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บทคัดย่อ 

 การศึกษาผลการให้น  าชลประทานต่อการเจริญเติบโต และการให้ผลผลิตของยางพาราพันธุ์  RRIM 600 
ในช่วงการเจริญเติบโต ตั งแต่อายุหลังปลูก 13 ถึง 24 เดือน ณ สถานีทดลองการใช้น  าชลประทานท่ี 7 (ปัตตานี)  
อ.เมือง จ.ยะลา ระหว่างวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2559 โดยวางแผนการทดลองแบบ Split 
Plot in Randomized Complete Block มี 4 ซ  า ปัจจัยหลักประกอบด้วย ความถี่ในการให้น  าชลประทาน 3 
ระดับ คือให้น  า 7, 14 และ 21 วัน/ครั ง ปัจจัยรองประกอบด้วย ปริมาณการให้น  าชลประทาน 4 ระดับ ของ
ปริมาณการระเหยของน  า (%E) คือ ให้น  า 80%E, 100%E, 120%E และ 140%E ท าการบันทึกการเจริญเติบโตใน
ด้านความสูงต้น และขนาดล าต้น ทุกๆ 1 เดือน 
 ผลการทดลองพบว่า มีจ านวนวันท่ีฝนตก ตลอดการทดลอง 151 วัน มีปริมาณน  าฝน 1,695.1 มิลลิเมตร 
การให้น  าชลประทานท่ีปริมาณน  าทั ง 4 ระดับ ท่ีความถี่ 7 วัน/ครั ง เท่ากับ 651.65, 877.93, 1,123.20 และ 
1,369.45 มิลลิเมตร ตามล าดับ ท่ีความถี่ 14 วัน/ครั ง เท่ากับ 579.06, 774.06, 1,033.05 และ 1,280.11 
มิลลิเมตร ตามล าดับ และท่ีความถี่ 21 วัน/ครั ง เท่ากับ 482.23, 685.31, 902.32 และ 1,130.70 มิลลิเมตร 
ตามล าดับ การให้น  าชลประทานแก่ยางพาราท่ีปริมาณและความถ่ีต่างๆ ในช่วงอายุ 13-24 เดือนหลังปลูก ให้อัตรา
การรอดตายจากการขาดน  าเท่ากับ 100% การให้น  าชลประทานในปริมาณ 80%E เป็นวิธีการท่ีสิ นเปลืองน  า
ชลประทานน้อยสุด ท่ีให้ความสูงต้น และขนาดล าต้นไม่แตกต่างกันทางสถิติกับการให้น  าในปริมาณต่างๆ ท่ี
ท าการศึกษา ส่วนต้นยางพาราท่ีได้รับน  าท่ีความถ่ีต่างกัน ให้การเจริญเติบโตในด้านขนาดล าต้น แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยการให้น  าท่ีความถ่ี 7 วันต่อครั ง ให้ขนาดล าต้นท่ีอายุ 23 และ 24 เดือนหลังปลูกสูงกว่าการ
ให้น  าในความถ่ี 14 และ 21 วันต่อครั ง 
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Abstract 

 A study on effect of irrigation water on growth and yield of Para rubber (variety RRIM 
600) at the growth stage since start of 13 to 24 months after planting was conducted at 
Irrigation Water Management Experiment Station 7 (Pattani), Amphoe Muang, Yala province 
from February 1st, 2015 to January 31st, 2016. 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 
which were 80%, 100%, 120% and 140% of evaporation volume (%E) and record of Para 
rubber growth which were height and  trunk diameter every months. 
 Experiment result showed that the amount of rain fall 1,695.1 mm. in 151 day to 
study. Irrigated on respectively 4 level of irrigation frequency 7 day/time was 651.65, 877.93, 
1,123.20 and 1,369.45 mm., 14 day/time was 579.06, 774.06, 1,033.05 and 1,280.11  mm. and 
21 day/time was 482.23, 685.31, 902.32 and 1,130.70 mm. Irrigated since start of 13 to 24 
months after planting has 100% of survival rate.  Irrigated 80%E was the most saving irrigation 
water and was not significant difference of statistics on height and trunk diameter with other 
irrigation study. Irrigated frequency of Para rubber was significant difference of statistics on 
trunk diameter, irrigated 7 day/time has trunk diameter on 23 to 24 months after planting 
better than irrigated 14 and 21 day/time. 
 
