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อิทธิพลของการให้น�้าต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของแตงโม 
ที่ปลูกในฤดูแล้งในพื้นที่ที่มีน�้าใต้ดินตื้น

Effect of watering on growth and yield of watermelon planted  
in the dry season with shallow water table
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บทคัดย่อ: การปลูกพืชในฤดูแล้งหลังการท�านาในพื้นที่ที่มีน�้าใต้ดินตื้นโดยไม่มีการให้น�้าชลประทาน สามารถช่วยเพิ่ม 
รายได้ให้แก่เกษตรกรในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืได้ โดยในปัจจบุนัการปลกูแตงโมในฤดแูล้งก�าลงัเป็นทีน่ยิมเป็นอย่างมาก 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนั้นในการทดลองนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาถึงอิทธิพลของการให้น�า้ต่อการเจริญ
เติบโตและผลผลิตของแตงโมในฤดูแล้งในพื้นที่ที่มีน�้าใต้ดินตื้น โดยท�าการทดลองในส�านักงานไร่ฝึก คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในบริเวณที่มีน�้าใต้ดินตื้น ระหว่างเดือนธันวาคม 2555 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2556 โดยวางแผน
การทดลองแบบ RCBD ม ี3 กรรมวธิกีารทดลอง ได้แก่ การปลกูโดยไม่ให้น�้า การปลกูโดยให้น�้าตลอดฤดปูลกู และการปลกู
โดยเริ่มให้น�้าที่ 6 สัปดาห์หลังปลูก กรรมวิธีละ 3 ซ�้า จากผลการทดลองพบว่าการเจริญเติบโตของแตงโมทั้งสามกรรมวิธีมี
การเจรญิเตบิโตทีไ่ม่แตกต่างกนัในทางสถติ ิโดยสงัเกตได้จากค่าน�้าหนกัแห้งรวม และดชันพีืน้ทีใ่บทีอ่าย ุ5 และ 7 สปัดาห์
หลังปลูก ส่วนในด้านผลผลิตและคุณภาพผลผลิตพบว่าแตงโมที่ปลูกโดยไม่มีการให้น�า้ชลประทานมีคุณภาพที่ดีเทียบ
เท่ากับแตงโมที่มีการให้น�้าตลอดฤดูปลูกและแตงโมของเกษตรกรที่มีการจ�าหน่ายทางค้า โดยมีคุณภาพที่ดีกว่าแตงโม
ที่ได้รับน�้าเริ่มตั้งแต่ 6 สัปดาห์หลังปลูกอีกด้วย ดังนั้น แตงโมที่ปลูกในบริเวณที่มีน�า้ใต้ดินตื้นในช่วงฤดูแล้งในสภาพดิน
ทรายร่วน ได้รับความชื้นที่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของแตงโม โดยไม่จ�าเป็นต้องให้น�้าชลประทาน
ค�ำส�ำคัญ: การปลูกพืชในฤดูแล้ง, แตงโม, น�้าใต้ดินตื้น, อัตราการลดลงของน�้าใต้ดิน

ABSTRACT: Dry-season cropping with shallow water table without irrigation can increase the farmer income in 
Northeastern Thailand. At present, watermelon usually grows well in the dry season without irrigation. However, 
there was a lack of studies about this cropping pattern. So, the present study was set up to study the effect of watering 
on growth and yield of watermelon planted in the dry season with a shallow water table. The study was conducted in 
the Research station of the Faculty of Agriculture, Ubonratchathani University during December 2012 until February 
2013. Watermelons were planted with 3 levels of watering; no watering, watering throughout the growing season and 
watering from 6 weeks after planting. RCBD was used with 3 replications. The results show that shoot dry weight 
and the leaf area index of watermelon from every treatment were not significantly different at 5 and 7 weeks after 
planting. Moreover, the fruit of the watermelons without watering had the same quality with the watermelons from 
fully watered and dry-season watermelons, from farmers with and without irrigation. Hence, watermelons can grow 
in the dry season without irrigation in an area with a shallow water table.
Keywords: dry-season cropping, shallow water table, watermelon, water table recession rate
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บทน�ำ

