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บทคัดย่อ 

  การศึกษาการให้น้้าชลประทานแก่กระเทียมพันธุ์พื้นเมือง โดยการสาธิตในกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้
น้้าชลประทานในเขตพื้นท่ีโครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาแม่แตง  ได้ด้าเนินการสาธิต ณ แปลงเกษตรกร             
นางสุข ใจพรม ต้ังอยู่บ้านหนองหล่มหมู่ 4 ซอย 3  ต้าบลสันมหาพน อ้าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เริ่มท้า
การสาธิตวันท่ี  10  ธันวาคม  พ.ศ. 2559  ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 รวม 111 วัน  โดยท้าการสาธิต
จ้านวนครั้งท่ีส่งน้้าชลประทาน ปริมาณน้้าชลประทาน การเจริญเติบโตและผลผลิต ก้าหนดแปลงสาธิต จ้านวน 
1 แปลง โดยก้าหนดการให้น้้าค้านวณจากค่า K'p 0.55 x ค่าระเหยเฉล่ีย 5 มิลลิเมตร x 7 วัน x ขนาดของ
พื้นท่ี  ให้น้้าโดยใช้สายยางรดและจับเวลา  ส่วนแปลงเปรียบเทียบซึ่งเป็นวิธีเดิมของเกษตรกรให้น้้าแบบร่องคู
และใช้แครงตักรด วัดปริมาณน้้าโดยใช้ Cut-Throat Flume ขนาด 10 เซนติเมตร จ้านวน 1 แปลง ขนาด
แปลงละ 644 ตารางเมตร ท้าการสาธิตโดยปลูกกระเทียมพันธุ์พื้นเมือง   ผลการสาธิตปรากฏว่า แปลงการ
สาธิตการให้น้้าชลประทานแก่กระเทียมพันธุ์พื้นเมือง  มีการส่งน้้าตลอดฤดูปลูกจ้านวน 14 ครั้ง  ปริมาณน้้า
รวม จ้านวน 507.26 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่  แปลงเปรียบเทียบ มีการส่งน้้าตลอดฤดูปลูกจ้านวน 19  ครั้ง 
ปริมาณน้้ารวม  จ้านวน 1,452.16 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่  ผลผลิตแปลงการสาธิตได้เท่ากับ 3,232 กิโลกรัมต่อไร่  
แปลงเปรียบเทียบเท่ากับ 3,200  กิโลกรัมต่อไร่  ประสิทธิภาพการใช้น้้าชลประทาน แปลงการสาธิต เท่ากับ 
6.37 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร แปลงเปรียบเทียบเท่ากับ 2.20 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร องค์ประกอบผลผลิต
กระเทียมท่ีเก็บเกี่ยวจากแปลงการสาธิตและแปลงเปรียบเทียบ ประกอบด้วย จ้านวนการแยกหัวกระเทียม
เพิ่มขึ้นต่อต้นเฉล่ียเพิ่มขึ้น เท่ากับ 2 และ 1 หัว ความสูงก่อนเก็บเกี่ยวเฉล่ีย 47.93 เซนติเมตรและ 48.45 
เซนติเมตร จ้านวนใบต่อต้นเฉล่ีย 14 ใบ และ 15 ใบ น้้าหนักสดเฉล่ียต่อหัว  81.45 กรัมและ 81.17 กรัม  เส้น
ผ่านศูนย์กลางต่อหัวเฉล่ีย  4.10 เซนติเมตรและ 4.44 เซนติเมตร น้้าหนักแห้งต่อหัวเฉล่ีย 40.39 กรัมและ 
42.14 กรัม น้้าหนักกลีบดีเฉล่ียต่อหัว  16.36 กรัมและ 15.60 กรัม จ้านวนกลีบดีต่อหัวเฉล่ีย 39.00 กลีบ และ 
38 กลีบ จ้านวนกลีบฝ่อต่อหัวเฉล่ีย 13.00 กลีบ และ 15.00 กลีบ 
ค าส าคัญ การสาธิต,  การให้น้้าชลประทาน,  K/p , กระเทียมพันธุ์พื้นเมือง 
 
1 สถานีทดลองการใช้น้้าชลประทานที่ 1 (แม่แตง) ส้านักบริหารจัดการน้้าและอุทกวิทยากรมชลประทาน  ต้าบลสนัมหาพน
อ้าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150 
2 ส่วนการใช้น้้าชลประทาน  ส้านักบริหารจัดการน้้าและอุทกวิทยากรมชลประทาน  811ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี 
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
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A demonstration on the Irrigation of Garlic. 

