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The Efficiency of Water Use Management for Irrigated Rice Production
บทนํา
พื ้นที่ราบภาคกลางตอนล่าง และที่ราบหุบเขาด้ านตะวันตก เป็ นแหล่งปลูกข้ าวใหญ่ของ
ประเทศไทย มีที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นเขตนิเวศเกษตรที่ 3 และ 4 ประกอบด้ วย 19 จังหวัด ได้ แก่ จังหวัดนครสวรรค์
อุทยั ธานี ลพบุรี สระบุรี ชัยนาท นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรี อยุธยา สิงห์บรุ ี
สุพรรณบุรี อ่างทอง กาญจนบุรี เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม มีพื ้นที่
ทังหมด
้
43.6 ล้ านไร่ เป็ นพื ้นที่ถือครองทําการเกษตร 21.3 ล้ านไร่ และจากสภาพพื ้นที่ภาคกลาง
ตอนล่างเป็ นพื ้นที่ลมุ่ ดินเหนียวเก็บกักนํ ้าได้ ดี และเป็ นพื ้นที่ทบั ถมของตะกอนดินที่ถกู พัดพามาในฤดูฝนทํา
ให้ ดนิ ในบริเวณนี ้มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้ วยธาตุอาหารพืช ประกอบกับภาคกลางมีสภาพแวดล้ อมทาง
การเกษตรเหมาะสม มีปริ มาณฝนและการกระจายตัวของฝนค่อนข้ างดี จึงเป็ นพื ้นที่มีศกั ยภาพสูงในการ
ผลิตพืช โดยเฉพาะข้ าว ซึง่ เป็ นพืชที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ นอกจากคนไทยจะใช้ ข้าวเป็ นพืชอาหาร
หลักแล้ ว ข้ าวไทยยังเป็ นสินค้ าเกษตรที่ชาวโลกมีความต้ องการ และเป็ นสินค้ าส่งออกที่ทํารายได้ ให้ แก่
ประเทศไทยเป็ นจํานวนมากมายมหาศาลเป็ นเวลาหลายสิบปี ติดต่อกัน (สํานักวิจยั และพัฒนาการเกษตร
เขตที่ 5, 2544)
ระบบชลประทานเป็ นปั จจัยขันพื
้ ้นฐานสําคัญของการผลิต การพัฒนาระบบโครงการ
ชลประทานในเขตพื ้นที่ราบตอนล่างของภาคกลาง และภาคตะวันตก ได้ เริ่มดําเนินการมาตังแต่
้ รัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั รัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และสําเร็จเรี ยบร้ อยสมบูรณ์ เมื่อประมาณ
30 ปี ที่ผา่ นมา ผลจากการดําเนินการทําให้ พื ้นที่ราบภาคกลางตอนล่าง และที่ราบด้ านตะวันตกเป็ นพื ้นที่รับ
นํ ้าของโครงการชลประทานขนาดใหญ่ 2 โครงการ คือ โครงการเจ้ าพระยาใหญ่ และโครงการชลประทาน
แม่กลองใหญ่ นอกจากนันยั
้ งเป็ นพื ้นที่รับนํ ้าของโครงการชลประทานขนาดกลาง และขนาดเล็ก ครอบคลุม
พื ้นที่ทําการเกษตรในเขตภาคกลาง 13.0 ล้ านไร่ ซึง่ จากผลการดําเนินการดังกล่าวภายใต้ สภาวะแวดล้ อม
ที่เหมาะสมสําหรับการผลิตข้ าว ทําให้ พื ้นที่นี ้เป็ นเขตพื ้นที่ทํานาดี เกษตรกรสามารถผลิตข้ าวสูว่ งจรตลาดได้
ตลอดปี นอกจากการเกษตรปลูกพืชและเลี ้ยงสัตว์ ที่จําเป็ นต้ องใช้ นํ ้าเป็ นจํานวนมากแล้ ว นํ ้ายังมี
ความสําคัญเป็ นวัตถุดบิ ในการอุตสาหกรรม การประปา การผลิตพลังงานไฟฟ้า รวมทังการนํ
้
าไปใช้ ไล่
นํ ้าเค็มที่ลกุ ลํ ้าเข้ ามาในฤดูแล้ ง ปั จจุบนั จากความเสื่อมโทรมของทรัพยากรและสิง่ แวดล้ อม ทําให้ สภาพทาง
ธรรมชาติเกิดความไม่สมดุลย์ ระบบนิเวศและสิง่ แวดล้ อมเกิดการเปลี่ยนแปลงมีปัญหาขาดแคลนนํ ้าในบาง
พื ้นที่ และในเวลาเดียวกันกลับเกิดปั ญหาอุทกภัยในบางพื ้นที่ ซึง่ ก่อให้ เกิดความเดือดร้ อนแก่เกษตรกร เกิด
ความเสียหายต่อผลผลิต ดังนัน้ การจัดการทรัพยากรนํ ้าให้ เกิดประโยชน์สงู สุด ผู้ใช้ นํ ้าทุกคนต้ องมีความ
สํานึกตระหนักและใช้ นํ ้าที่มีอยูค่ อ่ นข้ างจํากัดให้ เกิดประสิทธิภาพ และได้ รับผลตอบแทนคุ้มค่ามากที่สดุ
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ปราโมทย์ (2545) อ้ างกระแสพระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ฯ ที่ทรงพระราชทาน
แก่ นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ข้ าราชการ และประชาชนทุกหมูเ่ หล่า ที่มาเข้ าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวาย
พระพรในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสติ าลัย สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2536 เกี่ยวกับ
เรื่ องนํ ้า ความตอนหนึง่ ว่า “เคยพูดมาหลายปี แล้ ว ในวิธีท่จี ะปฏิบตั เิ พื่อที่จะให้ มีทรัพยากรนํา้ ที่
พอเพียงเหมาะสม คําว่ า พอเพียง ก็หมายความว่ าให้ มีพอในการบริโภค ในการใช้ นํา้ ในด้ านการ
บริโภคในบ้ าน ทัง้ ในการใช้ เพื่อการเกษตร อุตสาหกรรม ก็ต้องมีพอ ถ้ ามีไม่ พอ ทุกสิ่งทุกอย่ างก็
จะชะงักลง แล้ วทุกสิ่งทุกอย่ างที่เราภูมิใจว่ า ประเทศเราก้ าวหน้ าเจริญก็จะชะงัก ไม่ มีทางที่จะมี
ความเจริญ ถ้ าไม่ มีนาํ ้ ” จากกระแสพระราชดํารัสที่อญ
ั เชิญมานี ้ ทรงวางนํ ้าหนักไปที่เรื่ องนํ ้าเป็ นสําคัญ
เนื่องจากทรงทราบถึงปั ญหาความเดือดร้ อนของประชาชนส่วนใหญ่ที่ประกอบอาชีพการเกษตร ที่มกั จะ
ขาดแคลนนํ ้าเพาะปลูกพืชโดยเฉพาะในฤดูแล้ ง ซึง่ เป็ นปั ญหาที่เกิดขึ ้นซํ ้าซาก และการแก้ ไขก็เป็ นเพียงการ
แก้ ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้ าเป็ นประจําทุกปี และแม้ วา่ ในบางพื ้นที่ที่ประสบปั ญหาการขาดแคลนนํ ้า จะอยู่
ในเขตส่งนํ ้าชลประทาน โดยเฉพาะพื ้นที่ปลูกข้ าวที่มีความต้ องการนํ ้ามากกว่าพืชชนิดอื่น ๆ
ในการจัดการนํ ้าเพื่อปลูกข้ าวนาชลประทาน เกษตรกรมีความคุ้นเคยที่จะรักษาระดับนํ ้าในนา
ประมาณ 10-15 เซนติเมตรตลอดฤดูปลูก ซึง่ การรักษาระดับนํ ้าในนามากขนาดนี ้ เกษตรกรจะต้ องมีนํ ้าใช้
