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การศึกษาปริมาณการใช้น้้าของดอกชมจันทร์ ปี 2556 
A study on consumptive use of Moonflower 

 
นายศรชัย   สิทธิรักษ์* 

สถานีทดลองการใช้น้้าชลประทานท่ี  5  (แม่กลองใหญ่) 
 

บทคัดย่อ 
 

การหาปริมาณการใช้น้้าของต้นดอกชมจันทร์โดยถังวัดน้้าไลสิมิเตอร์แบบระบายด้าเนินงานระหว่าง
วันท่ี 1 พฤษภาคม 2556 - 31 มกราคม 2557 ท่ีสถานีทดลองการใช้น้้าชลประทานท่ี 5 (แม่กลองใหญ่) 
อ้าเภอก้าแพงแสน จังหวัดนครปฐม รวมอายุ 276 วัน พบว่าต้นดอกชมจันทร์ใช้น้้า 1,822.83 มิลลิเมตร หรือ
เท่ากับ 2,916.53 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ เฉล่ียวันละ 6.59 มิลลิเมตร หรือ 10.54 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ต่อวัน การ
ใช้น้้าของพืชอ้างอิงจากวิธีการของ Modified Penman, Blaney-Criddle, Pan Evaporation method, 
Hargreaves, Radiation และ Penman-Monteith เท่ากับ 5.12, 4.26, 3.77, 4.74, 4.38 และ 4.00 
มิลลิเมตร สัมประสิทธิ์การใช้น้้าของต้นดอกชมจันทร์จากวิธีการของ Modified Penman, Blaney-Criddle, 
Pan Evaporation method, Hargreaves, Radiation และ Penman - Monteith เท่ากับ 1.31, 1.56, 
1.81, 1.39, 161 และ 1.66 ตามล้าดับ ในขณะท่ีสัมประสิทธิ์ของถาดวัดการระเหยเบ็ดเสร็จส้าหรับต้นดอกชม
จันทร์เท่ากับ 1.54 น้้าหนักผลผลิต 2,961.54 กิโลกรัมต่อไร่ ความยาวเถาเฉล่ีย 279.5 เซนติเมตร ความกว้าง
ทรงพุ่ม 50 เซนติเมตร จ้านวนดอกต่อต้น 313.93 ดอก และความยาวดอก 14.55 เซนติเมตร ค่าประสิทธิภาพ
การใช้น้้า (Ey) เท่ากับ 1.02 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
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1. ช่ือผลงาน การศึกษาปริมาณการใช้น้้าของดอกชมจันทร์ ปี 2556 
   

2. ระยะเวลาที่ด้าเนินการ วันท่ี 1 พฤษภาคม 2556 ถึง 31 มกราคม 2557 
 

3.  ความรู้ทางวิชาการหรือแนวความคิดที่ใช้ในการด้าเนินการ 
    ปริมาณการใช้น้้าของดอกชมจันทร์ (Consumptive  Use  of  Moon Flower) 

      1. ค่าสัมประสิทธิ์การใช้น้้าของพืชเปรียบเทียบกับการใช้น้้าของพืชอ้างอิง 
   Kc    =    ETc 
            ETo 
      2. ค่าสัมประสิทธิ์การใช้น้้าของพืชเปรียบเทียบกับค่าการระเหยจากถาดวัดการระเหย  
      =   ETc 
        Epan 
      3.  ค่าสัมประสิทธิ์การใช้น้้าของพืชเปรียบเทียบกับค่าสัมประสิทธิ์วัดการระเหย 
   Kc  =     ETc 
       Kp * Epan 
   

เมื่อ  ETc  คือ  การใช้น้้าของพืชท่ีต้องการทราบ (Crop Evapotranspiration) 
 ETo                                      Reference Crop Evapotranspiration) 
 Epan  คือ  ปริมาณการระเหยน้้าจากถาดวัดการระเหย 
 Kc                                    (Crop Coefficient) 
   คือ  ค่าสัมประสิทธิ์การใช้น้้าของถาดวัดการระเหยเบ็ดเสร็จ  
 

