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บทคัดย่อ
ระบบน้ําหยดเป็นวิธีการให้น้ําที่มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีแหล่งน้ําจํากัด ในอดีตการใช้งานยังไม่แพร่หลายเนื่องจาก
ข้อจํากัดด้านแหล่งจําหน่ายวัสดุและราคา แต่ในปัจจุบันสินค้ามีความหลากหลายมากขึ้น จึงทําให้เกิดปัญหาการเลือกใช้งานอย่างเหมาะสม
โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบและประเมินผลการใช้งานระบบน้ําหยดแบบเทป (Drip Tape) สําหรับไร่อ้อย เพื่อเป็นแนวทางการใช้
งานที่เหมาะสมสําหรับไร่อ้อยขนาดเล็กในประเทศ โดยดําเนินการทดสอบในระดับแปลงเกษตรกรที่ อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ ประกอบด้วยการให้น้ํา
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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
จากจํานวนพื้นที่ปลูกอ้อยมากกว่า 6 ล้านไร่ทั่วประเทศ ซึ่งส่วน
ใหญ่ เป็ นการปลู กนอกเขตชลประทานได้ รั บน้ํ าไม่ เต็ มที่ ส่ งผลต่ อ
ปริมาณผลผลิตต่อไร่ที่ลดลง และความหวานที่เป็นตัวกําหนดราคาซื้อ
ขายก็ ลดน้ อยลงด้ วย เนื่ องจากเทคโนโลยี การให้ น้ํ าแบบหยดเป็ น
วิธีการให้น้ําที่มีประสิทธิภาพ จึงมีความสําคัญสําหรับการใช้ในพื้นที่ที่
มี แ หล่ ง น้ํ า จํ า กั ด จากผลการทดลองในต่ า งประเทศพบว่ า เมื่ อ
ปรับเปลี่ยนการให้น้ําไร่อ้อยจากแบบร่องคู (Furrow) มาเป็นระบบน้ํา
หยด จะช่วยให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นมากกว่า 20% และประหยัดน้ําได้ถึง
60% (Bui and Kinoshita, 1985; Magar, 1995) ส่วนการให้น้ําหยด
กับไร่อ้อยในประเทศไทยนั้นมีรายงานข้อมูลที่สนับสนุนวิธีการให้น้ํา
หยดช่ วยเพิ่ มผลผลิ ตอ้ อยโดยเฉพาะในแถบภาคกลาง (สํ านั กงาน
คณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย, 2551) และต่อมามีการนําระบบ
น้ําหยดมาใช้ในไร่อ้อยแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทําให้ผลผลิตที่
จากเดิ มประมาณ 7-8 ตั น/ไร่ เพิ่ มเป็ น 15-20 ตั น/ไร่ (ดลมนั ส,
2555) ข้อมูลหลายๆ ส่วนก็มาจากการดําเนินการเชิงธุรกิจเข้าสู่กลุ่ม
ชาวไร่อ้อยผ่านองค์กรที่เกี่ยวข้อง แต่ยังขาดข้อมูลด้านอื่นๆ ประกอบ
เพื่ อการตั ดสิ นใจ เช่ น รู ปแบบการใช้ งาน ปั ญหาอุ ปสรรคและวิ ธี
ป้องกันและแก้ไข เนื่องจากการใช้เทคโนโลยีน้ําหยดในไร่อ้อยอย่างมี
ประสิทธิภาพต้องอาศัยองค์ความรู้และทักษะที่ถูกต้องเหมาะสม เช่น
การออกแบบติ ดตั้ง การกํ าหนดปริ มาณ รอบเวรให้ น้ํ า การให้ ปุ๋ ย
พร้อมระบบน้ํา และการบํารุงรักษา เป็นต้น (Netafim, 2011)
ปัจจุบันระบบน้ําหยดเป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น จึงมีการสั่งเทปน้ํา
หยดจากต่างประเทศหลายแหล่งเข้ามาจําหน่าย แต่ส่วนใหญ่มีระยะ
หยด (Emitter Spacing) บนเทปน้ําหยด 30 cm. นิยมใช้กับพืชผักที่
ให้น้ําด้วยระบบน้ําหยด เช่น แคนตาลูป แตงโม พริก มะเขือเทศ ฯลฯ
ซึ่งเป็นพืชที่มีพื้นที่ปลูกขนาดเล็ก เช่น 1-5 ไร่ แต่สําหรับการทําไร่
อ้อยเกษตรกรจะมีพื้นที่ปลูกขนาดใหญ่กว่าพืชผัก เช่น 5-30 ไร่ ซึ่ง
จําเป็นต้องให้น้ําในแต่ละครั้งครอบคลุมพื้นที่มากและให้น้ํานานกว่า
เพื่อประหยัดแรงงานและค่าลงทุนชุดปั๊มน้ําให้น้อยที่สุด ในการส่งน้ํา
ในไร่อ้อยขนาดเล็ก (สําหรับท่อเมน ขนาด 2 นิ้ว) การใช้เทปน้ําหยด
ระยะ 50 cm. สามารถให้น้ําได้ครอบคลุมพื้นที่ได้มากกว่า แบบระยะ
หยด 30 cm. ไม่น้อยกว่า 4 ไร่ แต่ถ้ามีปัญหาการอุดตันง่ายในสภาพ
การใช้งานจริง จะทําให้การกระจายน้ําไม่สม่ําเสมอซึ่งจะส่งผลกระทบ
ต่อผลผลิตอ้อย ซึ่งปัจจุบันยังขาดข้อมูลการพิจารณาเลือกใช้ การใช้
งานและการบํารุงรักษาที่เหมาะสมกับการให้น้ําไร่อ้อย โดยเฉพาะใน

ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ซึ่ ง ยั ง ไม่ มี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ร ะบบน้ํ า หยดที่
แพร่หลาย จึงมีความจําเป็นต้องมีการศึกษาและทดสอบเพื่อให้ได้
แนวทางในการใช้เทคโนโลยีการให้น้ําหยดในไร่อ้อยที่เหมาะสม ยั่งยืน
ช่วยเพิ่มผลผลิต และเพิ่มความสามารถในการไว้ตออ้อยได้นาน ซึ่งจะ
ส่งผลในการลดต้นทุนในระบบการผลิตลง และเป็นการเพิ่มศักยภาพ
ในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการผลิตอ้อยของประเทศไทย
2. อุปกรณ์และวิธีการ
ศึกษาและสํารวจข้อมูลเบื้องต้นการให้น้ําในไร่อ้อยในพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการสํารวจแบบเจาะจงไร่อ้อยที่ให้น้ําแบบ
หยด เลือกใช้เทปน้ําหยดที่มีระยะหยด 30 cm. กับ 50 cm. แล้วทํา
การออกแบบจัดทําระบบน้ําหยดตามหลักชลศาสตร์ โดยใช้ปั๊มน้ํา
บาดาล ขนาด 2 แรงม้า พร้อมเครื่องกําเนิดไฟฟ้าขับด้วยเครื่องยนต์
ดี เซล 9 แรงม้ า เป็ นต้ นกํ าลั งในการสู บน้ํ า และใช้ ปั๊ มน้ํ าหอยโข่ ง
ขนาด 0.5 แรงม้า จ่ ายปุ๋ ยเข้าระบบน้ําแบบจ่ายตรง วางแผนการ
ทดสอบใช้งานโดยติดตั้งระบบน้ําหยดในแปลงเกษตรกร ที่ อ. ภูเขียว
จ. ชั ยภู มิ แปลงทดสอบเป็ นดิ นร่ วนปนทราย มี แหล่ งน้ํ าเป็ นบ่ อ
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
แปลงที่ให้น้ําหยดจํานวน 2 ครั้ง เมื่อเริ่มลงปลูกเพื่อกระตุ้นการงอก
แต่ละแปลงมีขนาด 2-3 ไร่ ขึ้นกับค่าชลภาระที่ไม่เกิน 13 ลบ.ม./ชม.
(สําหรับท่อขนาด 2 นิ้ว) ดูแลแปลงทดสอบด้ายการให้น้ําและให้ปุ๋ย
โดยแปลงที่ไม่ให้น้ํามีการให้ปุ๋ยทางดินตามคําแนะนําตามลักษณะเนื้อ
ดิน (กรมวิชาการเกษตร, 2548) ส่วนแปลงทดสอบที่ให้น้ําหยดมีการ
ให้ปุ๋ยพร้อมระบบน้ําด้วยปุ๋ยสูตรละลายน้ําสูตร 46-0-0, 0-52-34
และปุ๋ ยเม็ดนํามาละลายน้ําสูตร 0-0-60 การให้ ปุ๋ยทางน้ําทุ ก 3-4
สัปดาห์ต่อครั้ง ในช่วง 180 วันหลังปลูก เกณฑ์การให้น้ําโดยใช้ข้อ
มูลค่าระเหยจากถาดวัดการระเหย (Pan Evaporation Method)
(ดิเรกและคณะ, 2545; Wiedenfeld and Enciso, 2004; Ratna et
al., 2012) กําหนดการให้น้ําทุก 7-14 วัน กรณีมีฝนตกเริ่มรอบเวร
การให้ น้ํ า ใหม่ โ ดยพิ จ ารณาจากเครื่ อ งวั ด ความชื้ น ในดิ น แบบ
Tensiometer (ที่ความลึก 30 cm.) ให้น้ําเมื่ออ่านค่าแรงดึงความชื้น
ได้ 20-30 centibar ดําเนินการทดสอบ จํานวน 3 ฤดูปลูก ซึ่งเริ่มลง
ปลูกเดือนกุมภาพันธ์ 2554 เก็บเกี่ยวอ้อยปลูกในเดือนพฤศจิกายน
2554 เก็บเกี่ยวอ้อยตอ 1 และอ้อยตอ 2 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2555
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และเดือนธันวาคม 2556 ตามลําดับ มีการประเมินความเสียหายและ
การอุ ดตั นของเทปน้ํ าหยดเมื่ อสิ้ นสุ ดฤดู ปลู ก โดยประเมิ นความ
สม่ําเสมอของการกระจายน้ํา (Emission Uniformity, EU) ในแปลง
น้ําหยด (แต่ละแบบ) ทั่วทั้งแปลงจํานวน 16 จุด (Hassan, 2008)
โดยแต่ละจุดวัดอัตราการจ่ายน้ําหยดจากเทปน้ําหยดระยะความยาว
1 ม. โดยวัดปริมาตรน้ําในเวลา 1 นาที หาค่าเฉลี่ยจากจํานวน 3 ครั้ง
เป็นอัตราการจ่ายน้ําหยดของแต่ละจุด นําค่าทั้ง 16 จุดไปคํานวณค่า
EU ดังสมการที่ (1)
EU = 100 [Dlq/ μ]