การเพิ่มรายได้ของเกษตรกรในภาคตะวันออก

เฉียงเหนือของประเทศไทยที่เป็นประชากรที่มีรายได้

ต�า่ทีส่ดุของประเทศ (Pookpakdi, 2002) สามารถท�าได้

โดยการเพิ่มการเพาะปลูกให้มากขึ้นโดยเฉพาะในฤดู

แล้ง ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่จะปล่อยพื้นที่นาให้รกร้าง

หลังจากการท�าการเพาะปลูกในฤดูฝน (เทอด และอา

รันต์, 2520) โดยรูปแบบที่น่าสนใจคือ การปลูกพืชใน

ฤดแูล้งหลงัการท�านาโดยไม่มกีารให้น�า้ชลประทาน ซึง่

เป็นการปลูกพืชที่อาศัยน�้าซับจากใต้ดินในการเจริญ

เติบโตของพืชซึ่งพื้นที่ที่จะปลูกระบบนี้ได้จะต้องมี

ระดบัน�า้ใต้ดนิตืน้ โดยในช่วงทีป่ลกูนัน้น�้าใต้ดนิต้องไม่

ลึกเกินกว่า 0.5 เมตรจากผิวดิน และในช่วงเก็บเกี่ยว

ระดับน�้าใต้ดินต้องไม่ลึกเกินกว่า 1.5 เมตรจากผิวดิน 

(วิเชียร, 2529) โดยในปัจจุบันพบว่า เกษตรกรในบาง

ท้องทีข่องภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืมกีารปลกูพชืในฤดู

แล้งโดยไม่มีการชลประทานได้ผลดี เช่น การปลูกถั่ว

ลิสงหลังนาของเกษตรกรในจังหวัดสุรินทร์ (อรรถชัย 

และคณะ, 2526) การปลกูงาก่อนข้าวในจงัหวดับรุรีมัย์ 

(Polthanee, 1983) และการปลูกแตงโมในฤดูแล้งที่

ก�าลังเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากในภาคตะวันออกเฉียง

เหนือ เนื่องจากให้ผลผลิตดีและใช้น�้าน้อย

แตงโม (Citrullus vulgaris) เป็นผักตระกูลแตงที่

คนไทยรูจ้กับรโิภคกนัมานานแล้ว แตงโมเป็นพชืทีป่ลกู

ง่ายสามารถปลกูได้ทัว่ทกุภาคของประเทศไทย มรีะบบ

รากที่ลึกมากกว่า 120 เซนติเมตร และต้องการดินที่

อุดมสมบูรณ์ มีความชุ่มชื้นมากพอ ปลูกได้ทุกฤดูกาล

แต่การปลูกในฤดูฝนจะยากล�าบาก เนื่องจากต้น

แตงโมไม่ชอบฝนชุกจะตายด้วยโรคเถาเหี่ยวเป็นส่วน

ใหญ่ และเกิดโรคทางใบมาก ผลแตงโมจะเน่าง่าย อีก

ทัง้รสชาตจิะไม่หวานจดัเหมอืนแตงโมทีป่ลกูในฤดแูล้ง 

ฉะนัน้จงึควรเริม่ปลกูแตงโมตัง้แต่ต้นเดอืนพฤศจกิายน

ไปจนถงึเดอืนมนีาคมและเกบ็เกีย่วครัง้สดุท้ายในเดอืน

มถินุายน ซึง่ยงัเป็นต้นฤดฝูนอยู ่และมผีูต้้องการบรโิภค

แตงกนัมาก (กองบรรณาธกิารฐานเกษตรกรรม, 2542; 

เฉลมิเกยีรต ิและเกตอุร, 2555) ซึง่แตงโมน่าจะเป็นพชื

ที่สามารถเจริญได้ดีในฤดูแล้งโดยอาศัยน�้าซับใต้ดิน

เพื่อการเจริญเติบโต โดย Graham (2005) รายงานว่า 

เกษตรกรในรัฐออสเตรเลียตะวันตก ประเทศ

ออสเตรเลียสามารถปลูกแตงโมได้โดยไม่มีการให้น�้า

ชลประทานในฤดูแล้ง ในพื้นที่ที่มีหน้าดินลึก (Deep 

soil) และความชื้นในดินที่เพียงพอ ซึ่งการปลูกแตงโม

ให้ได้ผลดนีัน้ขึน้อยูก่บัการรกัษาความชืน้ในดนิให้เพยีง

พอต่อการเจริญเติบโตของแตงโมตลอดฤดูปลูก

อย่างไรก็ตาม การศึกษาการปลูกแตงโมในฤดู

แล้งโดยอาศัยน�้าซับใต้ดินนี้ยังมีไม่มากนัก อีกทั้งยัง

ขาดการศกึษาถงึอทิธพิลของความชืน้ในดนิ หรอืระดบั

ของน�้าใต้ดิน ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่เป็นตัวบ่งชี้ว่าพื้นที่นั้น

