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Evaporation-based Water Supply Scheduling for Sunchoke
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Abstract
A field study was conducted during 13 March 2012 -15 July 2012 at Nakhonratchasima
Irrigation Water Research Station No.3 (HuayBanYang) (14 3456 N 102 00 09 E, 211 m.
MSL) to determine regulated water deficit effects on Sunchoke (Helianthus tuberosus L.) A
randomized complete block design (RCBD) was laid on sandy loam soil with 4 replications
and 6 levels of water supply one of which was rainfall (T1). The other 5 levels of water were
products of estimated 15 - year averaged pan evaporation and different crop-pan coefficients
at 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 and 1. Analysis results indicated that growth and yield from different
water levels were statistically non-significant due to heavy rainfall during growing season.
Sunchoke yields were 1,240, 1,261, 1,236, 1,438, 1,369 and 1,346 kg/rai meanwhile stem
weights were 740, 784, 743, 811, 650, 743 kg /rai and plant heights were 114, 116, 121, 118,
115 and 119 centimeters respectively. Reference crop evapotranspirations estimated from
Penman-Monteith method and from manila grass were 739 and 625 millimeters. Correlation
coefficient (r) of polynomial relationship between daily reference crop evapotranspiration
estimated from Penman-Monteith method and six E-pan water levels were the same at 0.59.
And correlation coefficients between reference crop evapotranspiration and daily E-pan
water supply during 25-day first growth stages was 0.56, 35-day second growth stage was 0.69
while those of 50-day third growth stage and 20-day fourth growth stage were 0.66 and 0.82
respectively
Keywords: pan evaporation method, crop-pan coefficient, sunchoke, Penman-Monteith,
reference crop evapotranspiration,
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การศึกษาการให้น้าแก่นตะวันโดยใช้ค่าการระเหยของน้้า
บทคัดย่อ
จากการศึกษาการให้น้าแก่นตะวันโดยใช้ข้อมูลการระเหยของน้้าเฉลี่ยจากช่วงเวลา 15 ปี ระหว่างวันที่
13 มีนาคม 2555-15 กรกฎาคม 2555 ที่สถานีทดลองการใช้น้าชลประทานที่ 3 (ห้วยบ้านยาง ) จังหวัด
นครราชสีมา (14 3456 เหนือ 102 00 09 ตะวันออก, 211 เมตร รทก.) โดยวางแผนการทดลองแบบ
สุ่มสมบูรณ์ในบล็อกจ้านวน 4 ซ้้า และวิธีการให้น้า 6 วิธี ได้แก่น้าฝนเพียงอย่างเดียว (T1) ใช้สัมประสิทธิ์
เบ็ดเสร็จของถาดวัดการระเหยของน้้า 0.6, 0.7, 0.8 ,0.9, และ1 (T2, T3, T4, T5, T6) ในการหาปริมาณน้้าที่
ต้องส่งให้แก่นตะวันซึ่งเท่ากับ 305.3, 356.1, 407.9, 458, และ 508.8 มิลลิเมตรตามล้าดับ ปริมาณน้้าฝน
ตลอดการศึกษาเท่ากับ 430.3 มิลลิเมตร จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนพบว่าทั้ง 6 วิธีการไม่มีความ
แตกต่างทางสถิติ ทั้งด้านการให้ผลผลิตซึ่งเท่ากับ 1,240, 1,261, 1,236, 1,438, 1,369, และ 1,346 กิโลกรัม
ต่อไร่ ด้านการเจริญเติบโตได้แก่ความสูงที่วัดตอนสิ้นสุดฤดูกาลเท่ากับ 114, 116, 121, 118, 115 และ 119
เซนติเมตร และน้้าหนักต้น เท่ากับ 740, 784, 743, 811, 650, และ 743 กิโลกรัมต่อไร่ตามล้าดับ
นอกจากนั้นความสูงเฉลี่ยจากการวัดทั้ง 8 ครั้งไม่มีความแตกต่างทางสถิติ เนื่องจากในช่วงด้าเนินการทดลองมี
ฝนตก การใช้น้าของพืชอ้างอิง คือหญ้านวลน้อย และที่ได้จากวิธีการของ Penman-Monteith ในช่วงฤดูปลูก
เท่ากับ 739 และ 625 มิลลิเมตร ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการใช้น้าของพืชอ้างอิงที่ ได้จากวิธีการของ
Penman-Monteith และปริมาณการระเหยของน้้าตลอดฤดูปลูกของทุกวิธีการเป็นแบบ polynomial โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (correlation coefficient; r) เท่ากันคือ 0.59 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง
ปริมาณการใช้น้าของพืชอ้างอิงที่ได้จากวิธีการของ Penman-Monteith และที่ได้จากการระเหยจากถาดวัด
ในช่วงการเจริญเติบโตทั้ง 4 ช่วงได้แก่การเจริญเติบโตทางล้าต้นช่วงแรก 25 วันเท่ากับ 0.56 การเจริญเติบโต
ทางล้าต้นช่วงที่ 2 ประมาณ 35 วันเท่ากับ 0.69 การเจริญเติบโตทางการสะสมน้้าหนักหัวระยะเวลา 50 วัน
เท่ากับ 0.66 และช่วงเก็บเกี่ยวจ้านวน 20 วันเท่ากับ 0.82

