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                                                         บทคัดย่อ 
                  

                       การทดลองหาปริมาณน  าใช้ท่ีเหมาะสมของกระชายด า ปีท่ี 1  ท่ีสถานีทดลองการใช้น  า
ชลประทาน ท่ี 5 ( แม่กลองใหญ่ )  อ าเภอก าแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  เริ่มด าเนินการทดลองเมื่อวันท่ี  1 
เมษายน 2558  ถึง วันท่ี 7 มกราคม 2559  รวมอายุทั งสิ น  281 วัน ใช้แผนการทดลองแบบ  Randomized  
Complete  Block  Design  ประกอบด้วย  6  วิธีการ  4  ซ  า  โดยวิธีการท่ี 1– 6 ใช้ค่า  K/

p (ET/E) = 0.30, 
0.50, 0.70, 0.90, 1.10 และ 1.30  ให้น  าด้วยปริมาณทั งสิ น  1,196.15, 1,215.50, 1,234.86, 1,254.22, 
1,272.70 และ 1,292.94 มม. หรือ 4.90, 4.98, 5.06, 5.14, 5.22 และ 5.30 มม./วัน  ผลของการทดลอง
ปรากฏว่า วิธีการท่ี 2 ซึ่งให้น  าด้วยปริมาณทั งสิ น 1,215.50 มม. หรือ 4.98 มม./วัน ให้ผลดีท่ีสุด โดยมีความสูง
ของต้น 52.50 ซม. ความกว้างทรงพุ่ม 70.53 ซม. ความยาวของใบ 28.44 ซม. ความกว้างของใบ 12.66 ซม. 
จ านวนต้นต่อกอ 32.00 ต้น จ านวนต้นท่ีตาย 0.75 ต้น น  าหนักสดของแง่ง (เหง้า) 182.19 กรัม. และยังพบว่า
กระชายด ามีการเจริญเติบโตทางล าต้นและผลผลิตเพิ่มขึ นตามปริมาณน  าท่ีส่งให้แก่กระชายด าจนถึงท่ีระดับค่า
สัมประสิทธิ์ของถาดวัดการระเหยเบ็ดเสร็จท่ี 0.50 ซึ่งให้การเจริญเติบโตทางล าต้นและผลผลิตดีท่ีสุด และเมื่อ
เพิ่มระดับการให้น  าไปจนถึงท่ีระดับ 1.30 พบว่าการเจริญเติบโตทางล าต้นและผลผลิตของกระชายด าจะลดลง. 
ดังนั น วิธีการท่ี 2 จึงเป็นปริมาณน  าใช้ท่ีเหมาะสมของกระชายด าในการทดลองครั งนี . 
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                                                        Abstract 
 

                        A Trial on the suitable water requirement for Kaempferia parviflora was  
conducted at Irrigation water Management Experiment station. 5 (Mae Klong Yai)  
Kamphaengsaen  District.  NaKronpratom Province.  A  trial  started  from  April 1st, 2015  to  
January 7th, 2016  which  is 281 days in total.  The  experiment  plan  was  Randomized  
Complete  Block  Design which comprised 6 treatments and 4 replications. Treatments 1-6 
by the value of K/

p(ET/E) are 0.30, 0.50, 0.70, 0.90, 1.10 and 1.30 Respectively and the total 
amount of water from T1  to T6 are 1,193.41, 1,210.95, 1,228.49, 1,235.33, 1,263.57 and 
1,281.11 mm. or  4.89, 4.96, 5.03, 5.06, 5.18  and 5.25 mm./day. Purple variety is used in this 
trial and T2 which received amount of water 1,210.95 mm. or 4.96 mm/day has shown the 
best result with plant height 52.50 cm. the width of canopy 70.53 cm. the length of leave 
28.44 cm. the width of leave 12.66 cm. the number of plants per hill 32.01 plants, the 
number of dead plants 0.75 plants, fresh weigh of rhizome 182.19 gm. And the same time, 
the vegetative and reproductive  growth will increase according to the amount of water antil 
to the K/

p value 0.50 which gave the best result after that the vegetative and reproductive 
growth will decrease when the amount of water was given by the K/

p value come up to 1.30. 
So in this trial, T2 is the suitable water requirement for Kaempferia parviflora. 
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        ค้าน้า 
       
