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บทคัดย่อ 

 กำรศึกษำกำรให้น  ำชลประทำนแบบประหยัดแก่ปำล์มน  ำมันโดยใช้เทคนิค Partial Root-Zone Drying 
(PRD) ในช่วงอำยุหลังปลูก 15-27 เดือนเริ่มตั งแต่วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ 2558 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม 2559 ณ แปลง
ทดลองสถำนีทดลองกำรใช้น  ำชลประทำนท่ี 7 (ปัตตำนี) อ.เมือง จ.ยะลำ โดยวำงแผนกำรทดลองแบบ 
Randomized Complete Block Design (RCBD) มี 4 ซ  ำ 8 ส่ิงทดลอง ประกอบด้วย อำศัยน  ำฝนไม่ให้น  ำ
ชลประทำนเพิ่มเติม ให้น  ำชลประทำนท่ัวทรงพุ่มปำล์มน  ำมัน 120% ของปริมำณกำรระเหยของน  ำ ให้น  ำ
ชลประทำนโดยเทคนิค PRD 60, 80, 100, 120, 140 และ 160% ของปริมำณกำรระเหยของน  ำ (%E) โดยศึกษำ
เปรียบเทียบกำรเจริญเติบโตในด้ำนต่ำงๆ ทุก 3 เดือน 
 ผลกำรทดลองพบว่ำ จ ำนวนวันท่ีฝนตกตลอดกำรทดลอง 151 วัน รวมปริมำณน  ำฝน 1,695.1 มิลลิเมตร 
กำรให้น  ำชลประทำนท่ัวทรงพุ่ม 120%E มีพื นท่ีให้น  ำต่อครั ง 8 ตำรำงเมตรต่อต้น และให้น  ำชลประทำนโดย
เทคนิค PRD 60, 80, 100, 120, 140 และ 160%E มีพื นท่ีให้น  ำต่อครั ง 4 ตำรำงเมตรต่อต้น มีจ ำนวนกำรให้น  ำ
ชลประทำนตลอดกำรศึกษำ เท่ำกับ 32, 28, 29, 31, 32, 34 และ 36 ครั ง ปริมำณน  ำท่ีให้เท่ำกับ 1,132.92, 
484.59, 695.98, 911.76, 1,132.92, 1,362.73 และ 1608.75 มิลลิเมตร ตำมล ำดับ คิดเป็นปริมำณน  ำท่ีให้
เท่ำกับ 9.06, 1.98, 2.78, 3.65, 4.53, 5.45 และ 6.44 ลูกบำศก์เมตรต่อต้น ตำมล ำดับ ซึ่งกำรให้น  ำโดยเทคนิค 
PRD ในทุกระดับท่ีท ำกำรศึกษำใช้น  ำน้อยกว่ำกำรให้น  ำชลประทำนท่ัวทรงพุ่ม กำรเจริญเติบโตของต้นปำล์มน  ำมัน
ท่ีไม่ได้รับน  ำมีกำรเจริญเติบโตน้อยสุด กำรให้น  ำท่ัวทรงพุ่มท่ี 120%E ให้กำรเจริญเติบโตสูงสุด กำรให้น  ำ
ชลประทำนโดยเทคนิค PRD 140%E ให้กำรเจริญเติบโตไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติ กับกำรให้น  ำท่ัวทรงพุ่มท่ี 120%E 
โดยสำมำรถประหยัดน  ำชลประทำนได้ 39.85% ซึ่งกำรให้น  ำเทคนิค PRD 140%E สำมำรถให้กำรเจริญเติบโต
โดยรวมของต้นปำล์มน  ำมัน สูงกว่ำอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติกับต้นปำล์มน  ำมันท่ีไม่ได้รับน  ำชลประทำนเพิ่มเติม 
และไม่แตกต่ำงทำงสถิติกับกำรให้น  ำท่ัวทรงพุ่ม 
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Abstract 

 A study on water saving irrigation for oil palm with Partial Root-zone Drying technique 
(PRD) at the growth stage since start 15 to 27 months after planting was conducted at Pattani 
Irrigation Water Management Experiment Station 7 (Pattani), Amphoe Muang, Yala province 
from February 1st, 2015 to January 31st, 2016. The experiment design was randomized 
complete block design with 4 replications 8 treatment on without irrigation, irrigation over 
bush 120%E, irrigation with PRD 60, 80, 100, 120, 140 and 160%E and records of oil palm 
growth every 3 months.  
 Experiment result showed that the amount of rain fall 1,695.1 mm. in 151 day to 
study. Irrigated over bush 120%E was 8 square meters in area and 4 square meters on irrigated 
with PRD 60, 80, 100, 120, 140 and 160%E. Irrigated on respectively 7 level was 32, 28, 29, 31, 
32, 34 and 36 time, was 1,132.92, 484.59, 695.98, 911.76, 1,132.92, 1,362.73 and 1608.75 mm., 
or 9.06, 1.98, 2.78, 3.65, 4.53, 5.45 and 6.44 cubicmeters/tree. All level of irrigated with PRD 
more saving irrigation water than irrigated over bush 120%E. Oil palm growth was smallest on 
without irrigated and the most on irrigated over bush 120%E. Irrigated with PRD 140%E was 
not significant difference of statistics on growth with irrigated over bush 120%E and saving 
irrigation water 39.85%. This experiment irrigated with PRD 140%E was higher significant 
difference of statistics on oil palm growth than without irrigated and not significant difference 
of statistics with irrigated over bush.   
 