4.  สรุปสาระและข้ันตอนการด้าเนินการ 
 คนไทยส่วนใหญ่หันมาให้ความส้าคัญกับสุขภาพของตัวเองมากขึ้น เพราะตลอดท้ังวันมักได้
สัมผัสกับฝุ่นละออง สารเคมีต่าง ๆ ท่ีมองไม่เห็น สมุนไพรไทยจึงได้รับความสนใจมากขึ้นไปด้วย นอกจากจะมี
การแปรรูปสมุนไพร และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ  ท่ีท้ามาจากสมุนไพรออกมาให้ใช้ได้สะดวกแล้ว  ด้าน
นักวิชาการต่างก็มีการพัฒนาสายพันธุ์สมุนไพรให้ตอบสนองกับผู้ท่ี ต้องการหลีกเล่ียงการน้าสารเคมีเข้าสู้
ร่างกายด้วยเช่นกัน ปัจจุบันมีพืชสมุนไพรมากมายท่ีสามารถน้ามาเป็นประโยชน์แก่ร่างกาย น้ามาใช้ในการขับ
สารพิษออกจากร่างกาย    
 ดอกชมจันทร์ ก็เป็นสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกาย เป็นท้ังไม้ประดับและ
อาหาร ดอกชมจันทร์ หรือ ดอกพระจันทร์ในบางพื้นท่ีอาจเรียกว่าดอกบานดึกท่ีมาของช่ือนี้คาดว่าเรียกตาม
ช่วงเวลาการบานของดอก คือดอกจะบานในช่วงกลางคืนประมาณ 19.00-20.00 น. เป็นต้นไป ดอกชมจันทร์
เป็นพืชท่ีมีถิ่นก้าเนิดอยู่ในเขตร้อนของทวีปอเมริกากลางและอเมริกาใต้และแพร่กระจายอย่างกว้างข วาง 
สามารถพบได้ท้ังในเขตอบอุ่นและเขตร้อนของอเมริกาประเทศออสเตรเลีย และในกลุ่มประเทศเขตร้อนของ
ทวีปเอเชีย พืชในสกุลนี้มีประมาณ 650 ชนิด ซึ่งมีมากท่ีสุดในวงศ์หลายชนิดเป็นไม้ประดับท่ีรู้จักกันดีคือมอร์
นิ่งกลอรี่หรือผักบุ้งฝรั่งและบางชนิดสามารถรับประทานได้ ท่ีรู้ จักกันดี เช่น ผักบุ้ง และมันเทศ เป็นต้นใน  
ประเทศไทยเริ่มมีการทดลองเพื่อ ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จึงได้ท้าการศึกษาพืชดังกล่าว ในพื้นท่ี สถานีวิจัยล้าตะคลอง ถ.มิตรภาพ     
ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา นายสายันต์ ตันพานิช ผอ. สถานีวิจัยฯ กล่าวว่า ดอกชม
จันทร์ หรือท่ีชาวบ้านเรียกกันว่า "ดอกไม้จีน" มีถ่ินก้าเนิดอยู่ในเขตร้อนของทวีปอเมริกากลาง และอเมริกาใต้
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ส่วนประเทศไทย  พบครั้งแรกในจังหวัดทางภาคใต้ นิยมน้าดอกตูมมาประกอบอาหาร อาทิ ผัดน้้ามันหอย ท้า
แกงส้ม หรือลวกจ้ิมน้้าพริกการน้าดอกมารับประทานเป็นอาหารโดยใช้ดอกตูมมาผัดกับน้้ามันหอยหรือลวกจ้ิม
กับน้้าพริก ผลจากการวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของดอกชมจันทร์พบว่าเป็นผักท่ีมีไขมันต้่ามากและมี
สรรพคุณเป็นยาระบายอ่อน ๆเหมาะแก่ผู้ท่ีต้องการควบคุมน้้าหนัก นอกจากนี้ยังมีธาตุเหล็ก ฟอสฟอรัสและยัง
ประกอบด้วยวิตามินต่าง ๆ ได้แก่ วิตามินเอ วิตามินบี เป็นต้น ซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกาย นอกจากนี้บางชนิดใน
ต่างประเทศใช้เป็นยาสมุนไพร อีกด้วย 

