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บทคัดย่อ 
ระบบน้ําหยดเป็นวิธีการให้น้ําท่ีมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในพ้ืนท่ีท่ีมีแหล่งน้ําจํากัด ในอดีตการใช้งานยังไม่แพร่หลายเนื่องจาก

ข้อจํากัดด้านแหล่งจําหน่ายวัสดุและราคา แต่ในปัจจุบันสินค้ามีความหลากหลายมากข้ึน จึงทําให้เกิดปัญหาการเลือกใช้งานอย่างเหมาะสม 
โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือทดสอบและประเมินผลการใช้งานระบบน้ําหยดแบบเทป (Drip Tape) สําหรับไร่อ้อย เพ่ือเป็นแนวทางการใช้
งานที่เหมาะสมสําหรับไร่อ้อยขนาดเล็กในประเทศ โดยดําเนินการทดสอบในระดับแปลงเกษตรกรท่ี อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ ประกอบด้วยการให้น้ํา 
3 กรรมวิธี ได้แก่ 1) แบบระยะหยด 30 ซม. 2) แบบระยะหยด 50 ซม. 3) ไม่ให้น้ํา (อาศัยน้ําฝน) กําหนดปริมาณนํ้าท่ีให้โดยคํานวณเทียบจาก
ข้อมูลค่าการระเหยน้ําจากถาดวัดการระเหย โดยกําหนดรอบเวรการให้น้ําระหว่าง 7-14 วัน ดําเนินการทดสอบในการปลูกอ้อย 3 ฤดูปลูก 
ระหว่างปี 2554 (อ้อยปลูก) ถึง ปี 2556 (อ้อยตอ 2) ผลการทดสอบพบว่าในปี 2554 เป็นปีท่ีมีปริมาณฝนกระจายอย่างสมํ่าเสมอ แต่ปริมาณ
ผลผลิตอ้อยตํ่าเนื่องจากมีน้ําท่วมในแปลงจึงทําให้ผลผลิตน้อยกว่าปกติ ในการทดสอบกับอ้อยตอใน ปี 2555-2556 ซ่ึงมีปริมาณฝนน้อยลง 
ค่าเฉล่ียผลผลิตของแปลงท่ีอาศัยน้ําฝนตํ่ากว่า (14.99-17.67 ตัน/ไร่) ค่าเฉลี่ยผลผลิตของน้ําหยดระยะ 30 ซม. (16.95-20.12 ตัน/ไร่) และ
ค่าเฉล่ียผลผลิตน้ําหยดระยะ 50 ซม. (15.92-18.84 ตัน/ไร่) เล็กน้อย จากประเมินผลการใช้งานของเทปน้ําหยดท้ัง 2 แบบ พบว่าในไร่อ้อย
ขนาดเล็ก (ใช้ท่อเมนส่งน้ําขนาด 2 นิ้ว) สามารถเพิ่มผลผลิตอ้อยได้ไม่ต่างกัน แต่แบบน้ําหยดระยะ 50 ซม. จะครอบคลุมพ้ืนท่ีให้น้ําในแต่ละ
ครั้งประมาณ 7.3 ไร่ มากกว่าน้ําหยดระยะ 30 ซม. ซ่ึงครอบคลุมพ้ืนท่ีเพียง 2.9 ไร่ และสามารถใช้งานได้อย่างน้อย 3 ปี ถ้ามีการใช้งานและ
การดูแลรักษาท่ีเหมาะสม 
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Abstract 
Drip Irrigation is realized as a most efficient irrigation method, especially in water-limited areas. At present, drip 

