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รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  

------------------------ 

1. ชุดโครงการวิจัย   :   
2. โครงการวิจัย   :  การวิจัยและพัฒนาวัสดุปลูกส าหรับกล้วยไม้ 

กิจกรรมท่ี 1  :  การศึกษาและพัฒนาวัสดุปลูกทดแทนกาบมะพร้าวส าหรับกล้วยไม้
ตัดดอกสกุลหวาย 

3. ชื่อการทดลองที่ 1.3 (ภาษาไทย) : การศึกษาระบบให้น  าและวิธีการจัดการน  าส าหรับวัสดุปลูกทดแทน
กาบมะพร้าว 

ชื่อการทดลองที่ 1.3 (ภาษาอังกฤษ)  
: Study on Appropriate Irrigation and Water Management 

Systems for Substrate of Orchids (Dendrobium spp.) 
 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 
หัวหน้าการทดลอง : นายสราวุฒิ ปานทน  สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม 
ผู้ร่วมงาน : นายนาวี  จิระชีว ี  สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม 

 นายวิโรจน์  โหราศาสตร์  สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม 
 นายพุทธธินันท์ จารุวัฒน์  ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมจันทบุรี 
 นายวุฒิพล จันทร์สระคู  ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแก่น 

 

5. บทคัดย่อ  
กล้วยไม้ต้องการน ้าเพ่ือใช้ในการด้ารงชีวิตเช่นพืชอ่ืนๆ เพราะน ้าเป็นตัวละลายธาตุอาหารต่างๆ และ

กล้วยไม้ก็จะดูดเอาธาตุอาหารไปใช้ประโยชน์ โดยปกติแล้วความต้องการน ้านอกจากจะขึ นอยู่กับสภาพอากาศใน
โรงเรือนแล้วยังขึ นกับขนาดและองค์ประกอบของวัสดุปลูกด้วย โครงการวิจัยนี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระบบให้น ้า
และวิธีการจัดการน ้าที่เหมาะสมส้าหรับวัสดุปลูกที่น้ามาทดแทนการใช้กาบมะพร้าวส้าหรับการผลิตกล้วยไม้ตัด
ดอกสกุลหวาย เพ่ือเป็นแนวทางที่เหมาะสมส้าหรับเกษตรกร โดยทดสอบในแปลงเกษตรกรที่ อ.ก้าแพงแสน จ.
นครปฐม ประกอบด้วยการให้น ้า 3 กรรมวิธี ได้แก่ 1) ให้น ้าบริเวณวัสดุปลูกด้วยหัวพ่นฝอย (อัตราจ่ายน ้า
ประมาณ 60 ลิตร/ชั่วโมง) 2) ให้น ้าบริเวณวัสดุปลูกด้วยหัวพ่นฝอย (อัตราจ่ายน ้าประมาณ 60 ลิตร/ชั่วโมง) และ
เสริมด้วยระบบมินิสปริงเกลอร์เพ่ือเพ่ิมความชื นเหนือต้น (อัตราจ่ายน ้าประมาณ 90 ลิตร/ชั่วโมง) 3) การจ่ายน ้า
ด้วยสปริงเกลอร์ที่เกษตรกรใช้ (อัตราจ่ายน ้าประมาณ 850 ลิตร/ชั่วโมง) พบว่า การเจริญเติบโตและผลผลิตของ
ต้นกล้วยไม้ไม่แตกต่างกัน การใช้หัวสปริงเกลอร์แบบเกษตรกร มีประสิทธิภาพในการให้น ้าสูงแต่เนื่องจากหัวสปริง
เกลอร์ที่ใช้มีอัตราจ่ายน ้าสูง ระบบท่อต่างๆจึงต้องมีขนาดใหญ่ท้าให้มีค่าใช้จ่ายในการติดตั งสูง ส่วนวิธีการให้น ้า
วัสดุปลูกด้วยหัวพ่นฝอยและเสริมด้วยระบบมินิสปริงเกลอร์เพ่ือเพ่ิมความชื นเหนือต้น พบว่า เมื่อให้น ้าเพ่ือเพ่ิม
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ความชื นในโรงเรือน ความชื นจะคงอยู่เพียงระยะเวลาสั นๆเท่านั น เนื่องจากเป็นโรงเรือนแบบเปิดที่มีการถ่ายเท
อากาศอยู่ตลอดเวลาจึงไม่สามารถเก็บความชื นได้นาน ส่วนให้น ้าบริเวณวัสดุปลูกด้วยหัวพ่นฝอยเพียงอย่างเดียว 
พบว่า มีความเหมาะสมที่สุดเพราะเป็นการให้น ้าที่วัสดุปลูกโดยตรง แม้จะต้องมีการดูแลเอาใจใส่มากกว่าหัวแบบ
เกษตรที่เกษตรกรใช้ เพราะเกิดการอุดตันได้ง่ายเนื่องจากมีรูจ่ายน ้าขนาดเล็กจ้าเป็นต้องใส่ตัวกรองน ้าความ
ละเอียดไม่น้อยกว่า 80 เมช และหากให้น ้าต้นกล้วยไม้ที่อัตรา 10 มม./วัน วิธีการให้น ้าบริเวณวัสดุปลูกด้วยหัวพ่น
ฝอยจะใช้น ้า 8 ลบ.ม./ไร่/วัน น้อยกว่าหัวสปริงเกลอร์แบบเกษตรกร 8 ลบ.ม./ไร่/วัน  

