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บทคััดย่่อ
การศึึกษาในครั้้�งนี้้�มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อศึึกษาความสามารถในการเจริิญเติิบโตของต้้นข้้าวโพดข้้าวเหนีียวหวานต่่อการ
ชลประทานแบบหยดโดยใช้้เครื่่�องสููบน้้ำพลัังงานแสงอาทิิตย์์ เพื่่�อเปรีียบเทีียบกัับการให้้น้้ำแบบเดิิมของเกษตรกร (ใช้้สายยาง
ฉีีดรด) ซึ่ง่� เกษตรกรยัังคงต้้องมีีการใช้้ไฟฟ้้า เพื่่�อเพิ่่�มแรงดัันทดสอบในแปลงปลููกพืืชของเกษตรกรจัังหวััดขอนแก่่น ที่่�มีีการติิดตั้้ง�
ระบบสููบน้้ำผิิวดิินขึ้้น� ไปเก็็บบนหอถัังสููงโดยใช้้พลัังงานแสงอาทิิตย์์ โดยทำการปลููกข้้าวโพดข้้าวเหนีียวหวานจำนวน 7,200 ต้้น
ซึ่่�งผู้้ศึ� กึ ษาทำการเก็็บข้้อมููล เพื่่�อเปรีียบเทีียบความสามารถในการเจริิญเติิบโต ปริิมาณน้้ำที่่�ให้้แก่่ต้้นข้้าวโพด ผลผลิิตของข้้าวโพด
ฝัักสด และประสิิทธิิภาพการใช้้น้้ำชลประทาน ผลการทดสอบพบว่่า การเปรีียบเทีียบความสามารถในการเจริิญเติิบโตแบบถอนต้้น
ระหว่่างการชลประทานแบบหยด และการชลประทานแบบรดที่่� 16, 24, 37 และ 59 วััน พบความยาวรากเฉลี่่�ยของวิิธีีการ
ชลประทานแบบหยดสููงกว่่าร้้อยละ 32, 40, 32 และ 5 ตามลำดัับ ความสููงต้้นเฉลี่่�ยที่่�วััดในแปลงทดสอบแบบสุ่่�มจำนวน 200 ต้้น
ที่่�อายุุ 37, 52 และ 59 วััน พบว่่า วิิธีีการชลประทานแบบหยดสููงกว่่าร้้อยละ 32, 64 และ 53 ตามลำดัับ ผลการเก็็บเกี่่�ยว
ข้้าวโพดฝัักสดที่่�อายุุ 73 วััน พบว่่า ผลผลิิตที่่�ได้้จากวิิธีกี ารชลประทานแบบหยดสููงกว่่าแบบรดร้้อยละ 20 โดยน้้ำที่่�ใช้้เพื่่�อการ
ชลประทานแบบหยด และแบบรดที่่�ให้้แก่่ต้้นข้้าวโพดตลอดระยะเวลาในการปลููกมีีค่า่ มากกว่่าปริิมาณน้้ำที่่�ต้้นข้้าวโพดต้้องการ
1.25 เท่่า และ 3.55 เท่่า ตามลำดัับ และประสิิทธิิภาพการใช้้น้้ำชลประทานของต้้นข้้าวโพดแบบหยดและแบบรด เมื่่�อใช้้น้้ำ
เพื่่�อการชลประทาน 1 ลููกบาศก์์เมตรต่่อไร่่ ได้้ผลผลิิตทั้้�งหมด 2.62 และ 0.74 กิิโลกรััม ตามลำดัับ
คำสำคััญ: ความสม่่ำเสมอของการให้้น้้ำแบบหยด พลัังงานแสงอาทิิตย์์ การเจริิญเติิบโตของต้้นข้้าวโพด การชลประทานโดย
หอถัังสููงและน้้ำหยด
การอ้้างอิิงบทความ: ฐิิตินัิ นท์
ั ์ ป้้องนาม, บรรลุุ เพีียชิิน, บรรจบ ช่่ำชอง และ ปริิญญา ทวีีพันธ์
ั ,์ “การเปรีียบเทีียบความสามารถในการเจริิญเติิบโต
ของข้้าวโพดข้้าวเหนีียวหวานต่่อการชลประทานแบบหยดจากหอถัังสููง,” วารสารวิิชาการพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ, ปีีที่่� 32, ฉบัับที่่� 2,
หน้้า 426–433, เม.ย.–มิิ.ย. 2565.