irrigation materials are commercially available. The sugarcane growers need to select the appropriate products. The 
purpose of this research was to evaluate the drip irrigation systems in order to find out the suitable drip tape types for use 
in small sugarcane fields. The field experiments were carried out in the farmer-scale sugarcane field at Phukaew District, 
Chaiyaphum Province. The experimental field was divided into 3 treatments, namely a) 30 cm-spacing drip tape, b) 50 
cm-spacing drip tape and c) No irrigation. The irrigation scheduling was calculated by pan-evaporation method for 7-14 
day-intervals. The experiments were run for three consecutive years, during 2011 to 2013. In the first year, 2011 the 
rainfalls were scattered evenly throughout the year and there was a flood over the sugarcane field resulting to the low 
yields for all experimental treatments. In the dry years, 2012-2013, the average yields of no irrigation treatment (14.99-
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17.67 t/rai were slightly less than the yields of treatments with 30 cm-spacing drip irrigation (16.95-20.12 t/rai) and 
treatments with 50 cm-spacing drip irrigation (15.92-18.84 t/rai). The treatment with 50 cm-spacing drip tape, in 
comparison with 30 cm-spacing drip tape, could be used to produce the acceptable yields. It could be concluded that 
drip tape with 50 cm-spacing may be accepted for small sugarcane fields with low irrigation capacity (2-inch irrigation pipe) 
due to its larger coverage area (7.3 rai/irrigation period) as compared to drip tape with 30 cm-spacing (2.9 rai/irrigation 
period). Moreover, it could be used at least 3 years under appropriate operation and maintenance. 

Keywords: Drip, Sugarcane. 

1. บทนํา 
จากจํานวนพ้ืนท่ีปลูกอ้อยมากกว่า 6 ล้านไร่ท่ัวประเทศ ซ่ึงส่วน

ใหญ่เป็นการปลูกนอกเขตชลประทานได้รับน้ําไม่เต็มท่ี ส่งผลต่อ
ปริมาณผลผลิตต่อไร่ท่ีลดลง และความหวานท่ีเป็นตัวกําหนดราคาซ้ือ
ขายก็ลดน้อยลงด้วย เนื่องจากเทคโนโลยีการให้น้ําแบบหยดเป็น
วิธีการให้น้ําท่ีมีประสิทธิภาพ จงึมีความสําคัญสําหรับการใช้ในพ้ืนท่ีท่ี
มีแหล่งน้ําจํากัด จากผลการทดลองในต่างประเทศพบว่าเม่ือ
ปรับเปลี่ยนการให้น้ําไร่อ้อยจากแบบร่องคู (Furrow) มาเป็นระบบน้ํา