 

6. ค าน า  
กล้วยไม้ต้องการน  าเพ่ือใช้ในการด ารงชีวิตเช่นพืชอ่ืนๆ เพราะน  าเป็นตัวละลายธาตุอาหารต่างๆ และ

กล้วยไม้ก็จะดูดเอาธาตุอาหารไปใช้ประโยชน์ โดยส่วนใหญ่แล้วกล้วยไม้มักชอบอยู่ในสภาพที่มีความชื น แต่ไม่ชอบ
อยู่ในสภาพชื นแฉะตลอดเวลา ตามปกติกล้วยไม้ที่ปลูกเลี ยงในเชิงการค้าจะได้รับน  าและความชื นจากธรรมชาติไม่
เพียงพอโดยเฉพาะในฤดูแล้งหรือช่วงที่ฝนทิ งช่วงนานๆ ซึ่งมีผลโดยตรงต่อปริมาณและคุณภาพผลผลิต ดังนั นผู้ที่
ปลูกกล้วยไม้จึงต้องให้ความส าคัญของการให้น  ากล้วยไม้เป็นอย่างยิ่ง (นิรนาม, 2554) 

 คุณสมบัติของวัสดุปลูกหรือเครื่องปลูกกล้วยไม้ที่มีผลต่อการให้น  า เช่น ความถ่ีหรือความต้องการ
น  า นอกจากจะขึ นอยู่กับสภาพอากาศในโรงเรือนแล้ว ยังขึ นกับขนาดและองค์ประกอบของวัสดุปลูกด้วย ความชื น
ที่เก็บไว้ได้นานอาจจะยังไม่จ าเป็นต้องให้น  า ส่วนใหญ่สวนกล้วยไม้จะมีการให้น  าในตอนเช้า เพ่ือให้มีระยะเวลาที่
เครื่องปลูกค่อยๆแห้งในช่วงเวลากลางวัน ไม่เปียกชื นตลอดวันเพ่ือป้องกันการเกิดพวกตะใคร่ หรืออาจก่อให้เกิด
โรคได้ง่าย ยิ่งถ้ามีสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวไม่มีอากาศถ่ายเทจะยิ่งท าให้เชื อโรคเจริญเติบโตได้ดี เช่น เกิดปัญหา
รากเน่า เป็นต้น (นิรนาม, 2554) ปริมาณที่ให้น้อยเกินไปจะท าให้วัสดุปลูกแห้งเร็วเกินไปจนขาดความชื น การให้
น  ามากเกินไปวัสดุปลูกจะชื นมากไม่มีเวลาให้แห้งมักเกิดตะใคร่ (พัชรินทร์ , 2547) การก าหนดอัตราและปริมาณ
การให้น  าให้เหมาะสมดังกล่าว นอกจากจะขึ นอยู่กับชนิด ขนาดและคุณสมบัติของวัสดุปลูกแล้ว รูปแบบและ
คุณลักษณะของระบบให้น  าก็มีผลต่อการปลูกเลี ยงกล้วยไม้ รูปแบบการให้น  าที่แนะน า (จงวัฒนาและคณะ , 2547) 
ได้แก่ ให้น  าบริเวณวัสดุปลูกด้วยมินิสปริงเกลอร์หรือแบบพ่นฝอย (อัตราจ่ายน  า 50 -90 ลิตร/ชั่วโมง) ระดับวัสดุ
ปลูก หรือการให้น  าบริเวณวัสดุปลูกด้วยหัวพ่นฝอยและเสริมด้วยระบบมินิสปริงเกลอร์ (ระยะ 3-4 เมตร) เพื่อเพ่ิม
ความชื นเหนือต้นและไล่แมลง อย่างไรก็ตามในปัจจุบันเกษตรกรสวนกล้วยไม้นิยมใช้สปริงเกลอร์ขนาดใหญ่ (อัตรา
จ่ายน  ามากกว่า 600 ลิตร/ชั่วโมง) เพ่ือให้ได้น  ามากและซึมซับในวัสดุปลูกได้ รวดเร็ว ระบบให้น  ารูปแบบต่างๆ ที่
กล่าวมาต่างมีข้อดีข้อเสียต่างกัน ความซับซ้อนของวัสดุปลูกต่างๆ ระบบการให้น  าต่างๆ ที่มีคุณสมบัติในการสร้าง
ความชื น ประสิทธิภาพในการให้น  าและปุ๋ยโดยตรง รวมทั งค่าใช้จ่ายในด้านการติดตั งใช้งานระบบให้น  า ฯลฯ 
จ าเป็นต้องได้รับการทดสอบ และวิเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางในการน าไปประยุกต์ใช้งานให้เหมาะสม 
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7. วิธีด าเนินการ    
- อุปกรณ์ 