Abstract 
 
          A demonstration was conducted at Nong Lom Moo 4,Soi 3  Maetaeng distric, Chaing 
mai, farmer name  is Mrs. Suk Jaiprom. Located in Maetaeng Operation and Maintenance 
Project, throughout 111 days during 10th December 2016 and 31th March 2017. The purposes 
of the project were to demonstrate total amount of irrigation water supply for garlic, farmer 
understand the amount of irrigation water suitable for growth and yield of garlic and to 
publish project . Two plots of the same size (644 m2) were arranged before planting with 
garlic, Maetaeng variety. Irrigation for the first plot was regulated according to the watering 
schedule is calculated from K'p 0.55 x average evaporation 5 mm. x 7 days x size of area 
water using a rubber hose. The other plot was supplied with conventional water supply   
furrow method. Apart from water measurement, growth and development of garlic were also 
recorded. After harvesting, data revealed that the target garlic field  demanded 14 and 19 
times of water supply with 507.26 m3 while another field required 1,452.16 m3 of water. 
Garlic yield of the study plot and that of the farmer’s were 3,232  and 3,200 kg/rai., while 
water utilization efficiency (WUE) those fields were 6.37 and 2.20 kg/m3 of water respectively. 
Yield components obtained from the study plot and the farmer’s plot were as follows: 
number of increased plant/bulb were  2 and 1 bulb , heights of plant were 47.93 and 48.45 
centimeters, numbers of leaves/ bulb were 14 and 15 leaves, fresh weights of bulb were 
81.45 and 81.17 grams, diameter of bulb were 4.10 and 4.44 centimeters, dry weights of bulb 
were 40.39 and 42.14 grams, weights of clove/ bulb were 16.36 and 15.60 grams, number of 
fertile clove/ bulb were 39 and 38 clove and number of infertile clove/ bulb were 13 and 15 
clove, respectively. 
Key  words : Demonstration ,The Irrigation , K/p ,  Garlic,  
        

ค าน า   
  ปัจจุบันสภาพภูมิอากาศเปล่ียนแปลงส่งผลให้ปริมาณน้้าต้นทุนเพื่อการเกษตรมีอยู่อย่างจ้ากัด 
ไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร การพัฒนาแหล่งน้้ามีปัญหาและอุปสรรคมาก  กรมชลประทาน
ตระหนักในการแก้ไขปัญหา คือ ใช้น้้าอย่างมีประสิทธิภาพและให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด จึงมีการจัดต้ังกลุ่มผู้ใช้
น้้าชลประทาน โดยหวังให้เกษตรกรผู้ใช้น้้าได้ช่วยกันดูแลรักษาระบบชลประทานได้ด้วยตนเอง จนเกิดความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับน้้าชลประทานอย่างถูกต้อง  เช่นเมื่อปี 2558-2559 เกิดภัยแล้งอย่างรุนแรงต้องประกาศงด
การปลูกข้าวและสนับสนุนปลูกพืชใช้น้้าน้อยทดแทนการปลูกข้าวในฤดูแล้ง กระเทียมเป็นพืชทางเลือกท่ีใช้น้้า
น้อยท่ีน่าปลูก  
  ในเขตพื้นท่ีโครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาแม่แตง  เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมปลูกกระเทียม 
กระเทียมเป็นพืชหนึ่งท่ีใช้น้้าน้อยจากการท้าการทดลองวิจัยของท่ีสถานีทดลองการใช้น้้าชลประทานท่ี 1 (แม่
แตง)ส่วนการใช้น้้าชลประทาน  ส้านักบริหารจัดการน้้าและอุทกวิทยา  กรมชลประทาน  เป็นหน่วยงานท่ี
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ศึกษา วิจัย ทดลองเกี่ยวกับการใช้น้้าชลประทานของพืชมากมายแยกตามภูมิภาคและจังหวัดต่าง ๆพบว่า
กระเทียมมีการใช้น้้าต่อวันเพียง 2.64 มิลลิเมตร ดังนั้นการจัดท้าแปลงสาธิตการให้น้้าชลประทานแก่กระเทียม
พันธุ์พื้นเมือง ของกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้้าชลประทานในเขตพื้นท่ีโครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาแม่แตง  จะท้าให้
เกษตรกรในพื้นท่ีโครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาแม่แตง  เกิดการเรียนรู้วิธีการให้น้้าชลประทานแก่กระเทียม
อย่างถูกต้องและให้น้้าชลประทานได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด    

