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บทคัดย่อ 
 การทดลองหาปริมาณน้้าใช้ท่ีเหมาะสมของกระเทียมพันธุ์พื้นเมือง  ด้าเนินการท่ีสถานีทดลองการใช้
น้้าชลประทานท่ี 1 (แม่แตง)  อ้าเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่  พันธุ์ท่ีใช้ในการทดลองคือ  พันธุ์พื้นเมือง  เริ่ม
ด้าเนินการทดลองวันท่ี  6  ธันวาคม  2560  ถึงวันท่ี 31 มีนาคม  2561  รวม  115 วัน  วัตถุประสงค์เพื่อหา
ปริมาณน้้าท่ีเหมาะสมในการให้น้้าแก่กระเทียมพันธุ์พื้นเมือง  ตลอดฤดูกาลเพาะปลูก  และศึกษาการ
เจริญเติบโตและผลผลิตของกระเทียมพันธุ์พื้นเมือง  ใช้น้้าเตรียมแปลงและช่วยในการงอกท้ังหมด 5 ครั้งใน 
เมื่อให้ปริมาณน้้าแตกต่างกัน  โดยใช้แผนการทดลองแบบ  Randomized  Complete  Block  Design  
ประกอบด้วย  7 วิธีการ  3  ซ้้า  โดยวิธีการท่ี    1 - 7  ใช้ค่า  K/p เท่ากับ 0.2 , 0.4 , 0.6 , 0.8 , 1.0 , 1.2 
และ 1.4 ตามล้าดับ  โดยวิธีการท่ี 1 – 7  ให้น้้าด้วยปริมาณท้ังส้ิน  189.50, 246.75, 303.91, 361.08 
418.66 ,475.58 และ 533.16  มิลลิเมตร หรือ ปริมาณน้้าท่ีกระเทียมได้รับท้ังส้ิน 303.20, 394.80 , 486.27, 
577.73, 669.87, 760.93 และ 853.07 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ ตามล้าดับวิธีการ ผลการทดลองพบว่า ท้ัง 7  
วิธีการ  มีความสูงของต้น เส้นผ่านศูนย์กลางหัวกระเทียม น้้าหนักผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัม)  น้้าหนักกระเทียม
แห้งต่อพื้นท่ีตัวอย่าง 1 ตารางเมตร และ น้้าหนักกลีบดี  มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส้าคัญยิ่ง  ส่วน
จ้านวนใบต่อต้น  จ้านวนหัวกระเทียมแห้งฝ่อต่อพื้นท่ี  1  ตารางเมตร และน้้าหนักสดต่อหัวกระเทียม จ้านวน
ต้นต่อพื้นท่ี 1 ตารางเมตร มีวิธีการท่ี7 ให้ผลผลิตสูงสุด ให้ผลผลิตลองลงมาเป็นวิธีการท่ี 5  แต่ไม่มีความ
แตกต่างกันทางสถิติ  จึงสรุปได้ว่า วิธีการท่ี 5 เป็นปริมาณการใช้น้้าชลประทานท่ีเหมาะสมของกระเทียมพันธุ์
พื้นเมือง  ใช้ค่า  K/p  เท่ากับ 1.0  ตลอดฤดูปลูกกระเทียมพันธุ์พื้นเมืองได้รับน้้าท้ังส้ิน  418.66 มิลลิเมตร 
หรือ 669.87 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ ให้น้้าท่ีประหยัดมีประสิทธิภาพ ท้าให้หนักผลผลิตท่ีดี 3,776 กิโลกรัมต่อไร่  
โดยมีความสูงของต้น  35.86  เซนติเมตร  จ้านวนใบต่อต้น 8.00  ใบ  เส้นผ่านศูนย์กลางหัวกระเทียม 3.54 
เซนติเมตร น้้าหนักสดต่อหัวกระเทียม 29.34 กรัม  มีจ้านวนต้น 133 ต้นต่อพื้นท่ี 1 ตารางเมตร น้้าหนัก
กระเทียมแห้ง  1,160  กิโลกรัมต่อพื้นท่ีตัวอย่าง 1 ตารางเมตร  น้้าหนักกลีบดี 14.88 กรัม  ประสิทธิภาพการ
ใช้น้้า (Ey)  5.64  กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งการให้น้้าในปริมาณท่ีมากขึ้นท่ีระดับ  K/p = 1.2  และ  K/p  
=  1.4  ให้ผลผลิตท่ีไม่แตกต่างกัน ดังนั้นระดับ  K/p  =  1.0 จึงเป็นการให้น้้าท่ีมีประสิทธิภาพในการ
เพาะปลูกกระเทียมพันธุ์พื้นเมืองในสภาพพื้นท่ี ท่ีด้าเนินการทดลอง   
 