ทํานาประมาณ 1,500-2,000 ลูกบาศก์เมตร/ไร่/ฤดูปลูก และปริ มาณนํ ้าที่สญ
ู เสียไปก็เกิดขึ ้นทังจากการที
้
่
ข้ าวนําไปใช้ ในขบวนการสร้ างและสะสมนํ ้าหนักแห้ ง และสูญหายไปเนื่องจากการระเหยจากผิวดิน ผิวนํ ้า
ซึมลงลึก และซึมด้ านข้ าง และมีผ้ ทู ี่ประเมินการสูญเสียนํ ้าไปในทางที่ไม่เกิดประโยชน์ประมาณ 50
เปอร์ เซ็นต์ ของปริ มาณการใช้ นํ ้าของข้ าวทังหมดต่
้
อฤดูปลูก (ธวัชชัย, 2526) ดังนัน้ ความรู้ในด้ านการ
จัดการนํ ้าใช้ ในนาข้ าวชลประทานให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และลดปริมาณการสูญเสียนํ ้าในส่วนที่ไม่เกิด
ประโยชน์ ก็จะช่วยให้ เกษตรกรเกิดความรู้สกึ ตระหนักต่อปั ญหาการขาดแคลนนํ ้าในการปลูกข้ าวที่อาจ
เกิดขึ ้น โดยเฉพาะในฤดูนาปรัง และ/หรื อ มีความประสงค์ต้องการสงวนทรัพยากรนํ ้าเพื่อนําไปใช้ ใน
กิจกรรมอื่น ๆ ภายในไร่นาของตนเองต่อไป ซึง่ ในเอกสารวิชาการฉบับนี ้จะได้ กล่าวถึงความสําคัญของ
ทรัพยากรนํ ้า ที่มีตอ่ การผลิตข้ าว วิธีการจัดการนํ ้าอย่างมีประสิทธิภาพในนาข้ าว รวมทังแนวทางต่
้
าง ๆ ใน
การจัดการนํ ้าอย่างประหยัดเพื่อการผลิตข้ าว ซึง่ ข้ อมูลส่วนใหญ่เป็ นผลงานวิจยั ที่ได้ รวบรวมจาก
ผลการวิจยั ด้ านการจัดการนํ ้าชลประทานอย่างมีประสิทธิภาพในสภาพนาดินเหนียวภาคกลางที่ดําเนินงาน
โดยส่วนราชการที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ สามารถนําข้ อมูลรายละเอียดที่มีในเอกสารวิชาการฉบับนี ้ ไปใช้ ประโยชน์
สําหรับการปฏิบตั งิ านหรื อแนะนําเกษตรกรได้ เป็ นอย่างดีตอ่ ไป และผู้เขียนหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่า เอกสาร
วิชาการ เรื่องการจัดการนํา้ อย่ างมีประสิทธิภาพในการผลิตข้ าวนาชลประทาน จะเป็ นประโยชน์ตอ่
ผู้อา่ นทุกท่าน ทังนั
้ กวิจยั นักส่งเสริม และผู้ที่มีความสนใจโดยทัว่ ไป
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บทที่ 1
ทรัพยากรนํา้ และการพัฒนาระบบชลประทานภาคกลาง
1.1. ทรัพยากรนํา้ ในประเทศไทย
นํ ้าเป็ นทรัพยากรที่สําคัญของมวลมนุษยชาติในทุก ๆ ด้ าน ทังด้
้ านการอุปโภค บริ โภค ผลิต
พลังงานไฟฟ้า การคมนาคม การเกษตรกรรม การอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่น ๆ ปั จจุบนั ประชากรเพิ่มขึ ้น
ทําให้ ทรัพยากรนํ ้าไม่เพียงพอต่อความต้ องการของมนุษย์ ดังนัน้ จึงมีความจําเป็ นที่จะต้ องเร่งรี บหาแนว
ทางการพัฒนาแหล่งนํ ้า เพื่อสงวนรักษาทรัพยากรนํ ้า ที่เริ่มจะมีปัญหาขาดแคลนให้ อยูใ่ นระดับที่เพียงพอ
สําหรับกิจกรรมต่าง ๆ ในการดํารงชีพของมนุษย์ตามที่กล่าวมาแล้ ว
แหล่งของทรัพยากรนํ ้าในประเทศไทย มาจาก 2 แหล่ง คือ แหล่งทรัพยากรนํ ้าผิวดิน และแหล่ง
ทรัพยากรนํ ้าบาดาล สําหรับแหล่งทรัพยากรนํ ้าผิวดินได้ รับจากนํ ้าฝน จากรายงานปริมาณนํ ้าฝนที่สรุป
ในปี พ.ศ.2540 พบว่าแต่ละปี ประเทศไทยมีฝนตกเฉลีย่ 1,400 มิลลิเมตร หรื อ 761,000 ล้ านลูกบาศก์เมตร
ส่วนหนึง่ สูญเสียไปโดยการไหลซึมและระเหย นํ ้าฝนส่วนนี ้บางส่วนที่ไหลซึมลงดินเป็ นประโยชน์ตอ่ พื ้นที่
ปลูกพืชที่อาศัยนํ ้าฝน และส่วนที่เหลือจากการสูญเสียดังกล่าวจะไหลลงสูแ่ ม่นํ ้าลําธาร แล้ วไหลลงสูท่ ะเล
ในที่สดุ ซึง่ เรี ยกว่า “นํ ้าท่า” ปริ มาณนํ ้าฝนหรื อนํ ้าท่าที่เหลือจากการสูญเสียเพียง 26 เปอร์ เซ็นต์ของนํ ้าฝน
ทังหมดนํ
้
้าท่าจํานวนนี ้มีมากพอที่จะนําไปใช้ ประโยชน์ในทุก ๆ ด้ าน แต่ในความเป็ นจริงนํ ้าท่าดังกล่าว
ไหลออกสูท่ ะเล ทําให้ มีปัญหาว่าปริ มาณนํ ้าที่ถกู เก็บกักไว้ ในแหล่งนํ ้าตามธรรมชาติผิวดินมีไม่เพียงพอ
สําหรับการเกษตรกรรมในฤดูแล้ ง มนุษย์จงึ ได้ ใช้ ความพยายามที่จะเก็บกักปริมาณนํ ้าฝนส่วนนี ้ไว้ ให้ มาก
ที่สดุ เท่าที่จะมากได้ และให้ ไหลออกสูท่ ะเลน้ อยที่สดุ โดยการสร้ างแหล่งเก็บกักนํ ้า บางส่วนที่อาจสูญเสีย
ไปไว้ ใช้ ในกิจกรรมต่าง ๆ เป็ นแหล่งทรัพยากรนํ ้าผิวดินเพิ่มขึ ้น แบ่งเป็ น 2 แหล่งใหญ่
 แหล่ งทรัพยากรนํา้ ธรรมชาติผิวดิน ได้ แก่ แม่นํ ้าลําคลอง หนองบึงต่าง ๆ ประเทศไทยมี
แม่นํ ้าลําคลอง หนองบึงขนาดใหญ่ 10,309 แห่ง มีพื ้นที่ 1.67 ล้ านไร่ แบ่งเป็ นแม่นํ ้า 86 สาย มี
พื ้นที่ผิวนํ ้า 0.86 ล้ านไร่ ส่วนพื ้นที่หนองบึงทัว่ ประเทศมี 10,223 แห่ง มีพื ้นที่ผวิ นํ ้า 0.81 ล้ านไร่
 แหล่ งทรัพยากรนํา้ ที่ได้ จากการเก็บกัก โดยการสร้ างเขื่อน อ่างเก็บนํ ้า และสระนํ ้าในไร่นา
ไพฑูรย์ (2534) รายงานว่า เขื่อนและอ่างเก็บนํ ้าทัว่ ประเทศ เก็บกักนํ ้าไว้ ได้ ในปี ที่มีปริ มาณฝน
ปกติ 40,000 ล้ านลูกบาศก์เมตร หรื อ 20 เปอร์ เซ็นต์ของนํ ้าในปี ที่ฝนปกติ นํ ้าท่าที่เขื่อน อ่าง
เก็บนํ ้า เก็บกักไว้ ได้ เรี ยกว่า “นํ ้าต้ นทุน” และจากรายงานสรุปสถานการณ์ธรรมชาติ สภาพฝน
และนํ ้าท่า ของกองแผนงานและโครงการพิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ั้
เมื่อปี พ.ศ.2540 รายงานว่า ภาคเหนือมีเขื่อนและอ่างเก็บนํ ้าใหญ่ 5 แห่ง มีความจุทงหมดของ
อ่างเก็บนํ ้า 23,612 ล้ านลูกบาศก์เมตร และมีความจุนํ ้าใช้ งานได้ 10,922 ล้ านลูกบาศก์เมตร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเขื่อนและอ่างเก็บนํ ้า 10 แห่ง มีความจุของอ่างเก็บนํ ้า 7,144 ล้ าน