 
อุปกรณ์และวิธีการ 

ท้าการสาธิตโดยการจัดต้ังแปลงปลูกกระเทียมพันธุ์พื้นเมืองจ้านวน  2  แปลง  ดังนี้ 
  แปลงท่ี 1(แปลงสาธิต)  เตรียมพื้นท่ีปลูกกระเทียมพันธุ์พื้นเมืองขนาด  644  ตารางเมตร  
โดยปลูกแบบยกแปลง ขนาดแปลงกว้าง 1.5 เมตรความยาวตามพื้นท่ีแปลง ระยะห่างระหว่างแปลง 50 
เซนติเมตร(ทางเดินหรือร่องน้้า)ความสูงแปลง 30 เซนติเมตร ติดต้ังเครื่องวัดปริมาณน้้าCut-throat  flume 
ขนาด 10 เซนติเมตรเพื่อวัดปริมาณน้้าเตรียมแปลง  เตรียมต่อท่อ PVC จากเครื่องสูบ ติดต้ังท่ีสวมสายยาง 
เพื่อให้น้้าเมื่อกระเทียมต้ังตัวได้โดยจะค้านวณการให้น้้าจากค่า K'p= 0.55 x ค่าระเหยเฉล่ียของจังหวัด
เชียงใหม่ 5 มม. ต่อวัน.x 7 วันx พื้นท่ี 644 ตารางเมตร ให้น้้าโดยใช้สายยางรดและจับเวลา (K'p =0.55 อ้าง
ใน การใช้น้้าของพืชภาคเหนือ (ฝ่ายเผยแพร่การใช้น้้าชลประทาน,2546) ส่งน้้าทุก  7  วัน ตลอดฤดูกาล
เพาะปลูก 

 แปลงท่ี 2 (แปลงเปรียบเทียบ)  เตรียมพื้นท่ีปลูกกระเทียมพันธุ์พื้นเมืองขนาด  644 ตาราง
เมตร  โดยปลูกแบบยกแปลง ขนาดแปลงกว้าง 1.5 เมตรความยาวตามพื้นท่ีแปลง ระยะห่างระหว่างแปลง 50 
เซนติเมตร (ทางเดินหรือร่องน้้า) ความสูงแปลง 30 เซนติเมตร ติดต้ังเครื่องวัดปริมาณน้้า Cut-throat-flume 
ขนาด 10 เซนติเมตร เพื่อวัดปริมาณน้้าเตรียมแปลงและปริมาณน้้าท่ีเกษตรกรเจ้าของแปลงให้ในแต่ละครั้ง  
  และท้าการบันทึกข้อมูลรวบรวมและบันทึกข้อมูลพืชด้านการเจริญเติบโต ได้แก่ ความสูง เก็บ
ข้อมูลจากท้ัง 2 แปลง จ้านวนแปลงละ 30 จุด  จ้านวนใบต่อต้น เก็บข้อมูลจากท้ัง 2 แปลง จ้านวนแปลงละ 
30 จุด  เก็บองค์ประกอบผลผลิต ได้แก่ น้้าหนักสดต่อหัว  เส้นผ่าศูนย์กลางหัวกระเทียม  น้้าหนักแห้งต่อหัว  
น้้าหนักกลีบดีต่อหัว จ้านวนกลีบดีต่อหัว จ้านวนกลีบฝ่อต่อหัว  เก็บข้อมูลจากท้ัง 2 แปลง จ้านวนแปลงละ 30 
จุดน้้าหนักผลผลิตต่อไร่  บันทึกข้อมูลปริมาณน้้าส่งท้ังในแปลงสาธิตและแปลงเปรียบเทียบ เพื่อน้ามา
เปรียบเทียบสรุปผลการสาธิต 
 

