัตเตอร์ นทั ในระบบปลูกพืชโดยไม่ใช้ ดิน

วิธีการศึกษา

วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) มี 3 ตารับการทดลอง (treatments) ตารับละ
5 ซ ้า (replications) ซ ้าละ 3 ต้ น ประกอบด้ วย ตารับที่ 1 ระดับค่า EC = 2.0 mS/cm ตารับที่ 2 ระดับค่า EC = 2.5 mS/cm
และตารับที่ 3 ระดับค่า EC = 3.0 mS/cm ดาเนินการทดลองที่คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
ในเดือนเมษายน-กรกฎาคม 2563 ภายในโรงเรื อนพลาสติกขนาด 6x12 ตารางเมตร หลังคามุงด้ วยพลาสติกคลุมโรงเรื อน
มีความหนา 200 ไมครอน ด้ านข้ างจะมีม้ งุ กันแมลง ขนาดตาข่าย 32 ตา ทาหน้ าทีใ่ นการป้องกันแมลงศัตรูพืชทีจ่ ะเข้ าทาลายพืช
ซึง่ ทาให้ พืชได้ รับแสงอย่างสม่าเสมอตลอดการทดลอง
การเตรียมวัสดุปลูกและการเตรียมต้ นกล้ าฟั กทองบัตเตอร์ นัท
ทาการเตรี ยมวัสดุปลูกโดยการนาวัสดุปลูกขุยมะพร้ าวใส่กระถาง นามาแช่น ้าทิ ้งไว้ 24 ชัว่ โมง จากนัน้ เทน ้าทิง้
โดยทาซ ้าแบบเดิมทังหมด
้
3 ครัง้ เพื่อชะเกลือออกจากวัสดุปลูก และปรับค่า pH (5.5-6.5) เพื่อให้ เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต
ของพืช การเตรี ยมต้ นกล้ าฟั กทองบัตเตอร์ นทั นาเมล็ดพันธุ์ฟักทองบัตเตอร์ นทั มาแช่น ้าอุ่น 3-4 ชัว่ โมง จากนันน
้ าไปบ่มลงใน
กระดาษทิชชู่ แล้ วปิ ดกล่องให้ สนิททิ ้งไว้ ประมาณ 24 ชัว่ โมง เมือ่ เมล็ดมีรากงอกแล้ วให้ นามาเพาะลงในถาดเพาะกล้ า โดยใช้
พีตมอสเป็ นวัสดุเพาะกล้ า รดน ้าให้ ช่มุ
วิธีการทดลอง
เมื่อต้ นกล้ าอายุได้ ประมาณ 7-10 วัน หรื อมีใบจริง 2-3 ใบ ทาการย้ ายลงในกระถางขนาด 15 นิ ้ว กระถางละ 1 ต้ น
โดยใช้ ขยุ มะพร้ าวเป็ นวัสดุปลูกและนาไปวางในโรงเรื อนพลาสติกตามแผนการทดลอง โดยแบ่งเป็ น 3 แถว ๆ ละ 15 กระถาง
โดยแต่ละแถวห่างกัน 50 เซนติเมตร ระยะห่างระหว่างกระถาง 40 เซนติเมตร จากนันปั
้ กหัวน ้าหยดขนาด 8 ลิตร/ชัว่ โมง
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กระถางละ 2 หัว หลังย้ ายปลูก 1 สัปดาห์ เริ่มทาค้ างปลูกเพื่อพยุงลาต้ น (Figure 1) จะเริ่มให้ ปยกั
ุ๋ บต้ นกล้ า โดยต้ นฟั กทอง
บัตเตอร์ นทั จะได้ รับสารละลายธาตุอาหารที่มีคา่ EC = 2.0, 2.5 และ 3.0 mS/cm ต้ นฟั กทองบัตเตอร์ นทั จะได้ รับสารละลาย
