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บทคัดย่อ 
 การศึกษาผลของการจัดการนํ้าแบบเปียกสลับแห้งในแต่ละช่วงการเจริญเติบโต เพ่ือเปรียบเทียบการ
เจริญเติบโต ผลผลิต ปริมาณการใช้นํ้า และค่าความสามารถในการผลิตของนํ้า กับการให้นํ้าแบบขังนํ้าตลอด
อายุปลูกของข้าวพันธุ์พิษณุโลก 2 ในฤดูนาปรัง ร่วมกับการใส่ปุ๋ยเคมีแบบสั่งตัด ปักดําวันท่ี 17 ธันวาคม 2558 
อายุกล้า 17 วัน และเก็บเก่ียววันท่ี 30 มีนาคม 2559 ทําการศึกษา ณ แปลงเกษตรกร (บ้านทุ่งสาน) ตําบล
พรหมพิราม อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ประกอบด้วยวิธีการให้นํ้า 5 วิธีการ ได้แก่ การให้นํ้าแบบขัง
นํ้าตลอดอายุปลูก เปรียบเทียบกับการให้น้ําแบบเปียกสลับแห้งตามช่วงระยะการเจริญเติบโต 4 วิธี คือ การให้
นํ้าแบบเปียกสลับแห้งช่วงการเจริญเติบโตทางลําต้น การให้นํ้าแบบเปียกสลับแห้งช่วงการเจริญเติบโตทางการ
สืบพันธุ์  การให้น้ําแบบเปียกสลับแห้งตลอดอายุปลูก และ การให้นํ้าแบบเปียกสลับแห้ง 2 ครั้ง (ระยะแตกกอ
และระยะต้ังท้อง) ผลการศึกษาพบว่า ด้านการเจริญเติบโตมีความแตกต่างกัน การให้นํ้าแบบเปียกสลับแห้ง 2 
ครั้ง (ระยะแตกกอและระยะต้ังท้อง) มีผลทําให้ความสูงและจํานวนต้นต่อกอเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย แต่การให้นํ้าแบบ
เปียกสลับแห้งอีก 3 วิธี มีผลทําให้ความสูงต้นและจํานวนต้นต่อกอลดลงเล็กน้อยเม่ือเปรียบเทียบกับการให้นํ้า
แบบขังนํ้าตลอดอายุปลูก และการให้นํ้าแบบเปียกสลับแห้งยังส่งผลให้ความยาวรวงและจํานวนเมล็ดต่อรวง
ลดลง แต่ให้จํานวนรวงต่อกอเพ่ิมข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับการให้นํ้าแบบขังนํ้าตลอดอายุปลูก ในด้านผลผลิต 
พบว่า การให้นํ้าแบบเปียกสลับแห้ง 2 ครั้ง (ระยะแตกกอและระยะต้ังท้อง) ให้ผลผลิตสูงท่ีสุด (1,106.14 
กิโลกรัมต่อไร่) และการให้นํ้าแบบเปียกสลับแห้งท้ัง 4 วิธี น้ัน สามารถลดปริมาณการใช้นํ้าลงได้ 14.93-27.20 
เปอร์เซ็นต์ โดยการให้นํ้าแบบเปียกสลับแห้งตลอดอายุปลูก สามารถประหยัดนํ้าได้สูงท่ีสุด เท่ากับ 27.20 
เปอร์เซ็นต์ (ปริมาณการใช้น้ํารวม 509.25 มิลลิเมตร) และมีค่าความสามารถในการผลิตของนํ้าสูงท่ีสุด เท่ากับ 
1.28 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เม่ือเปรียบเทียบกับการให้นํ้าแบบขังนํ้าตลอดอายุปลูก ซ่ึงใช้นํ้ารวมเท่ากับ 
699.56 มิลลิเมตร และมีค่าความสามารถในการผลิตของนํ้าเท่ากับ 0.95 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
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Abstract 
 A study on effect of Alternate Wetting and Drying irrigation (AWD) methods compare 
to continuous waterlogging (conventional method) using the Site Specific Nutrient 
Management (SSNM) on growth, grain yield, water usage and water productivity of 
Phitsanulok 2 variety was implemented. Seeds grown on November 30, 2015 were 
transplanted on December 17, 2015 and harvested on March 30, 2016 at farmer’s field 
(BannTungSan), Phromphiram district, Phitsanulok province.  Field experiment comprised of 
five water supply methods including continuous waterlogging (WL), AWD at vegetative 
growth, AWD at reproductive growth, continuous AWD, and twices drying soil surface at 
tillering and panicle initiation stage (2 AWD). The results showed plant height and number of 