หยด จะช่วยให้ได้ผลผลิตเพ่ิมข้ึนมากกว่า 20% และประหยัดน้ําได้ถึง 
60% (Bui and Kinoshita, 1985; Magar, 1995) ส่วนการให้น้ําหยด
กับไร่อ้อยในประเทศไทยนั้นมีรายงานข้อมูลท่ีสนับสนุนวิธีการให้น้ํา
หยดช่วยเพ่ิมผลผลิตอ้อยโดยเฉพาะในแถบภาคกลาง (สํานักงาน
คณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย, 2551) และต่อมามีการนําระบบ
น้ําหยดมาใช้ในไร่อ้อยแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทําให้ผลผลิตท่ี
จากเดิมประมาณ 7-8 ตัน/ไร่ เพ่ิมเป็น 15-20 ตัน/ไร่ (ดลมนัส, 
2555) ข้อมูลหลายๆ ส่วนก็มาจากการดําเนินการเชิงธุรกิจเข้าสู่กลุ่ม
ชาวไร่อ้อยผ่านองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง แต่ยังขาดข้อมูลด้านอ่ืนๆ ประกอบ
เพ่ือการตัดสินใจ เช่น รูปแบบการใช้งาน ปัญหาอุปสรรคและวิธี
ป้องกันและแก้ไข เนื่องจากการใช้เทคโนโลยีน้ําหยดในไร่อ้อยอย่างมี
ประสิทธิภาพต้องอาศัยองค์ความรู้และทักษะท่ีถูกต้องเหมาะสม เช่น 
การออกแบบติดต้ัง การกําหนดปริมาณ รอบเวรให้น้ํา การให้ปุ๋ย
พร้อมระบบน้ํา และการบํารุงรักษา เป็นต้น (Netafim, 2011) 
ปัจจุบันระบบนํ้าหยดเป็นท่ีรู้จักแพร่หลายมากขึ้น จึงมีการสั่งเทปน้ํา
หยดจากต่างประเทศหลายแหล่งเข้ามาจําหน่าย แต่ส่วนใหญ่มีระยะ
หยด (Emitter Spacing) บนเทปน้ําหยด 30 cm. นิยมใช้กับพืชผักท่ี
ให้น้ําด้วยระบบนํ้าหยด เช่น แคนตาลูป แตงโม พริก มะเขือเทศ ฯลฯ 
ซ่ึงเป็นพืชท่ีมีพ้ืนท่ีปลูกขนาดเล็ก เช่น 1-5 ไร่ แต่สําหรับการทําไร่
อ้อยเกษตรกรจะมีพ้ืนท่ีปลูกขนาดใหญ่กว่าพืชผัก เช่น 5-30 ไร่ ซ่ึง
จําเป็นต้องให้น้ําในแต่ละครั้งครอบคลุมพ้ืนท่ีมากและให้น้ํานานกว่า 
เพ่ือประหยัดแรงงานและค่าลงทุนชุดปั๊มน้ําให้น้อยท่ีสุด ในการส่งน้ํา
ในไร่อ้อยขนาดเล็ก (สําหรับท่อเมน ขนาด 2 นิ้ว) การใช้เทปน้ําหยด
ระยะ 50 cm. สามารถให้น้ําได้ครอบคลุมพ้ืนท่ีได้มากกว่า แบบระยะ
หยด 30 cm. ไม่น้อยกว่า 4 ไร่ แต่ถ้ามีปัญหาการอุดตันง่ายในสภาพ
การใช้งานจริง จะทําให้การกระจายน้ําไม่สมํ่าเสมอซ่ึงจะส่งผลกระทบ
ต่อผลผลิตอ้อย ซ่ึงปัจจุบันยังขาดข้อมูลการพิจารณาเลือกใช้ การใช้
งานและการบํารุงรักษาท่ีเหมาะสมกับการให้น้ําไร่อ้อย โดยเฉพาะใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซ่ึงยังไม่มีผลิตภัณฑ์ระบบน้ําหยดท่ี
แพร่หลาย จึงมีความจําเป็นต้องมีการศึกษาและทดสอบเพ่ือให้ได้
แนวทางในการใช้เทคโนโลยีการให้น้ําหยดในไร่อ้อยท่ีเหมาะสม ย่ังยืน 
ช่วยเพ่ิมผลผลิต และเพ่ิมความสามารถในการไว้ตออ้อยได้นาน ซ่ึงจะ
ส่งผลในการลดต้นทุนในระบบการผลิตลง และเป็นการเพิ่มศักยภาพ
ในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการผลิตอ้อยของประเทศไทย 