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Abstract
The objective of this research is to study the growth ability of sweet waxy corn plants by comparing
planting methods between drip irrigation using solar-powered water pump and farmers’ traditional irrigation
system using a water hose for sprinkling by which farmers need electricity for increasing pressure. The
experiment was conducted in the farmer’s planting plot equipped with the solar-powered pumping system
pumping the water from the surface water source to be stored in the tower tank in Khon Kaen Province
where totally 7,200 sweet waxy corn plants were grown. The researcher collected the data to compare
the growth ability of corn plants, such as amount of water for corn plants, the yield of fresh corns, and
the efficiency in the use of irrigation water. The results showed that the comparisons of growth ability
by pulling the whole plant between drip irrigation and sprinkling irrigation at 16, 24, 37 and 59 days old
showed the average root lengths of corns growing by the drip irrigation method were higher at 32, 40, 32
and 5 percent, respectively. The average plant height of 200 plants in the experimental plot by random
at 37, 52 and 59 days old showed the average plant heights of corns growing by the drip irrigation method
were higher at 32 , 64 and 53 percent, respectively. The result of fresh corn harvested at 73 days old
was also found that the yield from the drip irrigation method was 20 percent higher than the yield from
the sprinkling irrigation method. The water used for drip irrigation and sprinkling irrigation for corn plants
throughout the growing period was greater than the amount of water required by corn plants at 1.25
times and 3.55 times, respectively. Additionally, in terms of the efficiency in the use of irrigation water
on corn plants between drip irrigation and sprinkling irrigation methods, the total yields were 2.62 and
0.74 kilograms, respectively, when using the water for irrigation at 1 cubic meter per 1600 square meters.
Keywords: Consistency of Drip Irrigation, Solar Power, Growth of Corn Plants, Irrigation by Tower Tank and
Drip Irrigation
Please cite this article as: T. Pongnam, B. Phiachin, B. Chamchong, and P. Thaweephun, “The comparison of growth
ability sweet waxy corn with drip irrigation method by using elevated tank,” The Journal of KMUTNB, vol. 32, no. 2,
