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บทคัดย่อ 

 

 จากการศึกษาผลของการให้น  าชลประทานเพิ่มเติมต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพ
ผลผลิตของปาล์มน  ามันในช่วงฤดูแล้ง ท าการศึกษากับต้นปาล์มน  ามันอายุ 6 ปี ท่ีให้ผลผลิตแล้ว บริเวณแปลง
ทดลองสถานีทดลองการใช้น  าชลประทานท่ี 8 (นครศรีธรรมราช) ซึ่งได้ด าเนินการตั งแต่วันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 
2558 ถึงวันท่ี 20 พฤษภาคม 2558 รวม 91 วัน วางแผนการทดลองแบบ RCBD (Randomized  Complete 
Block Design) และได้รับปริมาณน  าท่ีแตกต่างกัน 6 วิธีการ คือ วิธีการท่ี1 ไม่มีการให้น  า (ได้รับจากน  าฝน
เท่านั น) ได้รับน  าตลอดการทดลอง 194.00 มิลลิเมตร หรือ 310.4 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ เฉล่ีย 2.13 มิลลิเมตร
ต่อวัน วิธีการท่ี2 ให้น  าโดยใช้ค่า ET/E  = 1.5 ได้รับน  าตลอดการทดลอง 732.92 มิลลิเมตร หรือ 1,172.67 
ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ เฉล่ีย 8.05 มิลลิเมตรต่อวัน วิธีการท่ี3  ให้น  าโดยใช้ค่า ET/E =1.7 ได้รับน  าตลอดการ
ทดลอง 830.64 มิลลิเมตร หรือ 1,329.02 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ เฉล่ีย 9.13 มิลลิเมตรต่อวัน วิธีการท่ี4  ให้น  า
โดยใช้ค่า ET/E  = 1.9 ได้รับน  าตลอดการทดลอง 928.37 มิลลิเมตร หรือ 1,485.39 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ เฉล่ีย 
10.20 มิลลิเมตรต่อวัน วิธีการท่ี5  ให้น  าโดยใช้ค่า ET/E = 2.1 ได้รับน  าตลอดการทดลอง 1,026.07 มิลลิเมตร 
หรือ 1,641.71 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ เฉล่ีย 11.27 มิลลิเมตรต่อวัน และวิธีการท่ี6 ให้น  าโดยใช้ค่า ET/E  = 
2.3 ได้รับน  าตลอดการทดลอง 1,123.00 มิลลิเมตร หรือ 1,796.80 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ เฉล่ีย 12.34 
มิลลิเมตรต่อวัน นั น พบว่าด้านการเจริญเติบโตของปาล์มน  ามัน ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ แต่ด้านผลผลิต
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ ซึ่งวิธีการท่ี 2 ให้ผลผลิต  โดยให้ผลผลิต 3,380.58 กิโลกรัมต่อ
ไร่ มีประสิทธิภาพการใช้น  า (Ey) สูงสุด เท่ากับ 2.88 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
 
ค้าส้าคัญ: การให้น  าชลประทาน, ปริมาณการใช้น  าของพืช,ปาล์มน  ามัน 
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Abstract 
 
 Effect of supplementary irrigation on growth, yield and quality of oil palm during 
dry season and 6 years old of oil palms was studied. Thestudy was conducted  from 
February 18th  to May 20th 2015 which is 91 days in total at  Irrigation Water Management 
Experiment Station 8 (Nakornsrithammarat). The experimental design is RCBD (Randomized 
Complete Block Design) which comprised 6 treatments (T) as follow , T1 was no irrigation 
(only rains) and received water in amount 194 mm. or 310.4 m3/rai , or 2.13 mm/day in 
average. T2 was irrigated by value of ET/E = 1.5 and received water in amount 732.92 mm. or 
1,172.67 m3/rai , or 8.05 mm/day in average. T3 was irrigated by value of ET/E = 1.7 and 
received water in amount 830.64 mm. or 1,329.02m3/rai , or 9.13 mm/day in average. T4 was 
irrigated by value of ET/E = 1.9 and received water in amount 928.37 mm. or 1,485.39 
m3/rai , or 10.20 mm/day in average. T5 was irrigated by value of ET/E = 2.1 and received 
water in amount 1,026.07 mm. or 1,641.71 m3/rai , or 11.27 mm/day in average. T6 was 
irrigated by value of ET/E = 2.3 and received water in amount 1,123.00 mm. or 1,796.80 
m3/rai , or 12.34 mm/day in average. The result has shown that the vegetative growth of oil 
palm has non significant different in statistics but the reproductive growth has highly 
significant different and T2 could get the average yield of 3,380.58 kg/rai and their was 
maximum of water use efficiency (Ey) which is 2.88 kg/m3  
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ค้าน้า 
 