1) ปั๊มน ้าแบบหอยโข่ง ขนาดมอเตอร์ 2 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ควบคุม 
2) ท่อเมนส่งน ้าขนาด 2 นิ ว พร้อมข้อต่อ และชุดกรองน ้า ขนาด 2 นิ ว 
3) หัวจ่ายน ้าแบบสปริงเกลอร์แบบเกษตรกร อัตราจ่ายน ้า 600 ลิตร/ชั่วโมง 
4) หัวจ่ายน ้าแบบมินิสปริงเกลอร์ อัตราจ่ายน ้า 90 ลิตร/ชั่วโมง 
5) หัวจ่ายน ้าแบบหัวพ่นฝอย อัตราจ่ายน ้า 60 ลิตร/ชั่วโมง 
6) เครื่องมือวัดต่างๆ เช่น อุปกรณ์วัดอุณหภูมิและความชื นสัมพัทธ์ เวอร์เนีย เทปวัดระยะ มาตรวัดความดัน

น ้า กระบอกตวง  
7) วัสดุการเกษตรต่างๆ ส้าหรับแปลงปลูกกล้วยไม้ เช่น ปุ๋ย สารเคมีป้องกันและก้าจัดศัตรูพืช 
8) วัสดุที่ใช้ในการสร้างต้นแบบอุปกรณ์ประกอบในการใช้งานระบบให้น ้า เช่น ท่อพีวีซี และท่อเหล็กขนาด

ต่างๆ 
 - วิธีการ 

1) ศึกษาคุณสมบัติของวัสดุปลูกกล้วยไม้ที่คัดเลือก เช่น ความหนาแน่น อัตราการซึมซับน ้า อัตราการคายน ้า 

ฯ และศึกษาคุณสมบัติของหัวจ่ายน ้าต่างๆ เช่น อัตราและรัศมีจ่ายน ้า อัตราการให้น ้า (Precipitation) ที่ระยะ

ติดตั งของหัวจ่ายน ้าต่างๆ ท้าการคัดเลือกวิธีการให้น ้า (รูปแบบหัวจ่ายน ้า) ที่เหมาะสมเพ่ือใช้ทดสอบต่อไป 

2) ออกแบบและทดสอบเบื องต้นระบบให้น ้าในระดับโรงเรือนทดสอบและปรับปรุงแก้ไข 

3) ติดตั งระบบให้น ้าต้นแบบเพ่ือทดสอบความเหมาะสมในระดับโรงเรือนเกษตรกรจ้านวน 3 แบบๆละ

ประมาณ 300 ตารางเมตร วางแผนการทดลองแบบ Split Plot ปัจจัยหลัก (Main Plots) เป็นรูปแบบการให้น ้า 

3 แบบ ได้แก่ (1) การจ่ายน ้าด้วยสปริงเกลอร์ขนาดใหญ่ที่เกษตรกรใช้ (อัตราจ่ายน ้ามากกว่า 600 ลิตร/ชั่วโมง) 

(2) ให้น ้าบริเวณวัสดุปลูกด้วยหัวพ่นฝอย (อัตราจ่ายน ้าประมาณ 60 ลิตร/ชั่วโมง) และ (3) ให้น ้าบริเวณวัสดุปลูก

ด้วยหัวพ่นฝอยและเสริมด้วยระบบมินิสปริงเกลอร์ อัตราจ่ายน ้า 90 ลิตร/ชั่วโมง เพ่ือเพ่ิมความชื นเหนือต้น ใน

ปัจจัยรอง (Sub-Plots) ได้แก่ วัสดุปลูกที่เหมาะสมจากการทดสอบและคัดเลือกในการทดลองท่ี 1 จ้านวน 2 แบบ 

3 ซ า้ 

4) ทดสอบและเก็บข้อมูลสมรรถนะระบบให้น ้าในการปลูกกล้วยไม้โดยใช้วัสดุปลูกที่คัดเลือก 

5) เก็บข้อมูลผลผลิตกล้วยไม้ที่ใช้ทดสอบ ได้แก่ จ้านวนช่อ จ้านวนดอกต่อช่อ ความยาวช่อดอก เป็นต้น 