   ปัจจุบันน้้าส้าหรับท้าการเกษตร ซึ่งมีความส้าคัญ และมีอยู่อย่างจ้ากัด  การทราบถึงปริมาณการใช้
น้้าของพืชท่ีปลูก จึงมีความจ้าเป็น “ดอกชมจันทร์” เป็นพืชสมุนไพรชนิดใหม่ ซึ่งคาดว่าจะเป็นพืชเศรษฐกิจใน
อนาคต กรมชลประทานและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องยังไม่มีข้อมูล ปริมาณการใช้น้้าของพืชชนิดนี้ ผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจท่ีจะศึกษาถึงปริมาณการใช้น้้าของดอกชมจันทร์เพื่อเป็นข้อมูลในการประยุกต์ใช้ส้าหรับการ
วางแผนงานวิจัยเกี่ยวกับการพร่องน้้าของพืช และใช้ในการวางแผนการผลิต การจัดสรรน้้าให้แก่เกษตรกรของ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
 วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อหาปริมาณการใช้น้้าของดอกชมจันทร์ (ET) ต้ังแต่เริ่มปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว 
           2. เพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์ของถาดวัดการระเหยแบบเบ็ดเสร็จ (K/p) ค่าปริมาณการใช้น้้าของพืชอ้างอิง 
(ETo) และค่าสัมประสิทธิ์การใช้น้้าของพืช  (Crop  Coefficient;  Kc) 
 เป้าหมาย 
 ปัจจุบันปริมาณน้้าต้นทุนมีน้อยลงการแข่งขันทางภาคเกษตรมีสูงขึ้นท้าให้มีการน้าเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
ทางการเกษตรมาใช้กันมากขึ้น เพื่อเป็นการลดต้นทุนท้ังทางด้านการใช้ทรัพยากรน้้าและพื้นท่ีเพาะปลูกให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด เพื่อให้การใช้น้้าชลประทานในการปลูกพืช การท้าการเกษตรให้เพียงพอในแต่ละปี เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้น  
 กรอบแนวความคิดของโครงการนี้  คือ  “ หากมีการวางแผนบริหารจัดการน้้าท่ีไม่ดี ” หรือปริมาณ
น้้าฝนท่ีตกในพื้นท่ีเพาะปลูกพืชไม่เพียงพอต่อความต้องการของพืชแล้ว จะท้าให้พืชได้รับผลกระทบต่อการ
เจริญเติบโต และผลผลิต ดังนั้น จึงควรมีการศึกษา ปริมาณการใช้น้้าของดอกชมจันทร์ Lysimeter แบบ  
Percolation  ซึ่งยังไม่เคยมีหน่วยงานใดศึกษาไว้ ดังนั้น ผู้วิจัยเห็นควรศึกษาถึงปริมาณการใช้น้้าของดอกชม
จันทร์  เพื่อให้การใช้น้้าชลประทาน  มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดเป็นแหล่งข้อมูลทางด้านวิชาการ 
ได้ทราบถึงปริมาณการใช้น้้าของดอกชมจันทร์ ซึ่งสามารถน้าข้อมูลนี้ไปใช้วางแผนการปลูกพืช  วางแผนการ
จัดสรรน้้าและก้าหนดเนื้อที่การเพาะปลูกได้เหมาะสมกับน้้าต้นทุนท่ีมี  เป็นแนวทางท่ีสามารถน้าไปปรับปรุง
ระบบการให้น้้า การใช้น้้าชลประทาน และการเพิ่มผลผลิตให้ภาคเกษตรกรรมใช้น้้าชลประทานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

วิธีด้าเนินการ 
ท้าการทดลองโดยใช้ถัง Lysimeter แบบ Percolation ซึ่งประกอบด้วยถังปลูกพืช จ้านวน 4 ถัง แต่

ละถังมีขนาด 1.5 x 1.5 x 1.5 เมตร ทุกถังจะมีถังรับน้้าระบายใต้ดินของแต่ละถัง ถังรับน้้าระบาย มีขนาด 1 x 
1 x 1 เมตร ระยะปลูก 100 x 50 เซนติเมตร ปลูกถังละ 4 ต้น เก็บตัวอย่างทุกต้น 
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แผนผัง  ถังทดลอง  Lysimeter  แบบ  Percolation 