ผลการทดลอง 
  ผลการศึกษาประกอบด้วยข้อมูลปริมาณน้้าตลอดฤดูปลูกในแปลงสาธิตและแปลง
เปรียบเทียบ และข้อมูลการเจริญเติบโตและผลผลิตกระเทียมพันธุ์พื้นเมือง จากแปลงสาธิตและแปลง
เปรียบเทียบ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  1. จากผลการศึกษาพบว่าปริมาณน้้าชลประทานส่งให้แปลงการสาธิตแก่กระเทียมพันธุ์
พื้นเมือง จ้านวน  14  ครั้ง คิดเป็นปริมาณน้้าส่งท้ังหมด 507.26 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่  ขณะท่ีน้้าชลประทานท่ี
ส่งให้แปลงเปรียบเทียบ จ้านวน 19  ครั้ง คิดเป็นปริมาณน้้าส่งท้ังหมด 1,452.16 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่  
  2. ความสูงของต้นกระเทียม ได้ด้าเนินการเก็บข้อมูลความสูงต้นกระเทียมในแปลงสาธิตและ
แปลงเปรียบเทียบซึ่งท้าการวัดความสูงหลังจากปลูกแล้ว ทุกๆ 7 วัน โดยเก็บข้อมูลจากจุดส้ารวจแปลงละ 30 
จุด ผลการศึกษาพบว่าความสูงของต้นกระเทียมพันธุ์พื้นเมืองในแปลงการสาธิตการให้น้้าชลประทานแก่
กระเทียมพันธุ์พื้นเมือง ของกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้ชลประทานในเขตพื้นท่ีโครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาแม่แตงและ
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แปลงเปรียบเทียบ ปรากฏว่าในแปลงสาธิตมีความสูงท่ี 65.5 เซนติเมตร มีความสูงมากกว่าแปลงเปรียบเทียบท่ี
มีความสูง 63.50 เซนติเมตร  
  3. จ้านวนใบของต้นกระเทียม ได้ด้าเนินการเก็บข้อมูลจ้านวนใบในแปลงสาธิตและแปลง
เปรียบเทียบ ผลการศึกษาจ้านวนใบของต้นกระเทียมพันธุ์พื้นเมืองในแปลงการสาธิตการให้น้้าชลประทานแก่
กระเทียมพันธุ์พื้นเมือง ซึ่งท้าการนับจ้านวนใบหลังจากปลูกแล้ว ทุกๆ 7 วัน โดยเก็บข้อมูลจากจุดส้ารวจแปลง
ละ 30 จุดพบว่า จ้านวนใบในแปลงสาธิตมีจ้านวน 11 ใบเท่ากับแปลงเปรียบเทียบ 
  4. น้้าหนักสดของหัวกระเทียมพันธุ์พื้นเมือง อายุ 111 วัน ได้ด้าเนินการเก็บข้อมูลในแปลง
สาธิตและแปลงเปรียบเทียบ ผลการศึกษาน้้าหนักสดของหัวกระเทียมพันธุ์พื้นเมือง อายุ 111 วันในแปลงการ
สาธิตการให้น้้าชลประทานแก่กระเทียมพันธุ์พื้นเมือง ซึ่งท้าการตรวจช่ังน้้าหนักสดต่อหัวเมื่อวันท่ี 31 มีนาคม 
2560 เก็บข้อมูลจากจุดส้ารวจแปลงละ 30 จุด  พบว่าน้้าหนักสดเฉล่ียต่อของหัวกระเทียมพันธุ์พื้นเมืองใน
แปลงสาธิตหนัก 42.18 กรัมและแปลงเปรียบเทียบมีน้้าหนัก 42.04 กรัม  และในการแยกกอแยกหัวพบว่า
แปลงสาธิตมีการแยกหัวใหม่จ้านวน 2 จุดได้ปริมาณหัวเพิ่ม 2 หัว ส่วนแปลงเปรียบเทียบการแยกกอแยกหัว
พบว่ามีการแยกหัวใหม่จ้านวน 1 จุดได้ปริมาณหัวเพิ่ม 1 หัว  
  5. ผลผลิตน้้าหนักสดกระเทียมพันธุ์พื้นเมือง อายุ 111 วันต่อไร่ ได้ด้าเนินการเก็บข้อมูลใน