6) วิเคราะห์ผลการทดสอบและความเหมาะสมเชิงเศรษฐศาสตร์ส้าหรับระบบให้น ้าต่างๆที่เหมาะสมกับวัสดุ

ปลูก 

7)  สรุปผล จัดท้ารายงานผลการวิจัย 
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- เวลาและสถานที่ 
ระยะเวลาด้าเนินการ 2 ปี (เริ่มต้น ตุลาคม 2557 สิ นสุด กันยายน 2558)  

   กลุ่มพัฒนาพื นที่เกษตร สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร และแปลงทดลองของเกษตรกร

ปลูกกล้วยไม้ จ.นครปฐม 
 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
 

ศึกษาคุณสมบัติของวัสดุปลูก 
คุณสมบัติของวัสดุปลูกทดแทนกาบมะพร้าวที่คัดเลือกมาทั ง 2 ชนิด คือ วัสดุปลูกที่มีส่วนผสมของต้น

กระถินยักษ์ และทางปาล์มน ้ามัน ในเบื องต้น พบว่า วัสดุทั งสองชนิดมีความแข็งแรงของก้อนวัสดุใกล้เคียงกัน 

สามารถเคลื่อนย้ายด้วยการวางซ้อนกันได้หลายชั นโดยไม่แตกหัก แต่ควรระมัดระวังการกระแทกเพราะอาจจะเกิด

การแตกหักได้ วัสดุทั งสองชนิดมีความหนาแน่นใกล้เคียงกัน วัสดุปลูกที่มีส่วนผสมของต้นกระถินยักษ์ มีความ

หนาแน่น 1.47 กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร และวัสดุปลูกที่มีส่วนผสมของทางปาล์มน ้ามัน มีความหนาแน่น 1.49 

กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร โดยวัสดุปลูกที่มีส่วนผสมของต้นกระถินยักษ์ มีความสามารถในการอุ้มน ้าไว้ได้ดีกว่า คือ 

42.64 %โดยน ้าหนัก ขณะที่วัสดุปลูกที่มีส่วนผสมของทางปาล์มน ้ามันมีความสามารถในการอุ้มน ้า คือ 30.63 %

โดยน ้าหนัก  

 

  

ก. วัสดุปลูกที่ท้าจากต้นกระถินยักษ์ ข. วัสดุปลูกที่ท้าจากทางปาล์ม 

ภาพที่ 1 วัสดุปลูกที่เลือกมาท้าการทดลองระบบให้น ้าที่เหมาะสม 
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 ตารางท่ี 1 คุณสมบัติทางกายภาพของก้อนวัสดุปลูก 

ชนิดก้อนวัสดุปลูก ความหนาแน่น  

(g/cm3) 

การอุ้มน ้า  

(% โดยน ้าหนัก) 

1. ทางปาล์ม 1.47 42.64 

2. กระถิน 1.49 30.63 

 

คุณสมบัติของหัวจ่ายน ้าส้าหรับท้าการทดสอบ 
ท้าการคัดเลือกหัวจ่ายน ้า 3 ชนิด ดังนี  

- หัวพ่นฝอยแบบ 180 องศา อัตราจ่ายน ้าประมาณ 60 ลิตร/ชั่วโมง หัวจ่ายน ้าแบบนี จะให้น ้า
เฉพาะบริเวณวัสดุปลูกและโคนต้น  

- หัวมินิสปริงเกลอร์ อัตราจ่ายน ้า 90 ลิตร/ชั่วโมง ส้าหรับฉีดเสริมบริเวณเหนือต้นกล้วยไม้เพ่ือ
ช่วยลดอุณหภูมิและเพ่ิมความชื นในโรงเรือนปลูกกล้วยไม้  

- หัวสปริงเกลอร์ที่เกษตรกรใช้  
ท้าการทดสอบหาอัตราการจ่ายน ้าของหัวจ่ายน ้าแต่ละชนิด เพ่ือเปรียบเทียบอัตราการจ่ายน ้าของหัวจ่าย

น ้าทั งสามชนิด พบว่า ที่แรงดัน 1 บาร์ หัวพ่นฝอย หัวมินิสปริงเกลอร์ และหัวสปริงเกลอร์ที่เกษตรกรใช้ มีอัตรา
การจ่ายน ้า 51.15 ลิตร/ชั่วโมง 76.92 ลิตร/ชั่วโมง และ 678 ลิตร/ชั่วโมง ตามล้าดับ ที่แรงดัน 1.5 บาร์ มีอัตรา
การจ่ายน ้า 60.72 ลิตร/ชั่วโมง 91.44 ลิตร/ชั่วโมง และ 852 ลิตร/ชั่วโมง ตามล้าดับ และที่แรงดัน 2 บาร์ มีอัตรา
การจ่ายน ้า 71.28 ลิตร/ชั่วโมง และ 106.56 ลิตร/ชั่วโมง และ 888 ลิตร/ชั่วโมง ตามล้าดับ  

