การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ ที่ 9
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บทคัดย่ อ

การศึกษาปริ มาณนํ า้ ที่ เหมาะสมในแต่ละช่วงอายุการเจริ ญเติบโตของอ้ อยทําการศึกษาในอ้ อยปลูกปี
2552 โดยวางแผนการทดลองแบบ 3 x 4 + 1 Factorial in RCB 4 ซํ ้า ประกอบด้ วยปั จจัยที่ 1 คือ ปริ มาณนํ ้า 3
ระดับ ประกอบด้ วย 1) 8 ลบ.ม./ไร่ /ครัง้ 2) 16 ลบ.ม./ไร่ /ครัง้ 3) 24 ลบ.ม./ไร่ /ครัง้ ปั จจัยที่ 2คือ ระยะการ
เจริ ญเติบโตของอ้ อย ประกอบด้ วย 1) ระยะตังตั
้ ว(ปลูก- อ้ อยอายุ 45 วัน) 2) ระยะแตกกอ (อ้ อยอายุ 2-4 เดือน)
3) ระยะย่างปล้ อง ( อ้ อยอายุ 4 เดือน – 45 วันก่อนเก็บเกี่ยว) 4 ) ให้ นํ ้าตลอดอายุการเจริ ญเติบโต เปรี ยบเทียบกับ
อ้ อยที่ไม่ให้ นํ ้า ทําการศึกษาที่ ไร่ บริ ษัทอุตสาหกรรมนํ ้าตาลบ้ านไร่ บ้ านหนองแกตาเรื อง อ.เนินขาม จ.ชัยนาท ผล
การทดลองพบว่า ที่ระยะตังตั
้ วการให้ นํ ้าที่อตั รา 8, 16 และ 24 ลบ.ม. อ้ อยมีเปอร์ เซ็นต์การงอกไม่แตกต่างกันทาง
สถิติ ในสภาพพื ้นที่ที่มีแหล่งนํ ้าจํากัดการให้ นํ ้าเสริ มในระยะตังตั
้ ว (ปลูก-อ้ อยอายุ 45 วัน) ครัง้ ละ 8 ลบ.ม./ไร่ /ครัง้
เป็ นปริ มาณที่เพียงพอต่อการงอกของอ้ อย ที่ระยะแตกกอ (อ้ อยอายุ 2-4 เดือน) การให้ นํ ้าที่อตั รา 16 และ 24 ลบ.ม.
มีการเจริ ญเติบโตทางด้ านความสูงและขนาดลําไม่แตกต่างกัน ดังนันควรให้
้
นํ ้าเสริ มครัง้ ละ 16 ลบ.ม./ไร่ /ครัง้ ซึง่
เป็ นปริ มาณนํ ้าที่เพียงพอต่อการเจริ ญเติบโตของอ้ อย ในระยะย่างปล้ อง เป็ นระยะที่อ้อยมีการเจริ ญเติบโตรวดเร็ ว
อ้ อยมีความต้ องการนํ ้ามากจึงต้ องให้ นํ ้าเสริ มมากกว่าระยะการเจริ ญเติบโตอื่น คือ ให้ นํ ้าเสริ มครัง้ ละ 24 ลบ.ม./ไร่ /
ครัง้ เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้ อย พบว่า การให้ นํ ้าเสริ มในระยะย่างปล้ องมีผลต่อการเพิ่มผลผลิตอ้ อยมากที่สดุ คือ
13.55 ตัน/ไร่ แต่ไม่แตกต่างทางสถิติ เมื่อเปรี ยบเทียบกับการให้ นํ ้าตลอดฤดูปลูกให้ ผลผลิตเฉลี่ย 14.26 ตัน/ไร่ การ
ให้ นํ ้าเสริ มที่ระยะแตกกอ ให้ ผลผลิต 11.52 ตัน/ไร่ การให้ นํ ้าเสริ มที่ระยะตังตั
้ วให้ ผลผลิต 11.27 ตัน/ไร่ และการ
ปลูกอ้ อยโดยอาศัยนํ ้าฝนเพียงอย่างเดียวให้ ผลผลิต 9.09 ตัน/ไร่ ในสภาพพื ้นที่ที่มีแหล่งนํ ้าจํากัดการให้ นํ ้าเสริ ม
กับอ้ อยที่ระยะย่างปล้ องมีผลต่อการเจริ ญเติบโตที่ดีทําให้ อ้อยมีผลผลิตนํ ้าหนักลําและนํ ้าตาล (ตัน CCS ต่อไร่ )
สูงสุด