 ปริมาณน  าฝนและการกระจายของฝนเป็นปัจจัยท่ีส าคัญในการเจริญเติบโต และการให้ผลผลิต
ปาล์มน  ามันในระดับท่ีต่าง ๆ กัน พบว่าหากมีปริมาณน  าฝนมากกว่า 2,000 มิลลิเมตรต่อปี และไม่มีช่วงแล้ง
เลยจะไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตของปาล์มน  ามัน แต่เมื่อปริมาณน  าฝน และการกระจายของฝน
มีน้อย ปัจจัยดังกล่าวจะมีผลกระทบกับการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของปาล์มน  ามันรุนแรงขึ นเรื่อย ๆ  
 เมื่อศึกษาถึงพื นท่ีปลูกปาล์มน  ามันในภาคใต้ของประเทศไทยพบว่ามีการกระจายพื นท่ีปลูกทั งใน
ฝ่ังตะวันตก และฝ่ังตะวันออกของภาคใต้ ซึ่งแต่ละพื นท่ีมีปริมาณน  าฝนและการกระจายท่ีแตกต่างกัน ปริมาณ
น  าฝนเฉล่ียในบางปีอาจจะสูงบ้าง  แต่การกระจายของฝนน้อยคือฝนจะตกแค่  4-5 เดือนเท่านั น อีก 7- 8 
เดือน   ปริมาณน  าฝนมีไม่เพียงพอกับการเจริญเติบของปาล์ม   และประกอบกับได้มีการขยายพื นท่ีปลูกไปใน
พื นท่ีซึ่งมีปริมาณน  าฝนเป็นปัจจัยจ ากัดในระดับปานกลางถึงรุนแรง จึงจ าเป็นต้องมีการให้น  าในช่วงท่ีมีปริมาณ
น  าฝนไม่เพียงพอ หรือการให้น  าชลประทานเพิ่มเติมในช่วงฤดูแล้ง เพื่อให้ปาล์มน  ามันไม่ขาดน  าและสามารถให้
ผลผลิตได้สม่ าเสมอ เนื่องจากถ้าปาล์มน  ามันขาดน  าจะมีผลท าให้ผลผลิตลดลง แต่ถ้ามีน  าเพียงพอ จะท าให้ต้น
ปาล์มน  ามันเจริญเติบโตเร็ว  สมบูรณ์แข็งแรง  ต้านทานโรคได้ดี  และโดยเฉพาะในช่วงท่ีปาล์มน  ามันออกดอก  
ติดผล  ถ้าได้รับน  าเพียงพอตามความต้องการ  ท าให้ติดผลมาก  ผลสมบูรณ์ ด้วยเหตุนี คณะผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจท่ีจะศึกษาผลของการให้น  าชลประทานเพิ่มเติมต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพผลผลิตของ
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ปาล์มน  ามันในช่วงฤดูแล้ง เพื่อเป็นข้อมูลประยุกต์ใช้ส าหรับการวางแผนการปลูก การให้น  าชลประทาน และ
การจัดสรรน  าให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน  ามันทั งในและนอกเขตพื นท่ีชลประทาน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ต่อไป  อีกทั งเป็นพื นฐานในการค านวณหาค่าการใช้น  าของพืชทั งทางตรงและทางอ้อมต่อหน่วยผลผลิตของ
ปาล์มน  ามันต่อไป 
 
ตารางท่ี1 แสดงปริมาณน  าฝนท่ีเป็นปัจจัยจ ากัดการเจริญเติบโต และผลผลิตของปาล์มน  ามัน 