ค าส าคัญ :  กระเทียมพันธุ์พื้นเมือง,  ปริมาณน้้าใช้ท่ีเหมาะสม,  K/p   
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2 ส่วนการใช้น้้าชลประทาน  ส้านักบริหารจัดการน้้าและอุทกวิทยากรมชลประทาน  811ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี 
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
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Abstract 

A  Trial  on  the  suitable  water  requirement  for Garlic was  conducted  at   
Irrigation  Water  Management  Experiment  Station 1 (Maetaeng), Maetaeng  District ,     
Chaing mai Province.  A Trial by Garlic : Maetaeng vatiety.  Study  started  from  December 6, 
2017  to  March 31, which  was  115 days  in  total. Objective  to  determine  the  amount  
of  water  suitable  for  irrigation  throughout  the  Garlic planting  season.  And  the  growth  
and  yield  of  Garlic or  when  the  amount  of  water  varies.  The  experiment  plan  was  
Randomized  Complete  Block  Design  which  comprised  7  treatments  and 3 replications. 
The K/p of treatment 1  to treatment 7  were  0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, and 1.4 respectively. 
From T1 – T7  the amount of water were given as follow 189.50, 246.75, 303.91, 361.08 
418.66 ,475.58 and 533.16 mm.   The results   all  7  treatments  significant ;  Garlic height,  
weight  of  plant  and  given  yield  per  rai, diameter of bulb, dry weights  and dry weights of 
clove. Number  leaves  of  plant,  weights of bulb ,weights of bulb, number Garlic per  area 
and number atrophy bulb non significant. The treatment  5  was suitable  water  
requirement  for  Garlic, used  K/p = 1.0 . The  Garlic got  water all  crop  was   418.66 mm.  
or  669.87 cubic  meters per  rai. ,  was gave  the  top  yield  3,776 kg. per  rai. ,  was  
showed  with  Garlic height  35.86  cm. ,  number leaves of plant  8.00  leaves. , diameter of 
bulb 3.54 cm.  weight  of  bulb  29.34 g. ,number Garlic 133 per  area, dry weights 1,160 g.  
per  m. 2  , dry weights of clove 14.88 g. and  water utilization  efficiency  for harvested  
yield (Ey)  5.64  kg.  per  cubic  meters. The  amount  of  water were  gave  as  follow  K/p  =  
1.2  and  K/p  =  1.4  gave  yield  non  significant.  So  that,  K/p  =  1.0  efficiency  the  water  
on  grown  to  Garlic  in  the  area. The  trial  operation.         