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

คํานํา
นํ ้าเป็ นปั จจัยหลักที่สําคัญในการเพิ่มผลผลิตอ้ อย จะเห็นได้ ว่าผลผลิตอ้ อยรวมทังประเทศจะเพิ
้
่มขึ ้นหรื อ
ลดลงขึ ้นอยู่กบั ปริ มาณนํ ้าฝน ถ้ าปี ใดฝนตกดีมีการกระจายสมํ่าเสมอ ปี นันผลผลิ
้
ตอ้ อยจะสูงปี ไหนฝนแล้ งทิ ้งช่วง
ผลผลิตอ้ อยจะตํ่า โดยทัว่ ไปแล้ วการปลูกอ้ อยส่วนใหญ่จะอาศัยนํ ้าฝนเป็ นหลัก การให้ นํ ้าเป็ นเพียงการช่วยเสริ มใน
กรณีที่มีฝนทิ ้งช่วง หรื อการปลูกอ้ อยในช่วงที่ไม่มีฝน (ปลูกข้ ามแล้ ง) เพื่อให้ แน่ใจว่าอ้ อยจะไม่ได้ รับความเสียหาย
เนื่องจากการขาดนํ ้า การที่อ้อยจะเจริ ญเติบโตอย่างสมํ่าเสมอได้ นนั ้ อ้ อยจะต้ องได้ รับนํ ้าแต่ละช่วงการเจริ ญเติบโต
อย่างเพียงพอคือ ดินจะต้ องมีความชื ้นที่เป็ นประโยชน์ต่อพืช (available water) อยู่ระหว่าง 50-100% ถ้ าความชื ้น
ที่เป็ นประต่อพืชตํ่ากว่า 50% อ้ อยจะขาดนํ ้า ทําให้ อ้อยเจริ ญเติบโตไม่ดีผลผลิตลดลง (อุทยั , 2523)บริ ษัทนํ ้าตาล
อุตสาหกรรมบ้ านไร่ จํากัด เล็งเห็นความสําคัญของนํ ้าที่จะเป็ นหลักประกันผลผลิตของอ้ อย ดังนันจึ
้ งทําการทดลอง
นี ้ขึ ้นมาโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อหาวิธีการปริ มาณนํ ้าที่เหมาะสมในแต่ละช่วงอายุการเจริ ญเติบโตของอ้ อย ที่ถูกต้ อง
เหมาะสมสําหรับการปลูกอ้ อยในเขตส่งเสริ มการปลูกอ้ อยของบริ ษัทอุตสาหกรรมนํ ้าตาลบ้ านไร่ จํากัด

อุปกรณ์ และวิธีการ
ปลูกอ้ อยโดยใช้ อ้อยพันธุ์ อูท่ อง 8 ในไร่ ของ บริ ษัทอุตสาหกรรมนํ ้าตาลบ้ านไร่ จํากัด บ้ านหนองแกตาเรื อง
ต.สุขเดือนห้ า อ.เนินขาม จ.ชัยนาท ระหว่างเดือน มิถุนายน 2552 ถึงเดือน มีนาคม 2553 ทําการวางแผนการ
ทดลองแบบ 3 x 4 + 1 Factorial in RCB 4 ซํ ้า ประกอบด้ วยปั จจัยที่ 1 คือ ปริ มาณนํ ้า 3 ระดับ ประกอบด้ วย 1) 8
ลบ.ม./ไร่ /ครั ง้ 2) 16 ลบ.ม./ไร่ /ครั ง้ 3) 24 ลบ.ม./ไร่ /ครัง้ ปั จจัยที่ 2คือ ระยะการเจริ ญเติบโตของอ้ อย
ประกอบด้ วย 1)ระยะตังตั
้ ว (ปลูก- อ้ อยอายุ 45 วัน) 2) ระยะแตกกอ (อ้ อยอายุ 2-4 เดือน) 3) ระยะย่างปล้ อง (
อ้ อยอายุ 4 เดือน – 45 วันก่อนเก็บเกี่ยว) 4 ) ให้ นํ ้าตลอดอายุการเจริ ญเติบโต ตัวเช็ค คือ การไม่ให้ นํ ้า ขนาดแปลง
ทดลอง 108×35 เมตร ขนาดแปลงทดลองย่อย 9×7 เมตร กรรมวิธีละ 6 แถว ในอ้ อยปลูกใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15
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อัตรา 100 กิโลกรัม/ ไร่ โดยแบ่งใส่ 2 ครัง้ ครัง้ แรกใส่อตั รา 25 กิโลกรัม/ไร่ และครัง้ ที่ 2 ใส่อตั รา 75 กิโลกรัม/ ไร่ ให้
นํ ้าหยดตามกรรมวิธีที่กําหนด กําหนดการให้ นํ ้าทุกๆ 15 วัน ในกรณีที่มีฝนตกจะหยุดการให้ นํ ้าและจะให้ นํ ้าเสริ ม
เมื่อฝนทิ ้งช่วง 2 สัปดาห์ โดยวัดความชื ้นของดินก่อนการให้ นํ ้า หลังการให้ นํ ้า เก็บเกี่ยวอ้ อย 2 แถวกลาง เมื่ออายุ
12 เดือน บันทึกข้ อมูลจํานวนลํา/ ไร่ นํ ้าหนักลํา ความสูง ขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลางลํา ผลผลิตนํ ้าหนัก และค่า CCS