Key words: Water saving Irrigation, Oil palm, Partial Root-zone Drying 
________________________________________________________________________________ 

ค้าน้า 

ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับกำรเจริญเติบโตของพืช น  ำเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีมีควำมส ำคัญท่ีเกี่ยวข้องกับขบวนกำร
ต่ำงๆ ภำยในต้นพืช มีผลต่อกำรเจริญเติบโตของพืช อำทิ ขบวนกำรเคล่ือนย้ำยธำตุอำหำร ขบวนกำรสังเครำะห์
ด้วยแสง กำรเคล่ือนย้ำยของสำรสังเครำะห์ต่ำงๆ กำรสร้ำงและสลำยตัวของสำรต่ำงๆ (Devlin, 1975) ดังนั น 
ผลผลิตของพืชทั งทำงด้ำนคุณภำพ และปริมำณ จึงขึ นกับปริมำณของน  ำท่ีได้รับเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจำกน  ำเป็น
ทรัพยำกรธรรมชำติท่ีมีจ ำกัด กำรหำวิธีกำรใช้น  ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ และเหมำะสมกับควำมต้องกำรของพืช เป็น
ส่ิงจ ำเป็นอย่ำงยิ่งส ำหรับกำรเกษตรกรรม โดยปัจจุบันน  ำท่ีใช้เพื่อท ำกำรเกษตรมีอยู่อย่ำงจ ำกัด เนื่องจำกฝนไม่ตก
ต้องตำมฤดูกำล เกิดภำวะแล้ง ฝนทิ งช่วงต่อเนื่องยำวนำน รวมทั งในพื นท่ีภำคใต้ ดังนั นปริมำณกำรให้น  ำ
ชลประทำนท่ีประหยัดและเหมำะสมส ำหรับพืชแต่ละชนิดจึงมีควำมส ำคัญยิ่ง  

ปำล์มน  ำมัน (Elaeis guineensis Jacq.) เป็นพืชน  ำมันท่ีมีศักยภำพกำรให้ผลผลิตสูง ประเทศไทยมีแผน
ยุทธศำสตร์ปำล์มน  ำมันเพื่อจะเพิ่มผลผลิตน  ำมันปำล์มท่ีใช้ในกำรบริโภคในประเทศ กำรส่งออก และเป็นแหล่ง
พลังงำนทดแทนน  ำมันดีเซล โดยมีเป้ำหมำยขยำยพื นท่ีปลูกเป็น                 2572 ท ำให้มีกำรขยำยพื นท่ีปลูก
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ไปยังพื นท่ีท่ีมีข้อจ ำกัดด้ำนปริมำณน  ำฝน ซึ่งเป็นปัจจัยท่ีส ำคัญในกำรเจริญเติบโตและกำรให้ผลผลิตของปำล์ม
น  ำมัน ซึ่งควรปลูกในแหล่งท่ีมีกำรกระจำยตัวของฝนสม่ ำเสมอ มีปริมำณน  ำฝนไม่น้อยกว่ำ  2  มม./เดือน หรือมี
ปริมำณฝนเฉล่ียมำกกว่ำ 2,    มม./ปี (Umana and Chinchilla, 1991) จำกกำรขยำยพื นท่ีปลูกปำล์มน  ำมัน
เป็นจ ำนวนมำกกระจำยท่ัวทุกภำคของประเทศไทย ทั งในและนอกเขตพื นท่ีท่ีได้รับน  ำฝนอย่ำงเพียงพอ กำรให้น  ำ
ชลประทำนแก่ปำล์มน  ำมันในพื นท่ีท่ีมีน  ำฝนไม่เพียงพอจึงมีควำมส ำคัญ ซึ่งจะเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งในกำรพัฒนำกำร
เพิ่มผลผลิตทั งในด้ำนปริมำณและคุณภำพ รวมทั งเพิ่มศักยภำพกำรผลิตปำล์มน  ำมัน ดังนั นกำรใช้เทคนิคหรือ
วิทยำกำรกำรให้น  ำอย่ำงประหยัดแก่พืชท่ีมีควำมต้องกำรใช้น  ำชลประทำนสูงอย่ำงปำล์มน  ำมัน เป็นวิธีทำงหนึ่งใน
กำรลดผลกระทบจำกปัญหำกำรขำดแคลนน  ำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในช่วงฤดูแล้ง กำรศึกษำกำรให้น  ำชลประทำน
แบบประหยัดแก่ปำล์มน  ำมันโดยใช้เทคนิค Partial Root-zone Drying (PRD) ซึ่งเป็นวิธีกำรให้น  ำชลประทำนท่ี
ประยุกต์จำกกำรให้น  ำแบบขำดแคลนรูปแบบหนึ่ง ท่ีพิสูจน์แล้วว่ำมีประสิทธิภำพในพืชชนิดต่ำงๆ ทั งพืชสวน และ
พืชไร่  ในพื นท่ีท่ีมีน  ำชลประทำนจ ำกัด สำมำรถเป็นข้อมูลประยุกต์ใช้ส ำหรับกำรวำงแผนกำรให้น  ำชลประทำน
ในช่วงท่ีขำดแคลนน  ำหรือมีน  ำต้นทุนจ ำกัด เพื่อกำรให้น  ำชลประทำนอย่ำงประหยัดแก่ปำล์มน  ำมันท่ีมีประสิทธิภำพ 
และไม่มีผลกระทบต่อกำรเจริญเติบโตและผลผลิต กำรจัดกำรท่ีสำมำรถลดต้นทุนในด้ำนกำรใช้พลังงำนในกำรน ำ
น  ำชลประทำนมำใช้ในระดับแปลง และเป็นข้อมูลประยุกต์ให้แก่หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง  อีกทั งเป็นข้อมูลพื นฐำนใน
กำรศึกษำวิจัย และพัฒนำกำรให้น  ำชลประทำนแบบประหยัดแก่พืชชนิดต่ำงๆ ต่อไป 