(1)

โดยที่ EU = ความสม่ําเสมอของการกระจายน้ํา (%)
Dlq = อั ต ราจ่ า ยน้ํ า เฉลี่ ย 4 ลํ า ดั บ ต่ํ า สุ ด ในแปลงให้ น้ํ า
(lite hr-1)
μ = อั ต ราจ่ า ยน้ํ า เฉลี่ ย ทั้ ง หมด16 จุ ด ในแปลงให้ น้ํ า
(lite hr-1)
ทําการประเมินค่า EU ก่อนการใช้งานในปลูกฤดูที่ 1 และ
หลังจากการเก็บเกี่ยวทุกฤดู โดยค่า EU ที่มากกว่า 80% ถือว่าอยู่ใน
เกณฑ์ดี (Smajstria et al., 2002)
จากการสํารวจข้อมูลการให้น้ําหยดในไร่อ้อยเขตภาคตะวันออกเฉี ย งเหนื อ ในจั ง หวั ด ต่ า งๆที่ มี พื้ น ที่ ป ลู ก อ้ อ ยมากที่ สุ ด ได้ แ ก่
นครราชสีมา ชัยภูมิ ขอนแก่น อุดรธานี พบว่า แหล่งน้ําและระบบส่ง
น้ํา ส่วนใหญ่อาศัยน้ําบาดาล (Figure 1) เครื่องสูบน้ําแต่ละเครื่องจะ
ให้ น้ํ า ได้ ค รั้ ง ละ 2-10 ไร่ ขึ้ น กั บ ขนาดท่ อ เมนและเครื่ อ งสู บ น้ํ า
เนื่องจากพื้นที่ปลูกอ้อยส่วนใหญ่ไม่มีระบบไฟฟ้า จึงจําเป็นต้องใช้
เครื่องปั่นไฟจ่ายไฟให้ปั๊มน้ําบาดาล (Figure 2) บ่อบาดาลแต่ละบ่อ
ครอบคลุมพื้นที่ปลูก 10-40 ไร่ รูปแบบการใช้ระบบน้ําหยด ส่วนใหญ่
ใช้ระบบน้ําหยดบนดินแบบเทปน้ําหยด (Figure 3) ส่วนใหญ่ใช้ระยะ
หยด 30 cm. ส่วนที่ใช้ระบบให้น้ําใต้ดินจะใช้เทปน้ําหยดระยะ 50
cm. เกษตรกรที่ ทดลองใช้ น้ํ าหยดใต้ ดิ น เพราะสะดวกในการใช้
เครื่องจักรในการกําจัดวัชพืช ผ่าตอฝังปุ๋ย ลดแรงงานในการเก็บเทป
เมื่ อถึ งฤดู เก็ บเกี่ ยว ลดความเสี ยหายของเทปเมื่ อโดนไฟไหม้ แต่
ต้นทุนในการติดตั้งสูง และไม่สามารถตรวจสอบหาจุดรั่วได้ ท่อเมน
นิยมใช้พีวีซีขนาด 2 นิ้ว ความยาวเทปน้ําหยดที่ใช้แถวละ 100-200
m. ระยะเวลาให้น้ํา 8-24 cm. รอบเวรการให้น้ํา 7-15 วัน ให้เฉพาะ
ระยะให้อ้อยตั้งตัวได้ 2-3 ครั้ง หรือให้ถึงช่วงเริ่มเข้าฤดูฝน เกษตรกร
ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการใช้น้ําหยดเนื่องจากได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น
ชัดเจน ปัญหาที่พบส่วนใหญ่เป็นการอุดตันของเทปน้ําหยดเมื่อใช้เป็น