 

ตารางท่ี 2 ผลการทดสอบหาอัตราการจ่ายน ้าของหัวจ่ายน ้าชนิดต่างๆ  

ชนิดหัวจ่ายน ้า อัตราจ่ายน ้าที่แรงดัน 1 

บาร์ (ลิตร/ชั่วโมง) 

อัตราจ่ายน ้าที่แรงดัน 

1.5 บาร์ (ลิตร/ชั่วโมง) 

อัตราจ่ายน ้าที่แรงดัน 2 

บาร์ (ลิตร/ชั่วโมง) 

1. หัวพ่นฝอย 180 องศา 51.15 60.72 71.28 

2. หัวมินิสปริงเกลอร์ 76.92 91.44 106.56 

3. สปริงเกลอร์ใหญ่ 678 852 888 
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ค้านวณและออกแบบระบบให้น ้า 
น้าข้อมูลที่ได้ไปท้าการออกแบบระบบให้น ้า โดยก้าหนดแรงดันใช้งานที่ 1.5 บาร์ หัวพ่นฝอยมีรัศมีการฉีด

ประมาณ 1 เมตร จึงเดินท่อพีอี ขนาด 20 มิลลิเมตร ติดตั งหัวพ่นฝอยทุกระยะ 1 เมตร บริเวณด้านข้างโต๊ะปลูกทั ง
สองด้าน เพ่ือให้สามารถจ่ายน ้าได้ถึงบริเวณกลางโต๊ะปลูกแม้จะมีต้นกล้วยไม้ขึ นหนาแน่นก็ตาม โดยจะติดตั งท่อพี
อีให้สูงกว่าก้อนวัสดุปลูกประมาณ 10-15 เซนติเมตร เพื่อให้จ่ายน ้าเฉพาะบริเวณวัสดุปลูกและโคนต้น หัวมินิสปริง
เกลอร์ที่เลือกใช้ส้าหรับการเพ่ิมความชื นในโรงเรือน มีรัศมีการฉีดประมาณ 4 เมตร จึงวางแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส 
ระยะ 4 x 4 เมตร โดยให้หัวสปริงเกลอร์สูงกว่ายอดต้นกล้วยไม้ประมาณ 50 เซนติเมตร และหัวสปริงเกลอร์ของ
เกษตรกร มีรัศมีการฉีดประมาณ 4 เมตร จึงวางแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ระยะ 4 x 4 เมตร โดยให้หัวสปริงเกลอร์สูง
กว่ายอดต้นกล้วยไม้ประมาณ 50 เซนติเมตร จากนั นจึงค้านวณหาอัตราการตกของน ้า หรือค่า PR (Precipitation 
Rate) แล้วจึงน้าค่า PR มาค้านวณหาเวลาการให้น ้า โดยเริ่มคิดที่ปริมาณการให้น ้า 5 มิลลิเมตร/วัน 
 

  Precipitation Rate (PR) =  m3/h x 1,000   
       พื นที่รับน ้า 
 

 1. หัวพ่นฝอย 
PR (หัวพ่นฝอย)  = (0.06 x 1,000) / ( 0.5 x 1 x 1 ) = 122 มม./ชม. 
เวลาการให้น ้า  
หัวพ่นฝอย 180 องศา (5 x 60) / 122  = 2.46 นาที ประมาณ 3 นาท ี

2. หัวพ่นฝอยและมินิสปริงเกลอร์  
 PR (หัวพ่นฝอย)  = (0.06 x 1,000) / ( 0.5 x 1 x 1 ) = 122 มม./ชม. 
 PR (หัวมินิสปริงเกลอร์) = (0.091 x 1,000) / ( 4 x 4 )  = 5.69 มม./ชม. 

เวลาการให้น ้า  
หัวพ่นฝอย 180 องศา (5 x 60) / 122  = 2.46 นาที ประมาณ 3 นาท ี
*หัวมินิสปริงเกลอร์เป็นการเพ่ิมความชื นภายในโรงเรือน จึงแบ่งเปิดวันละ 2 ครั ง ในช่วงเวลา 

12:00 น. และ 15:00 น. ครั งละ 0.5 มิลลิเมตร 
 หัวมินิสปริงเกลอร์ (0.5 x 60) / 5.69 = 5.27 นาที ประมาณ 5 นาท ี
3. หัวสปริงเกลอร์แบบเกษตรกร 
 PR (หัวเกษตรกร) = (0.852 x 1,000) / ( 4 x 4 )  = 53.25 มม./ชม. 