ทุก ๆ วัน ผ่านระบบน ้าหยด และจะทาการปรับธาตุอาหารในถังปุ๋ ยทุก ๆ สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 ครัง้ โดยจะใช้ เครื่ องตั ้งเวลา
ควบคุมการปิ ด-เปิ ด ซึง่ จะเพิ่มเวลาการให้ น ้าและธาตุอาหารตามการเจริญเติบโตของพืช เครื่ องตั ้งเวลาสามารถตั ้งความถี่ในการ
ให้ น ้า และระยะเวลาการให้ น ้า สามารถตั ้งความถี่สงู สุด 24 ครัง้ และระยะเวลาการให้ ในแต่ละครัง้ 0-30 นาที จะเริ่มทาการ
ตัดแต่งกิ่งแขนง ตั ้งแต่ข้อที่ 1-6 และเริ่มไว้ ลกู หรื อผสมเกสร (ช่วงเวลาตั ้งแต่ 06.00-10.00 น.) ตั ้งแต่แขนงข้ อที่ 7-12 ให้ ไว้ ผล
3 ผล/ต้ น แล้ วทาการตัดยอดเพือ่ ให้ อาหารไปสร้ างผลผลิตแทนการเจริญเติบโตทางใบในข้ อที่ 32 เมื่อผลฟั กทองบัตเตอร์ นทั
มีอายุ 40-45 วัน หลังจากผสมเกสร ผลของฟั กทองบัตเตอร์ นทั จะเริ่มขยายใหญ่ขึ ้น และผลเริ่มเปลี่ยนสีจากสีเหลืองอ่อนเป็ น
สีเหลืองเข้ มแก่จดั จะทาการเก็บเกี่ยวผลฟั กทองบัตเตอร์ นทั (Figure 2)
การเตรียมสารละลายธาตุอาหาร
ทาการเตรี ยมสารละลายธาตุอาหารสูตร Cucurbitaceae Netherlands (จากโปรแกรม NutriCal V1.7T)
(อิทธิสนุ ทร นันทกิจ, 2557) ที่มคี วามเข้ มข้ น 200 เท่า ปริมาตร 20 ลิตร ถัง A ประกอบด้ วย Ca(NO3)2 = 3.767 กิโลกรัม และ
Fe-EDTA = 33 กรัม ส่วนถัง B ประกอบด้ วย KNO3 = 1.796 กิโลกรัม KH2PO4 = 0.653 กิโลกรัม MgSO4 = 1.037 กิโลกรัม
ZnSO4 = 5.450 กรัม CuSO4 = 0.813 กรัม MnSO4 = 7.097 กรัม H3BO3 = 6.353 กรัม และ (NH4)6Mo7O24 = 0.343 กรัม
หลังจากนัน้ นาสารละลายจากถัง A และ B มาผสมกันในถังที่มีน ้าอยู่ 200 ลิตร เพื่อเจือจางสารละลายก่อนนาไปใช้
ให้ ความเข้ มข้ นตามทีก่ าหนดไว้ โดยปริมาตรของสารละลายทังสองต้
้
องเท่ากัน จนได้ ระดับค่าการนาไฟฟ้ า (EC) ของสารละลาย
ธาตุอาหาร 3 ระดับ คือ EC = 2.0, 2.5 และ 3.0 mS/cm โดยใช้ เครื่ องวัดค่าการนาไฟฟ้ า electrical conductivity meter
เป็ นเครื่ องวัดความเข้ มข้ นของสารละลาย และปรับค่า pH 5.5-6.5 โดยใช้ เครื่ องวัดค่า pH meter เป็ นเครื่ องวัดค่าความเป็ น
กรด-ด่าง ดังนัน้ ระบบน ้าจึงมีทงหมด
ั้
3 ชุด ซึง่ แต่ละวิธีการทดลองจะทาการสุ่มให้ แก่ต้นฟั กทองบัตเตอร์ นทั ด้ วยการให้ สารละลาย
ไปพร้ อมกับน ้าด้ วยระบบน ้าแบบหยด ตามแผนการทดลอง