เวลานาน เกษตรกรจะแก้ไขโดยใช้วิธีเพิ่มเวลาในการให้นํา้ เพื่อชดเชย

Figure 1 Artesian well And Submersible pump.

Figure 2 Electric generator for Submersible pump.

Figure 3 Drip tape.
จากข้ อมู ลการออกแบบระยะหยดที่ เหมาะสมกั บชนิ ดเนื้ อดิ น
(Hung, 1985) พบว่าระยะหยดสําหรับน้ําหยดที่มีอัตราการไหล 1
lite/hour สามารถเลือกใช้ระยะหยดห่างกันไม่น้อยกว่า 50 cm. ได้
และเทปน้ําหยดระยะห่างกว่าระยะที่มีจําหน่ายทั่วไป (ระยะหยด 30
cm.) คื อระยะหยด 50 cm. จึ งพิ จารณาประเด็ นสํ าคั ญที่ ใช้ เป็ น
สมมุติฐานในการทดสอบ ได้แก่ ระยะหยด 2 ระยะ คือ เทปน้ําหยด
ระยะ 30 cm. (อัตราจ่ายน้ํา 1.49 lite/hour) และเทปน้ําหยดระยะ
50 cm. (อัตราจ่ายน้ํา 1 lite/hour) นอกจากระยะหยดห่างกว่าปกติ
แล้วอัตราจ่ายน้ําที่ต่ําจะมีโอกาสเกิดปัญหาการอุดตันมากจนกระทบ
ต่อสมรรถนะการกระจายน้ําและผลผลิตได้ (Assouline, 2002) ทํา
การออกแบบระบบน้ําหยดสําหรับการส่งน้ําในแปลงทดสอบ โดยใช้
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ลดต่ํามากจนไม่สามารถสูบน้ําขึ้นมาใช้ได้ คิดเป็นปริมาณน้ําที่ให้รวม
126 mm. (Figure 8)
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ท่อเมนขนาด 2 นิ้ว คํานวณอัตราส่งน้ําไม่เกิน 13 cu.m/hr. พร้อม
อุปกรณ์ต่างๆ ที่จําเป็น เช่น อุปกรณ์จ่ายปุ๋ยเข้าระบบน้ํา (Figure 4)
อุปกรณ์ ม้วนสายเทปน้ําหยดเมื่อหมดฤดู (Figure 5) จากการ
ออกแบบและวิเคราะห์การใช้งานของเทปน้ําหยดทั้ง 2 แบบ สําหรับ
ไร่อ้อยขนาดเล็ก พบว่าแบบเทปน้ําหยดระยะ 50 cm. (อัตราจ่ายน้ํา
1 lite/hour) จะครอบคลุ ม การให้ น้ํ า ด้ ว ยเทปน้ํ า หยดความยาว
ประมาณ 6,500 m. คิดเป็นพื้นที่ให้น้ําในแต่ละครั้ง ประมาณ 7.3 ไร่
(ระยะแถว 1.8 m.) ซึ่ ง มากกว่ า เทปน้ํ า หยดระยะ 30 cm. ซึ่ ง
ครอบคลุมการให้น้ําด้วยเทปน้ําหยดความยาวประมาณ 2,600 m.
คิดเป็นพื้นที่ให้น้ําในแต่ละครั้งเพียง 2.9 ไร่

