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บทคัดย่อ 

 การศึกษาปริมาณนํา้ท่ีเหมาะสมในแต่ละช่วงอายุการเจริญเติบโตของอ้อยทําการศึกษาในอ้อยปลูกปี 

2552 โดยวางแผนการทดลองแบบ 3 x 4 + 1 Factorial in RCB  4 ซํา้ ประกอบด้วยปัจจยัท่ี 1  คือ ปริมาณนํา้ 3 

ระดบั ประกอบด้วย 1) 8 ลบ.ม./ไร่/ครัง้  2) 16 ลบ.ม./ไร่/ครัง้  3) 24 ลบ.ม./ไร่/ครัง้   ปัจจยัท่ี 2คือ ระยะการ

เจริญเติบโตของอ้อย  ประกอบด้วย 1) ระยะตัง้ตวั(ปลกู- อ้อยอายุ 45 วนั) 2) ระยะแตกกอ (อ้อยอายุ 2-4 เดือน)  

3) ระยะย่างปล้อง ( อ้อยอาย ุ4 เดือน – 45 วนัก่อนเก็บเก่ียว)  4 ) ให้นํา้ตลอดอายุการเจริญเติบโต เปรียบเทียบกบั

อ้อยท่ีไมใ่ห้นํา้ ทําการศกึษาท่ี ไร่บริษัทอตุสาหกรรมนํา้ตาลบ้านไร่ บ้านหนองแกตาเรือง อ.เนินขาม  จ.ชยันาท ผล

การทดลองพบวา่ ท่ีระยะตัง้ตวัการให้นํา้ท่ีอตัรา 8, 16 และ 24  ลบ.ม. อ้อยมีเปอร์เซ็นต์การงอกไม่แตกต่างกนัทาง

สถิติ ในสภาพพืน้ท่ีท่ีมีแหล่งนํา้จํากดัการให้นํา้เสริมในระยะตัง้ตวั (ปลกู-อ้อยอายุ 45 วนั) ครัง้ละ 8 ลบ.ม./ไร่/ครัง้ 

เป็นปริมาณท่ีเพียงพอตอ่การงอกของอ้อย ท่ีระยะแตกกอ (อ้อยอาย ุ2-4 เดือน) การให้นํา้ท่ีอตัรา 16 และ 24 ลบ.ม.  

มีการเจริญเติบโตทางด้านความสงูและขนาดลําไม่แตกต่างกนั  ดงันัน้ควรให้นํา้เสริมครัง้ละ 16 ลบ.ม./ไร่/ครัง้  ซึง่

เป็นปริมาณนํา้ท่ีเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของอ้อย ในระยะย่างปล้อง เป็นระยะท่ีอ้อยมีการเจริญเติบโตรวดเร็ว

อ้อยมีความต้องการนํา้มากจงึต้องให้นํา้เสริมมากกวา่ระยะการเจริญเติบโตอ่ืน  คือ ให้นํา้เสริมครัง้ละ 24 ลบ.ม./ไร่/

ครัง้    เม่ือเก็บเก่ียวผลผลิตอ้อย พบว่า การให้นํา้เสริมในระยะย่างปล้องมีผลต่อการเพ่ิมผลผลิตอ้อยมากท่ีสดุ คือ 

13.55 ตนั/ไร่ แตไ่มแ่ตกตา่งทางสถิติ เม่ือเปรียบเทียบกบัการให้นํา้ตลอดฤดปูลกูให้ผลผลิตเฉลี่ย 14.26 ตนั/ไร่ การ

ให้นํา้เสริมท่ีระยะแตกกอ ให้ผลผลิต 11.52 ตนั/ไร่ การให้นํา้เสริมท่ีระยะตัง้ตวัให้ผลผลิต 11.27 ตนั/ไร่ และการ

ปลกูอ้อยโดยอาศยันํา้ฝนเพียงอย่างเดียวให้ผลผลิต 9.09 ตนั/ไร่   ในสภาพพืน้ท่ีท่ีมีแหล่งนํา้จํากดัการให้นํา้เสริม

กบัอ้อยท่ีระยะย่างปล้องมีผลต่อการเจริญเติบโตท่ีดีทําให้อ้อยมีผลผลิตนํา้หนกัลําและนํา้ตาล (ตนั CCS ต่อไร่) 