ระดับ ปริมาณน  าฝน (มิลลิเมตรต่อปี) ระยะช่วงแล้ง (เดือน) 
ไม่เป็นปัจจัยจ ากัด มากกว่า 2,000 ไม่มี 
ปัจจัยจ ากัดเล็กน้อย 1,700-2,000 1-2 เดือน 
ปัจจัยจ ากัดปานกลาง 1,450-1,700 2-3 เดือน 
ปัจจัยจ ากัดรุนแรง 1,250-1,450 3-4 เดือน 
ปัจจัยจ ากัดรุนแรงมาก ต่ ากว่า 1,250 มากกว่า 4 เดือน 
ท่ีมา : ธีระพงษ์  (2549)   
 

อุปกรณ์ 
ตู้อบดิน และอุปกรณ์การเก็บตัวอย่างดิน, เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่างดินเพื่อน าไปหาความชื น 
,เครื่องมือตรวจวัดความหนาแน่นของดิน, เทปวัดความสูง,ป้าย และเครื่องหมายต่างๆ, ปุ๋ยคอก และปุ๋ยอินทรีย์
อัดเม็ด, เครื่องช่ังน  าหนัก, แฟ้มเอกสาร, แผนการทดลอง, และตารางกรอกข้อมูลสถิติต่างๆ,.เครื่องมือตรวจวัด
สภาพอากาศ,วัสดุและอุปกรณ์ทางการเกษตรต่างๆ ,ต้นพันธุ์ปาล์มน  ามัน 

วิธีการทดลอง 
 ท าการศึกษากับต้นปาล์มน  ามันอายุ 6 ปี ท่ีให้ผลผลิตแล้ว บริเวณแปลงทดลองสถานีทดลอง

การใช้น  าชลประทานท่ี 8 (นครศรีธรรมราช) วางแผนการทดลองแบบ RCBD (Randomized  Complete 
Block Design) ประกอบด้วย 6 วิธีการทดลอง 4 ซ  า ท าการให้น  าครั งต่อไปทุก ๆ 7 วัน โดยใช้ค่าการระเหย
สะสมจากถาดระเหย (Class – A pan) คูณค่า ET/E  ให้น  าแบบท่วมเป็นผืนราบ (Level Border Method)  
โดยมีวิธีการทดลองดังนี  
   วิธีการท่ี  1   ไม่มีการให้น  า (ได้รับจากน  าฝนเท่านั น) 
   วิธีการท่ี  2   ให้น  าโดยใช้ค่า ET/E    =  1.5 
   วิธีการท่ี  3   ให้น  าโดยใช้ค่า ET/E    =  1.7 
   วิธีการท่ี  4   ให้น  าโดยใช้ค่า ET/E    =  1.9 
   วิธีการท่ี  5   ให้น  าโดยใช้ค่า ET/E    =  2.1 
   วิธีการท่ี  6   ให้น  าโดยใช้ค่า ET/E    =  2.3 
 
 ET=K/p*E – R 

 

เมื่อ ET  คือ ปริมาณการใช้น  าของปาล์มน  ามัน 
       E  คือ ปริมาณการระเหยจากถาดวัดการระเหย 
       R  คือ ปริมาณน  าฝน 
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 บันทึกข้อมูลปริมาณน  าท่ีส่ง ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา จ านวนทางใบทั งหมด พื นท่ีใบ จ านวนใบย่อย 
พื นท่ีหน้าตัดแกนทาง ความยาวทางใบ และผลผลิตของปาล์มน  ามัน ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ใช้โปรแกรม 
Sirichai Statistics 6 ในการการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวน  (Analysis of 
Variance) หรือเรียกอย่างย่อว่า ANOVA ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95 % ซึ่งหากพบว่าข้อมูลมีความแตกต่างกัน 
จะเทียบหาความแตกต่างของข้อมูลโดยใช้ตาราง DMRT (Duncan’s Multiple Range Test) 
 