วันที่

Figure 6 Rainfall (2554).

Figure 7 Rainfall (2555).

Figure 4 Injector pump.

Figure 8 Rainfall (2556).
Figure 5 Roller.
3. ผลและวิจารณ์
จากการบันทึกข้อมูลปริมาณน้ําฝนและการให้น้ําสําหรับอ้อยปลูก
ในปี 2554 พบว่ามีปริมาณน้ําฝนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ (เริ่มปลูก) ถึง
เดื อนธั นวาคม 2554 รวม 1,338 mm. โดยมี การกระจายของฝน
ค่ อนข้ างสม่ํ าเสมอ เนื่ องจากมี ลมมรสุ มพั ดเข้ าประเทศไทยอย่ าง
ต่อเนื่องจนเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ของประเทศ มีการให้น้ําทั้งหมดรวม
9 ครั้ง คิดเป็นปริมาณน้ําที่ให้เฉลี่ย 233 mm. (Figure 6) ส่วนในปี
2555 มี ปริ มาณฝนน้ อย (1,156 mm.) แต่ การกระจายค่ อนข้ าง
สม่ําเสมอ มีการให้น้ํารวม 6 ครั้ง คิดเป็นปริมาณน้ําประมาณ 165
mm. (Figure 7) และในปี 2556 มีปริมาณฝนใกล้เคียงกับปี 2555
(1,124 mm.) แต่ยังมีการกระจายของฝนหลังเดือนเมษายนดีกว่าปี
2555 มีการให้น้ํารวม 3 ครั้ง เนื่องจากประสบปัญหาระดับน้ําใต้ดิน

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
ต่ํา เนื่องจากเป็นปีที่ประเทศไทยได้รับอิทธิพลของลมมรสุม และเกิด
ภาวะน้ําท่วมขังในแปลงทดลอง ผลผลิตจึงน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ ใน
อ้อยตอปี 2555-2556 มีระยะเวลาที่ฝนทิ้งช่วงในฤดูแล้ง การ
เจริญเติบโตในช่วงแล้งอ้อยที่ให้น้ําหยดทั้งแบบระยะ 30 cm. และ
50 cm. มีการเจริญเติบโตดีกว่า แต่เนื่องจากฝนแรกที่มาเร็ว และช่วง
ฤดู ฝ นมี ก ารกระจายตั ว ของฝนค่ อ นข้ า งสม่ํ า เสมอดี พ อสมควร
ทําให้ผลผลิตอ้อยแปลงที่ไม่มีการให้น้ํา ต่ํากว่าผลผลิตอ้อยที่มีการให้
น้ําหยดเพียงเล็กน้อย ส่วนการให้น้ําทั้งแบบระยะหยด 30 ซม.และ
ระยะหยด 50 ซม. ให้ผลผลิตใกล้เคียงกัน
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Figure 9 EU Test.
จากการประเมินความสม่ําเสมอในการจ่ายน้ําในแปลงทดสอบ
พบว่าทั้งในแปลงน้ําหยดระยะหยด 30 cm. และแปลงน้ําหยดระยะ
หยด 50 cm.มีค่า EU เกิน 80% (Figure 9) เหมาะสมที่จะนําไปใช้ใน
การให้น้ําอ้อยตอ 2 (ปีที่ 3) แต่แบบระยะหยด 50 cm. เมื่อเริ่มนํา
เทปน้ําหยดไปวางใช้งานในฤดูปลูกถัดไป