สงูสดุ 

 

ABSTRACT 

 The aim of this experiment was to evaluate the optimum quantity of additional irrigation water 

application at different stages of cane growth. It was conducted at Banrai Sugar Industry Farm, Nong 

Kae Ta Ruang Village, Noen Kham district, Chainat province in 2009.  The experimental design was 3 x 

4+1 Factorial in RCB with 4 replications. The first factor was the rate of water application each time by 

drip irrigation which was 8, 16 and 24 m3/rai/time. The second factor was 4 period of water application 

which were 1) establishment stage (0-45 days after planting) 2) tillering stage (2-4 months old) 3) 
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elongation stage (4 months old to 45 days before harvesting) 4) all stage of cane growth, and without 

irrigation as check. The result indicated that germination of cane receiving irrigation  water at three rate 

were not significantly different at establishment stage, so the optimum rate of irrigation water application 

at this stage was 8 m3/rai/time due to water saving, whereas water application of 16 m3/rai/time was 

optimum quantity at tillering stage. The amount of water (irrigation water applied + rainfall) for cane 

growth increased at elongation stage, irrigation water application of 24 m3/rai/time was the optimum rate 

in this stage. Cane receiving additional irrigation water at all stage of cane growth gave the highest 

cane yield (14.26 t/rai), but there were no significantly yield difference compared with additional 

irrigation water application at elongation stage (13.55 t/rai). Whereas, cane receiving additional water at 

tillering and establishment stage gave yields of 11.52 and 11.27 t/rai, respectively. For comparison, no 

irrigation plot gave cane yield of only 9.09 t/rai. The application of additional irrigation water at 

elongation stage was recommended under limiting irrigation water condition. 

Key Words: irrigation. sugarcane 

e-mail address: nuchjarin@trrsugar.com 

 

คาํนํา 

 นํา้เป็นปัจจยัหลกัท่ีสําคญัในการเพ่ิมผลผลิตอ้อย  จะเห็นได้ว่าผลผลิตอ้อยรวมทัง้ประเทศจะเพ่ิมขึน้หรือ

ลดลงขึน้อยู่กบัปริมาณนํา้ฝน  ถ้าปีใดฝนตกดีมีการกระจายสม่ําเสมอ ปีนัน้ผลผลิตอ้อยจะสงูปีไหนฝนแล้งทิง้ช่วง

ผลผลิตอ้อยจะต่ํา โดยทัว่ไปแล้วการปลกูอ้อยสว่นใหญ่จะอาศยันํา้ฝนเป็นหลกั การให้นํา้เป็นเพียงการช่วยเสริมใน

กรณีท่ีมีฝนทิง้ช่วง หรือการปลกูอ้อยในช่วงท่ีไม่มีฝน (ปลกูข้ามแล้ง) เพ่ือให้แน่ใจว่าอ้อยจะไม่ได้รับความเสียหาย 

เน่ืองจากการขาดนํา้ การท่ีอ้อยจะเจริญเติบโตอย่างสม่ําเสมอได้นัน้ อ้อยจะต้องได้รับนํา้แต่ละช่วงการเจริญเติบโต

อย่างเพียงพอคือ ดินจะต้องมีความชืน้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืช (available water) อยู่ระหว่าง 50-100% ถ้าความชืน้

ท่ีเป็นประต่อพืชต่ํากว่า 50% อ้อยจะขาดนํา้ ทําให้อ้อยเจริญเติบโตไม่ดีผลผลิตลดลง (อทุยั, 2523)บริษัทนํา้ตาล

อตุสาหกรรมบ้านไร่ จํากดั เลง็เห็นความสําคญัของนํา้ท่ีจะเป็นหลกัประกนัผลผลิตของอ้อย ดงันัน้จึงทําการทดลอง

นีข้ึน้มาโดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือหาวิธีการปริมาณนํา้ท่ีเหมาะสมในแต่ละช่วงอายุการเจริญเติบโตของอ้อย ท่ีถูกต้อง

เหมาะสมสําหรับการปลกูอ้อยในเขตสง่เสริมการปลกูอ้อยของบริษัทอตุสาหกรรมนํา้ตาลบ้านไร่ จํากดั 

 

