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บทคัดย่อ 
 ศึกษาการจัดการนํ้าแบบประหยัดในการปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่อินทรีย์ในฤดูนาปรัง โดยมีการจัดการนํ้า
แบบเปียกสลับแห้งและการปลูกข้าวระบบประณีต เพ่ือเปรียบเทียบการเจริญเติบโต ผลผลิต ปริมาณการใช้นํ้า 
และค่าความสามารถในการผลิตของนํ้า กับการให้นํ้าแบบแบบด้ังเดิม (ขังนํ้าตลอดอายุปลูก) ทําการศึกษาโดย
เริ่มเพาะกล้าต้ังแต่วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2558 เก็บเก่ียวผลผลิตวันท่ี 4 เมษายน 2559 ปลูก ณ แปลง
เกษตรกร (บ้านทุ่งสาน) ตําบลพรหมพิราม อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ประกอบด้วยวิธีการให้นํ้า 4 
วิธีการ ได้แก่ การให้นํ้าแบบขังนํ้าตลอดอายุปลูก เปรียบเทียบกับการให้นํ้าแบบเปียกสลับแห้ง 2 วิธี คือ การ
ให้นํ้าแบบเปียกสลับแห้งตลอดอายุปลูก และ การให้นํ้าแบบเปียกสลับแห้ง 2 ครั้ง (ระยะแตกกอและต้ังท้อง) 
และการปลูกข้าวระบบประณีต ผลการศึกษาพบว่า การให้นํ้าแบบเปียกสลับแห้งท้ัง 2 วิธีการ ไม่มีผลต่อการ
เจริญเติบโตและองค์ประกอบผลผลิตเม่ือเปรียบเทียบกับการให้น้ําแบบขังนํ้าตลอดอายุปลูก ส่วน การปลูกข้าว
ระบบประณีตมีผลทําให้ความสูงต้น จํานวนต้นต่อกอ และจํานวนรวงต่อกอลดลง แต่มีความยาวรวง จํานวน
เมล็ดต่อรวงและจํานวนเมล็ดดีต่อรวงสูงข้ึน จํานวนเมล็ดลีบลดลง เม่ือเปรียบเทียบกับอีก 3 วิธีการ ในด้าน
ผลผลิต พบว่า การให้น้ําแบบการให้น้ําแบบเปียกสลับแห้ง 2 ครั้ง (ระยะแตกกอและต้ังท้อง) ให้ผลผลิตสูงท่ีสุด 
เท่ากับ 784.46 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมาเป็นการให้นํ้าแบบขังนํ้าตลอดอายุปลูก (752.53 กิโลกรัมต่อไร่) การ
ปลูกข้าวระบบประณีต (737.49 กิโลกรัมต่อไร่) และ การให้นํ้าแบบเปียกสลับแห้งตลอดอายุปลูก (728.19 
กิโลกรัมต่อไร่) ตามลําดับ จากผลการศึกษาในครั้งน้ีแสดงให้เห็นว่าการให้นํ้าแบบเปียกสลับแห้งท้ัง 2 วิธี และ
การปลูกข้าวระบบประณีต สามารถประหยัดนํ้าได้ 8.28-10.98 เปอร์เซ็นต์ และมีค่า water productivity สูง
กว่าเม่ือเปรียบเทียบกับการให้น้ําแบบขังนํ้าตลอดอายุ 
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Abstract 
Water Saving Management on dry season organic riceberry cropping was studied.  

Alternate Wetting and Drying irrigation (AWD) and System of Rice Intensification (SRI) methods 
were selected in this study. The growth, grain yield, water usage, and water productivity 
resulting from each methods were collected and compared.  Seed were grown on November 
30, 2015 and harvesting was made on April 4, 2016.  Field experiment with four different 
methods including continuous waterlogging (WL), continuous AWD, AWD with twice drying 
soil surface at tillering and panicle initiation (2AWD), and SRI was conducted at farmer’s field 
(BannTungSan), Phromphiram district, Phitsanulok province.  Results showed that both AWD 
methods had no effect on growth and yield component compare to WL method. SRI had 
affected on growth and yield component by decreasing in plants height, number of plants 
per hill, number of panicle per hill, and number of unfilled grain per panicle but increasing in 
panicles length, number of filled grain per panicle compare with other methods.  The highest 
grain yield was 784.46 kg per rai by 2 AWD while WL, SRI and continuous AWD were 752.53, 
737.49 and 728.19 kg per rai respectively. However, results obtained showed that both AWD 
and SRI methods could reduce the water usage for rice production in dry season by 8.28-
10.98 percent. Water productivity from both AWD and SRI methods were more higher than 
WL method. 
 