                                  กระชายด้า จัดว่าเป็นพืชสมุนไพรท่ีได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง ทั งผู้บริโภคและ
วงการแพทย์แผนไทย เพราะเช่ือว่ามีสรรพคุณทางยา ใช้เป็นยาบ ารุงก าลัง บ ารุงหัวใจ  แก้ใจส่ัน ลดอาการปวด
เมื่อย เหนื่อยล้า ปวดข้อ ปวดหลัง เนื่องจากการท างาน ท าให้โลหิตหมุนเวียนดีขึ น ผิวพรรณผุดผ่องสดใส เพิ่ม
ฮอร์โมนบ ารุงก าลังทางเพศ เป็นยาสมุนไพรอายุวัฒนะชั นหนึ่งของไทยมาแต่โบราณ สามารถรักษาโรคต่างๆได้
เกือบ 100 ชนิด เรียกว่ารักษาโรคได้ครอบจักรวาล และสามารถต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้มากมาย จึงได้
ฉายาว่าโสมไทย (OZEN HERB FOR MEN, ม.ป.ป.)  

                            ปัจจุบันน  าชลประทานเพื่อใช้ในการท าการเกษตรมีจ ากัด  ไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ของเกษตรกร จนเกิดปัญหาการขาดแคลนน  าในฤดูแล้ง แม้ฤดูฝนในบางพื นท่ีก็ยังมีการขาดแคลนน  า ในการท า
การวิจัยยังไม่มีหน่วยงานใดทดลองหาปริมาณน  าใช้ของกระชายด าเลย  การให้น  าอย่างเพียงพอจะเป็นทางหนึ่ง
ท่ีช่วยให้พืชเติบโตได้ (สุเทพ  และ เคนซากุ, 2521) ปกติแล้วในการปลูกพืช พืชจะให้ผลผลิตท่ีสูงเมื่อมีการให้
น  าท่ีเพียงพอต่อการใช้น  าของพืช (Murty and  V.V.N, 1985)  ซึ่งปริมาณการใช้น  าของพืชจะขึ นอยู่กับชนิด
ของพืช  ชนิดของดิน และสภาพภูมิกาศ  ดังนั นในการเพาะปลูกพืชถ้าต้องการให้ได้ผลผลิตท่ีสูง ต้องมีการให้
น  าอย่างเพียงพอและเหมาะสม  ( Missra R.D. and  M. Ahmed, 1987)  ถ้าได้ทราบปริมาณน  าท่ีเพียงพอต่อ 
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   การเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตท่ีดี  ก็จะช่วยลดปริมาณน  าท่ีเราให้มากเกินพอ  หรือสิ นเปลืองไปโดยไม่เกิด                                                              
ประโยชน์ นอกจากนี ยังเป็นข้อมูลส าหรับการจัดสรรน  าให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกกระชายด า เพื่อให้การใช้น  า
ชลประทานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด และเพื่อให้ทราบถึงปริมาณน  าใช้ท่ีเหมาะสมท่ี
จะต้องส่งให้แก่กระชายด าให้เพียงพอต่อการเจริญเติบโต การสร้างผลผลิตของกระชายด าท่ีดีตลอดฤดูกาล
เพาะปลูก 
       
                                                   อุปกรณ์และวิธีการ 
 
 

                 อุปกรณ์  หัว (เหง้า, แง่ง) กระชายด า พันธ์สีม่วงเข้ม เสาปูน  ตาข่ายพรางแสงแดด ลวด ปุ๋ยคอก 
ฟางข้าว ปูนขาว สารอินทรีย์  สารเคมี  บัวรดน  าพร้อมท่ีตวงปริมาตรน  า ถังน  า เครื่องมือการเกษตร แฟ้ม
เอกสารแผนการทดลอง  ตารางกรอกข้อมูลสถิติต่างๆ ป้ายและเครื่องหมายต่างๆ  เครื่องมืออุตุนิยมวิทยา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

             วิธีการ วางแผนการทดลองแบบ  Randomized  Complete  Block  Design  ประกอบด้วย  6 
วิธีการ 4 ซ  า   โดยปลูกในแปลงทดลองขนาด  1.2 x 8  เมตร  แปลงสูง 20 เซนติเมตร ใช้ระยะปลูก 30 x 30 
เซนติเมตร ปลูก 4 แถวๆ ละ 25 ต้น เก็บตัวอย่าง 8 ต้น โดยใช้ค่า K/