ผลการทดลอง 
 

 จากการศึกษาผลของการให้น  าชลประทานเพิ่มเติมต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพ
ผลผลิตของปาล์มน  ามันในช่วงฤดูแล้ง ท าการศึกษากับต้นปาล์มน  ามันอายุ 6 ปี ท่ีให้ผลผลิตแล้ว บริเวณแปลง
ทดลองสถานีทดลองการใช้น  าชลประทานท่ี 8 (นครศรีธรรมราช) ซึ่งได้ด าเนินการตั งแต่วันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 
2558 ถึงวันท่ี 20 พฤษภาคม 2558 รวม 91 วัน วางแผนการทดลองแบบ RCBD (Randomized  Complete 
Block Design) และได้รับปริมาณน  าท่ีแตกต่างกัน 6 วิธีการ คือ วิธีการท่ี1 ไม่มีการให้น  า (ได้รับจากน  าฝน
เท่านั น) ได้รับน  าตลอดการทดลอง 194.00 มิลลิเมตร หรือ 310.4 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ เฉล่ีย 2.13 มิลลิเมตร
ต่อวัน วิธีการท่ี2 ให้น  าโดยใช้ค่า ET/E  = 1.5 ได้รับน  าตลอดการทดลอง 732.92 มิลลิเมตร หรือ 1,172.67 
ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ เฉล่ีย 8.05 มิลลิเมตรต่อวัน วิธีการท่ี3  ให้น  าโดยใช้ค่า ET/E =1.7 ได้รับน  าตลอดการ
ทดลอง 830.64 มิลลิเมตร หรือ 1,329.02 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ เฉล่ีย 9.13 มิลลิเมตรต่อวัน วิธีการท่ี4  ให้น  า
โดยใช้ค่า ET/E  = 1.9 ได้รับน  าตลอดการทดลอง 928.37 มิลลิเมตร หรือ 1,485.39 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ เฉล่ีย 
10.20 มิลลิเมตรต่อวัน วิธีการท่ี5  ให้น  าโดยใช้ค่า ET/E = 2.1 ได้รับน  าตลอดการทดลอง 1,026.07 มิลลิเมตร 
หรือ 1,641.71 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ เฉล่ีย 11.27 มิลลิเมตรต่อวัน และวิธีการท่ี6 ให้น  าโดยใช้ค่า ET/E  = 
2.3 ได้รับน  าตลอดการทดลอง 1,123.00 มิลลิเมตร หรือ 1,796.80 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ เฉล่ีย 12.34 
มิลลิเมตรต่อวัน นั น มีการเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตของปาล์มน  ามัน ด้านต่างๆ ได้แก่   ความยาวทางใบ 
จ านวนทางใบ พื นท่ีใบต่อทางใบ พื นท่ีใบต่อต้น ความกว้างใบย่อย ความยาวใบย่อย พื นท่ีหน้าตัดแกนทาง 
จ านวนใบย่อย น  าหนักผลผลิตต่อต้น และน  าหนักผลผลิตไร่ ซึ่งสรุปผลได้ดังนี  
 ด้านความยาวทางใบ พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยมีจ านวนทางใบเฉล่ียดังนี  วิธีการ
ท่ี 1 เท่ากับ 378.90 เซนติเมตร, วิธีการท่ี 2 เท่ากับ 418.73 เซนติเมตร, วิธีการท่ี 3 เท่ากับ 427.75 
เซนติเมตร, วิธีการท่ี 4 เท่ากับ 391.43 เซนติเมตร, วิธีการท่ี 5 เท่ากับ 410.03 และวิธีการท่ี 6  เท่ากับ 
396.38 เซนติเมตร ซึ่งวิธีการท่ี 3 มีความยาวทางใบเฉล่ียสูงท่ีสุด รองลงมาได้แก่ วิธีการท่ี 2,5,6,4 และ1 