Keywords: water saving management, alternate wetting and drying Irrigation, AWD,  
                system of rice intensification, SRI 
 

คํานํา (Introduction) 
    ข้าวไรซ์เบอร์รี่ท่ีปลูกในระบบเกษตรอินทรีย์กําลังเป็นท่ีนิยมของผู้บริโภคเน่ืองจากข้าวกล้องมีความ
นุ่มนวลมาก มีคุณค่าทางโภชนาการสูงและปลอดภัยจากสารพิษ พันธุ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่ได้จากการผสมข้ามพันธุ์
ระหว่างข้าวเจ้าหอมนิลกับข้าวขาวดอกมะลิ 105 สามารถปลูกได้ท้ังในฤดูนาปีและฤดูนาปรัง แต่การปลูกให้
ออกรวงในช่วงฤดูหนาวจะทําให้เมล็ดมีสีเข้มข้ึนจากการได้รับอุณหภูมิตํ่า แต่พันธุ์ข้าวน้ีไม่ต้านทานต่อโรคหลาว 
จึงควรเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ทุกรอบการปลูก (ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว, 2552) แต่ปัญหาคือเมล็ดพันธุ์มีราคาแพง 
และการปลูกข้าวในฤดูนาปรังก็ยังประสบปัญหาภัยแล้งหรือขาดแคลนนํ้าเป็นประจําทุกปี ส่งผลให้ผลผลิตได้รับ
ความเสียหาย จึงควรหาแนวทางในการผลิตท่ีประหยัดท้ังเมล็ดพันธุ์และประหยัดนํ้า ซ่ึงการให้นํ้าแบบเปียก
สลับแห้ง (Alternate Wetting and Drying Irrigation : AWD) เป็นเทคโนโลยีท่ีมีการใช้กันอย่างกว้างขวางใน
หลายประเทศ (The International Rice Research Institute., n.d.) เป็นการจัดการไม่ให้นํ้าแช่ขังในแปลง
นาอย่างต่อเน่ืองแต่ปล่อยให้มีการแห้งระยะหน่ึงในระยะการเจริญเติบโตของข้าว และสามารถช่วยประหยัดนํ้า
และไม่มีผลกระทบต่อปริมาณผลผลิต (Chapagain and Yamaji, 2011) เม่ือเปรียบเทียบกับการให้นํ้าแบบขัง
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ตลอดอายุปลูก วิธีการให้นํ้าดังกล่าวสามารถทําได้ท้ังข้าวอยู่ในระยะแตกกอและระยะสร้างรวงอ่อน (สํานัก
บริหารจัดการนํ้าและอุทกวิทยา, มปป.; Chapagain and Yamaji, 2011; Dong et al., 2012)  หรือตลอด
อายุปลูก ยกเว้นเฉพาะช่วงออกดอกเท่าน้ัน (Bouman et al., 2007; Yao et al., 2012) แต่การให้นํ้าระบบน้ี
ในหลายๆ พ้ืนท่ีก็ไม่ได้ผล เพราะข้ึนอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น พันธุ์ข้าว สภาพพ้ืนท่ีปลูก และสภาพอากาศ 
และในปัจจุบันยังมีระบบการปลูกข้าวอีกระบบหน่ึงท่ีเรียกว่าระบบประณีต (System of Rice 
Intensification; SRI) เป็นระบบการปลูกข้าวแบบต้นเด่ียวและส่งนํ้าท่ีระดับสูงกว่าผิวดิน 2-3 ซม. สลับกับการ
ปล่อยให้นํ้าแห้งจนหน้าดินเริ่มแตก (Dobermann, 2004) ซ่ึงวิธีการน้ีมีรายงานสามารถประหยัดเมล็ดพันธุ์ 
และนํ้า และยังส่งผลให้ผลผลิตเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับการให้นํ้าแบบด้ังเดิม (ไพลิน และคณะ, 2551; Ndiiri et 
al., 2013) โดยการให้นํ้าแบบเปียกสลับแห้งและระบบประณีตน้ียังไม่มีรายงานการศึกษาในข้าวไรซ์เบอร์รี่
อินทรีย์ว่ามีผลต่อผลผลิตหรือไม่ อย่างไร และสามารถประหยัดนํ้าได้หรือไม่ หรือประหยัดได้ในปริมาณเท่าไร 
ในครั้งน้ีจึงได้ทําการศึกษาการปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ท่ีปลูกด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ในฤดูนาปรัง ภายใต้สภาพ
พ้ืนท่ีและสภาพอากาศในเขตภาคเหนือตอนล่าง โดยมีวิธีการให้นํ้าแบบด้ังเดิม (นํ้าขังตลอดอายุปลูก) 
เปรียบเทียบกับการให้น้ําแบบเปียกสลับแห้ง และการปลูกข้าวระบบประณีต เพ่ือเปรียบเทียบการเจริญเติบโต 
ผลผลิต ปริมาณการใช้นํ้า และค่าความสามารถในการผลิตของนํ้า (water productivity) เพ่ือเป็นการหา
แนวทางลดปริมาณการใช้นํ้าและปริมาณเมล็ดพันธุ์ท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตของข้าวไรซ์เบอร์รี่
อินทรีย์ในฤดูนาปรัง 
 