pp. 426–433, Apr.–Jun. 2022 (in Thai).
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1. บทนำ
	พลัั ง งานแสงอาทิิ ตย์์ ถูู กนำมาใช้้อย่่ า งแพร่่ ห ลาย
กระจายไปในทุุกๆ ภาคส่่วนโดยเฉพาะการเกษตร และการ
อุุตสาหกรรม ที่่�สำคััญยัังเป็็นพลังั งานที่่�เกิิดใหม่่ได้้ไม่่มีที่่�สิ้้
ี นสุ
� ดุ
พลัังงานหมุุนเวีียนที่่�มีีศักั ยภาพสููง และพลัังงานสะอาดไม่่ทำลาย
สิ่่�งแวดล้้อม นัั บ เป็็ นพลัั ง งานหมุุ น เวีี ย นที่่�มีี ศัั ก ยภาพต่่ อ
ประเทศไทยเป็็นอย่่างมาก [1] ปััจจุุบัันมีีการนำพลัังงาน
แสงอาทิิตย์ม์ าประยุุกต์์ใช้้ประโยชน์์แตกต่่างกัันออกไปหลาย
รููปแบบ ภาครััฐเองได้้ส่่งเสริิม และมีีมาตรการสนัับสนุุนให้้
มีีการนำพลัังงานแสงอาทิิตย์์มาใช้้ประโยชน์์ตลอดจนมีีการ
วิิจัยั และพััฒนาทางด้้านเทคโนโลยีีพลังั งานแสงอาทิิตย์อ์ ย่่าง
ต่่อเนื่่�อง [2] การใช้้ประโยชน์์จากพลัังงานแสงอาทิิตย์์นั้้�น
สามารถนำมาประยุุกต์์ใช้้ในกิิจการหลายประเภท เช่่น ครััวเรืือน
โรงงานอุุตสาหกรรม และการเกษตร ซึ่ง่� ในภาคการเกษตรยุุค 4.0
เน้้นการเกษตรแบบ Smart Farm ลดต้้นทุุน ลดการใช้้แรงงาน
รวมถึึงผลัักดัันเกษตรกรให้้สามารถทำเกษตรได้้อย่่างยั่่�งยืืน
เป็็นได้้ทั้้�งผู้้ผลิ
� ติ และผู้้ค้้� า มีีนวัตั กรรมใหม่่ๆ เข้้ามาเป็็นทางเลืือก
ให้้เกษตรกรอย่่ า งหลากหลายและสามารถเข้้าถึึ ง ได้้ง่่ า ย
แต่่พื้้�นฐานหลัักในการผลิิตพืืชผลทางการเกษตรที่่�สำคััญ
ของประเทศไทย และจะขาดไม่่ได้้นั้้�นยัังคงเป็็นแหล่่งน้้ำ
เพื่่�อการเกษตร ซึ่่�งเป็็นข้้อดีีข้้อหนึ่่�งของเกษตรกรนอกเหนืือ
จากพื้้� นที่่� เพาะปลููกขนาดใหญ่่ ก ระจายอยู่่�ในทุุ ก พื้้� น ของ
ประเทศไทย
ซึ่ง่� การบริิหารจััดการน้้ำที่่�เหมาะสมนั้้�นสามารถส่่งเสริิม
ให้้เกษตรกรสามารถผลิิตพืชผ
ื ลได้้อย่่างยั่่�งยืืน โดยเฉพาะภาค
ตะวัันออกเฉีียงเหนืือของประเทศไทยที่่�ประชากรส่่วนใหญ่่
ประกอบอาชีีพเกษตรกรรมมีีพื้้นที่่�
� เพื่่�อการเกษตร 63.87 ล้้านไร่่
หรืือร้้อยละ 60.5 ของพื้้�นที่่� การใช้้ประโยชน์์ที่่�ดิินทั้้�งหมด
และแหล่่งน้้ำตามธรรมชาติิสายหลัักที่่�มีีความยาวหลายร้้อย
กิิโลเมตร ได้้แก่่ แม่่น้้ำชีีและน้้ำมููล นอกจากนี้้�ยัังมีีแหล่่งน้้ำ
บาดาลซึ่่�งมีีปริมิ าณน้้ำในเกณฑ์์เฉลี่่�ย 5–10 ลููกบาศก์์เมตรต่่อ
ชั่่�วโมง ที่่�ความลึึกของบ่่อประมาณ 30 เมตร [3] แต่่มีข้้ี อจำกััด
ของพื้้�นที่่�คืือสภาพอากาศร้้อนและแห้้งส่่งผลให้้พืืชมีีความ
ต้้องการใช้้น้้ำสููงจำเป็็นต้้องให้้น้้ำในปริิมาณมาก ประกอบกัับ
ดิินในพื้้�นที่่�ส่่วนใหญ่่เป็็นดิินทรายที่่�มีีการอุ้้�มน้้ำต่่ำ เมื่่�อมีีการ

ให้้น้้ำในปริิมาณที่่�มากกว่่าความสามารถในการอุ้้ม� น้้ำของดิิน