Key words: Water Irrigation, Consumptive Use, Para rubber 
___________________________________________________________________________________ 

ค้าน้า 

 การเจริญเติบโตของพืช ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม น  าเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีมีส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับ
ขบวนการต่างๆ ภายในต้นพืช มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช อาทิ ขบวนการเคล่ือนย้ายธาตุอาหาร ขบวนการ
สังเคราะห์ด้วยแสง การเคล่ือนย้ายของสารสังเคราะห์ต่างๆ การสร้างและสลายตัวของสารต่างๆ ดังนั น การ
เจริญเติบโตและ ผลผลิตของพืชทั งทางด้านคุณภาพ และปริมาณจึงขึ นกับปริมาณของน  าท่ีได้รับเป็นส่วนใหญ่ 
เนื่องจากน  าเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีจ ากัด การหาวิธีการใช้น  าอย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับความ
ต้องการของพืช เป็นส่ิงจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการเกษตรกรรม ปัจจุบันน  าท่ีใช้เพื่อท าการเกษตรมีอยู่อย่างจ ากัด 
เนื่องจากฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล ดังนั นข้อมูลปริมาณน  าใช้ท่ีเหมาะสมส าหรับพืชแต่ละชนิดมีความส าคัญยิ่ง 
ส าหรับงานด้านชลประทานจ าเป็นต้องศึกษาพฤติกรรมการเจริญเติบโตของพืช เพื่อจะได้ให้น  าได้ถูกต้องและ
เหมาะสม ทั งนี เพราะแต่ละขั นตอนมีอัตราการใช้น  าไม่เท่ากัน ซึ่งในหลักการแล้วหากให้น  าไม่เหมาะสมตามท่ีพืช
ต้องการ จะท าให้เกิดการสูญเสียโดยเปล่าประโยชน์ (บุญมา, 2546) โดยในเขตท่ีมีการใช้น  าชลประทาน การใช้น  า
อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับความต้องการของพืชท่ีปลูก นับว่าเป็นส่ิงจ าเป็นเบื องต้นส าหรับท าการเกษตร 
ในขณะท่ีในพื นท่ีใช้ท่ีใช้น  าฝน การวางแผนการปลูกพืชให้สอดคล้องกับความถ่ี และปริมาณท่ีฝนตกในแต่ละท้องถิ่น
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อย่างเหมาะสมกับความต้องการพืชในแต่ช่วงการเจริญเติบโต ก็มีความส าคัญเช่นกัน (อุดมเกียรติ และคณะ, 2552) 
โดยเฉพาะยางพารา (Hevea brasiliensis) เป็นพืชท่ีเป็นตัวแทนของยางธรรมชาติ โดยในปี พ.ศ. 2551 ประเทศ
ไทยมีพื นท่ีปลูกยางทั งหมดประมาณ 16.72 ล้านไร่ สร้างอาชีพให้แก่เกษตรกรประมาณ 1 ล้านครัวเรือน ประเทศ
ไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกยางพาราอันดับ 1 ของโลก มีผลผลิตยางประมาณ 3.17 ล้านตันต่อปี ในจ านวนนี ส่งออก 
2.73 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 249,262 ล้านบาท เป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคัญชนิดหนึ่งท่ีได้มีการขยายพื นท่ีปลูก รวมทั ง
ในเขตพื นท่ีชลประทานท่ีได้มีการเปล่ียนชนิดพืชจากพื นท่ีปลูกข้าวและพืชไร่ชนิดต่างๆ มาปลูกยางพาราแทน การ
ให้น  าชลประทานแก่ยางพาราเพื่อเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิต เป็นส่ิงท่ีสามารถกระท าได้ โดยน  ามี
ความส าคัญต่อการเจริญเติบโตของต้นยาง และการให้ผลผลิตน  ายาง และน  ามีบทบาทหน้าท่ีส าคัญต่อการผลิต 
ปริมาณการไหลของน  ายาง ปริมาณน  าท่ีเพียงพอต่อการใช้ของต้นยางจึงเป็นปัจจัยส าคัญในการให้ผลผลิต 
(Milburn and Ranasinghe, 1996; Rao et al., 1998) โดย Omont (1982) พบว่าการให้น  าแก่ต้นยางสามารถ
ลดระยะเวลาในการเจริญเติบโตปกติของต้นยางจนสามารถท าการกรีดยางได้ก่อนต้นยางตามสภาพน  าฝนเป็นเวลา 
18 เดือน และต้นยางท่ีให้น  ามีผลผลิตสูงกว่าต้นยางตามสภาพน  าฝน  เช่นเดียวกับ Devakumar et al. (1998) ท่ี
พบว่าต้นยางท่ีให้น  าสามารถเจริญเติบโตได้ดี และรวดเร็วกว่าต้นยางตามสภาพน  าฝน สามารถเปิดกรีดยางได้ก่อน
ต้นยางตามสภาพน  าฝน และต้นยางท่ีให้น  ามีผลผลิตสูงกว่าต้นยางตามสภาพน  าฝนตลอดช่วงท าการทดลอง 3 ปี
แรกหลังเปิดกรีด ส่วน พัชร (2549) รายงานว่าการคายระเหยน  าระดับแปลงปลูกของยางพาราอายุ 2 ปี มีค่าสูง
กว่าแปลงปลูกยางพาราอายุ 10 ปี เป็นเพราะการปกคลุมดินท าให้แปลงปลูกยางพาราอายุ 2 ปี มีโอกาสระเหยน  า
ได้มากกว่า จึงท าให้ค่าการคายระเหยน  าสูง โดยอุดมเกียรติ และคณะ (2552) พบว่ายางพาราพันธุ์ RRIM 600 อายุ 
3 ปี มีการคายระเหยท่ีค านวณจากการใช้ถัง Lysimeter เท่ากับ 288.77 มม./เดือน หรือ 9.47 มม./วัน ซึ่งจาก
รายงานการศึกษาข้างต้นแสดงให้เห็นว่าการให้น  ามีผลต่อยางพารา แต่ปัจจุบันน  าท่ีใช้เพื่อท าการเกษตรมีอยู่อย่าง
จ ากัด เนื่องจากฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล กรมชลประทานและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจ าเป็นต้องท าการศึกษาข้อมูล
ปริมาณน  าใช้ ความถี่การให้น  า ซึ่งท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโต การให้ผลผลิต และอายุการเปิดกรีด ซึ่งจะเป็นส่วน
หนึ่งในการเพิ่มศักยภาพการผลิตยางพาราของประเทศไทย  