อุปกรณ์และวิธีการ 

ปลกูอ้อยโดยใช้อ้อยพนัธุ์ อูท่อง 8 ในไร่ของ บริษัทอตุสาหกรรมนํา้ตาลบ้านไร่ จํากดั บ้านหนองแกตาเรือง 

ต.สขุเดือนห้า อ.เนินขาม จ.ชยันาท ระหว่างเดือน มิถุนายน  2552 ถึงเดือน มีนาคม 2553  ทําการวางแผนการ

ทดลองแบบ 3 x 4 + 1 Factorial in RCB  4 ซํา้ ประกอบด้วยปัจจยัท่ี 1  คือ ปริมาณนํา้ 3 ระดบั ประกอบด้วย 1) 8 

ลบ.ม./ไร่/ครัง้  2) 16 ลบ.ม./ไร่/ครัง้  3) 24 ลบ.ม./ไร่/ครัง้  ปัจจยัท่ี 2คือ ระยะการเจริญเติบโตของอ้อย  

ประกอบด้วย 1)ระยะตัง้ตวั   (ปลกู- อ้อยอายุ 45 วนั)  2) ระยะแตกกอ (อ้อยอายุ 2-4 เดือน)  3) ระยะย่างปล้อง ( 

อ้อยอาย ุ4 เดือน – 45 วนัก่อนเก็บเก่ียว)  4 ) ให้นํา้ตลอดอายกุารเจริญเติบโต ตวัเช็ค คือ การไม่ให้นํา้ ขนาดแปลง

ทดลอง 108×35 เมตร ขนาดแปลงทดลองย่อย 9×7 เมตร กรรมวิธีละ 6 แถว ในอ้อยปลูกใส่ปุ๋ ยสตูร 15-15-15 
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อตัรา 100 กิโลกรัม/ ไร่ โดยแบ่งใส่ 2 ครัง้ ครัง้แรกใส่อตัรา 25 กิโลกรัม/ไร่ และครัง้ท่ี 2 ใส่อตัรา 75 กิโลกรัม/ ไร่ให้

นํา้หยดตามกรรมวิธีท่ีกําหนด  กําหนดการให้นํา้ทุกๆ 15 วนั ในกรณีท่ีมีฝนตกจะหยุดการให้นํา้และจะให้นํา้เสริม

เม่ือฝนทิง้ช่วง 2 สปัดาห์  โดยวดัความชืน้ของดินก่อนการให้นํา้ หลงัการให้นํา้  เก็บเก่ียวอ้อย 2 แถวกลาง เม่ืออาย ุ

12 เดือน   บนัทกึข้อมลูจํานวนลํา/ ไร่ นํา้หนกัลํา ความสงู ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลางลํา ผลผลิตนํา้หนกั และคา่ CCS  

 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 

1 . การเจริญเติบโต 

 เม่ือเก็บข้อมลูในระยะตัง้ตวั(ปลกู-45 วนั) ทางด้านจํานวนหน่อของอ้อยท่ีอายุ 45 วนั (Table 1 ) พบวา่ 

การให้นํา้เสริมการให้นํา้ท่ีอตัรา 8, 16 และ 24 ลบ.ม. ส่งผลให้อ้อยมีจํานวนหน่อไม่แตกต่างกนัทางสถิติ แต่มี

แนวโน้มวา่การให้นํา้ในอตัรา 24 ลบ.ม./ไร่/ครัง้ มีจํานวนหน่อมากท่ีสดุ คือ 61 หน่อ/ตารางเมตร รองลงมาคือการให้

นํา้ในอตัรา 16 ลบ.ม./ไร่/ครัง้ มีจํานวนหน่อ 57 หน่อ/ตารางเมตร และการให้นํา้ในอตัรา 8 ลบ.ม./ไร่/ครัง้ มีจํานวน

หน่อ 56 หน่อ/ตารางเมตร อ้อยท่ีมีการให้นํา้เสริมมีจํานวนหน่อ/ตารางเมตรเฉลี่ย 56 หน่อ มากกว่าอ้อยท่ีไม่มีการ

ให้นํา้เสริม (48 หน่อ/ตารางเมตร) อย่างมีนยัสําคญั  
 

Table 1 Number of shoots per square meter of sugar cane aged for 45 days in the process

 

