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บทคัดย่อ
จากศึกษาผลของการให้น้าชลประทานเพิ่มเติม ที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของ
ปาล์ม น้า มั น พัน ธุ์ สุ ราษฎร์ ธานี 2 ท้ าการศึ กษาที่ แ ปลงทดลองสถานี ทดลองการใช้น้ า ชลประทานที่ 8
(นครศรีธรรมราช) ซึ่งได้ด้าเนินการตังแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธุ์ 2559 รวม 365 วัน
วางแผนการทดลองแบบ RCBD (Randomized Complete Block Design) และได้รับปริมาณน้าที่แตกต่าง
กัน 6 วิธีการ คือ วิธีการที่1 ไม่มีการให้น้า (ได้รับจากน้าฝนเท่านัน) ได้รับน้าตลอดการทดลอง 2,340.85
มิลลิเมตร หรือ 2,586.64 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ เฉลี่ย 6.41 มิลลิเมตรต่อวัน วิธีการที่2 ให้น้าโดยใช้ค่า K/p =
1.5 ได้รับน้าตลอดการทดลอง 2,879.77 มิลลิเมตร หรือ 3,182.15 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ เฉลี่ย 7.89 มิลลิเมตร
ต่อวัน วิธีการที่3 ให้น้าโดยใช้ค่า K/p =1.7 ได้รับน้าตลอดการทดลอง 2,977.49 มิลลิเมตร หรือ 3,290.13
ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ เฉลี่ย 8.16 มิลลิเมตรต่อวัน วิธีการที่4 ให้น้าโดยใช้ค่า K/p = 1.9 ได้รับน้าตลอดการ
ทดลอง 3,075.22 มิลลิเมตร หรือ 3,398.12 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ เฉลี่ย 8.42 มิลลิเมตรต่อวัน วิธีการที่5 ให้น้า
โดยใช้ค่า K/p = 2.1 ได้รับน้าตลอดการทดลอง 3,172.92 มิลลิเมตร หรือ 3,506.08 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ เฉลี่ย
8.69 มิลลิเมตรต่อวัน และวิธีการที่6 ให้น้าโดยใช้ค่า K/p = 2.3 ได้รับน้าตลอดการทดลอง 3,270.65 มิลลิเมตร
หรือ 3,614.07 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ เฉลี่ย 8.96 มิลลิเมตรต่อวัน นัน พบว่าด้านการเจริญเติบโตของปาล์ม
น้ามัน ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ แต่ด้านผลผลิตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญยิ่งทางสถิติ ซึ่งวิธีการที่
2 ให้ผลผลิต 5,070.86 กิโลกรัมต่อไร่ มีประสิทธิภาพการใช้น้า (Ey) สูงสุด เท่ากับ 1.59 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์
เมตร
ค้าส้าคัญ: การให้น้าชลประทาน, ปริมาณการใช้น้าของพืช,ปาล์มน้ามัน
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ABSTRACT
Effect of irrigation more suitable for the growth and productivity.of oil palm varieties
Suratthanee 2, It was held at Irrigation Water Management Experiment Station 8
(Nakornsrithammarat), Nakornsrithammarat Province, The experimental implementation had
taken place from 18 February 2015 to 18 February 2016 which totalled 365 days. This
research employed the Randomized Complete Block Design which consists of 6 methods.
The 1st method Receive rain only, its volume of rain use along with the study was 2,340.85
mm. or 2,586.64 cubic meters per rai which averaged 6.41 mm. per day. The 2nd method
was K/p =1.5, its volume of irrigation water use along with the study was 2,879.77 mm. or
3,182.15 cubic meters per rai which averaged 7.89 mm. per day. The 3rd method was K/p
=1.7, its volume of irrigation water use along with the study was 2,977.49 mm. or 3,290.13
cubic meters per rai which averaged 8.16 mm. per day. The 4th method was K/p =1.9, its
volume of irrigation water use along with the study was 3,075.22 mm. or 3,398.12 cubic
meters per rai which averaged 8.42 mm. per day. The 5th method was K/p =2.1, its volume
of irrigation water use along with the study was 3,172.92 mm. or 3,506.08 cubic meters per
rai which averaged 8.69 mm. per day. The 6th method was K/p =2.3, its volume of irrigation
water use along with the study was 3,270.65 mm. or 3,614.07 cubic meters per rai which
averaged 8.96 mm. per day. Found that growth oil palm was no statistical difference. But
the yield A difference that was statistically significant. Method 2 yield the yield 5,070.86 kg
per hectare. Efficient use of water (Ey) of up to 1.59 kilograms per cubic meter.
Keywords: water Irrigation, Consumptive Use, Oil palm