plant per hill slightly increased with 2 AWD.  On the other hand, plant height and number of 
plant per hill were slightly decreased with the other three AWD methods compare with WL.  
All AWD methods not only reduced panicle length and number of grain per panicle but also 
increased number of panicle per hill.  The highest grain yield (1,106.14 kg per rai) was found 
in 2 AWD. All of AWD methods could reduce water usage for rice production in dry season by 
14.93-27.20 percent. The continuous AWD showed the lowest water usage by 27.20 percent 
(total water for rice production was 509.25 mm.) and had the highest of water productivity 
(1.28 kg per m3).  Meanwhile, water usage for WL was 699.56 mm. and water productivity was 
0.95 kg per m3. 
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คํานํา (Introduction) 
    นํ้าเป็นปัจจัยท่ีสําคัญในการปลูกข้าว  การทํานาของเกษตรกรจะให้นํ้าแบบขังนํ้าตลอดอายุปลูก ทํา
ให้มีปริมาณการใช้นํ้าท่ีสูงมาก ในหลายปีท่ีผ่านมามักเกิดปัญหาการขาดแคลนนํ้าหรือนํ้าไม่เพียงพอกับความ
ต้องการโดยเฉพาะฤดูนาปรัง การให้นํ้าแบบเปียกสลับแห้ง (Alternate Wetting and Drying Irrigation : 
AWD) เป็นเทคโนโลยีท่ีมีการใช้กันอย่างกว้างขวางในหลายประเทศ (The International Rice Research 
Institute., n.d.) เป็นการจัดการนํ้าแบบไม่ต้องให้นํ้าแช่ขังตลอด แต่ปล่อยให้มีการแห้งระยะหน่ึง ในระยะการ
เจริญเติบโตของข้าว (Chapagain and Yamaji, 2011) ซ่ึงวิธีการน้ีสามารถประหยัดนํ้าได้และส่งผลให้ค่า 
water productivity สูงข้ึน (Chapagain and Yamaji, 2011; Yao et al., 2012; Ye et al., 2013) และไม่
ส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิต (Vries et al., 2010; Yao et al., 2012; Ye et al., 2013) เม่ือเปรียบเทียบ
กับการให้น้ําแบบขังนํ้าตลอดอายุปลูก วิธีการให้นํ้าดังกล่าวข้างต้นสามารถทําได้ท้ังข้าวอยู่ในระยะแตกกอและ
ระยะสร้างรวงอ่อน (สํานักบริหารจัดการนํ้าและอุทกวิทยา, มปป.; Chapagain and Yamaji, 2011; Dong et 
al., 2012)  หรือตลอดอายุปลูก ยกเว้นเฉพาะช่วงออกดอกเท่าน้ัน (Bouman et al., 2007; Yao et al., 
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2012) โดยการปลูกข้าวน้ันมีหลายปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับปริมาณผลผลิตและปริมาณการใช้นํ้า เช่น พันธุ์ข้าว 
ระยะการเจริญเติบโต คุณสมบัติของดิน การเตรียมดินในแปลงปลูก และสภาพภูมิอากาศ (ทัศนีย์, 2550) ซ่ึงใน
ปัจจุบันน้ีพันธุ์ข้าวท่ีเกษตรกรใช้ปลูกในประเทศไทยเป็นพันธุ์ท่ีได้รับการพัฒนาและคัดเลือกมาจากสภาพแปลง
ท่ีมีการให้น้ําแบบขังนํ้าตลอดอายุปลูกซ่ึงข้าวแต่ละสายพันธุ์อาจตอบสนองต่อการให้น้ําแบบแบบเปียกสลับแห้ง
ท่ีแตกต่างกัน ในการวิจัยครั้งน้ีจึงได้ทําการศึกษาการให้นํ้าแบบเปียกสลับแห้งในแต่ละระยะการเจริญเติบโต
ของข้าวและการให้นํ้าแบบเปียกสลับแห้งตลอดอายุปลูก เปรียบเทียบกับการให้นํ้าแบบขังนํ้าตลอดอายุปลูก 
โดยใช้ข้าวพันธุ์พิษณุโลก 2 ปลูกในฤดูนาปรัง ท่ีมีการใช้ปุ๋ยเคมีแบบการจัดการธาตุอาหารเฉพาะพ้ืนท่ีตามค่า
การวิเคราะห์ดิน (ปุ๋ยสั่งตัด) เพ่ือเปรียบเทียบปริมาณการใช้นํ้า การเจริญเติบโต ผลผลิต และค่า water 
productivity และเป็นการหาแนวทางการให้นํ้าแก่ข้าวในฤดูนาปรังท่ีสามารถประหยัดนํ้าและไม่ส่งผลกระทบ
ต่อการเจริญเติบโตและปริมาณผลผลิต และให้ค่า water productivity สูง 

