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บทคัดย่อ 

 กำรศึกษำผลกำรให้น  ำชลประทำนต่อกำรเจริญเติบโต และกำรให้ผลผลิตของไผ่ลืมแล้ง ในด้ำนกำรให้ผล
ผลิตช่วงท่ี 2 อำยุหลังปลูก 21-32 เดือน ณ สถำนีทดลองกำรใช้น  ำชลประทำนท่ี 7 (ปัตตำนี) อ.เมือง จ.ยะลำ 
ระหว่ำงวันท่ี 1 ตุลำคม 2557 ถึงวันท่ี 30 กันยำยน 2558 โดยวำงแผนกำรทดลองแบบ Split Plot in 
Randomized Complete Block มี 4 ซ  ำ ปัจจัยหลักประกอบด้วย ควำมถี่ในกำรให้น  ำชลประทำน 3 ระดับ คือ  
ให้น  ำ 7, 14 และ 21 วัน/ครั ง ปัจจัยรองประกอบด้วย ปริมำณกำรให้น  ำชลประทำน 4 ระดับ ของปริมำณกำร
ระเหยของน  ำ (%E) คือ ให้น  ำ 80%E, 100%E, 120%E และ 140%E ท ำกำรบันทึกกำรเจริญเติบโตในด้ำนขนำด
ล ำ ทุกๆ 3 เดือน และผลผลิตในด้ำนจ ำนวนหน่อ น  ำหนักหน่อ ควำมยำวหน่อ และควำมกว้ำงฐำนหน่อ  
 ผลกำรทดลอง พบว่ำปริมำณน  ำฝนตลอดกำรทดลองเท่ำกับ 2,275.2 มิลลิเมตร กำรให้น  ำชลประทำนท่ี
ปริมำณน  ำทั ง 4 ระดับ ท่ีควำมถี่ 7 วัน/ครั ง เท่ำกับ 619.13, 839.86, 1,073.85 และ 1,311.84 มิลลิเมตร 
ตำมล ำดับ ท่ีควำมถี่ 14 วัน/ครั ง เท่ำกับ 503.07, 710.90, 925.61 และ 1,147.99 มิลลิเมตร ตำมล ำดับ และท่ี
ควำมถ่ี 21 วัน/ครั ง เท่ำกับ 562.27, 766.44, 993.09 และ 1,224.12 มิลลิเมตร ตำมล ำดับ กำรให้น  ำชลประทำน
แก่ไผ่ลืมแล้งในช่วงให้ผลผลิตปีท่ี 2 ไม่พบควำมแตกต่ำงกันทำงสถิติของกำรเจริญเติบโต และผลผลิต แต่พบ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงควำมถ่ีกับปริมำณกำรให้น  ำชลประทำนในผลผลิตด้ำนควำมกว้ำงฐำนหน่อเฉล่ียของไผ่ลืมแล้งท่ี
ท ำกำรเก็บเกี่ยว โดยกำรให้น  ำท่ีควำมถี่ 7 วันต่อครั ง ในปริมำณ 80%E ให้ควำมกว้ำงฐำนหน่อสูงกว่ำอย่ำงมี
นัยส ำคัญทำงสถิติกับกำรให้น  ำในปริมำณ 140%E ส่วนกำรให้น  ำท่ีควำมถี่ 21 วันต่อครั ง ในปริมำณ 140%E ให้
ควำมกว้ำงฐำนหน่อสูงกว่ำอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติกับกำรให้น  ำในปริมำณ 80%E โดยควำมถ่ีกำรให้น  ำท่ีสิ นเปลือง
น  ำชลประทำนและกำรจัดกำรกำรให้น  ำน้อย ท่ีไม่กระทบต่อกำรเจริญเติบโตและผลผลิต คือกำรให้น  ำท่ีควำมถี่ 21 
วันต่อครั ง ส่วนปริมำณกำรให้น  ำชลประทำนในปริมำณ 80%E สิ นเปลืองน  ำน้อย โดยไม่กระทบต่อกำรเจริญเติบโต 
และให้ประสิทธิภำพกำรใช้น  ำสูง 
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Abstract 

 A study on effect of irrigation water on growth and yield of bamboo (Bambusa 
beecheyana) at the reproductive stage since of second phase in 21 to 32 months after 
planting was conducted at Irrigation Water Management Experiment Station 7 (Pattani), 
Amphoe Muang Yala province from October 1st, 2014 to September 30th, 2015. The 
experiment design was split plot in randomized complete block with 4 replications. Main plot 
comprised of 3 level of irrigation frequency which were 7, 14 and 21 day/time and Sub plot 
comprised of 4 level of irrigation quantity which were 80%, 100%, 120% and 140% of 
evaporation volume (%E) and record of bamboo growth on diameter of culms every 3 
months. And record of bamboo yield which were number, weight, length and diameter of 
bamboo shoot. 
 Experiment result showed that the amount of rain fall 2,275.2 mm. Irrigated on 
respectively 4 level of irrigation frequency 7 day/time was 619.13, 839.86, 1,073.85 and 
1,311.84 mm. On 14 day/time was 503.07, 710.90, 925.61 and 1,147.99 mm. On 21 day/time 
was 562.27, 766.44, 993.09 and 1,224.12 mm. Irrigation on reproductive stage bamboo since of 
second phase has not significant difference of statistics to the growth and  yield of bamboo 
but has significant difference of statistics to the interaction between irrigation frequency and 
irrigation quantity on diameter of bamboo shoot, irrigation on 7 day/time to 80%E gives the 
best significant difference of statistics to diameter of bamboo shoot than 140%E, but irrigation 
on 21 day/time to 140%E gives the best significant difference of statistics to diameter of 
bamboo shoot than 80%E. Irrigation frequency on 21 day/time has saving water and time of 
irrigation. Irrigation quantity on 80%E has the most saving water and the best crop water 
productivity. 
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ค้าน้า 