ผลการทดลองและวิจารณ์
1. การเจริ ญ เติ บ โต
เมื่อเก็บข้ อมูลในระยะตังตั
้ ว(ปลูก-45 วัน) ทางด้ านจํานวนหน่อของอ้ อยที่อายุ 45 วัน (Table 1 ) พบว่า
การให้ นํา้ เสริ มการให้ นํ ้าที่อตั รา 8, 16 และ 24 ลบ.ม. ส่งผลให้ อ้อยมีจํานวนหน่อไม่แตกต่างกันทางสถิติ แต่มี
แนวโน้ มว่าการให้ นํ ้าในอัตรา 24 ลบ.ม./ไร่ /ครัง้ มีจํานวนหน่อมากที่สดุ คือ 61 หน่อ/ตารางเมตร รองลงมาคือการให้
นํ ้าในอัตรา 16 ลบ.ม./ไร่ /ครัง้ มีจํานวนหน่อ 57 หน่อ/ตารางเมตร และการให้ นํ ้าในอัตรา 8 ลบ.ม./ไร่ /ครัง้ มีจํานวน
หน่อ 56 หน่อ/ตารางเมตร อ้ อยที่มีการให้ นํ ้าเสริ มมีจํานวนหน่อ/ตารางเมตรเฉลี่ย 56 หน่อ มากกว่าอ้ อยที่ไม่มีการ
ให้ นํ ้าเสริ ม (48 หน่อ/ตารางเมตร) อย่างมีนยั สําคัญ
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

24 m3/rai/time Average

8 m3/rai/time

16 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

ระยะการเจริ ญเติบโต = ns ปริ มาณนํ ้า = ns ระยะการเจริ ญเติบโต x ปริ มาณนํ ้า = ns
ให้ นํ ้า x ไม่ให้ นํ ้า = * lsd = 12.08 หน่อ/ตารางเมตร C.V = 7.90%
การเจริ ญเติบโตทางด้ านความสูงของอ้ อยในระยะแตกกอ (2-4 เดือน) จาก Table 2 แสดงให้
เห็นว่า การให้ นํ ้าเสริ มการให้ นํ ้าที่อตั รา 16 และ 24 ลบ.ม. ส่งผลให้ อ้อยมีการเจริ ญเติบโตทางด้ านความ
สูง ไม่แ ตกต่างกัน ทางสถิ ติ โดยการให้ นํ า้ ในอัตรา 24 ลบ.ม./ไร่ /ครั ง้ มีค วามสูงมากที่ สุด คื อ 153
เซนติเมตร รองลงมาคือการให้ นํ ้าในอัตรา 16 ลบ.ม./ไร่ /ครัง้ มีความสูง 150 เซนติเมตร และการให้ นํ ้าใน
อัตรา 8 ลบ.ม./ไร่ /ครัง้ มีความสูงน้ อยที่สดุ คือ 138 เซนติเมตร และการเจริ ญเติบโตทางด้ านความสูงที่
อ้ อยอายุ 4 เดือน จะเห็นได้ วา่ อ้ อยที่มีการให้ นํ ้าเสริ มมีความสูงเฉลี่ย 149 เซนติเมตร มากกว่าอ้ อยที่ไม่มี
การให้ นํ ้าเสริ ม (130 เซนติเมตร) อย่างมีนยั สําคัญ
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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
8 m3/rai/time