ตามล าดับ 
 ด้านจ านวนทางใบ พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยมีจ านวนทางใบเฉล่ียดังนี  วิธีการท่ี 
1 เท่ากับ 60.25 ทางใบ, วิธีการท่ี 2 เท่ากับ 63.25 ทางใบ, วิธีการท่ี 3 เท่ากับ 66.50 ทางใบ , วิธีการท่ี 4 
เท่ากับ 60.50 ทางใบ, วิธีการท่ี 5 เท่ากับ 61.00 ทางใบ และวิธีการท่ี 6  เท่ากับ 60.75 ทางใบ ซึ่งวิธีการท่ี 3 
มีความจ านวนทางใบสูงท่ีสุด รองลงมาได้แก่ วิธีการท่ี 3,2,5,6 และ1 ตามล าดับ 
 ด้านความกว้างใบย่อย พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยมีความกว้างใบย่อยเฉล่ียดังนี  
วิธีการท่ี 1 เท่ากับ 3.89 เซนติเมตร, วิธีการท่ี 2 เท่ากับ 3.97 เซนติเมตร, วิธีการท่ี 3 เท่ากับ 4.16 เซนติเมตร, 
วิธีการท่ี 4 เท่ากับ 3.88 เซนติเมตร, วิธีการท่ี 5 เท่ากับ 3.61 เซนติเมตร และวิธีการท่ี 6 เท่ากับ 3.88 
เซนติเมตร ซึ่งวิธีการท่ี 3 มีความกว้างใบย่อยสูงท่ีสุด รองลงมาได้แก่ วิธีการท่ี 2,1,6,4 และ5 ตามล าดับ 
 ด้านความยาวใบย่อย พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยมีความยาวใบย่อยเฉล่ียดังนี  
วิธีการท่ี 1 เท่ากับ 76.81 เซนติเมตร, วิธีการท่ี 2 เท่ากับ 78.99 เซนติเมตร, วิธีการท่ี 3 เท่ากับ 83.53 
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เซนติเมตร , วิธีการท่ี 4 เท่ากับ 79.23 เซนติเมตร, วิธีการท่ี 5 เท่ากับ 82.04 เซนติเมตร และวิธีการท่ี 6  
เท่ากับ 82.92 เซนติเมตร ซึ่งวิธีการท่ี 3 มีความกว้างใบย่อยสูงท่ีสุด รองลงมาได้แก่ วิธีการท่ี 6,5,4,2 และ1 
ตามล าดับ 
 ด้านพื นท่ีหน้าตัดแกนทาง พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยมีพื นท่ีหน้าตัดแกนทางเฉล่ีย
ดังนี  วิธีการท่ี 1 เท่ากับ 12.23 ตารางเซนติเมตร, วิธีการท่ี 2 เท่ากับ 11.57 ตารางเซนติเมตร, วิธีการท่ี 3 
เท่ากับ 12.47 ตารางเซนติเมตร, วิธีการท่ี 4 เท่ากับ 10.89 ตารางเซนติเมตร, วิธีการท่ี 5 เท่ากับ 11.04 
ตารางเซนติเมตร และวิธีการท่ี 6 เท่ากับ 11.15 ตารางเซนติเมตร ซึ่งวิธีการท่ี 3 มีพื นท่ีหน้าตัดแกนทางสูงท่ีสุด 
รองลงมาได้แก่ วิธีการท่ี 1,2,6,5 และ4 ตามล าดับ 
 ด้านจ านวนใบย่อยต่อทางใบ พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยมีจ านวนใบย่อยต่อทางใบ
เฉล่ียดังนี  วิธีการท่ี 1 เท่ากับ 248.50 ใบ, วิธีการท่ี 2 เท่ากับ 248.00 ใบ, วิธีการท่ี 3 เท่ากับ 257.00 ใบ , 
วิธีการท่ี 4 เท่ากับ 248.00 ใบ, วิธีการท่ี 5 เท่ากับ 240.00 ใบ และวิธีการท่ี 6  เท่ากับ 248.50 ใบ ซึ่งวิธีการท่ี 
3 มจี านวนใบย่อยต่อทางใบสูงท่ีสุด รองลงมาได้แก่ วิธีการท่ี 6,1,4,2 และ5 ตามล าดับ 