 ไผ่เป็นไม้ยืนต้นเศรษฐกิจท่ีส ำคัญชนิดหนึ่งท่ีมีกำรปลูกแพร่หลำยท่ัวประเทศทั งในและนอกเขตพื นท่ี
ชลประทำน เนื่องจำกเป็นพืชท่ีสำมำรถใช้ประโยชน์ได้หลำยอย่ำงทั งเพื่อกำรบริโภคและอุปโภค ซึ่งช่วงระยะท่ีไผ่
ออกดอกในช่วงปี พ.ศ. 2537-2540 ท ำให้พื นท่ีปลูกไผ่ตงของไทยลดลงจำกกำรตำยของต้นไผ่ ผลผลิตไผ่ตงจึงลด
น้อยลง หลังจำกนั นมีกำรเก็บเมล็ดเพื่อท ำกำรปลูกใหม่ จนถึงขณะนี ผลผลิตไผ่ตงยังไม่เพียงพอกับควำมต้องกำร
ของตลำดทั งในและต่ำงประเทศ ไผ่ลืมแล้ง (Bambusa beecheyana) เป็นพันธุ์ไผ่ชนิดหนึ่งท่ีน ำเข้ำมำจำก
ประเทศอินโดนีเซีย ชอบอำกำศร้อนชื น ไม่ผลัดใบในหน้ำแล้ง เนื่องจำกล ำไผ่ตันสำมำรถดูดซับน  ำไว้เลี ยงต้นใน
หน้ำแล้งได้เป็นอย่ำงดี กำรดูแลรักษำง่ำย สำมำรถปลูกได้ทุกพื นท่ี ทนต่อสภำวะต่ำงๆ ได้ดีทั งสภำวะแล้งและน  ำ
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ท่วม โรคและแมลงรบกวนน้อย ใช้เวลำตั งแต่ปลูกจนเก็บเกี่ยวผลผลิตสั น คืนทุนเร็ว และสำมำรถใช้ประโยชน์ได้ทุก
ส่วน มีกำรขยำยพื นท่ีปลูกเป็นกำรค้ำท่ัวทุกภำคของประเทศไทยแทนพันธุ์ไผ่ตงชนิดเดิม  (ธัญพิสิษฐ์, 2556) โดย
เป็นพืชอีกชนิดหนึ่งท่ีมีควำมต้องกำรน  ำในกำรเจริญเติบโตและกำรให้ผลผลิต ซึ่งกำรให้น  ำชลประทำนเป็นวิธีกำร
หนึ่งท่ีช่วยเพิ่มผลผลิตและท ำให้ได้ผลผลิตท่ีมีคุณภำพอย่ำงสม่ ำเสมอตลอดทั งปี ดังนั นข้อมูลปริมำณน  ำใช้ท่ี
เหมำะสมส ำหรับพืชแต่ละชนิดมีควำมส ำคัญยิ่ง โดยไผ่ตงลืมแล้งเป็นไผ่เศรษฐกิจท่ีส ำคัญชนิดหนึ่งท่ีได้มีกำรขยำย
พื นท่ีปลูกเป็นจ ำนวนมำกกระจำยท่ัวทุกภำคของประเทศไทย รวมทั งในเขตพื นท่ีชลประทำนท่ีได้มีกำรเปล่ียนชนิด
พืชจำกพื นท่ีปลูกข้ำวและพืชผักชนิดต่ำงๆ มำปลูกไผ่ตงลืมแล้ง เนื่องจำกเป็นพืชท่ีสร้ำงผลตอบแทนสูงได้เร็ว คือ
หลังปลูก 1 ปี กำรให้น  ำแก่ต้นไผ่ตงลืมแล้งมีควำมส ำคัญมำกต่อกำรเจริญเติบโตและให้ผลผลิตท่ีสำมำรถเก็บเกี่ยว
ได้ตลอดปี และเป็นส่วนหนึ่งในกำรเพิ่มศักยภำพและลดต้นทุนกำรผลิตไผ่ของประเทศไทย กำรศึกษำกำรให้น  ำ
ชลประทำน ปริมำณน  ำใช้และควำมถ่ีกำรให้น  ำชลประทำนท่ีเหมำะสมส ำหรับไผ่ตงลืมแล้ง จะเป็นข้อมูลประยุกต์ใช้
ส ำหรับกำรวำงแผนกำรปลูก กำรให้น  ำชลประทำน กำรออกแบบระบบกำรให้น  ำและกำรจัดสรรน  ำให้แก่เกษตรกร
ผู้ไผ่ตงลืมแล้งทั งในและนอกเขตพื นท่ีชลประทำน 