ลูกบาศก์เมตร และมีความจุนํ ้าใช้ งานได้ 4,002 ล้ านลูกบาศก์เมตร และภาคกลางมีเขื่อนและ
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อ่างเก็บนํ ้า 11 แห่ง มีความจุทงหมดของอ่
ั้
างเก็บนํ ้า 28,543 ล้ านลูกบาศก์เมตร และมีความจุ
นํ ้าใช้ งานได้ 14,655 ล้ านลูกบาศก์เมตร ภาคใต้ มีเขื่อนและอ่างเก็บนํ ้า 2 แห่ง มีความจุทงหมด
ั้
ของอ่างเก็บนํ ้า 7,043 ล้ านลูกบาศก์เมตร และมีความจุนํ ้าใช้ งานได้ 5,380 ล้ านลูกบาศก์เมตร
นอกจากนี ้ยังมีแหล่งทรัพยากรนํ ้าที่เก็บกักไว้ โดยการสร้ างอ่างเก็บนํ ้าขนาดกลาง ขนาดเล็ก
และสระเก็บนํ ้าในไร่นา กระจายอยูท่ วั่ ประเทศ
ในด้ านแหล่งทรัพยากรนํ ้าบาดาล ได้ มีหน่วยงานทังภาครั
้
ฐและเอกชนขุดเจาะนํ ้าบาดาลขึ ้นมาใช้
ในกิจการอุปโภค บริ โภค และถ้ าบ่อบาดาลใดที่มีความสามารถสูบนํ ้าขึ ้นมาใช้ ได้ เกินกว่า 150 แกลลอนต่อ
นาที แสดงว่า บ่อบาดาลนันมี
้ ศกั ยภาพในการนํานํ ้าขึ ้นมาใช้ เพื่อการเกษตร จากรายงานของหน่วยงาน
้
บ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการขุดเจาะนํ ้าบาดาล ที่มีกระจายความรับผิดชอบอยูห่ ลายหน่วยงานทังในระดั
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้ แก่ กรมทรัพยากรธรณี กรมโยธาธิการ กรป.กลาง สํานักงานเร่งรัดพัฒนา
ชนบท และกรมชลประทาน ใน พ.ศ.2530 มีบอ่ บาดาลที่ดําเนินการเสร็จสิ ้นแล้ ว 3,021 บ่อ ภาคกลางมีมาก
ที่สดุ 1,460 บ่อ ภาคเหนือ 752 บ่อ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 470 บ่อ และภาคใต้ 372 บ่อ
(บุญธรรม, 2532)
1.2 แหล่ งทรั พยากรนํา้ ของภาคกลาง
1.2.1 แหล่ งนํา้ ธรรมชาติ
ภาคกลางมีลกั ษณะภูมปิ ระเทศเป็ นพื ้นที่ราบลุม่ กว้ างใหญ่ ท้ องกระทะ ประกอบด้ วยแม่นํ ้าสาย
สําคัญ 8 สาย แบ่งออกเป็ น 3 ส่วน (ภาพที่ 1)
 ส่ วนที่ 1 เป็ นแหล่งนํ ้าทางตอนกลาง และตะวันออก ได้ แก่ แม่นํ ้าเจ้ าพระยา แม่นํ ้าน้ อย
แม่นํ ้าลพบุรี แม่นํ ้าป่ าสัก และแม่นํ ้าท่าจีน ไหลจากทิศเหนือ และไหลออกสูท่ ะเลที่จงั หวัด
สมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร
 ส่ วนที่ 2 เป็ นแหล่งนํ ้าทางด้ านตะวันตก ได้ แก่ แม่นํ ้าแม่กลอง แม่นํ ้าแควใหญ่ และแม่นํ ้า
แควน้ อย ไหลจากทิศเหนือและไหลออกสูท่ ะเลที่จงั หวัดสมุทรสงคราม
 ส่ วนที่ 3 เป็ นแหล่งนํ ้าของภาคกลางตอนใต้ ได้ แก่ แม่นํ ้าเพชรบุรี และแม่นํ ้าปราณบุรี
โดยไหลจากที่สงู จากทิศตะวันตกออกสูท่ ะเลอ่าวไทยทางทิศตะวันออกที่จงั หวัดเพชรบุรี
และจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
1.2.2 แหล่ งนํา้ ชลประทาน
ภาคกลางส่วนที่ราบตอนล่างมีลกั ษณะเป็ นที่ลมุ่ กว้ างใหญ่ พื ้นที่คอ่ นข้ างราบเรี ยบ เป็ นแหล่ง
ผลิตอาหารเพื่อการบริ โภคและส่งออกมาทุกยุคทุกสมัย มีแม่นํ ้าสายสําคัญ ได้ แก่ แม่นํ ้าเจ้ าพระยา แม่
นํ ้าป่ าสัก แม่นํ ้าท่าจีน แม่นํ ้าแม่กลอง และแม่นํ ้าน้ อย บริ เวณตอนเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ มีโครงการ
ชลประทานขนาดใหญ่ในพื ้นที่หลายโครงการ คือ โครงการชลประทานเจ้ าพระยาใหญ่และโครงการ
ชลประทานแม่กลองใหญ่ จัดสรรนํ ้าให้ กบั พื ้นที่การเกษตร มีพื ้นที่รวม 13,033,427 ไร่ หรื อร้ อยละ 26.72
ของพื ้นที่ทงหมด
ั้
(ศูนย์สถิตกิ ารเกษตร,2544) โครงการชลประทานในภาคกลางที่ใหญ่ที่สดุ และมีพื ้นที่สง่
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นํ ้ามากที่สดุ คือ โครงการชลประทานเจ้ าพระยาใหญ่ซงึ่ อยูใ่ นความรับผิดชอบของสํานักงานโครงการ
ชลประทานที่ 7 จังหวัดชัยนาท และสํานักงานโครงการชลประทานที่ 8 จังหวัดลพบุรี ครอบคลุมเจ้ าพระยา
ตอนบนและเจ้ าพระยาตอนล่าง โครงการชลประทานนี ้ประกอบด้ วย การสร้ างเขื่อนเจ้ าพระยาที่จงั หวัด
ชัยนาท เขื่อนนี ้จะผันนํ ้าเข้ าสูค่ ลองส่งนํ ้าด้ านเหนือเขื่อนแม่นํ ้าเจ้ าพระยาสูพ่ ื ้นที่เพาะปลูกจากจังหวัด
ชัยนาทจรดชายฝั่ งทะเล พื ้นที่ลมุ่ เจ้ าพระยาจึงเป็ นพื ้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ปลูกข้ าวได้ 7.5 ล้ านไร่ ในฤดู
้ งช่วยส่งนํ ้าในพื ้นที่ปลูกพืชฤดูแล้ ง ไม้ ผล ไม้ ยืนต้ น และบ่อ
นาปี และ 3-4 ล้ านไร่ในฤดูนาปรัง นอกจากนันยั
ปลาได้ อีกเป็ นจํานวนมาก (ภาพที่ 1)
 โครงการพัฒนาระบบชลประทานลุ่มนํา้ เจ้ าพระยาใหญ่
โครงการชลประทานลุม่ เจ้ าพระยาใหญ่ เป็ นโครงการพัฒนาระบบชลประทานขนาดใหญ่
ครอบคลุมพื ้นที่ 11 จังหวัดภาคกลาง คือ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดชัยนาท จังหวัดสิงห์บรุ ี จังหวัดลพบุรี
จังหวัดอ่างทอง จังหวัดพระนครศรี อยุธยา จังหวัดสระบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี จังหวัด
สมุทรปราการ จังหวัดสุพรรณบุรี และกรุงเทพมหานคร มีพื ้นที่ลมุ่ นํ ้า 20,125 ตารางกิโลเมตร พื ้นที่
โครงการ 8,060,266 ไร่ มีปริมาณนํ ้าท่าเฉลี่ยรายปี 22,015 ล้ านลูกบาศก์เมตร แม่นํ ้าสายหลักคือ แม่นํ ้า
เจ้ าพระยา ซึง่ มีกําเนิดจากลํานํ ้าสาขาในภาคเหนือ 4 สาย คือ ปิ ง วัง ยม และน่าน ไหลลงมาบรรจบกันเป็ น
แม่นํ ้าเจ้ าพระยาที่จงั หวัดนครสวรรค์และไหลลงสูท่ ี่ลมุ่ ภาคกลาง ซึง่ มีภมู ิประเทศราบลุม่ กว้ างใหญ่คล้ าย