2. อุปกรณ์และวิธีการ 
ศึกษาและสํารวจข้อมูลเบื้องต้นการให้น้ําในไร่อ้อยในพ้ืนท่ีภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการสํารวจแบบเจาะจงไร่อ้อยท่ีให้น้ําแบบ
หยด เลือกใช้เทปนํ้าหยดท่ีมีระยะหยด 30 cm. กับ 50 cm. แล้วทํา
การออกแบบจัดทําระบบน้ําหยดตามหลักชลศาสตร์ โดยใช้ปั๊มน้ํา
บาดาล ขนาด 2 แรงม้า พร้อมเครื่องกําเนิดไฟฟ้าขับด้วยเครื่องยนต์
ดีเซล 9 แรงม้า เป็นต้นกําลังในการสูบน้ํา และใช้ปั๊มน้ําหอยโข่ง 
ขนาด 0.5 แรงม้า จ่ายปุ๋ยเข้าระบบนํ้าแบบจ่ายตรง วางแผนการ
ทดสอบใช้งานโดยติดต้ังระบบน้ําหยดในแปลงเกษตรกร ท่ี อ. ภูเขียว 
จ. ชัยภูมิ แปลงทดสอบเป็นดินร่วนปนทราย มีแหล่งน้ําเป็นบ่อ
บาดาล ปลูกอ้อยแบบแถวคู่ (มีระยะระหว่างแถว 1.40 m. และระยะ
คู่แถว 40 cm.) วางแผนการทดสอบ โดยทําแปลงทดสอบ 3 แปลง (3 
กรรมวิธี) คือ 1) แบบระยะหยด 30 cm. 2) แบบระยะหยด 50 cm. 
(3) ไม่ให้น้ํา (อาศัยน้ําฝน) สําหรับแปลงไม่ให้น้ํามีการให้น้ําเหมือน
แปลงท่ีให้น้ําหยดจํานวน 2 ครั้ง เม่ือเริ่มลงปลูกเพ่ือกระตุ้นการงอก 
แต่ละแปลงมีขนาด 2-3 ไร่ ข้ึนกับค่าชลภาระท่ีไม่เกิน 13 ลบ.ม./ชม. 
(สําหรับท่อขนาด 2 นิ้ว) ดูแลแปลงทดสอบด้ายการให้น้ําและให้ปุ๋ย 
โดยแปลงท่ีไม่ให้น้ํามีการให้ปุ๋ยทางดินตามคําแนะนําตามลักษณะเนื้อ
ดิน (กรมวิชาการเกษตร, 2548) ส่วนแปลงทดสอบท่ีให้น้ําหยดมีการ
ให้ปุ๋ยพร้อมระบบนํ้าด้วยปุ๋ยสูตรละลายน้ําสูตร 46-0-0, 0-52-34 
และปุ๋ยเม็ดนํามาละลายน้ําสูตร 0-0-60 การให้ปุ๋ยทางน้ําทุก 3-4 
สัปดาห์ต่อคร้ัง ในช่วง 180 วันหลังปลูก เกณฑ์การให้น้ําโดยใช้ข้อ
มูลค่าระเหยจากถาดวัดการระเหย (Pan Evaporation Method) 
(ดิเรกและคณะ, 2545; Wiedenfeld and Enciso, 2004; Ratna et 
al., 2012) กําหนดการให้น้ําทุก 7-14 วัน กรณีมีฝนตกเริ่มรอบเวร
การให้น้ํ าใหม่ โดยพิจารณาจากเครื่องวัดความชื้นในดินแบบ 
Tensiometer (ท่ีความลึก 30 cm.) ให้น้ําเม่ืออ่านค่าแรงดึงความชื้น
ได้ 20-30 centibar ดําเนินการทดสอบ จํานวน 3 ฤดูปลูก ซ่ึงเริ่มลง
ปลูกเดือนกุมภาพันธ์ 2554 เก็บเกี่ยวอ้อยปลูกในเดือนพฤศจิกายน 
2554  เก็บเกี่ยวอ้อยตอ 1 และอ้อยตอ 2 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 
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และเดือนธันวาคม 2556 ตามลําดับ มีการประเมินความเสียหายและ
การอุดตันของเทปนํ้าหยดเมื่อสิ้นสุดฤดูปลูก โดยประเมินความ
สมํ่าเสมอของการกระจายน้ํา (Emission Uniformity, EU) ในแปลง
น้ําหยด (แต่ละแบบ) ท่ัวท้ังแปลงจํานวน 16 จุด (Hassan, 2008)  
โดยแต่ละจุดวัดอัตราการจ่ายน้ําหยดจากเทปน้ําหยดระยะความยาว 
1 ม. โดยวัดปริมาตรน้ําในเวลา 1 นาที หาค่าเฉลี่ยจากจํานวน 3 ครั้ง 
เป็นอัตราการจ่ายน้ําหยดของแต่ละจุด นําค่าท้ัง 16 จุดไปคํานวณค่า 
EU ดังสมการท่ี (1) 