 ด้านน  าหนักผลผลิตต่อต้น พบว่า วิธีการท่ี 3 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ กับ
วิธีการท่ี 6และ1  แต่ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ กับวิธีการท่ี 5,2 และ4 วิธีการท่ี 5 มีความแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ กับวิธีการท่ี 6และ1 แต่ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติกับวิธีการท่ี 2และ4 วิธีการท่ี 2 มี
ความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่งกับวิธีการท่ี 6และ1 แต่ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติกับวิธีการท่ี 4 
วิธีการท่ี 4 มีความแตกตา่งกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับวิธีการท่ี 6 และ1 วิธีการท่ี 6 ไม่มีความแตกต่าง
กันทางสถิติกับวิธีการท่ี1   โดยมีน  าหนักผลผลิตต่อต้นเฉล่ียดังนี  วิธีการท่ี 1 เท่ากับ 151.43 กิโลกรัมต่อต้น, 
วิธีการท่ี 2 เท่ากับ 177.93 กิโลกรัมต่อต้น, วิธีการท่ี 3 เท่ากับ 180.43 กิโลกรัมต่อต้น, วิธีการท่ี 4 เท่ากับ 
176.75 กิโลกรัมต่อต้น, วิธีการท่ี 5 เท่ากับ 179.16 กิโลกรัมต่อต้น และวิธีการท่ี 6 เท่ากับ 158.78 กิโลกรัม
ต่อต้น ซึ่งวิธีการท่ี 3 มีน  าหนักผลผลิตเฉล่ียต่อต้นสูงท่ีสุด รองลงมาได้แก่ วิธีการท่ี 5,2,4,6 และ1 ตามล าดับ 
 ด้านน  าหนักผลผลิตต่อไร่ พบว่า วิธีการท่ี 3 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ กับ
วิธีการท่ี 6และ1  แต่ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ กับวิธีการท่ี 5,2 และ4 วิธีการท่ี 5 มีความแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ กับวิธีการท่ี 6 และ1 แต่ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติกับวิธีการท่ี 2 และ4 วิธีการท่ี 2 
มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่งกับวิธีการท่ี 6และ1 แต่ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติกับวิธีการท่ี 4 
วิธีการท่ี 4 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับวิธีการท่ี 6 และ1 วิธีการท่ี 6 ไม่มีความแตกต่าง
กันทางสถิติกับวิธีการท่ี 1   โดยมีน  าหนักผลผลิตต่อต้นเฉล่ียดังนี  วิธีการท่ี 1 เท่ากับ 2,877.08 กิโลกรัมต่อไร่, 
วิธีการท่ี 2 เท่ากับ 3,380.58 กิโลกรัมต่อไร่, วิธีการท่ี 3 เท่ากับ 3428.08 กิโลกรัมต่อไร่, วิธีการท่ี 4 เท่ากับ 
3,358.25 กิโลกรัมต่อไร่, วิธีการท่ี 5 เท่ากับ 3,403.99 กิโลกรัมต่อไร่ และวิธีการท่ี 6 เท่ากับ 3,016.73 
กิโลกรัมต่อต้น ซึ่งวิธีการท่ี 3 มีน  าหนักผลผลิตเฉล่ียต่อไร่ สูงท่ีสุด รองลงมาได้แก่ วิธีการท่ี 5,2,4,6 และ1 
ตามล าดับ 
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วิจารณ์ผลการทดลอง 

