ความส้าคัญของน้้าต่อพืช

สภาวการณ์ปัจจุบัน

 น้้าเป็นปัจจัยส้าคัญในกระบวนการสังเคราะห์แสง

ต้นทุนปัจจัยการผลิตทั้งระบบมีราคาแพงขึ้น
ในขณะที่ ร าคาผลผลิ ต ไม่ ไ ด้ เ พิ่ ม ขึ้ น มากนั ก การ
จัดการต้น ทุน ในสวนไม้ผลควรเป็น ไปตามหลักการ
ถูกต้องแม่น ย้า มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเรื่องการให้น้า
ยั ง มี เ กษตรกรบางส่ ว นให้ น้ า แก่ พื ช มากเกิ น ความ
จ้าเป็น ท้าให้สิ้นเปลืองน้้า และเพิ่มต้นทุนค่าใช้จ่ายที่
เกิดจากการสูบน้้า

 น้้าเป็นตัวละลายให้ธาตุอาหารพืชในดินอยู่ในรูป
ที่พืชสามารถใช้ประโยชน์และน้าพาเข้าสู่ต้นพืช
 หากได้ รั บ น้้ า ในปริ ม าณที่ ไ ม่ เ พี ย งพอ จะท้ า ให้
ต้นไม้ชะงักการเจริญเติบโต คุณภาพผลผลิตและ
คุ ณ ค่ า ทางการตลาดลด
ต่้าลง เช่น ถ้าทุเรียน
ขาดน้้ า ในช่ ว งผลมี
อายุ 8-12 สั ป ดาห์
หลังดอกบาน จะท้า
ใ ห้ ผ ล ทุ เ รี ย น มี
รูปทรงบิดเบี้ยว การ
ขึ้นพูไม่สมบูรณ์ มีขนาดเล็ก
 ในทางกลับกันหากมีปริมาณน้้าในดินมากเกินไป
ช่องว่างในดินจะถูกแทนที่ด้วยน้้า รากพืชได้รับ
ออกซิเจนไม่เพียงพอส้าหรับการหายใจเพื่อสร้าง
พลังงาน มาใช้ในการดูดน้้าและธาตุอาหารขึ้นไป
เลี้ยงส่วนต่างๆ ของล้าต้น

ดังนั้น ควรมีวิธีการให้น้าแก่พืชอย่างเหมาะสม
โดยยึ ดหลัก ให้ น้าแบบมีป ระสิท ธิ ภาพสู ง แต่
ยังคงมีผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับการลงทุน

วิธีการให้น้าที่เกษตรกรนิยม
 แบบใช้สายยางรด ซึ่ง

ลงทุนต่้า แต่เปลือง
แรงงานและต้องมี
แหล่งน้้าเพียงพอ
 แบบปล่อยน้้าท่วมผิว
ดินหรือตามร่อง ใช้
แรงงานน้อยแต่
สิ้นเปลืองน้้า
 แบบสปริงเกลอร์ ซึ่ง
เป็นการให้น้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ แต่ต้อง
ลงทุนและดูแลรักษา
ระบบให้น้า

ปัจจัยที่ต้องค้านึงถึงเมื่อต้องให้น้าแก่พืช
ปริมาณน้้าที่พืชต้องการ
ช่วงการเจริญเติบโต
ความต้องการน้้า
1. ระยะเจริญเติบโตด้านกิ่งใบ
ปานกลาง
2. ระยะเตรียมตัวออกดอก
น้อย
3. ระยะแทงช่อดอก ผสมเกสร และติดผลอ่อน
มาก
4. ระยะการเจริญเติบโตของผล
มาก
5. ระยะก่อนเก็บเกี่ยว
น้อย