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 จัดอยู่ในกลุ่มชุดดินท่ี 4 
มีเปอร์เซ็นต์ sand : silt : clay เท่ากับ 8.6 : 11.0 : 80.4 มีปริมาณไนโตรเจนท้ังหมด 0.125 เปอร์เซ็นต์ 
ปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์ 2.4 ppm ปริมาณโพแทสเซียมท่ีสกัดได้ 40.0 ppm  pH เท่ากับ 5.0  

มีวิธีการให้นํ้า 4 วิธีการ ได้แก่ 1) แบบด้ังเดิม (ขังนํ้าตลอดอายุปลูก)  2) แบบเปียกสลับแห้งตลอด
อายุปลูก ยกเว้นช่วงออกรวง  3) แบบเปียกสลับแห้ง 2 ครั้ง คือ ระยะแตกกอและระยะต้ังท้อง และ 4) การ
ปลูกข้าวระบบประณีต (SRI) 

แปลงศึกษาย่อยมีขนาด 10 x 22 ตารางเมตร มี 5 แปลงย่อย วิธีการท่ี 4 ปักดําโดยใช้คนปักดํา อายุ
กล้า 12 วัน และวิธีการท่ี 1-3 ใช้รถดํานา อายุกล้า 17 วัน  ระยะปลูก 30 x 20 เซนติเมตร ทุกวิธีการ 
 การดูแลรักษา การให้น้ํา มีดังน้ี แบบด้ังเดิม (ขังนํ้าตลอดอายุปลูก) จะให้น้ําท่ีระดับสูงกว่าผิวดิน  
3-5 เซนติเมตร  แบบเปียกสลับแห้ง คือ ส่งนํ้าท่ีระดับสูงกว่าผิวดิน 5 เซนติเมตร (เปียก) เม่ือระดับนํ้าลดลงตํ่า
กว่าผิวดิน 15 เซนติเมตร (แห้ง) จึงส่งนํ้าอีกครั้งท่ีระดับ 5 เซนติเมตร ในช่วงท่ีไม่ได้ให้น้ําแบบเปียกสลับแห้งจะ
ให้น้ําท่ีระดับสูงกว่าผิวดิน 5 เซนติเมตร  และ SRI ส่งนํ้าท่ีระดับสูงกว่าผิวดิน 2-3 เซนติเมตร สลับกับการ
ปล่อยให้หน้าดินแห้งจนเริ่มแตก ต้ังแต่อายุข้าว 35-85 วัน หรือต้ังแต่ระยะกล้าถึงระยะก่อนออกรวง (ระดับนํ้า
ในแปลงนาสามารถดูได้ท่ี ภาพท่ี 1) การใส่ปุ๋ย ใส่ปุ๋ยคอก (ข้ีหมู) อัตรา 2 ตันต่อไร่ ก่อนเตรียมแปลง (ทําเทือก) 
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หว่านแหน-แดง อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ หลังปักดํา 1 สัปดาห์ ฉีดพ่นนํ้าหมักชีวภาพ (ทุกวันศุกร์) และฉีดพ่น
ฮอร์โมนไข่ 2 ครั้ง ในช่วงข้าวต้ังท้อง การกําจัดวัชพืช ใช้วิธีถอนและใช้ Rotary weeder การป้องกันและกําจัด
ศัตรูพืช ใช้สารสะเดา นํ้าส้มควันไม้ (ฉีดพ่นทุกวันศุกร์) เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า และเชื้อราบิวเวอร์เรีย (ฉีดพ่นใน
วันจันทร์ ทุก 2 สัปดาห์) 