 

   A, B, C, D  ถังปลูกพืช ขนาด 1.5 x 1.5 x 1.5 เมตร 
   A, B, C, D  ถังรับน้้าท่ีระบาย ขนาด 1.0 x 1.0 x 1.0 เมตร 

  ให้น้้าแก่ดินถึงจุดความช้ืนชลประทาน  (Field Capacity) โดยให้น้้า Set ถังก่อนปลูกให้น้้า
เมื่อ 26เมษายน 2556 โดยแต่ละถังปลูกพืชให้น้้า 89 มิลลิเมตร (200 ลิตรต่อถัง) 29 เมษายน 2556 โดยแต่
ละถังปลูกพืชให้น้้า 89 มิลลิเมตร (200 ลิตรต่อถัง) 30เมษายน 2556 โดยแต่ละถังปลูกพืชให้น้้า 89 มิลลิเมตร 
(200 ลิตรต่อถัง) 1 พฤษภาคม 2556 ให้น้้าถัง A 45 มิลลิเมตร (100 ลิตรต่อถัง) และให้น้้าช่วยงอกเมื่อ 4 
พฤษภาคม 2556 25 มิลลิเมตร (20  ลิตรต่อถัง) 1 ครั้ง ครั้งต่อๆ ไปก่อนให้น้้าจะมีการเก็บตัวอย่างดินเพื่อ
ตรวจหาความช้ืนในดินก่อนการส่งน้้า โดยให้น้้าเมื่อความช้ืนในดินลดลง 50 เปอร์เซ็นต์ของความช้ืนในดินท่ี
สามารถเป็นประโยชน์ต่อพืชได้ (Available Water) ครั้งแรก เมื่อวันท่ี 8 พฤษภาคม 2556 และครั้งต่อไปท้า
การให้น้้าเมื่อความช้ืนในดินลดลงตามท่ีก้าหนดไว้โดยให้มีน้้าระบายปริมาณการให้น้้าท่ีน้ามาค้านวณค่าการ
ระเหยส้าหรับถัง A B C และ D แสดงไว้ในตารางในภาคผนวก และท้าการวัดน้้าระบายทุกวัน โดยน้้าระบาย 
ซึ่งใช้ในการค้านวณค่าการใช้น้้าของดอกชมจันทร์ จากถังปลูก A B C และ D 

 

5.  ผู้ร่วมด้าเนินการ 
1. นายศุภกิจ  ต้นวิบูลย์ศักดิ์ ต้าแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส             

ท้าหน้าท่ี ร่วมวางแผนการทดลอง วางแผนการปฏิบัติงาน 
ให้มีความสอดคล้องกับแผนงาน และช่วย ตรวจสอบความ 
ถูกต้องของข้อมูลงานวิจัย ก่อนรายงาน ผลการทดลอง 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15 

 2. นายจารึก  สินุรัตน์  ต้าแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรช้านาญงาน               
ท้าหน้าท่ี ร่วมวางแผนการทดลองวางแผนการปฏิบัติงาน   
ใหม้ีความสอดคล้องกับแผนงาน และให้ค้าปรึกษาและช่วย
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนรายงานผลการทดลอง 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15 

 

B 

A 
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6. ส่วนของงานที่ผู้เสนอเป็นผู้ปฎิบัติ  
 6.1 การประชุมวางแผน  ช้ีแจงการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับงานทดลองให้ตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ 
เพื่อให้การท้างานเป็นไปตามข้ันตอนการด้าเนินการ  
 6.2 การด้าเนินการทดลองตามแผนการปฏิบัติงานท่ีต้ังไว้ในแผนการทดลอง ร่วมแก้ไขปัญหาการ
ด้าเนินการทดลองท่ีเกิดขึ้น  
 6.3 ตรวจสอบข้อมูลจากการรายงานผลการปฏิบัติงานทดลองเพื่อตรวจสอบความผิดพลาดในการ
ทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 6.4 ท้าการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสรุปผลการทดลองและรายงานผลการทดลองให้ตรงตามวัตถุประสงค์
ท่ีต้ังไว้ แก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 6.5 จัดท้าข้อมูลรายงานผลการทดลองจัดท้ารูปเล่มเพื่อเผยแพร่ออกสู่หน่วยงานท่ีต้องการใช้
ประโยชน์จากผลการทดลอง 
 