ดิินจะเกิิดการสููญเสีียน้้ำและธาตุุอาหาร ในสภาวะดัังกล่่าว
ต้้องให้้น้้ำในปริิมาณต่่ำแต่่ให้้บ่่อยครั้้�ง [4] การให้้น้้ำแบบ
หยดจึึงเป็็นวิิธีีการบริิหารจััดการน้้ำที่่�เหมาะสมสามารถเพิ่่�ม
ศัักยภาพของพื้้�นที่่�ปลููกพืืชเป็็นพื้้�นที่่�ส่่วนใหญ่่ในเขตภาค
ตะวัันออกเฉีียงเหนืือได้้อย่่างเต็็มที่่�
การให้้น้้ำแบบหยดเป็็นวิิธีีการให้้น้้ำบริิเวณโคนต้้นพืืช
ทีีละน้้อย โดยอาศััยการปล่่อยน้้ำไปทางสายยางเพื่่�อให้้ไหลออก
จากรููเล็็กๆ อย่่างสม่่ำเสมอ ในปััจจุุบัันได้้มีีผลิิตภััณฑ์์ที่่�ช่่วย
ทำให้้ระบบการให้้น้้ำแบบหยดสามารถใช้้งานได้้ง่่าย ต้้นทุุนต่ำ่
ม้้วนเก็็บและติิดตั้้�งใหม่่ได้้ง่่าย ลงทุุนครั้้�งเดีียวสามารถใช้้งาน
ได้้หลายครั้้�ง สามารถใช้้ได้้ทั้้�งกัับการปลููกพืืชระยะสั้้�นและ
ระยะยาว โดยการให้้น้้ำแบบหยดทำให้้ปริิมาณน้้ำในดิินมีกี าร
เก็็บกัักเพิ่่�มมากขึ้้นมี
� กี ารอุ้้ม� น้้ำเพิ่่�มขึ้้น� ในช่่วงแล้้ง ส่่งผลให้้การ
เจริิญเติิบโตของพืืชมีแี นวโน้้มที่่�ดีี และให้้การเจริิญเติิบโตอย่่าง
ชััดเจนทั้้�งความสููงและความกว้้างของทรงพุ่่�ม สำหรัับดิินที่่�
มีีการให้้น้้ำแบบหยดพบว่่า มีีปริิมาณอิินทรีียวััตถุุและความ
พรุุนดีีขึ้้�นกว่่าดิินที่่�ไม่่มีีการให้้น้้ำซึ่่�งถืือว่่าการให้้น้้ำแบบหยด
ช่่วยให้้ดิินมีีความอุุดมสมบููรณ์์เพิ่่�มมากขึ้้�นอีีกทางหนึ่่�งด้้วย
[5] ซึ่ง่� การให้้แบบหยดเป็็นระบบการให้้น้้ำที่่�ต้้องอาศััยแรงดััน
ที่่�เหมาะสม โดยวิิธีที่่�น
ี ำมาใช้้ส่่วนใหญ่่เป็็นวิธีิ จ่ี า่ ยน้้ำจากหอถัังสููง
โดยอาศััยแรงโน้้มถ่่วงของโลกที่่�ระดัับความสููงตั้้�งแต่่ 5–10
เมตร มีีอััตราการไหลของหััวปล่่อยตั้้�งแต่่ 2–8 ลิิตรต่่อชั่่�วโมง
ขึ้้น� อยู่่�กัับอััตราความต้้องการน้้ำของพืืช เหมาะสมกัับการปลููก
พืืชเป็็นแถว หลายๆ แถวเต็็มพื้้�นที่่� [6] ดัังนั้้�นค่า่ ใช้้จ่่ายที่่�ต้้องมีี
การลงทุุนอยู่่�ตลอดระยะเวลาในการปลููกพืืชจึงึ เป็็นค่า่ ใช้้จ่่าย
ที่่�เกิิดจากการสููบน้้ำขึ้้�นมาเก็็บยัังหอถัังสููง
การศึึ ก ษาครั้้�ง นี้้� จึึง ได้้มีี ก ารใช้้เครื่่� อ งสููบน้้ำพลัั ง งาน
แสงอาทิิตย์ต้้น
์ แบบจากศููนย์์ปฏิิบัติั กิ ารบรรเทาภััยอัันเกิิดจาก
น้้ำ สำนัักงานก่่อสร้้างชลประทานขนาดกลางที่่� 6 กองพััฒนา
แหล่่งน้้ำขนาดกลาง กรมชลประทานมาติิดตั้้ง� ร่่วมกัับระบบน้้ำ
แบบหยด ณ แปลงเกษตรกลุ่่�มเกษตรกรทำสวนบ้้านโนนเขวา
หมู่่�ที่่� 3 ตำบลดอนหััน อำเภอเมืืองขอนแก่่น จัังหวััดขอนแก่่น
โดยทดสอบกัับต้้นข้้าวโพดข้้าวเหนีียวหวานจำนวน 7,200 ต้้น
ตั้้�งแต่่เริ่่�มปลููกไปจนกระทั่่�งเก็็บเกี่่�ยวผลผลิิต เพื่่�อทำการ
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รููปที่่� 2 ระบบการให้้น้้ำแบบหยดในแปลงทดสอบ