แปลงสาธิตและแปลงเปรียบเทียบ ผลการศึกษาผลผลิตน้้าหนักสดกระเทียมพันธุ์พื้นเมือง ในแปลงการสาธิต
การให้น้้าชลประทานแก่กระเทียมพันธุ์พื้นเมือง ซึ่งท้าการตรวจช่ังน้้าหนักสดต่อหัวเมื่อวันท่ี 31 มีนาคม 2560 
เก็บข้อมูลจากจุดส้ารวจแปลงละ 50 ตารางเมตร ตรงกลางแปลง  พบว่ากระเทียมพันธุ์พื้นเมืองในแปลงสาธิต        
ได้ผลผลิตเท่ากับ 3,232.00 กิโลกรัมต่อไร่ และแปลงเปรียบเทียบได้ผลผลิต 3 ,200.00 กิโลกรัมต่อไร่  แปลง
สาธิตใช้น้้าน้อยกว่าและให้ผลผลิตมากกว่าแปลงเปรียบเทียบ 
  6. เส้นผ่าศูนย์กลางของหัวกระเทียม อายุ 111 วัน ได้ด้าเนินการเก็บข้อมูลในแปลงสาธิตและ
แปลงเปรียบเทียบ ผลการศึกษาเส้นผ่านศูนย์กลางหัวของกระเทียม อายุ 111 วัน เก็บข้อมูลจากจุดส้ารวจ
แปลงละ 30 จุด  พบว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของหัวกระเทียมในแปลงสาธิตกว้าง 4.10 เซนติเมตร และแปลง
เปรียบเทียบ 4.44 เซนติเมตร   
  7. น้้าหนักหัวกระเทียมแห้ง (ตากผ่ึงลมในร่ม ประมาณ 26 วัน) ได้ด้าเนินการเก็บข้อมูลใน
แปลงสาธิตและแปลงเปรียบเทียบ ผลการศึกษาน้้าหนักแห้งของกระเทียม เก็บข้อมูลจากจุดส้ารวจแปลงละ 30 
จุด  พบว่าน้้าหนักหัวกระเทียมลดลง 50 เปอร์เซ็นต์ เหลือน้้าหนักแห้งเฉล่ียต่อหัวเท่ากับ 20.87 กรัม และ 
21.77 กรัม ตามล้าดับ  
  8. น้้าหนักกลีบกระเทียมแห้งเฉล่ียต่อหัวของ (ตากผ่ึงลมในร่ม ประมาณ 26 วั น) ได้
ด้าเนินการเก็บข้อมูลในแปลงสาธิตและแปลงเปรียบเทียบ ผลการศึกษาน้้าหนักกลีบแห้ง เก็บข้อมูลจากจุด
ส้ารวจแปลงละ 30 จุด  พบว่าน้้าหนักกลีบแห้งเฉล่ียต่อหัวเท่ากับ 16.36 กรัม และ 15.60 กรัม ตามล้าดับ  
  9. จ้านวนกลีบดีและกลีบเสีย เฉล่ียต่อหัวของกระเทียม (ตากผ่ึงลมในร่ม ประมาณ 26 วัน) 
ได้ด้าเนินการเก็บข้อมูลในแปลงสาธิตและแปลงเปรียบเทียบ ผลการศึกษาจ้านวนกลีบดีและกลีบเสีย อายุ 138 
วัน เก็บข้อมูลจากจุดส้ารวจแปลงละ 30 จุด  พบว่าจ้านวนกลีบดี เฉล่ียต่อหัวเท่ากับ 39.42 กลีบ และ 38.45 
กลีบ  จ้านวนกลีบเสีย(ฝ่อ)เท่ากับ 13.16 และ 14.39 ตามล้าดับ  
  10. ความสามารถในการผลิตของน้้าชลประทานของกระเทียมพันธุ์พื้นเมือง  ของการสาธิต
การให้น้้าชลประทานแก่กระเทียมพันธุ์พื้นเมือง ของกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้ชลประทานในเขตพื้นท่ีโครงการส่งน้้า
และบ้ารุงรักษาแม่แตงและแปลงเปรียบเทียบ พบว่า แปลงสาธิตมีค่า 6.37 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร มากกว่า
แปลงเปรียบเทียบ ซึ่งมีค่า 2.20 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร   
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ตารางที่ 1  ปริมาณการส่งน  าชลประทานแก่แปลงสาธิต 
 