Figure 1 Butternut squash climber on hold to support stem.
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Figure 2 Butternut squashes are beginning to turn light green to deep yellow.
การเก็บและวิเคราะห์ ข้อมูล
เมื่อต้ นฟั กทองบัตเตอร์ นทั ย้ ายปลูกได้ 1 สัปดาห์ จึงเริ่มการบันทึกข้ อมูล ความสูงต้ น ความกว้ างใบ ความยาวใบ
(เซนติเมตร) ขนาดลาต้ น (มิลลิเมตร) และความเขียวใบ (SPAD) โดยเก็บข้ อมูลทุก ๆ 7 วัน เป็ นระยะเวลา 7 สัปดาห์ และ
ชัง่ น ้าหนักต้ นสด และน ้าหนักต้ นแห้ ง (กรัม/ต้ น) ชัง่ น ้าหนักผล (กรัม/ผล) ความหนาเนื ้อ (เซนติเมตร) และน ้าหนักผลรวม/ต้ น
จากนันน
้ าข้ อมูลมาวิเคราะห์ความแปรปรวนของข้ อมูล (Analysis of Variance, ANOVA) และเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ย ตามวิธี
Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) ด้ วยโปรแกรมสาเร็จรูป Sirichai Statistics ver.7.0

ผลการศึกษาและวิจารณ์
การเจริญเติบโตและผลผลิตของฟั กทองบัตเตอร์ นัท
จากการทดลองศึกษาระดับความเข้ มข้ นของสารละลายธาตุอาหาร ที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของฟั กทองบัตเตอร์ นทั
ในระบบไม่ใช้ ดิน เมื่อสิ ้นสุดการทดลอง พบว่าฟั กทองบัตเตอร์ นทั ที่ปลูกโดยได้ รับระดับความเข้ มข้ นของสารละลายธาตุอาหาร
ที่ค่า EC = 3.0 และ 2.5 mS/cm มีคา่ เฉลี่ยความสูงต้ นและขนาดลาต้ นมากที่สดุ เท่ากับ 333.46 และ 330.86 เซนติเมตร
ตามลาดับ และค่าเฉลี่ยขนาดลาต้ นเท่ากับ 13.77 และ 13.75 มิลลิเมตร ตามลาดับ และระดับความเข้ มข้ นของสารละลาย
ธาตุอาหารที่คา่ EC = 2.0 mS/cm มีค่าเฉลี่ยน้ อยที่สดุ เท่ากับ 299.66 เซนติเมตร และ 12.45 มิลลิเมตร ตามลาดับ
เมื่อเปรี ยบเทียบทางสถิติ พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P<0.05) (Table 1) ความกว้ างใบและความยาวใบ
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สดุ คือ EC = 2.5 mS/cm เท่ากับ 18.81 และ 18.14 เซนติเมตร ตามลาดับ รองลงมาคือ EC = 2.0 mS/cm
เท่ากับ 16.43 และ 15.66 เซนติเมตร ตามลาดับ และพบว่า EC มีค่าเฉลี่ยน้ อยที่สดุ คือ EC = 3.0 เท่ากับ 14.01 และ 13.44
เซนติเมตร ตามลาดับ เมื่อเปรียบเทียบทางสถิติ พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P<0.05) (Table 1) และ
เมื่อเปรี ยบเทียบความเขียวใบ พบว่าไม่มคี วามแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) (Table 1, Figure 3)
จากการทดลองพบว่า ฟั กทองบัตเตอร์ นทั ที่ปลูกโดยได้ รับระดับความเข้ มข้ นของสารละลายธาตุอาหารที่คา่ EC = 3.0
mS/cm มีค่าเฉลี่ยน ้าหนักสดต้ นและน ้าหนักแห้ งต้ นสูงทีส่ ดุ เท่ากับ 512.13 และ 80.61 กรัม ตามลาดับ รองลงมา คือ EC = 2.0
mS/cm เท่ากับ 376.06 และ 56.86 กรัม ตามลาดับ และน้ อยที่สดุ คือ EC = 2.5 mS/cm เท่ากับ 314.93 และ 50.78 กรัม
ตามลาดับ ส่วนค่าเฉลี่ยความหนาเนื ้อ น ้าหนักผล และน ้าหนักผลรวมที่มีคา่ สูงสุด คือ EC = 3.0 mS/cm เท่ากับ 6.02 เซนติเมตร
498.06 และ 1,494.00 กรัม ตามลาดับ พบว่าฟั กทองบัตเตอร์ นทั ที่ปลูกโดยได้ รับระดับความเข้ มข้ นของสารละลายธาตุอาหาร
ที่ค่า EC = 2.0 และ 2.5 mS/cm มีค่าเฉลี่ยความหนาเนื ้อน้ อยที่สดุ เท่ากับ 5.30 และ 5.03 เซนติเมตร ตามลาดับ น ้าหนักผล
เท่ากับ 332.66 และ 283.73 กรัม ตามลาดับ และน ้าหนักผลรวม เท่ากับ 998.00 และ 851.00 กรัม ตามลาดับ เมื่อเปรี ยบเทียบกัน