รููปที่่� 1 ระบบสููบน้้ำพลัังงานแสงอาทิิตย์์
เปรีียบเทีียบความสามารถในการเจริิญเติิบโต ผลผลิิต ปริิมาณ
น้้ำที่่�ใช้้ตลอดช่่วงของการเจริิญเติิบโต และประสิิทธิิภาพ
การใช้้น้้ำชลประทานของต้้นข้้าวโพด
2. วััสดุุ อุุปกรณ์์และวิิธีีการวิิจััย
การศึึกษาความสามารถในการเจริิญเติิบโตของข้้าวโพด
ข้้าวเหนีียวหวานต่่อการชลประทานแบบหยดจากหอถัังสููงมีี
อุุปกรณ์์และวิิธีีการดำเนิินการดัังนี้้�
2.1 อุุปกรณ์์
2.1.1 เครื่่�องสููบน้้ำพลัังงานแสงอาทิิตย์์ ต้้นแบบจาก
ศููนย์์ปฏิิบััติิการบรรเทาภััยอัันเกิิดจากน้้ำ สำนัักงานก่่อสร้้าง
ชลประทานขนาดกลางที่่� 6 กองพััฒนาแหล่่งน้้ำขนาดกลาง
โดยทางศููนย์์ฯ มีีการส่่งเสริิม และติิดตั้้�งให้้กลุ่่�มเกษตรกร
ทำสวนบ้้านโนนเขวา หมู่่�ที่่� 3 ตำบลดอนหััน อำเภอเมืือง
ขอนแก่่น จัังหวััดขอนแก่่น เพื่่�อสููบน้้ำจากคลองส่่งน้้ำในพื้้�นที่่�
เพาะปลููกของเกษตร โดยมีีการใช้้งานเพื่่�อเพาะปลููกพืืชสวน
ในทุุกๆ ช่่วงฤดููแล้้ง ดัังแสดงในรููปที่่� 1
2.1.2 ระบบการให้้น้้ำแบบหยด ทำการติิดตั้้�งระบบ
การให้้น้้ำแบบหยดในแปลงทดสอบต่่อกัับถัังเก็็บน้้ำจากปั๊๊�ม
พลัังงานแสงอาทิิตย์์ ดัังแสดงในรููปที่่� 2

รููปที่่� 3 วิิธีีการชลประทานแบบเดิิมของเกษตรกร
2.2 วิิธีีดำเนิินการวิิจััย
เมื่่�อทำการติิ ด ตั้้� ง ระบบการชลประทานแบบหยด
ในแปลงทดสอบ 4 แปลง จากนั้้� น ทำการปลููกข้้าวโพด
ข้้าวเหนีียหวานจำนวน 7,200 ต้้น ทั้้�งหมด 8 แปลงทดสอบ
โดยแบ่่งเป็็นการชลประทานแบบหยด 4 แปลง โดยให้้น้้ำ
1 ชั่่�วโมงต่่อวััน และแบบวิิธีีการชลประทานแบบรดโดย
เกษตรกร 4 แปลง (รููปที่่� 3) ปลููกที่่�ระยะ 0.5 × 0.3 เมตร
โดยให้้น้้ำ 15 นาทีีต่่อวััน (วััดปริิมาณน้้ำโดยใช้้อััตราการไหล
ในหน่่วยลููกบาศก์์เมตรต่่อวััน) การควบคุุมการปลููกในแปลง
ทดสอบของเกษตรกรครั้้ง� นี้้�เป็็นการทดสอบในพื้้�นที่่�เปิิด ซึ่ง่� ได้้
มีีการให้้เกษตรกรเจ้้าของพื้้�นที่่�ทำการยกร่่อง และปลููก รวมถึึง
การให้้น้้ำด้้วยตนเอง โดยมีีการควบคุุมการให้้น้้ำตามความถี่่�ที่่�
ผู้้�ทดสอบกำหนด มีีการวััดผล เก็็บเกี่่�ยวในวัันเดีียวกััน ใส่่ปุ๋๋�ย
ชนิิดเดีียวกัันและปริิมาณเท่่ากัันทั้้�งหมดทุุกแปลง จากนั้้�น
ทำการเก็็บข้้อมููลตลอดระยะเวลาในการปลููกดัังนี้้�
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น้าหยด

2.2.1 เก็็บข้้อมููลความสามารถในการเจริิญเติิบโตของ
ต้้นข้้าวโพดข้้าวเหนีียวหวาน
การเก็็บข้้อมููลการเจริิญเติิบโตของข้้าวโพดทำโดยสุ่่�ม
ถอนต้้นที่่�ช่่วงอายุุแตกต่่างกัันแปลงละ 3 ต้้น รวมทั้้�งหมด
24 ต้้นต่่อครั้้ง� เพื่่�อทำวััดผลความยาวรากโดยวััดความยาวจาก
โคนรากถึึงปลายรากของรากที่่�ยาวที่่�สุุดในแต่่ละต้้น ดัังแสดง
ในรููปที่่� 4 และเก็็บข้้อมููลความสููงของลำต้้นข้้าวโพดโดย