อุปกรณ์และวิธีการ 

ด ำเนินกำรศึกษำกำรให้น  ำชลประทำนแบบประหยัดแก่ปำล์มน  ำมันโดยใช้เทคนิค PRD ตั งแต่ วันท่ี 1 
กุมภำพันธ์ 2558 ถึง วันท่ี 31 มกรำคม 2559 ในแปลงทดลองสถำนีทดลองกำรใช้น  ำชลประทำนท่ี 7 (ปัตตำนี) 
อ ำเภอเมือง จังหวัดยะลำ ตั งอยู่ท่ีระยะเส้นรุ้ง (Latitude) 6o 4/ 00// เหนือ ระยะเส้นแวง (Longitude) 101o 17/ 
41// ตะวันออก สูงกว่ำระดับน  ำทะเล 11.00 เมตร รทก. ดินชุดยะลำ มีควำมชื นชลประทำน (Field Capacity: 
FC) และจุดเหี่ยวถำวร (Permanent Wilting Point: PWP) เท่ำกับ 22.1 และ 10.8% ตำมล ำดับ และ Bulk 
density เท่ำกับ 2.02 กรัม/ลูกบำศก์เซนติเมตร วำงแผนกำรทดลองแบบ Randomized Complete Block 
Design (RCBD) 4 ซ  ำ 8 ส่ิงทดลอง (Treatment) คือ อำศัยน  ำฝนไม่ให้น  ำชลประทำนเพิ่มเติม, ให้น  ำชลประทำน
ท่ัวทรงพุ่มปำล์มน  ำมัน 120% ของปริมำณกำรระเหยของน  ำ (%E) , ให้น  ำชลประทำนโดยเทคนิค PRD 60, 80, 
100, 120, 140 และ 160%E 

เตรียมแปลงโดยวำงผังแปลงปลูกแบบสำมเหล่ียมด้ำนเท่ำ ระยะกำรปลูก 9×9 เมตร โดยมีระยะห่ำง
ระหว่ำงต้น 9 เมตร ระยะห่ำงระหว่ำงแถว 7.79 เมตร เตรียมหลุมปลูกขนำดกว้ำง 0.40 เมตร ยำว 0.45 เมตร 
และลึก 0.35 เมตร รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยหินฟอสเฟต (0-3-0) อัตรำ 250 กรัม/หลุม คลุกเคล้ำดินกับปุ๋ยให้เข้ำกัน 
โดยท ำกำรปลูก และดูแลรักษำให้น  ำเพื่อให้ต้นปำล์มน  ำมันตั งตัว ก่อนกำรด ำเนินกำรศึกษำเป็นเวลำ 15 เดือน 
ก ำหนดต้นทดลอง 32 แปลงย่อย แปลงย่อยละ 2 ต้น ติดตั งเครื่องมือวัดควำมชื นในดินตำมล ำดับชั น (Moisture 
Meter) ซึ่งมีหัววัดค่ำควำมชื นดิน Profile probe ยี่ห้อ Delta-T Devices ซึ่งวัดค่ำควำมชื นดินแบบ Volumetric 
soil content (%V) เพื่อวัดควำมชื นท่ีเปล่ียนแปลงในดิน โดยส่ิงทดลองท่ี 1-2 ติดตั ง 1 จุด/แปลงย่อย ส่วนในส่ิง
ทดลองท่ี 3-8 ซึ่งมีกำรให้น  ำสลับกัน 2 ส่วนระหว่ำงเปียกกับแห้ง ท ำกำรติดตั งส่วนละ 1 จุด รวม 2 จุด/แปลงย่อย 
ใหน้  ำชลประทำนโดยวิธีให้น  ำแบบท่วมเป็นผืนรำบ (Level Border Method) ตำมส่ิงทดลองต่ำงๆ ทุกๆ 7 วัน โดย
ท ำกำรปั้นคันดินกันกำรไหลบ่ำของน  ำขนำด 0.30 x 0.30 เมตรรอบทรงพุ่มของปำล์มน  ำมัน และท ำคันกั นครึ่งหนึ่ง
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ของทรงพุ่มในส่ิงทดลองท่ี 3-8 เปล่ียนขนำดคันตำมกำรเจริญเติบโต ส่ิงทดลองท่ี 3-8 ท ำกำรสลับข้ำงให้น  ำเมื่อ
ควำมชื นของดินด้ำนแห้ง ลดลงต่ ำกว่ำ 20% ของควำมชื นท่ีพืชสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้ (ต่ ำกว่ำ 20% pac) 

