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บทคัดย่อ
การทดสอบและถํายทอดเทคโนโลยีการจัดการน้้าในนาข๎าวอยํางประหยัดด๎วยวิธีการท้านาแบบเปียก
สลับแห๎ง โดยเกษตรกรมีสํ วนรํวม ด้าเนินการที่สถานีทดลองการใช๎น้าชลประทานที่ 8 (นครศรีธ รรมราช)
จังหวัดนครศรีธรรมราช ท้าการปลูกข๎าววันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง วันที่ 22 มิถุนายน 2560 รวม 114 วัน โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อถํายทอดเทคโนโลยีการจัดการน้้าชลประทานอยํางประหยัดในนาข๎าวโดยการมีสํวนรํวมของ
เกษตรกร และเพิ่มประสิทธิภาพการใช๎น้าในการผลิตข๎าวในสภาวะที่มีน้าอยํางจ้ากัด และเพื่อเปรียบเทียบ
ปริมาณการใช๎น้า การเจริญเติบโต ผลผลิต และคําความสามารถในการผลิตของน้้า ระหวํางการให๎น้าแบบ
เปียกสลับแห๎งกับวิธีการที่เกษตรกรนิยมปฏิบัติ จากผลการทดสอบ พบวํา การจัดการน้้าแบบเปีย กสลับแห๎ง
สามารถลดปริ ม าณการใช๎ น้ า ลงได๎ 14.27% โดยไมํ มี ผ ลกระทบตํ อ การเจริ ญ เติ บ โตทั้ ง ในด๎ า นความสู ง
องค์ประกอบผลผลิตในทุกลักษณะ ได๎แกํ จ้านวนรวงตํอพื้นที่ จ้านวนเมล็ดตํอรวง เปอร์เซ็นต์เมล็ดดี น้้าหนัก
เมล็ ด 1,000 เมล็ ด และผลผลิ ตของข๎ าว มีป ริมาณการใช๎น้า รวม 686.87 มิ ล ลิ เมตร และมีคํ า Water
productivity เทํากับ 0.68 กิโลกรัมตํอลูกบาศก์เมตร ให๎ผลผลิตข๎าวเทํากับ 752.72 กิโลกรัมตํอไรํ สํวนการให๎
น้้ า แบบขั ง น้้ า ตลอดฤดู ป ลู ก ตามที่ เ กษตรกรนิ ย มปฏิ บั ติ ใช๎ น้ า รวม 801.17 มิ ล ลิ เ มตร และมี คํ า Water
productivity เทํากับ 0.60 กิโลกรัมตํอลูกบาศก์เมตร ให๎ผลผลิตข๎าวเทํากับ 765.20 กิโลกรัมตํอไรํ และผล
จากการถํายทอดเทคโนโลยี พบวํา เกษตรกรให๎การยอมรับในวิธีการท้านาแบบเปียกสลับแห๎ง ซึ่งจะมีการน้าไป
ปรับใช๎ตํอไป
คาสาคัญ : การท้านาแบบเปียกสลับแห๎ง การมีสํวนรํวม การถํายทอดเทคโนโลยี การจัดการองค์ความรู๎สูํชุมชน
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ABSTRCT
The experiment was conducted at Irrigation Water Management Experiment Station 8
(Nakhon Si Thammarat), Nakhon Si Thammarat province during 1 march to 22 June 2017 at
114 day of studied. Testing and technology transfer of water saving management in paddy
field using the alternate wetting and drying (AWD) by farmers participation. The aims of this