Table 1 Yield and C.C.S. of sugarcane.
Treatment
1. Drip tape 30 cm.
2. Drip tape 50 cm.
3. Control
CV (%)

2554
Yield (tons/rai)
12.57
14.22
15.44
15.54

2555
Yield (tons/rai)
16.95
15.92
14.99
16.69

C.C.S.
11.46
11.80
11.94
4.09

ทําการประเมินสมรรถนะในการใช้งาน (Figure 9) โดยพิจารณา
ความสม่ําเสมอของการจ่ายน้ํา (Emission Uniformity, EU) ของเทป
น้ําหยดในแปลงทดสอบหลังการใช้งานในแต่ละฤดูปลูก โดยวัดอัตรา
การหยด จํานวน 16 จุด ทั่วทั้งแปลง (Hassan, 2008) แต่ละจุดวัด
อัตราการจ่ายน้ําหยดจากเทปน้ําหยดระยะความยาว 1 m. ในเวลา 1
นาที โดยวัดปริมาตรน้ําจํานวน 3 ครั้ง แล้วหาค่าเฉลี่ยจะต้องดูแล
รักษาโดยใช้แรงงานทําความสะอาดมากกว่าเทปน้ําหยดระยะ 30
cm. เล็กน้อย เพราะหากมีจุดที่อุดตันแล้วไม่ได้ทําความสะอาดอาจ
ทําให้จุดนั้นได้รับน้ําน้อยลง

Figure 9 % of EU
4. สรุป
จากเก็บข้อมูล พบว่า ในปี 2554 มีการกระจายของฝนอย่าง
สม่ําเสมอจะช่วยลดการให้น้ําทั้งปริมาณและความถี่ในการให้น้ําได้
โดยการให้น้ําหยดอาจไม่มีความจําเป็นสําหรับไร่อ้อยซึ่งเป็นพืชทน
แล้ง ส่วนในปี 2555-2556 เป็นปีที่มีสภาวะของฝนตามปกติ โดยมี
ปริมาณฝนน้อยในช่วงฤดูแล้ง การให้น้ําไร่อ้อยจึงมีความจําเป็น แต่
จากการที่ ฝนแรกมาเร็วและการกระจายของฝนมี ความสม่ํ าเสมอ