บันทึกข้อมูลปริมำณ ให้น  ำชลประทำนในหน่วยมิลลิเมตร และในหน่วยลูกบำศก์เมตรต่อต้น ข้อมูลทำง
อุตุนิยมวิทยำตลอดกำรทดลอง ได้แก่ ปริมำณและจ ำนวนวันท่ีฝนตก ปริมำณกำรระเหยของน  ำจำกถำดระเหย 
ชนิด Class - A pan อุณหภูมิอำกำศ กระแสลมผิวดิน จ ำนวนช่ัวโมงแสงต่อวัน และควำมชื นสัมพัทธ์อำกำศ 
บันทึกข้อมูลกำรเจริญเติบโตในด้ำน จ ำนวนใบเพิ่ม ควำมยำวทำงใบ จ ำนวนใบย่อย พื นท่ีทำงใบ และพื นท่ีหน้ำตัด
แกนทำง ทุกๆ 3 เดือน ท ำกำรวิเครำะห์ข้อมูล และเปรียบเทียบผลต่ำงของค่ำเฉล่ีย โดยใช้โปรแกรม Sirichai 
statistics 6 

ผลการศึกษา 

ปริมาณน ้าที่ปาล์มน ้ามันได้รับ 

ปริมำณน  ำฝนและน  ำชลประทำนท่ีปำล์มน  ำมันได้รับ ตั งแต่เริ่มท ำกำรศึกษำในวันท่ี 1 กุมภำพันธ์ 2558 
วันท่ี 31 มกรำคม 2559 มีจ ำนวนวันท่ีฝนตก 151 วัน ปริมำณน  ำฝนรวม 1,695.1 มิลลิเมตร ปำล์มน  ำมันท่ีปลูก
โดยกำรให้น  ำชลประทำนท่ัวทรงพุ่มปำล์มน  ำมันมีพื นท่ีให้น  ำต่อครั ง 8 ตำรำงเมตรต่อต้น ท่ีปริมำณน  ำ 120% ของ
ปริมำณกำรระเหยของน  ำ (120%E) และให้น  ำชลประทำนโดยเทคนิค PRD มีพื นท่ีให้น  ำต่อครั ง 4 ตำรำงเมตร ท่ี
ปริมำณน  ำ 60, 80, 100, 120, 140 และ 160% ของปริมำณกำรระเหยของน  ำ รวมมีจ ำนวนกำรให้น  ำชลประทำน
ตลอดกำรศึกษำ เท่ำกับ 32, 28, 29, 31, 32, 34 และ 36 ครั ง มีปริมำณน  ำชลประทำนท่ีให้เท่ำกับ 1,132.92, 
484.59, 695.98, 911.76, 1,132.92, 1,362.73 และ 1608.75 มิลลิเมตร ตำมล ำดับ คิดเป็นปริมำณน  ำท่ีให้
เท่ำกับ 9.06, 1.98, 2.78, 3.65, 4.53, 5.45 และ 6.44 ลูกบำศก์เมตรต่อต้น ตำมล ำดับ พิจำรณำพบว่ำกำรให้น  ำ
ชลประทำนโดยเทคนิค PRD ในทุกระดับท่ีท ำกำรศึกษำใช้น  ำในหน่วยลูกบำศก์เมตรต่อต้น ท่ีน้อยกว่ำกำรให้น  ำ
ชลประทำนท่ัวทรงพุ่ม ซึ่งเป็นกำรประหยัดน  ำชลประทำนได้มำกกว่ำ 

 

ภำพที่ 1 แสดงปริมำณน  ำชลประทำน และจ ำนวนครั งกำรให้น  ำแก่ปำล์มน  ำมัน ตำมวิธีกำรต่ำงๆ 
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การเจริญเติบโตของปาล์มน ้ามัน 

กำรเจริญเติบโตของปำล์มน  ำมันท่ีได้รับเฉพำะน  ำฝน และท่ีท ำกำรให้น  ำชลประทำนในแต่ละวิธีกำร โดยท ำ
กำรวัดจ ำนวนทำงใบเพิ่ม ควำมยำวทำงใบ จ ำนวนใบย่อย พื นท่ีทำงใบ พื นท่ีหน้ำตัดแกนทำง  พบควำมแตกต่ำง
อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติดังนี  

ตำรำงท่ี 1 กำรเจริญเติบโตต้นปำล์มน  ำมันด้ำนจ ำนวนทำงใบเพิ่ม 

กำรให้น  ำ 
จ ำนวนทำงใบเพิ่ม (ใบ) 

18 เดือน 21 เดือน 24 เดือน 27 เดือน 
อำศัยน  ำฝน ไม่ให้น  ำเพิ่มเติม 7.13 c 8.38 c 9.38 b 8.63 f 