เวลาการให้น ้า  
หัวแบบเกษตรกร (5 x 60) / 53.25  = 5.63 นาที ประมาณ 6 นาท ี
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ก. หัวพ่นฝอยแบบ 180 องศา ข. หัวแบบมินิสปริงเกลอร์ 

  

ค. หัวสปริงเกลอร์แบบเกษตรกร ง. ทดสอบระบบหลังการติดตั ง 

ภาพที่ 2 รูปแบบหัวจ่ายน ้าที่น้ามาทดสอบ 
 

ผลการให้น ้าในแปลงทดสอบ 
ทดสอบการให้น ้ากล้วยไม้ในแปลงทดสอบ โดยเริ่มให้น ้าตามเวลาที่ค้านวณได้วันละครั ง ทั งสามกรรมวิธี 

คือ การให้น ้าด้วยหัวพ่นฝอย การให้น ้าด้วยหัวพ่นฝอยและมินิสปริงเกลอร์เพ่ิมความชื นเหนือต้น และให้น ้าด้วย
สปริงเกลอร์แบบเกษตรกรเหนือต้น พบว่า ในต้นกล้วยไม้ปลูกใหม่ ต้นกล้วยไม้ยังมีขนาดเล็ก จ้านวนใบและหน่อ
ยังน้อย เวลาในการให้น ้าจากการค้านวณเพียงพอที่จะท้าให้วัสดุปลูกเปียกชุ่มน ้าเพียงพอทั งสามกรรมวิธี เนื่องจาก
เม็ดน ้าสามารถตกลงสู่วัสดุปลูกได้โดยตรง เมื่อต้นกล้วยไม้มีอายุมากขึ น ทรงพุ่มใหญ่ขึ น จ้านวนหน่อมากขึ น 
จ้านวนใบเพ่ิมขึ น ท้าให้เกิดการบังหัวจ่ายน ้า เม็ดน ้าบางส่วนติดต้นหรือใบกล้วยไม้ท้าให้ไม่ตกลงบนวัสดุปลูก 
โดยเฉพาะการใช้หัวมินิสปริงเกลอร์แบบเกษตรกรให้น ้าเหนือยอด เม็ดน ้าบางส่วนจะตกลงบนใบกล้วยไม้และไหล
ออกนอกวัสดุปลูก จึงท้าการเพ่ิมเวลาให้น ้าให้นานขึ น ยกเว้นมินิสปริงเกลอร์เหนือต้นที่ต้องการเพ่ิมความชื น
เท่านั นจึงไม่เพ่ิมเวลาให้น ้า  
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ก. ต้นกล้วยไม้อายุ 2 เดือน ข. ต้นกล้วยไม้อายุ 6 เดือน 

ภาพที่ 3 ต้นกล้วยไม้ที่ปลูกลงก้อนวัสดุปลูก 
 

ค้านวณเวลาให้น ้าใหม่ โดยเพิ่มปริมาณการให้น ้าเป็น 10 มิลลิเมตร/วัน ได้เวลาให้น ้า ดังนี  
1. ให้น ้าด้วยหัวพ่นฝอยบริเวณวัสดุปลูกและโคนต้น 

หัวพ่นฝอย 180 องศา (10 x 60) / 122  = 4.92 นาที  
ใช้เวลาประมาณ 5 นาที 

2. ให้น ้าด้วยหัวพ่นฝอย ฉีดให้น ้าเฉพาะวัสดุปลูกและโคนต้น เสริมด้วยหัวมินิสปริงเกลอร์ด้านบน
เพ่ือช่วยลดอุณหภูมิเพ่ิมความชื นในโรงเรือน 

2.1 ให้น ้าด้วยหัวพ่นฝอย ฉีดให้น ้าเฉพาะวัสดุปลูกและโคนต้น 
หัวพ่นฝอย 180 องศา (10 x 60) / 122  = 4.92 นาที  
ใช้เวลาประมาณ 5 นาที 
2.2 หัวมินิสปริงเกลอร์เพ่ิมความชื นในโรงเรือน ใช้เพ่ือเพ่ิมความชื นเท่านั นจึงไม่เพ่ิมเวลา 
เปิดให้ความชื น วันละ 2 ครั ง ครั งละ 5 นาที ในเวลา 12:00 น. และ 15:00 น.  