อุปกรณ์และวิธีการ 

 ศึกษาผลของการให้น  าชลประทานต่อการเจริญเติบโต และการให้ผลผลิตของยางพารา (ปีท่ี 2 ด้านการ
เจริญเติบโต) ในระหว่างวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันท่ี วันท่ี 31 มกราคม 2559 ท่ีแปลงทดลองสถานีทดลอง
การใช้น  าชลประทานท่ี 7 (ปัตตานี) อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา ตั งอยู่ท่ีระยะเส้นรุ้ง (Latitude) 6o 4/ 00// เหนือ 
ระยะเส้นแวง (Longitude) 101o 17/ 41// ตะวันออก สูงกว่าระดับน  าทะเล 11.00 เมตร รทก. ดินชุดยะลา มี
ความชื นชลประทาน (Field Capacity: FC) และจุดเหี่ยวถาวร (Permanent Wilting Point: PWP) เท่ากับ 14.4 
และ 7.7% ตามล าดับ และ Bulk density เท่ากับ 1.25 กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร วางแผนการทดลองแบบ Split 
Plot มี 4 ซ  า ปัจจัยหลัก (main plot) ประกอบด้วยความถี่การให้น  าชลประทานแก่ยางพารา 3 ระดับ คือ ให้น  า
ชลประทาน 7, 14 และ 21 วัน/ครั ง ปัจจัยรอง (sub plot) ประกอบด้วยปริมาณน  าชลประทานท่ีให้แก่ยางพารา 4 
ระดับคือ ให้น  าชลประทาน 80, 100, 120 และ 140% ของปริมาณการระเหยของน  า ท่ีได้จากถาดวัดการระเหย
แบบ Class A pan ด าเนินการในแปลงทดลองต่อเนื่องจากปีก่อนหน้า ซึ่งต้นยางพารามีอายุ 1 ปี ระยะระหว่างต้น 
3 เมตร ระยะระหว่างแถว 7 เมตร ยางพาราพันธุ์ RRIM 600 จ านวน 243 ต้น ก าหนดต้นทดลอง 48 แปลงย่อย 
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แปลงย่อยละ 2 ต้น ท าการส่งน  าชลประทานโดยวิธีให้น  าแบบท่วมเป็นผืนราบ (Level Border Method) เฉพาะ
บริเวณทรงพุ่มของยางพารา โดยปั้นคันดินกันการไหลบ่าของน  าขนาด 30 x 30 เซนติเมตรรอบทรงพุ่ม  

บันทึกข้อมูลปริมาณการให้น  าชลประทานแต่ละครั ง ข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาตลอดการทดลอง ได้แก่ 
ปริมาณและจ านวนวันท่ีฝนตก ปริมาณการระเหยของน  าจากถาดวัดการระเหยชนิด Class-A pan อุณหภูมิอากาศ 
ความเร็วของกระแสลมเฉล่ีย จ านวนช่ัวโมงแสงแดดต่อวัน และความชื นสัมพัทธ์อากาศ และบันทึกข้อมูลการ
เจริญเติบโตของต้นยางพาราในช่วงอายุต้น 13-24 เดือน ได้แก่ ความสูงต้น และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางล าต้น ทุกๆ 
1 เดือน ท าการวิเคราะห์ข้อมูล และเปรียบเทียบผลต่างของค่าเฉล่ีย โดยใช้โปรแกรม Sirichai statistics 6 

ผลการศึกษา 

ปริมาณน ้าที่ยางพาราได้รับ 

ปริมาณน  าฝนและน  าชลประทานท่ียางพาราได้รับในแต่ละกรรมวิธี ตั งแต่เริ่มท าการศึกษาในวันท่ี 1 
กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2559 มีจ านวนวันท่ีฝนตก 151 วัน ปริมาณน  าฝนรวม 1,695.1 มิลลิเมตร 
ยางพาราท่ีปลูก โดยการให้น  าชลประทานท่ีปริมาณน  าทั ง 4 ระดับ คือ ให้น  าชลประทาน 80, 100, 120 และ 
140% ของปริมาณการระเหยของน  า ท่ีความถี่ 7 วัน/ครั ง เท่ากับ 651.65, 877.93, 1,123.20 และ 1,369.45 
มิลลิเมตร ตามล าดับ ท่ีความถี่ 14 วัน/ครั ง เท่ากับ 579.06, 774.06, 1,033.05 และ 1,280.11 มิลลิเมตร 
ตามล าดับ และท่ีความถ่ี 21 วัน/ครั ง เท่ากับ 482.23, 685.31, 902.32 และ 1,130.70 มิลลิเมตร ตามล าดับ ซึ่ง
พิจารณาพบว่า การให้น  าชลประทานในปริมาณท่ีเท่ากันของแต่ละความถ่ีการให้น  าชลประทาน ความถี่การให้น  าท่ี 
21 วันต่อครั งสิ นเปลืองน  าชลประทาน และจ านวนครั งของการให้น  าเพิ่มเติมจากน  าฝนน้อยท่ีสุด รองลงมาคือ
ความถ่ี 14 วัน และความถี่ 7 วัน ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่าการกระจายตัวของฝนในช่วงท าการศึกษาซึ่งมีวันฝน
ตกรวม 151 วัน เอื อต่อการให้น  าชลประทานท่ีความถ่ี 21 วันต่อครั งมากกว่าความถ่ีการให้น  าอื่นๆ ท่ีท าการศึกษา 