ให้น  ำท่ัวทรงพุ่ม 120%E 10.00 a 9.75 a 10.75 a 10.63 a 
ให้น  ำเทคนิค PRD 60%E 7.75 bc 8.00 c 9.63 b 9.25 de 
ให้น  ำเทคนิค PRD 80%E 8.38 abc 8.75 bc 9.38 b 9.00 ef 
ให้น  ำเทคนิค PRD 100%E 7.63 bc 9.38 ab 10.00 ab 9.75 cd 
ให้น  ำเทคนิค PRD 120%E 8.13 bc 9.63 ab 9.88 ab 10.00 bc 
ให้น  ำเทคนิค PRD 140%E 8.88 ab 9.38 ab 10.75 a 10.38 ab 
ให้น  ำเทคนิค PRD 160%E 8.75 abc 9.63 ab 10.50 a 9.38 de 

F-test * ** ** ** 
CV (%) 12.39 6.50 5.42 3.80 

ns   : ไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติ 
*,** : ค่ำเฉลี่ยในสดมภ์เดียวกันที่ตำมด้วยอักษรเหมือนกัน ไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติที่ระดับควำมเชื่อมั่น 95% และ 99%  
โดยวิธี DMRT 

 
จ ำนวนทำงใบเพิ่มของต้นปำล์มน  ำมัน มีควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติของ ในช่วงอำยุต้น  18 

เดือน โดยกำรให้น  ำให้น  ำท่ัวทรงพุ่ม 120%E ให้จ ำนวนทำงใบเพิ่มสูงไม่แตกต่ำงกับกำรให้น  ำเทคนิค PRD 80, 140 
และ 160%E และพบควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนัยส ำคัญยิ่งทำงสถิติ ท่ีอำยุ 21 และ 24 เดือน โดยกำรให้น  ำท่ัวทรงพุ่ม 
120%E ให้จ ำนวนทำงใบเพิ่มสูงไม่แตกต่ำงกับกำรให้น  ำเทคนิค PRD 100, 120, 140 และ 160%E ส่วน 27 เดือน 
กำรให้น  ำให้น  ำท่ัวทรงพุ่ม 120%E ให้จ ำนวนทำงใบเพิ่มสูงไม่แตกต่ำงกับกำรให้น  ำเทคนิค PRD 140 %E  

ควำมยำวทำงใบของต้นปำล์มน  ำมัน มีควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ ในช่วงอำยุต้น 18 และ 24 
เดือน โดยท่ีอำยุ 18 เดือน กำรให้น  ำท่ัวทรงพุ่ม 120%E ให้ควำมยำวทำงใบสูงท่ีสุด ส่วนท่ีอำยุ 24 เดือน กำรให้น  ำ
ให้น  ำท่ัวทรงพุ่ม 120%E ให้ควำมยำวทำงใบสูงใกล้เคียงกับให้น  ำเทคนิค PRD 140%E และไม่แตกต่ำงกับกำรให้น  ำ
เทคนิค PRD 100, 120 และ 160%E และพบว่ำจ ำนวนใบย่อยของต้นปำล์มน  ำมัน มีควำมแตกต่ำงอย่ำงมี
นัยส ำคัญทำงสถิติ ในช่วงอำยุต้น 24 เดือน โดย กำรให้น  ำท่ัวทรงพุ่ม 120%E ให้จ ำนวนใบย่อยสูงไม่แตกต่ำงกับ
กำรให้น  ำเทคนิค PRD 100, 120, 140 และ 160%E โดยท่ีกำรให้น  ำเทคนิค PRD 140 %E มีจ ำนวนใบย่อยรอง
จำกกำรให้น  ำท่ัวทรงพุ่ม 120%E ส่วนพื นท่ีทำงใบของต้นปำล์มน  ำมัน มีควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ 



6 
 

 

ในช่วงอำยุต้น 18 เดือน โดยกำรให้น  ำท่ัวทรงพุ่ม 120%E ให้ควำมยำวทำงใบสูงท่ีสุด และมีควำมแตกต่ำงอย่ำงมี
นัยส ำคัญยิ่งทำงสถิติของพื นท่ีทำงใบ ท่ีอำยุ 24 เดือน โดยกำรให้น  ำให้น  ำท่ัวทรงพุ่ม 120%E ให้พื นท่ีทำงใบไม่
แตกต่ำงกับกำรให้น  ำเทคนิค PRD 140%E แต่ไม่มีควำมแตกต่ำงทำงสถิติของพื นท่ีหน้ำตัดแกนทำงในทุกช่วงอำยุ  

ตำรำงท่ี 2 กำรเจริญเติบโตต้นปำล์มน  ำมันด้ำนควำมยำงทำงใบ จ ำนวนใบย่อย และพื นท่ีทำงใบ 

กำรให้น  ำ 
ควำมยำวทำงใบ (ซม.) จ ำนวนใบย่อย (ใบ) พื นท่ีทำงใบ (ตร.ม.) 