ค้าน้า
ปริมาณน้าฝนและการกระจายของฝนเป็นปัจจัยที่ส้าคัญในการเจริญเติบโต และการให้ผลผลิต
ปาล์มน้ามันในระดับที่ต่าง ๆ กัน พบว่าหากมีปริมาณน้าฝนมากกว่า 2,000 มิลลิเมตรต่อปี และไม่มีช่วงแล้ง
เลยจะไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตของปาล์มน้ามัน แต่เมื่อปริมาณน้าฝน และการกระจายของฝน
มีน้อย ปัจจัยดังกล่าวจะมีผลกระทบกับการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของปาล์มน้ามันรุนแรงขึนเรื่อย ๆ
เมื่อศึกษาถึงพืนที่ปลูกปาล์มน้ามันในภาคใต้ของประเทศไทยพบว่ามีการกระจายพืนที่ปลูกทังใน
ฝั่งตะวันตก และฝั่งตะวันออกของภาคใต้ ซึ่งแต่ละพืนที่มีปริมาณน้าฝนและการกระจายที่แตกต่างกัน ปริมาณ
น้าฝนเฉลี่ยในบางปีอาจจะสูงบ้าง แต่การกระจายของฝนน้อยคือฝนจะตกแค่ 4-5 เดือนเท่านัน อีก 7- 8
เดือน ปริมาณน้าฝนมีไม่เพียงพอกับการเจริญเติบของปาล์ม และประกอบกับได้มีการขยายพืนที่ปลูกไปใน
พืนที่ซึ่งมีปริมาณน้าฝนเป็นปัจจัยจ้ากัดในระดับปานกลางถึงรุนแรง จึงจ้าเป็นต้องมีการให้น้าในช่วงที่มีปริมาณ
น้าฝนไม่เพียงพอ หรือการให้น้าชลประทานเพิ่มเติมในช่วงฤดูแล้ง เพื่อให้ปาล์มน้ามันไม่ขาดน้าและสามารถให้
ผลผลิตได้สม่้าเสมอ เนื่องจากถ้าปาล์มน้ามันขาดน้าจะมีผลท้าให้ผลผลิตลดลง แต่ถ้ามีน้าเพียงพอ จะท้าให้ต้น
ปาล์มน้ามันเจริญเติบโตเร็ว สมบูรณ์แข็งแรง ต้านทานโรคได้ดี และโดยเฉพาะในช่วงที่ปาล์มน้ามันออกดอก
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ติดผล ถ้าได้รับน้าเพีย งพอตามความต้องการ ท้าให้ติดผลมาก ผลสมบูรณ์ ด้วยเหตุนีคณะผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจที่จะศึกษาผลของการให้น้าชลประทานเพิ่มเติมต่อการเจริญ เติบโต ผลผลิต และคุณภาพผลผลิตของ
ปาล์มน้ามันในช่วงฤดูแล้ง เพื่อเป็นข้อมูลประยุกต์ใช้ส้าหรับการวางแผนการปลูก การให้น้าชลประทาน และ
การจัดสรรน้าให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ามันทังในและนอกเขตพืนที่ชลประทาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป อีกทังเป็นพืนฐานในการค้านวณหาค่าการใช้น้าของพืชทังทางตรงและทางอ้อมต่อหน่วยผลผลิตของ
ปาล์มน้ามันต่อไป
ตารางที่1 แสดงปริมาณน้าฝนที่เป็นปัจจัยจ้ากัดการเจริญเติบโต และผลผลิตของปาล์มน้ามัน
ระดับ
ปริมาณน้าฝน (มิลลิเมตรต่อปี)
ระยะช่วงแล้ง (เดือน)
ไม่เป็นปัจจัยจ้ากัด
มากกว่า 2,000
ไม่มี
ปัจจัยจ้ากัดเล็กน้อย
1,700-2,000
1-2 เดือน
ปัจจัยจ้ากัดปานกลาง
1,450-1,700
2-3 เดือน
ปัจจัยจ้ากัดรุนแรง
1,250-1,450
3-4 เดือน
ปัจจัยจ้ากัดรุนแรงมาก
ต่้ากว่า 1,250
มากกว่า 4 เดือน
ที่มา : ธีระพงษ์ (2549)