 
 จากการศึกษาผลของการให้น  าชลประทานเพิ่มเติมต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพ
ผลผลิตของปาล์มน  ามันในช่วงฤดูแล้ง พบว่าด้านการเจริญเติบโตปริมาณน  าท่ีเพิ่มเติมให้แก่ปาล์มน  ามันในแต่
ละวิธีการไม่มีความแตกต่างกัน อาจเป็นเพราะว่าปริมาณน  าฝนรวมกับความชื นในดินท่ีเก็บสะสมอยู่มีมาก และ
เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของปาล์มน  ามัน จึงไม่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของปาล์มน  ามัน แต่ด้านผลผลิต
พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ เนื่องจากปริมาณน  าท่ีเพิ่มเติมในช่วงฤดูแล้งนั นส่งผลต่อ
การเพิ่มปริมาณช่อดอกตัวเมียในการเจริญเติบโตและพัฒนาเป็นทะลายปาล์มน  ามัน นอกจากนี ควรมีการศึกษา
ในบริเวณพื นท่ีท่ีฝนตกน้อย เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีครบถ้วนและสมบูรณ์มากขึ น  
 

สรุปผลการทดลอง 

 
 จากการศึกษาผลของการให้น  าชลประทานเพิ่มเติมต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพ
ผลผลิตของปาล์มน  ามันในช่วงฤดูแล้ง ท าการศึกษากับต้นปาล์มน  ามันอายุ 6 ปี ท่ีให้ผลผลิตแล้ว บริเวณแปลง
ทดลองสถานีทดลองการใช้น  าชลประทานท่ี 8 (นครศรีธรรมราช) วางแผนการทดลองแบบ  RCBD 
(Randomized  Complete Block Design) และได้รับปริมาณน  าท่ีแตกต่างกัน 6 วิธีการ พบว่า ข้อมูลด้าน
การเจริญเติบโต ได้แก่ ความยาวทางใบ จ านวนทางใบ พื นท่ีใบต่อทางใบ พื นท่ีใบต่อต้น ความกว้างใบย่อย 
ความยาวใบย่อย พื นท่ีหน้าตัดแกนทาง จ านวนใบย่อย ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ส่วนด้านผลผลิต ได้แก่ 
น  าหนักผลผลิตต่อต้น และน  าหนักผลผลิตต่อไร่ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ โดยวิธีการท่ี 2  
ให้น  าโดยใช้ค่า ET/E  = 1.5 ได้รับน  าตลอดการทดลอง 732.92  มิลลิเมตร หรือ 1,172.67 ลูกบาศก์เมตรต่อ
ไร่ มีประสิทธิภาพการใช้น  า (Ey) สูงสุด คือ 2.88 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และเมื่อเพิ่มระดับการให้น  าขึ นไปท่ี 
ค่า ET/E  = 2.3 ในวิธีการท่ี 6 พบว่าการเจริญเติบโตด้านต่างๆ ลดลง ซึ่งผลท่ีได้จากการทดลองนี มีความ
สอดคล้องกับการทดลองของ  Dr. John A.Widtsoe แห่ง Utah State University ท่ีท าการทดลองให้น  าแก้
พืชในปริมาณต่างๆ กัน แล้ววัดผลผลิตท่ีได้ ปรากฏว่าพืชเกือบทุกชนิดผลผลิตสามารถเพิ่มขึ นเมื่อได้รับน  ามาก
ขึ น จนกระท่ังถึงระดับหนึ่งเมื่อให้น  าเพิ่มขึ นแล้วท าให้ผลผลิตลดลง (วิบูลย์ , 2526 : 66) ดังนั นจึงอาจกล่าวได้
ว่า ค่าการใช้น  าท่ีเหมาะสมของปาล์มน  ามัน คือ ค่า ET/E  = 1.5 ซึ่งจะท าให้ปาล์มน  ามันให้ผลผลิตดีท่ีสุดตลอด
การทดลอง 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

 1. จากการทดลองพบว่าปริมาณน  าเป็นปัจจัยท่ีส าคัญอย่างยิ่งในการเจริญเติบและให้ผลผลิตของ
ปาล์มน  ามัน การให้น  าเพิ่มเติมในช่วงฤดูแล้งแก่ปาล์มน  ามันสามารถเพิ่มผลผลิตแก่ปาล์มน  ามันให้สูงขึ นได้ 
 2. ในการให้น  าแก่ปาล์มน  ามันควรค านึงถึงประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการให้น  าด้วย ซึ่งจาก
การทดลองในครั งนี  พบว่าวิธีการทดลองท่ีดีท่ีสุด เหมาะสมท่ีจะน าไปส่งเสริมให้เกษตรกรและผู้ท่ีสนใจน าข้อมูล
ไปใช้ก็คือ วิธีการท่ี 2 ใช้ค่า ET/E = 1.5 ได้รับน  าตลอดการทดลอง 732.92 มิลลิเมตร หรือ 1,172.67 
ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ ผลผลิต 3,380.58 กิโลกรัมต่อไร่ มีประสิทธิภาพการใช้น  า (Ey) สูงสุด = 2.88 กิโลกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร 
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ตารางท่ี 2 แสดงผลของการให้น  าชลประทานเพิ่มเติมต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพผลผลิตของ
ปาล์มน  ามันในช่วงฤดูแล้ง ปีท่ี 2 
 