18 เดือน 24 เดือน 24 เดือน 18 เดือน 24 เดือน 

อำศัยน  ำฝน ไม่ให้น  ำเพิ่มเติม 119.25 b 197.75 b 161.75 c 0.74 b 1.36 d 
ให้น  ำท่ัวทรงพุ่ม 120%E 149.83 a 233 a 180.50 a 1.24 a 1.94 a 
ให้น  ำเทคนิค PRD 60%E 119.00 b 197.38 b 161.00 c 0.85 b 1.41 d 
ให้น  ำเทคนิค PRD 80%E 123.00 b 199.50 b 165.50 bc 0.84 b 1.52 cd 
ให้น  ำเทคนิค PRD 100%E 124.13 b 210.53 ab 170.25 abc 0.87 b 1.70 bc 
ให้น  ำเทคนิค PRD 120%E 122.00 b 213.63 ab 167.00 abc 0.86 b 1.53 cd 
ให้น  ำเทคนิค PRD 140%E 131.50 b 229.75 a 177.00 ab 0.94 b 1.82 ab 
ให้น  ำเทคนิค PRD 160%E 118.50 b 209.00 ab 171.75 abc 0.96 b 1.69 bc 

F-test * * * * ** 

CV (%) 9.34 7.20 4.93 19.87 9.79 
ns   : ไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติ 
*,** : ค่ำเฉลี่ยในสดมภ์เดียวกันที่ตำมด้วยอักษรเหมือนกัน ไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติที่ระดับควำมเชื่อมั่น 95% และ 99% 
        โดยวิธี DMRT 