EU =  100 [Dlq/ μ] (1) 

โดยที่ EU = ความสมํ่าเสมอของการกระจายน้ํา (%) 
 Dlq = อัตราจ่ายน้ําเฉลี่ย 4 ลําดับตํ่าสุด ในแปลงให้น้ํา 
   (lite hr-1) 
 μ   = อัตราจ่ายน้ําเฉลี่ยท้ังหมด16 จุด ในแปลงให้น้ํา 
   (lite hr-1) 

ทําการประเมินค่า EU ก่อนการใช้งานในปลูกฤดูท่ี 1 และ
หลังจากการเก็บเกี่ยวทุกฤดู โดยค่า EU ท่ีมากกว่า 80% ถือว่าอยู่ใน
เกณฑ์ดี (Smajstria et al., 2002) 

จากการสํารวจข้อมูลการให้น้ําหยดในไร่อ้อยเขตภาคตะวันออก-
เฉียงเหนือในจังหวัดต่างๆที่ มี พ้ืนท่ีปลูกอ้อยมากท่ีสุด ได้แก่ 
นครราชสีมา ชัยภูมิ ขอนแก่น อุดรธานี พบว่า แหล่งน้ําและระบบส่ง
น้ํา ส่วนใหญ่อาศัยน้ําบาดาล (Figure 1) เครื่องสูบน้ําแต่ละเครื่องจะ
ให้น้ําได้ครั้งละ 2-10 ไร่ ข้ึนกับขนาดท่อเมนและเคร่ืองสูบน้ํา 
เนื่องจากพ้ืนท่ีปลูกอ้อยส่วนใหญ่ไม่มีระบบไฟฟ้า จึงจําเป็นต้องใช้
เครื่องปั่นไฟจ่ายไฟให้ปั๊มน้ําบาดาล (Figure 2) บ่อบาดาลแต่ละบ่อ
ครอบคลุมพ้ืนท่ีปลูก 10-40 ไร่ รูปแบบการใช้ระบบน้ําหยด ส่วนใหญ่
ใช้ระบบน้ําหยดบนดินแบบเทปน้ําหยด (Figure 3) ส่วนใหญ่ใช้ระยะ
หยด 30 cm. ส่วนท่ีใช้ระบบให้น้ําใต้ดินจะใช้เทปน้ําหยดระยะ 50 
cm. เกษตรกรท่ีทดลองใช้น้ําหยดใต้ดิน เพราะสะดวกในการใช้
เครื่องจักรในการกําจัดวัชพืช ผ่าตอฝังปุ๋ย ลดแรงงานในการเก็บเทป
เม่ือถึงฤดูเก็บเกี่ยว ลดความเสียหายของเทปเม่ือโดนไฟไหม้ แต่
ต้นทุนในการติดต้ังสูง และไม่สามารถตรวจสอบหาจุดรั่วได้ ท่อเมน
นิยมใช้พีวีซีขนาด 2 นิ้ว ความยาวเทปน้ําหยดท่ีใช้แถวละ 100-200 
m. ระยะเวลาให้น้ํา 8-24 cm. รอบเวรการให้น้ํา 7-15 วัน ให้เฉพาะ
ระยะให้อ้อยต้ังตัวได้ 2-3 ครั้ง หรือให้ถึงช่วงเริ่มเข้าฤดูฝน เกษตรกร
ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการใช้น้ําหยดเนื่องจากได้ผลผลิตเพ่ิมข้ึน
ชัดเจน ปัญหาท่ีพบส่วนใหญ่เป็นการอุดตันของเทปนํ้าหยดเม่ือใช้เป็น
เวลานาน เกษตรกรจะแก้ไขโดยใช้วิธีเพ่ิมเวลาในการให้น้ําเพ่ือชดเชย 

 
Figure 1 Artesian well And Submersible pump. 

 
Figure 2 Electric generator for Submersible pump. 

 
Figure 3 Drip tape. 