       
Key  words : Garlic, suitable  water  requirement,  K/p     
        

ค าน า   
 เมื่อปี 2558-2559 เกิดภัยแล้งอย่างรุนแรงจากปัญหาการขาดแคลนน้้า  สาเหตุมาจากการท่ีมีฝน
น้อยกว่าปกติ  น้้าในเข่ือนหรืออ่างเก็บน้้ามีปริมาณน้อย  ส่งผลกระทบต่อการเพาะปลูก  ปริมาณน้้าต้นทุนจึง
เป็นปัจจัยท่ีส้าคัญในการตัดสินใจในการบริหารจัดการน้้าในการเพาะปลูกพื ช  ซึ่งส่วนใหญ่การใช้น้้าในการ
เพาะปลูกพืชจะไม่ได้ค้านึงถึงความต้องการใช้น้้าของพืช  จะให้น้้าจนดินมีความช้ืนโดยพิจารณาจากการสังเกต
เท่านั้น  ซึ่งอาจจะไม่เพียงพอหรือบางครั้งอาจเกินความต้องการของพืชก็เป็นได้  รัฐบาลต้องประกาศงดการ
ปลูกข้าวนาปรังและสนับสนุนปลูกพืชใช้น้้าน้อยทดแทนการปลูกข้าวในฤดูแล้ง  กระเทียมเป็นพืชทางเลือก การ
ให้น้้าแก่พืชตามความต้องการอย่างเพียงพอและสม่้าเสมอ  เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต  ก็จะท้าให้ได้ผลผลิต
ดีและมีคุณภาพเป็นท่ีต้องการของตลาด   กระเทียมเป็นพืชท่ีต้องการน้้าอย่างเพียงพอและสม่้าเสมอ  หากขาด
แคลนน้้าจะชะงักการเจริญเติบโตและคุณภาพไม่ดี  ถ้าได้รับปริมาณน้้ามากเกินไปก็จะท้าให้เกิดโรค  งานวิจัย
เรื่องนี้จึงต้องการทดลองหาปริมาณน้้าใช้ท่ีเหมาะสมของกระเทียม  เพื่อท่ีจะได้ทราบข้อมูลปริมาณน้้าท่ีจะส่ง
ให้แก่กระเทียมให้มีความเหมาะสมกับความต้องการในการเจริญเติบโตและคุณภาพของผลผลิต เพื่อจะได้เป็น
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แนวทางในให้น้้าแก่การเพาะปลูกกระเทียมในฤดูแล้ง  ให้พอดีกับความต้องการและใช้น้้าในการปลูกกระเทียม
อย่างมีประสิทธิภาพ   

อุปกรณ์และวิธีการ 
 วางแผนการทดลองแบบ  Randomized  Complete  Block  Design ประกอบด้วย 7วิธีการ 3 ซ้้า  
และใช้ค่าการระเหยจากถาดวัดการระเหยท่ีวัดได้จ้านวน 7 วัน ในการค้านวณปริมาณน้้า (ET =  K/p  x E)  
ให้น้้าแก่พืชจะให้ทุกวัน 7 วันครั้ง   ตามข้อก้าหนดโดยใช้ค่า  K/p  ตามวิธีการทดลอง  ในกรณีท่ีมีฝนตกให้เอา
ปริมาณน้้าฝนหักออกจากปริมาณน้้าชลประทาน  และท้าการสุ่มตรวจวัดความช้ืนของดินในแต่ละวิธีการก่อน
และหลังให้น้้าชลประทานสัปดาห์ละ 1  ครั้ง โดยปลูกในแปลงทดลองขนาด  1.5  x 8  เมตร ปลูกกลีบ
กระเทียมด้วยระยะ 10x10 เซนติเมตร ประกอบด้วย 7 วิธีการดังนี้   
  วิธีการท่ี  1  ใช้ค่า  K/p = 0.2 
  วิธีการท่ี  2  ใช้ค่า  K/p = 0.4 
  วิธีการท่ี  3  ใช้ค่า  K/p = 0.6 
  วิธีการท่ี  4  ใช้ค่า  K/p = 0.8 
  วิธีการท่ี  5  ใช้ค่า  K/p = 1.0 
  วิธีการท่ี  6  ใช้ค่า  K/p = 1.2 
  วิธีการท่ี  7  ใช้ค่า  K/p = 1.4 
 ท้าการสุ่มตรวจวัดความช้ืนของดินในแต่ละวิธีการก่อนและหลังให้น้้าชลประทานสัปดาห์ละ  1  ครั้ง 
โดยมีการสุ่มวัดความสูงของต้น  จ้านวนใบ  ความกว้างของใบ  ความกว้างของหัว และน้้าหนักผลผลิตต่อต้น  
แปลงละ  10 ตัวอย่าง  ตรวจนับจ้านวนต้นและน้้าหนักผลผลิตต่อพื้นท่ี 1 ตารางเมตร  แปลงละ  1  จุด   
 การวิเคราะห์ข้อมูล  น้าข้อมูลท่ีได้จากการความแปรปรวน (ANOVA)  หาค่า  F-test  ในกรณีท่ีข้อมูล
มีความแตกต่างกันทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมั่น  95  เปอร์เซ็นต์  น้าข้อมูลมาเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉล่ียในแต่ละวิธีการ  โดยวิธีของ  Duncan,s Multiple-Range  Test (DMRT)    
 