research were to evaluate water usage, water productivity, growth, grain yield and yield
component between conventional method and AWD. The results revealed that AWD
methods can decrease the amount of water use without any adverse effect on growth, rice
yield and all yield component characters by rice crop 14.27%, having water usage 686.87
mm., had grain yield 752.72 kg/rai and 0.68 kg/m3 of water productivity. The conventional
method showed the amount of water use 801.17 mm., having grain yield 765.20 kg/rai and
0.60 kg/m3 of water productivity. The farmers accepted AWD method which would be further
applied.
Keywords: Alternate Wetting and Drying, Participation, Technology transfer, Knowledge
management model
คานา
ข๎าวเป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่ส้าคัญของประเทศไทย โดยในปี 2559 มีเนื้อที่เพาะปลูกข๎าวนาปี
58.43ล๎านไรํ และข๎าวนาปรัง 5.14 ล๎านไรํ (ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2560) ในปัจจุบันปัญหาภาวะโลก
ร๎อน (global warming) และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate change) ได๎สํงผลกระทบเป็น
วงกว๎างตํอภาคเกษตรกรรม ท้าให๎เกิดการขาดแคลนน้้าในชํวงฤดูแล๎ง และเกิดขึ้นอยํางรวดเร็ว ยาวนาน รุนแรง
และครอบคลุมพื้นที่มากขึ้นในแตํละปี โดยเฉพาะในปี 2557/2558 ประเทศไทยประสบปัญหาขาดแคลนน้้า
อยํางรุนแรง สืบเนื่องจากมีปริมาณฝนน๎อยกวําคําเฉลี่ย สํงผลให๎ทางภาครัฐประกาศงดการสํงน้้าชลประทาน
ส้าหรับการปลูกข๎าวนาปรังของเกษตรกรในพื้นที่ทั่วทุกภาคของประเทศไทย ท้าให๎เกิดการแกํงแยํงน้้ากัน เกิด
ความขัดแย๎งในชุมชน สํงผลกระทบตํอความเป็นอยูํของเกษตรกรเป็นอยํางมาก เนื่องจากข๎าวเป็นพืชที่ใช๎น้า
มากที่สุดในระบบท้าการเกษตร (GRiSP, 2013) โดยทั่วไปการท้านาของเกษตรกรจะให๎น้าแบบน้้าขังตลอดทั้ง
ฤดูปลูก ซึ่งต๎องใช๎น้าในปริมาณที่สูงประมาณ 700-1,500 ลูกบาศก์เมตรตํอไรํตํอฤดูปลูก (Bhuiyan, 1992)
โดยกรมชลประทานมีนโยบายสํงเสริ มให๎เกษตรกรลดการใช๎น้าในการปลู กข๎าวด๎ว ยวิธีการให๎น้าที่เรียกวํา
“เปียกสลับแห๎ง”(Alternate Wetting and Drying; AWD) ซึ่งเป็นระบบการจัดการน้้าในแปลงนาโดยจัดการ
ไมํให๎น้าแชํขังอยํางตํอเนื่อง แตํปลํอยให๎มีการแห๎งระยะหนึ่ง ในระยะการเจริญเติบโตของข๎าวโดยไมํกระทบตํอ