 

ภาพที่ 1 แสดงปริมาณน  าชลประทาน และจ านวนครั งการให้น  าแก่ยางพาราในปริมาณและความถ่ีต่างๆ 
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การเจริญเติบโตของยางพารา 

ความสูงต้นของยางพาราท่ีได้รับน  าชลประทานในแต่ละกรรมวิธี พบว่าปริมาณการให้น  า 80%E, 100%E, 
120%E และ 140%E ให้ความสูงต้นในระยะ 13-24 เดือนหลังปลูก ไม่แตกต่างกันทางสถิติ เช่นเดียวกับความถี่ใน
การให้น  าชลประทานท่ี 7, 14 และ 21 วันต่อครั ง และไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการให้น  าและความถี่การให้
น  าของความสูงต้นยางพาราเช่นกัน แต่แนวโน้มความสูงต้นท่ีอายุ 24 เดือน การให้น  าชลประทานท่ีความถี่ 7 วัน 
ให้ค่าเฉล่ียความสูงต้นของทุกปริมาณการให้น  าสูงกว่าทุกความถ่ีท่ีท าการศึกษา 

ตารางท่ี 1 ความสูงต้นยางพาราอายุ 24 เดือนหลังปลูก ภายใต้การให้น  าชลประทาน 
ความถี่ในการให้น  า ปริมาณน  าท่ีให้แก่ยางพารา 

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

ความสูงต้น (ซ.ม.) 24 เดือนหลังปลูก 
7 657.38 656.75 684.50 670.50 667.28 
14 627.88 627.13 622.25 630.50 627.44 
21 589.50 589.50 520.93 596.38 574.08 

เฉล่ีย 624.92 624.46 609.23 633.13 622.93 
F-test ความถ่ีในการให้น  า ns 

 
 

ปริมาณน  าท่ีให้แก่ยางพารา ns 
 

 
Interaction ns 

 
CV (%) ความถ่ีในการให้น  า 16.14 

 
 

ปริมาณน  าท่ีให้แก่ยางพารา 11.15 
 

ns : ไม่แตกต่างกันทางสถิติ 

ขนาดล าต้นของยางพาราจากบริเวณเหนือจุดเจริญท่ีท าการติดตา พบว่าการให้น  า 80%E, 100%E, 
120%E และ 140%E ให้เส้นผ่าศูนย์กลางล าต้นท่ีอายุ 13-24 เดือนหลังปลูกไม่แตกต่างกันทางสถิติ เช่นเดียวกัน
กับความถ่ีในการให้น  าชลประทานท่ี 7, 14 และ 21 วันต่อครั ง ในต้นยางพาราอายุ 13-22 เดือนหลังปลูก แต่พบ
ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติของเส้นผ่าศูนย์กลางล าต้นท่ีความถี่การให้น  าต่างกันท่ีอายุ 23-24 เดือน
หลังปลูก โดยการให้น  าท่ีความถ่ี 7 วันต่อครั ง ให้เส้นผ่าศูนย์กลางล าต้นยางพาราเฉล่ีย 7.89 และ 8.05 เซนติเมตร 
ตามล าดับ สูงกว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตกับความถ่ี 14 และ 21 วันต่อครั ง และไม่พบปฏิสัมพันธ์ระหว่างปริมาณ
การให้น  าและความถ่ีการให้น  าของขนาดล าต้นยางพารา  
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ตารางท่ี 2 ขนาดล าต้นยางพารา ท่ีอายุ 23 และ 24 เดือนหลังปลูก ภายใต้การให้น  าชลประทาน 
ความถ่ีในการให้น  า ปริมาณน  าท่ีให้แก่ยางพารา 