อุปกรณ์และวิธีการ 

 ศึกษำผลของกำรให้น  ำชลประทำนต่อกำรเจริญเติบโต และกำรให้ผลผลิตของไผ่ลืมแล้ง (ปีท่ี 3 ด้ำนกำร
ให้ผลผลิตช่วงท่ี 2) ในระหว่ำงวันท่ี 1 ตุลำคม 2557 ถึงวันท่ี 30 กันยำยน 2558 ท่ีแปลงทดลองสถำนีทดลองกำร
ใช้น  ำชลประทำนท่ี 7 (ปัตตำนี) อ ำเภอเมือง จังหวัดยะลำ ตั งอยู่ท่ีระยะเส้นรุ้ง (Latitude) 6o 4/ 00// เหนือ ระยะ
เส้นแวง (Longitude) 101o 17/ 41// ตะวันออก สูงกว่ำระดับน  ำทะเล 11.00 เมตร รทก. ดินชุดยะลำ มีควำมชื น
ชลประทำน (Field Capacity: FC) และจุดเหี่ยวถำวร (Permanent Wilting Point: PWP) เท่ำกับ 14.4 และ 
7.7% ตำมล ำดับ และ Bulk density เท่ำกับ 1.25 กรัม/ลูกบำศก์เซนติเมตร วำงแผนกำรทดลองแบบ Split Plot 
มี 4 ซ  ำ ปัจจัยหลัก (main plot) ประกอบด้วยควำมถี่กำรให้น  ำชลประทำนแก่ไผ่ตงลืมแล้ง 3 ระดับ คือ  ให้น  ำ
ชลประทำน 7, 14 และ 21 วัน/ครั ง ปัจจัยรอง (sub plot) ประกอบด้วยปริมำณน  ำชลประทำนท่ีให้แก่ไผ่ตงลืม
แล้ง 4 ระดับคือ 1) ให้น  ำชลประทำน 80, 100, 120 และ 140% ของปริมำณกำรระเหยของน  ำ ท่ีได้จำกอ่ำงวัด
กำรระเหยแบบ Class A pan โดยเก็บข้อมูลต่อเนื่องจำกปีท่ี 2 ประกอบด้วยไผ่ลืมแล้งจ ำนวน 243 ต้น ก ำหนดต้น
ทดลอง 48 ต้น ตัดแต่งกอให้เหลือ 6 ล ำต่อกอ ท ำกำรส่งน  ำชลประทำนโดยวิธีให้น  ำแบบท่วมเป็นผืนรำบ (Level 
Border Method) เฉพำะบริเวณทรงพุ่มของกอไผ่ตงลืมแล้ง โดยปั้นคันดินขนำด 30 x 30 เซนติเมตรรอบทรงพุ่ม
เพื่อกันกำรไหลบ่ำของน  ำชลประทำนท่ีให้ 

บันทึกข้อมูลปริมำณกำรให้น  ำชลประทำนแต่ละครั ง ข้อมูลทำงอุตุนิยมวิทยำ (Meteorological data) 
ตลอดกำรทดลอง ได้แก่ ปริมำณและจ ำนวนวันท่ีฝนตก ปริมำณกำรระเหยของน  ำจำกถำดระเหย ชนิด Class-A 
pan อุณหภูมิอำกำศ ควำมเร็วของกระแสลมเฉล่ีย จ ำนวนช่ัวโมงแสงต่อวัน และควำมชื นสัมพัทธ์อำกำศ และ
บันทึกข้อมูลกำรเจริญเติบโตของต้นไผ่ลืมแล้ง ได้แก่ ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงล ำ ทุกๆ 3 เดือน บันทึกข้อมูลกำรให้
ผลผลิต ได้แก่ จ ำนวนหน่อท่ีท ำกำรเก็บเกี่ยว ควำมยำวหน่อ ควำมกว้ำงฐำนหน่อ น  ำหนักหน่อทั งเปลือก และ
น  ำหนักหน่อปอกเปลือก ท ำกำรวิเครำะห์ข้อมูล และเปรียบเทียบผลต่ำงของค่ำเฉล่ีย โดยใช้โปรแกรม Sirichai 
statistics 6 
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ผลการศึกษา 

ปริมาณน ้าที่ไผ่ลืมแล้งได้รับ 

ปริมำณน  ำฝน และน  ำชลประทำนท่ีให้แก่ไผ่ลืมแล้งในแต่ละกรรมวิธี  ช่วงท ำกำรศึกษำวันท่ี 1 ตุลำคม 
2557 ถึงวันท่ี 30 กันยำยน 2558 มีจ ำนวนวันฝนตก 154 วัน ปริมำณน  ำฝนรวม 2,275.2 มิลลิเมตร ไผ่ลืมแล้งท่ี
ปลูกโดยกำรให้น  ำชลประทำนในปริมำณ 80%E, 100%E, 120%E และ 140%E ท่ีควำมถี่ 7 วัน/ครั ง เท่ำกับ 
619.13, 839.86, 1,073.85 และ 1,311.84 มิลลิเมตร ตำมล ำดับ ท่ีควำมถี่ 14 วัน/ครั ง เท่ำกับ 503.07, 710.90, 
925.61 และ 1,147.99 มิลลิเมตร ตำมล ำดับ และท่ีควำมถี่ 21 วัน/ครั ง เท่ำกับ 562.27, 766.44, 993.09 และ 
1,224.12 มิลลิเมตร ตำมล ำดับ พิจำรณำได้ว่ำ ในระดับปริมำณน  ำเดียวกัน และจำกปริมำณกำรกระจำยของฝน 
เอื ออ ำนวยและเป็นประโยชน์ต่อกำรให้น  ำชลประทำนแก่ไผ่ลืมแล้ง ท่ีให้น  ำท่ีควำมถี่ 14 มำกกว่ำท่ีให้น  ำท่ีควำมถี่ 
21 และ 7 วัน/ครั ง ส่วนจ ำนวนวันให้น  ำจะลดจำกควำมถ่ี 7, 14 และ 21 วันต่อครั ง ตำมล ำดับ 

 

ภำพที่ 1 แสดงปริมำณน  ำชลประทำน และจ ำนวนครั งกำรให้น  ำแก่ไผ่ลืมแล้งในปริมำณและควำมถ่ีต่ำงๆ 