จากข้อมูลการออกแบบระยะหยดท่ีเหมาะสมกับชนิดเนื้อดิน 
(Hung, 1985) พบว่าระยะหยดสําหรับน้ําหยดท่ีมีอัตราการไหล 1 
lite/hour สามารถเลือกใช้ระยะหยดห่างกันไม่น้อยกว่า 50 cm. ได้ 
และเทปน้ําหยดระยะห่างกว่าระยะที่มีจําหน่ายท่ัวไป (ระยะหยด 30 
cm.) คือระยะหยด 50 cm. จึงพิจารณาประเด็นสําคัญท่ีใช้เป็น
สมมุติฐานในการทดสอบ ได้แก่ ระยะหยด 2 ระยะ คือ เทปนํ้าหยด
ระยะ 30 cm. (อัตราจ่ายน้ํา 1.49 lite/hour) และเทปน้ําหยดระยะ 
50 cm. (อัตราจ่ายน้ํา 1 lite/hour) นอกจากระยะหยดห่างกว่าปกติ
แล้วอัตราจ่ายน้ําท่ีตํ่าจะมีโอกาสเกิดปัญหาการอุดตันมากจนกระทบ
ต่อสมรรถนะการกระจายน้ําและผลผลิตได้ (Assouline, 2002) ทํา
การออกแบบระบบนํ้าหยดสําหรับการส่งน้ําในแปลงทดสอบ โดยใช้
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ท่อเมนขนาด 2 นิ้ว คํานวณอัตราส่งน้ําไม่เกิน 13 cu.m/hr. พร้อม
อุปกรณ์ต่างๆ ท่ีจําเป็น เช่น อุปกรณ์จ่ายปุ๋ยเข้าระบบน้ํา (Figure 4) 
อุปกรณ์ม้วนสายเทปนํ้าหยดเมื่อหมดฤดู (Figure 5) จากการ
ออกแบบและวิเคราะห์การใช้งานของเทปน้ําหยดท้ัง 2 แบบ สําหรับ
ไร่อ้อยขนาดเล็ก พบว่าแบบเทปน้ําหยดระยะ 50 cm. (อัตราจ่ายน้ํา 
1 lite/hour) จะครอบคลุมการให้น้ําด้วยเทปนํ้าหยดความยาว
ประมาณ 6,500 m. คิดเป็นพ้ืนท่ีให้น้ําในแต่ละคร้ัง ประมาณ 7.3 ไร่ 
(ระยะแถว 1.8 m.) ซ่ึงมากกว่าเทปน้ําหยดระยะ 30 cm. ซ่ึง
ครอบคลุมการให้น้ําด้วยเทปนํ้าหยดความยาวประมาณ 2,600 m. 
คิดเป็นพ้ืนท่ีให้น้ําในแต่ละคร้ังเพียง 2.9 ไร่ 

 
Figure 4 Injector pump. 

 
Figure 5 Roller. 

3. ผลและวิจารณ์ 
จากการบันทึกข้อมูลปริมาณนํ้าฝนและการให้น้ําสําหรับอ้อยปลูก

ในปี 2554 พบว่ามีปริมาณนํ้าฝนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ (เริ่มปลูก) ถึง
เดือนธันวาคม 2554 รวม 1,338 mm. โดยมีการกระจายของฝน
ค่อนข้างสม่ําเสมอ เนื่องจากมีลมมรสุมพัดเข้าประเทศไทยอย่าง
ต่อเนื่องจนเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ของประเทศ มีการให้น้ําท้ังหมดรวม 
9 ครั้ง คิดเป็นปริมาณนํ้าท่ีให้เฉลี่ย 233 mm. (Figure 6) ส่วนในปี 
2555 มีปริมาณฝนน้อย (1,156 mm.) แต่การกระจายค่อนข้าง
สมํ่าเสมอ มีการให้น้ํารวม 6 ครั้ง คิดเป็นปริมาณนํ้าประมาณ 165 
mm. (Figure 7) และในปี 2556 มีปริมาณฝนใกล้เคียงกับปี 2555 
(1,124 mm.) แต่ยังมีการกระจายของฝนหลังเดือนเมษายนดีกว่าปี 
2555 มีการให้น้ํารวม 3 ครั้ง เนื่องจากประสบปัญหาระดับน้ําใต้ดิน

ลดตํ่ามากจนไม่สามารถสูบน้ําข้ึนมาใช้ได้ คิดเป็นปริมาณน้ําท่ีให้รวม 
126 mm. (Figure 8) 

 
Figure 6 Rainfall (2554). 

 
Figure 7 Rainfall (2555). 