 

อุปกรณ์และวิธีการ (Materails and Method) 
ดําเนินการศึกษาท่ีแปลงนาเกษตรกร (บ้านทุ่งสาน) ตําบลพรหมพิราม อําเภอพรหมพิราม จังหวัด

พิษณุโลก ต้ังอยู่ท่ีเส้นรุ้ง (latitude) 17° 03' 05" เหนือ เส้นแวง (longitude) 100° 13'  29"  ตะวันออก และ
สูงกว่าระดับนํ้าทะเลปานกลาง +23 เมตร  ลักษณะดินเป็นดินเหนียว ชุดดินพิมาย มีเปอร์เซ็นต์ sand : silt : 
clay เท่ากับ 8.6 : 11.0 : 80.4 มีปริมาณไนโตรเจนท้ังหมด 0.125 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป็น
ประโยชน์ 2.4 ppm ปริมาณโพแทสเซียมท่ีสกัดได้ 40.0 ppm  pH เท่ากับ 5.0 ใช้ข้าวพันธุ์พิษณุโลก 2 ปักดํา
โดยใช้รถดํานา อายุกล้า 17 วัน ระยะระหว่างแถว 30 เซนติเมตร ระยะระหว่างต้นประมาณ 20 เซนติเมตร 
แปลงศึกษาย่อยมีขนาด 10 x 22 ตารางเมตร มี 5 แปลงย่อย โดยมีวิธีการให้น้ํา 5 วิธีการ ได้แก่ 

วิธีการท่ี 1  ขังนํ้าตลอดอายุปลูก ท่ีระดับสูงกว่าผิวดิน 5 เซนติเมตร (แบบเกษตรกร) 
วิธีการท่ี 2  แบบเปียกสลับแห้งช่วงการเจริญเติบโตทางลําต้น 
วิธีการท่ี 3  แบบเปียกสลับแห้งช่วงการเจริญเติบโตทางการสืบพันธุ์ 
วิธีการท่ี 4  แบบเปียกสลับแห้งตลอดอายุปลูก ยกเว้นช่วงออกรวง 
วิธีการท่ี 5  แบบเปียกสลับแห้ง 2 ครั้ง คือ ระยะแตกกอและระยะต้ังท้อง  
หมายเหตุ การให้น้ําแบบเปียกสลับแห้ง คือ ส่งนํ้าท่ีระดับสูงกว่าผิวดิน 5 เซนติเมตร (เปียก) 

เม่ือระดับนํ้าลดลงตํ่ากว่าผิวดิน 10 -15 เซนติเมตร (แห้ง) จึงส่งนํ้าครั้งต่อไป ท่ีระดับ 5 เซนติเมตร เช่นเดิม 
 การดูแลรักษา การใส่ปุ๋ย จากผลการวิเคราะห์ดิน ซ่ึงมี N (ปานกลาง) P (ตํ่ามาก) และ K (ตํ่า) นําไป
คํานวณปริมาณปุ๋ยท่ีจะใส่ในแปลง โดยใช้โปรแกรมคําแนะนําธาตุอาหารสําหรับนาข้าว (SimRice 2000) รุ่น 
1.0.10 ซ่ึงได้คําแนะนําการใส่ปุ๋ย คือ ใส่ปุ๋ย 2 ครั้ง แบ่งเป็น ปุ๋ยรองพ้ืน ใช้ปุ๋ยสูตร 18-46-0 อัตรา 9 กิโลกรัม
ต่อไร่ + ปุ๋ยสูตร 0-0-60 อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ (ใส่ N เกินไป 0.6 กิโลกรัมต่อไร่ เน่ืองจากมีข้อจํากัดจากแม่
ปุ๋ย) (ในการศึกษาครั้งน้ีใส่หลังปักดํากล้า 7 วัน) และครั้งท่ี 2 ใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 อัตรา 3 กิโลกรัมต่อไร่ (ใน
การศึกษาครั้งน้ีใส่ท่ีอายุข้าว 56 วัน (วิธีการท่ี 1-4) และท่ีอายุข้าว 57 วัน (วิธีการท่ี 5)) การกําจัดวัชพืช หลัง
ปักดํา 3 วัน หว่าน 2,4 D butyl ester + butachlor อัตรา 4 กิโลกรัมต่อไร่ การกําจัดศัตรูพืช ฉีดพ่นสารเคมี
ป้องกันและกําจัดเชื้อรา แมลงบ่ัว และหนอน จํานวน 6 ครั้ง ท่ีอายุข้าว 18, 36, 46, 59, 79 และ 92 วัน 
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การเก็บข้อมูล วัดความสูงต้น 4 ครั้ง ท่ีอายุ 35  55  80 และ 115 วัน นับจํานวนต้นต่อกอ 2 ครั้ง ท่ี
อายุ 21 และ 80 วัน นับจํานวนรวงต่อกอ วัดความยาวรวง นํ้าหนักเมล็ดดี 1,000 เมล็ด จํานวนเมล็ดดีและ
เมล็ดลีบต่อรวง นํ้าหนักผลผลิตท่ีความชื้น 14% ปริมาณการใช้น้ําท้ังหมด ข้อมูลภูมิอากาศระหว่างทําการ 
ศึกษา และคํานวณค่า water productivity 

 
 
 

 

ผลการศึกษา (Result) 