จะสามารถปลูกพืชในฤดูแล้งได้หรือไม่ จึงท�าให้ขาด

ข้อมูลที่จะช่วยเกษตรกรในการพัฒนาระบบการปลูก

พืชเช่นนี้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนั้นในการทดลอง

นี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงอิทธิพลของการให้น�้า

ต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของแตงโมในฤดูแล้ง

ในพื้นที่ที่มีน�้าใต้ดินตื้น 

วิธีกำรทดลอง

 ท�าการทดลองปลกูแตงโมพนัธุก์นิร ีในส�านกังาน

ไร่ฝึก คณะเกษตรศาตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ใน

บริเวณที่เป็นดินทรายร่วน (loamy sand) และมีน�้า

ใต้ดนิตืน้ โดยด�าเนนิการทดลองในช่วงฤดแูล้งระหว่าง

วันที่ 21 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556 

โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มบล็อกสมบูรณ์ (Ran-

domized complete block design, RCBD) มี 3 

กรรมวิธีการทดลอง กรรมวิธีละ 3 ซ�้า โดยกรรมวิธีการ

ทดลอง ได้แก่ การปลกูโดยไม่ให้น�า้ตลอดฤดปูลกู  การ

ปลูกโดยให้น�้าตลอดฤดูปลูก และการปลูกโดยเริ่มให้

น�้าที่ 6 สัปดาห์หลังปลูก

 ในระหว่างท�าการทดลองได้ท�าการบันทึกข้อมูล

ระดับน�้าใต ้ดินและความชื้นดินของแปลงปลูก 

นอกจากนีย้งัท�าการบนัทกึข้อมลูน�า้หนกัแห้งส่วนเหนอื

ดนิ และดชันพีืน้ทีใ่บของแตงโมทีอ่าย ุ5 และ 7 สปัดาห์

หลังปลูก หลังจากเก็บเกี่ยวแล้ว ท�าการวิเคราะห์
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คุณภาพผลผลิตแตงโม โดยเปรียบเทียบกับคุณภาพ