 ไม้ผล ต้องการน้้ามากที่สุดในระยะออกดอก
ไปจนถึง ระยะผลเริ่ ม แก่ ควรให้ น้ า บ่อ ยครั้ ง
หรื อ ไม่ เ กิ น 3 วั น /ครั้ ง เพื่ อ ให้ ต้ น พื ช มี น้ า
เพียงพอส้าหรับการเจริญเติบโต
ความสามารถในการอุ้มน้้าของดินในเขตรากพืช
 ดินที่มีเนื้อละเอียดสามารถอุ้มน้้าได้ดีกว่า ไม่
ต้องการน้้าบ่อยครั้ง ดินเนื้อหยาบ อุ้มน้้าได้ไม่
ดี จึงต้องการน้้าบ่อยครั้ง
ภูมิอากาศ
 อุณหภูมิสูง ความชื้นในอากาศต่้า ลมแรง ต้อง
ให้น้าบ่อยครั้ง
การจัดการสวน
 การตัดแต่งไว้ผลน้อย มีการคลุมดินใต้ทรงพุ่ม
ด้วยวัสดุคลุมดินหนาแน่น หรือการปลูกลึก
หรือมีการพูนโคกสูง ไม่ต้องการน้้าบ่อยครั้ง

ระบบการให้น้าแบบประหยัดในไม้ผล
ระบบให้น้าด้วยหัวจ่ายน้้าแบบมินิสปริงเกลอร์
เป็นระบบการให้น้า ที่มีประสิทธิ ภาพสูงมีหัวจ่า ยน้้า
หลายแบบให้เลือกใช้งาน ซึ่งการให้น้าโดยใช้หัวจ่าย
น้้าอัตราต่้า ดีกว่า หัวจ่ายน้้าอัตราสูง
จากผลการศึกษาในแปลงปลูกมังคุด พบว่า
การให้น้าโดยใช้หัวจ่ายน้้าอัตรา 300 ลิตรต่อชั่วโมง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพดี ก ว่ า การให้ น้ า อั ต รามากกว่ า 600
ลิตรต่อชั่วโมง โดยที่ผลผลิตที่ได้รับไม่แตกต่างกัน แต่
มีค วามคุ้มค่ า ในการลงทุน มากกว่ า เมื่ อคิด ในพื้น ที่
เท่ากัน
หากมีระบบน้้าแล้วควรมีการให้ปุ๋ยในระบบน้้า
จะเพิ่มประสิทธิภาพปุ๋ยมากกว่าการให้ปุ๋ยทางดิน 1050%

รทธิภาพของระบบการให้น้า
แนะน้
า ที่ใช้หัวจ่ายน้้าอัตราที่
มินค้ิสาปริ
งเกอร์
1. ให้น้าแก่พืชตามความต้องการของพืชตามช่วงการ
พัฒนาการ ในช่วงที่ไม้ผลต้องการน้้ามาก คือ ในระยะ
ออกดอกไปจนถึงระยะผลเริ่มแก่ ควรให้น้าบ่อยครั้ง
หรือไม่เกิน 3 วัน/ครั้ง
2. ให้ น้ า แก่ พื ช ในเขตรากพื ช โดยทั่ ว ไป รากพื ช
สามารถใช้น้าได้มากที่ความลึกไม่เกิน 40 เซนติเมตร
นับจากผิวดิน
3. เลือกวิธีการให้น้าที่เหมาะสม ส้าหรับไม้ผล ควรใช้
ระบบให้น้าแบบหัวเหวี่ยงเล็ก ที่มีประสิทธิภาพของ
การให้น้าสูง แต่ทั้งนี้ ต้องมีการดูแลรักษาระบบอย่าง
สม่้าเสมอ

การจัดการน้้าอย่างมีประสิทธิภาพ
ส้าหรับไม้ผล

น้ำในดินที่พืชน้ำไปใช้

หัวจ่ายน้้า
อัตรา 300 ลิตรต่อชั่วโมง

หัวจ่ายน้้า
อัตรา 600 ลิตรต่อชั่วโมง

โดย
ที่ปรึกษา : นายจ้ารอง ดาวเรือง
ผู้เรียบเรียง : นายทวีศักดิ์ แสงอุดม, นางสาวลาวัณย์ จันทร์อัมพร
งานวิจัยไม้ผล สถาบันวิจัยพืชสวน

สถาบันวิจัยพืชสวน
กรมวิชาการเกษตร