 3. ให้น ้าด้วยหัวสปริงเกลอร์ที่เกษตรกรใช้ ใช้เวลาให้น ้า 12 นาท ี
หัวแบบเกษตรกร  (10 x 60) / 53.25  = 11.28 นาที  
ใช้เวลาประมาณ 12 นาที 

เมื่อปรับเวลาให้น ้าเพ่ิมแล้ว พบว่า แม้เม็ดน ้าบางส่วนจะไหลออกนอกวัสดุปลูก แต่เวลาที่เพ่ิมขึ นสามารถ
ท้าให้วัสดุปลูกเปียกชุ่มน ้าเพียงพอ โดยเฉพาะหัวสปริงเกลอร์แบบเกษตรกรปริมาณน ้าจ้านวนมากจะตกลงสู่พื นดิน
ใต้โต๊ะปลูกเป็นในปริมาณที่สูงมาก เนื่องจากเม็ดน ้ามีขนาดใหญ่มาก และปริมาณน ้าส่วนนึงที่ตกลงระหว่างโต๊ะ
ปลูก ท้าให้บริเวณพื นที่ใต้โต๊ะปลูกเจิ่งนองไปด้วยน ้า แต่มีข้อดีคือพื นดินที่ชุ่มไปด้วยน ้าก็เป็นการช่วยเพ่ิมความชื น
ให้แก่โรงเรือนได ้

 

การเติบโตของกล้วยไม้และการออกดอก 
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จากการเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตของต้นกล้วยไม้และการออกดอก พบว่า การให้น ้าด้วยกรรมวิธีต่างๆ 
ทั งสามแบบให้การเจริญเติบโตและการออกดอกท่ีไม่แตกต่างกัน โดยจ้านวนหน่อของกล้วยไม้ที่ปลูกในวัสดุปลูกที่
ท้าจากต้นกระถินยักษ์มีค่าเฉลี่ยจากกรรมวิธีให้น ้าด้วยหัวพ่นฝอย การให้น ้าด้วยหัวพ่นฝอยเสริมด้วยหัวมินิสปริง
เกลอร์ด้านบน การให้น ้าด้วยหัวสปริงเกลอร์แบบเกษตรกร 4.8 4.2 และ 4.2 หน่อ/กอ ตามล้าดับ จ้านวนหน่อ
ของกล้วยไม้ที่ปลูกในวัสดุปลูกที่ท้าจากทางปาล์มมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.8 5.8 และ 4.8 หน่อ/กอ ตามล้าดับ ความ
ยาวช่อดอกของกล้วยไม้ที่ปลูกในวัสดุปลูกที่ท้าจากต้นกระถินยักษ์มีค่าเฉลี่ยทั งสามกรรมวิธี เท่ากับ 16.1 19.1 
และ 19.1 เซนติเมตร ตามล้าดับ ความยาวช่อดอกของกล้วยไม้ที่ปลูกในวัสดุปลูกที่ท้าจากทางปาล์มมีค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 17.6 18.9 และ 18.2 เซนติเมตร ตามล้าดับ 
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 ตารางท่ี 3 ข้อมูลการเจริญเติบโตของต้นกล้วยไม้ในด้านต่างๆ (โดยเฉลี่ย) 
  

วัสดุปลูก 

จ้านวน

หน่อ 

(หน่อ) 

ความสูง

ต้น 

(ซม.) 

ความ

กว้าง 

ทรงพุ่ม 

(ซม.) 

ความ

กว้าง 

ล้า 

(มม.) 

ความ

หนา 

ล้า 

(มม.) 

ความ

สูง 

ล้า 

(ซม.) 

จ้านวน

ใบ 

 

ความ

กว้าง 

ใบ 

(มม.) 

ความ

ยาว 

ใบ 

(ซม.) 

ความ

หนา 

ใบ 

(มม.) 

จ้านวน

ราก 

จ้านวน 

ช่อดอก 

ความ

ยาว 

ช่อดอก 

 

หัวพ่นฝอย 

ต้นกระถิน 4.8 27.5 21.3 15.7 14.8 12.7 6.4 44.7 11.2 1.2 23.6 1.1 16.1 

ทางปาล์ม 4.8 28.7 24.7 13.9 13.2 15.9 6.7 47.6 12.4 1.1 21.4 1.0 17.6 

หัวพ่นฝอย 

กับมินิสปริงเกลอร ์

ต้นกระถิน 4.2 34.7 21.4 13.8 13.1 24.9 6.8 36.4 10.8 1.1 11.1 1.0 19.1 

ทางปาล์ม 5.8 36.5 21.8 15.9 14.6 37.7 6.6 47.2 12.1 1.1 10.3 1.0 18.9 

สปริงเกลอร ์

แบบเกษตรกร 

ต้นกระถิน 4.2 28.5 27.8 15.1 14.6 20.6 7.3 44.8 10.8 1.1 5.4 1.0 19.1 

ทางปาล์ม 4.8 35.4 29.2 14.1 13.5 27.2 6.4 48.7 11.2 1.2 8.7 1.0 18.2 
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9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
การให้น ้า 3 กรรมวิธี ได้แก่ 1) ให้น ้าบริเวณวัสดุปลูกด้วยหัวพ่นฝอย (อัตราจ่ายน ้าประมาณ 60 ลิตร/