ผลผลติแตงโมจากแปลงเกษตรกรทีท่�าการปลกูในช่วง

ฤดูแล้งปี 2555-2556 ที่มีการให้น�้าและไม่มีการให้น�้า 

จากนั้น น�าข ้อมูลที่ได ้ไปท�าการวิเคราะห์ความ

แปรปรวน (ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่าง

ระหว่างค่าเฉลี่ยของกรรมวิธีการทดลองโดยวิธี LSD 

โดยใช้โปรแกรม STATISTIX 8

ผลกำรทดลอง

ระดบัน�ำ้ใต้ดนิและอตัรำกำรลดลงของน�ำ้ใต้ดนิใน

แต่ละสัปดำห์

ส�าหรับระดับน�้าใต้ดินของแปลงปลูกที่เป็นดิน

ทรายร่วนที่ใช้ส�าหรับท�าการทดลองนี้ ในช่วงแรกของ

ฤดูปลูกมีระดับน�้าใต้ดินตื้นที่สุด โดยที่ 0, 1, 2, 3 และ 

4 สัปดาห์หลังปลูก ระดับน�้าใต้ดินของแปลงปลูกอยู่ที่ 

72, 76, 78, 83 และ 96 เซนตเิมตรจากผวิดนิตามล�าดบั 

จากนัน้ในช่วงปลายฤดปูลกู ระดบัน�า้ใต้ดนิจงึลดระดบั

ลงไปเรื่อย ๆ จนลดลงต�่ากว่า 1 เมตรจากผิวดิน โดย

ความลึกของน�้าใต้ดินที่ 5, 6 และ 7 สัปดาห์หลังปลูก 

อยู่ที่ 105, 111 และ 113 เซนติเมตรจากผิวดิน ตาม

ล�าดับ (Figure 1) โดยตลอดฤดูปลูกไม่มีฝนตกในช่วง

ทีท่�าการทดลองเลย จงึท�าให้แหล่งน�า้ส�าหรบัการเจรญิ

เตบิโตของแตงโมจงึไม่ใช่จากน�า้ฝน แต่แตงโมได้รบัน�า้

จากน�้าในดินหรือจากน�้าที่รดเท่านั้น

 ในระหว่างทําการทดลองได้ทําการบนัทึกข้อมลูระดบันํ �าใต้ดินและความชื �นดนิของแปลงปลูก นอกจากนี �ยังทําการบันทึก

ข้อมลูนํ �าหนกัแห้งส่วนเหนือดิน และดัชนีพื �นที�ใบของแตงโมที�อายุ 5 และ 7 สัปดาห์หลังปลูก หลังจากเก็บเกี�ยวแล้ว ทําการ

วเิคราะห์คณุภาพผลผลิตแตงโม โดยเปรียบเทียบกับคณุภาพผลผลิตแตงโมจากแปลงเกษตรกรที�ทําการปลูกในช่วงฤดแูล้งปี 

2555-2556 ที�มีการให้นํ �าและไม่มีการให้นํ �า จากนั �น นําข้อมูลที�ได้ไปทําการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) และ

เปรียบเทียบความแตกตา่งระหว่างคา่เฉลี�ยของกรรมวธีิการทดลองโดยวิธี LSD โดยใช้โปรแกรม STATISTIX 8 

 

ผลการทดลอง 

ระดับนํ �าใต้ดินและอัตราการลดลงของนํ �าใต้ดินในแต่ละสัปดาห์ 

สําหรับระดบันํ �าใต้ดินของแปลงปลูกที�เป็นดินทรายร่วนที�ใช้สําหรับทําการทดลองนี � ในช่วงแรกของฤดูปลูกมีระดับนํ �าใต้

ดนิตื �นที�สุด โดยที� 0, 1, 2, 3 และ 4 สัปดาห์หลังปลูก ระดบันํ �าใต้ดินของแปลงปลูกอยู่ที� 72, 76, 78, 83 และ 96 เซนติเมตร

จากผิวดนิตามลําดบั จากนั �นในช่วงปลายฤดูปลูก ระดับนํ �าใต้ดินจึงลดระดับลงไปเรื�อย ๆ จนลดลงตํ�ากว่า 1 เมตรจากผิวดิน 

โดยความลึกของนํ �าใต้ดินที�  5, 6 และ 7 สัปดาห์หลังปลูก อยู่ ที� 105, 111 และ 113 เซนติเมตรจากผิวดิน ตามลําดับ       

(Figure 1) โดยตลอดฤดปูลกูไม่มีฝนตกในช่วงที�ทําการทดลองเลย จึงทําให้แหล่งนํ �าสําหรับการเจริญเติบโตของแตงโมจึงไม่ใช่

จากนํ �าฝน แตแ่ตงโมได้รับนํ �าจากนํ �าในดนิหรือจากนํ �าที�รดเท่านั �น 

 
Figure 1 Water table depth at experimental site during growing season. 
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อตัราการลดลงของระดบันํ �าใต้ดินต่อสปัดาห์อยู่ที� 13.2 และ 8.6 เซนติเมตร ตามลําดับ สําหรับในช่วงท้ายของฤดปูลูก พบว่า

อตัราการลดลงของระดบันํ �าใต้ดินลดลงอีกครั �ง โดยที� 6 และ 7 สปัดาห์หลังปลูก อัตราการลดลงของระดบันํ �าใต้ดินต่อสัปดาห์

อยู่ที� 5.9 และ 2.0 เซนติเมตร ตามลําดบั (Figure 2) 
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ส่วนอัตราการลดลงของระดับน�้าใต้ดินในแต่ละ