ค้าน้า
การให้น้าแบบพร่องน้้าเป็นวิธีการที่มีบทบาทในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้าในสภาวะที่ต้องพึ่งพา
น้้าจากแหล่งเก็บกัก เนื่องจากความไม่แน่นอนของฝน เป็นวิธีการที่จ้าเป็นต้องใช้ข้อมูลการใช้น้าของพืชชนิด
ต่าง ๆ ที่ได้จากงานศึกษาวิจัยโดยนักวิจัยจากทั้งต่างประเทศและในประเทศ โดยการวัดด้วยอุปกรณ์วัดการ ใช้
น้้าโดยตรง โดยการใช้ข้อมูลอากาศ และการใช้ค่าการระเหยของน้้าจากถาดวัดการระเหย ซึ่งวิธีหลัง นิยมปฏิบัติ
กันอย่างแพร่หลาย (Ertek ,2006) โดยเฉพาะในประเทศแถบอเมริกาและเอเชีย (Xu et al., 2005; Fasimirin
and Olufayo, 2009; Irmak et al., 2009; Ertek, 2011) เนื่องจากใช้เพียงข้อมูลการระเหยของน้้าในการ
ประมาณค่าการใช้น้าของพืช มีความสะดวกต่อการใช้เนื่องจากเป็นข้อมูลที่มักพบทั่วไปตามเอกสารของ
หน่วยงานราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทย มีนักวิจัยหลายท่านศึกษาการส่งน้้าแบบพร่องน้้าให้กับพืช
ชนิดต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น ศุภชัย (2551) ศึกษาหาค่าสัมประสิทธิ์เบ็ดเสร็จของถาดวัดการระเหยส้าหรับ
ข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 ที่ปลูกในพื้นที่โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษามูลบน - ล้าแชะ จังหวัดนครราชสีมา ส่วน
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อภิชัย (2545) ศึกษาปริมาณการใช้น้าที่เหมาะสมของหญ้ารูซี่ที่อ้าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก โดยใช้
ข้อมูลการระเหยและสัมประสิทธิ์เบ็ดเสร็จ (Kp) ของถาดวัดการระเหยระหว่าง 0.5 ถึง 1.5 และก้าธร (2544)
ศึกษาปริมาณการใช้น้าที่เหมาะสมของทานตะวันพันธุ์แปซิฟิค 33 ที่อ้าเภอก้าแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยใช้
ข้อมูลการระเหยและสัมประสิทธิ์ เบ็ดเสร็จ ของถาดวัดการระเหยที่มีค่าอยู่ระหว่าง 0.6 ถึง 1.6 ส้าหรับ สุกัลยา
(2543) ศึกษาปริมาณการใช้น้าที่เหมาะสมของมะลิที่อ้าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี โดยใช้ข้อมูลการระเหย
และสัมประสิทธิ์เบ็ดเสร็จ ของถาดวัดการระเหยที่มีค่าอยู่ระหว่าง 0.9 ถึง 1.9 การก้าหนดส่งน้้าโดยวิธีนี้เหมาะ
อย่างยิ่งส้าหรับพืชที่ไม่มีทั้งข้อมูลการใช้น้าและสัมประสิทธิ์การใช้น้า (ดิเรก และคณะ , 2545) โดยเฉพาะพืช
ชนิดใหม่ หรือ พันธุ์ใหม่ นอกจากนั้นการระเหยยังเป็นผลที่เกิดจากรังสีแสงอาทิตย์ ลม อุณหภูมิ และควา มชื้น
สัมพัทธ์ เช่นเดียวกับการใช้น้าของพืช ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการให้น้าแก่นตะวัน
โดยใช้ค่าการระเหยของน้้าเฉลี่ยจากช่วงเวลา 15 ปี และใช้สัมประสิทธิ์ เบ็ดเสร็จ ของถาดวัดการระเหย (croppan coefficient; Kp) ในการจัดระดับการพร่องน้้า