การเจริญเติบโตของไผ่ลืมแล้ง 

ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงล ำเฉล่ียในช่วงของกำรให้ผลผลิตปีท่ี 2 อำยุหลังปลูก 21-32 เดือน ของไผ่ลืมแล้งท่ี
ให้น  ำในแต่ละกรรมวิธีในระยะต่ำงๆ ไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติ เนื่องจำกในช่วงท่ีท ำกำรศึกษำเป็นช่วงท่ีต้นไผ่ลืมแล้ง
อยู่ในระยะกำรเจริญเติบโตท่ีให้ผลผลิต กำรเจริญเติบโตของต้นจะเพิ่มขึ นในอัตรำท่ีลดลง ซึ่งเป็นกำรเพิ่มจำกกำร
เจริญของล ำเก่ำท่ีท ำกำรตัดแต่งกอให้เหลือเพียง 6 ล ำต่อกอ และไผ่ลืมแล้งเป็นพืชท่ีสำมำรถดูดซับน  ำสะสมไว้ในล ำ
ไผ่ได้ในปริมำณมำกเพรำะล ำไผ่ตัน ต้นไผ่จึงสำมำรถน ำน  ำท่ีกักเก็บไว้มำใช้ในช่วงท่ีให้น  ำในปริมำณน้อยและกำรเว้น
ช่วงกำรให้น  ำหลำยวันได้ ประกอบกับมีกำรกระจำยของปริมำณน  ำฝนอย่ำงสม่ ำเสมอ และแปลงท่ีท ำกำรศึกษำดิน
มีอัตรำกำรรั่วซึมช้ำ ท ำให้กรรมวิธีท่ีเว้นช่วงควำมถ่ีกำรให้น  ำนำนมีขนำดล ำไม่แตกต่ำงกับกรรมวิธีท่ีเว้นช่วงควำมถี่
กำรให้น  ำน้อย 
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ภำพที่ 2 แสดงค่ำเฉล่ียขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงล ำไผ่ลืมแล้ง ในช่วงให้ผลผลิตปีท่ี 2 อำยุหลังปลูก 21-32 เดือน 

ผลผลิตไผ่ลืมแล้ง 

กำรให้ผลผลิตในช่วงของกำรให้ผลผลิตปีท่ี 2 ของไผ่ลืมแล้งอำยุหลังปลูก 21-32 เดือน ท่ีให้น  ำในแต่ละ
กรรมวิธี โดยเก็บเกี่ยวผลผลิตทุกๆ 4 วัน ท่ีควำมยำวหน่อมำกกว่ำ 30 เซนติเมตร ท ำกำรวัดผลผลิตด้ำนจ ำนวน
หน่อต่อกอ น  ำหนักหน่อทั งเปลือก น  ำหนักหน่อปอกเปลือก ควำมกว้ำงฐำนหน่อเฉล่ีย และควำมยำวหน่อเฉล่ีย 
พบว่ำ ผลผลิตด้ำนจ ำนวนหน่อต่อกอ ไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติ โดยมีแนวโน้มของกำรให้น  ำชลประทำนปริมำณท่ี 
100%E ให้จ ำนวนหน่อมำก ในทุกควำมถ่ีกำรให้น  ำ 

 

ภำพที่ 3 แสดงจ ำนวนหน่อเฉล่ียต่อกอ และน  ำหนักหน่อต่อกอของไผ่ลืมแล้งในช่วงกำรให้ผลผลิตปีท่ี 2  
อำยุหลังปลูก 21-32 เดือน 

ผลผลิตด้ำนน  ำหนักหน่อ คือ น  ำหนักหน่อทั งเปลือกเฉล่ีย และน  ำหนักหน่อปอกเปลือกเฉล่ีย ไม่มีควำม
แตกต่ำงกันทำงสถิติ โดยมีค่ำเท่ำกับ 0.90 และ 0.44 กิโลกรัมต่อหน่อ ตำมล ำดับ ส่วนด้ำนน  ำหนักปอกเปลือกรวม
ต่อกอ ไม่มีควำมแตกต่ำงทำงสถิติเช่นกัน โดยพบว่ำไผ่ลืมแล้งท่ีได้รับน  ำชลประทำนในปริมำณ 100%E มีแนวโน้ม
ให้ผลผลิตหน่อปอกเปลือกต่อกอสูง 
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ตำรำงท่ี 1 ผลผลิตด้ำนขนำดหน่อเฉล่ียช่วงให้ผลผลิตปีท่ี 2 ภำยใต้กำรให้น  ำชลประทำนต่ำงๆ 
ควำมถ่ีในกำรให้น  ำ ปริมำณน  ำท่ีให้แก่ไผ่ลืมแล้ง 

เฉล่ีย 
(วัน/ครั ง) 80%E 100%E 120%E 140%E 

ผลผลิตด้ำนควำมกว้ำงฐำนหน่อเฉล่ีย ช่วงให้ผลผลิตปีท่ี 2 
7 8.93 a1 8.69 ab1 8.31 ab1 8.27 b1 8.55 
14 8.6 a2 8.76 a2 8.97 a2 8.67 a2 8.74 
21 8.57 b3 8.87 ab3 8.82 ab3 9.29 a3 8.89 

เฉล่ีย 8.70 8.77 8.70 8.72 8.73 
F-test ควำมถ่ีในกำรให้น  ำ ns 

 
 

ปริมำณน  ำท่ีให้แก่ไผ่ลืมแล้ง ns 
 

 
Interaction * 

 
CV (%) ควำมถ่ีในกำรให้น  ำ 7.85 

 
 