ครั้งท่ี วัน เดือน ป ี
ปริมาณน้้าส่งแปลงสาธิต 

(T1) หมายเหตุ 

    
ลบ.ม.ต่อ         
644 ตรม. ลบ.ม.ต่อไร่    

1 9 ธันวาคม 59 46.68 115.98  -ให้น้้าช่วยงอกก่อนปลูกวันที่10 ธค.59 

2 25 ธันวาคม 59 12.40 30.80  -เริ่มก้าหนดการให้น้้า 

3 31 ธันวาคม 59 12.40 30.80   

4 7 มกราคม 60 8.73 21.86 -งดให้น้้าเน่ืองจากเดือนม.ค.60 มีฝนตก 31.30 มม. 8 วัน 

5 20 มกราคม 60 12.40 30.80 ( =20,157ลิตรวันที่1,4,5,6,9,10,11,12) 

6 27 มกราคม 60 12.40 30.80   

7 3 กุมภาพันธ์ 60 12.40 30.80   

8 10 กุมภาพันธ์ 60 12.40 30.80   

9* 17 กุมภาพันธ์ 60 12.40 30.80 *เน่ืองจากสภาพอากาศร้อนมากในช่วงกลางวัน 

10 24 กุมภาพันธ์ 60 12.40 30.80 อุณหภูมิสูง 35 องศา ท้าให้ต้นกระเทียมมีอาการเหี่ยวเฉา 

11 3 มีนาคม 60 12.40 30.80 เกษตรกรเจ้าชองแปลงมีความกังวลใจเป็นอย่างมาก 

12 10 มีนาคม 60 12.40 30.80 กลัวกระเทียมไม่ลงหัว ท้ังดินที่แปลงเป็นดินร่วนปนทราย 

13 17 มีนาคม 60 12.40 30.80   

14 24 มีนาคม 60 12.40 30.80   

 วันที่27 มี.ค.60 มีฝนตก 8.40 มม. 1 วัน 

รวมจ้านวน14 ครั้ง 204.17  507.26   
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ตารางที่ 2 ปริมาณการส่งน  าชลประทานแก่แปลงเปรียบเทียบที่ส่งน  าตามวิธีเกษตรกร 
 

ครั้งท่ี วัน เดือน ป ี ปริมาณน้้าส่ง T2  หมายเหตุ 

    m3ต่อ 644 ตรม. ลูกบาศก์เมตรต่อไร่  

1 9ธันวาคม59 46.68 115.98 -ให้น้้าช่วยงอกก่อนปลูกวันที่10 ธค.59 

2 25ธันวาคม59 36.12 89.73  

3 31ธันวาคม59 30.10 74.77  

4 7 มกราคม.60 20.16 50.08  -เกษตรกรเจ้าของแปลงไม่ให้น้้าเน่ืองจากฝนตก 

5 20 มกราคม.60 30.10 74.77 -เดือนม.ค.60 มีฝนตก 31.30 มม. 8 วัน 

6 27มกราคม. 60 30.10 74.77 (วันที่1,4,5,6,9,10,11,12) 