สัปดาห์ พบว่า ในช่วงแรกของฤดูปลูกมีอัตราการลด

ลงของระดับน�้าใต้ดินที่ต�่ามาก โดยที่ 1, 2 และ 3 

สปัดาห์หลงัปลกู อตัราการลดลงของระดบัน�า้ใต้ดนิต่อ

สัปดาห์อยู่ที่ 4.0, 1.8 และ 5.2 เซนติเมตร ตามล�าดับ 

แต่ในช่วงกลางของฤดูปลูก พบว่าอัตราการลดลงของ

ระดับน�้าใต้ดินเพิ่มขึ้นสูงมาก โดยที่ 4 และ 5 สัปดาห์

หลงัปลกู อตัราการลดลงของระดบัน�า้ใต้ดนิต่อสปัดาห์

อยู่ที่ 13.2 และ 8.6 เซนติเมตร ตามล�าดับ ส�าหรับใน

ช่วงท้ายของฤดูปลูก พบว่าอัตราการลดลงของระดับ

น�า้ใต้ดนิลดลงอกีครัง้ โดยที ่6 และ 7 สปัดาห์หลงัปลกู 

อัตราการลดลงของระดับน�้าใต้ดินต่อสัปดาห์อยู่ที่ 5.9 

และ 2.0 เซนติเมตร ตามล�าดับ (Figure 2)
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กำรเจริญเติบโตของแตงโม

จากข้อมลูการเจรญิเตบิโตของแตงโมทีไ่ด้รบัน�้าที่

แตกต่างกัน ซึ่งได้แก่น�้าหนักแห้งรวม (Shoot dry 

weight) และดัชนีพื้นที่ใบ (Leaf area index) (Table 

1) พบว่า แตงโมที่ได้รับน�้าที่แตกต่างกันมีน�้าหนักแห้ง

รวมทีไ่ม่แตกต่างกนัทางสถติทิัง้ทีอ่าย ุ5 และ 7 สปัดาห์

หลังปลูก โดยน�้าหนักแห้งรวมของแตงโมที่ได้รับน�้าที่

แตกต่างกันที่อายุ 5 และ 7 สัปดาห์ มีค่าอยู่ระหว่าง 

19-31 กิโลกรัมต่อไร่ และ 58-110 กิโลกรัมต่อไร่ ตาม

ล�าดบั ส่วนค่าดชันพีืน้ทีใ่บของแตงโมทีไ่ด้รบัน�้าทีแ่ตก

ต่างกันที่อายุ 5 และ 7 สัปดาห์หลังปลูก ไม่แตกต่าง

กันทางสถิติเช่นกัน ซึ่งค่าดัชนีพื้นที่ใบของแตงโมที่ได้

รับน�้าที่แตกต่างกัน ที่อายุ 5 และ 7 สัปดาห์ มีค่าอยู่

ระหว่าง 0.09-0.16 และ 0.18-0.28 ตามล�าดับ

 
Figure 2 Water table recession rate at experimental site during growing season.   
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Table 1 Shoot dry weight and Leaf area index of watermelon with no watering, watering throughout the growing 

season and watering from 6 weeks after planting at 5 and 7 weeks after planting (WAP). 

Treatment Shoot dry weight (kg rai-1)   Leaf area index 

  5 WAP 7 WAP   5 WAP 7 WAP 

no watering 18.96 58.23 

 

0.091 0.183 

watering 30.95 83.63 

 

0.162 0.216 

watering from 6 weeks 29.47 110.03 

 

0.128 0.283 

F-test ns ns 

 

ns ns 

CV (%) 29.52 30.51 

 

30.62 38.27 

Note: ns, non significant 
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Figure 2 Water table recession rate at experimental site during growing season.   
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ผลผลิตและคุณภำพผลผลิตของแตงโม

ข้อมูลด้านผลผลิตและคุณภาพผลแตงโมในด้าน

น�้าหนักผล (Fruit weight) ความแน่นเนื้อ (Firmness) 

ความหวาน (Total soluble solids) pH และปริมาณ

น�า้คัน้ (Juice content) พบว่ามคีวามแตกต่างกนัอย่าง

มนียัส�าคญัทางสถติ ิโดยน�า้หนกัผลและปรมิาณน�า้คัน้

ของแตงโมที่ท�าการทดลองโดยควบคุมการให้น�้าทั้ง

สามวิธีมีค่าไม่แตกต่างกัน ซึ่งมีค่าไม่แตกต่างจากน�า้

หนักผลและปริมาณน�้าคั้นของแตงโมที่ปลูกโดย

เกษตรกรที่ไม่มีการให้น�้าอีกด้วย แต่มีค่าน้อยกว่าน�้า
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หนักผลและปริมาณน�้าคั้นของแตงโมที่ปลูกโดย