16 m3/rai/time

24 m3/rai/time

Average

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

ระยะการเจริ ญเติบโต = ns ปริ มาณนํ ้า = ns ระยะการเจริ ญเติบโต x ปริ มาณนํ ้า = ns
ให้ นํ ้า x ไม่ให้ นํ ้า = * lsd = 26.05 เซนติเมตร C.V. = 11.84%
ระยะย่างปล้ อง (4 เดือน -45 วัน ก่อนเก็บเกี่ยว) จาก Table 3 แสดงให้ เห็นว่า การให้ นํ ้าเสริ ม
การให้ นํ ้าที่อตั รา 24 ลบ.ม./ไร่ /ครัง้ ส่งผลให้ อ้อยมีความยาวลํามากที่สดุ คือ 226.55 เซนติเมตร รองลง
คือการให้ นํ ้าในอัตรา 16 ลบ.ม./ไร่ /ครัง้ มีความยาวลํา 210.63เซนติเมตร และการให้ นํ ้าใน 8 ลบ.ม./ไร่ /
ครัง้ มีความยาวลําน้ อยที่สดุ คือ 208.30เซนติเมตร อ้ อยที่มีการให้ นํ ้าเสริ มมีความยาวลําเฉลี่ย 207.03
เซนติเมตร มากกว่าอ้ อยที่ไม่มีการให้ นํ ้าเสริ ม (179.20 เซนติเมตร) อย่างมีนยั สําคัญ
Table 3 Length of harvest (cm.) of sugarcane in the process.
Rate of water application per time
Growth stage

8 m3/rai/time

16 m3/rai/time

24 m3/rai/time

Average

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

204.99

208.83

207.26

207.03

Average
without irrigation ascheck

179.20

ระยะการเจริ ญเติบโต = ns ปริ มาณนํ ้า = ns ระยะการเจริ ญเติบโต x ปริ มาณนํ ้า = ns
ให้ นํ ้า x ไม่ให้ นํ ้า = * lsd = 32.18เซนติเมตร C.V. =
7.90%
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2. องค์ประกอบผลผลิตและผลผลิต
เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้ อยจาก Table 4 แสดงให้ เห็นว่า การให้ นํ ้าตลอดฤดูมีจํานวนลําต่อไร่มาก
ที่สดุ คือ7, 232ลํา รองลงมาคือ การให้ นํ ้าเสริ มกับอ้ อยที่ระยะย่างปล้ อง (4 เดือน -45 วัน ก่อนเก็บเกี่ยว)
มีจํานวนลําต่อไร่ 6,965ลํา การให้ นํ ้าเสริ มในระยะแตกกอ มีจํานวนลํา/ไร่ 6,730 ลํา และการให้ นํ ้าเสริ ม
ในระยะตังตั
้ ว มีจํานวนลําต่อไร่ 6,495 ลํา และอ้ อยที่มีการให้ นํ ้าเสริ มมีจํานวนลําเฉลี่ย 6,855 ลํา/ไร่
มากกว่าอ้ อยที่ไม่มีการให้ นํ ้าเสริ ม (6,171 ลํา/ไร่) อย่างมีนยั สําคัญ
Table 4 Number of vessels harvested / rai of sugar cane in the process
3

Growth stage

Rate of water application per time
8 m3/rai/time

16 m3/rai/time

24 m3/rai/time

Average

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

6,600

6,833

7,133

6,855

Average
without irrigation ascheck

6,171

ระยะการเจริ ญเติบโต= ns ปริ มาณนํ ้า = ns ระยะการเจริ ญเติบโต x ปริ มาณนํ ้า = ns
ให้ นํ ้า x ไม่ให้ นํ ้า = * lsd = 2,915 ลํา/ไร่ C.V. =19.98%
เมื่อคํานึงถึงผลผลิตอ้ อย (Table 5) พบว่า การให้ นํา้ เสริ มที่ ระยะการเจริ ญเติบโตมีความ
แตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสําคัญ โดยการให้ นํ ้าเสริ มที่ระยะตังตั
้ วให้ ผลผลิต 11.27 ตัน/ไร่ การให้ นํา้
เสริ มที่ระยะแตกกอ ให้ ผลผลิต 11.52 ตัน/ไร่ การให้ นํ ้าเสริ มในระยะย่างปล้ องให้ ผลผลิตเฉลี่ย13.55 ตัน/
ไร่ การให้ นํ ้าตลอดฤดูปลูกให้ ผลผลิตเฉลี่ย 14.26 ตัน/ไร่ และการที่อ้อยได้ รับนํ ้าฝนเพียงอย่างเดียวให้
ผลผลิต 9.09 ตัน/ไร่ ดังนัน้ จะเห็นได้ ว่าในการให้ นํา้ เสริ มกับอ้ อยนัน้ ควรให้ เสริ มในระยะย่างปล้ อง
เนื่องจากผลผลิตไม่แตกต่างทางสถิติกับการให้ นํ ้าตลอดฤดูปลูก และอ้ อยที่มีการให้ นํ ้าเสริ มให้ ผลผลิต
อ้ อยเฉลี่ย 12.65 ตัน/ไร่ มากกว่าอ้ อยที่ไม่มีการให้ นํ ้าเสริ ม (9.09 ตัน/ไร่ ) อย่างมีนยั สําคัญ
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Table 5 Yield (ton / rai) of sugarcane in the process
Rate of water application per time
Growth stage