ผลการทดลอง 
  การทดลองหาปริมาณน้้าใช้ท่ีเหมาะสมของกระเทียมพันธุ์พื้นเมือง  ปีท่ี 1 ท่ีสถานีทดลองการ
ใช้น้้าชลประทานท่ี 1 (แม่แตง) อ.สันมหาพน จ.เชียงใหม่  วางแผนการทดลองแบบ Randomized  
Complete  Block  Design ประกอบด้วย 7 วิธีการ 3 ซ้้า  วิธีการท่ี1ถึง7 ใช้ค่า  K/p = 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 
1.0, 1.2 และ 1.4 ตามล้าดับ  ค้านวณปริมาณการให้น้้าโดยใช้ค่าการระเหยจากถาดวัดการระเหยท่ีวัดได้รวม
จ้านวน 7 วัน x ค่า K/p ในแต่ละวิธีการ x ขนาดพื้นท่ี 12 ตารางเมตร  ให้น้้าแก่พืชจะให้ทุกวัน 7 วัน  ปลูกใน
แปลงทดลองขนาด 1.5 x 8  เมตร ปลูกกลีบกระเทียมด้วยระยะ 10 x 10 เซนติเมตร ซึ่งเริ่มด้าเนินการต้ังแต่
วันท่ี  6  ธันวาคม  2560 เก็บเกี่ยวผลผลิตวันท่ี  31 มีนาคม 2561 รวมอายุกระเทียม 115 วัน พบว่า   
  องค์ประกอบผลผลิตกระเทียมพันธุ์พื้นเมือง   วิธีการท่ี 7 กระเทียมพันธุ์พื้นเมืองมีความสูง
ของต้นเฉล่ียสูงท่ีสุด 41.18 เซนติเมตร วิธีการท่ี 5  มีจ้านวนใบ มีจ้านวนใบต่อต้นเฉล่ียมากท่ีสุด 8.0 ใบ   
วิธีการท่ี 7 เส้นผ่าศูนย์กลางหัวกระเทียม (ขนาดของหัวกระเทียม) เฉล่ียมากท่ีสุด 3.76 เซนติเมตร วิธีการท่ี 6 
มีน้้าหนักสดต่อหัวเฉล่ียมากท่ีสุด  32.27  กรัม   วิธีการท่ี 5  มีจ้านวนต้นกระเทียมต่อพื้นท่ีตัวอย่าง             
(1 ตารางเมตร) เฉล่ียมากท่ีสุด 133 ต้น   วิธีการท่ี 7 กระเทียมพันธุ์พื้นเมือง มีน้้าหนักผลผลิตต่อพื้นท่ีตัวอย่าง 
(1 ตารางเมตร) เฉล่ียมากท่ีสุด 2.45 กิโลกรัม หรือ 3,914.67 กิโลกรัมต่อไร่  ลองลงมาคือ วิธีการท่ี 5 ท่ีมี
น้้าหนักผลผลิตต่อพื้นท่ีตัวอย่าง (1 ตารางเมตร) น้้าหนักผลผลิต 2.36 กิโลกรัม หรือ 3,776 กิโลกรัมต่อไร่  
เฉล่ียมีน้้าหนักกระเทียมแห้งต่อพื้นท่ีตัวอย่าง (1 ตารางเมตร โดยตากผ่ึงในท่ีร่ม 60 วัน )เฉล่ียมากท่ีสุด 1,160 