ทางสถิติ พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P<0.05) (Table 2, Figure 3)
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โดยระดับ EC ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของฟั กทองบัตเตอร์ นทั โดยที่ระดับ EC = 2.5 mS/cm ส่งผลกับความสูงต้ น
ขนาดลาต้ น ความกว้ างใบ และความยาวใบสูงที่สดุ จากผลการทดลองแสดงให้ เห็นว่าระดับสารละลายธาตุอาหารที่มคี วามเข้ มข้ น
ในระดับที่ไม่สงู จนเกินไป สามารถทาให้ ฟักทองบัตเตอร์ นทั มีการเติบโตได้ ดีกว่าสารละลายธาตุอาหารที่มีความเข้ มข้ นสูง ในขณะที่
ความเขียวใบ พบว่าระดับสารละลายธาตุอาหารที่มคี วามเข้ มข้ นทีต่ ่างกันไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ และในด้ านผลผลิตของ
ฟั กทองบัตเตอร์ นทั สูงที่สดุ คือ EC = 3.0 mS/cm ส่งผลต่อน ้าหนักสดต้ น น ้าหนักแห้ งต้ น ความหนาเนื ้อ น ้าหนักผล และน ้าหนัก
ผลรวมสูงที่สดุ ซึง่ มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ เนื่องจากระดับความเข้ มข้ นที่เพิ่มขึ ้นทาให้ ธาตุโพแทสเซียมเพิ่มขึ ้น
ไปด้ วย ซึง่ ทาให้ พชื ได้ รับธาตุอาหารที่เพียงพอต่อการผลิตผลของฟั กทองบัตเตอร์ นทั ซึง่ สอดคล้ องกับ ยงยุทธ โอสถสภา (2552)
ได้ กล่าวว่าการใช้ ค่า EC ในระดับที่สงู จะให้ ธาตุอาหารที่มีโพแทสเซียมในระดับที่สงู ขึ ้นตามไปด้ วย โดยธาตุโพแทสเซียมมีบทบาท
ต่อการเคลื่อนย้ ายน ้าตาลซูโครสไปยังส่วนของผลผลิต อิทธิสนุ ทร นันทกิจ (2553) ได้ กล่าวว่า การเพิ่มค่าการนาไฟฟ้ าให้ สงู ขึ ้น
จะมีผลทาให้ พชื มีความแข็งแรงมากขึ ้น มีการเจริญเติบโตเร็วขึ ้น เพิ่มน ้าหนักใบ ผล และดอก ทาให้ คณ
ุ ภาพผลผลิตดีขึ ้น
เช่นเดียวกับ กฤษฎา หงษ์ ทอง และศิวาพร ธรรมดี (2553) ได้ ศกึ ษาผลของความเข้ มข้ นของธาตุอาหารต่อการเจริญเติบโต
และผลผลิตของแตงกวาญี่ปนในวั
ุ่
สดุปลูกไม่ใช้ ดิน พบว่าแตงกวาญี่ปนที
ุ่ ่ได้ รับสารละลายธาตุอาหารที่ EC = 2.5 mS/cm
ให้ ผลผลิตสูงใกล้ เคียงกับ EC = 3.0 mS/cm ซึง่ ให้ ผลผลิตสูงสุด ตรงกับ สุวพิชญ์ อมรชินวิวฒ
ั น์ (2557) ได้ ศกึ ษาผลของ
ความเข้ มข้ นของสารละลายธาตุอาหารต่อคุณภาพผลผลิตเมล่อน พบว่าการผลิตเมล่อนที่ระดับของสารละลายธาตุอาหารเหมาะสม
ที่ระดับ EC = 3.0 mS/cm เนือ่ งจากการเจริญเติบโตและคุณภาพผลผลิตของเมล่อนดีที่สดุ ถวัลย์ พัฒนเสถียรพงศ์ (2534)
ได้ กล่าวว่า เนื่องจากการปลูกพืชโดยไม่ใช้ ดินสามารถควบคุมสภาพแวดล้ อมบริเวณรากพืช และพืชสามารถดูดใช้ ธาตุอาหาร
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้ ส่งผลต่อผลผลิตและคุณภาพของพืช ซึ่งการปลูกพืชโดยไม่ใช้ ดินส่วนใหญ่จะมีการเพิ่มขึ ้นของ
สารละลายธาตุอาหารพืชทีละเล็กทีละน้ อย จะทาให้ รากพืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารพืชได้ ดี (Moya et al., 2017) ดังนันการ
้
ผลิตฟั กทองบัตเตอร์ นทั ควรใช้ ระดับค่า EC ในช่วงแรกของการเจริญเติบโตที่ EC = 2.5 mS/cm และเมื่อเริ่มออกดอกติดผลแล้ ว
ควรปรับค่า EC เพิม่ ขึ ้นเป็ น 3.0 mS/cm ตามอายุการเจริญเติบโตของฟั กทองบัตเตอร์ นทั
Table 1 Effects of nutrient solution concentrations on growth of butternut squash in soilless culture.
Nutrient
Plant Height Plant Diameter
Concentration
(cm)
(mm)
b
EC = 2.0 mS/cm
299.66
12.45b
EC = 2.5 mS/cm
330.86a
13.75a
EC = 3.0 mS/cm
333.46a
13.77a
F-test
*
*
CV (%)
3.18
4.85