ปริมำณน  ำท่ีให้แก่ไผ่ลืมแล้ง 4.77 
 

ผลผลิตด้ำนควำมยำวหน่อเฉล่ีย ช่วงให้ผลผลิตปีท่ี 2 
7 33.54 34.40 34.18 33.43 33.89 
14 33.55 34.11 32.70 33.74 33.53 
21 32.14 32.96 32.88 34.98 33.24 

เฉล่ีย 33.08 33.82 33.25 34.05 33.55 
F-test ควำมถ่ีในกำรให้น  ำ ns 

 
 

ปริมำณน  ำท่ีให้แก่ไผ่ลืมแล้ง ns 
 

 
Interaction ns 

 
CV (%) ควำมถ่ีในกำรให้น  ำ 9.08 

 
 

ปริมำณน  ำท่ีให้แก่ไผ่ลืมแล้ง 4.36 
 

ค่ำเฉลี่ยในแถวเดียวกันที่ตำมด้วยอักษร และตัวเลขเหมือนกัน ไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติที่ระดับควำมเชื่อมั่น 95% โดยวิธี DMRT 

* : มีควำมแตกต่ำงกันทำงสถิติที่ระดับควำมเชื่อมั่น 95% 
ns : ไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติ 
 

ผลผลิตด้ำนควำมกว้ำงฐำนหน่อเฉล่ีย ของไผ่ลืมแล้งท่ีท ำกำรเก็บเกี่ยวผลผลิต ในช่วงให้ผลผลิตปีท่ี 2 ท่ีให้
น  ำชลประทำนในปริมำณและควำมถี่ในแต่ละกรรมวิธี ไม่มีควำมแตกต่ำงกันทำงสถิติ  แต่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่ำง
ปริมำณและควำมถ่ีกำรให้น  ำ โดยพบว่ำกำรให้น  ำท่ีควำมถี่ 7 วันต่อครั ง ในปริมำณ 80%E ให้ควำมกว้ำงฐำนหน่อ
สูงกว่ำอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติกับกำรให้น  ำในปริมำณ 140%E ส่วนกำรให้น  ำท่ีควำมถี่ 21 วันต่อครั ง ในปริมำณ 
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140%E ให้ควำมกว้ำงฐำนหน่อสูงกว่ำอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติกับกำรให้น  ำในปริมำณ  80%E แสดงให้เห็นว่ำใน
ควำมถ่ีกำรให้น  ำท่ีถี่กว่ำกำรให้น  ำในปริมำณน้อยสำมำรถให้ควำมกว้ำงฐำนหน่ออยู่ในเกณฑ์ดี และในทำงกลับกัน
ควำมถ่ีกำรให้น  ำยำวนำนต้องให้น  ำในปริมำณสูงจึงจะให้ควำมกว้ำงฐำนหน่ออยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งควำมกว้ำงฐำนหน่อ
จะเป็นตัวที่ชี ให้เห็นว่ำหน่อมีลักษณะอวบ และเป็นท่ีต้องกำรของผู้บริโภค ส่วนผลผลิตด้ำนควำมยำวหน่อเฉล่ีย ไม่
มีควำมแตกต่ำงกันทำงสถิติ โดยมีควำมยำงหน่อเฉล่ียเท่ำกับ 33.55 เซนติเมตร 

ประสิทธิภาพการใช้น ้าของไผ่ลืมแล้ง 

 ประสิทธิภำพกำรใช้น  ำของไผ่ลืมแล้งในช่วงของกำรให้ผลผลิตปีท่ี 2 ท่ีให้น  ำในแต่ละกรรมวิธีในระยะต่ำงๆ 
โดยคิดจำกน  ำหนักหน่อปอกเปลือก (กิโลกรัม) ต่อปริมำณน  ำชลประทำนท่ีใช้ (ลูกบำศก์เมตร) พบว่ำมีควำม
แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญยิ่งทำงสถิติของประสิทธิภำพกำรใช้น  ำ ใน ไผ่ลืมแล้งท่ีรับน  ำชลประทำนในปริมำณ
ต่ำงกัน โดยกำรให้น  ำชลประทำนในปริมำณ 80%E และ 100%E มีประสิทธิภำพกำรใช้น  ำสูงกว่ำกำรให้น  ำ
ชลประทำนในปริมำณ 120%E และ 140%E ตำมล ำดับ 

 