อุปกรณ์และวิธีการ
1. ระเบียบวิธีวิจัย
วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ในบล็อก (Randomized Completely Block Design; RCBD)
จ้านวน 4 ซ้้าและ 6 วิธีการดังนี้
วิธีการที่ 1 (T1) ให้แก่นตะวันได้รับน้้าฝนเพียงอย่างเดียวตลอดฤดูปลูก
วิธีการที่ 2 (T2) ให้แก่นตะวันได้รับน้้า 60 % ของค่าการระเหยจากถาดวัดการระเหย
วิธีการที่ 3 (T3) ให้แก่นตะวันได้รับน้้า 70 % ของค่าการระเหยจากถาดวัดการระเหย
วิธีการที่ 4 (T4) ให้แก่นตะวันได้รับน้้า 80 % ของค่าการระเหยจากถาดวัดการระเหย
วิธีการที่ 5 (T5) ให้แก่นตะวันได้รับน้้า 90 % ของค่าการระเหยจากถาดวัดการระเหย
วิธีการที่ 6 (T6) ให้แก่นตะวันได้รับน้้า 100 % ของค่าการระเหยจากถาดวัดการระเหย
2. การด้าเนินงาน
เตรียมแปลงโดยการขุดพลิกฟื้นดินในถังและไถดะรอบบริเวณถังทั้งหมดแล้วทิ้งไว้ 2 สัปดาห์เพื่อ
ก้าจัดวัชพืช จากนั้นพรว นดินในถังและไถแปรเพื่อก้าจัดต้นอ่อนวัชพืช และท้าให้ดินร่วนซุย ปรับผิวดินในถัง
และรอบบริเวณ ตัดแบ่งหัวแก่นตะวันจ้านวน 2-3 ตาต่อหัว และช้า ในกระบะโดยใช้แกลบด้าเป็นวัสดุเพาะ รด
น้้าที่มีส่วนผสมของไตรโคเดอร์มาให้มีความชื้นมากพอ เมื่อแก่นตะวันมีอายุ 15 วันย้ายแก่นตะวัน ลงปลูกในถัง
ซีเมนต์ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร จ้านวน 24 ถังเท่าจ้านวนหน่วยทดลอง และปลูกแก่นตะวันรอบถัง
ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่โดยการโ รยตามร่องปลูก เมื่อแก่นตะวันมีอายุ 1 เดือน ก้าจัด
วัชพืชโดยใช้แรงคน และใช้สารเคมีป้องกันและก้าจัดศัตรูพืชตามความจ้าเป็น
เก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลได้แก่ข้อมูลพืช ข้อมูลคุณสมบัติดิน ข้อมูลอากาศ ได้แก่ปริมาณรังสี
ดวงอาทิตย์ การระเหยของน้้า ปริมาณน้้าฝน ความยาวนานของแสงแดด อุณหภูมิสูงสุด
-ต่้าสุด ความเร็ว
กระแสลม ความกดอากาศ ความชื้นสัมพัทธ์ ข้อมูลการ ส่ง น้้า ที่ให้ ตามข้อก้าหนด เมื่อเสร็จสิ้นการทดลอง
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance; ANOVA) โดยใช้โปรแกรม R
(Development Core Team, 2012)
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ผลการศึกษา
ตารางที่ 1 การเจริญเติบโต ความสูง และผลผลิตของแก่นตะวันจากการ ศึกษาการให้น้าแก่ นตะวันโดยใช้ค่
การระเหยของน้้าระหว่างวันที่ 13 มีนาคม 2555-15 กรกฎาคม 2555
วิธีการ

ปริมาณน้้าส่ง
/ น้้าฝน (มม.)

ความสูง (ซม.)