อุปกรณ์
ตู้อบดิน และอุปกรณ์การเก็บตัวอย่างดิน, เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่างดินเพื่อน้าไปหาความชืน
,เครื่องมือตรวจวัดความหนาแน่นของดิน, เทปวัดความสูง,ป้าย และเครื่องหมายต่างๆ, ปุ๋ยคอก และปุ๋ยอินทรีย์
อัดเม็ด, เครื่องชั่งน้าหนัก, แฟ้มเอกสาร, แผนการทดลอง, และตารางกรอกข้อมูลสถิติต่างๆ,.เครื่องมือตรวจวัด
สภาพอากาศ,วัสดุและอุปกรณ์ทางการเกษตรต่างๆ ,ต้นพันธุ์ปาล์มน้ามัน

วิธีการทดลอง
ท้าการศึกษากับต้นปาล์มน้ามันอายุ 6 ปี ที่ให้ผลผลิตแล้ว บริเวณแปลงทดลองสถานีทดลอง
การใช้น้าชลประทานที่ 8 (นครศรีธรรมราช) วางแผนการทดลองแบบ RCBD (Randomized Complete
Block Design) ประกอบด้วย 6 วิธีการทดลอง 4 ซ้า ท้าการให้น้าครังต่อไปทุก ๆ 7 วัน โดยใช้ค่าการระเหย
สะสมจากถาดระเหย (Class – A pan) คูณค่า K/p ให้น้าแบบท่วมเป็นผืนราบ (Level Border Method) โดย
มีวิธีการทดลองดังนี
วิธีการที่ 1 ไม่มีการให้น้า (ได้รับจากน้าฝนเท่านัน)
วิธีการที่ 2 ให้น้าโดยใช้ค่า K/p = 1.5
วิธีการที่ 3 ให้น้าโดยใช้ค่า K/p = 1.7
วิธีการที่ 4 ให้น้าโดยใช้ค่า K/p = 1.9
วิธีการที่ 5 ให้น้าโดยใช้ค่า K/p = 2.1
วิธีการที่ 6 ให้น้าโดยใช้ค่า K/p = 2.3
ET=K/p*E – R
เมื่อ ET คือ ปริมาณการใช้น้าของปาล์มน้ามัน
E คือ ปริมาณการระเหยจากถาดวัดการระเหย
R คือ ปริมาณน้าฝน
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บันทึกข้อมูลปริมาณน้าที่ส่ง ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา จ้านวนทางใบทังหมด พืนที่ใบ จ้านวนใบย่อย
พืนที่หน้าตัดแกนทาง ความยาวทางใบ และผลผลิตของปาล์มน้ามัน ท้าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ใช้โปรแกรม
Sirichai Statistics 6 ในการการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of
Variance) หรือเรียกอย่างย่อว่า ANOVA ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % ซึ่งหากพบว่าข้อมูลมีความแตกต่างกัน
จะเทียบหาความแตกต่างของข้อมูลโดยใช้ตาราง DMRT (Duncan’s Multiple Range Test)