 
Figure 8 Rainfall (2556). 

เก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยในเดือนพฤศจิกายน 2554 (อ้อยปลูก) และ
เดือนกุมภาพันธ์ 2555 (อ้อยตอ 1) และเดือนธันวาคม 2556 (อ้อยตอ 
2) โดยค่าเฉลี่ยของผลผลิตอ้อยและความหวาน (C.C.S.) แสดงใน 
Table 1 Yield and C.C.S. of sugarcane พบว่าในปีแรกของการ
ปลูกอ้อย (ปี 2554) ผลผลิตในแต่ละวิธีการให้น้ําอยู่ในระดับค่อนข้าง
ตํ่า เนื่องจากเป็นปีท่ีประเทศไทยได้รับอิทธิพลของลมมรสุม และเกิด
ภาวะน้ําท่วมขังในแปลงทดลอง ผลผลิตจึงน้อยกว่าท่ีคาดการณ์ไว้ ใน
อ้อยตอปี 2555-2556 มีระยะเวลาท่ีฝนท้ิงช่วงในฤดูแล้ง การ
เจริญเติบโตในช่วงแล้งอ้อยท่ีให้น้ําหยดท้ังแบบระยะ 30 cm. และ 
50 cm. มีการเจริญเติบโตดีกว่า แต่เนื่องจากฝนแรกท่ีมาเร็ว และช่วง
ฤดูฝนมีการกระจายตัวของฝนค่อนข้างสมํ่าเสมอดีพอสมควร  
ทําให้ผลผลิตอ้อยแปลงท่ีไม่มีการให้น้ํา ตํ่ากว่าผลผลิตอ้อยท่ีมีการให้
น้ําหยดเพียงเล็กน้อย ส่วนการให้น้ําท้ังแบบระยะหยด 30 ซม.และ
ระยะหยด 50 ซม. ให้ผลผลิตใกล้เคียงกัน 
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Figure 9  EU Test. 

จากการประเมินความสมํ่าเสมอในการจ่ายน้ําในแปลงทดสอบ 
พบว่าท้ังในแปลงนํ้าหยดระยะหยด 30 cm. และแปลงน้ําหยดระยะ
หยด 50 cm.มีค่า EU เกิน 80% (Figure 9) เหมาะสมท่ีจะนําไปใช้ใน
การให้น้ําอ้อยตอ 2 (ปีท่ี 3) แต่แบบระยะหยด 50 cm. เม่ือเริ่มนํา
เทปนํ้าหยดไปวางใช้งานในฤดูปลูกถัดไป 

Table 1 Yield and C.C.S. of sugarcane. 

Treatment 
2554 2555 2556 

Yield (tons/rai) C.C.S. Yield (tons/rai) C.C.S. Yield (tons/rai) C.C.S. 
1. Drip tape 30 cm. 12.57 11.46 16.95 9.47 20.12 9.94 
2. Drip tape 50 cm. 14.22 11.80 15.92 9.34 18.84 9.43 
3. Control 15.44 11.94 14.99 9.95 17.67 8.78 

CV (%) 15.54 4.09 16.69 5.31 19.12 9.42 
ทําการประเมินสมรรถนะในการใช้งาน (Figure 9) โดยพิจารณา

ความสมํ่าเสมอของการจ่ายน้ํา (Emission Uniformity, EU) ของเทป
น้ําหยดในแปลงทดสอบหลังการใช้งานในแต่ละฤดูปลูก โดยวัดอัตรา
การหยด จํานวน 16 จุด ท่ัวท้ังแปลง (Hassan, 2008)  แต่ละจุดวัด
อัตราการจ่ายน้ําหยดจากเทปน้ําหยดระยะความยาว 1 m. ในเวลา 1 
นาที โดยวัดปริมาตรน้ําจํานวน 3 ครั้ง แล้วหาค่าเฉลี่ยจะต้องดูแล
รักษาโดยใช้แรงงานทําความสะอาดมากกว่าเทปน้ําหยดระยะ 30 
cm. เล็กน้อย เพราะหากมีจุดท่ีอุดตันแล้วไม่ได้ทําความสะอาดอาจ
ทําให้จุดนั้นได้รับน้ําน้อยลง 