ท้ องกระทะ และจากอิทธิพลของระดับนํ ้าใต้ ดนิ และทางออกสูท่ ะเลอ่าวไทยของปลายลุม่ นํ ้ามีลกั ษณะคด
เคี ้ยว การระบายนํ ้าจึงเป็ นไปได้ ช้า ทําให้ เกิดนํ ้าท่วมขังในฤดูฝนนานมากกว่า 4 เดือน แม่นํ ้าเจ้ าพระยาไหล
ลงทะเลอ่าวไทยที่จงั หวัดสมุทรปราการ ปริมาณนํ ้าท่าของลุม่ นํ ้าเจ้ าพระยานอกจากจะได้ รับนํ ้าจากลํานํ ้า
สาขาตอนบนแล้ ว ยังได้ รับนํ ้าจากลุม่ นํ ้าท่าจีน ลุม่ นํ ้าสะแกกรัง และลุม่ นํ ้าป่ าสัก กรมชลประทาน กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ได้ จดั สร้ างโครงการชลประทานเจ้ าพระยาใหญ่ โดยได้ ใช้ เงินกู้จากธนาคารโลกมา
ดําเนินการ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการพัฒนาการเกษตรในพื ้นที่ลมุ่ นํ ้าให้ ได้ รับผลตามความมุง่ หมาย
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้ านการปลูกข้ าวในพื ้นที่ราบทังสองฝั
้
่ งแม่นํ ้าเจ้ าพระยา ตังแต่
้ จงั หวัดชัยนาทจรดชายฝั่ ง
ทะเล โดยสร้ างเขื่อนทดนํ ้ากันแม่
้ นํ ้าเจ้ าพระยาที่ ตําบลบางหลวง อําเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท เมื่อปี
พ.ศ.2500 มีลกั ษณะเป็ นเขื่อนคอนกรี ตเสริมเหล็กทดนํ ้าในแม่นํ ้าเจ้ าพระยา ให้ มีระดับสูง โครงการ
ชลประทานตอนบนส่งนํ ้าชลประทานโดยอาศัยความลาดเทของพื ้นที่ และส่งนํ ้าโดยวิธีสบู เป็ นส่วนน้ อย
โครงการเจ้ าพระยาตอนบนประกอบด้ วยโครงการย่อยหลายโครงการ คือ โครงการพลเทพ ท่าโบสถ์ ดอน
เจดีย์ โพธิ์พระยา บรมธาตุ ชันสูตร ยางมณี ผักไห่ บางบาล มหาราช มโนรมย์ ช่องแค โคกกระเทียม เริง
ราง นครหลวง ป่ าสักใต้ ส่วนโครงการเจ้ าพระยาตอนล่างที่ได้ รับการพัฒนามาตังแต่
้ รัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระเจ้ าอยูห่ วั ฯ รัชกาลที่ 5 ประกอบด้ วย โครงการเจ้ าเจ็ด-บางยี่หน พระยาบันลือ พระพิมล ภาษีเจริญ
รังสิตเหนือ รังสิตใต้ และคลองด่าน ซึง่ มีพื ้นที่ลมุ่ การส่งนํ ้าเกษตรกรต้ องใช้ วิธีสบู นํ ้าจากระบบเข้ าสูแ่ ปลง
เพาะปลูก ดังนัน้ โครงการเจ้ าพระยาใหญ่จงึ มีขอบเขตส่งนํ ้ากว้ างขวางมาก มีพื ้นที่โครงการ 8.06 ล้ านไร่
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และมีพื ้นที่ชลประทาน 7.5 ล้ านไร่ (ตารางที่ 1) โดยแยกพื ้นที่รับนํ ้าออกเป็ นฝั่ งขวาและฝั่ งซ้ ายของแม่นํ ้า
เจ้ าพระยา ดังนี ้
พืน้ ที่ฝ่ ั งขวาของแม่ นํา้ เจ้ าพระยา
 ระบบส่งนํ ้าลุม่ แม่นํ ้าสุพรรณบุรี ด้ านตะวันตก มีแม่นํ ้าสุพรรณ (ท่าจีน) และคลองสาย
มะขามเฒ่า-อูท่ อง เป็ นคลองส่งนํ ้าสายใหญ่ แบ่งย่อยออกเป็ น 5 โครงการ คือ โครงการ
มะขามเฒ่า สามชุก โพธิ์พระยา ดอนเจดีย์ มีคลองส่งนํ ้ากระจายไปตามพื ้นที่ตา่ ง ๆ 108
สาย
 ระบบส่งนํ ้าลุม่ แม่นํ ้าน้ อย ด้ านตะวันตก มีพื ้นที่สง่ นํ ้าอยูร่ ะหว่างแม่นํ ้าสุพรรณบุรี และ
แม่นํ ้าเจ้ าพระยา โดยใช้ แม่นํ ้าน้ อยเป็ นคลองส่งนํ ้า แบ่งย่อยออกเป็ น 4 โครงการ คือ
โครงการบรมธาตุ ยางมณี ผักไห่ เพื่อส่งนํ ้าไปยังพื ้นที่ตา่ ง ๆ 107 สาย พร้ อมกับได้ ขดุ คลอง
เจ้ าเจ็ด-บางยี่หน จากประตูระบายนํ ้าผักไห่ ความยาว 15 กิโลเมตร เพื่อส่งนํ ้าจากแม่นํ ้า
น้ อยไปลงคลองเจ้ าเจ็ด มีอาคารประตูระบายนํ ้าสร้ างไว้ ที่ต้นคลองและปลายคลองเก็บกักนํ ้า
เพื่อการเพาะปลูกไปจนถึงชายทะเลด้ านทิศใต้
พืน้ ที่ฝ่ ั งซ้ ายของแม่ นํา้ เจ้ าพระยา
 ระบบส่งนํ ้าคลองชัยนาท-อยุธยา (คลองอนุศาสนนันท์) ด้ านตะวันออก โดยสร้ างคลอง
ชัยนาท-อยุธยา รับนํ ้าจากบริ เวณหน้ าเขื่อนเจ้ าพระยาเป็ นคลองส่งนํ ้าสายใหญ่มีแนวยาวไป
ตามพื ้นที่ดอน เลียบฝั่ งแม่นํ ้าไปจนถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความยาว 120 กิโลเมตร
พร้ อมกับสร้ างคลองส่งนํ ้าไปตามพื ้นที่ตา่ ง ๆ อีก 23 สาย
 ระบบส่งนํ ้าคลองชัยนาท-ป่ าสัก ด้ านตะวันออก โดยสร้ างคลองชัยนาท-ป่ าสัก รับนํ ้าจาก
หน้ าเขื่อนเจ้ าพระยาที่อําเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท เป็ นคลองส่งนํ ้าสายใหญ่มีแนวยาวไป
ตามพื ้นที่ดอน บรรจบกับแม่นํ ้า ป่ าสักที่เหนือเขื่อนพระราม 6 มีความยาว 13.2 กิโลเมตร
แบ่งออกเป็ นโครงการย่อย 4 โครงการ คือ โครงการมโนรมย์ โคกกระเทียม ช่องแค และ เริ ง
ราง มีคลองส่งนํ ้าไปตามพื ้นที่ตา่ ง ๆ 81 สาย
จากการที่นํ ้าจากเขื่อนเจ้ าพระยา สามารถระบายลงสูแ่ ม่นํ ้าป่ าสักด้ านเขื่อนพระราม 6 ได้ ทําให้
มีนํ ้าส่งให้ โครงการป่ าสักใต้ ตลอดปี และยังมีเหลือมากพอที่จะขยายเขตพื ้นที่สง่ นํ ้าออกไปได้ อีก กรม
ชลประทานจึงได้ สร้ างโครงการชลประทานนครหลวง จังหวัดพระนครศรี อยุธยา โดยขุดคลองส่งนํ ้าสาย
ใหญ่แยกออกจากคลองระพีพฒ
ั น์ ซึง่ เป็ นคลองส่งนํ ้าของโครงการชลประทานป่ าสักใต้ ประมาณกิโลเมตรที่
4 ไปจนถึงอําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรี อยุธยา มีความยาว 56 กิโลเมตร พร้ อมกับสร้ างคลองซอย
และแยกซอยอีก 13 สาย สําหรับโครงการเชียงราก-คลองด่าน มีพื ้นที่โครงการด้ านเหนือตามแนวคลอง
รังสิต ได้ รับนํ ้าจากคลองชัยนาท-ป่ าสัก เช่นเดียวกัน เป็ นผลทําให้ ทงุ่ รังสิต โครงการเชียงราก-คลองด่าน มี
นํ ้าเพื่อการเกษตรใช้ อย่างสมบูรณ์ (ภาพที่ 2)
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ตารางที่ 1