การเก็บข้อมูล วัดความสูงต้น 4 ครั้ง ท่ีอายุ 35  55  80 และ 115 วัน นับจํานวนต้นต่อกอ นับ
จํานวนรวงต่อกอ วัดความยาวรวง นํ้าหนักเมล็ดดี 1,000 เมล็ด นํ้าหนักผลผลิตท่ีความชื้น 14 เปอร์เซ็นต์ 
ปริมาณการใช้น้ําท้ังหมด ข้อมูลภูมิอากาศระหว่างทําการศึกษา และค่า water productivity 

 

 
 

 

ผลการศึกษา (Result) 
ความสูงต้นท่ีระยะการเจริญเติบโตต่างๆ 

 ความสูงของต้นข้าวท่ีระยะต้ังตัวใกล้เคียงกัน แต่เม่ือเข้าสู่ระยะแตกกอเป็นต้นไปจะเห็นว่า SRI มี
ความสูงน้อยท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับวิธีการอ่ืนซ่ึงมีความสูงใกล้เคียงกัน และท่ีระยะเก็บเก่ียว SRI มีความสูง
ต้นเพียง 99.85 เซนติเมตร (ตารางท่ี 1) 
จํานวนต้นต่อกอ  
 จํานวนต้นต่อกอต้ังแต่เริ่มต้นการศึกษาและท่ีอายุ 80 วัน ของการให้นํ้าแบบขังนํ้าตลอดอายุปลูกและ
แบบเปียกสลับแห้งท้ัง 2 วิธีการ ไม่แตกต่างกัน แต่ SRI ซ่ึงเริ่มต้นปักดําด้วยกล้าข้าวเพียงต้นเดียวพบว่าท่ีอายุ 
80 วัน สามารถแตกกอได้ต้นข้าวถึง 16.93 ต้น ซ่ึงมีอัตราการแตกกอสูงกว่าอีก 3 วิธีการ แต่จํานวนการแตก
กอรวมก็ยังตํ่ากว่าอีก 3 วิธีการ (ตารางท่ี 1)  
จํานวนรวงต่อกอ 
 การให้นํ้าแบบขังนํ้าตลอดอายุปลูก AWD ตลอดอายุปลูก และ AWD 2 ครั้ง (ระยะแตกกอและต้ัง
ท้อง) มีจํานวนรวงต่อกอใกล้เคียงกันมาก เท่ากับ 20.40  20.41 และ 20.40 รวง แต่ SRI มีจํานวนรวงต่อกอ
ตํ่าท่ีสุด ซ่ึงมีเพียง 15.1 รวงเท่าน้ัน (ตารางท่ี 2) 
ความยาวรวง 
 จากผลการศึกษาจะเห็นว่าการให้น้ําแบบขังนํ้าตลอดอายุปลูก และเปียกสลับแห้งท้ัง 2 วิธีการ มีความ
ยาวรวงใกล้เคียงกัน แต่ SRI มีความยาวรวงสูงกว่าท้ัง 3 วิธีการ ซ่ึงมีค่าเท่ากับ 23.24 เซนติเมตร (ตารางท่ี 2) 
ปริมาณผลผลิต 
 วิธีการให้นํ้าแบบ AWD 2 ครั้ง (ระยะแตกกอและต้ังท้อง) มีประมาณผลผลิตสูงท่ีสุด เท่ากับ 784.46 
กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมาเป็นการให้นํ้าแบบขังนํ้าตลอดอายุปลูก (752.53 กิโลกรัมต่อไร่) SRI (737.49 กิโลกรัม
ต่อไร่) และ AWD ตลอดอายุปลูก (728.19 กิโลกรัมต่อไร่) ตามลําดับ (ตารางท่ี 2) 
 