รายการ 
วิธีการทดลองท่ี  ผลการ

วิเคราะห์ 

T1=ไม่ 
ส่งน  า 

T2=1.5 T3=1.7 T4=1.9 T5=2.1 T6=2.3  

1. ความยาวทางใบ                    ซม. 378.90 418.73 427.75 391.43 410.03 396.38 ns 

2. จ านวนทางใบ                   ทางใบ 60.25 63.25 66.50 60.50 61.00 60.75 ns 

3. ความกว้างใบย่อย                  ซม. 3.89 3.97 4.16 3.88 3.61 3.88 ns 

4. ความยาวใบย่อย                   ซม. 76.81 78.99 83.53 79.23 82.04 82.92 ns 

5. พื นท่ีหน้าตัดแกนทาง          ตร.ซม. 12.23 11.57 12.47 10.89 11.04 11.95 ns 

6. จ านวนใบย่อยต่อทางใบ           ใบ 248.50 248.00 257.00 248.00 240.00 248.50 ns 

7. น  าหนักผลผลิตต่อต้น       กก./ต้น 151.43b 177.93a 180.43a 176.75a 179.16a 158.78b ** 

8. น  าหนักผลผลิตต่อไร่       ตัน/ไร ่ 2.88b 3.38a 3.43a 3.36a 3.40a 3.02b ** 

9. ปริมาณน  าชลประทานท่ีใช้       มม.  - 538.92 636.64 734.37 832.07 929.80  
10. ปริมาณน  าฝน                     มม. 
     ตลอดการทดลอง                                            

194.00 194.00 194.00 194.00 194.00 194.00 
 

11. ปริมาณน  าได้รับ                  มม. 
    ตลอดการทดลอง     

194.00 732.92 830.64 928.37 1,026.07 1,123.80  

12. ปริมาณน  าได้รับ               ลบ.ม. 
    ตลอดการทดลอง     

310.40 1,172.67 1,329.02 1,485.39 1,641.71 1,798.08  

13. ปริมาณการระเหย               มม. 
     ตลอดการทดลอง  

488.61 488.61 488.61 488.61 488.61 488.61 
 

 
หมายเหตุ        ns = ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
                    ** = มีความแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคัญยิ่งทางสถิติ 
                    a,b = อักษรเหมือนแสดงว่าไม่แตกต่างกัน 
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(ใบ,ซ.ม.,ตร.ซม,ทางใบ,.ก.ก.,ตัน) 

 
 
ภาพที่ 1 แสดงข้อมูลการเจริญเติบและผลผลิตปาล์มน  ามัน 
 
 
 

เอกสารอ้างอิง 
 

ธี ระพง ษ์  จันทรนิ ยม  . 2549 .  ผลของการ ให้น  า ต่อการเพิ่ มผลผลิ ตของปา ล์มน  ามัน ระยะ ท่ี 2 . 
    คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 13 หน้า. 

วิบูลย์ บุญยธโรกุล .2526. หลักการชลประทาน. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.  
 

 

 

 

 

 

ความยาว
ทางใบ (ซม.) 

จ านวนทาง
ใบ (ทางใบ) 

ความกว้าง
ใบย่อย(ซม.) 

ความยาวใบ
ย่อย(ซม.) 

พื นที่หน้าตัด
แกนทาง(ตร.

ซม.) 

จ านวนใบ
ย่อยต่อทาง

ใบ(ใบ) 

น  าหนัก
ผลผลิตต่อ

ต้น(กก./ต้น) 

น  าหนัก
ผลผลิตต่อไร่

(ตัน/ไร่) 

T1 378.9 60.25 3.89 76.81 12.23 248.5 151.43 2.88 
T2 418.73 63.25 3.97 78.99 11.57 248 177.93 3.38 
T3 427.75 66.5 4.16 83.53 12.47 257 180.43 3.43 
T4 391.43 60.5 3.88 79.23 10.89 248 176.75 3.36 
T5 410.03 61 3.61 82.04 11.04 240 179.16 3.40 
T6 396.38 60.75 3.88 82.92 11.95 248.5 158.78 3.02 
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