p (ET/E) คูณด้วยค่าการระเหย  ตาม
ข้อก าหนดดังนี  คือ 
 

              วิธีการท่ี  1   ให้น  าโดยใช้ค่า  K/
p (ET/E)  เท่ากับ  0.30 

              วิธีการท่ี  2   ให้น  าโดยใช้ค่า  K/
p (ET/E)  เท่ากับ  0.50                                                                                               

                                 วิธีการท่ี  3   ให้น  าโดยใช้ค่า  K/
p  (ET/E)  เท่ากับ  0.70   

              วิธีการท่ี  4   ให้น  าโดยใช้ค่า  K/
p  (ET/E)  เท่ากับ  0.90   

              วิธีการท่ี  5   ให้น  าโดยใช้ค่า  K/
p  (ET/E)  เท่ากับ  1.10     

              วิธีการท่ี  6   ให้น  าโดยใช้ค่า  K/
p  (ET/E)  เท่ากับ  1.30   

 

       ในกรณีท่ีมีฝนตกให้เอาปริมาณน  าฝนหักออกจากปริมาณน  าชลประทานก่อนส่งน  าทุกครั ง และท า
การตรวจวัดความชื นในดินก่อนส่งน  าและหลังส่งน  าทุก 3 วัน                                             
                                                                                                                                
 

                                                      ผลการทดลอง 
  

                        การทดลองหาปริมาณน  าใช้ท่ีเหมาะสมของกระชายด า ปีท่ี 1   ท่ีสถานีทดลองการใช้น  า
ชลประทานท่ี 5 ( แม่กลองใหญ่ )  อ.ก าแพงแสน  จ.นครปฐม  ซึ่งเริ่มด าเนินการตั งแต่วันท่ี 1 เมษายน 2558  
ถึง วันท่ี 7 มกราคม  2559  รวมอายุ 281 วัน  วางแผนการทดลองแบบ Randomized  Complete  Block  
Design  ประกอบด้วย  6  วิธีการ  4  ซ  า  โดยวิธีการท่ี 1 ให้น  าโดยใช้ค่า  K/

p (ET/E) = 0.30 ได้รับน  าตลอด
การทดลอง   1,193.41 มิลลิเมตร เฉล่ีย 4.89 มิลลิเมตร/วัน. วิธีการท่ี 2 ให้น  าโดยใช้ค่า  K/

p (ET/E) = 0.50 
ได้รับน  าตลอดการทดลอง 1,210.95 มิลลิเมตร เฉล่ีย 4.96 มิลลิเมตร/วัน. วิธีการท่ี 3 ให้น  าโดยใช้ค่า  K/

p 

(ET/E) = 0.70  ได้รับน  าตลอดการทดลอง 1,228.49 มิลลิเมตร เฉล่ีย 5.03 มิลลิเมตร/วัน. วิธีการท่ี 4 ให้น  า
โดยใช้ค่า  K/

p (ET/E) = 0.90  ได้รับน  าตลอดการทดลอง 1,235.33 มิลลิเมตร เฉล่ีย 5.06 มิลลิเมตร/วัน.
วิธีการท่ี 5  ให้น  าโดยใช้ค่า  K/

p (ET/E) = 1.10  ได้รับน  าตลอดการทดลอง 1,263.57 มิลลิเมตร เฉล่ีย 5.18 
มิลลิเมตร/วัน. วิธีการท่ี 6 ให้น  าโดยใช้ค่า  K/

p (ET/E) = 1.30  ได้รับน  าตลอดการทดลอง 1,281.11 มิลลิเมตร 
เฉล่ีย 5.25 มิลลิเมตร/วัน. นั น มีการเก็บข้อมูลการเจริญเติบโต และผลผลิตของกระชายด า ได้แก่ ความสูงของ 
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ต้น ความกว้างทรงพุ่ม ความยาวของใบ ความกว้างของใบ จ านวนต้นต่อกอ จ านวนต้นท่ีตาย และน  าหนักสด
ของแง่ง  (เหง้า)  สรุปได้ดังต่อไปนี  
 

                       ความสูงของต้น พบว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง โดยมีความสูงของต้น
เฉล่ียดังนี  วิธีการท่ี 1 เท่ากับ 49.88 เซนติเมตร, วิธีการท่ี 2 เท่ากับ 52.50 เซนติเมตร, วิธีการท่ี 3 เท่ากับ 
46.57 เซนติเมตร, วิธีการท่ี 4 เท่ากับ 49.54 เซนติเมตร, วิธีการท่ี 5 เท่ากับ 46.31 เซนติเมตร และ วิธีการท่ี 
6 เท่ากับ 44.77 เซนติเมตร ซึ่งวิธีการท่ี 2 มีความสูงของต้นเฉล่ียสูงท่ีสุด ผลวิเคราะห์ทางสถิติ วิธีการท่ี 2 ไม่
แตกต่างกับวิธีการท่ี 1 และ 4 แต่แตกต่างกับวิธีการท่ี 3, 5 และ 6  