ผลผลิตข๎าวและเป็นวิธีการที่ประหยัดน้้า ท้าให๎ลดปริมาณการใช๎น้าในการท้านา ในขณะเดียวกันก็จะสามารถ
น้าน้้ าสํว นนี้ไปใช๎ในการขยายพื้นที่ท้านาปรังได๎มากขึ้น ตลอดจนชํว ยลดปัญหาความขัดแย๎งของชุมช นอัน
เนื่องมาจากการแกํงแยํงน้้า จากปัญหาเหลํานี้จึงน้ามาสูํการทดสอบและถํายทอดเทคโนโลยีการจัดการน้้าในนา
ข๎าวอยํางประหยัด ด๎วยวิธีการท้านาแบบเปียกสลับแห๎ง โดยเน๎นการจัดการแบบมีสํวนรํวมของเกษตรกร เพื่อ
ลดปริมาณการใช๎น้า เพิ่มผลผลิตข๎าวในสภาวะที่มีน้าอยํางจ้ากัด และเพิ่มประสิทธิภาพการใช๎น้าอยํางยั่งยืน
ตลอดจนเป็นการถํายทอดเทคโนโลยีและการจัดการองค์ความรู๎สูํชุมชนฐานราก เสริมสร๎างเครือขํายประชา
สังคม (Civil Society Network) ในการท้าการเกษตรที่กํอให๎เกิดความยั่งยืนของเกษตรกรตํอไป
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การในการวิจัยครั้งนี้จึงได๎ท้าการทดสอบและถํายทอดเทคโนโลยีการจัดการน้้าในนาข๎าวอยํางประหยัด
ด๎วยวิธีการท้านาแบบเปียกสลับแห๎ง เพื่อถํายทอดเทคโนโลยีการจัดการน้้าชลประทานอยํางประหยัดในนาข๎าว
โดยการมีสํวนรํวมของเกษตรกร และเพิ่มประสิทธิภาพการใช๎น้าในการผลิตข๎าวในสภาวะที่มีน้าอยํางจ้ากัด
และเพื่อเปรี ย บเทียบปริ มาณการใช๎น้ า การเจริญเติบโต ผลผลิต และคําความสามารถในการผลิตของน้้า
(water productivity) ระหวํางการให๎น้าแบบเปียกสลับแห๎งกับวิธีการที่เกษตรกรนิยมปฏิบัติ (ให๎น้าขังตํอเนื่อง
ตลอดฤดูปลูก) ซึ่งจะชํวยลดปัญหาปริมาณน้้าไมํเพียงพอตํอการท้านาในฤดูนาปรังได๎
อุปกรณ์และวิธีการทดลอง
อุปกรณ์
1 เครื่องมือตรวจวัดสภาพอากาศมาตรฐาน
2 วัสดุและอุปกรณ์ทางการเกษตร
3 เมล็ดพันธุ์ข๎าวปทุมธานี 1
4 ปุ๋ยและสารเคมีป้องกันก้าจัดศัตรูพืช
5 ถังพํนสารก้าจัดวัชพืชแบบสะพายหลัง
6 อุปกรณ์สํงน้้าและ ปั๊มน้้า ขนาด 2 นิ้ว
7 เครื่องชั่งน้้าหนัก
8 เครื่องวัดความชื้นข๎าว
9 วัสดุส้านักงานและคอมพิวเตอร์
วิธีการทดลอง
ด้าเนินการทดลองที่ แปลงนาทดลองของสถานีทดลองการใช๎น้าชลประทานที่ 8 (นครศรีธรรมราช)
ต้าบลท๎องล้าเจียก อ้าเภอเชียรใหญํ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งอยูํที่เส๎นรุ๎ง (latitude) 08o 09/ 13.4// เหนือ
เส๎นแวง (longitude) 100o 06/ 28.4// ตะวันออก และสูงกวําระดับน้้าทะเล + 2.53 เมตร ระหวํางวันที่ 1
มีนาคม 2560 ถึง 22 มิถุนายน 2560 ดินในแปลงทดลองเป็นชุดดินเชียรใหญํ จัดอยูํในกลุํมชุดดินที่ 10 เป็น