ภำพที่ 4 แสดงประสิทธิภำพกำรใช้น  ำของไผ่ลืมแล้ง ในช่วงของกำรให้ผลผลิตปีท่ี 2 

วิจารณ์ผลการศึกษา 

กำรศึกษำผลของกำรให้น  ำชลประทำนต่อกำรเจริญเติบโต และกำรให้ผลผลิตของไผ่ลืมแล้ง โดย
ท ำกำรศึกษำเปรียบเทียบผลของกำรให้น  ำชลประทำนในด้ำนควำมถี่ และปริมำณในกำรให้น  ำในระดับต่ำงๆ ซึ่ง
ควำมถ่ีและปริมำณในกำรให้น  ำชลประทำน เป็นหลักส ำคัญของกำรชลประทำนในระดับแปลงปลูกพืช ท่ีจ ำเป็นต้อง
ทรำบ เพื่อให้สำมำรถท ำกำรให้น  ำแก่พืช ให้เกิดกำรเจริญเติบโตและให้ผลตอบแทนสูง (วิบูลย์, 2526) ซึ่งควำม
ต้องกำรน  ำของพืชจะเปล่ียนแปลงไปตำมชนิดและอำยุของพืช และลักษณะภูมิอำกำศ (สำยัณห์ และระวี, 2547) 
และทรำบปริมำณและควำมถี่ท่ีจะต้องท ำกำรให้น  ำชลประทำนแก่พืชต่ำงๆ โดยเฉพำะไผ่ลืมแล้งอย่ำงเหมำะสม 
ส่งผลต่อกำรลดต้นทุนกำรผลิตในด้ำนกำรให้น  ำชลประทำน ซึ่งเป็นต้นทุนท่ีผันแปรตำมกำรจัดกำรในด้ำนปริมำณ
น  ำท่ีใช้และควำมถ่ีในกำรให้น  ำ ซึ่งต้องอำศัยแรงงำน และพลังงำน ไม่ว่ำจะเป็นไฟฟ้ำหรือเชื อเพลิง จำกกำรศึกษำ
พบว่ำ กำรให้น  ำชลประทำนท่ีควำมถ่ี 7 วันในปริมำณน  ำต่ำงๆ สิ นเปลืองน  ำชลประทำนมำกกว่ำกำรให้น  ำท่ีควำมถี่ 
21 วัน และ 14 วัน ตำมล ำดับ ส่วนจ ำนวนวันท่ีต้องให้น  ำจะลดจ ำนวนจำกควำมถี่ 7, 14 และ 21 วันต่อครั ง 
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ตำมล ำดับ และเมื่อพิจำรณำปริมำณน  ำฝนท่ีตกสะสมในช่วงท่ีท ำกำรศึกษำ พบว่ำมีปริมำณมำกกว่ำระดับกำรให้น  ำ
ชลประทำนในทุกกรรมวิธี ดังนั นกำรให้น  ำชลประทำนท่ีควำมถี่ 14 วัน ในปริมำณน  ำ 80%E จะสิ นเปลืองน  ำ
ชลประทำนน้อยท่ีสุด โดยมีปริมำณน  ำชลประทำนท่ีให้เพิ่มเติมจำกปริมำณน  ำฝนเท่ำกับ 503.07 มิลลิเมตร ตลอด
ช่วงท่ีท ำกำรศึกษำเปน็เวลำ 12 เดือน ซึ่งจำกผลกำรศึกษำแม้ไม่พบควำมแตกต่ำงกันทำงสถิติ ของควำมถี่กำรให้น  ำ
ชลประทำนต่อกำรเจริญเติบโต ในด้ำนเส้นผ่ำศูนย์กลำงล ำเฉล่ีย แต่พบว่ำแนวโน้มกำรให้เส้นผ่ำศูนย์กลำงล ำเฉล่ีย
สูง ในไผ่ลืมแล้งช่วงกำรให้ผลผลิตปีท่ี 2 ท่ีให้น  ำท่ีควำมถี่ 7 วัน ส่วนในด้ำนผลผลิต ทั งปริมำณและคุณภำพ ได้แก่
จ ำนวนหน่อ น  ำหนักหน่อ ควำมกว้ำงฐำนหน่อ และควำมยำวหน่อ ไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติ โดยแนวโน้มกำรให้น  ำท่ี
ถี่กว่ำ ให้น  ำหนักหน่อท่ีเก็บเกี่ยวได้ต่อกอสูง แสดงให้เห็นว่ำควำมถี่ในกำรให้น  ำชลประทำนมีผลต่อกำรพัฒนำของ
ตำเหง้ำของต้นไผ่ลืมแล้งท่ีจะเจริญมำเป็นหน่อ และล ำ โดยควำมถี่ในกำรให้น  ำสั นจะท ำให้ต้นไผ่สำมำรถพัฒนำ
ผลผลิตได้มำกกว่ำ เกิดสมดุลในกำรสังเครำะห์ด้วยแสง กำรสร้ำงและสะสมอำหำร และฮอร์โมนท่ีส ำคัญในกำร
เจริญเติบโต ส่งผลกระทบต่อกำรพัฒนำทำงด้ำน ล ำต้น ใบ และรำก (สำยัณห์ และระวี, 2547) สอดคล้องกับ
กำรศึกษำควำมถ่ีของกำรให้น  ำแก่พืชชนิดต่ำงๆ ได้แก่ กำรเจริญเติบโตด้ำนควำมสูง และผลผลิตถั่วเขียวจะเพิ่มขึ น
ตำมควำมถี่ในกำรให้น  ำ (พรชัย, 2544) ระดับควำมถีในกำรให้น  ำมำกท่ีสุดท่ี 7 วัน ขมิ นชันมีควำมสูง พื นท่ีใบ 
น  ำหนักใบ ต้นและผลผลิตเหง้ำแห้งสูงสุด (สมยศ และคณะ, 2549) กำรให้น  ำแก่ข้ำวโพดฝักอ่อน และข้ำวฟ่ำง
หวำน ท่ีควำมถ่ีสูงสุด 5 และ 3 วัน ให้ผลผลิตสูงสุด (พิเชษฐ์ และคณะ, 2550), (วัชรพงศ์ และสมยศ, 2551) กำร
ให้น  ำแก่อ้อยพันธุ์อู่ทอง ท่ีควำมถี่ 7 และ 14 วัน ให้จ ำนวนล ำ ควำมยำวล ำ และผลผลิต สูงกว่ำกำรให้น  ำ 21วัน 
(ธงชัย และคณะ, 2550) ตะไคร้เมื่อได้รับน  ำในระดับควำมถี่ท่ีเพิ่มขึ นจะมีกำรเจริญเติบโตทำงควำมสงล ำต้น กำร
แตกหน่อ กำรสะสมน  ำหนักแห้ง และผลผลิตน ำหนักแห้งสูง (สมยศ และคณะ, 2548) ซึ่งจะเห็นได้ว่ำ ควำมถี่ใน