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

เส้นผ่าศูนย์กลางล าต้น (ซ.ม.)  23 เดือนหลังปลูก 

7 7.64 7.58 8.34 8.01 7.89 a 
14 6.70 6.81 6.20 6.84 6.64 b 
21 6.14 6.30 6.50 6.63 6.39 b 

เฉล่ีย 6.83 6.90 7.01 7.16 6.97 
F-test ความถ่ีในการให้น  า * 

 
 

ปริมาณน  าท่ีให้แก่ยางพารา ns 
 

 
Interaction ns 

 
CV (%) ความถ่ีในการให้น  า 17.63 

 
 

ปริมาณน  าท่ีให้แก่ยางพารา 13.47 
 

เส้นผ่าศูนย์กลางล าต้น (ซ.ม.)  24 เดือนหลังปลูก 

7 7.72 7.76 8.58 8.14 8.15 a 
14 6.77 6.85 6.62 6.87 6.78 b 
21 6.27 6.38 6.76 6.75 6.54 b 

เฉล่ีย 6.92 7.00 7.32 7.25 7.12 
F-test ความถ่ีในการให้น  า * 

 
 

ปริมาณน  าท่ีให้แก่ยางพารา ns 
 

 
Interaction ns 

 
CV (%) ความถ่ีในการให้น  า 14.96  

 
 

ปริมาณน  าท่ีให้แก่ยางพารา 12.04 
 

ค่าเฉลี่ยในสดมภ์เดียวกันที่ตามด้วยอักษรเหมือนกัน ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี DMRT 
*   : มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
ns : ไม่แตกต่างกันทางสถิติ 