กรัม หรือ1,856.00 กิโลกรัมต่อไร่ วิธีการท่ี 6 และ7 มีจ้านวนหัวกระเทียมแห้งฝ่อต่อพื้นท่ี  1  ตารางเมตร 
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(โดยตากผ่ึงในท่ีร่ม 60 วัน) เฉล่ียมากท่ีสุด 3.33 ต้น   วิธีการท่ี 5  มีน้้าหนักกลีบดี (น้าหัวกระเทียมแห้งจ้านวน 
10 หัวที่ตากผ่ึงในท่ีร่ม 60 วันแกะกลีบ หน่วยเป็นกรัม กลีบสามารถน้าไปปลูกท้าพันธุ์ขยายได้ต่อไป) เฉล่ียสูง
ท่ีสุด  14.88  กรัม  
  ปริมาณการใช้น้้าชลประทานน้้าตลอดการปลูก  115  วัน กระเทียมพันธุ์พื้นเมืองได้รับน้้า
ชลประทานน้้าท้ังส้ินในวิธีการท่ี1 ถึง วิธีการท่ี7 ดังนี้   ปริมาณน้้าท่ีกระเทียมได้รับท้ังส้ิน 189.50, 246.75, 
303.91, 361.08 418.66 ,475.58 และ 533.16  มิลลิเมตร (มิลลิเมตร ต่อ 12 ตารางเมตร) หรือ ปริมาณน้้าท่ี
กระเทียมได้รับท้ังส้ิน 303.20, 394.80 , 486.27, 577.73, 669.87, 760.93 และ 853.07 (ลูกบาศก์เมตร/ไร่) 
ตามล้าดับวิธีการ   และเมื่อพิจารณาด้านประสิทธิภาพการใช้น้้า (Ey)  พบว่า  วิธีการท่ี 5 (K/p = 1.0)  
กระเทียมพันธุ์พื้นเมืองมีประสิทธิภาพการใช้น้้าสูงท่ีสุดซึ่งกระเทียมพันธุ์พื้นเมืองให้ผลผลิต 5.64  กิโลกรัม/
ลูกบาศก์เมตร ซึ่งให้น้้าหนักผลผลิตกิโลกรัมต่อไร่มากท่ีสุดเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราส่วนระหว่างปริมาณ
น้้าหนักของผลผลิต (กิโลกรัมต่อไร่) ต่อ ปริมาณน้้าชลประทาน (ลูกบาศก์เมตรต่อไร่) กับวิธีการอื่นๆท่ีให้ผล
ผลิตมากท่ีสุด  
  จะเห็นว่าวิธีการท่ี 6 (K/p = 1.2)  และ 7 (K/p = 1.4) จะได้รับน้้าเพิ่มมากขึ้น  แต่ก็ไม่ได้ท้า
ให้น้้าหนักผลผลิตและประสิทธิภาพการใช้น้้าเพิ่มข้ึน  ดังนั้นวิธีการท่ี 5 (K/p = 1.0)  จึงเป็นวิธีการท่ีเหมาะสม
ท่ีสุด  เมื่อพิจารณาจากผลการวิเคราะห์ทางสถิติ  ดังนั้นระดับ  K/p = 1.0  เป็นการใช้น้้าอย่างมีประสิทธิภาพ
ในการเพาะปลูกกระเทียมพันธุ์พื้นเมืองในการทดลองครั้งนี้   
 