ดินเนื้อละเอียด มีชนิดเนื้อดินเป็นดินเหนียว โดยท้าแปลงเปรียบเทียบวิธีการจัดการน้้าแบบเปียกสลับแห๎งกับ
วิธีการปกติที่เกษตรกรนิยมปฏิบัติ (ให๎น้าขังตํอเนื่องตลอดฤดูปลูก) พื้นที่แปลงละ 1 ไรํ ท้านาแบบนาหวําน้้าตม
ใช๎ข๎าวพันธุ์ปทุมธานี 1 เปรียบเทียบวิธีการให๎น้า 2 วิธีการ ได๎แกํ
1. วิธีการปกติที่เกษตรกรนิยมปฏิบัติ (ให๎น้าขังตํอเนื่องตลอดฤดูปลู ก ที่ระดับสูงกวําผิวดิน 5
เซนติเมตร)
2. วิธีการจัดการน้้าแบบเปียกสลับแห๎ง โดยหลังจากหวํานปุ๋ยครั้งที่ 1 (20-25 วันหลังหวํานข๎าว) จะ
ปลํ อ ยให๎ น้ า แห๎ ง ไปตามธรรมชาติ จ นระดั บ น้้ า ลดลงต่้ า กวํ า ผิ ว ดิ น 10-15 เซนติ เ มตร จึ ง ให๎ น้ า ที่ ร ะดั บ 5
เซนติเมตร เหนือผิวดิน ท้าสลับกันอยํางตํอเนื่องจนถึงระยะก้าเนิดชํอดอก (ใสํปุ๋ยครั้งที่ 2) จึงให๎น้าแบบขังที่
ระดับ 5 เซนติเมตร เหนือผิวดิน
โดยทั้ง 2 วิธีการ หลังหวํานข๎าวงอกแล๎วระบายน้้าออกจนแห๎ง พํนสารก้าจัดวัชพืชชนิดกํอนและหลัง
วัชพืชงอก ที่อายุข๎าวได๎ 10 วัน หลังพํนสารก้าจัดวัชพืช 2 วัน ให๎น้าที่ระดับ 3-5 เซนติเมตร และเริ่มจัดการน้้า
แบบเปียกสลับแห๎ง หลังจากหวํานปุ๋ยครั้งที่ 1 (20-25 วันหลังหวํานข๎าว) และในระยะกํอนเก็บเกี่ยวปลํอยให๎
น้้าในแปลงนาแห๎ง
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การเก็บข้อมูล
- วัดการเจริญเติบโตความสูงต๎น จ้านวน 4 ครั้ง คือ จ้านวน 4 ครั้ง คือ ระยะกล๎า ระยะแตกกอสูงสุด
ระยะกํอนออกดอก 1 สัปดาห์ และกํอนเก็บเกี่ยว โดยวัดจากโคนต๎นระดับผิวดินถึงปลายใบยอดหรือปลายใบธง
(ถ๎ามีใบธง) ท้าการสุํมจ้านวน 10 ต๎นในพื้นที่ 1 ตารางเมตร แปลงละ 10 จุด
- จ้านวนต๎นตํอพื้นที่ 1 ตารางเมตร ที่ระยะกล๎า และระยะข๎าวแตกกอสูงสุด แปลงละ 10 จุด(ใช๎จุด
สุํมเดียวกันกับการสุํมวัดความสูงต๎น)
- เก็บ ข๎อมูล องค์ป ระกอบผลผลิ ต ได๎แกํ จ้านวนรวงตํอพื้นที่ 1 ตารางเมตร จ้านวนเมล็ ด ตํอรวง
เปอร์เซ็นต์เมล็ดดี และน้้าหนักเมล็ดดี 1,000 เมล็ด โดยใช๎จุดสุํมเดียวกันกับการสุํมวัดความสูงและจ้านวนต๎น
ตํอพื้นที่
- ผลผลิต ที่ความชื้น 14 เปอร์เซ็นต์ (สุํมเก็บในพื้นที่ 4x4 เมตร แปลงละ 4 จุด)
- บันทึกข๎อมูลปริมาณน้้าที่สํงในแตํละครั้ง และน้ามาค้านวณเป็นปริมาณน้้าที่สํงตํอพื้นที่ 1 ไรํ
(ลูกบาศก์เมตรตํอไรํ)
- การค้านวณคําความสามารถในการผลิตของน้้า (water productivity) (Bouman, et al., 2007)
Water productivity
(กิโลกรัมตํอลูกบาศก์เมตร)