วิจารณ์ผลการศึกษา 

การศึกษาผลของการให้น  าชลประทานต่อการเจริญเติบโต และการให้ผลผลิตของยางพารา โดย
ท าการศึกษาเปรียบเทียบผลของการให้น  าชลประทานในด้านความถี่ และปริมาณในการให้น  าในระดับต่ างๆ ซึ่ง
ความถ่ีและปริมาณในการให้น  าชลประทาน เป็นหลักส าคัญของการชลประทานในระดับแปลงปลูกพืช ท่ีจ าเป็นต้อง
ทราบ เพื่อให้สามารถท าการให้น  าแก่พืชในปริมาณท่ีเหมาะสม และสามารถก าหนดช่วงเวลาการส่งน  าหรือช่วงเวลา
การให้น  า เพื่อให้เกิดการเจริญเติบโตสม่ าเสมอและให้ผลตอบแทนสูง (วิบูลย์, 2526) ซึ่งความต้องการน  าของพืชจะ
เปล่ียนแปลงไปตามชนิดและอายุของพืช และลักษณะภูมิอากาศ (สายัณห์ และระวี, 2547) ส าหรับการศึกษาการ
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ให้น  าชลประทานในต้นยางพาราอายุ 13-24 เดือนหลังปลูก ไม่พบต้นยางพาราท่ีปลูกและท าการให้น  าตามส่ิง
ทดลอง ตายจากการขาดน  าในช่วงแล้ง โดยพบว่าความถ่ีในการให้น  าชลประทานแก่ยางพารา ให้การเจริญเติบโตใน
ด้านความสูงต้น และขนาดล าต้นท่ีอายุ 13-22 เดือนหลังปลูก ไม่แตกต่างกันทางสถิติ แต่ให้ขนาดล าต้นท่ีอายุ 23-
24 เดือนหลังปลูก แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยความถ่ีการให้น  าทุก 7 วันต่อครั งให้ขนาดล าต้นสูงกว่าต้น
ยางพาราท่ีได้รับน  าชลประทาน 14 และ 21 วันต่อครั ง ส่วนการให้น  าท่ีความถี่ 14 และ 21 วันต่อครั งให้ขนาดล า
ต้นไม่แตกต่างกันทางสถิติ ซึ่งพิจารณาได้ว่าความถี่ในการให้น  าสั นจะไม่ท าให้พืชเกิดสภาวะขาดน  า ท่ีจะท าให้เกิด
การขาดความสมดุลในการสังเคราะห์ด้วยแสง การสร้างและสะสมอาหาร และฮอร์โมนท่ีส าคัญในการเจริญเติบโต 
ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาทางด้าน ล าต้น ใบ และราก (สายัณห์ และระวี, 2547) สอดคล้องกับการศึกษาความถี่
ของการให้น  าแก่พืชชนิดต่างๆ ได้แก่ การเจริญเติบโตเพิ่มขึ นตามความถี่ในการให้น  า (พรชัย, 2544) ระดับความถี่
ในการให้น  ามากท่ีสุดท่ี 7 วัน ขมิ นชันมีการเจริญเติบโตสูงสุด (สมยศ และคณะ, 2549) การให้น  าแก่อ้อยพันธุ์อู่ทอง 
ท่ีความถ่ี 7 และ 14 วัน ให้จ านวนล า ความยาวล า และผลผลิต สูงกว่าการให้น  า 21 วัน (ธงชัย และคณะ, 2550) 
และตะไคร้เมื่อได้รับน  าในระดับความถ่ีท่ีเพิ่มขึ นจะมีการเจริญเติบโตทางล าต้นสูง (สมยศ และคณะ, 2548) 

ส่วนในด้านปริมาณการให้น  าชลประทานแก่ยางพารา พบว่าปริมาณการให้น  าในระดับต่างๆ แก่ยางพารา 
ให้การเจริญเติบโตในด้านความสูงต้น และขนาดล าต้น ท่ีอายุ 13-24 เดือนหลังปลูก ไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดย
การให้น  าในปริมาณ 80%E เป็นวิธีการท่ีสิ นเปลืองน  าชลประทานน้อยสุด ท่ีให้ความสูงต้น และขนาดล าต้นไม่
แตกต่างกันทางสถิติกับปริมาณการให้น  าอื่นๆ ในพื นท่ีท่ีมีภูมิอากาศ และปริมาณน  าฝนใกล้เคียงกับสถานท่ีท่ี
ท าการศึกษา ตามท่ี Doorenbos and Pruitt (1977) กล่าวว่าการใช้น  าของพืชจะแตกต่างกันตามอายุของพืช 
เช่นเดียวกับการให้น  าชลประทานในปริมาณต่างๆ แก่พืช ได้แก่ จักรกฤษณ์ และสมยศ (2551) ท่ีรายงานว่าปริมาณ
การให้น  าท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการเจริญเติบโตของขมิ นชันโดยตรง ดังนั นจึงจ าเป็นต้องมีการท าการศึกษาในต้น
ยางพาราอายุต่างๆ ต่อไปเพื่อท่ีจะสามารถท าการให้น  าชลประทานเพิ่มเติมจากปริมาณน  าฝนในพื นท่ี ได้อย่าง
เหมาะสม และจากการศึกษาไม่พบปฏิสัมพันธ์ระหว่างความถี่ และปริมาณการให้น  าชลประทาน ต่อการ
เจริญเติบโตของยางพาราช่วงอายุหลังปลูก 13-24 เดือน ทั งในความสูงต้นและขนาดล าต้น ดังนั น ในลักษณะ
ภูมิอากาศของพื นท่ีท่ีท าการศึกษา ปริมาณการให้น  าชลประทานท่ีสิ นเปลืองน  าน้อย และให้การเจริญเติบโตไม่
แตกต่างกันทางสถิติกับปริมาณการให้น  าอื่นๆ ท่ีท าการศึกษา คือการให้น  าชลประทานในปริมาณ 80%E ส่วน
ความถี่การให้น  าท่ีให้การเจริญเติบโตในด้านขนาดล าต้นท่ีอายุ 24 เดือนหลังปลูก สูงกว่าการให้น  าในความถี่ท่ี
ท าการศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ คือการให้น  าท่ีความถ่ี 7 วันต่อครั ง 