7.  ผลส้าเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 
 ผลส้าเร็จของงานเชิงปริมาณ  การศึกษาปริมาณการใช้น้้าของดอกชมจันทร์ เริ่มต้ังแต่ วันท่ี 1 
พฤษภาคม 2556 ถึง 31 มกราคม  2557 รวมอายุ 276 วัน ผลการศึกษามีดังนี้ ปริมาณการใช้น้้าคือ น้้า
ชลประทานท่ีวัดได้จากถัง Lysimeter และน้้าฝนตลอดการศึกษา เท่ากับ 1,822.83 มิลลิเมตร หรือ 6.59 
มิลลิเมตรต่อวัน ค่าสัมประสิทธิ์ของถาดวัดการระเหยเบ็ดเสร็จ (K/p) ตลอดการศึกษา 1.54  มีปริมาณการใช้
น้้าของพืชอ้างอิง (Reference Crop  Evapotranspiration ETo)สมการ Modified Penman, Blaney-
Criddle,E–Pan, Hargreaves, Radiation, และ Penman Monteith เฉล่ียเท่ากับ 5.09, 4.26, 3.77, 4.74, 
4.38 และ 4.00 มิลลิเมตร มีค่าสัมประสิทธิ์การใช้น้้าดอกชมจันทร์ (Crop Coefficient, Kc) สมการ 
Modified  Penman, Blaney - Criddle, E-Pan, Hargreaves, Radiation, และ Penman Monteith 
เฉล่ียเท่ากับ 1.31, 1.56, 1.81, 1.39, 1.61 และ  1.66 
  ค่าสัมประสิทธิ์การใช้น้้าของดอกชมจันทร์ (Crop Coefficient Kc) ท่ีได้จากสมการของ Blaney - 
Criddle คือ 1.56 เป็นค่าท่ีใกล้เคียงกับ ค่าสัมประสิทธิ์ของถาดวัดการระเหยเบ็ดเสร็จ (K/p) 1.54 มากท่ีสุด 
รองลงไปคือค่าท่ีได้จากสมการของ Radiation 1.61 และ Penman Monteith 1.66 
   ส่วนการเจริญเติบโตของดอกชมจันทร์ การจากการศึกษาครั้งนี้ พบว่า ต้นดอกชมจันทร์มีความยาว
เถาเฉล่ีย 279.5 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเฉล่ีย 50 เซนติเมตร จ้านวนดอกต่อต้น 313.93 ดอก น้้าหนัก
ดอกต่อต้น 0.86 กิโลกรัม น้้าหนักเฉล่ียต่อดอก 2.78 กรัม ความยาวของดอกเฉล่ีย 14.55 เซนติเมตร ผลผลิต 
2,961.84 กิโลกรัมต่อไร่   ค่าประสิทธิภาพการใช้น้้าชลประทาน ( EY) เท่ากับ 1.02 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
 ผลส้าเร็จของงานเชิงคุณภาพ  จากผลการศึกษาช่วยสนับสนุนผลการวิจัย ผลการศึกษา ปริมาณการ
ใช้น้้าของพืชชนิดต่างๆ ท้าให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้แก่ ฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาท่ีประจ้าอยู่ตามส้านักงาน
ชลประทานต่าง ท่ัวประเทศ กลุ่มผู้ใช้น้้าชลประทาน เกษตรกร และผู้สนใจท่ัวไปท้าให้เกิดความมั่นใจ ยินดี
ปฏิบัติตามอย่างเต็มใจและใช้น้้าชลประทานท่ีมีอยู่อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 