เกษตรกรที่มีการให้น�้า ส่วนความแน่นเนื้อพบว่า 

แตงโมทีท่�าการทดลองโดยควบคมุการให้น�า้ทัง้สามวธิี

มีค่าความแน่นเนื้อไม่แตกต่างกัน โดยมีค่าสูงกว่า

ความแน่นเนื้อของแตงโมที่ปลูกโดยเกษตรกรที่มีการ

ให้น�้า ส�าหรบัความหวานของเนือ้แตงโม พบว่าแตงโม

จากการทดลองที่มีการให้น�้าตลอดและไม่มีการให้น�า้

มค่ีาความหวานสงูทีส่ดุ ซึง่ไม่แตกต่างจากความหวาน

ของแตงโมทีป่ลกูโดยเกษตรกรทีม่กีารให้น�า้ แต่แตงโม

จากการทดลองที่มีการให้น�้าเริ่มตั้งแต่ 6 สัปดาห์หลัง

ปลูก มีความหวานน้อยที่สุด ในส่วนของค่า pH ของ

เนือ้ผลแตงโม พบว่าแตงโมทีไ่ด้จากการทดลองทีม่กีาร

ควบคุมการให้น�้าทั้งสามวิธีมีค่า pH ไม่แตกต่างกัน 

และมีค่าน้อยกว่าค่า pH ของแตงโมที่ปลูกโดย

เกษตรกรที่มีการให้น�้าและไม่มีการให้น�้า (Table 2)

 

ผลผลิตและคุณภาพผลผลิตของแตงโม 

ข้อมลูด้านผลผลิตและคณุภาพผลแตงโมในด้านนํ �าหนักผล (Fruit weight) ความแน่นเนื �อ (Firmness) ความหวาน (Total 

soluble solids) pH และปริมาณนํ �าคั �น (Juice content) พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยนํ �าหนักผล

และปริมาณนํ �าคั �นของแตงโมที�ทําการทดลองโดยควบคุมการให้นํ �าทั �งสามวิธีมีค่าไม่แตกต่างกัน ซึ�งมีค่าไม่แตกต่างจาก

นํ �าหนกัผลและปริมาณนํ �าคั �นของแตงโมที�ปลูกโดยเกษตรกรที�ไม่มีการให้นํ �าอีกด้วย แต่มีคา่น้อยกว่านํ �าหนักผลและปริมาณนํ �า

คั �นของแตงโมที�ปลกูโดยเกษตรกรที�มีการให้นํ �า ส่วนความแน่นเนื �อพบว่า แตงโมที�ทําการทดลองโดยควบคุมการให้นํ �าทั �งสาม

วธีิมีค่าความแน่นเนื �อไม่แตกต่างกนั โดยมีค่าสูงกว่าความแน่นเนื �อของแตงโมที�ปลูกโดยเกษตรกรที�มีการให้นํ �า สําหรับความ

หวานของเนื �อแตงโม พบวา่แตงโมจากการทดลองที�มีการให้นํ �าตลอดและไม่มีการให้นํ �ามีค่าความหวานสูงที�สุด ซึ�งไม่แตกต่าง

จากความหวานของแตงโมที�ปลูกโดยเกษตรกรที�มีการให้นํ �า แต่แตงโมจากการทดลองที�มีการให้นํ �าเริ�มตั �งแต่ 6 สัปดาห์หลัง

ปลูก มีความหวานน้อยที�สดุ ในส่วนของค่า pH ของเนื �อผลแตงโม พบว่าแตงโมที�ได้จากการทดลองที�มีการควบคุมการให้นํ �าทั �ง

สามวิธีมีค่า pH ไม่แตกตา่งกัน และมีค่าน้อยกวา่คา่ pH ของแตงโมที�ปลกูโดยเกษตรกรที�มีการให้นํ �าและไม่มีการให้นํ �า (Table 

2) 

 

Table 2 Fruit weight, firmness, total soluble solids, pH and juice content of watermelon with no watering, watering 

throughout the growing season and watering from 6 weeks after planting compared with watermelon from farmers 

with no watering and watering throughout the growing season. 