ผลการทดลอง
ศึกษาผลของการให้น้าชลประทานเพิ่มเติมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของปาล์ม
น้ามัน พันธุ์ สุราษฎร์ธานี 2 ท้าการศึกษากับต้นปาล์มน้ามันอายุ 6 ปี ที่ให้ผลผลิตแล้ว บริเวณแปลงทดลอง
สถานีทดลองการใช้น้าชลประทานที่ 8 (นครศรีธรรมราช) ซึ่งได้ด้าเนินการตังแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ถึง
วันที่ 18 กุมภาพันธุ์ 2559 รวม 365 วัน วางแผนการทดลองแบบ RCBD (Randomized Complete Block
Design) และได้รับปริมาณน้าที่แตกต่างกัน 6 วิธีการ คือ วิธีการที่1 ไม่มีการให้น้า (ได้รับจากน้าฝนเท่านัน)
ได้รับน้าตลอดการทดลอง 2,340.85 มิลลิเมตร หรือ 2,586.64 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ เฉลี่ย 6.41 มิลลิเมตรต่อ
วัน วิธีการที่2 ให้น้าโดยใช้ค่า K/p = 1.5 ได้รับน้าตลอดการทดลอง 2,879.77 มิลลิเมตร หรือ 3,182.15
ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ เฉลี่ย 7.89 มิลลิเมตรต่อวัน วิธีการที่3 ให้น้าโดยใช้ค่า K/p =1.7 ได้รับน้าตลอดการ
ทดลอง 2,977.49 มิลลิเมตร หรือ 3,290.13 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ เฉลี่ย 8.16 มิลลิเมตรต่อวัน วิธีการที่4 ให้น้า
โดยใช้ค่า K/p = 1.9 ได้รับน้าตลอดการทดลอง 3,075.22 มิลลิเมตร หรือ 3,398.12 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ เฉลี่ย
8.42 มิลลิเมตรต่อวัน วิธีการที่5 ให้น้าโดยใช้ค่า K/p = 2.1 ได้รับน้าตลอดการทดลอง 3,172.92 มิลลิเมตร
หรือ 3,506.08 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ เฉลี่ย 8.69 มิลลิเมตรต่อวัน และวิธีการที่6 ให้น้าโดยใช้ค่า K/p = 2.3
ได้รับน้าตลอดการทดลอง 3,270.65 มิลลิเมตร หรือ 3,614.07 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ เฉลี่ย 8.96 มิลลิเมตรต่อ
วัน นัน มีการเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตของปาล์มน้ามัน ด้านต่างๆ ได้แก่ ความยาวทางใบ จ้านวนทางใบ
พืนที่ใบต่อทางใบ พืนที่ใบต่อต้น ความกว้างใบย่อย ความยาวใบย่อย พืนที่หน้าตัดแกนทาง จ้านวนใบย่อย
น้าหนักผลผลิตต่อต้น และน้าหนักผลผลิตไร่ ซึ่งสรุปผลได้ดังนี
ด้านความยาวทางใบ พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยมีจ้านวนทางใบเฉลี่ยดังนี วิธีการ
ที่ 1 เท่า กับ 378.90 เซนติเมตร, วิธี การที่ 2 เท่ากั บ 418.73 เซนติ เมตร, วิ ธีก ารที่ 3 เท่ ากั บ 427.75
เซนติเมตร, วิธีการที่ 4 เท่ากับ 391.43 เซนติเมตร, วิธีการที่ 5 เท่ากับ 410.03 และวิธีการที่ 6 เท่ากับ
396.38 เซนติเมตร ซึ่งวิธีการที่ 3 มีความยาวทางใบเฉลี่ยสูง ที่สุด รองลงมาได้แก่ วิธีการที่ 2,5,6,4 และ1
ตามล้าดับ
ด้านจ้านวนทางใบ พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยมีจ้านวนทางใบเฉลี่ยดังนี วิธีการที่
1 เท่ากับ 60.25 ทางใบ, วิธีการที่ 2 เท่ากับ 63.25 ทางใบ, วิธีการที่ 3 เท่ากับ 66.50 ทางใบ , วิธีการที่ 4
เท่ากับ 60.50 ทางใบ, วิธีการที่ 5 เท่ากับ 61.00 ทางใบ และวิธีการที่ 6 เท่ากับ 60.75 ทางใบ ซึ่งวิธีการที่ 3
มีความจ้านวนทางใบสูงที่สุด รองลงมาได้แก่ วิธีการที่ 3,2,5,6 และ1 ตามล้าดับ
ด้านความกว้างใบย่อย พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยมีความกว้างใบย่อยเฉลี่ยดัง นี
วิธีการที่ 1 เท่ากับ 3.89 เซนติเมตร, วิธีการที่ 2 เท่ากับ 3.97 เซนติเมตร, วิธีการที่ 3 เท่ากับ 4.16 เซนติเมตร,
วิธีการที่ 4 เท่ากับ 3.88 เซนติเมตร, วิธีการที่ 5 เท่ากับ 3.61 เซนติเมตร และวิธีการที่ 6 เท่ากับ 3.88
เซนติเมตร ซึ่งวิธีการที่ 3 มีความกว้างใบย่อยสูงที่สุด รองลงมาได้แก่ วิธีการที่ 2,1,6,4 และ5 ตามล้าดับ
ด้านความยาวใบย่อย พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยมีความยาวใบย่อยเฉลี่ยดัง นี
วิธีการที่ 1 เท่ากับ 76.81 เซนติเมตร, วิธีการที่ 2 เท่ากับ 78.99 เซนติเมตร, วิธีการที่ 3 เท่ากับ 83.53