 

water productivity (กก./ลบ.ม.)      = นํ้าหนักผลผลิต (กก./ไร่) 
นํ้าชลประทาน (ลบ.ม./ไร่) + นํ้าฝน (ลบ.ม./ไร่) 
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ปริมาณการใช้น้ําในแต่ละวิธีการ 

 การให้นํ้าแบบ AWD ตลอดอายุปลูก ปริมาณการใช้นํ้ารวมน้อยท่ีสุด เท่ากับ 638.45 มิลลิเมตร 
รองลงมาเป็น AWD 2 ครั้ง (ระยะแตกกอและต้ังท้อง) SRI  และการให้นํ้าแบบขังนํ้าตลอดอายุปลูก ปริมาณ
การใช้นํ้าเท่ากับ 654.64  657.87 และ 717.24 มิลลิเมตร ตามลําดับ ทําให้การให้นํ้าแบบ AWD ตลอดอายุ
ปลูก สามารถประหยัดนํ้าได้สูงสุด เท่ากับ 10.98 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาเป็น AWD 2 ครั้ง (ระยะแตกกอและต้ัง
ท้อง) (8.73 เปอร์เซ็นต์) และ SRI (8.28 เปอร์เซ็นต์) เม่ือเปรียบเทียบกับการให้นํ้าแบบขังนํ้าตลอดอายุปลูก 
(ตารางท่ี 3) 
ค่า Water productivity  

 เม่ือนําปริมาณผลผลิต (ตารางท่ี 2) และปริมาณการใช้นํ้ารวม (ตารางท่ี 3) มาคํานวณค่า water 
productivity พบว่า วิธีการให้นํ้าแบบ AWD 2 ครั้ง (ระยะแตกกอและต้ังท้อง) มีค่า water productivity สูง
ท่ีสุด เท่ากับ 0.75 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร รองลงมาเป็น AWD ตลอดอายุปลูก (0.71 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์
เมตร) SRI (0.70 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) และการให้นํ้าแบบขังตลอดอายุ (0.66 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 
ตามลําดับ (ตารางท่ี 3) 
  

ตารางท่ี 1  แสดงข้อมูลการเจริญเติบโตของแต่ละวิธีการ 

 
ตารางท่ี 2  แสดงข้อมูลองค์ประกอบผลผลิต และปริมาณผลผลิตข้าว (ท่ีความชื้น 14 เปอร์เซ็นต์) ของแต่ละ   

 วิธีการ 

 

วิธีการ 
ความสูง (เซนติเมตร) จํานวน

ต้น/กอ ต้ังตัว แตกกอ ต้ังท้อง ออกรวง 
ด้ังเดิม (ขังนํ้าตลอดอายุปลูก) 33.32 60.13 83.70 109.92 28.27 
AWD ตลอดอายุปลูก 32.70 57.29 82.46 108.53 28.93 
AWD 2 ครั้ง (ระยะแตกกอและระยะต้ังท้อง) 32.85 57.57 80.63 109.47 29.23 
SRI 32.37 55.60 74.91 99.85 16.93 

วิธีการ 
จํานวน
รวง/กอ 

ความยาว
รวง (ซม.) 

นํ้าหนักเมล็ดดี 
1,000 เมล็ด 

(กรัม) 

ปริมาณผลผลิต 
(กก./ไร่) 

ด้ังเดิม (ขังนํ้าตลอดอายุปลูก) 20.40 21.96 22.40 752.53 
AWD ตลอดอายุปลูก 20.41 22.00 22.88 728.19 
AWD 2 ครั้ง (ระยะแตกกอและระยะต้ังท้อง) 20.40 22.25 21.62 784.46 
SRI 15.10 23.24 22.22 737.49 
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ตารางท่ี 3  แสดงการเปรียบเทียบปริมาณการใช้น้ํา และค่า water productivity (WP) ในแต่ละวิธีการ 

วิธีการ 
ปริมาณการใช้น้ํา (มม.) ปริมาณการ

ใช้น้ํารวม 
(ลบ.ม./ไร่) 

ประหยัด
นํ้า (%) 

WP 
(กก./ลบ.ม.) 