พื ้นที่โครงการชลประทานเจ้ าพระยาใหญ่

โครงการชลประทาน
พลเทพ
ท่าโบสถ์
ดอนเจดีย์
สามชุก
โพธิ์พระยา
บรมธาตุ
ชันสูตร
ยางมณี
ผักไห่
บางบาล
เจ้ าเจ็ด บางยี่หน
พระยาบันลือ
พระพิมล
ภาษี เจริญ
เขาแก้ ว
มโนรมย์
ช่องแค
โคกกระเทียม
เริงราง
มหาราช
นครหลวง
ป่ าสักใต้ (ท่าหลวง)
รังสิตเหนือ
รังสิตใต้
คลองด่าน
พระองค์ไชยานุชิต
เสาไห้
คลองเพรี ยว
วัดสิงห์

จังหวัดเขตพื ้นที่รับนํ ้า
ชัยนาท
ชัยนาท สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี อ่างทอง
สุพรรณบุรี
ชัยนาท สุพรรณบุรี สิงห์บรุ ี
ชัยนาท สิงห์บรุ ี อ่างทอง อยุธยา สุพรรณบุรี
สิงห์บรุ ี อ่างทอง อยุธยา
อยุธยา สุพรรณบุรี อ่างทอง
อยุธยา
อยุธยา สุพรรณบุรี
อยุธยา นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี
นครปฐม นนทบุรี
นครปฐม กรุงเทพฯ สมุทรสาคร
นครสวรรค์ ชัยนาท
ชัยนาท นครสวรรค์ สิงห์บรุ ี
ลพบุรี สิงห์บรุ ี นครสวรรค์
ลพบุรี สระบุรี อยุธยา
อยุธยา สระบุรี
ชัยนาท สิงห์บรุ ี อ่างทอง ลพบุรี อยุธยา
อยุธยา
สระบุรี อยุธยา
ปทุมธานี อยุธยา
ปทุมธานี กรุงเทพฯ นครนายก ฉะเชิงเทรา
กรุงเทพฯ สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา
สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา
สระบุรี อยุธยา
สระบุรี อยุธยา
ชัยนาท
รวม

ที่มา : สํานักวิจยั และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 (2544)

พื ้นที่ชลประทาน (ไร่)
95,000
161,000
133,000
305,000
370,000
365,000
475,000
210,000
185,000
137,000
406,000
438,000
266,000
200,000
4,600
192,000
238,000
196,000
163,000
422,000
220,000
226,000
154,000
466,000
525,000
510,000
43,400
91,900
63,076
7,561,221
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 โครงการพัฒนาระบบชลประทานแม่ กลองใหญ่
โครงการชลประทานแม่กลองใหญ่ เป็ นโครงการชลประทานที่มีขนาดใหญ่ เป็ นที่สองรอง
จากเจ้ าพระยาใหญ่
เป็ นโครงการชลประทานที่มีความสัมพันธ์และมีพื ้นที่สง่ นํ ้าต่อเนื่องกับโครงการ
ชลประทานเจ้ าพระยาในพื ้นที่ลมุ่ เจ้ าพระยาตอนล่างด้ านตะวันตก แม่นํ ้าแม่กลองมีพื ้นที่ลมุ่ นํ ้า 30,837
ตารางกิโลเมตร (19.45 ล้ านไร่ ) ครอบคลุมพื ้นที่ 8 จังหวัด ได้ แก่ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี
จังหวัดสมุทรสงคราม บางส่วนของจังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัด
อุทยั ธานี และจังหวัดตาก มีปริ มาณนํ ้าท่าเฉลี่ยรายปี 7,973 ล้ านลูกบาศก์เมตร แม่นํ ้าแม่กลองได้ รับนํ ้า
จากแม่นํ ้าสายหลักในพื ้นที่ คือ แม่นํ ้าแควใหญ่และแม่นํ ้าแควน้ อย ไหลลงสูท่ ะเลอ่าวไทยที่จงั หวัด
สมุทรสงคราม
มีพื ้นที่ชลประทาน 2.35 ล้ านไร่ (ตารางที่ 2 ) การพัฒนาระบบชลประทานลุม่ นํ ้าแม่
กลอง ระยะแรกเพื่อบรรเทาภัยแล้ ง นํ ้าท่วม และเพื่อการเกษตรมีการก่อสร้ างเขื่อนขึ ้นหลายแห่ง ได้ แก่
เขื่อนวชิราลงกรณ์ ซึง่ ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็ นเขื่อนแม่กลอง เป็ นหัวงานในการส่งนํ ้าเข้ าสูร่ ะบบชลประทาน
เขื่อนศรี นครินทร์ เขื่อนท่าทุง่ นา และเขื่อนเขาแหลม (เขื่อนวชิราลงกรณ์) สามารถส่งนํ ้าสูพ่ ื ้นที่ทําการเกษตร
และบรรเทาภาวะการขาดแคลนนํ ้าในลุม่ นํ ้าเจ้ าพระยาตอนล่าง โดยการผันนํ ้าจากแม่นํ ้าแม่กลองผ่านคลอง
ท่าสาร-บางปลา ไปลงแม่นํ ้าท่าจีน และสร้ างคลองผันนํ ้าจรเข้ สามพันเชื่อมกับคลองสองพี่น้องไปลง
้ งใช้ ในกิจการของการปะปานครหลวง
แม่นํ ้าท่าจีนเพื่อแก้ ไขปั ญหานํ ้าเค็มที่ปากแม่นํ ้าท่าจีน นอกจากนันยั
อีกด้ วย
ตารางที่ 2 พืน้ ที่โครงการชลประทานแม่ กลองใหญ่
โครงการ
กําแพงแสน
นครปฐม
นครชุม
ราชบุรีฝั่งซ้ าย
พนมทวน
บางเลน
ท่ามะกา
ราชบุรีฝั่งขวา 2
ประสิทธิ์ชลการ
สองพี่น้อง
ระบายนํ ้าทุง่ แม่กลอง

จังหวัด
กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี
กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สมุทรสาคร
ราชบุรี นครปฐม สมุทรสาคร กาญจนบุรี
ราชบุรี สมุทรสงคราม
กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม
สุพรรณบุรี นครปฐม
กาญจนบุรี ราชบุรี
ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม
ราชบุรี เพชรบุรี
กาญจนบุรี สุพรรณบุรี
ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี
รวม