การสุ่่�มวััดความสููงของลำต้้นข้้าวโพดในแปลงทดลองโดย
ทำการวััดตั้้�งแต่่โคนต้้นถึึงใบเลี้้�ยงที่่� 2 นัับจากยอด จำนวน 8
แปลง แปลงละ 25 ต้้น รวมทั้้�งหมด 200 ต้้น จำนวน 3 ครั้้�ง
2.2.2 เก็็บข้้อมููลผลผลิิตของต้้นข้้าวโพดข้้าวเหนีียวหวาน
การเก็็ บ ข้้อมููลผลผลิิ ต ของข้้าวโพดที่่�ปลููกโดยการ
ชลประทานทั้้�งแบบหยดและแบบรด โดยทำการเก็็บฝัักสดที่่�
พร้้อมเก็็บเกี่่�ยวที่่�อายุุ 73 วััน เพื่่�อทำการเปรีียบเทีียบผลผลิิต
ฝัักสดของทั้้�ง 2 วิิธีีการชลประทาน
2.2.3 เก็็บข้้อมููลอััตราการไหลเฉลี่่�ยของหััวน้้ำหยดเพื่่�อ
เปรีียบเทีียบปริิมาณน้้ำที่่�ให้้แก่่ต้้นข้้าวโพดข้้าวเหนีียวหวาน
การเก็็ บ ข้้อมููลเพื่่�อเปรีี ย บเทีี ย บปริิ ม าณน้้ำที่่�ใช้้ไป
ทั้้�งหมดในแปลงปลููกข้้าวโพดที่่�ระยะ 73 วััน ทำได้้โดยการ
คำนวณปริิ ม าณความต้้องการน้้ำของต้้นข้้าวโพดจากค่่ า
ปริิมาณการใช้้น้้ำของพืืชอ้้างอิิง (ETo) อ้้างอิิงจากสภาพภููมิิ
อากาศของจัังหวััดขอนแก่่น โดยสมการ Penman – Monteith
[7] คำนวณปริิมาณการให้้น้้ำแบบหยดจากอััตราการไหล
เฉลี่่�ยของหััวจ่่ายน้้ำทั้้�งหมดที่่�วััดได้้ในสนามโดยทำการสุ่่�ม
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รููปที่่� 4 การเก็็บข้้อมููลต้้นข้้าวโพดแบบถอนต้้นทั้้�ง 2 แปลง
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รููปที่่� 5 ความยาวรากเฉลี่่�ยของข้้าวโพดระหว่่างการให้้น้้ำ
แบบหยดและแบบรด
เก็็บตััวอย่่างตลอดช่่วงระยะเวลาการปลููก สายเว้้นสายแบบ
หััวแปลง กลางแปลง และท้้ายแปลง จำนวน 3 หััว หััวละ 3 ซ้้ำ
และคำนวณปริิมาณการให้้น้้ำแบบรดจากอััตราการไหลของ
น้้ำจากสายยางที่่�เกษตรกรใช้้รด
2.2.4 วิิเคราะห์์ประสิิทธิิภาพการใช้้น้้ำของต้้นข้้าวโพด
ข้้าวเหนีียวหวาน
การวิิเคราะห์์ประสิิทธิิภาพการใช้้น้้ำ ( Water Utilization)
ของต้้นข้้าวโพดข้้าวเหนีียวหวานมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อต้้องการ
เปรีี ย บเทีี ย บปริิ ม าณผลผลิิ ต ในหน่่ ว ยกิิ โ ลกรัั ม เมื่่�อใช้้น้้ำ
ชลประทาน 1 ลููกบาศก์์เมตรต่่อไร่่ [8]
3. ผลการทดลอง
3.1 ผลการเปรีียบเทีียบการเจริิญเติิบโตของต้้นข้้าวโพด
ข้้าวเหนีียวหวาน
3.1.1 ผลการเปรีียบเทีียบความยาวรากของต้้นข้้าวโพด
ข้้าวเหนีียวหวาน
การเก็็บข้้อมููลความยาวรากแบบสุ่่�มถอนต้้นทุุกช่่วงของ
การเก็็บข้้อมููลการเจริิญเติิบโตได้้ผลการเปรีียบเทีียบการเจริิญ
เติิบโตของวิิธีกี ารชลประทานแบบหยดและแบบรด ดัังรููปที่่� 5
	จากรููปที่่� 5 ผลการเปรีียบเทีียบความยาวรากของต้้น
ข้้าวโพดระหว่่างการชลประทานแบบหยดและแบบรดพบว่่า
ความยาวรากของข้้าวโพดที่่�ให้้น้้ำแบบหยดในช่่วง 16–37 วััน
มีีความยาวมากกว่่าการชลประทานแบบรดร้้อยละ 30–40
และในช่่วงระยะ 52–59 วััน ความยาวรากของการชลประทาน