สรุปผลการศึกษา 

การศึกษาผลการให้น  าชลประทานต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของยางพารา ปีท่ี 2 โดยท าการศึกษา
เปรียบเทียบปริมาณและความถี่ในการให้น  าชลประทานระดับต่างๆ ต่อการเจริญเติบโตของยางพารา ในช่วงอายุ
หลังปลูก 13-24 เดือนเริ่มตั งแต่วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2559 โดยท าการศึกษาเปรียบเทียบ
ปริมาณและความถี่ในการให้น  าชลประทานระดับต่างๆ ท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของยางพารา ณ แปลงทดลอง
สถานีทดลองการใช้น  าชลประทานท่ี 7 (ปัตตานี) อ.เมือง จ.ยะลา สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี  
 1. ปริมาณน  าฝนตลอดการทดลองเท่ากับ 1,695.1 มิลลิเมตร จ านวนวันท่ีฝนตก 151 วัน การให้น  า
ชลประทานท่ีปริมาณน  าทั ง 4 ระดับคือ 80%E, 100%E, 120%E และ 140%E ท่ีความถี่ 7 วัน/ครั ง เท่ากับ 
651.65, 877.93, 1,123.20 และ 1,369.45 มิลลิเมตร ตามล าดับ ท่ีความถ่ี 14 วัน/ครั ง เท่ากับ 579.06, 774.06, 
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1,033.05 และ 1,280.11 มิลลิเมตร ตามล าดับ และท่ีความถ่ี 21 วัน/ครั ง เท่ากับ 482.23, 685.31, 902.32 และ 
1,130.70 มิลลิเมตร ตามล าดับ โดยในช่วงการเจริญเติบโตปีท่ี 2 พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ของการเจริญเติบโตในด้านขนาดล าต้นของยางพาราท่ีได้รับน  าในความถ่ีต่างกันในช่วงอายุ 23-34 เดือนหลังปลูก 
 2. ปริมาณการให้น  าชลประทานระดับ 80%E, 100%E, 120%E และ 140%E ท่ีให้แก่ยางพาราในช่วงการ
เจริญเติบโตปีท่ี 2 ให้การเจริญเติบโตไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยการให้น  าชลประทานในปริมาณ 
80%E เป็นวิธีการท่ีสิ นเปลืองน  าชลประทานน้อยสุด ท่ีให้ความสูงต้น และขนาดล าต้นไม่แตกต่างกันทางสถิติกับ
การให้น  าในปริมาณต่างๆ ท่ีท าการศึกษา 
 3. ความถ่ีการให้น  าชลประทานระดับ 7, 14 และ 21 วันต่อครั ง ท่ีให้แก่ยางพาราในช่วงการเจริญเติบโตปี
ท่ี 2 ให้การเจริญเติบโตในด้านขนาดล าต้น แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยการให้น  าท่ีความถี่ 7 วันต่อ
ครั ง ให้ขนาดล าต้นท่ีอายุ 23 และ 24 เดือนหลังปลูกสูงกว่าการให้น  าในความถ่ี 14 และ 21 วันต่อครั ง 
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