ชั่วโมง) 2) ให้น ้าบริเวณวัสดุปลูกด้วยหัวพ่นฝอย (อัตราจ่ายน ้าประมาณ 60 ลิตร/ชั่วโมง) และเสริมด้วยระบบมินิ
สปริงเกลอร์เพ่ือเพ่ิมความชื นเหนือต้น (อัตราจ่ายน ้าประมาณ 90 ลิตร/ชั่วโมง) 3) การจ่ายน ้าด้วยสปริงเกลอร์ที่
เกษตรกรใช้ (อัตราจ่ายน ้าประมาณ 850 ลิตร/ชั่วโมง) พบว่า การเจริญเติบโตและผลผลิตของต้นกล้วยไม้ในแต่ละ
กรรมวิธีการให้น ้าไม่แตกต่างกัน การใช้หัวสปริงเกลอร์แบบเกษตรกร หากติดตั งอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการจะมี
ประสิทธิภาพในการให้น ้าสูง แต่เนื่องจากหัวสปริงเกลอร์ที่ใช้มีอัตราจ่ายน ้าสูง ระบบท่อต่างๆจึงต้องมีขนาดใหญ่
ท้าให้มีค่าใช้จ่ายในการติดตั งสูง และเนื่องจากเป็นการให้น ้าคลุมเต็มพื นที่ บริเวณทางเดินระหว่างโต๊ะก็จะได้รับน ้า
เหมือนโต๊ะปลูก จึงมีปริมาณน ้าส่วนนึงที่สูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ ส่วนวิธีการให้น ้าวัสดุปลูกด้วยหัวพ่นฝอย
และเสริมด้วยระบบมินิสปริงเกลอร์เพ่ือเพ่ิมความชื นเหนือต้น พบว่า เมื่อให้น ้าเพ่ือเพ่ิมความชื นในโรงเรือน 
ความชื นจะคงอยู่เพียงระยะเวลาสั นๆเท่านั น เนื่องจากเป็นโรงเรือนแบบเปิดที่มีการถ่ายเทอากาศอยู่ตลอดเวลาจึง
ไม่สามารถเก็บความชื นไว้ได้นาน ส่วนการให้น ้าบริเวณวัสดุปลูกด้วยหัวพ่นฝอยเพียงอย่างเดียว พบว่า มีความ
เหมาะสมที่สุดเพราะเป็นการให้น ้าที่วัสดุปลูกโดยตรง แม้จะต้องมีการดูแลเอาใจใส่มากกว่าหัวสปริงเกลอร์แบบที่
เกษตรกรใช้ เพราะเกิดการอุดตันได้ง่ายเนื่องจากมีรูจ่ายน ้าขนาดเล็กจ้าเป็นต้องใส่ตัวกรองน ้าความละเอียดไม่น้อย
กว่า 80 เมช จากการทดสอบ พบว่า เมื่อปลูกใหม่ต้นกล้วยไม้มีขนาดเล็ก ให้น ้าต้นกล้วยไม้ที่อัตรา 5 มม./วัน วัสดุ
ปลูกจะเปียกชุ่มต้นกล้วยไม้จะได้รับน ้าเพียงพอ แต่เมื่อต้นกล้วยไม้โตขึ นมีจ้านวนหน่อเพ่ิมมากขึ น ท้าให้เกิดปัญหา
เม็ดน ้าติดใบกล้วยไม้และต้นกล้วย น ้าบางส่วนติดใบและต้นท้าให้ไม่ตกลงบนวัสดุปลูก ต้องเพ่ิมปริมาณการให้น ้า
เป็น 10 มม./วัน จึงจะเหมาะสม หากให้น ้าต้นกล้วยไม้ที่อัตรา 10 มม./วัน วิธีการให้น ้าบริเวณวัสดุปลูกด้วยหัวพ่น
ฝอยจะใช้น ้า 8 ลบ.ม./ไร่/วัน น้อยกว่าหัวสปริงเกลอร์แบบเกษตรกร 8 ลบ.ม./ไร่/วัน 
 

10. การน้าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  
 

- จัดท้าเอกสารส้าหรับการเผยแพร่ แนะน้าให้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจในการแสดงนิทรรศการต่างๆ ของ
กรมวิชาการเกษตร 

- เผยแพร่ในการประชุมวิชาการต่างๆ 
 

11. ค้าขอบคุณ 
คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ คุณสุวรรณเจ้าของสวนกล้วยไม้ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์อนุญาติให้ท้าการทดสอบ

และเก็บข้อมูล และยังอ้านวยความสะดวกในการท้างานเป็นอย่างดี เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมจันทบุรีทุก
ท่าน ที่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุปลูกทดแทนกาบมะพร้าว และช่วยจัดหาวัตถุดิบในการผลิตก้อนวัสดุปลูกส้าหรับ
การด้าเนินการทดลอง  
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