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รููปที่่� 6 ความสููงเฉลี่่�ยของข้้าวโพดระหว่่างการให้้น้้ำแบบหยด
และแบบรด
แบบรดและแบบหยดมีีค่่าเฉลี่่�ยใกล้้เคีียงกััน แต่่ลัักษณะการ
กระจายของรากในวิิธีีการให้้น้้ำแบบรดมีีการกระจายของ
รากต่่ำ (รููปที่่� 4 ) เนื่่�องจากวิิธีีการให้้น้้ำแบบรดของเกษตรกร
ทำให้้เกิิดน้้ำท่่วมขัังในแปลงส่่งผลให้้ความหนาแน่่นของ
รากต่่ำ ประกอบกัับลัักษณะดิินในแปลงปลููกของเกษตรกร
ที่่�ทำให้้เกิิดน้้ำท่่วมขัังทำให้้การเรีียงตััวของเม็็ดดิินแน่่นขึ้้นส่
� ง่ ผล
ให้้รากขาดออกซิิเจนอาจส่่งผลให้้ต้้นพืืชไม่่สามารถดููดน้้ำ
และธาตุุอาหารไปหล่่อเลี้้�ยงลำต้้นได้้ [9] ส่่งผลให้้การเจริิญ
เติิบโตของพืืชบางประเภทที่่�ให้้น้้ำในลัักษณะนี้้�ไม่่สามารถ
เจริิญเติิบโตได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
3.1.2 ผลการเปรีียบเทีียบความสููงของต้้นข้้าวโพด
ข้้าวเหนีียวหวาน
การเก็็บข้้อมููลความสููงของลำต้้นข้้าวโพดโดยการสุ่่�มวััด
ความสููงของลำต้้นข้้าวโพดในแปลงทดลองทั้้�งหมด 200 ต้้น
ได้้ผลการเปรีียบเทีียบการเจริิญเติิบโตของวิิธีกี ารชลประทาน
แบบหยดและแบบรดดัังรููปที่่� 6
	จากรููปที่่� 6 ความสููงต้้นเฉลี่่�ยที่่�วััดในแปลงทดสอบแบบ
สุ่่�มจำนวน 200 ต้้น ที่่�อายุุ 37, 52 และ 59 วััน พบว่่า ความสููง
ของต้้นข้้าวโพดที่่�ใช้้วิิ ธีี ก ารชลประทานแบบหยดสููงกว่่ า
แบบรดร้้อยละ 32, 64 และ 53 ตามลำดัับ
3.1.3 ผลการเปรีี ย บเทีี ย บผลผลิิ ต ของต้้นข้้าวโพด
ข้้าวเหนีียวหวาน
การเก็็บข้้อมููลผลผลิิตของข้้าวโพดที่่�ปลููกโดยการให้้น้้ำ
แบบหยดและแบบรด โดยทำการเก็็บฝัักสดที่่�พร้้อมเก็็บเกี่่�ยว

รููปที่่� 7 การเก็็บข้้อมููลผลผลิิตข้้าวโพด
ที่่�อายุุ 73 วััน (รููปที่่� 7) พบว่่า ได้้ผลผลิิต 1,638 กิิโลกรััมต่่อไร่่
และ 1,311 กิิโลกรััมต่่อไร่่ ตามลำดัับ
3.2 ผลการเปรีียบเทีียบปริิมาณน้้ำที่่�ใช้้ไปทั้้�งหมดของต้้น
ข้้าวโพดข้้าวเหนีียวหวาน
การเก็็บข้้อมููลปริิมาณน้้ำที่่�ใช้้ไปทั้้�งหมดตลอดระยะเวลา
เพาะปลููก 73 วััน ของต้้นข้้าวโพดข้้าวเหนีียวหวานทั้้�ง 2 วิิธีกี าร
ผลการทดสอบพบว่่า ปริิมาณการให้้แบบน้้ำหยด คืือ 624.62
ลููกบาศก์์เมตรต่่อไร่่ ปริิมาณการให้้น้้ำแบบรด คืือ 1,783.32
ลููกบาศก์์เมตรต่่อไร่่ และปริิมาณน้้ำที่่�ข้้าวโพดต้้องการตลอด
ระยะเวลาเพาะปลููกจากการคำนวณปริิมาณความต้้องการน้้ำ
ของต้้นข้้าวโพดจากค่่าปริิมาณการใช้้น้้ำของพืืชอ้้างอิิง (ETo)
คืือ 501.46 ลููกบาศก์์เมตรต่่อไร่่ ผลการทดสอบแสดงให้้เห็็นว่า่
การให้้น้้ำแบบหยดมีีค่่ามากกว่่าปริิมาณน้้ำที่่�พืืชต้้องการ
1.25 เท่่า และการให้้น้้ำแบบรดมีีค่า่ มากกว่่าปริิมาณน้้ำที่่�พืืช
ต้้องการ 3.55 เท่่า
3.3 ผลการเปรีียบเทีียบประสิิทธิิภาพการใช้้น้้ำของต้้น