ที่มา : สํานักวิจยั และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5(2544)

เนือ้ ที่ชลประทาน
252,800
364,222
265,000
175,900
295,800
83,800
283,800
221,500
192,200
523,220
130,100
2,355,300
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 โครงการชลประทานเขื่อนกระเสียว
เป็ นเขื่อนดินที่ก่อสร้ างกันห้
้ วยกระเสียวในเขตอําเภอด่านช้ าง จังหวัดสุพรรณบุรี ห้ วยกระ
เสียวมีต้นนํ ้าในเขตอําเภอบ้ านไร่ จังหวัดอุทยั ธานี เป็ นเขื่อนกักเก็บนํ ้าเพื่อส่งให้ บริ เวณหัวงานผันนํ ้าเข้ า
คลองส่งนํ ้าสายใหญ่ทงฝั
ั ้ ่ งซ้ ายและฝั่ งขวาครอบคลุมพื ้นที่การเกษตร จังหวัดสุพรรณบุรี ด้ านตะวันตก
ประมาณ 130,000 ไร่
 โครงการชลประทานเขื่อนเพชรบุรี
เป็ นเขื่อนทํานบดินกันแม่
้ นํ ้าเพชรบุรี โดยมีเขื่อนแก่งกระจานเป็ นเขื่อนเก็บกักนํ ้า และจ่ายนํ ้า
ต้ นทุนลงมาสูเ่ ขื่อนเพชรบุรี เพื่อทดนํ ้าเข้ าสูค่ ลองส่งนํ ้าฝั่ งซ้ ายและฝั่ งขวาของแม่นํ ้าเพชรบุรี ครอบคลุมพื ้นที่
ตลอดชายฝั่ งทะเลตังแต่
้ อําเภอบ้ านแหลม อําเภอเมืองฯ อําเภอบ้ านลาด อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี และ
อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ พื ้นที่ชลประทานประมาณ 336,000 ไร่
 โครงการชลประทานลุ่มนํา้ สะแกกรัง
ลุม่ นํ ้าสะแกกรัง ครอบคลุมบางส่วนของอําเภอคลองขลุง และอําเภอขาณุวรลักษณบุรี
้
ลํานํ ้ามีต้นกําเนิด
จังหวัดกําแพงเพชร อําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดอุทยั ธานี เกือบทังหมด
อยูบ่ ริ เวณเทือกเขาถนนธงชัยไหลลงทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ มาบรรจบทางฝั่ งขวาของแม่นํ ้าเจ้ าพระยาใน
อําเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท มีปริมาณฝนตกเฉลี่ยในลุม่ นํ ้า 1,230 มิลลิเมตร ต่อปี ข้ าวเป็ นพืชเศรษฐกิจ
ที่สําคัญ มีโครงการชลประทานขนาดใหญ่เพียง 1 โครงการ คือโครงการชลประทานทับเสลา ครอบคลุม
พื ้นที่ 150,000 ไร่ ตังอยู
้ ท่ ี่บ้านระบํา ตําบลระบํา อําเภอลานสัก จังหวัดอุทยั ธานี มีพื ้นที่รับนํ ้าอยูส่ องฝั่ งของ
ลํานํ ้าทับเสลา ปั จจุบนั มีปัญหาขาดแลนนํ ้า เนื่องจากมีการบุกรุกพื ้นที่ป่าต้ นนํ ้า ทําให้ ฝนตกน้ อย และการ
ก่อสร้ างฝายขึ ้นเองของชาวบ้ านเพื่อกักนํ ้าที่ไหลผ่านระหว่างทางจากตัวเขื่อนถึงอาคารฝายทดนํ ้า
โครงการชลประทานขนาดกลาง เป็ นโครงการก่ อสร้ างประตูระบายนํา้ ต่ าง ๆ ดังนี ้
1. โครงการประตูระบายนํ ้าวังเป้าและขุนลาดบริบาล ทําหน้ าที่สง่ นํ ้า ครอบคลุมพื ้นที่
105,000 ไร่ และ 55,000 ไร่ ตามลําดับ
2. โครงการประตูระบายนํ ้าคลองนํ ้าหอม ครอบคลุมพื ้นที่ 10,000 ไร่
3. โครงการชลประทานวังร่มเกล้ า ครอบคลุมพื ้นที่ 12,500 ไร่
4. โครงการชลประทานคลองยาง ครอบคลุมพื ้นที่ 7,500 ไร่
พื ้นที่ชลประทานโครงการขนาดกลาง ยังมีปัญหาเรื่ องนํ ้าไม่เพียงพอต่อการเกษตรโดยเฉพาะ
พื ้นที่ที่อยูท่ ้ ายนํ ้า นอกจากนี ้ยังมีโครงการชลประทานขนาดเล็ก จํานวน 78 โครงการ ครอบคลุมพื ้นที่
ชลประทานทังสิ
้ ้น 308,000 ไร่ อยูใ่ นลุม่ นํ ้าแม่วงศ์ 123,200 ไร่ ลุม่ นํ ้าคลองโพธิ์ 81,200 ไร่ และลุม่ นํ ้าทับ
เสลา 81,300 ไร่
 โครงการพัฒนาลุ่มนํา้ ป่ าสักอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
เป็ นโครงการพัฒนาแหล่งนํ ้าที่พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ฯทรงมีพระราชประสงค์ เพื่อเร่ง
แก้ ไขปั ญหาการขาดแคลนนํ ้าในช่วงฤดูแล้ ง และช่วยบรรเทาอุทกภัยช่วงฤดูฝน ในพื ้นที่ลมุ่ นํ ้าป่ าสัก
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ตลอดจนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เริ่มก่อสร้ างในวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2537 ณ ตําบลหนองบัว
อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เป็ นเขื่อนดินสูง 36.5 เมตร ยาว 4,860 เมตร เก็บนํ ้าได้ สงู สุด 960
ล้ านลูกบาศก์เมตร การก่อสร้ างเสร็ จสมบูรณ์ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2542 ทรงพระราชทานชื่อเขื่อนว่า
เขื่อนป่ าสักชลสิทธิ์ ก่อให้ เกิดประโยชน์ คือ
1. เป็ นแหล่งนํ ้าเพื่อการอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูขาดแคลน ในจังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี
และเขตกรุงเทพมหานคร
2. เป็ นแหล่งนํ ้าเพื่อการเกษตรในพื ้นที่ชลประทานเปิ ดใหม่ และเป็ นแหล่งนํ ้าเสริม สําหรับ
พื ้นที่ชลประทานเดิม ในพื ้นที่ทงุ่ เจ้ าพระยาฝั่ งตะวันออกตอนล่างประมาณ 2,200,000 ไร่
3. ป้องกันอุทกภัยในพื ้นที่ลมุ่ นํ ้าป่ าสัก พื ้นที่ตอนล่างของแม่นํ ้าเจ้ าพระยา รวมถึง
กรุงเทพมหานครและปริ มณฑล
4. เป็ นแหล่งนํ ้าเพื่อการอุตสาหกรรมในจังหวัดลพบุรี และสระบุรี
5. เป็ นแหล่งนํ ้าเพาะพันธุ์ปลา และประมงนํ ้าจืดขนาดใหญ่
6. เป็ นแหล่งท่องเที่ยว
 โครงการสูบนํา้ ด้ วยไฟฟ้า
โครงการสูบนํ ้าเพื่อการชลประทานโดยใช้ เครื่ องสูบนํ ้าบริการแก่เกษตรกร และโครงการสูบ
้
บนํ ้าจากแหล่งนํ ้า
นํ ้าด้ วยไฟฟ้า โดยกรมพัฒนาและส่งเสริ มพลังงาน สูบนํ ้าจากแม่นํ ้า ลําคลอง รวมทังการสู
ใต้ ดนิ ทําให้ มีพื ้นที่สง่ นํ ้าในฤดูแล้ งเพิ่มขึ ้นจากพื ้นที่ในโครงการชลประทาน ในปี พ.ศ.2540/2541 จังหวัด
นครสวรรค์ จังหวัดอุทยั ธานี จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดนครปฐม จังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดพระนครศรี อยุธยา มีพื ้นที่สง่ นํ ้าในฤดูแล้ งรวม
181,580 ไร่ (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3