5

เซนติเมตร , วิธีการที่ 4 เท่ากับ 79.23 เซนติเมตร, วิธีการที่ 5 เท่ากับ 82.04 เซนติเมตร และวิธีการที่ 6
เท่ากับ 82.92 เซนติเมตร ซึ่งวิธีการที่ 3 มีความกว้างใบย่อยสูงที่สุด รองลงมาได้แก่ วิธีการที่ 6,5,4,2 และ1
ตามล้าดับ
ด้านพืนที่หน้าตัดแกนทาง พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยมีพืนที่หน้าตัดแกนทางเฉลี่ย
ดังนี วิธีการที่ 1 เท่ากับ 12.23 ตารางเซนติเมตร, วิธีการที่ 2 เท่ากับ 11.57 ตารางเซนติเมตร, วิธีการที่ 3
เท่ากับ 12.47 ตารางเซนติเมตร, วิธีการที่ 4 เท่ากับ 10.89 ตารางเซนติเมตร, วิธีการที่ 5 เท่ากับ 11.04
ตารางเซนติเมตร และวิธีการที่ 6 เท่ากับ 11.15 ตารางเซนติเมตร ซึ่งวิธีการที่ 3 มีพืนที่หน้าตัดแกนทางสูงที่สุด
รองลงมาได้แก่ วิธีการที่ 1,2,6,5 และ4 ตามล้าดับ
ด้านจ้านวนใบย่อยต่อทางใบ พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยมีจ้านวนใบย่อยต่อทางใบ
เฉลี่ยดังนี วิธีการที่ 1 เท่ากับ 248.50 ใบ, วิธีการที่ 2 เท่ากับ 248.00 ใบ, วิธีการที่ 3 เท่ากับ 257.00 ใบ ,
วิธีการที่ 4 เท่ากับ 248.00 ใบ, วิธีการที่ 5 เท่ากับ 240.00 ใบ และวิธีการที่ 6 เท่ากับ 248.50 ใบ ซึ่งวิธีการที่
3 มีจ้านวนใบย่อยต่อทางใบสูงที่สุด รองลงมาได้แก่ วิธีการที่ 6,1,4,2 และ5 ตามล้าดับ
ด้านน้าหนักผลผลิตต่อต้น พบว่า วิธีการที่ 5 มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส้าคัญยิ่ง ทางสถิติ กับ
วิธีการที่ 1 แต่ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ กับวิธีการที่ 6,4,3 และ2 วิธีการที่ 6 มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส้าคัญยิ่งทางสถิติ กับวิธีการที่ 1 แต่ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติกับวิธีการที่ 4,3 และ2 วิธีการที่ 4 มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญยิ่งทางสถิติกับวิธีการที่ 1 แต่ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติกับวิธีการที่ 3และ2
วิธีการที่ 3 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญยิ่งทางสถิติกับวิธีการที่ 1 แต่ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติกับ
วิธีการที่ 2 วิธีการที่ 2 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญยิ่งทางสถิติกับวิธีการที่ 1 โดยมีน้าหนักผลผลิตต่อ
ต้นเฉลี่ยดังนี วิธีการที่ 1 เท่ากับ 201.13 กิโลกรัมต่อต้น, วิธีการที่ 2 เท่ากับ 253.54 กิโลกรัมต่อต้น, วิธีการที่
3 เท่ากับ 257.10 กิโลกรัมต่อต้น , วิธีการที่ 4 เท่ากับ 263.12 กิโลกรัมต่อต้น , วิธีการที่ 5 เท่ากับ 276.55
กิโลกรัมต่อต้น และวิธีการที่ 6 เท่ากับ 263.75 กิโลกรัมต่อต้น ซึ่งวิธีการที่ 5 มีน้าหนักผลผลิตเฉลี่ยต่อต้น สูง
ที่สุด รองลงมาได้แก่ วิธีการที่ 6,4,3,2 และ1 ตามล้าดับ
ด้านน้าหนักผลผลิตต่อไร่ พบว่า วิธีการที่ 5 มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส้าคัญยิ่ง ทางสถิติ กับ
วิธีการที่ 1 แต่ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ กับวิธีการที่ 6,4,3 และ2 วิธีการที่ 6 มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส้าคัญยิ่งทางสถิติ กับวิธีการที่ 1 แต่ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติกับวิธีการที่ 4,3 และ2 วิธีการที่ 4 มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญยิ่งทางสถิติกับวิธีการที่ 1 แต่ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติกับวิธีการที่ 3และ2
วิธีการที่ 3 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญยิ่งทางสถิติกับวิธีการที่ 1 แต่ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติกับ
วิธีการที่ 2 วิธีการที่ 2 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญยิ่งทางสถิติกับวิธีการที่ 1 โดยมีน้าหนักผลผลิตต่อ
ต้นเฉลี่ยดังนี วิธีการที่ 1 เท่ากับ 4,022.61 กิโลกรัมต่อต้น , วิธีการที่ 2 เท่ากับ 5,070.86 กิโลกรัมต่อต้น ,
วิธีการที่ 3 เท่ากับ 5,142.11 กิโลกรัมต่อต้น, วิธีการที่ 4 เท่ากับ 5,262.37 กิโลกรัมต่อต้น, วิธีการที่ 5 เท่ากับ
5,530.99 กิโลกรัมต่อต้น และวิธีการที่ 6 เท่ากับ 5,275.09 กิโลกรัมต่อต้น ซึ่งวิธีการที่ 5 มีน้าหนักผลผลิต
เฉลี่ยต่อไร่สูงที่สุด รองลงมาได้แก่ วิธีการที่ 5,2,4,6 และ1 ตามล้าดับ
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วิจารณ์ผลการทดลอง
จากการศึกษาผลของการให้น้าชลประทานเพิ่มเติมต่อการเจริญ เติบโต ผลผลิต และคุณภาพ
ผลผลิตของปาล์มน้ามันในช่วงฤดูแล้ง พบว่าด้านการเจริญเติบโตปริมาณน้าที่เพิ่มเติมให้แก่ปาล์มน้ามันในแต่
ละวิธีการไม่มีความแตกต่างกัน อาจเป็นเพราะว่าปริมาณน้าฝนรวมกับความชืนในดินที่เก็บสะสมอยู่มีมาก และ
เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของปาล์มน้ามัน จึง ไม่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของปาล์มน้ามัน แต่ด้านผลผลิต
พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญยิ่งทางสถิติ เนื่องจากปริมาณน้าที่เพิ่มเติมในช่วงฤดูแล้งนันส่งผลต่อ
การเพิ่มปริมาณช่อดอกตัวเมียในการเจริญเติบโตและพัฒนาเป็นทะลายปาล์มน้ามัน นอกจากนีควรมีการศึกษา
ในบริเวณพืนที่ที่ฝนตกน้อย เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและสมบูรณ์มากขึน