Growth stage  

Rate of water application per time  

Average 8 m3/rai/time 16 m3/rai/time 24  m3/rai/time 

establishment stage 56 57 61 58 

tillering stage 55 51 51 52 

elongation stage 54 53 55 54 

all stage of cane growth 59 67 55 60 

Average 56 57 56 56 

without irrigation as check 48    

ระยะการเจริญเติบโต = ns   ปริมาณนํา้ = ns    ระยะการเจริญเติบโต x ปริมาณนํา้ = ns   

ให้นํา้  x ไมใ่ห้นํา้ =  *    lsd = 12.08 หน่อ/ตารางเมตร   C.V = 7.90% 
 

การเจริญเติบโตทางด้านความสงูของอ้อยในระยะแตกกอ (2-4 เดือน) จาก Table 2 แสดงให้

เห็นวา่ การให้นํา้เสริมการให้นํา้ท่ีอตัรา 16 และ 24 ลบ.ม. ส่งผลให้อ้อยมีการเจริญเติบโตทางด้านความ

สูงไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดยการให้นํา้ในอัตรา 24 ลบ.ม./ไร่/ครัง้ มีความสูงมากท่ีสุด คือ 153 

เซนติเมตร รองลงมาคือการให้นํา้ในอตัรา 16 ลบ.ม./ไร่/ครัง้ มีความสงู 150 เซนติเมตร และการให้นํา้ใน

อตัรา 8 ลบ.ม./ไร่/ครัง้ มีความสงูน้อยท่ีสดุ คือ 138 เซนติเมตร และการเจริญเติบโตทางด้านความสงูท่ี

อ้อยอาย ุ4 เดือน จะเห็นได้วา่อ้อยท่ีมีการให้นํา้เสริมมีความสงูเฉลี่ย 149 เซนติเมตร มากกว่าอ้อยท่ีไม่มี

การให้นํา้เสริม (130 เซนติเมตร) อย่างมีนยัสําคญั 
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Table 2 Height of the pulp age of 4 months (cm) of sugarcane in the process 

 

Growth stage  

Rate of water application per time  

Average 8 m3/rai/time 16 m3/rai/time 24  m3/rai/time 

establishment stage 144 148 151 148 

tillering stage 138 150 153 147 

elongation stage 148 144 142 145 

all stage of cane growth 144 159 161 155 

Average 144 151 152 149 

without irrigation ascheck 130 เ   

ระยะการเจริญเติบโต = ns   ปริมาณนํา้ = ns ระยะการเจริญเติบโต x ปริมาณนํา้ = ns   

ให้นํา้ x ไมใ่ห้นํา้ =  *  lsd  = 26.05 เซนติเมตร  C.V.  = 11.84% 
 

 ระยะย่างปล้อง (4 เดือน -45 วนั ก่อนเก็บเก่ียว) จาก Table 3 แสดงให้เห็นว่า การให้นํา้เสริม

การให้นํา้ท่ีอตัรา 24 ลบ.ม./ไร่/ครัง้ ส่งผลให้อ้อยมีความยาวลํามากท่ีสดุ คือ 226.55 เซนติเมตร รองลง

คือการให้นํา้ในอตัรา 16 ลบ.ม./ไร่/ครัง้ มีความยาวลํา 210.63เซนติเมตร และการให้นํา้ใน 8 ลบ.ม./ไร่/

ครัง้ มีความยาวลําน้อยท่ีสดุ คือ 208.30เซนติเมตร อ้อยท่ีมีการให้นํา้เสริมมีความยาวลําเฉลี่ย 207.03 

เซนติเมตร มากกวา่อ้อยท่ีไมมี่การให้นํา้เสริม (179.20 เซนติเมตร) อย่างมีนยัสําคญั 

 
Table 3 Length of harvest (cm.) of sugarcane in the process. 