8 m3/rai/time 16 m3/rai/time

24 m3/rai/time

Average

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

12.10

12.87

12.98

12.65

Average
without irrigation ascheck

9.09

ระยะการเจริ ญเติบโต = * ปริ มาณนํ ้า = ns ระยะการเจริ ญเติบโต x ปริ มาณนํ ้า = ns
ให้ นํ ้า x ไม่ให้ นํ ้า = * lsd = 1.41 ตัน/ไร่ C.V. =21.57%
เมื่อพิจารณาในด้ านเศรษฐศาสตร์ พบว่า การให้ นํ ้าเสริ มตลอดฤดูปลูกมีต้นทุนที่สงู ที่สดุ คือ
9,385 บาท/ไร่ รองลงมาคือการให้ นํ ้าเสริ มในระยะย่างปล้ อง มีต้นทุน 8,855 บาท/ไร่ การให้ นํ ้าเสริ มใน
ระยะแตกกอ มีต้นทุน 7,972 บาท/ไร่ และ การให้ นํ ้าเสริ มในระยะตังตั
้ ว มีต้นทุน 7,948 บาท/ไร่
ตามลําดับ (Table 6) เมื่อพิจารณาในด้ านกําไรสุทธิจะเห็นได้ วา่ การให้ นํ ้าเสริ มในระยะย่างปล้ องมีกําไร
ที่สงู ที่สดุ คือ 7,358 บาท/ไร่ การให้ นํ ้าเสริ มในระยะแตกกอ ให้ กําไร 6,021 บาท/ไร่ และ การให้ นํ ้าเสริ มใน
ระยะตังตั
้ ว ให้ กําไร 5,490 บาท/ไร่ (Table 7)
Table 6 Cost of production of sugarcane (Baht / rai) of sugarcane in the process
Rate of water application per time
Growth stage

8 m3/rai/time

16 m3/rai/time

24 m3/rai/time

Average

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

8,206

8,606

8,811

8,541

Average
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
Rate of water application per time
Growth stage

8 m3/rai/time 16 m3/rai/time

24 m3/rai/time

Average

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

5,937

6,572

7,001

6,503

Average
without irrigation ascheck

4,232

สรุ ป
ในสภาพการปลูกอ้ อยที่มีแหล่งนํา้ จํากัดการให้ นํา้ เสริ มในระยะตังตั
้ ว(ปลูก-อ้ อยอายุ 45 วัน)
ควรให้ นํ ้าเสริ ม 8 ลบ.ม./ไร่ /ครัง้ ซึง่ เป็ นปริ มาณที่เพียงพอต่อการงอกของอ้ อย ในระยะแตกกอ (อ้ อยอายุ
2-4 เดือน) การให้ นํ ้าที่อตั รา 16 ลบ.ม./ไร่ /ครัง้ เป็ นอัตราให้ นํ ้าเสริ มในปริ มาณที่น้อยที่สดุ ที่มีผลให้ อ้อยมี
การเจริ ญเติบโตดีที่สดุ ทัง้ ทางด้ านความสูงและขนาดลํา ดังนันควรให้
้
นํ ้าเสริ มครัง้ ละ 16 ลบ.ม./ไร่ /ครั ง้
ซึง่ เป็ นปริ มาณนํ ้าที่เพียงพอต่อการเจริ ญเติบโตของอ้ อย ในระยะย่างปล้ อง คือ การให้ นํ ้าเสริ มครัง้ ละ 24
ลบ.ม./ไร่ /ครั ง้ ส่งผลให้ อ้ อยมี การเจริ ญเติ บโตดีที่ สุดเนื่ องจากระยะย่างปล้ องเป็ นระยะที่ อ้อยมีก าร
เจริ ญเติบโตอย่างรวดเร็ วอ้ อยมีความต้ องการนํา้ มาก การให้ นํา้ ในระยะย่างปล้ องมีผลต่อผลผลิตอ้ อย
มากกว่าการให้ นํ ้าเสริ มในระยะอื่น การให้ นํ ้าเสริ มที่ปริ มาณ 24 ลบ.ม./ไร่ /ครัง้ ในระยะย่างปล้ องให้ ผล
กําไรสุทธิสงู ที่สดุ และคุ้มค่าต่อการลงทุน
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