ชลประ 
ทาน 

ฝน+ชล 
ประทาน 

ด้ังเดิม (ขังนํ้าตลอดอายุปลูก) 643.74 717.24 1147.58 - 0.66 
AWD ตลอดอายุปลูก 564.95 638.45 1021.52 10.98 0.71 
AWD 2 ครั้ง (ระยะแตกกอและระยะตั้งท้อง) 581.14 654.64 1047.42 8.73 0.75 
SRI 584.37 657.87 1052.59 8.28 0.70 

 

หมายเหตุ  ในการศึกษาครั้งน้ี มีปริมาณนํ้าฝน 73.50 มิลลิเมตร 
 

วิจารณ์ผลการศึกษา (Discussion) 
 จากผลการศึกษาจะเห็นว่าท้ังด้านการเจริญเติบโตและองค์ประกอบผลผลิต เช่น ความสูงต้น จํานวน
ต้นต่อกอ จํานวนรวงต่อกอ ความยาวรวง จํานวนเมล็ดดี จํานวนเมล็ดลีบ รวมท้ังปริมาณผลผลิต ของวิธีการให้
นํ้าแบบขังนํ้าตลอดอายุปลูกและการให้นํ้าแบบเปียกสลับแห้งท้ัง 2 วิธีการ มีค่าใกล้เคียงกัน แสดงว่าการให้นํ้า
แบบเปียกสลับแห้งไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตและปริมาณผลผลิตของข้าวไรซ์เบอร์รี่ท่ีปลูกในฤดูนาปรังใน
ระบบเกษตรอินทรีย์ และสามารถประหยัดนํ้าได้ 8.28-10.98 เปอร์เซ็นต์ ส่วนวิธีการท่ีมีการปลูกข้าวระบบ
ประณีต (SRI) จะพบว่า มีความสูงต้น จํานวนต้นต่อกอ และจํานวนรวงต่อกอ ตํ่ากว่าวิธีการอ่ืน แต่จะเห็นว่า
วิธีการน้ีเกือบทุกต้นท่ีแตกกอออกมาจะให้รวง โดยมีจํานวนต้นต่อกอเฉลี่ยเท่ากับ 16.93 ต้น และมีจํานวนรวง
ต่อกอ เท่ากับ 15.10 รวง (ตารางท่ี 1 และ 2) และวิธีการน้ีก็ยังสามารถประหยัดนํ้าได้ 8.28 เปอร์เซ็นต์ 
(ตารางท่ี 3) และยังประหยัดเมล็ดพันธุ์ลงได้อีกด้วย  
 การศึกษาครั้งน้ีมีเพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาลเข้าทําลายในระยะก่อนเก็บเก่ียวเพียง 6 วัน และเข้าทําลาย
เร็วมากจึงจําเป็นต้องทําการเก็บเก่ียวเร็วกว่ากําหนด 4 วัน ซ่ึงเพลี้ยกระโดสีนํ้าตาลน้ีดูดนํ้าเลี้ยงของต้นข้าวทํา
ให้ต้นข้าวแห้งตาย เมล็ดลีบ ส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตทําให้ผลผลิตลดลงกว่าท่ีควรจะเป็น โดยเฉพาะ
วิธีการท่ีให้น้ําแบบเปียกสลับแห้งตลอดอายุปลูก มีเพลี้ยเข้าทําลายมากกว่าวิธีการอ่ืน รองลงมาเป็นวิธีการท่ีให้
นํ้าแบบขังนํ้าตลอดอายุปลูก ส่วนวิธีการท่ีให้นํ้าแบบเปียกสลับแห้ง 2 ครั้ง (ระยะแตกกอและต้ังท้อง) มีเพลี้ย
กระโดดสีน้ําตาลเข้าทําลายเล็กน้อย และ วิธี SRI ยังไม่โดนเพลี้ยกระโดดเข้าทําลาย ในการศึกษาครั้งน้ีผลผลิต
ของวิธีการให้น้ําแบบขังนํ้าตลอดอายุปลูก และ AWD ตลอดอายุปลูก อาจน้อยกว่าความเป็นจริงได้  
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สรุปผล (Conclusion) 
1. การให้น้ําแบบเปียกสลับแห้งตลอดอายุปลูก และเปียกสลับแห้ง 2 ครั้ง (ระยะแตกกอและต้ังท้อง) 

ไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตและองค์ประกอบผลผลิต แต่การให้นํ้าแบบเปียกสลับแห้งตลอดอายุปลูกให้ผลผลิต
ลดลง 3.23 เปอร์เซ็นต์ และวิธีการให้นํ้าแบบเปียกสลับแห้ง 2 ครั้ง (ระยะแตกกอและต้ังท้อง) ให้ผลผลิต
เพ่ิมข้ึน 4.24 เปอร์เซ็นต์ เม่ือเปรียบเทียบกับการให้น้ําแบบขังนํ้าตลอดอายุปลูก  

2. การปลูกข้าวระบบประณีต (SRI) มีความสูงต้น จํานวนต้นต่อกอ จํานวนรวงต่อกอ ตํ่ากว่าวิธีการ
อ่ืน แต่มีความยาวรวงจํานวนเมล็ดต่อรวงและจํานวนเมล็ดดีต่อรวงสูงข้ึน และมีจํานวนเมล็ดลีบต่อรวงลดลง 
ส่งผลให้มีปริมาณผลผลิตตํ่ากว่าวิธีการให้นํ้าแบบเปียกสลับแห้ง 2 ครั้ง (ระยะแตกกอและต้ังท้อง) และการให้
นํ้าแบบขังนํ้าตลอดอายุปลูก แต่มีปริมาณผลผลิตสูงกว่าการให้น้ําแบบเปียกสลับแห้งตลอดอายุปลูก 

3. การให้นํ้าแบบปียกสลับแห้งท้ัง 2 วิธี และการปลูกข้าวระบบประณีต (SRI) สามารถประหยัดนํ้า
ได้ 8.28 - 10.98 เปอร์เซ็นต์ และมีค่า water productivity สูงกว่าเม่ือเปรียบเทียบกับการให้นํ้าแบบขังนํ้า
ตลอดอายุปลูก  
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ภาพท่ี 1 แสดงระดับนํ้าในแปลง และปริมาณนํ้าฝนท่ีตก ท่ีอายุข้าว 35-110 วัน 
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       ขังตลอดอายุปลูก      AWD ตลอดอายุปลูก 
 

        
   AWD 2 ครั้ง (ระยะแตกกอและระยะตั้งท้อง)                  SRI 

ภาพท่ี 2 ต้นข้าวท่ีอายุ 116 วัน ในแต่ละวิธีการ 
 
 

          
     แปลงระบบประณีต (SRI)                                   แปลง AWD 

ภาพท่ี 3 ลักษณะการแห้งของหน้าดินหลังปล่อยให้ดินแห้ง 

 



     ใช้คนดํากล้าต้นเดียว 

           วัดความสูงต้น
 

       ต้นข้าวถูกเพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาลเข้าทําลาย
 

 

         ฉีดพ่นนํ้าหมักชีวภาพ เช้ือราบิวเวอร์เรียและไตรโคเดอร์ม่า
              เพ่ือบํารุงต้นและป้องกันเช้ือโรคและแมลงศัตรูพืช

 

          
ใช้คนดํากล้าต้นเดียว (SRI)         ใช้รถดํานา วิธีการท่ี 

 

          
วัดความสูงต้น     เก็บเก่ียวต้นตัวอย่างและ

         
ต้นข้าวถูกเพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาลเข้าทําลาย          ขึงตาข่ายป้องกันนก และล้อมแปลง

        
เช้ือราบิวเวอร์เรียและไตรโคเดอร์ม่า    ใช้ Rotary weedder กําจัดวัชพืชในแปลง

ป้องกันเช้ือโรคและแมลงศัตรูพืช  

ภาพท่ี 4 การปฏิบัติงานในแปลง 
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ใช้รถดํานา วิธีการท่ี 1-3   

 
ต้นตัวอย่างและผลผลิต     

 
และล้อมแปลงป้องกันหนู 

 
กําจัดวัชพืชในแปลง 