7 3 กุมภาพันธ์ 60 30.10 74.77  

8 8 กุมภาพันธ์ 60 30.10 74.77  

9 10 กุมภาพันธ์ 60 30.10 74.77  

10 12 กุมภาพันธ์ 60 30.10 74.77  

11 17 กุมภาพันธ์ 60 30.10 74.77  

12 20กุมภาพันธ์ 60 30.10 74.77  

13 24กุมภาพันธ์ 60 30.10 74.77  

14 28กุมภาพันธ์ 60 30.10 74.77  

15 4 มีนาคม60 30.10 74.77   

16 8 มีนาคม60 30.10 74.77   

17 12 มีนาคม60 30.10 74.77   

18 19 มีนาคม 60 30.10 74.77   

19 24มีนาคม60 30.10 74.77  

 วันที่27 มี.ค.60 มีฝนตก 8.40 มม. 1 วัน 

รวมรวมจ้านวน20 ครั้ง 584.49 1,452.16  
 
 

วิจารณ์ผลการวิจัย 
 จากผลการสาธิตการให้น้้าชลประทานแก่กระเทียมพันธุ์พื้นเมืองของกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้้าชลประทาน
ในเขตพื้นท่ีโครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาแม่แตง  ท่ีก้าหนดการส่งน้้าโดยค้านวณจาก ค่าสัมประสิทธิ์ถาดวัด
การระเหยเบ็ดเสร็จ (K'p) 0.55 x ค่าระเหยเฉล่ีย 5 มม. (ของจังหวัดเชียงใหม่) .x 7 วัน xพื้นท่ีปลูก วิธีการให้
น้้าแบบต่อสายยางรดและจับเวลา  มีการใช้น้้าชลประทาน 507.26 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ น้อยกว่าในแปลง
เปรียบเทียบซึ่งใช้วิธีการให้น้้าแบบปล่อยร่องคูเท่ากับ 1,452.16  ลูกบาศก์เมตรต่อไร่  และผลผลิตท่ีได้ในแปลง
สาธิตและแปลงเปรียบเทียบ เท่ากับ 3 ,232 และ 3 ,200 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล้าดับ เมื่อน้ามาหาค่า
ความสามารถในการผลิตของน้้าชลประทาน ได้ค่าดังนี้ แปลงสาธิตเท่ากับ 6.37  กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  
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และแปลงเปรียบเทียบเท่ากับ 2.20 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  จะเห็นว่าจากการศึกษาครั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบ
การใช้น้้าชลประทานในแปลงสาธิตกับแปลงเปรียบเทียบนั้น แปลงสาธิตสามารถช่วยประหยัดน้้าชลประทานได้
มากกว่า และจ้านวนครั้งในการส่งน้้าชลประทานในแปลงสาธิต เท่ากับ 14 ครั้ง ในขณะท่ีในแปลงเปรียบเทียบ
เท่ากับ 19 ครั้ง  ซึ่งจะเห็นว่าหากเราสามารถลงทุนติดต้ังระบบท่อและต่อสายยางรดน้้าจะประหยัดน้้าได้มาก
และน้้าท่ีส่งแก่พืชได้มาตรฐาน ตามคุณภาพน้้าชลประทาน และวัชพืชในร่องคูแปลงสาธิตมีน้อยกว่าร่องคูแปลง
เปรียบเทียบ การให้น้้าโดยก้าหนดปริมาณการให้น้้าในแปลงสาธิตให้น้้าชลประทานน้อยกว่าแปลงเปรียบเทียบ
มาก ไม่ส่งผลกระทบต่อผลผลิตกระเทียมพันธุ์พื้นเมือง และยังสามารถน้าน้้าชลประทานส่วนนี้ไปใช้ในกิจกรรม
การเกษตรอื่น ๆ ซึ่งจากผลการสาธิตการให้น้้าชลประทานแก่กระเทียมพันธุ์พื้นเมืองของกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้้า
ชลประทานในเขตพื้นท่ีโครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาแม่แตง สามารถน้าข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจเลือกปลูก
กระเทียมพันธุ์พื้นเมืองทดแทนการปลูกข้าวในฤดูแล้ง 
 