=

น้้าหนักผลผลิต (กิโลกรัมตํอไรํ)
น้้าชลประทาน (ลูกบาศก์เมตรตํอไรํ) + น้้าฝน (ลูกบาศก์เมตรตํอไรํ)

- ข๎อมูลอุตุนิยมวิทยา ได๎แกํ ปริมาณน้้าฝน คําการระเหยของน้้า จากถาดวัดการระเหย (American
Class A Pan) จ้านวนชั่วโมงแสงแดด ความเร็วลมผิวดิน อุณหภูมิอากาศ และความชื้นสัมพัทธ์อากาศ
ผลการทดลองและวิจารณ์
ความสูงต้นที่ระยะการเจริญเติบโตต่างๆ
จากการทดสอบและถํายทอดเทคโนโลยีการจัดการน้้าในนาข๎าวอยํางประหยัดด๎วยวิธีการท้านาแบบ
เปียกสลับแห๎ง โดยเกษตรกรมีสํวนรํวม พบวํา การให๎น้าแบบเปียกสลับแห๎ง (AWD) และการให๎น้าแบบขัง
ตลอดฤดูปลูก ไมํมีผลท้าให๎ความสูงของต๎นข๎าวแตกตํางกัน (ตารางที่ 1 และ ภาพที่ 1)
ตารางที่ 1 ความสูงของต๎นข๎าว (เซนติเมตร) ที่ระยะกล๎า (อายุ 30 วัน) ระยะแตกกอสูงสุด (อายุ 55 วัน)
ระยะตั้งท๎อง (อายุ 80 วัน) และระยะเก็บเกี่ยว (อายุ 114 วัน) ในแตํละวิธีการ
วิธีการ
ขังน้้าตลอดฤดูปลูก
เปียกสลับแห๎ง

อายุ 30 วัน
18.35
17.96

ความสูง (เซนติเมตร)
อายุ 55 วัน อายุ 80 วัน
55.63
95.88
52.09
91.89

อายุ 114 วัน
123.48
120.61

5
140

ความสูง (เซนติเมตร)

120
100
80

ขังน้้าตลอดฤดูปลูก

60

เปียกสลับแห๎ง

40
20

0
ระยะกล๎า

แตกกอ

ตั้งท๎อง

เก็บเกี่ยว

ภาพที่ 1 เปรียบเทียบความสูงต๎นในแตํละวิธีการที่ระยะการเจริญเติบโตตํางๆ
จานวนต้นต่อพื้นที่ (อายุข้าว 30 และ 55 วัน)
จากตารางที่ 2 พบวํา จ้านวนต๎นตํอพื้นที่ของข๎าวในแตํละชํวงของการเจริญเติบโตทั้ง 2 วิธีการมี
จ้านวนใกล๎เคียงกัน
ตารางที่ 2 จ้านวนต๎นข๎าวตํอพื้นที่ ที่อายุข๎าว 30 และ 55 วัน ในแตํละวิธีการ
วิธีการ
ขังน้้าตลอดฤดูปลูก
เปียกสลับแห๎ง

จ้านวนต๎นตํอพื้นที่ (ต๎น/ตารางเมตร)
อายุ 30 วัน
อายุ 55 วัน
355.3
475.7
347.9
468.5

จานวนรวงต่อพื้นที่
จากตารางที่ 3 พบวํา จ้านวนรวงตํอพื้นที่ทั้ง 2 วิธีการมีคําใกล๎เคียงกัน สอดคล๎องกับจ้านวนต๎นตํอ
พื้นที่ในแตํละชํวงของการเจริญเติบโต
ตารางที่ 3 จ้านวนรวงตํอพื้นที่ของต๎นข๎าวในแตํละวิธีการ
วิธีการ
ขังน้้าตลอดฤดูปลูก
เปียกสลับแห๎ง

จ้านวนรวงตํอพื้นที่ (รวง/ตารางเมตร)
413.5
391.6
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จานวนเมล็ดต่อรวง เปอร์เซ็นต์เมล็ดดี และน้าหนักเมล็ดดี 1,000 เมล็ด
การจัดการน้้าแบบเปียกสลับแห๎งให๎องค์ประกอบผลผลิตในทุกลักษณะ ได๎แกํ จ้านวนเมล็ดตํอรวง
เปอร์เซ็นต์เมล็ดดี และน้้าหนักเมล็ดดี 1,000 เมล็ด ใกล๎เคียงกับการจัดการน้้าแบบขังน้้าตลอดฤดูปลูก (ตาราง
ที่ 4)
ตารางที่ 4 จ้านวนเมล็ดตํอรวง เปอร์เซ็นต์เมล็ดดี และน้้าหนักเมล็ดดี 1,000 เมล็ด
วิธีการ
ขังน้้าตลอดฤดูปลูก
เปียกสลับแห๎ง