พื ้นที่สง่ นํ ้าฤดูแล้ งของโครงการสูบนํ ้าด้ วยไฟฟ้าเป็ นรายจังหวัด ปี เพาะปลูก พ.ศ.2536/2537-2540/2541
2536/37

งหวัด
นครสวรรค์
อุทยั ธานี
ลพบุรี
สระบุรี
ชัยนาท
นครปฐม
สุพรรณบุรี
กาญจนบุรี
เพชรบุรี
ราชบุรี
อยุธยา
รวม

2537/38

2538/38

2539/40

2540/41

จํานวน
สถานี

พืน้ ที่
ส่ งนํา้ (ไร่ )

จํานวน
สถานี

พืน้ ที่
ส่ งนํา้ (ไร่ )

จํานวน
สถานี

พืน้ ที่
ส่ งนํา้ (ไร่ )

จํานวน
สถานี

พืน้ ที่
ส่ งนํา้ (ไร่ )

จํานวน
สถานี

พืน้ ที่
ส่ งนํา้ (ไร่ )

15
11
2
9
3
2
3
25
2
2
74

24,530
15,480
4,210
20,410
6,050
2,910
6,320
44,350
3,900
3,210
131,370

23
11
5
10
3
2
3
26
2
2
1
88

39,130
15,480
8,110
21,910
6,050
2,910
6,320
44,350
3,900
3,210
500
151,870

23
11
5
9
3
2
4
28
3
2
1
91

39,130
15,480
8,110
20,410
6,050
2,910
7,820
46,250
5,100
3,210
500
154,970

26
12
6
8
8
2
4
31
3
3
1
104

43,430
14,080
9,110
18,910
6,860
2,910
7,820
50,150
5,100
4,210
500
163,080

31
12
8
9
8
2
4
37
3
4
2
120

50,430
14,080
11,110
19,910
6,860
2,910
7,820
56,650
5,100
5,210
1,500
181,580

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2543)
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ภาพที่ 2
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บทที่ 2
ความสัมพันธ์ ดิน นํา้ พืช และการจัดการ
2.1 ความรู้เบือ้ งต้ นเกี่ยวกับดิน นํา้ และ พืช
ดินทุกชนิดจะมีนํ ้าเป็ นส่วนประกอบอยูเ่ สมอ จะมีมากหรื อน้ อยขึ ้นอยูก่ บั สภาพแวดล้ อม และ
เนื ้อดิน บางส่วนของนํ ้าจะอยูใ่ นรูปสารประกอบเคมีของดิน ซึง่ จะไม่ขอกล่าวในที่นี ้ แต่จะกล่าวถึง นํ ้าในดิน
ที่อยูใ่ นส่วนที่เป็ นช่องว่างของดิน ซึง่ อาจจะอยูใ่ นสภาพที่เป็ นของเหลวหรื อก๊ าซ นํ ้าในดินที่มีสว่ นสําคัญต่อ
พืชมากที่สดุ คือ นํ ้าที่อยูใ่ นสภาพของเหลว ซึง่ มีที่มาจากนํ ้าฝนและนํ ้าชลประทาน และดินจะดูดซับนํ ้าไว้
ในช่องว่าง นํ ้าบางส่วนไหลบ่าลงไปตามผิวหน้ าดิน บางส่วนไหลซึมลงลึกในดินเกินกว่ารากพืชจะนํามาใช้
ได้ นํ ้าในดินไม่ใช้ นํ ้าบริสทุ ธิ์ แต่จะมีองค์ประกอบทางเคมีตา่ งๆ กันตามสภาพแวดล้ อมดิน และ
องค์ประกอบทางเคมีของดิน ปริมาณนํ ้าในดินขณะใดขณะหนึง่ คือ มวลสารที่หายไป เมื่อนําดินมาอบที่
ระดับอุณหภูมิ 105-110 0C นาน 24-48 ชัว่ โมง หรื อจนกระทัง่ ตัวอย่างดินนันมี
้ นํ ้าหนักคงที่
ธวัชชัย (2526) และ เฉลิมพล (2535) ได้ อรรถาธิบายความสัมพันธ์ของดิน นํ ้า และพืช ไว้ วา่ นํ ้า
้
นพืช สัตว์ หรื อจุลนิ ทรี ย์ เหตุที่
เป็ นสิง่ ที่จําเป็ นต่อการดํารงชีวิตของสิง่ มีชีวิตทุกชนิด ไม่วา่ สิง่ มีชีวิตนันจะเป็
พืชส่วนใหญ่ใช้ ดนิ เป็ นที่ยดึ เกาะให้ ลําต้ นพืชยืนต้ นอยูไ่ ด้ ดังนัน้ นํ ้าจึงมีความสําคัญต่อพืชอย่างมาก
ความสําคัญของนํ ้าในดินที่มีตอ่ พืช พอที่จะกล่าวถึงได้ ดงั นี ้
 พืชทุกชนิดต้ องการนํ ้าจากดิน เพื่อใช้ เป็ นองค์ประกอบสําคัญของเซลล์ เพื่อให้ เกิด
ความเต่ง
 พืชทุกชนิดต้ องการนํ ้าจากดิน เพื่อใช้ เป็ นวัตถุดบิ ในขบวนการสังเคราะห์แสง นํ ้าในดิน
เป็ นธาตุอาหารพืชเพราะ ให้ ทงธาตุ
ั ้ ไฮโดรเจน และออกซิเจน และนํ ้าที่พืชใช้ ในการ
ดํารงชีพในธรรมชาติ พืชได้ มาจากดินทังหมด
้
 นํ ้าเป็ นตัวทําละลายที่ดมี าก และมีบทบาทสําคัญที่ทําให้ ไอออนต่าง ๆ ที่เป็ นธาตุอาหาร
พืชอยูใ่ นสภาพสารละลายในดิน ซึง่ เป็ นสภาวะที่ไอออนต่าง ๆ พร้ อมที่จะนําไปใช้
ประโยชน์ และพืชก็จะดูดไอออนเหล่านี ้ไปจากดินในรูปของสารละลาย
 นํ ้าในดินเป็ นตัวกลางที่ดีในการเคลื่อนย้ ายสิง่ ต่าง ๆ ในธรรมชาติ และมีบทบาทใน
การเคลื่อนย้ ายไอออน และส่วนประกอบอื่น ๆ ของดินจากที่หนึง่ ไปยังอีกที่หนึง่ ของหน้ าตัดดิน
ทังจากบริ
้
เวณที่หา่ งไกลรากพืชไปยังบริเวณใกล้ รากพืช รวมทังการเคลื
้
่อนย้ ายไอออนและสาร
อื่น ๆ จากดินเข้ าไปยังส่วนต่าง ๆ ของพืช
 นํ ้ามีความร้ อนจําเพาะ และความร้ อนแฝงที่สงู จึงเปลีย่ นอุณหภูมยิ าก นํ ้าจึงมีบทบาทในการ
ป้องกันสภาวะอุณหภูมสิ งู หรื อตํ่าเกินไป และป้องกันความผันแปรที่มีมากเกินไปของอุณหภูมิ
ดินในรอบวัน ซึง่ อาจเป็ นสภาวะที่ไม่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืช
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2.2 นํา้ ในดิน
ที่มาของนํ ้าในดินอาจได้ มาจากทางใดทางหนึง่ หรื อหลาย ๆ ทาง เช่น นํ ้าฝน นํ ้าค้ าง หิมะ นํ ้าใต้ ดนิ
และนํ ้าชลประทาน นํ ้าเหล่านี ้บางส่วนดินดูดซับไว้ ในช่องว่างของดิน บางส่วนไหลบ่าลงไปตามผิวหน้ าดิน
และบางส่วนไหลซึมลงลึกในดิน นํ ้าส่วนที่ดนิ ดูดซับไว้ เรี ยกว่า capillary water ส่วนที่ซมึ ลึกลงไปในดิน
เรี ยกว่า gravitational water หรื อ free water นํ ้าประเภทหลังนี ้ คือ นํ ้าที่อยูใ่ นช่องว่างในดินขนาดใหญ่