Treatment Fruit weight Firmness Total soluble solids pH Juice content 

  (kg fruit-1) (N) (°Brix)   (ml) 

no watering 0.68b 0.41a 11.17ab 5.66bc 229b 

watering 1.01b 0.38ab 11.33ab 5.70bc 316b 

watering from 6 weeks 0.82b 0.39ab 8.33c 5.65c 360b 

farmer (no watering) 1.22b 0.32bc 10.56b 5.90ab 394b 

farmer (watering) 2.68a 0.28c 13.11a 6.09a 892a 

F-test * * * * * 

CV (%) 38.72 13.23 10.44 2.24 34.92 

*, Significant at the 0.05 probability levels  

 

วิจารณ์ผลการทดลอง 

จากผลการทดลองพบวา่การเจริญเตบิโตของแตงโมในช่วงฤดแูล้งในพื �นที�ที�มีนํ �าใต้ดินตื �นที�ปลูกโดยไม่มีการให้นํ �า ให้

นํ �าตลอดฤดูปลูก และเริ�มให้นํ �าที� 6 สัปดาห์หลังปลูก มีการเจริญเติบโตที�ไม่แตกต่างกันในทางสถิติ โดยสังเกตได้จากค่า

วิจำรณ์ผลกำรทดลอง

จากผลการทดลองพบว่าการเจริญเติบโตของ

แตงโมในช่วงฤดแูล้งในพืน้ทีท่ีม่นี�้าใต้ดนิตืน้ทีป่ลกูโดย

ไม่มีการให้น�า้ ให้น�้าตลอดฤดูปลูก และเริ่มให้น�า้ที่ 6 

สปัดาห์หลงัปลกู มกีารเจรญิเตบิโตทีไ่ม่แตกต่างกนัใน

ทางสถิติ โดยสังเกตได้จากค่าน�้าหนักแห้งรวม และ

ดัชนีพื้นที่ใบ (Table 1) ของแตงโมจากทั้ง 3 กรรมวิธี

การทดลองทีไ่ม่มคีวามแตกต่างกนัทางสถติอิย่างมนียั

ส�าคัญที่อายุ 5 และ 7 สัปดาห์หลังปลูก ส่วนในด้าน

ของคณุภาพผลผลติพบว่าคณุภาพผลผลติของแตงโม

ที่ปลูกโดยไม่มีการให้น�้าชลประทานมีคุณภาพที่ดี

เท่ากบัแตงโมทีป่ลกูโดยมกีารให้น�้าตลอดฤดปูลกู และ

ยงัมคีณุภาพใกล้เคยีงกบัคณุภาพแตงโมของเกษตรกร

ทีม่กีารจ�าหน่ายทางการค้าอกีด้วย นอกจากนีแ้ตงโมที่

ไม่มกีารให้น�า้ยงัมคีณุภาพทีด่กีว่าแตงโมทีไ่ด้รบัน�า้เริม่

ตั้งแต่ 6 สัปดาห์หลังปลูกอีกด้วย (Table 2) แสดงให้

เห็นว่า แตงโมที่ปลูกในบริเวณที่มีน�า้ใต้ดินตื้นในช่วง

ฤดแูล้งในสภาพดนิทรายร่วน ได้รบัความชืน้ทีเ่พยีงพอ

ต่อการเจรญิเตบิโตและการให้ผลผลติของแตงโม โดย

ไม่จ�าเป็นต้องให้น�้าชลประทาน ซึ่งแตงโมเป็นพืชอีก

ชนิดหนึ่งที่มีความสามารถเจริญเติบโตได้ในพื้นที่ที่มี
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น�้าใต ้ดินตื้นในช ่วงฤดูแล ้ง โดยไม ่มีการให ้น�้า

ชลประทาน นอกเหนอืจากถัว่ลสิง และถัว่พุม่ทีเ่ป็นพชื

ที่สามารถปลูกได้เป็นอย่างดีในช่วงฤดูแล้งโดยอาศัย

ความชื้นในดิน (บุปผา, 2537; Buakum et al., 2011) 