น้้าหนักผลผลิต
(ก.ก. / ไร่)

น้้าหนักต้น
(ก.ก / ไร่)

T1
T2
T3
T4
T5
T6
cv. (%)
=0.05

430.3 (ฝน)
305.3
356.1
407.0
457.9
508.8

114
116
121
118
115
119
3.7
ns

1240
1261
1236
1438
1369
1346
11.8
ns

740
784
743
811
650
743
22.7
ns

หมายเหตุ: cv = coefficient of variation
ns = ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ
ตารางที่ 2 ความสูงของแก่นตะวันที่ปลูกเพื่อศึกษาการให้น้าโดยใช้ค่าระเหยของน้้าในช่วงระหว่างวันที่
มีนาคม 2555-15 กรกฎาคม 2555
วิธีการ
T1
T2
T3
T4
T5
T6
cv. (%)
=0.05

1

2

3

14.6
14.7
14.7
14.7
15.5
16.4
6.47
ns

20.8
21.5
20.5
20.2
23.3
22.1
7.52
ns

31.6
33.6
31.8
31.6
35.6
33.7
7.09
ns

ความสูง (ซม.) ครั้งที่
4
5
6
54.6
58.8
54.5
58.6
59.8
59.8
9.84
ns

87.2
87.6
86.9
88.0
87.6
89.4
7.18
ns

104.8
105.6
109.0
106.8
106.6
108.9
5.79
ns

7

8

110.5
111.9
114.0
111.2
111.1
112.9
4.68
ns

112.1
113.2
114.2
112.1
113.3
113.2
4.25
ns
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ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าเฉลี่ยของผลผลิต น้้าหนักต้น และความสูงจากทุกวิธีการโดยใช้
โปรแกรม R (Development Core Team; 2009) ไม่มีความแตกต่างทางสถิติตามตารางที่ 1 และ
เช่นเดียวกันกับความสูงที่วัดทั้ง 8 ครั้งพบว่า ไม่มีความแตกต่างทางสถิติตามตารางที่ 2 และจากตารางที่ 1 จะ
เห็นว่าปริมาณฝน 430.3 มิลลิเมตรสูงกว่าปริมาณน้้าที่ให้ตามวิธีการที่ 2, 3 และ 4 และมีปริมาณใกล้เคียงกับ
ปริมาณน้้าที่ให้ตามวิธีการที่ 5

ภาพที่ 1 ความสัมพันธ์แบบ polynomial ระหว่างการระเหยจากถาดวัดการระเหยแบบคลาส เอ และการใช้
น้้าของพืชอ้างอิงที่ได้จากสมการของ Penman-Monteith
ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้น้าของพืชอ้างอิงที่ได้จากสมการ Penman-Monteith และค่าการระเหย
ทั้ง 5 วิธีการเป็นแบบ polynomial โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากันทั้ง 6 ค่าคือ 0.59 ตามภาพที่ 1
จากภาพที่ 2 และ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้น้าของพืชอ้างอิงที่ได้จากวิธีของ
PenmanMonteith และการระเหยของการเจริญเติบโตช่วงที่ 1 (ภาพที่ 2 ก) มีค่าต่้าสุดโดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
0.56 การเจริญเติบโตช่วงที่ 2 (ภาพที่ 2 ข) ระดับความสัมพันธ์สูงขึ้นที่ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.69 ซึ่ง
ใกล้เคียงกับช่วงการเจริญเติบโตที่ 3 (ภาพที่ 3 ก) ที่ให้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.66 และทั้งสองตัวแปรมี
ความสัมพันธ์กันสูงสุดในช่วงการเจริญเติบโตที่ 4 (ภาพที่ 3 ข) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.82

6
(ก)

(ข)

ภาพที่ 2 ความสัมพันธ์แบบ polynomial ระหว่างการใช้น้าของพืชอ้างอิงที่ได้จากสมการของ PenmanMonteith และการระเหยจากถาดวัดการระเหยแบบคลาส เอในช่วงการเจริญเติบโตด้านล้าต้น
ช่วงแรก (ก) และช่วงที่ 2 (ข)

7
(ก)

(ข)