จ้านวนเมล็ด เปอร์เซ็นต์เมล็ด
ตํอรวง (เมล็ด)
ดี (%)
105.26
73.59
97.72
69.85

น้้าหนักเมล็ดดี
1,000 เมล็ด (กรัม)
27.85
27.88

ปริมาณผลผลิต
จากตารางที่ 5 พบวํา การให๎น้าแบบขังน้้าตลอดฤดูปลูก ให๎ผลผลิตใกล๎เคียงไมํแตกตํางกันกับวิธีการ
ให๎น้าแบบเปียกสลับแห๎ง
ตารางที่ 5 ปริมาณผลผลิตของข๎าวในแตํละวิธีการ ที่ความชื้น 14 เปอร์เซ็นต์
วิธีการ
ขังน้้าตลอดฤดูปลูก
เปียกสลับแห๎ง

ปริมาณผลผลิต
(กิโลกรัมตํอไรํ)
765.20
752.72

ปริมาณการใช้น้าในแต่ละวิธีการ
จากตารางที่ 6 พบวํา การให๎น้าแบบขังน้้าตลอดฤดูปลูกใช๎น้าเทํากับ 801.17 มิลลิเมตร สํวนการให๎
น้้าแบบเปียกสลับแห๎งใช๎น้าเทํากับ 686.87 มิลลิเมตร สามารถลดปริมาณการใช๎น้าของข๎าวลงได๎ 14.27%
ตารางที่ 6 ปริมาณการใช๎น้า ได๎แกํ ปริมาณน้้าฝน ปริมาณน้้าชลประทาน และปริมาณน้้ารวม
ในแตํละวิธีการ
ปริมาณการใช๎น้า (มิลลิเมตร)
ประหยัดน้้า
วิธีการ
(%)
น้้าฝน
น้้าชลประทาน
รวม
ขังน้้าตลอดฤดูปลูก
595.67
205.50
801.17
เปียกสลับแห๎ง
595.67
91.20
686.87
14.27
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ค่า Water productivity
จากตารางที่ 7 พบวํา วิธีการจัดการน้้าแบบเปียกสลับแห๎ง มีคํา Water productivity เทํากับ 0.68
กิโลกรัมตํอลูกบาศก์เมตร สํวนวิธีการให๎น้าแบบขังน้้าตลอดฤดูปลูก มีคํา Water productivity เทํากับ 0.60
กิโลกรัมตํอลูกบาศก์เมตร
ตารางที่ 7 คํา Water productivity ในแตํละวิธีการ
วิธีการ
ขังน้้าตลอดฤดูปลูก
เปียกสลับแห๎ง