ซึง่ประเสรฐิและคณะ (2554) รายงานว่าเกษตรกรของ

บ้านโนนค้อทุ่ง ต�าบลโพนเมืองน้อย อ�าเภอหัวตะพาน 

จังหวัดอ�านาจเจริญ มีการปลูกแตงโมในฤดูแล้งโดย

อาศัยความชื้นในดิน ประกอบกับมีสภาพภูมิอากาศที่

เอือ้อ�านวย จงึท�าให้แตงโมเจรญิเตบิโตได้ด ีการระบาด

ของโรคและแมลงค่อนข้างน้อย โดยมกีารปลกูต่อเนือ่ง

มาแล้วเป็นเวลาประมาณ 5 ปี

ส�าหรับพื้นที่ที่ใช้ในการท�าการทดลองในครั้งนี้จะ

สงัเกตได้ว่ามรีะดบัน�า้ใต้ดนิทีต่ืน้และมอีตัราการลดลง

ของระดบัน�า้ใต้ดนิต่อสปัดาห์ในช่วงแรกของฤดปูลกูมี

ค่าต�่ามาก จนส่งผลให้ระดับของความชื้นในดินนั้นมี

เพียงพอส�าหรับแตงโมที่ไม่มีการรดน�้าสามารถเจริญ

เติบโตทางด้านล�าต้น (Vegetative growth) ได้เทียบ

เท่ากบัแตงโมทีป่ลกูโดยมกีารรดน�า้ ถงึแม้ในช่วงทีป่ลกู

ไม่มฝีนตกเลยกต็าม ซึง่การทีพ่ืน้ทีน่ีม้รีะดบัน�า้ใต้ดนิที่

ตืน้และมอีตัราการลดลงของระดบัน�า้ใต้ดนิต่อสปัดาห์

ต�่ามากในช่วงแรกน่าจะเป็นเงื่อนไขที่ท�าให้สามารถ

ปลูกแตงโมได้โดยไม่มีการให้น�้าชลประทาน นอกจาก

นีส้�าหรบัพืน้ทีท่ีเ่หมาะสมทีจ่ะท�าการปลกูพชืในช่วงฤดู

แล้งโดยไม่มีการให้น�้าชลประทานนั้น ในช่วงที่ปลูก 

(Planting) ระดับน�้าใต้ดินต้องไม่ลึกเกินกว่า 0.5 เมตร

จากผวิดนิ และในช่วงเกบ็เกีย่ว (Harvesting) ระดบัน�า้

ใต้ดินต้องไม่ลึกเกินกว่า 1.5 เมตรจากผิวดิน (วิเชียร, 

2529) นอกจากนีค้วามชืน้ในดนิทีร่ะดบัไถพรวน (0-15 

ซม. จากผวิดนิ) ต้องมค่ีาไม่ต�า่กว่าจดุเหีย่วถาวรตลอด

ฤดูปลูกอีกด้วย (Buakum et al., 2013)

สรุป

แตงโมเป็นพืชอีกชนิดหนึ่งที่มีความสามารถใน

การเจรญิเตบิโตในฤดแูล้งในพืน้ทีท่ีม่นี�า้ใต้ดนิตืน้ โดย

ไม่มีการให้น�้า โดยการปลูกแตงโมในฤดูแล้งนั้น ถ้า

เกษตรกรท�าการปลูกแตงโมในพื้นที่ที่มีระดับน�้าใต้ดิน

ตืน้และมอีตัราการลดลงของระดบัน�า้ใต้ดนิต่อสปัดาห์

ต�่าในช่วงแรก จะสามารถท�าการปลูกโดยอาศัยน�้าซับ

จากใต้ดิน เพื่อใช้ในการเจริญเติบโตของแตงโมเพียง

อย่างเดยีวได้ โดยไม่ต้องมกีารให้น�้าชลประทาน ซึง่จะ

ช่วยท�าให้เกษตรกรสามารถประหยัดต้นทุนและเวลา

ในการให้น�้าแก่แตงโมได้ แต่ควรมีการดูแลรักษาเป็น

อย่างดีเพื่อให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพดีและเป็นที่

ต้องการของผู้บริโภค

ค�ำขอบคุณ

ขอขอบคุณคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ผู้สนับสนุนเงินทุนส�าหรับท�างานวิจัยใน

ครัง้นี ้โดยงานวจิยันีไ้ด้รบัการสนบัสนนุทนุวจิยัจากงบ

ประมาณเงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์ ประจ�าปี พ.ศ.
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