 

                       ความกว้างทรงพุ่มของต้น พบว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง โดยมีความ
กว้างทรงพุ่มของต้นเฉล่ียดังนี  วิธีการท่ี 1 เท่ากับ 64.69 เซนติเมตร, วิธีการท่ี 2 เท่ากับ 70.53 เซนติเมตร, 
วิธีการท่ี 3 เท่ากับ 68.25 เซนติเมตร, วิธีการท่ี 4 เท่ากับ 67.60 เซนติเมตร, วิธีการท่ี 5 เท่ากับ 62.44 
เซนติเมตร และ วิธีการท่ี 6 เท่ากับ 58.32 เซนติเมตร ซึ่งวิธีการท่ี 2 มีความกว้างทรงพุ่มของต้นเฉล่ียสูงท่ีสุด 
วิธีการท่ี 2 ไม่แตกต่างกับวิธีการท่ี 1, 3 และ 4  แต่แตกต่างกับวิธีการท่ี 5 และ 6 
 
 

                       ความยาวของใบ พบว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ โดยมีความยาวของใบ
เฉล่ียดังนี  วิธีการท่ี 1 เท่ากับ 27.69 เซนติเมตร, วิธีการท่ี 2 เท่ากับ 28.44 เซนติเมตร, วิธีการท่ี 3 เท่ากับ 
27.66 เซนติเมตร, วิธีการท่ี 4 เท่ากับ 26.76 เซนติเมตร, วิธีการท่ี 5 เท่ากับ 26.10 เซนติเมตร และ วิธีการท่ี 
6 เท่ากับ 26.72 เซนติเมตร ซึ่งวิธีการท่ี 2 มีความยาวของใบเฉล่ียสูงท่ีสุด  วิธีการท่ี 2 ไม่แตกต่างกับวิธีการท่ี 
1 และ 3 แต่แตกต่างกับวิธีการท่ี 4, 5 และ 6 
 

                       ความกว้างของใบ พบว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ โดยมีความกว้างของ
ใบเฉล่ียดังนี  วิธีการท่ี 1 เท่ากับ 11.75 เซนติเมตร, วิธีการท่ี 2 เท่ากับ 12.66 เซนติเมตร, วิธีการท่ี 3 เท่ากับ 
12.10 เซนติเมตร, วิธีการท่ี 4 เท่ากับ 12.04 เซนติเมตร, วิธีการท่ี 5 เท่ากับ 11.66 เซนติเมตร และ วิธีการท่ี 
6 เท่ากับ 11.29 เซนติเมตร ซึ่งวิธีการท่ี 2 มีความกว้างของใบเฉล่ียสูงท่ีสุด วิธีการท่ี 2 ไม่แตกต่างกับวิธีการท่ี 
3 และ 4 แต่แตกต่างกับวิธีการท่ี 1, 5 และ 6 
 

                      จ านวนต้นต่อกอ  พบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยมีจ านวนต้นต่อกอเฉล่ียดังนี  
วิธีการท่ี 1 เท่ากับ 29.85 ต้น, วิธีการท่ี 2 เท่ากับ 32.01 ต้น, วิธีการท่ี 3 เท่ากับ 29.52 ต้น, วิธีการท่ี 4 
เท่ากับ 26.45 ต้น, วิธีการท่ี 5 เท่ากับ 29.21 ต้น และ วิธีการท่ี 6 เท่ากับ 25.00 ต้น  
                                                                                                   