ภาพที่ 3 ความสัมพันธ์แบบ polynomial ระหว่างการใช้น้าของพืชอ้างอิงที่ได้จากสมการของ PenmanMonteith และการระเหยจากถาดวัดการระเหยแบบคลาส เอในช่วงการเจริญเติบโตด้านการสะสม
น้้าหนักผลผลิต (ก) และช่วงก่อนเก็บเกี่ยว (ข)
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สรุปและข้อเสนอแนะ
การศึกษาการให้น้าแก่นตะวันโดยใช้ค่าการระเหยของน้้าพบว่าไม่มีความแตกต่างทางสถิติ ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ ทั้งด้านความสูง น้้าหนักหัว และน้้าหนักต้น เนื่องจากมีฝนในช่วงฤดูปลูก โดยมีผลผลิต
เฉลี่ยของทั้ง 6 วิธีการเท่ากับ 1,240, 1,261, 1,236, 1,438, 1,369, และ 1,346 กิโลกรัมต่อไร่ ความสูงเฉลี่ย
เมื่อเก็บเกี่ยว 114, 116, 121, 118, 115 และ 119 เซนติเมตร และน้้าหนักต้น 740, 784, 743, 811, 650,
และ 743 กิโลกรัมต่อไร่ตามล้าดับ การใช้น้าของพืชอ้างอิงที่ได้จากหญ้านวลน้อย และที่ได้จากวิธีการของ
Penman-Monteith ในช่วงฤดูปลูกเท่ากับ 739 และ 625 มิลลิเมตร ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการใช้น้า
ของพืชอ้างอิงที่ได้จาก วิธีการของ Penman-Monteith และปริมาณน้้าส่งที่ได้จากการระเหยทุกวิธีการเป็น
แบบ polynomial โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (correlation coefficient, r) เท่ากันที่ 0.59 และ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการใช้น้าของพืชอ้างอิงที่ได้จาก วิธีการของ Penman-Monteith และที่
ได้จาก pan evaporation method ในช่วงการเจริญเติบโตทั้ง 4 ช่วงได้แก่การเจริญเติบโตทางล้าต้นช่วงแรก
25 วันเท่ากับ 0.56 การเจริญเติบโตทางล้าต้นช่วงที่ 2 ประมาณ 35 วันเท่ากับ 0.69 การเจริญเติ บโตทางการ
สะสมน้้าหนักหัวระยะเวลา50 วัน เท่ากับ 0.66 และช่วงเก็บเกี่ยวจ้านวน 20 วันเท่ากับ 0.82
การศึกษาและทดลองด้านน้้าที่ด้าเนินงานในแปลง มักประสบปัญหาเรื่องฝนที่ไม่สามารถควบคุมได้ หาก
ใช้มาตรการ และ / หรืออุปกรณ์เพื่อลดผลกระทบจากฝน อาจได้ข้อสรุปที่แตกต่ าง เช่นอาจทดลองในโรงเ รือน
ที่มีหลังคาในกรณีที่มีงบประมาณเพียงพอ ทั้งนี้ควรท้าการทดลองในฤดูแล้งด้วย เพื่อเปรียบเทียบและ ยืนยันผล
การทดลอ ง และเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่เกิดจาก ปฏิสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้้าระดับต่าง ๆ และ ปัจจัยอื่น เช่น
ความถี่หรือจ้านวนวันในการส่งน้้า ช่วงอายุการเจริญเติบโตของพืช ควรต้องท้าการศึกษาโดยใช้ 2 ปัจจัยพร้อม
กัน เช่น การวางแผนแบบ factorial in RCBD หรือ strip plot in RCBD กรณีปลูกในแปลง หรือ strip plot
in CRD กรณีปลูกในเรือนเพาะช้า เนื่องจากดินแต่ละชนิดมีความสามารถในการเก็บกักน้้าได้ต่างกัน ดังนั้น
ปริมาณน้้าที่เหลือจากการใช้ของพืช ณ ช่วงเวลาใด ๆ จะไม่เท่ากัน ระดับความสัมพันธ์ระหว่างสัมประสิทธิ์ของ
ถาดวัดและความถี่จะแตกต่างกันในดินแต่ละชนิด อย่างไรก็ตามแนวทางนี้อาจใช้ประโยชน์ได้ระดับหนึ่ง
เนื่องจากโดยข้อเท็จจริงมีความแปรปรวนของคุณสมบัติดินเชิงพื้นที่สูง แม้เป็นดินชุดเดียวกัน
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