C.C.S.
9.47
9.34
9.95
5.31

2556
Yield (tons/rai)
20.12
18.84
17.67
19.12

C.C.S.
9.94
9.43
8.78
9.42

ในช่วงฤดูฝน ทําให้ลดความถี่ของการให้น้ําลงไป ซึ่งการให้น้ําทําให้
ได้ผลผลิตอ้อยตอ 1 และอ้อยตอ 2 เพิ่มขึ้นมากกว่าการไม่ให้น้ํา
การใช้งานเทปน้ําหยดที่มีระยะหยด 50 cm. เมื่อเปรียบเทียบกับ
เทปน้ํ าหยดที่ มีระยะหยด 30 cm. พบว่ ามี การเจริ ญเติ บโตและมี
ผลผลิตใกล้เคียงกัน จากการวิเคราะห์ พบว่า สําหรับไร่อ้อยที่มีการส่ง
น้ําด้วยท่อเมนขนาด 2 นิ้ว เทปน้ําหยดแบบระยะหยด 50 cm. (ที่มี
อัตราจ่ายน้ํา 1 lite/hr) สามารถครอบคลุมพื้นที่ในการให้น้ําแต่ละ
ครั้ ง ได้ ม ากกว่ า แบบระยะหยด 30 cm. (ที่ มี อั ต ราจ่ า ยน้ํ า 1.49
lite/hr) ประมาณ 4 ไร่ จึงมีความเหมาะสมในการใช้งานในแปลงที่มี
ขนาดใหญ่ เพราะไม่ต้องแบ่งจํานวนโซนให้น้ําหลายโซน แต่ต้องการ
การบํารุงรักษาที่มากกว่า แบบระยะหยด 30 cm.
5. กิตติกรรมประกาศ
ในการทําการศึกษาทดสอบเรื่องนี้ หากไม่มีบุคคลต่างๆที่คอยให้
คําแนะนําช่วยเหลือ ช่วยให้ข้อมูลต่างๆ จะทําให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี
มิได้เลย ในการนี้ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่นที่ให้
ความอนุเคราะห์ข้อมูล ช่วยเหลือในการวิเคราะห์โรคแมลง ให้บริการ
ตรวจวิเคราะห์สารต่างๆ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยเกษตร
วิศวกรรมขอนแก่นที่มาช่วยเก็บข้อมูลและติดตั้งระบบ ขอขอบคุณ
โรงงานน้ําตาลมิตรภูเขียวที่อนุเคราะห์ข้อมูลสภาพภูมิอากาศในพื้นที่
นอกจากนี้ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทีมงานทุกๆท่านที่ได้ช่วยอุทิศ
กําลังกาย และสติปัญญามาช่วยในการทํางานชิ้นนี้ให้สําเร็จลุล่วงไป
ได้ด้วยดี
6. เอกสารอ้างอิง
กรมวิ ชาการเกษตร .2548. คํ าแนะนํ าการใช้ ปุ๋ ยกั บพื ชเศรษฐกิ จ,
เอกสารวิชาการลําดับที่ 8/2548, กรมวิชาการเกษตร กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

344

ดลมนัส กาเจ. 2555. ปลูกอ้อยใช้ระบบ"น้ําหยด" เทคนิคง่ายๆเพิ่ม
ผลผลิตได้ .สื บค้ นจาก: www.komchadluek.net/detail/20110527/98665/ปลูกอ้อยใช้ระบบ"น้ําหยด"เทคนิคง่ายๆเพิ่มผลผลิต
ได้.html#.UwbW9fRdXHR [18/12/2554]
ดิเรก ทองอร่าม, วิทยา ตั้งก่อสกุล, นาวี จิระชีวี และอิทธิสุนทร นันท
กิจ. 2545. การออกแบบและเทคโนโลยีการให้น้ําแก่พืช. ฐานการ
พิมพ์: กรุงเทพฯ
สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย. 2551. นิรัตน์ ดีดศรี
ปราชญ์ชาวไร่อ้อยแห่งนครสวรรค์. วารสารอุตสาหกรรมอ้อยและ
น้ําตาลทราย. 4 (3) : หน้า 4.
Assouline, S. 2002. The effects of microdrip and conventionnal drip irrigation on water distribution and uptake. Soil
Sci. Soc. Am. J., Vol. 66 : 1630-1636.
Bui, W. and Kinoshita, C. M. (1985). Has drip irrigation in
Hawaii lived up to expectation? Proc. of the 3rd International Drip/Trickle Irrigation Congress, USA.: 84-89.
Hassan, F. A. 2008. Evaluation of Emission Uniformity for
Efficient Microirrigation. สืบค้นจาก: www.tricklel.com/new/archives/eeu.html. [02/10/2008]
Hung, J. Y. T. 1985. Determination of emitter spacing and
irrigation runtime including plant root depth. Proc. of the
5th International Micro-irrigation Congress, USA.: 292-296.
Magar, S. S. 1995. Adoption of micro-irrigation technology in
sugarcane on vertisols in semi-arid climate. Proc. of the
5th International Micro-irrigation Congress, USA. : 735-739.
Netafim. 2011. Drip irrigation features. สืบค้นจาก : www.sugarcanecrops.com/drip_irrigation/. [23/03/2011]
Ratna, D., Teeluck, M. and Ah-Koon, D. 2012. Improving use
of limited water by sugarcane.: สืบค้นจาก www.gov.mu/portal/sites/ncb/moa/farc/amas98/s24.htm.[18/11/2012]
Wiedenfeld, B. and Enciso, J. 2004. Sugarcane irrigation in
South Taxas – A Review. Subtropical Plant Sci., Vol. 56. :
52-55.

345