สรุปผลการทดลอง
จากการศึกษาผลของการให้น้าชลประทานเพิ่มเติมต่อการเจริญ เติบโต ผลผลิต และคุณภาพ
ผลผลิตของปาล์มน้ามันในช่วงฤดูแล้ง ท้าการศึกษากับต้นปาล์มน้ามันอายุ 6 ปี ที่ให้ผลผลิตแล้ว บริเวณแปลง
ทดลองสถานี ท ดลองการใช้ น้ า ชลประทานที่ 8 (นครศรี ธ รรมราช) วางแผนการทดลองแบบ RCBD
(Randomized Complete Block Design) และได้รับปริมาณน้าที่แตกต่างกัน 6 วิธีการ พบว่า ข้อมูลด้าน
การเจริญเติบโต ได้แก่ ความยาวทางใบ จ้านวนทางใบ พืนที่ใบต่อทางใบ พืนที่ใบต่อต้น ความกว้างใบย่อย
ความยาวใบย่อย พืนที่หน้าตัดแกนทาง จ้านวนใบย่อย ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ส่วนด้านผลผลิต ได้แก่
น้าหนักผลผลิตต่อต้น และน้าหนักผลผลิตต่อไร่ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญยิ่งทางสถิติ โดยวิธีการที่ 2
ให้น้าโดยใช้ค่า K/p = 1.5 ได้รับน้าตลอดการทดลอง 2,879.77 มิลลิเมตร หรือ 3,182.15 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่
มีประสิทธิภาพการใช้น้า (Ey) สูงสุด คือ 1.59 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และเมื่อเพิ่มระดับการให้น้าขึนไปที่
ค่า K/p = 2.3 ในวิธีการที่ 6 พบว่าการเจริญเติบโตด้านต่างๆ ลดลง ซึ่งผลที่ได้จากการทดลองนีมีความ
สอดคล้องกับการทดลองของ Dr. John A.Widtsoe แห่ง Utah State University ที่ท้าการทดลองให้น้าแก้
พืชในปริมาณต่างๆ กัน แล้ววัดผลผลิตที่ได้ ปรากฏว่าพืชเกือบทุกชนิดผลผลิตสามารถเพิ่มขึนเมื่อได้รับน้ามาก
ขึน จนกระทั่งถึงระดับหนึ่งเมื่อให้น้าเพิ่มขึนแล้วท้าให้ผลผลิตลดลง (วิบูลย์ , 2526 : 66) ดังนันจึงอาจกล่าวได้
ว่า ค่าการใช้น้าที่เหมาะสมของปาล์มน้ามัน คือ ค่า K/p = 1.5 ซึ่งจะท้าให้ปาล์มน้ามันให้ผลผลิตดีที่สุดตลอด
การทดลอง