Leaf Width
(cm)
16.43b
18.81a
14.01c
*
7.52

Leaf Length
(cm)
15.66b
18.14a
13.44c
*
7.40

Leaf Greenness
(SPAD Unit)
37.14
37.65
38.11
ns
4.49

ns = non-significant. * = Significant at P<0.05.
Different letters within a column indicate significant difference at P<0.05 by Duncan's New Multiple Range Test.

Table 2 Effects of nutrient solution concentrations on yield of butternut squash in soilless culture.
Nutrient
Concentration
EC = 2.0 mS/cm
EC = 2.5 mS/cm
EC = 3.0 mS/cm
F-test
CV (%)

Fresh Plant
Weight
(g/plant)
376.06ab
314.93b
512.13a
*
26.70

Dry Plant
Weight
(g/plant)
56.86ab
50.78b
80.61a
*
28.54

Yield Thickness
(cm)

Fruit Weight
(g)

5.30b
5.03b
6.02a
*
7.61

332.66b
283.73b
498.06a
*
20.40

Total Fruit Weight
/Plant
(g)
998.00b
851.00b
1,494.00a
*
20.41

* = Significant at P<0.05.
Different letters within a column indicate significant difference at P<0.05 by Duncan's New Multiple Range Test.
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Figure 3 Comparison of nutrient solution concentrations on yield of butternut squash in soilless culture.
ต้ นทุนในการผลิตฟั กทองบัตเตอร์ นัทในระบบปลูกวัสดุปลูก
ต้ นทุนในการผลิตฟั กทองบัตเตอร์ นทั ที่ผลิตในระบบปลูกวัสดุปลูก ที่ระดับความเข้ มข้ นของสารละลายธาตุอาหาร
EC = 3.0 mS/cm ในโรงเรื อนพลาสติกขนาด 6x12 ตารางเมตร มีความสูง 3 เมตร จานวน 5 แถว แถวละ 30 กระถาง สามารถ
ปลูกได้ ทงหมด
ั้
150 กระถาง ๆ ละ 1 ต้ น ไม่รวมค่าแรงจะมีต้นทุนอยู่ที่ 45 บาท/กิโลกรัม จึงจะได้ กาไร ต้ นทุนการผลิตในส่วนของ
ระบบน ้าสามารถใช้ ได้ นาน 5 ปี และในแต่ละปี สามารถผลิตฟั กทองบัตเตอร์ นทั ได้ อย่างน้ อย 3 รอบการปลูก ฉะนันใน
้ 5 ปี
จะสามารถปลูกได้ อย่างน้ อย 15 รอบการปลูก ส่วนต้ นทุนอื่น ๆ จะคงที่ทกุ รอบการปลูก ถ้ าคิดราคาขายฟั กทองบัตเตอร์ นทั
ที่กิโลกรัมละ 80 บาท (ธาวิดา ศิริสมั พันธ์, 2564) ในการใช้ ระดับความเข้ มข้ นของสารละลายธาตุอาหาร EC = 3.0 mS/cm
จะได้ กาไรสูงสุดที่ 11,969 บาท/โรงเรื อน/รอบปลูก (Table 3)
Table 3 Cost of planting butternut squash in area one greenhouses (6x12x3 m3)/planting cycle/150 plants.
Nutrient
Concentration
EC = 2.0 mS/cm
EC = 2.5 mS/cm
EC = 3.0 mS/cm

Drip
Green
Irrigation Houses
(Baht)
(Baht)
460
460
460

3,666
3,666
3,666

Substrates
and Planting
Container
(Baht)
550
550
550

Fertilizer
and
Seed
(Baht)
825
1,050
1,275

Fruit
Weight
(kg)

Compensation
(Baht)

Profit
(Baht)

149
127
224

11,920
10,160
17,920

6,416
4,434
11,969

สรุปผลการศึกษา

การปลูกฟั กทองบัตเตอร์ นทั ในระบบปลูกไม่ใช้ ดินโดยใช้ วสั ดุปลูกขุยมะพร้ าว พบว่าฟั กทองบัตเตอร์ นทั ปลูกที่ระดับ
ความเข้ มข้ นของสารละลายธาตุอาหาร EC = 2.5 mS/cm ส่งผลต่อการเจริญเติบโตดีที่สดุ และ EC = 3.0 mS/cm ส่งผลต่อ
ผลผลิตสูงที่สดุ โดยมีน ้าหนักผลและน ้าหนักผลรวมสูงที่สดุ ซึ่งสามารถทากาไรได้ สงู สุดที่ 11,969 บาท/โรงเรื อน/รอบปลูก
การปลูกฟั กทองบัตเตอร์ นทั ที่ใช้ ระดับความเข้ มข้ นทีเ่ หมาะสมสามารถเพิ่มผลผลิตได้
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