ความสูงต้นท่ีระยะการเจริญเติบโตต่างๆ 

 จากผลการศึกษาจะเห็นว่าการให้นํ้าแบบเปียกสลับแห้ง (AWD) มีส่งผลให้ความสูงของต้นข้าวลดลง
เล็กน้อย ในวิธีการให้นํ้าแบบ AWD ช่วงการเจริญเติบโตทางลําต้น AWD ช่วงการเจริญเติบโตทางการสืบพันธุ์ 
และ AWD ตลอดอายุปลูก (ตารางท่ี 1) 
จํานวนต้นต่อกอ 
 การให้นํ้าแบบ AWD ในช่วงการเจริญเติบโตทางลําต้น และ AWD ช่วงการเจริญเติบโตทางการ
สืบพันธุ์ส่งผลทําให้จํานวนต้นต้อกอของข้าวลดลงเล็กน้อย เท่ากับ 34.90 และ 34.00 ต้นต่อกอ ตามลําดับ 
และการให้น้ําแบบ AWD ตลอดอายุปลูก และ AWD 2 ครั้ง (ระยะแตกกอและระยะต้ังท้อง) มีผลให้จํานวนต้น
ต่อกอเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย เท่ากับ 35.93 และ 36.93 ต้นต่อกอ ตามลําดับ เม่ือเปรียบเทียบกับการขังนํ้าตลอดอายุ
ปลูก ซ่ึงเท่ากับ 35.53 ต้นต่อกอ (ตารางท่ี 2) 
จํานวนรวงต่อกอ 
 การให้น้ําแบบเปียกสลับแห้งมีผลทําให้จํานวนรวงต่อกอเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย โดย AWD 2 ครั้ง (ระยะแตก
กอและระยะต้ังท้อง) มีค่าสูงท่ีสุด เท่ากับ 28.40 รวงต่อกอ รองลงมาเป็น AWD ตลอดอายุปลูก AWD ช่วงการ
เจริญเติบโตทางการสืบพันธุ์ AWD ช่วงการเจริญเติบโตทางลําต้น เท่ากับ 28.10  27.17  และ 25.17 รวงต่อ
กอ ตามลําดับ  เม่ือเปรียบเทียบกับการให้น้ําแบบขังนํ้าตลอดอายุปลูก (24.57 รวงต่อกอ) (ตารางท่ี 2) 
ความยาวรวง 

การให้นํ้าแบบขังนํ้าตลอดอายุปลูกมีความยาวรวงสูงท่ีสุด เท่ากับ 23.93 เซนติเมตร รองลงมาเป็น 
AWD 2 ครั้ง (ระยะแตกกอและระยะต้ังท้อง) AWD ตลอดอายุปลูก  AWD ช่วงการเจริญเติบโตทางการ
สืบพันธุ์  AWD ช่วงการเจริญเติบโตทางลําต้น เท่ากับ 23.38  22.98  22.77 และ 22.68 เซนติเมตร 
ตามลําดับ (ตารางท่ี 2) 
น้ําหนักเมล็ดดี 1,000 เมล็ด 
 การให้นํ้าแบบ AWD ตลอดอายุปลูก มีนํ้าหนักเมล็ดดี 1,000 เมล็ด สูงท่ีสุด เท่ากับ 31.40 กรัม 
รองลงมาเป็น AWD ช่วงการเจริญเติบโตทางการสืบพันธุ์  AWD 2 ครั้ง (ระยะแตกกอและระยะต้ังท้อง)  ขังนํ้า
ตลอดอายุปลูก  และ AWD ช่วงการเจริญเติบโตทางลําต้น เท่ากับ 30.76  30.76  30.52 และ 29.45 กรัม 
ตามลําดับ (ตารางท่ี 2) 

Water productivity (กก./ลบ.ม.)      = นํ้าหนักผลผลิต (กก./ไร่) 
นํ้าชลประทาน (ลบ.ม./ไร่) + นํ้าฝน (ลบ.ม./ไร่) 
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จํานวนเมล็ดดีต่อรวง และจํานวนเมล็ดลีบต่อรวง 
การให้น้ําแบบเปียกสลับแห้งมีผลทําให้จํานวนเมล็ดดีต่อรวงลดลง และจํานวนเมล็ดลีบต่อรวงเพ่ิมข้ึน