สรุปผล 
 ผลการศึกษาการสาธิตการให้น้้าชลประทานแก่กระเทียมพันธุ์พื้นเมืองของกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้
ชลประทานในเขตพื้นท่ีโครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาแม่แตงได้ด้าเนินการตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา
พบว่า   
 1. ปริมาณการให้น้้าชลประทานและจ้านวนครั้งการให้น้้าชลประทาน ท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโต
และให้ผลผลิตของกระเทียมพันธุ์พื้นเมืองของกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้้าชลประทานในเขตพื้นท่ีโครงการส่งน้้าและ
บ้ารุงรักษาแม่แตง ตลอดฤดูปลูก ได้ส่งน้้าท้ังส้ินดังนี้ คือ แปลงสาธิต ส่งน้้า  14  ครั้ง เป็นปริมาณน้้าเท่ากับ 
507.26 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ พบแปลงสาธิตใช้น้้าน้อยกว่า แปลงเปรียบเทียบท่ีส่งน้้า 19  ครั้ง  เป็นปริมาณน้้า
เท่ากับ  1,452.16 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่  
 2. การเจริญเติบโตและองค์ประกอบผลผลิตของแปลงสาธิตการให้น้้าชลประทานแก่กระเทียมพันธุ์
พื้นเมือง ได้ท้าการศึกษาการเจริญเติบโตด้านความสูงของต้นกระเทียม สรุปผลการสาธิตในแปลงสาธิตจะมีค่า
เท่ากับแปลงเปรียบเทียบ ส่วนองค์ประกอบผลผลิต ซึ่งได้แก่ น้้าหนักสดเฉล่ียต่อของหัวกระเทียมผลผลิต การ
แตกแยกหัวย่อยต่อต้น น้้าหนักกลีบแห้งเฉล่ียต่อหัวของกระเทียม จ้านวนกลีบดีเฉล่ียต่อหัวแปลงสาธิตมีค่า
มากกว่าแปลงเปรียบเทียบ ในส่วนรายการ เส้นผ่าศูนย์กลางหัวของกระเทียม น้้าหนักแห้งของหัวกระเทียม  
และจ้านวนกลีบเสียเฉล่ียต่อหัวของกระเทียม พบว่าในแปลงเปรียบเทียบมีค่ามากกว่าในแปลงสาธิต และมี
จ้านวนใบของกระเทียมต่อต้นในแปลงสาธิตจะมีค่าเท่ากับแปลงเปรียบเทียบ 
 3. ผลผลิตกระเทียมต่อไร่ของการสาธิตการให้น้้าชลประทานแก่กระเทียมพันธุ์พื้นเมืองของกลุ่ม
เกษตรกรผู้ใช้ชลประทานในเขตพื้นท่ีโครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาแม่แตง พบว่า แปลงสาธิตมีปริมาณผลผลิต
ต่อไร่ เท่ากับ 3,232 กิโลกรัมต่อไร่ มากกว่าในแปลงเปรียบเทียบ ซึ่งเท่ากับ 3,200 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งเมื่อ
ค้านวณค่าความสามารถในการผลิตของน้้าชลประทานของกระเทียมพันธุ์พื้นเมืองได้ผลสอดคล้องกันคือ แปลง
สาธิตมีค่ามากกว่าแปลงเปรียบเทียบ  
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รูปชุดที่ 1  กระเทียมอายุ 2 เดือน  แปลงสาธิตและแปลงเปรียบเทียบ 

 

      
 

 
 
รูปชุดที่ 2 วิธีการให้น้้าในแปลงสาธิตแบบให้สายยางรด โดยการจับเวลาเมื่อส่งน้้าผ่านสายยางตาม    
         ปริมาณน้้าท่ีในวิธีการแปลงสาธิต 
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รูปชุดที่ 3 ในแปลงเปรียบเทียบ วิธีการให้น้้าแบบร่องคูปล่อยน้้าให้เต็มร่อง เดินสวนทางน้้าใช้แครงตัก          
รดในแปลงเปรียบเทียบ 

     
 

 
รูปชุดที่ 4 กระเทียมอายุ 95 วัน 
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