กำรให้น  ำชลประทำน เป็นส่ิงท่ีส ำคัญในกำรพิจำรณำกำรจัดกำรกำรให้น  ำชลประทำนแก่ไผ่ลืมแล้ง จำกผล
กำรศึกษำกำรให้น  ำแก่ผลผลิตท่ีควำมถ่ีในช่วง 7 วัน/ครั ง มีแนวโน้มให้กำรเจริญเติบโต และน  ำหนักหน่อท่ีเก็บเกี่ยว
ได้ต่อกอสูง แต่หำกพิจำรณำในด้ำนกำรประหยัดน  ำ และค่ำใช้จ่ำยในกำรให้น  ำ กำรให้น  ำแก่ไผ่ลืมแล้งท่ีควำมถี่  21 
และ 14 วันต่อครั งเป็นระดับท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อกำรเจริญเติบโตและผลผลิต ในช่วงกำรให้ผลผลิตปีท่ี 2 
 ด้ำนปริมำณกำรให้น  ำชลประทำนแก่ไผ่ลืมแล้ง พบว่ำ ปริมำณกำรให้น  ำในระดับต่ำงๆ ท่ีให้แก่ไผ่ลืมแล้ง
ในช่วงให้ผลผลิตปีท่ี 2 อำยุหลังปลูก 21-32 เดือน ให้กำรเจริญเติบโตทั งในด้ำนขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงล ำเฉล่ีย ไม่
แตกต่ำงกันทำงสถิติ ซึ่งเป็นช่วงเจริญเติบโตในช่วงท่ีท ำกำรตัดแต่งกอไว้ล ำเลี ยงต้น 6 ล ำ ท่ีเจริญพัฒนำเต็มท่ีแล้ว 
ในระยะกำรเก็บเกี่ยวผลผลิตหน่อ ท ำให้กำรเจริญเติบโตไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติ ส่วนในด้ำนกำรให้ผลผลิต ไม่พบ
ควำมแตกต่ำงกันทำงสถิติของทั งปริมำณและคุณภำพผลผลิต ได้แก่จ ำนวนหน่อท่ีเก็บเกี่ยว น  ำหนักหน่อปอก
เปลือก ควำมกว้ำงฐำนหน่อ และควำมยำวหน่อของไผ่ลืมแล้ง แต่พบแนวโน้มของกำรให้ผลผลิตสูงในแต่ละด้ำนของ
กำรให้น  ำแต่ละระดับคือ จ ำนวนหน่อเฉล่ียต่อกอ น  ำหนักหน่อทั งเปลือกและน  ำหนักหน่อปอกเปลือกรวมต่อกอ 
และควำมกว้ำงฐำนหน่อ ในปริมำณกำรให้น  ำ 100%E น  ำหนักหน่อทั งเปลือกเฉล่ีย และควำมยำวหน่อ ในปริมำณ
กำรให้น  ำ 140%E ซึ่งลักษณะต่ำงๆ ทำงกำรเจริญเติบโตของพืชจะแตกต่ำงกันตำมปริมำณกำรให้น  ำ ตำมท่ี 
Doorenbos and Pruitt (1977) กล่ำวว่ำกำรใช้น  ำของพืชจะแตกต่ำงกันตำมอำยุของพืช เช่นเดียวกับกำรให้น  ำ
ชลประทำนในปริมำณต่ำงๆ แก่พืช ได้แก่ กำรให้น  ำทำนตะวันในปริมำณ 1.0 Ep ให้ผลผลิตเมล็ดแห้งสูงสุด และจะ
ลดลงเมื่อให้น  ำในระดับอื่นๆ (นิพนธ์, 2546) กำรให้น  ำ 100% ของค่ำกำรระเหยน  ำ ให้ผลผลิตสัปปะรดสูงสุด 
(ธรรมนูญ และคณะ, 2551) และเมื่อค ำนวณประสิทธิภำพกำรใช้น  ำ จำกน  ำหนักหน่อปอกเปลือกไผ่ลืมแล้ง พบว่ำ
กำรให้น  ำชลประทำนในปริมำณ 80%E ให้ประสิทธิภำพกำรใช้น  ำสูง ไม่แตกต่ำงกับกำรให้น  ำในปริมำณ 100%E 
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ส่วนในด้ำนปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงปริมำณกำรควำมถี่กำรให้น  ำชลประทำนท่ีไผ่ลืมแล้งได้รับ พบว่ำมี
ปฏิสัมพันธ์ ในกำรให้ผลผลิตในด้ำนควำมกว้ำงฐำนหน่อเฉล่ีย ซึ่งเป็นลักษณะท่ีบ่งบอกถึงควำมอวบของหน่อ โดย
พบว่ำควำมถี่กำรให้น  ำท่ีถี่กว่ำกำรให้น  ำในปริมำณน้อยสำมำรถให้ควำมกว้ำงฐำนหน่ออยู่ในเกณฑ์ดี และในทำง
กลับกันควำมถี่กำรให้น  ำยำวนำนต้องให้น  ำในปริมำณสูงจึงจะให้ควำมกว้ำงฐำนหน่ออยู่ในเกณฑ์ดี  ดังนั นกำร
กำรศึกษำผลของกำรให้น  ำชลประทำนต่อกำรเจริญเติบโตและกำรให้ผลผลิตของไผ่ลืมแล้งในช่วงกำรให้ผลผลิตปีท่ี 
2 อำยุหลังปลูก 21-32 เดือน ควำมถ่ีกำรให้น  ำท่ีสิ นเปลืองน  ำชลประทำนและกำรจัดกำรกำรให้น  ำน้อย ท่ีไม่กระทบ
ต่อกำรเจริญเติบโตและผลผลิต คือกำรให้น  ำท่ีควำมถี่ 21 วันต่อครั ง ควำมถี่ท่ีมีแนวโน้มให้กำรเจริญเติบโตและ
ผลผลิตรวมสูง คือกำรให้น  ำท่ีควำมถี่ 7 วันต่อครั ง  ปริมำณกำรให้น  ำชลประทำนท่ีสิ นเปลืองน  ำน้อย ท่ีไม่กระทบ
ต่อกำรเจริญเติบโต และให้ประสิทธิภำพกำรใช้น  ำสูง คือกำรให้น  ำชลประทำนในปริมำณ 80%E โดยให้ผลผลิตปอก
เปลือกเฉล่ีย 1.93 กิโลกรัม ต่อปริมำณน  ำชลประทำนท่ีใช้ 1 ลูกบำศก์เมตร 