 
Figure 9 % of EU 

4. สรุป 
จากเก็บข้อมูล พบว่า ในปี 2554 มีการกระจายของฝนอย่าง

สมํ่าเสมอจะช่วยลดการให้น้ําท้ังปริมาณและความถี่ในการให้น้ําได้ 
โดยการให้น้ําหยดอาจไม่มีความจําเป็นสําหรับไร่อ้อยซ่ึงเป็นพืชทน
แล้ง ส่วนในปี 2555-2556 เป็นปีท่ีมีสภาวะของฝนตามปกติ โดยมี
ปริมาณฝนน้อยในช่วงฤดูแล้ง การให้น้ําไร่อ้อยจึงมีความจําเป็น แต่
จากการท่ีฝนแรกมาเร็วและการกระจายของฝนมีความสมํ่าเสมอ

ในช่วงฤดูฝน ทําให้ลดความถี่ของการให้น้ําลงไป ซ่ึงการให้น้ําทําให้
ได้ผลผลิตอ้อยตอ 1 และอ้อยตอ 2 เพ่ิมข้ึนมากกว่าการไม่ให้น้ํา 

การใช้งานเทปน้ําหยดท่ีมีระยะหยด 50 cm. เม่ือเปรียบเทียบกับ
เทปนํ้าหยดท่ีมีระยะหยด 30 cm. พบว่ามีการเจริญเติบโตและมี
ผลผลิตใกล้เคียงกัน จากการวิเคราะห์ พบว่า สําหรับไร่อ้อยท่ีมีการส่ง
น้ําด้วยท่อเมนขนาด 2 นิ้ว เทปนํ้าหยดแบบระยะหยด 50 cm. (ท่ีมี
อัตราจ่ายน้ํา 1 lite/hr) สามารถครอบคลุมพ้ืนท่ีในการให้น้ําแต่ละ
ครั้งได้มากกว่าแบบระยะหยด 30 cm. (ท่ีมีอัตราจ่ายน้ํา 1.49 
lite/hr) ประมาณ 4 ไร่ จึงมีความเหมาะสมในการใช้งานในแปลงท่ีมี
ขนาดใหญ่ เพราะไม่ต้องแบ่งจํานวนโซนให้น้ําหลายโซน แต่ต้องการ
การบํารุงรักษาท่ีมากกว่า แบบระยะหยด 30 cm. 

5. กิตติกรรมประกาศ 
ในการทําการศึกษาทดสอบเรื่องนี้ หากไม่มีบุคคลต่างๆที่คอยให้

คําแนะนําช่วยเหลือ ช่วยให้ข้อมูลต่างๆ จะทําให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี
มิได้เลย ในการนี้ขอขอบคุณเจ้าหน้าท่ีศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่นท่ีให้
ความอนุเคราะห์ข้อมูล ช่วยเหลือในการวิเคราะห์โรคแมลง ให้บริการ
ตรวจวิเคราะห์สารต่างๆ ขอขอบคุณเจ้าหน้าท่ีจากศูนย์วิจัยเกษตร
วิศวกรรมขอนแก่นท่ีมาช่วยเก็บข้อมูลและติดต้ังระบบ ขอขอบคุณ
โรงงานนํ้าตาลมิตรภูเขียวท่ีอนุเคราะห์ข้อมูลสภาพภูมิอากาศในพ้ืนท่ี 
นอกจากนี้ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าท่ีทีมงานทุกๆท่านท่ีได้ช่วยอุทิศ
กําลังกาย และสติปัญญามาช่วยในการทํางานชิ้นนี้ให้สําเร็จลุล่วงไป
ได้ด้วยดี 

6. เอกสารอ้างอิง 
กรมวิชาการเกษตร .2548. คําแนะนําการใช้ปุ๋ยกับพืชเศรษฐกิจ, 

เอกสารวิชาการลําดับท่ี 8/2548, กรมวิชาการเกษตร กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ 
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