 

Growth stage  

Rate of water application per time  

Average 8 m3/rai/time 16 m3/rai/time 24  m3/rai/time 

establishment stage 196.83 203.13 183.95 194.63 

tillering stage 192.35 196.50 198.45 195.77 

elongation stage 208.30 210.63 226.55 215.16 

all stage of cane growth 222.48 225.05 220.08 222.54 

Average 204.99 208.83 207.26 207.03 

without irrigation ascheck 179.20    

ระยะการเจริญเติบโต = ns ปริมาณนํา้ = ns ระยะการเจริญเติบโต x ปริมาณนํา้ = ns   

ให้นํา้ x ไมใ่ห้นํา้  =  *  lsd = 32.18เซนติเมตร C.V. =  7.90%  
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2. องค์ประกอบผลผลิตและผลผลิต 

เม่ือเก็บเก่ียวผลผลิตอ้อยจาก3 Table 4 แสดงให้เห็นวา่ การให้นํา้ตลอดฤดมีูจํานวนลําตอ่ไร่มาก

ท่ีสดุคือ7, 232ลํา รองลงมาคือ การให้นํา้เสริมกบัอ้อยท่ีระยะย่างปล้อง (4 เดือน -45 วนั ก่อนเก็บเก่ียว) 

มีจํานวนลําตอ่ไร่ 6,965ลํา การให้นํา้เสริมในระยะแตกกอ มีจํานวนลํา/ไร่ 6,730 ลํา และการให้นํา้เสริม

ในระยะตัง้ตวั มีจํานวนลําตอ่ไร่ 6,495 ลํา และอ้อยท่ีมีการให้นํา้เสริมมีจํานวนลําเฉลี่ย 6,855 ลํา/ไร่ 

มากกวา่อ้อยท่ีไมมี่การให้นํา้เสริม (6,171 ลํา/ไร่) อย่างมีนยัสําคญั 

Table 4 Number of vessels harvested / rai of sugar cane in the process 

 

Growth stage  

Rate of water application per time  

Average 8 m3/rai/time 16 m3/rai/time 24  m3/rai/time 

establishment stage 6,171 6,838 6,476 6,495 

tillering stage 6,686 6,876 6,629 6,730 

elongation stage 6,475 6,286 8,133 6,965 

all stage of cane growth 7,067 7,333 7,295 7,232 

Average 6,600 6,833 7,133 6,855 

without irrigation ascheck 6,171    

ระยะการเจริญเติบโต= ns ปริมาณนํา้ = ns ระยะการเจริญเติบโต x ปริมาณนํา้  = ns   

ให้นํา้ x ไมใ่ห้นํา้  =  * lsd  = 2,915 ลํา/ไร่  C.V. =19.98%    
 

 เม่ือคํานึงถึงผลผลิตอ้อย (Table 5) พบว่า การให้นํา้เสริมท่ีระยะการเจริญเติบโตมีความ

แตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสําคญั โดยการให้นํา้เสริมท่ีระยะตัง้ตวัให้ผลผลิต 11.27 ตนั/ไร่  การให้นํา้

เสริมท่ีระยะแตกกอ  ให้ผลผลิต 11.52 ตนั/ไร่ การให้นํา้เสริมในระยะย่างปล้องให้ผลผลิตเฉลี่ย13.55 ตนั/

ไร่ การให้นํา้ตลอดฤดปูลกูให้ผลผลิตเฉลี่ย  14.26 ตนั/ไร่ และการท่ีอ้อยได้รับนํา้ฝนเพียงอย่างเดียวให้

ผลผลิต 9.09 ตัน/ไร่  ดังนัน้จะเห็นได้ว่าในการให้นํา้เสริมกับอ้อยนัน้ควรให้เสริมในระยะย่างปล้อง

เน่ืองจากผลผลิตไม่แตกต่างทางสถิติกับการให้นํา้ตลอดฤดปูลกู และอ้อยท่ีมีการให้นํา้เสริมให้ผลผลิต

อ้อยเฉลี่ย 12.65 ตนั/ไร่ มากกวา่อ้อยท่ีไมมี่การให้นํา้เสริม (9.09 ตนั/ไร่) อย่างมีนยัสําคญั 
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Table 5 Yield (ton / rai) of sugarcane in the process 

 

Growth stage  

Rate of water application per time  

Average 8 m3/rai/time 16 m3/rai/time 24  m3/rai/time 

establishment stage 10.81 11.42 11.57 11.27 b 

tillering stage 11.00 11.55 12.02 11.52 b 

elongation stage 13.26 13.54 13.85 13.55 a 

all stage of cane growth 13.33 14.97 14.49 14.26 a 

Average 12.10 12.87 12.98 12.65 

without irrigation ascheck 9.09    

ระยะการเจริญเติบโต = * ปริมาณนํา้ = ns ระยะการเจริญเติบโต x ปริมาณนํา้ = ns   

ให้นํา้ x ไมใ่ห้นํา้  =  *  lsd = 1.41 ตนั/ไร่ C.V. =21.57%   
 

 เม่ือพิจารณาในด้านเศรษฐศาสตร์ พบวา่ การให้นํา้เสริมตลอดฤดปูลกูมีต้นทนุท่ีสงูท่ีสดุคือ 