ข้อเสนอแนะ
1. จากการทดลองพบว่าปริมาณน้าเป็นปัจจัยที่ส้าคัญอย่างยิ่งในการเจริญเติบและให้ผลผลิตของ
ปาล์มน้ามัน การให้น้าเพิ่มเติมในช่วงฤดูแล้งแก่ปาล์มน้ามันสามารถเพิ่มผลผลิตแก่ปาล์มน้ามันให้สูงขึนได้
2. ในการให้น้าแก่ปาล์มน้ามันควรค้านึงถึงประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการให้น้าด้วย ซึ่งจาก
การทดลองในครังนี พบว่าวิธีการทดลองที่ดีที่สุด เหมาะสมที่จะน้าไปส่งเสริมให้เกษตรกรและผู้ที่สนใจน้าข้อมูล
ไปใช้ก็คือ วิธีการที่ 2 ใช้ค่า K/p = 1.5 ได้รับน้าตลอดการทดลอง 2,879.77 มิลลิเมตร หรือ 3,182.15
ลูกบาศก์เมตรต่อไร่
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ตารางที่ 2 แสดงผลของการให้น้าชลประทานเพิ่มเติมต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพผลผลิตของ
ปาล์มน้ามันในช่วงฤดูแล้ง ปีที่ 2
ผลการ
วิเคราะ
ห์

วิธีการทดลองที่
รายการ
1. ความยาวทางใบ
ซม.
2. จ้านวนทางใบ
ทางใบ
3. ความกว้างใบย่อย
ซม.
4. ความยาวใบย่อย
ซม.
5. พืนที่หน้าตัดแกนทาง
ตร.ซม.
6. จ้านวนใบย่อยต่อทางใบ
ใบ
7. น้าหนักผลผลิตต่อต้น
กก./ต้น
8. น้าหนักผลผลิตต่อไร่
กก./ไร่
9. ปริมาณน้าชลประทานที่ใช้
มม.
ช่วง ก.พ.-พ.ค.58
9. ปริมาณน้าชลประทานที่ใช้ ลบ.ม.
ช่วง ก.พ.-พ.ค.58
10. ปริมาณน้าฝน
มม.
ช่วง ก.พ.-พ.ค.58
12. ปริมาณน้าฝนตลอดทังปี
มม.
12. ปริมาณน้าที่ได้รับ
มม.
ตลอดทังปี
12. ปริมาณน้าที่ได้รับ
ลบ.ม.
ตลอดทังปี
13. ปริมาณการระเหย
มม.
ช่วง ก.พ.-พ.ค.58
14. ประสิทธิภาพการใช้น้า
ของปาล์มน้ามัน (Ey)
กก./ลบ.ม.

T1=ไม่
T2=1.5
ส่งน้า
378.90
418.73
60.25
63.25
3.89
3.97
76.81
78.99
12.23
11.57
248.50
248.00
201.13b
253.54a
4,022.61b 5,070.86a