เล็กน้อย เม่ือเทียบกับการให้น้ําแบบขังนํ้าตลอดอายุปลูก (ตารางท่ี 2) 
ปริมาณผลผลิต 
 การให้นํ้าแบบ AWD 2 ครั้ง (ระยะแตกกอและระยะต้ังท้อง) ให้ผลผลิตสูงท่ีสุด เท่ากับ 1,106.14  
กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมาเป็นการให้นํ้าแบบขังนํ้าตลอดอายุปลูก  AWD ตลอดอายุปลูก AWD ช่วงการ
เจริญเติบโตทางการสืบพันธุ์ และ AWD ช่วงการเจริญเติบโตทางลําต้น มีค่าเท่ากับ 1,058.58  1,044.37  
972.29  และ 925.92 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลําดับ เม่ือนําผลผลิตของการให้นํ้าแบบเปียกสลับแห้งเปรียบเทียบ
กับการให้นํ้าแบบขังนํ้าตลอดอายุปลูก พบว่า การให้นํ้าแบบ AWD 2 ครั้ง (ระยะแตกกอและระยะต้ังท้อง) 
ส่งผลให้เปอร์เซ็นต์ผลผลิตเพ่ิมข้ึน 4.49 เปอร์เซ็นต์ แต่การให้นํ้าแบบเปียกสลับแห้งอีก 3 วิธีการ ได้แก่ AWD 
ช่วงการเจริญเติบโตทางลําต้น AWD ช่วงการเจริญเติบโตทางการสืบพันธุ์ และ AWD ตลอดอายุปลูก ส่งผลให้
ผลผลิตลดลง 12.54  8.15 และ 1.34 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ (ตารางท่ี 3) 
ปริมาณการใช้น้ําในแต่ละวิธีการ  
 การให้น้ําแบบเปียกสลับแห้งสามารถลดปริมาณการใช้นํ้าของข้าวลงได้ 14.93-27.20 เปอร์เซ็นต์ โดย 
AWD ตลอดอายุปลูกใช้ปริมาณนํ้ารวมน้อยท่ีสุด เท่ากับ 509.25 มิลลิเมตร ลดลง 27.2เปอร์เซ็นต์ เม่ือ
เปรียบเทียบกับการให้นํ้าแบบขังนํ้าตลอดอายุปลูก รองลงมาเป็น AWD ช่วงการเจริญเติบโตทางการสืบพันธุ์  
AWD 2 ครั้ง (ระยะแตกกอและระยะต้ังท้อง) และ AWD ช่วงการเจริญเติบโตทางลําต้น ใช้ปริมาณนํ้ารวม
เท่ากับ 561.06  566.19  และ 595.11 มิลลิเมตร ตามลําดับ และสามารถประหยัดนํ้าได้ 19.80  19.06  และ 
14.93 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ เม่ือเปรียบเทียบกับการให้นํ้าแบบขังนํ้าตลอดอายุปลูกท่ีใช้ปริมาณนํ้าเท่ากับ 
699.56 มิลลิเมตร (ตารางท่ี 3) 
ค่า Water productivity 
 เม่ือนําปริมาณผลผลิตและปริมาณการใช้นํ้ารวม มาคํานวณค่า  Water productivity จะเห็นว่า 
AWD ตลอดอายุปลูก มีค่า Water productivity สูงท่ีสุด เท่ากับ 1.28 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร รองลงมา
เป็น AWD 2 ครั้ง (ระยะแตกกอและระยะต้ังท้อง) (1.22 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) AWD ช่วงการเจริญเติบโต
ทางการสืบพันธุ์ (1.08 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) AWD ช่วงการเจริญเติบโตทางลําต้น (0.97 กิโลกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร) และขังนํ้าตลอดอายุปลูก (0.95 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ตามลําดับ (ตารางท่ี 3) 
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ตารางท่ี 1  ความสูงของต้นข้าวท่ีระยะการเจริญเติบโตต่างๆ ของต้นข้าวในแต่ละวิธีการ   

วิธีการ 
ความสูง (เซนตเิมตร) 

ตั้งตัว แตกกอ ตั้งท้อง เก็บเก่ียว 
ขังนํ้าตลอดอายุปลูก 26.32 47.04 61.86 92.06 
AWD ช่วงการเจริญเติบโตทางลําต้น 26.34 42.16 57.69 88.12 
AWD ช่วงการเจริญเติบโตทางการสืบพันธ์ุ 26.27 47.47 58.28 88.29 
AWD ตลอดอายุปลูก 27.56 45.12 60.20 91.49 
AWD 2 ครั้ง (ระยะแตกกอและระยะตั้งท้อง) 28.65 48.93 62.94 93.86 

 
 ตารางท่ี 2  แสดงข้อมูลการเจริญเติบโต และองค์ประกอบผลผลิตของแต่ละวิธีการ   

 
ตารางท่ี 3  ปริมาณผลผลิต (ท่ีความชื้น 14 เปอร์เซ็นต์) ปริมาณการใช้น้ํา และค่า water productivity (WP)  
              ในแต่ละวิธีการ 

 

หมายเหตุ  ในการศึกษาครั้งน้ี มีปริมาณนํ้าฝน 73.50 มิลลิเมตร 
      a ผลผลิตเพ่ิมข้ึนติดลบ หมายถึง % ผลผลิตข้าวลดลงเม่ือเทียบกับผลผลิตท่ีได้จากการให้น้ําแบบขัง
นํ้าตลอดอายุปลูก 

วิธีการ 
จํานวน
ต้น/กอ 
(ต้น) 

จํานวน
รวง/กอ 
(รวง) 

ความ
ยาวรวง 
(ซม.) 