9,385 บาท/ไร่ รองลงมาคือการให้นํา้เสริมในระยะย่างปล้อง มีต้นทนุ 8,855 บาท/ไร่ การให้นํา้เสริมใน

ระยะแตกกอ มีต้นทนุ 7,972 บาท/ไร่ และ การให้นํา้เสริมในระยะตัง้ตวั มีต้นทนุ 7,948 บาท/ไร่ 

ตามลําดบั (Table 6) เม่ือพิจารณาในด้านกําไรสทุธิจะเห็นได้วา่การให้นํา้เสริมในระยะย่างปล้องมีกําไร 

ท่ีสงูท่ีสดุคือ 7,358 บาท/ไร่ การให้นํา้เสริมในระยะแตกกอ ให้กําไร 6,021 บาท/ไร่ และ การให้นํา้เสริมใน

ระยะตัง้ตวั ให้กําไร 5,490 บาท/ไร่ (Table 7) 

 

Table 6 Cost of production of sugarcane (Baht / rai) of sugarcane in the process 

 

Growth stage  

Rate of water application per time  

Average 8 m3/rai/time 16 m3/rai/time 24  m3/rai/time 

establishment stage 7,734 7,993 8,118 7,948 

tillering stage 7,771 7,991 8,167 7,972 

elongation stage 8,571 8,851 9,143 8,855 

all stage of cane growth 8,749 9,589 9,816 9,385 

Average 8,206 8,606 8,811 8,541 

without irrigation ascheck 7,157    
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Table 7 Net profit in the production of sugarcane (Bath / rai) of sugarcane in the process 

 

Growth stage  

Rate of water application per time  

Average 8 m3/rai/time 16 m3/rai/time 24  m3/rai/time 

establishment stage 4,723 5,667 6,080 5,490 

tillering stage 5,245 6,022 6,795 6,021 

elongation stage 7,377 6,738 7,959 7,358 

all stage of cane growth 6,402 7,859 7,167 7,143 

Average 5,937 6,572 7,001 6,503 

without irrigation ascheck 4,232    

 

สรุป 

 ในสภาพการปลูกอ้อยท่ีมีแหล่งนํา้จํากัดการให้นํา้เสริมในระยะตัง้ตวั(ปลกู-อ้อยอายุ 45 วนั) 

ควรให้นํา้เสริม 8 ลบ.ม./ไร่/ครัง้ ซึง่เป็นปริมาณท่ีเพียงพอต่อการงอกของอ้อย ในระยะแตกกอ (อ้อยอาย ุ

2-4 เดือน) การให้นํา้ท่ีอตัรา 16 ลบ.ม./ไร่/ครัง้ เป็นอตัราให้นํา้เสริมในปริมาณท่ีน้อยท่ีสดุท่ีมีผลให้อ้อยมี

การเจริญเติบโตดีท่ีสดุทัง้ทางด้านความสงูและขนาดลํา ดงันัน้ควรให้นํา้เสริมครัง้ละ 16 ลบ.ม./ไร่/ครัง้ 

ซึง่เป็นปริมาณนํา้ท่ีเพียงพอตอ่การเจริญเติบโตของอ้อย ในระยะย่างปล้อง คือ การให้นํา้เสริมครัง้ละ 24 

ลบ.ม./ไร่/ครัง้ ส่งผลให้อ้อยมีการเจริญเติบโตดีท่ีสุดเน่ืองจากระยะย่างปล้องเป็นระยะท่ีอ้อยมีการ

เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วอ้อยมีความต้องการนํา้มาก การให้นํา้ในระยะย่างปล้องมีผลต่อผลผลิตอ้อย

มากกว่าการให้นํา้เสริมในระยะอ่ืน การให้นํา้เสริมท่ีปริมาณ 24 ลบ.ม./ไร่/ครัง้ ในระยะย่างปล้องให้ผล

กําไรสทุธิสงูท่ีสดุและคุ้มคา่ตอ่การลงทนุ 
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