ตารางท่ี 1  สรุปผลการทดลองหาปริมาณน้้าใช้ท่ีเหมาะสมของกระเทียมพันธุ์พื้นเมือง  ปีท่ี 1 
 

รายการ 

วิธีการ 

1 2 3 4 5 6 7 การวิเคราะห์
ผลทางสถิติ 

K/p = 0.2 K/p = 0.4 K/p = 0.6 K/p = 0.8 K/p =1.0 K/p = 1.2 K/p =1.4 

1.ความสูงของต้น (ซม.) 30.58CD 28.80D 34.02CD 37.03AB 35.86ABC 37.26AB 41.18A ** 

2.จ้านวนใบต่อต้น (ใบ) 7.2 7.3 7.67 7.9 8 7.83 7.93 NS 

3.เส้นผ่านศูนย์กลางหัว 
กระเทียม  (ซม.) 

3.18 3.08 3.44 3.54 3.54 3.6 3.76 NS 

4.น้้าหนักสดต่อหัวกระเทียม 
(กรัม) 

20.08 20.65 25.15 28.59 29.34 28.51 33.73 NS 

5.จ้านวนต้นต่อพื้นที่ 1 ตรม. 
(ต้น) 

105.33 108.33 112.33 117.66 133 124.66 121.66 NS 

6.น้้าหนักผลผลิตต่อพื้นที่
ตัวอย่าง 1ตรม. (กิโลกรัม) 

1.10C 1.24C 1.53BC 1.92AB 2.36A 2.13AB 2.44A ** 

7.น้้าหนักผลผลิตต่อไร่
(กิโลกรัม) 

1,760C 1,984C 2,448BC 3,072AB 3,776A 3,413B 3914A ** 

8.น้้าหนักกระเทียมแห้งต่อ
พื้นที่ตัวอย่าง 1 ตรม.( โดย
ตากผึ่งในที่ร่ม 60 วัน) 

655.33C 677.33C 844.00BC 960.00AB 1,160A 1,047.33AB 1126A ** 

9.จ้านวนหัวกระเทียมแห้ง
ฝ่อต่อพื้นที่  1  ตารางเมตร 
(โดยตากผึ่งในที่ร่ม 60 วัน) 

- - - - 1.33 3.33 3.33 NS 
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ตารางที่ 1  (ต่อ) 
 

รายการ 

วิธีการ 

1 2 3 4 5 6 7 การวิเคราะห์
ผลทางสถิติ 

K/p = 0.2 K/p = 0.4 K/p = 0.6 K/p = 0.8 K/p =1.0 K/p = 1.2 K/p =1.4 

10.น้้าหนักกลีบดี  9.58C 10.38C 11.35BC 11.90BC 14.88A 13.09AB 13.31AB ** 

11. ปริมาณน้้าที่กระเทียม
ได้รับทั้งสิ้น (มม.ต่อ 12 
ตารางเมตร) 

189.50 246.75 303.91 361.08 418.66 475.58 533.16   

12. ปริมาณน้้าที่กระเทียม
ได้รับทั้งสิ้น (ลูกบาศก์เมตร/
ไร่) 

303.2 394.8 486.27 577.73 669.87 760.93 853.07   

13. ประสิทธิภาพการใช้น้้า 
(Ey)  (กก./ลบ.ม.) 

- - - 5.32 5.64 4.49 4.59   

         

 
หมายเหตุ *   มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส้าคัญย่ิงที่ระดับความเชื่อมั่น  95% 
  **  มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส้าคัญย่ิงที่ระดับความเชื่อมั่น  99% 
  NS ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติตัวอักษรเหมือนกันแสดงว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติโดยวิธีของ  DMRT 
   