สรุปผลการศึกษา 

กำรศึกษำผลกำรให้น  ำชลประทำนต่อกำรเจริญเติบโตและผลผลิตของไผ่ลืมแล้งปีท่ี 3 ในช่วงกำรให้ผลผลิต 
อำยุหลังปลูก 21-32 เดือน ท ำกำรศึกษำเปรียบเทียบปริมำณและควำมถ่ีในกำรให้น  ำชลประทำนระดับต่ำงๆ ท่ีมีผล
ต่อกำรเจริญเติบโต และกำรให้ผลผลิตของไผ่ลืมแล้งท่ีท ำกำรเก็บเกี่ยวผลผลิตทุกๆ 4 วัน ในแปลงทดลองสถำนี
ทดลองกำรใช้น  ำชลประทำนท่ี 7 (ปัตตำนี) อ.เมือง จ.ยะลำ สำมำรถสรุปผลกำรศึกษำได้ดังนี  

1. ในช่วงท ำกำรศึกษำมีจ ำนวนวันฝนตก 154 วัน ปริมำณน  ำฝนรวม 2,275.2 มิลลิเมตร กำรให้น  ำ
ชลประทำนท่ีปริมำณน  ำทั ง 4 ระดับคือ 80%E, 100%E, 120%E และ 140%E ท่ีควำมถี่ 7 วัน/ครั ง เท่ำกับ 
619.13, 839.86, 1,073.85 และ 1,311.84 มิลลิเมตร ตำมล ำดับ ท่ีควำมถี่ 14 วัน/ครั ง เท่ำกับ 503.07, 710.90, 
925.61 และ 1,147.99 มิลลิเมตร ตำมล ำดับ และท่ีควำมถี่ 21 วัน/ครั ง เท่ำกับ 562.27, 766.44, 993.09 และ 
1,224.12 มิลลิเมตร ตำมล ำดับ  

2. กำรให้น  ำชลประทำนแก่ไผ่ลืมแล้งในช่วงให้ผลผลิตปีท่ี 2 ไม่พบควำมแตกต่ำงกันทำงสถิติของกำร
เจริญเติบโต และผลผลิต แต่พบปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงควำมถี่กับปริมำณกำรให้น  ำชลประทำนในผลผลิตด้ำนควำม
กว้ำงฐำนหน่อเฉล่ียของไผ่ลืมแล้งท่ีท ำกำรเก็บเกี่ยว โดยกำรให้น  ำท่ีควำมถ่ี 7 วันต่อครั ง ในปริมำณ 80%E ให้ควำม
กว้ำงฐำนหน่อสูงกว่ำอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติกับกำรให้น  ำในปริมำณ 140%E ส่วนกำรให้น  ำท่ีควำมถี่ 21 วันต่อ
ครั ง ในปริมำณ 140%E ให้ควำมกว้ำงฐำนหน่อสูงกว่ำอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติกับกำรให้น  ำในปริมำณ  80%E 
แสดงถึงควำมถ่ีกำรให้น  ำท่ีถี่กว่ำ กำรให้น  ำในปริมำณน้อยสำมำรถให้ควำมกว้ำงฐำนหน่ออยู่ในเกณฑ์ดี และในทำง
กลับกันควำมถ่ีกำรให้น  ำยำวนำนต้องให้น  ำในปริมำณสูงจึงจะให้ควำมกว้ำงฐำนหน่ออยู่ในเกณฑ์ดี  

3. ควำมถี่กำรให้น  ำท่ีสิ นเปลืองน  ำชลประทำนและกำรจัดกำรกำรให้น  ำน้อย ท่ีไม่กระทบต่อกำร
เจริญเติบโตและผลผลิต คือกำรให้น  ำท่ีควำมถ่ี 21 วันต่อครั ง ควำมถ่ีท่ีมีแนวโน้มให้กำรเจริญเติบโตและผลผลิตรวม
สูง คือกำรให้น  ำท่ีควำมถ่ี 7 วันต่อครั ง  

4. ปริมำณกำรให้น  ำชลประทำนท่ีสิ นเปลืองน  ำน้อย ท่ีไม่กระทบต่อกำรเจริญเติบโต และให้ประสิทธิภำพ
กำรใช้น  ำสูง คือกำรให้น  ำชลประทำนในปริมำณ 80%E โดยให้ผลผลิตปอกเปลือกเฉล่ีย 1.93 กิโลกรัม ต่อปริมำณ
น  ำชลประทำนท่ีใช้ 1 ลูกบำศก์เมตร 
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