8. การน้าไปใช้ประโยชน์ 
 ต้นทุนน้้าท่ีใช้ในการเกษตรที่มีอยู่อย่างจ้ากัดท้าให้การใช้น้้าในภาคการเกษตรไม่ท่ัวถึงไม่มีทางเลือกใน
การจัดสรรน้้าอย่างพอเพียง ดังนั้น ผลการศึกษาท่ีสรุปออกมาสามารถน้าข้อมูลท่ีได้ไปประยุกต์ใช้การวาง
แผนการจัดสรรน้้าได้ ใช้เป็นข้อมูลทางด้านวิชาการท่ีได้จากผลการศึกษาวิจัยได้ทราบถึงปริมาณการใช้น้้าของ
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ดอกชมจันทร์ ซึ่งสามารถน้าข้อมูลนี้ไปใช้วางแผนการปลูกพืช วางแผนการจัดสรรน้้าและก้าหนดเนื้อท่ีการ
เพาะปลูกได้เหมาะสมกับน้้าต้นทุนท่ีมี เป็นแนวทางท่ีสามารถน้าไปปรับปรุงระบบการให้น้้า 
 การใช้น้้าชลประทานและการเพิ่มผลผลิตให้ภาคเกษตรกรรมใช้น้้าชลประทานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุด 
 

9.  ความยุ่งยากในการด้าเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค 
 ความยุ่งยากในการด้าเนินการ  
 เนื่องจากในระหว่างท่ีท้าการทดลอง มีฝนตก ท้าให้ต้องมีการงดส่งน้้าชลประทานในบางช่วงการ
ทดลอง  ท้าให้ไม่เป็นไปตามข้อก้าหนดงานทดลองเพราะต้องค้านึงถึงปริมาณน้้าฝนท่ีตกลงมาด้วย 
 ปัญหาและอุปสรรค  
 ปัญหาท่ีเกิดขึ้นเนื่องจากอุณหภูมิของอากาศในช่วงการทดลองไม่มีความสมดุลบางช่วงอุณหภูมิสูงมาก 
และบางช่วงมีฝนตกปริมาณมาก 
 

10. ข้อเสนอแนะ 
 1.  เนื่องจากดอกชมจันทร์เป็นพืชไร่ท่ีมีอายุ 2 ปี และเป็นพืชตัวใหม่ท่ียังไม่มีแพร่หลายในกลุ่ม
เกษตรกร แต่มีประโยชน์มากมาย การทดลองควรท้าซ้้าหลายๆ ครั้งเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีครบถ้วนแน่นอน และพืช
ก็สามารถปลูกได้ทุกฤดูด้วย   
 2.  แปลงการทดลองควรมีการสร้างโรงเรือนให้ถัง Lysimeter เพื่อป้องกันปริมาณน้้าฝนท่ีตกลงมาใน
ถัง  Lysimeter   
 3.  ปริมาณการใช้น้้าของดอกชมจันทร์ท่ีศึกษาเป็นปริมาณการใช้น้้าโดยตรง ถ้าหากมีการทดลองใน
สภาพแปลงทดลอง จะสามารถคิดรวมปริมาณน้้าท่ีสูญเสียไปในทางอื่นๆ เช่น การซึมลึก (Percolation  loss)  
การไหลบ่าออกจากแปลง (Run off) เป็นข้อมูลท่ีสามารถน้าไปใช้ประกอบการในการวางแผนการชลประทาน
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 4.  ข้อมูลท่ีได้ในครั้งนี้  สามารถใช้ประกอบในการวางแผนการทดลองเรื่อง การใช้น้้าท่ีเหมาะสม  
ช่วงเวลาการให้น้้าท่ีเหมาะสม การทดสอบการให้น้้า และการสาธิตการให้น้้าของดอกชมจันทร์ และน้าไปใช้
ประกอบในการวางแผนการใช้น้้าชลประทานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 5.  งานวิจัยเรื่องนี้ควรหาค่าปริมาณการใช้น้้าในพื้นท่ีอื่นๆในประเทศไทย เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีเหมาะสม
กับพื้นท่ีนั้นๆต่อไป      
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ภาคผนวก 

เตรียมถงั Lysimeter

 

SET น้้าในถัง
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ภาคผนวก (ต่อ) 

ปลูกดอกชมจนัทร์

 