วิจารณ์ผลการวิจัย 
  การทดลองหาปริมาณน้้าใช้ท่ีเหมาะสมของกระเทียมพันธุ์พื้นเมือง ปีท่ี 1 ได้ก้าหนดวิธีการให้
น้้า 7  วิธีการ  คือ  วิธีการท่ี  1  K/p = 0.2 , วิธีการท่ี 2  K/p = 0.4 , วิธีการท่ี  3  K/p = 0.6 , วิธีการท่ี 4  
K/p = 0.8 , วิธีการท่ี 5  K/p = 1.0 , วิธีการท่ี 6  K/p = 1.2  และ วิธีการท่ี 7  K/p = 1.4  ผลการทดลอง
พบว่า  วิธีการท่ี 5  เป็นปริมาณน้้าใช้ท่ีเหมาะสมของกระเทียมพันธุ์พื้นเมือง ใช้ค่า  K/p  เท่ากับ  1.0  ตลอด
ฤดูปลูกกระเทียมพันธุ์พื้นเมืองได้รับน้้าท้ังส้ิน  418.66  มิลลิเมตรต่อ 12 ตารางเมตร หรือ 669.87 ลูกบาศก์
เมตรต่อไร่  ให้น้้าหนักผลผลิต 2.36 กิโลกรัม (3 ,776 กิโลกรัมต่อไร่) ดังแสดงภาพท่ี2 โดยมีความสูงของต้น  
35.86  เซนติเมตร จ้านวนใบต่อต้น 8.00  ใบ  เส้นผ่านศูนย์กลางหัวกระเทียม 3.54 เซนติเมตร น้้าหนักสดต่อ
หัวกระเทียม 29.34 กรัม ประสิทธิภาพการใช้น้้า (Ey) สูงท่ีสุด  5.64  กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  ซึ่งการให้น้้า
ในปริมาณท่ีมากขึ้นท่ีระดับ K/p = 1.0,  K/p = 1.2  และ  K/p = 1.4  ให้ผลผลิตไม่แตกต่างกันทางสถิติ จาก
การทดลองในครั้งนี้พบว่า  การให้น้้าในปริมาณท่ีมากขึ้นการเจริญเติบโตและผลผลิตจะเพิ่มขึ้น  จนถึงจุดๆ  
หนึ่งท่ีให้น้้าเพิ่มข้ึนแล้วการเจริญเติบโตและผลผลิตจะลดลง  ท่ีท้าการทดลองให้น้้าแก่พืชในปริมาณต่างๆ  กัน
แล้ววัดผลผลิตท่ีได้  ปรากฏว่าพืชเกือบทุกชนิดผลผลิตจะเพิ่มข้ึนเมื่อให้น้้ามากขึ้นจนกระท่ังถึงระดับหนึ่งเมื่อให้
น้้าเพิ่มข้ึนแล้วท้าให้ผลผลิตลดลง  เขาจึงใช้ค่าปริมาณน้้าท่ีจุดซึ่งเริ่มมีการเปล่ียนแปลงผลผลิตจากเพิ่มขึ้นเป็น
ลดลงนั้นเป็นค่าการใช้น้้าของพืช (วิบูลย์, 2526 )  ซึ่งในการทดลองครั้งนี้  วิธีการท่ี 5  ใช้ค่า K/p  =  1.0  
กระเทียมพันธุ์พื้นเมืองมีประสิทธิภาพการใช้น้้าสูงกว่าและประหยัดกว่าวิธีการท่ี 6 และ 7 ท่ีใช้ค่า K/p =1.2 
และ  1.4  ซึ่งไม่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตดีท่ีไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ             
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ภาพที ่ 1  แผนภูมิแท่งและกราฟแสดงการเปรียบเทียบน้้าหนักผลผลิตกับปริมาณน้้าท่ีได้รับของกระเทียมพันธุ์ 
   พื้นเมือง ปีท่ี 1 
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รูปภาพในระหว่างการด าเนินการทดลอง 
ชุดรูปภาพท่ี 1  การวางผังแปลงทดลองเตรียมการท้าแปลงทดลองและให้น้้าเตรียมแปลงก่อนปลูก 

 

     
 

ภาพผนวกที่2 เตรียมกลีบเมล็ดพันธุ์กระเทียม และทดสอบอัตราความงอกของกลีบเมล็ดพันธุ์ 

    
 

ภาพผนวกที่ 3  ปลูกกระเทียมปลูกกลีบกระเทียมด้วยระยะ 10x10 เซนติเมตร  

       
ภาพผนวกที่ 4 วัดองค์ประกอบผลผลิตและบันทึก 
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ชุดรูปภาพที่ 5 ตวงวัดปริมาณน้้าท่ีจะส่งให้แก่กระเทียม การให้น้้ากระเทียมรดโดยวิธีการรดผ่านสายยาง 
 

     
ชุดรูปภาพที่ 6  ท้าการก้าจัดวัชพืชโดยใช้แรงงานคนในการถอน  และจอบถาก 
 

     
 

ชุดรูปภาพที่ 7  กระเทียมอายุ 90 วัน 
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ชุดรูปภาพที่ 8  กระเทียมอายุ 115  วัน  พร้อมเก็บเกี่ยวการเก็บเกี่ยว        
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ชุดรูปภาพที่ 9  ช่ังน้้าหนักของต้นตัวอย่าง  วัดขนาดหัว  ความสูงก่อนเก็บเกี่ยว และแสดงตัวแทนของแต่ละ
           วิธีการ 
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