นน.เมลด็ดี 
1,000 เมลด็ 

(กรัม) 

จํานวนเมลด็
ดี/รวง 
(เมล็ด) 

จํานวนเมลด็
ลีบ/รวง 
(เมล็ด) 

ขังนํ้าตลอดอายุปลูก 35.53 24.57 23.93 30.52 66.54 29.51 
AWD ช่วงการเจริญเติบโตทางลําต้น 34.90 25.17 22.68 29.45 57.61 33.38 
AWD ช่วงการเจริญเติบโตทางการสืบพันธ์ุ 34.00 27.17 22.77 30.76 56.32 31.35 
AWD ตลอดอายุปลูก 35.93 28.10 22.98 31.40 59.43 33.93 
AWD 2 ครั้ง (ระยะแตกกอและระยะต้ังท้อง) 36.93 28.40 23.38 30.76 59.15 36.11 

วิธีการ 
ปริมาณ
ผลผลติ 
(กก./ไร่) 

ผลผลติ 
เพ่ิมข้ึน 

(%) 

ปริมาณการใช้นํ้า 
(มม.) 

ปริมาณ
การใช้นํ้า
รวม (ลบ.
ม./ไร่) 

ประ 
หยัด
นํ้า 
(%) 

ค่า WP 
(กก./
ลบ.ม.) 

ชลประ

ทาน 
ฝน+ชล 
ประทาน 

ขังนํ้าตลอดอายุปลูก 1,058.58 - 626.06 699.56 1119.30 - 0.95 
AWD ช่วงการเจริญเติบโตทางลําต้น 925.92 -12.54 a 521.61 595.11 952.18 14.93 0.97 
AWD ช่วงการเจริญเติบโตทางการสืบพันธ์ุ 972.29 -8.15 a 487.56 561.06 897.70 19.80 1.08 
AWD ตลอดอายุปลูก 1,044.37 -1.34 a 435.75 509.25 814.80 27.20 1.28 
AWD 2 ครั้ง (ระยะแตกกอและระยะต้ังท้อง) 1,106.14 4.49 492.69 566.19 905.90 19.06 1.22 
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วิจารณ์ผลการศึกษา (Discussion) 

จากการศึกษาน้ีจะเห็นว่าการให้นํ้าแบบเปียกสลับแห้ง ได้แก่  AWD ช่วงการเจริญเติบโตทางลําต้น 
AWD ช่วงการเจริญเติบโตทางการสืบพันธุ์ และ AWD ตลอดอายุปลูก มีผลให้ความสูงลดลงเม่ือเปรียบเทียบ
กับการให้นํ้าแบบขังนํ้าตลอดอายุปลูก (ตารางท่ี 1) ซ่ึงสอดคล้องกับงานทดลองของศุภธิดา และคณะ (มปป.) 
ท่ีรายงานว่าการให้นํ้าแบบเปียกสลับแห้งมีผลให้ความสูงต้นลดลงอาจเป็นผลมาจากสภาพของการท่ีมีนํ้าขัง
ไนโตรเจนจะอยู่ในรูปของ NH4

+ และถูกดูดซับอยู่ท่ีอนุภาคของแร่ดินเหนียว (clay mineral) เน่ืองจากแร่ดิน
เหนียวน้ีมีพ้ืนท่ีผิวเป็นประจุลบ ส่งผลให้ต้นข้าวสามารถนํา NH4

+ ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
และธาตุอาหารท่ีละลายอยู่ในนํ้าสามารถเคลื่อนท่ีไปยังรากข้าวและทําให้ข้าวดูดไปใช้ได้ดี (ทัศนีย์, 2550) แต่
ความสูงของต้นท่ีลดลงก็มีประโยชน์สําหรับการปลูกข้าวในช่วงท่ีมีพายุลมแรงเพราะลดการหักล้มของต้นข้าวได้ 
แต่จากผลการศึกษาจะเห็นว่าการให้นํ้าแบบ AWD 2 ครั้ง (ระยะแตกกอและระยะต้ังท้อง) มีความสูงต้น 
จํานวนต้นต่อกอและจํานวนรวงต่อกอสูงท่ีสุด และส่งผลให้ผลผลิตสูงท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับวิธีการอ่ืน อาจ
เกิดจากมีฝนตกลงมาช่วงอายุข้าว 56-58 วัน ในขณะท่ีวิธีการ AWD 2 ครั้ง (ระยะแตกกอและระยะต้ังท้อง) ยัง
อยู่ในช่วงการงดส่งนํ้า ทําให้เม่ือฝนตกระดับนํ้าในแปลงนาจึงอยู่เพียงแค่ท่ีระดับ 2.00 เซนติเมตร ในขณะท่ี
ระดับนํ้าในแปลงของวิธีการอ่ืน ได้แก่ ขังนํ้าตลอดอายุปลูก AWD ช่วงการเจริญเติบโตทางลําต้น AWD ช่วง
การเจริญเติบโตทางการสืบพันธุ์ และ AWD ตลอดอายุปลูก อยู่ท่ี 7.80 7.50  6.00 และ 8.00 เซนติเมตร 
ตามลําดับ (ภาพท่ี 1) เม่ือฝนตกติดต่อกัน 3 วัน ประกอบกับอุณหภูมิอากาศช่วงน้ันลดตํ่าลงเหลือเพียง 10.0-
10.8°C ส่งผลให้ต้นข้าวในทุกวิธีการ ซ่ึงมีระดับนํ้าในแปลงนาสูงเกิดการชะงักการเจริญเติบโต ยกเว้น AWD 2 
ครั้ง (ระยะแตกกอและระยะต้ังท้อง) มีระดับนํ้าตํ่า โดยสังเกตจากอาการสีของใบซ่ึงเหลืองข้ึนมากกว่าแปลงท่ี
ให้นํ้าแบบ AWD 2 ครั้ง (ระยะแตกกอและระยะต้ังท้อง) และจากผลการศึกษา พบว่า จํานวนเมล็ดลีบในทุก
วิธีการค่อนข้างสูง อยู่ระหว่าง 29.51-36.11 เมล็ดต่อรวง (ตารางท่ี 2) อาจเกิดจากช่วงเวลาท่ีข้าวต้ังท้องและ
ออกรวงอยู่ระหว่างปลายเดือนมกราคมถึงต้นเดือนมีนาคมมีอุณหภูมิอากาศลดลงตํ่ากว่า 15°C ถึง 2 รอบ คือ 
รอบท่ี 1 วันท่ี 25-28 ม.ค. 59 (10.0-14.5°C) และรอบท่ี 2 วันท่ี 7-13 ก.พ. 59 (7.8-14.1°C) และช่วงสัปดาห์
ท่ีข้าวออกรวงอุณหภูมิอากาศลดลงอยู่ระหว่าง 15.0-20.3°C ซ่ึงอุณหภูมิมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของข้าว
และการให้ผลผลิต ซ่ึงอุณหภูมิท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตจะอยู่ระหว่าง 25-33°C ถ้า
อุณหภูมิท่ีตํ่าเกินไปหรือสูงเกินไป (ตํ่ากว่า 15°C หรือ สูงกว่า 35°C) จะมีผลต่อการงอกของเมล็ด การยืดของ
ใบ การแตกกอ การสร้างดอกอ่อน การผสมเกสร เป็นต้น เช่น อุณหภูมิท่ีสูงเกินไปและตํ่าเกินไปช่วงท่ีมีการ
ออกดอกจะทําให้ดอกข้าวเป็นหมัน ซ่ึงจะส่งผลทําให้ได้ผลผลิตตํ่ากว่าปกติ เป็นต้น (คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
ม.สงขลานครินทร์, มปป.; กรมส่งเสริมการเกษตร, มปป.) ซ่ึงถ้าอุณหภูมิของอากาศระหว่างการศึกษาสูงกว่าน้ี
อาจทําให้ข้าวเกิดการผสมติดเพ่ิมข้ึนส่งผลให้ผลผลิตข้าวท่ีได้จากการศึกษาครั้งน้ีเพ่ิมสูงข้ึนอีก 

เม่ือพิจารณาในด้านผลผลิต พบว่า การให้นํ้าแบบ AWD 2 ครั้ง (ระยะแตกกอและระยะต้ังท้อง) มี
ปริมาณผลผลิตสูงท่ีสุด และมีเปอร์เซ็นต์ผลผลิตเพ่ิมข้ึน 4.49 เปอร์เซ็นต์ แต่การให้นํ้าแบบเปียกสลับแห้งอีก 3 
วิธีการ ได้แก่ AWD ช่วงการเจริญเติบโตทางลําต้น  AWD ช่วงการเจริญเติบโตทางการสืบพันธุ์ และ AWD 
ตลอดอายุปลูก ส่งผลให้ผลผลิตลดลง 1.34-12.54 เปอร์เซ็นต์ เม่ือเปรียบเทียบกับการให้นํ้าแบบขังนํ้าตลอด
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อายุปลูก แต่การให้นํ้าแบบเปียกสลับแห้งสามารถลดปริมาณการใช้นํ้าลงได้ 14.93-27.20 เปอร์เซ็นต์ เม่ือ
เปรียบเทียบกับการให้น้ําแบบขังนํ้าตลอดอายุปลูก ซ่ึงสอดคล้องกับหลายงานทดลองรายงานว่าการให้นํ้าแบบ
เปียกสลับแห้งอาจส่งผลให้ผลผลิตเพ่ิมข้ึนหรือลดลงได้ข้ึนอยู่กับปัจจัยการผลิตอ่ืนๆ ด้วย เช่น พันธุ์ คุณสมบัติ
ของดิน เป็นต้น (Vries et al., 2010; Chapagain and Yamaji, 2011; Dong et al., 2012) จากการศึกษา
ครั้งน้ีจะเห็นว่าวิธีการให้นํ้าแบบเปียกสลับแห้งท้ัง 4 วิธีการเป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีสามารถนําไปใช้แก้ปัญหา
การขาดแคลนนํ้าในปัจจุบันของเกษตรกรได้โดยอาจข้ึนอยู่กับสถานการณ์นํ้าได้ เช่น การให้นํ้าแบบ AWD 2 
ครั้ง (ระยะแตกกอและระยะต้ังท้อง) ส่งผลให้ผลผลิตเพ่ิมข้ึน 4.49 เปอร์เซ็นต์ แต่ประหยัดนํ้าได้เพียง 19.06 
เปอร์เซ็นต์ ส่วนการให้นํ้าแบบ AWD ตลอดอายุปลูก สามารถประหยัดนํ้าได้ถึง 27.20 เปอร์เซ็นต์ แต่ส่งผลให้
ผลผลิตลดลง 1.34 เปอร์เซ็นต์ 