 
วิจารณ์ผลการศึกษา 

กำรศึกษำกำรให้น  ำชลประทำนแบบประหยัดแก่ปำล์มน  ำมันโดยใช้เทคนิค Partial Root-zone Drying 
โดยท ำกำรศึกษำเปรียบเทียบผลของกำรให้น  ำชลประทำนโดยใช้เทคนิค PRD ในระดับต่ำงๆ ซึ่งมีเป้ำหมำยหลัก
เพื่อหำวิธีกำรให้น  ำชลประทำนอย่ำงประหยัด เป็นแนวทำงในกำรรักษำไว้ซึ่งกำรเจริญเติบโตและกำรให้ผลผลิต ใน
กรณีท่ีมีน  ำต้นทุนเพื่อกำรชลประทำนจ ำกัด โดยปริมำณและรูปแบบกำรให้น  ำ เป็นหลักส ำคัญของกำรชลประทำน
ในระดับแปลงปลูกพืชท่ีจ ำเป็นต้องทรำบ เพื่อให้สำมำรถท ำกำรให้น  ำแก่พืชในปริมำณท่ีเหมำะสม และสำมำรถ
ก ำหนดปริมำณกำรให้น  ำ ช่วงเวลำกำรส่งน  ำหรือช่วงเวลำกำรให้น  ำ เพื่อให้เกิดกำรเจริญเติบโตและให้ผลตอบแทน
สูง (วิบูลย์, 2526) ซึ่งควำมต้องกำรน  ำของพืชจะเปล่ียนแปลงไปตำมชนิดและอำยุของพืช และลักษณะภูมิอำกำศ 
(สำยัณห ์และระวี, 2547) ส ำหรับกำรศึกษำเปรียบเทียบผลของกำรให้น  ำชลประทำนโดยใช้เทคนิค PRD ในระดับ
ต่ำงๆ กำรให้น  ำท่ัวทรงพุ่ม และอำศัยน  ำฝนไม่ให้น  ำเพิ่มเติม ของปำล์มน  ำมัน ปริมำณกำรให้น  ำโดยเทคนิค PRD ใน
ทุกระดับใช้น  ำชลประทำนน้อยกว่ำกำรให้น  ำท่ัวทรงพุ่มท่ี 120%E ซึ่งสอดคล้องกับกำรศึกษำทดลองให้น  ำแบบ 
PRD สำมำรถประหยัดน  ำในระบบน  ำหยด ได้มำกกว่ำกำรให้น  ำแบบผิวดินปกติ 80% (Hutton, 2000) และ
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สำมำรถเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้น  ำชลประทำนขึ นได้เท่ำตัว (Dry et al., 2000) โดยจำกกำรท ำกำรตรวจวัดกำร
เจริญเติบโตหลังจำกท ำกำรศึกษำให้น  ำทุก 3 เดือน ตรงกับช่วงอำยุหลังปลูก 18, 21, 24 และ 27 เดือน โดยมี
ลักษณะของกำรเจริญเติบโตท่ีท ำกำรตรวจวัดต่ำงๆ กำรให้น  ำชลประทำนทั งทรงพุ่มท่ี 120%E ให้กำรเจริญเติบโตท่ี
ดีในทุกด้ำนยกเว้น ในด้ำนพื นท่ีแกนทำง ส่วนกำรให้น  ำด้วยเทคนิค PRD ให้กำรเจริญเติบโตท่ีรองลงมำ โดยระดับ
กำรให้น  ำของเทคนิค PRD ท่ีให้กำรเจริญเติบโตใกล้เคียงไม่แตกต่ำงกับกำรให้น  ำทั งทรงพุ่มในหลำยๆ ด้ำน คือท่ี
ระดับ PRD 140%E รองลงมำคือท่ีระดับ 160%E โดยท่ีระดับ PRD 140%E สำมำรถประหยัดน  ำชลประทำนได้
มำกกว่ำกำรให้น  ำท่ัวทรงพุ่มท่ี 120%E ได้ถึง 39.85% โดยเป็นไปในทำงเดียวกับกำรยืนยันของ Sadras (2009) ใน
กำรท ำกำรวิจัยแบบประเมินอภิมำน (meta-analysis) ว่ำเทคนิค PRD สำมำรถเพิ่มผลิตภำพกำรใช้น  ำ (water 
productivity; WP) ได้เมื่อเทียบกับกำรให้น  ำปกติ (full irrigation; FI) และไม่มีควำมแตกต่ำงกันทำงสถิติในด้ำน
ปริมำณผลผลิต และมีศักยภำพท่ีสำมำรถปรับใช้ได้ในหลำยชนิดดิน และวิธีกำรให้น  ำรูปแบบต่ำงๆ (Sepaskhah 
and Ahmadi, 2010) ดังนั น เทคนิคกำรให้น  ำแบบ PRD จึงควรมีกำรพัฒนำรูปแบบเพื่อกำรให้น  ำชลประทำนแบบ
ประหยัด เพื่อเพิ่มผลิตภำพกำรใช้น  ำ ประสิทธิภำพกำรใช้น  ำ และลดปริมำณกำรใช้น  ำต่อต้นของพืชลง โดยเฉพำะ
ในปำล์มน  ำมัน โดยพืชสำมำรถเจริญเติบโตได้อย่ำงต่อเนื่องไม่มีผลกระทบ ในกรณีท่ีมีน  ำต้นทุนจ ำกัด และจำกผล
กำรศึกษำยังพบว่ำต้นปำล์มน  ำมันท่ีอำศัยเฉพำะน  ำฝนไม่ให้น  ำชลประทำนเพิ่มเติม มีกำรเจริญเติบโตน้อยสุดใน
ทุกๆ ด้ำน ยกเว้นด้ำนหน้ำตัดแกนทำง  จึงเป็นส่ิงยืนยันได้ว่ำกำรให้น  ำชลประทำนเพิ่มเติมแก่ปำล์มน  ำมันในช่วง
ขำดน  ำเป็นส่ิงจ ำเป็น แม้ในพื นท่ีท่ีมีปริมำณน  ำฝนค่อนข้ำงสูง แต่มีกำรกระจำยของฝนไม่สม่ ำเสมอ มีกำรทิ งช่วง
ของฝน ซึ่งสอดคล้องกับ นำวี และคณะ (2553) ท่ีท ำกำรศึกษำทดสอบระบบกำรให้น  ำท่ีเหมำะสมส ำหรับแปลง
ปลูกปำล์มน  ำมันในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใช้ปำล์มน  ำมันพันธุ์สุรำษฎร์ธำนี 2 พบว่ำแปลงปำล์มน  ำมันท่ี
ไม่ได้รับน  ำ มีกำรเจริญเติบโตต่ ำสุด และ สุรกิตติ และคณะ (มปป) ท่ีพบว่ำต้นปำล์มน  ำมันท่ีให้น  ำมีกำรเจริญเติบโต 
และผลผลิตเพิ่มมำกกว่ำต้นท่ีไม่มีกำรให้น  ำถึง 23.75% และยังเป็นไปในทำงเดียวกับ วิชณีย์ และคณะ (2550) ท่ี
พบว่ำกรรมวิธีท่ีให้น  ำ คือ 0.8, 1.0 และ 1.2 เท่ำของค่ำกำรระเหยน  ำ มีผลท ำให้ปำล์มน  ำมันท่ีมีกำรให้น  ำมีอัตรำ
กำรเจริญเติบโตเพิ่มขึ นเมื่อกำรให้น  ำเพิ่มขึ น โดยเฉพำะกำรเพิ่มจ ำนวนทำงใบ ควำมยำวทำงใบ พื นท่ีหน้ำตัดแกน
ทำง และพื นท่ีใบของปำล์มน  ำมัน โดยกรรมวิธีท่ีให้น  ำ 1.2 เท่ำของค่ำกำรระเหย มีอัตรำกำรเจริญเติบโตสูงท่ีสุด 
และยังเสนอว่ำในแหล่งท่ีมีค่ำกำรขำดน  ำเฉล่ียมำกกว่ำ 200 มม./ปี ควรมีกำรให้น  ำตั งแต่เริ่มปลูก โดยเฉพำะในช่วง
ท่ีมีกำรขำดน  ำ และควรให้ในปริมำณท่ีมำกพอ เพื่อให้ปำล์มน  ำมันสำมำรถตอบสนองได้เต็มท่ี ดังนั นกำรให้น  ำ
ชลประทำนเพิ่มเติมในช่วงท่ีปำล์มน  ำมันขำดน  ำ จึงเป็นทำงเลือกหนึ่งของเกษตรกรผู้ปลูกปำล์มน  ำมัน ซึ่งจะท ำให้
กำรเจริญเติบโตทำงล ำต้นสูง และส่งผลต่อกำรให้ผลผลิตต่อเนื่องและสม่ ำเสมอตลอดปี 