                        จ านวนต้นกระชายด าท่ีตาย  พบว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง โดยมี
จ านวนต้นกระชายด าท่ีตายเฉล่ียดังนี  วิธีการท่ี 1 เท่ากับ 1.25 ต้น, วิธีการท่ี 2 เท่ากับ 0.75 ต้น, วิธีการท่ี 3 
เท่ากับ 1.00 ต้น, วิธีการท่ี 4 เท่ากับ 1.50 ต้น, วิธีการท่ี 5 เท่ากับ 1.75 ต้น และ วิธีการท่ี 6 เท่ากับ 2.50 ต้น 
ซึ่งวิธีการท่ี 6 มีจ านวนต้นท่ีตายเฉล่ียสูงท่ีสุด วิธีการท่ี 6 ไม่แตกต่างกับวิธีการท่ี 5 แต่แตกต่างกับวิธีการท่ี 1, 
2, 3 3 และ 4 
                        น  าหนักสดของแง่ง (เหง้า)  พบว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง โดยมี
น  าหนักสดของแง่ง (เหง้า) เฉล่ียดังนี  วิธีการท่ี 1 เท่ากับ 160.87 กรัม, วิธีการท่ี 2 เท่ากับ 182.19 กรัม, วิธีการ
ท่ี 3 เท่ากับ 155.18 กรัม, วิธีการท่ี 4 เท่ากับ 132.50 กรัม, วิธีการท่ี 5 เท่ากับ 121.56 กรัม และ วิธีการท่ี 6 
เท่ากับ 117.28 กรัม ซึ่งวิธีการท่ี 2 มีน  าหนักสดของแง่ง (เหง้า) เฉล่ียสูงท่ีสุด วิธีการท่ี 2 ไม่แตกต่างกับวิธีการ
ท่ี 1 และ 3 แต่แตกต่างกับวิธีการท่ี 4, 5 และ 6                                                                                                                                                                                                                                             
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                                                         ข้อวิจารณ์ 
 

                    ในการทดลองครั งนี เป็นการทดลองต่อเนื่องจากการทดลองในถัง Lysimeter จะท าการ
ทดลองลงในแปลงทดลองจะได้ค่าการใช้น  าของกระชายด าท่ีได้จากธรรมชาติจริงๆ และต้องการให้การปลูก
กระชายด า ปลูกในเวลาเดียวกับเกษตรกรในภูมิภาคนี  ซึ่งเกษตรกรจะปลูกในเดือ นเมษายน จะได้
สภาพแวดล้อมในเรื่องของ ดิน น  า ลม อุณหภูมิเดียวกัน ค่าการใช้น  าก็จะถูกต้องแม่นย ามากขึ น  แต่เผอิญปีนี 
เกิดวิกฤตไปทุกท่ีในโลกใบนี  อากาศ ฤดูกาลเปล่ียนแปลง เกิดวิกฤติในเรื่องน  าขาดแคลน ซึ่งเป็นปัจจัยหลักท่ี
ส าคัญในการท าการวิจัยในครั งนี   ส่งผลกระทบถึงแผนการทดลองในครั งนี ด้วย  ท าให้การทดลองล่าช้า 
เนื่องจากกระชายด ามีอายุการเก็บเกี่ยวประมาณ 8-10 เดือน และการท่ีเก็บเกี่ยวกระชายด าในวันท่ี 7 มกราคม 
พ.ศ. 2559 เนื่องจากต้องการให้แง่ง (เหง้า, หัว) ของกระชายด ามีคุณภาพทางยาเพิ่มขึ น          
                                                                              
 

                                                       สรุปผลการทดลอง 
 

                    การทดลองหาปริมาณน  าใช้ท่ีเหมาะสมของกระชายด า ปีท่ี 1 ใช้กระชายด าพันธุ์สีม่วงเข้ม เป็น
ตัวแทนในการทดลอง ก าหนดการให้น  าโดยใช้ค่า K/

p (ET/E) 6 ระดับ ตั งแต่ 0.30 – 1.30 พบว่ากระชายด ามี
การเจริญเติบโตทางล าต้นและการสร้างผลผลิตของแง่ง (เหง้า)เพิ่มขึ นตามปริมาณน  าท่ีส่งให้แก่กระชายด า
จนถึงท่ีระดับค่าสัมประสิทธิ์ของถาดวัดการระเหยเบ็ดเสร็จ (K/

P หรือ ET/E) ท่ี 0.50  ซึ่งให้การเจริญเติบโตทาง
ล าต้นและผลผลิตดีท่ีสุด และเมื่อเพิ่มระดับการให้น  าไปจนถึงท่ีระดับ 1.30 พบว่าการเจริญเติบโตทางล าต้น
และการสร้างผลผลิตของกระชายด าลดลง  การเจริญเติบโตของพืช จะมีการตอบสนองท่ีไวต่อปริมาณน  าท่ีให้
และการขาดน  ามากกว่าปัจจัยอื่นๆในการปลูกพืช หรือน  าเป็นตัวก าหนดการเจริญเติบโตของพืชมากกว่าปัจจัย
อื่น และความชื นในดิน และการระเหยจากผิวดินยังเป็นตัวก าหนดการแพร่กระจายของพืชอีกด้วย จะเห็นได้ว่า
ต้นไม้ไม่สบายมีอาการผิดปกตินั น สาเหตุ 9 ใน 10 เป็นเพราะเรื่องน  า ไม่ว่าจะเป็นน  ามากเกินไปหรือน  าน้อย
เกินไป ดังนั นจึงกล่าวได้ว่า  ค่าการให้น  าท่ีเหมาะสมของกระชายด าคือค่าสัมประสิทธิ์ของถาดวัดการระเหย
เบ็ดเสร็จ (K/