ข้้าวโพดข้้าวเหนีียวหวาน
การวิิเคราะห์์ข้้อมููลเพื่่�อหาประสิิทธิิภาพการใช้้น้้ำเพื่่�อ
การชลประทานโดยคำนวณจากผลผลิิตทั้้�งหมดในหน่่วย
กิิโลกรััมต่่อไร่่ ต่่อการใช้้น้้ำทั้้�งหมดในหน่่วยลููกบาศก์์เมตรต่่อไร่่
พบว่่า ประสิิทธิิภาพการใช้้น้้ำของต้้นข้้าวโพดข้้าวเหนีียว
หวานแบบหยดและแบบรด 1 ลููกบาศก์์เมตรต่่อไร่่ ได้้ผลผลิิต
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ทั้้�งหมด 2.62 และ 0.74 กิิโลกรััม ตามลำดัับ
4. อภิิปรายผลและสรุุป
การศึึกษาความสามารถในการเจริิญเติิบโตของต้้น
ข้้าวโพดข้้าวเหนีียวหวานต่่อการชลประทานแบบหยดโดยใช้้
เครื่่�องสููบน้้ำพลัังงานแสงอาทิิตย์์เพื่่�อเปรีียบเทีียบกัับการให้้
น้้ำแบบเดิิมของเกษตรกร (ใช้้สายยางฉีีดรด) พบว่่า การให้้น้้ำ
แบบหยดสามารถทำให้้การเจริิ ญ เติิ บ โตของต้้นข้้าวโพด
ข้้าวเหนีียวหวานเจริิญเติิบโตได้้เร็็ว และยัังให้้ผลผลิิตสููงว่่า
วิิธีีการให้้น้้ำแบบเดิิมของเกษตรกร อีีกทั้้�งระบบการให้้น้้ำ
โดยใช้้ปั๊๊�มพลัังงานแสงอาทิิตย์์ยัังช่่วยให้้เกษตรกรประหยััด
เวลา แรงงาน ไฟฟ้้า และสามารถใช้้ทรััพยากรน้้ำที่่�มีีอยู่่�อย่่าง
จำกััด โดยเฉพาะในหน้้าแล้้งให้้เกิิดประโยชน์์ต่่อการผลิิต
พืืชผลทางการเกษตรได้้อย่่างคุ้้�มค่่า ซึ่่�งต่่างจากแบบการใช้้
ปั๊๊� ม ไฟฟ้้ า เพื่่�อสููบน้้ำขึ้้� น มาใช้้ชลประทานพืื ชด้้ วยสายยาง
ขนาดใหญ่่ โดยวิิธีีการนี้้�เกษตรกรอาศััยปริิมาณน้้ำที่่�มาก
เพื่่�อทำให้้ใช้้เวลาในการชลประทานพืืชลดลง ส่่งผลให้้เกิิด
น้้ำท่่วมขัังในแปลงปลููก เม็็ดดิินอััดแน่่นขึ้้�น ดิินที่่�มีีการให้้น้้ำ
แบบหยดพบว่่า ปริิมาณอิินทรีียวััตถุุ และความพรุุนที่่�มีีการ
ถ่่ายเทอากาศดีี มีีแนวโน้้มที่่�ดีีขึ้้น� กว่่าดิินที่่�ไม่่มีกี ารให้้น้้ำ แสดง
ให้้เห็็นว่่าการให้้น้้ำแบบหยดช่่วยให้้ดิินมีีความอุุดมสมบููรณ์์
เพิ่่�มมากขึ้้�นอีีกทางหนึ่่�งด้้วย
5. กิิตติิกรรมประกาศ
ในการทำงานวิิ จัั ย ครั้้� ง นี้้� ข อขอบคุุ ณ นายชิิ นนิิ ก ร
คุุณสมบััติิ เกษตรกรผู้้�เอื้้�อเฟื้้�อสถานที่่�ทำการวิิจััย และศููนย์์
บรรเทาภัั ย อัั น เกิิ ด จากน้้ำ โครงการก่่ อ สร้้างขนาดกลาง
สำนัักงานชลประทานที่่� 6 ขอนแก่่น ที่่�เอื้้�อเฟื้้�ออุุปกรณ์์เพื่่�อ
ทำการทดลอง ขอบคุุณสาขาครุุศาสตร์์อุุตสาหกรรมโยธา
มหาวิิทยาลััยราชมงคลอีีสาน วิิทยาเขตขอนแก่่น ที่่�เอื้้�อเฟื้้�อ
สถานที่่� และเวลาในการทำงานวิิจััย ขอบคุุณ คุุณภััทรพล
ณ หนองคาย ที่่�เอื้้� อ เฟื้้� อ วัั ส ดุุ อุุ ป กรณ์์ ที่่� ใช้้ในการทดลอง
ขอบคุุณผู้้�ช่่วยเก็็บข้้อมููลวิิจััยคุุณพสิิษฐ์์ ปราบหนองบั่่�ว คุุณ
นิิยม ตั้้�งใจ คุุณวิิจิิตรา จัันทะสาร และคุุณอัังคณา พุุทธิิคุุณ
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