กำรศึกษำกำรให้น  ำชลประทำนแบบประหยัดแก่ปำล์มน  ำมันโดยใช้เทคนิค PRD ท่ีอำยุหลังปลูก 15-27 
เดือน ในลักษณะภูมิอำกำศของพื นท่ีท่ีท ำกำรศึกษำ ต้นปำล์มน  ำมันท่ีไม่ได้รับน  ำชลประทำนมีกำรเจริญเติบโตน้อย
สุด กำรให้น  ำท่ัวทรงพุ่มท่ี 120%E ให้กำรเจริญเติบโตสูงสุด ส่วนกำรให้น  ำชลประทำนโดยเทคนิค PRD ท่ีให้กำร
เจริญเติบโตไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติ กับกำรให้น  ำท่ัวทรงพุ่มท่ี 120%E คือกำรให้น  ำโดยเทคนิค PRD 140%E ซึ่ง
สำมำรถประหยัดน  ำชลประทำนได้ 39.85% ของปริมำณกำรให้น  ำท่ัวทรงพุ่มท่ี 120%E ดังนั นกำรให้น  ำเทคนิค 
PRD ในระดับท่ีเหมำะสมจึงสำมำรถให้กำรเจริญเติบโตของปำล์มน  ำมันได้สูงกว่ำอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติกับต้น
ปำล์มน  ำมันท่ีไม่ได้รับน  ำชลประทำนเพิ่มเติม และสำมำรถให้กำรเจริญเติบโดยรวมไม่แตกต่ำงทำงสถิติกับกำรให้น  ำ
ท่ัวทรงพุ่ม 
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สรุปผลการศึกษา 

ผลกำรศึกษำกำรให้น  ำชลประทำนแบบประหยัดแก่ปำล์มน  ำมันโดยใช้เทคนิค Partial Root-zone Drying 
(PRD) โดยท ำกำรศึกษำเปรียบเทียบ กำรเจริญเติบโตในด้ำนต่ำงๆ ของปำล์มน  ำมันพันธุ์สุรำษฎร์ธำนี 7 ในช่วงอำยุ
หลังปลูก 15-27 เดือน เริ่มตั งแต่วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ 2558 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม 2559 ระหว่ำงปำล์มน  ำมัน ท่ีอำศัย
เฉพำะน  ำฝนไม่ให้น  ำชลประทำนเพิ่มเติม ให้น  ำท่ัวพื นท่ีทรงพุ่ม 120%E และให้น  ำชลประทำน โดยใช้เทคนิค PRD 
60, 80, 100, 120, 140 และ 160% ณ แปลงทดลองสถำนีทดลองกำรใช้น  ำชลประทำนท่ี 7 (ปัตตำนี) อ.เมือง จ.
ยะลำ สำมำรถสรุปผลกำรศึกษำได้ดังนี  

1. ปริมำณน  ำฝนตลอดกำรทดลองเท่ำกับ 1,695.1 มิลลิเมตร จ ำนวนวันท่ีฝนตก 151 วัน ปำล์มน  ำมันท่ี
ปลูกโดยกำรให้น  ำชลประทำนท่ัวทรงพุ่ม 120%E มีพื นท่ีให้น  ำต่อครั ง 8 ตำรำงเมตรต่อต้น และให้น  ำชลประทำน
โดยเทคนิค PRD 60, 80, 100, 120, 140 และ 160%E มีพื นท่ีให้น  ำต่อครั ง 4 ตำรำงเมตรต่อต้น มีจ ำนวนกำรให้
น  ำชลประทำนตลอดกำรศึกษำ เท่ำกับ 32, 28, 29, 31, 32, 34 และ 36 ครั ง มีปริมำณน  ำชลประทำนท่ีให้เท่ำกับ 
1,132.92, 484.59, 695.98, 911.76, 1,132.92, 1,362.73 และ 1608.75 มิลลิเมตร ตำมล ำดับ คิดเป็นปริมำณ
น  ำท่ีให้เท่ำกับ 9.06, 1.98, 2.78, 3.65, 4.53, 5.45 และ 6.44 ลูกบำศก์เมตรต่อต้น ตำมล ำดับ ซึ่งกำรให้น  ำโดย
เทคนิค PRD ในทุกระดับท่ีท ำกำรศึกษำใช้น  ำน้อยกว่ำกำรให้น  ำชลประทำนท่ัวทรงพุ่ม 

2. กำรเจริญเติบโตของต้นปำล์มน  ำมัน ต้นปำล์มน  ำมันท่ีไม่ได้รับน  ำชลประทำนมีกำรเจริญเติบโตน้อยสุด 
กำรให้น  ำท่ัวทรงพุ่มท่ี 120%E ให้กำรเจริญเติบโตสูงสุด กำรให้น  ำชลประทำนโดยเทคนิค PRD ท่ีให้กำรเจริญ 
เติบโตไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติ กับกำรให้น  ำท่ัวทรงพุ่มท่ี 120%E คือกำรให้น  ำโดยเทคนิค PRD 140%E โดย
สำมำรถประหยัดน  ำชลประทำนได้ 39.85% ซึ่งกำรให้น  ำเทคนิค PRD 140%E ให้กำรเจริญเติบโตโดยรวมของต้น
ปำล์มน  ำมัน สูงกว่ำอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติกับต้นปำล์มน  ำมันท่ีไม่ได้รับน  ำชลประทำนเพิ่มเติม และไม่แตกต่ำง
ทำงสถิติกับกำรให้น  ำท่ัวทรงพุ่ม 
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