P หรือ ET/E) ท่ี 0.50  ซึ่งจะท าให้การเจริญเติบโตและการสร้างผลผลิตของแง่ง (เหง้า) กระชายด า
สูง 
                     เนื่องจากในปีนี มีปัญหาวิกฤต ขาดแคลนน  า เพื่อไม่ให้กระทบกับผู้บริโภค กรมชลประทานจึง
งดการส่งน  าเข้าสถานีทดลองการใช้น  าชลประทานท่ี 5 (แม่กลองใหญ่) อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม  ซึ่งเป็นสถานี
ท่ีใช้ด าเนินการทดลองและเป็นช่วงท่ีจะเริ่มการทดลอง  ท าให้การทดลองต้องเล่ือนเวลาออกไปเพื่อให้ไม่เกิดผล 
กระทบหรือขาดน  าในช่วงการทดลอง  ปัจจุบันภูมิอากาศโลกเปล่ียนเปลงกว่าแต่ก่อน  ร้อนก็ร้อนมาก น  าก็น้อย                                                                                                                                
ลง หนาวก็หนาวมากขึ น ฝนตกปริมาณมาก ซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อการทดลองครั งนี   ดังนั นจึงควรทดลองซ  า
เพราะในปัจจุบันอุณหภูมิ ฝนฟ้าอากาศ  มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา  และกระชายด าไม่ชอบทั งอากาศท่ีร้อน
มากและน  ามาก  ผลท่ีได้จากการทดลองอาจจะมีการเปล่ียนแปลงได้เสมอ. 
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             ตารางท่ี 1   สรุปผลท่ีได้จากการทดลองหาปริมาณน  าใช้ท่ีเหมาะสมของกระชายด า ปีท่ี 1 
 

         รายการ วิธีการทดลอง ผลการ
วิเคราะห ์ T1 T2 T3 T4 T5 T6 

1. ความสูงของต้น       ซม. 49.88 52.50 46.57 49.54 46.31 44.79 ** 
2. ความกว้างทรงพุ่ม    ซม. 64.69 70.53 68.25 67.60 62.44 58.32 ** 
3. ความยาวของใบ      ซม. 27.69 28.44 27.66 26.76 26.10 26.72 * 
4. ความกว้างของใบ    ซม. 11.75 12.66 12.10 12.04 11.66 11.29 * 
5. จ านวนต้น/กอ        ต้น 29.85 32.01 29.52 26.45 29.24 25.00 NS 
6. จ านวนต้นท่ีตาย     ต้น 1.25 0.75 1.00 1.50 1.75 2.50 ** 
7. น  าหนักสดของแง่ง กรัม 160.87 182.19 155.18 132.50 121.56 117.28 ** 
8. ปริมาณน  าชลประทานท่ี    
ให้ตลอดการทดลอง มม. 

78.31 95.85 113.39 120.23 148.47 166.01  

9. ปริมาณน  าฝนท่ีได้รับ   
    ตลอดการทดลอง  มม. 

1,115.10 1,115.10 1,115.10 1,115.10 1,115.10 1,115.10  

10.ปริมาณน  าท่ีได้รับตลอด 
     การทดลอง         มม. 

1,193.41 1,210.95 1,228.49 1,235.33 1,263.57 1,281.11  
 
 

           หมายเหตุ     ns = ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
 

                               * = มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ 
 

                             ** = มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง 
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     มม., ซม.     
                                                                   

                          
 
 

           ภาพที่ 1    เปรียบเทียบปริมาณน  าท่ีให้กับความสูงของต้น   ความกว้างทรงพุ่ม   ความยาวของใบ  
           ความกว้างของใบ  จ านวนต้นต่อกอ  จ านวนต้นท่ีตาย  น  าหนักสดของแง่ง (เหง้า)  ในแต่ละวิธีการ 
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