คํา Water productivity
(กิโลกรัมตํอลูกบาศก์เมตร)
0.60
0.68

การยอมรับของเกษตรกร
จากการถํายทอดเทคโนโลยีการจัดการน้้าในนาข๎าวอยํางประหยัดด๎วยวิธีการท้านาแบบเปียกสลับแห๎ง
ในชํวงแรกเกษตรกรในพื้นที่สํวนใหญํไมํทราบข๎อมูลดังกลําว แตํหลังจากได๎รับการถํายทอดความรู๎การจัดการ
น้้าในนาข๎าวและจากการเข๎าศึกษาดูงานภายในแปลงทดสอบ ท้าให๎เกษตรมีความสนใจและให๎การยอมรับซึ่งจะ
มีการน้าไปปรับใช๎ตํอไป
วิจารณ์ผล
จากผลการทดสอบการจั ดการน้้าในนาข๎าวอยํางประหยัด ด๎ว ยวิธีการท้านาแบบเปียกสลับแห๎ ง
เปรียบเทียบกับวิธีการปกติที่เกษตรกรนิยมปฏิบัติ (ให๎น้าขังตํอเนื่องตลอดฤดูปลูก) พบวํา การจัดการน้้า แบบ
เปียกสลับแห๎ง สามารถลดปริมาณการใช๎น้าลงได๎ 14.27 % โดยไมํมีผลกระทบตํอการเจริญเติบโตทั้งในด๎าน
ความสูง องค์ประกอบผลผลิตในทุกลักษณะ ได๎แกํ จ้านวนรวงตํอพื้นที่ จ้านวนเมล็ดตํอรวง เปอร์เซ็นต์เมล็ดดี
น้้าหนักเมล็ดดี 1,000 เมล็ด และผลผลิตของข๎าว แสดงให๎เห็นวําพื้นที่ในเขตลุํมน้้าปากพนังยังมีคุณสมบัติ
สามารถเพิ่มศักยภาพความสามารถในการผลิตของน้้า (water productivity) ส้าหรับการปลูกข๎าวได๎
สอดคล๎องกับ ลัดดาวัลย์และคณะ, 2544; ศูนย์วิจัยข๎าวสุพรรณบุรี, 2549; อาทิตย์และคณะ, 2550; นิตยา
และสุกัญญา, 2557 ได๎รายงานวํา การจัดการน้้าแบบเปียกสลับแห๎ง (Alternate wetting and drying; AWD)
เป็นเทคโนโลยีการประหยัดน้้าที่ใช๎ในการปลูกข๎าวสามารถลดปริมาณน้้าลงได๎ร๎อยละ 10-50 เมื่อเปรียบเทียบ
กับการให๎น้าแบบขังตลอดฤดูปลูก ซึ่งจะชํวยเพิ่มประสิทธิภาพการใช๎น้าในการผลิตข๎าว (นิตยา และคณะ,
2550) โดยเป็นอีกแนวทางที่สามารถน้าไปใช๎แก๎ปัญหาในสภาวะการขาดแคลนน้้า โดยเฉพาะในฤดูการท้านา
ปรังในปัจจุบันของเกษตรกรได๎
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สรุปผลการทดลอง
1. การทดสอบการจั ด การน้้ า ในนาข๎ า วอยํ า งประหยั ด ด๎ ว ยวิ ธี ก ารท้ า นาแบบเปี ย กสลั บ แห๎ ง
เปรียบเทียบกับวิธีการปกติที่เกษตรกรนิยมปฏิบัติ (ให๎น้าขังตํอเนื่องตลอดฤดูปลูก) สามารถลดปริมาณการใช๎
น้้าลงได๎ 14.27 เปอร์เซ็นต์ โดยไมํสํงผลกระทบตํอผลผลิตของข๎าว
2. การจัดการน้้าแบบเปียกสลับแห๎ง มีปริมาณการใช๎น้ารวม 686.87 มิลลิเมตร และมีคํา Water
productivity เทํ ากับ 0.68 กิโ ลกรั มตํ อลู ก บาศก์เ มตร สํ ว นการให๎ น้ าแบบขัง น้้า ตลอดฤดู ปลู ก ใช๎น้า รวม
801.17 มิลลิเมตร และมีคํา Water productivity เทํากับ 0.60 กิโลกรัมตํอลูกบาศก์เมตร
3. จากการถํายทอดเทคโนโลยี พบวํา เกษตรกรให๎การยอมรับในวิธี การท้านาแบบเปียกสลับแห๎ง
ซึ่งจะมีการน้าไปปรับ ใช๎ตํอไป และในการจัดการน้้าแบบเปียกสลับแห๎ ง ควรมีการเตรียมแปลงเป็นอยํางดี
ปรับพื้นที่ให๎สม่้าเสมอ รวมทั้งควรมีการควบคุมและก้าจัดวัชพืชเป็นอยํางดี
เอกสารอ้างอิง
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ภาพที่ 2 ถํายทอดความรู๎การจัดการน้้าในนาข๎าวกํอนและระหวํางด้าเนินการทดสอบ
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ภาพที่ 3 การเตรียมแปลงติดตั้งทํอดูระดับน้้าและตรวจเช็คระดับน้้าในแปลงนา
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ภาพที่ 4 เก็บข๎อมูลการเจริญเติบโต ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตข๎าว