T3=1.7

T4=1.9

T5=2.1

T6=2.3

427.75
66.50
4.16
83.53
12.47
257.00
257.10a
5,142.11a

391.43
60.50
3.88
79.23
10.89
248.00
263.12a
5,262.37a

410.03
61.00
3.61
82.04
11.04
240.00
276.55a
5,530.99a

396.38
60.75
3.88
82.92
11.95
248.50
263.75a
5,275.09a

538.92

636.64

734.37

832.07

929.80

862.27

1,018.62

1,174.99

1,331.31

1,487.68

194.00

194.00

194.00

194.00

194.00

194.00

2,340.90

2,340.90

2,340.90

2,340.90

2,340.90

2,340.90

2,340.85

2,879.77

2,977.49

3,075.22

3,172.92

3,270.65

2,586.64

3,182.15

3,290.13

3,398.12

3,506.08

3,614.07

488.61

488.61

488.61

488.61

488.61

488.61

1.56

1.59

1.56

1.55

1.58

1.46

-

หมายเหตุ ns = ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ
** = มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญยิ่งทางสถิติ
a,b = อักษรเหมือนแสดงว่าไม่แตกต่างกัน
- ค่าประสิทธิภาพการใช้น้าชลประทานของปาล์ม (Ey) คิดจากผลผลิตปาล์มน้ามันหารด้วยปริมาณน้าที่ปาล์มน้ามัน
ได้รับ หน่วยเป็น กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
- ปริมาณน้าฝนตลอดทังปี เริ่มตังแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2558 – กุมภาพันธ์ 2559
- ปริมาณน้าที่ปาล์มน้ามันได้รับ (ลูกบาศก์เมตรต่อไร่) หาได้จากปริมาณน้าที่ปาล์มน้ามันได้รับ(มิลลิเมตร) x พืนที่
ทรงพุ่ม จากสูตร ¶r2 โดยคิดรัศมีทรงพุ่มเท่ากับ 4 เมตร จ้านวนต้นที่ปลูก 22 ต้นต่อไร่

ns
ns
ns
ns
ns
ns
**
**

8
เซนติเมตร

มิลลิเมตร

วิธีการ
ภาพที่ 1 แสดงความยาวทางใบกับปริมาณน้าที่ปาล์มน้ามันได้รับในช่วงของการทดลอง

มิลลิเมตร

ทางใบ

วิธีการ
ภาพที่ 2 แสดงจ้านวนทางใบกับปริมาณน้าที่ปาล์มน้ามันได้รับในช่วงของการทดลอง

9
มิลลิเมตร

เซนติเมตร

วิธีการ
ภาพที่ 3 แสดงความกว้างใบย่อยกับปริมาณน้าที่ปาล์มน้ามันได้รับในช่วงของการทดลอง

มิลลิเมตร

เซนติเมตร

วิธีการ
ภาพที่ 4 แสดงความยาวใบย่อยกับปริมาณน้าที่ปาล์มน้ามันได้รับในช่วงของการทดลอง

10
ตาราง
เซนติเมตร

มิลลิเมตร

วิธีการ
ภาพที่ 5 แสดงพืนที่หน้าตัดแกนทางกับปริมาณน้าที่ปาล์มน้ามันได้รับในช่วงของการทดลอง

ใบ

มิลลิเมตร

วิธีการ
ภาพที่ 6 แสดงจ้านวนใบย่อยต่อทางใบกับปริมาณน้าที่ปาล์มน้ามันได้รับในช่วงของการทดลอง

11
กิโลกรัมต่อต้น

มิลลิเมตร

วิธีการ
ภาพที่ 7 แสดงน้าหนักผลผลิตต่อต้นกับปริมาณน้าที่ปาล์มน้ามันได้รับในช่วงของการทดลอง

มิลลิเมตร

กิโลกรัมต่อไร่

วิธีการ
ภาพที่ 8 แสดงน้าหนักผลผลิตต่อไร่กับปริมาณน้าที่ปาล์มน้ามันได้รับในช่วงของการทดลอง

12

วิธีการ

ภาพที่ 9 ท้าการจัดท้าป้ายแปลงทดลองและด้าเนินการติดตัง

13

ภาพที่ 10 ท้าการจัดท้าคันกันน้าตามแนวรัศมีรอบ ๆ พืนที่ทรงพุ่ม

14

ภาพที่ 11 ท้าการติดตังระบบการให้น้า

15

ภาพที่ 12 แสดงการ เก็บตัวอย่างดินเพื่อหาความชืนของดินก่อนการส่งน้า และการส่งน้า

16

ภาพที่ 13 แสดงการ ใส่ปุ๋ยและก้าจัดวัชพืช

17

ภาพที่ 14 เก็บข้อมูลการเจริญเติบโต และผลผลิตของปาล์มน้ามัน
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