ในการศึกษาครั้งน้ีเป็นการศึกษาการให้นํ้าแบบเปียกสลับแห้งร่วมกับการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 
(ปุ๋ยสั่งตัด) รวมแล้วใส่ปุ๋ยเพียง 22 กิโลกรัมต่อไร่ ซ่ึงน้อยกว่าของเกษตรกรในปัจจุบันมากหรือเม่ือเปรียบเทียบ
กับคําแนะนําของกรมการข้าว 45-55 กิโลกรัมต่อไร่ (ใส่ปุ๋ยโดยไม่มีการวิเคราะห์ดิน) (กรมการข้าว, มปป.) 

 

สรุปผล (Conclusion) 

 1. การให้นํ้าแบบเปียกสลับแห้งเฉพาะช่วงการเจริญเติบโตทางลําต้น, ช่วงการเจริญเติบโตทางการ
สืบพันธุ์ และตลอดอายุปลูก มีผลทําให้ความสูงต้นลดลงเล็กน้อย และการให้นํ้าแบบเปียกสลับแห้งทุกวิธีการมี
ผลทําให้ความยาวรวงลดลงเล็กน้อย จํานวนเมล็ดต่อรวงลดลง เปอร์เซ็นต์เมล็ดลีบต่อรวงเพ่ิมข้ึน จํานวนรวงต่อ
กอเพ่ิมข้ึน เม่ือเปรียบเทียบกับการให้นํ้าแบบขังนํ้าตลอดอายุปลูก 

 2. การให้นํ้าแบบเปียกสลับแห้งส่งผลให้ผลผลิตลดลง 1.34-12.54 เปอร์เซ็นต์ ยกเว้น AWD 2 ครั้ง 
(ระยะแตกกอและระยะต้ังท้อง) ส่งผลให้ผลผลิตเพ่ิมข้ึน 4.49 เปอร์เซ็นต์ (1,106.14 กิโลกรัมต่อไร่) เม่ือ
เปรียบเทียบกับการให้น้ําแบบขังนํ้าตลอดอายุปลูก (1,058.58 กิโลกรัมต่อไร่) 
 3. การให้นํ้าแบบเปียกสลับแห้งสามารถลดปริมาณการใช้นํ้าลงได้ 14.93-27.20  (ข้ึนอยู่กับวิธีการ) 
โดย AWD ตลอดอายุปลูกสามารถประหยัดนํ้าได้สูงท่ีสุด 27.20 เปอร์เซ็นต์ (ใช้นํ้ารวม 509.25 มิลลิเมตร) 
ส่งผลให้มีค่า Water productivity สูงท่ีสุด เท่ากับ 1.28 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เม่ือเปรียบเทียบกับการให้
นํ้าแบบขังนํ้าตลอดอายุปลูก ซ่ึงใช้นํ้ารวม 699.56 มิลลิเมตร และมีค่า Water productivity เท่ากับ 0.95 
กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
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ภาพท่ี 1 แสดงระดับนํ้าในแปลง (เซนติเมตร) และปริมาณนํ้าฝนท่ีตก (มิลลิเมตร) ท่ีอายุข้าว 35-110 วัน 

 

 
    ขังตลอดอายุปลูก       AWD ช่วงการเจริญเติบโตทางลําต้น   AWD ช่วงการเจริญเติบโตทางการสบืพันธ์ุ 

 
AWD ตลอดอายุปลูก  AWD 2 ครั้ง (ระยะแตกกอและระยะตั้งท้อง) 

 

ภาพท่ี 2 การออกรวงของข้าวแต่ละวิธีการ (ก่อนเก็บเก่ียว 1 สัปดาห์) 
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วางท่อวัดระดับนํ้า     การแตกของหน้าดินเมื่องดส่งนํ้า 

 

      
ใช้ระบบท่อส่งนํ้า ขึงตาข่ายกันนก    เก็บเก่ียวผลผลิต 
        และล้อมแปลงกันหนู   

 

ภาพท่ี 3 ภาพรวมแปลงและการปฏิบัติงาน 
 