และไหลซึมลงไปใต้ ดนิ ตามแรงดึงดูดของโลก ส่วนนํ ้าประเภทแรกที่ดนิ ดูดซับไว้ ได้ เป็ นนํ ้าที่อยูใ่ นช่องว่าง
ขนาดเล็ก และเป็ นนํ ้าที่พืชสามารถนํามาใช้ ประโยชน์ (capillary water) หรื อเรี ยกปริมาณนํ ้าที่ดนิ สามารถ
ดูดซับไว้ ได้ เต็มที่นี ้ว่าปริมาณนํ ้าที่ระดับความชื ้นชลประทาน (field capacity) หรื อ นํ ้าที่ดนิ สามารถดูดยึด
ไว้ ที่ความกดดัน 1/3 บรรยากาศ อีกนัยหนึง่ ในช่องว่างของดินที่ดดู ซับนํ ้าไว้ นี ้มีแรงดึงดูดประมาณ 1/3
บรรยากาศ หรื อมากกว่าปริมาณนํ ้าที่มีในดินชันตํ
้ ่าสุด ซึง่ เป็ นนํ ้าที่พืชนํามาใช้ ประโยชน์ไม่ได้ สังเกตว่า
ขณะนัน้ พืชเริ่มแสดงอาการเหี่ยว คือปริมาณนํ ้าที่ดนิ ดูดยึดไว้ ได้ ที่ความกดดัน 15 บรรยากาศ (wilting
point) ดังนัน้ ปริ มาณนํ ้าในดินที่เป็ นประโยชน์ตอ่ พืชจริ ง คือ ปริมาณนํ ้าที่อยูร่ ะหว่างแรงดึงดูด 1/3-15
บรรยากาศ ซึง่ เรี ยกว่า plant available water การหาปริ มาณความชื ้นจากดิน อาจสามารถทําได้ ทงั ้
ทางตรงคือ วิธี gravimetric method และทางอ้ อม เช่น การใช้ gypsum block , tensiometer หรื อ
neutron probe เป็ นต้ น
2.3 การคายระเหยนํา้ (Evapotranspiration)
การคายระเหยนํ ้าประกอบด้ วยการสูญเสียนํ ้าไปจากดิน 2 ขบวนการ ซึง่ เกิดขึ ้นพร้ อม ๆ กัน คือ
การระเหยนํ ้าไปจากผิวดิน (evaporation) และการคายนํ ้าของพืช (transpiration) การระเหยนํ ้าจาก
ผิวหน้ าดินโดยตรง และการคายนํ ้าของพืชที่เกิดขึ ้นพร้ อมกันนี ้ ยากที่จะบอกได้ วา่ นํ ้าที่สญ
ู เสียไปจากดินเกิด
จากขบวนการไหนมากกว่ากัน จึงมักนิยมเรี ยกการสูญเสียนํ ้าไปจากดินทัง้ 2 ขบวนการนี ้ว่า
evapotranspiration ; ET หรื อการคายระเหยนํ ้า ซึง่ บางครัง้ เรี ยกว่า water consumptive use of crop ซึง่
คือปริ มาณนํ ้าที่ต้องใช้ ในการปลูกพืชฤดูหนึง่ ๆ หรื ออาจเรี ยกว่าการใช้ นํ ้าของพืช crop water use การคาย
ระเหยนํ ้าในฤดูปลูกหนึง่ ๆ จะมากน้ อยขึ ้นอยูก่ บั ภูมิอากาศ ปริมาณนํ ้าที่พืชได้ รับ ชนิดของพืช ชนิดของเนื ้อ
ดิน ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ตลอดจนการจัดการดินเพื่อการปลูกพืช แต่โดยปกติแล้ วในฤดูปลูกหนึง่ ๆ
ค่าการคายระเหยนํ ้าจะมีประมาณ 0.1-1.0 เซนติเมตร/วัน ปริมาณนํ ้าที่พืชคายออกสูบ่ รรยากาศต่อ 1 ฤดู
ปลูก มีปริมาณมากเมื่อเปรี ยบเทียบกับปริมาณนํ ้าที่จําเป็ นต้ องใช้ ภายในลําต้ นพืชจริ ง และมีผ้ ปู ระเมินการ
สูญเสียนํ ้าไปโดยการคายนํ ้ามากกว่านํ ้าที่พืชจําเป็ นต้ องใช้ ถึง 100 เท่า และในแต่ละช่วงการเจริญเติบโต
พืชจะคายนํ ้าออกไปสูบ่ รรยากาศมากน้ อยไม่เท่ากัน อย่างไรก็ดี การคายนํ ้าของพืชในระยะใดระยะหนึง่
มักจะมีคา่ ไม่เกินค่าการระเหยนํ ้าจากผิวนํ ้าโดยตรงในขณะนัน้ ช่วงที่พืชคายนํ ้าสูงสุดมากกว่าการ
เจริญเติบโตช่วงอื่น ๆ คือ ช่วงรอยต่อระหว่าง vegetative growth stage กับ reproductive growth stage
และการระเหยนํ ้าจากผิวดินเกิดขึ ้นควบคูไ่ ปกับการคายนํ ้าของพืช โดยมีคา่ ประมาณเท่า ๆ กัน หรื ออีกนัย
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หนึง่ ค่าการระเหยนํ ้าจากผิวดินมีคา่ ประมาณ 50 เปอร์ เซ็นต์ ของค่าการระเหยนํ ้าจากพืช และจากข้ อสรุป
ดังกล่าวจะเห็นได้ วา่ นํ ้าซึง่ สูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ในฤดูปลูกหนึง่ มีมากถึง 50 เปอร์ เซ็นต์ ของนํ ้าที่ดนิ
สามารถดูดยึดไว้ ได้ จากนํ ้าฝน หรื อนํ ้าชลประทาน ดังนัน้ ถ้ าสามารถลดค่าการคายระเหยนํ ้าของนํ ้าจาก ผิว
ดิน ซึง่ ไม่มีประโยชน์ตอ่ พืชลงได้ ก็เท่ากับทําให้ นํ ้าที่เป็ นประโยชน์ตอ่ พืชมีมากขึ ้น โดยเฉพาะในพื ้นที่ที่อยูใ่ น
เขตนํ ้าฝน หรือเขตชลประทานที่มีปริ มาณนํ ้าใช้ การอยูใ่ นระดับจํากัด การคายนํ ้าของพืช นอกจากจะถูก
ควบคุมด้ วยตัวพืชเอง เช่น พื ้นที่ใบ โครงสร้ างอัตราส่วนระหว่างราก ลําต้ น และใบแล้ ว ยังขึ ้นอยูก่ บั 2
ปั จจัยใหญ่ ๆ คือ สภาพแวดล้ อมของบรรยากาศเหนือดิน (microclimatic factors) เช่น ความชื ้นสัมพัทธ์
ของบรรยากาศ ความเร็วลม แสง และความเข้ มของแสง และอุณหภูมิอากาศรอบ ๆ ต้ นพืช และปั จจัย
โดยตรงที่มาจากดิน (soil factors) ในสภาพที่ดนิ มีนํ ้าไม่จํากัดต่อการเจริญเติบโตของพืช มีเพียง
สภาพแวดล้ อมเหนือดินอย่างเดียวที่ควบคุมการคายนํ ้าของพืช แต่ถ้าพืชขาดนํ ้า หรื อดินมีนํ ้าไม่เพียงพอ
แล้ ว การคายนํ ้าของพืชจะถูกควบคุมโดยทัง้ 2 ปั จจัย คือ สภาพแวดล้ อมเหนือดินและปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับ
ดินโดยตรง
2.4 ความสมดุลย์ ของนํา้ ภายในต้ นพืช
พืชที่กําลังเจริญเติบโตจะไม่อยูใ่ นสภาวะสมดุลย์นํ ้ากับบรรยากาศรอบ ๆ ต้ นพืช การที่นํ ้าในดินถูก
รากดูดขึ ้นสูล่ าํ ต้ นและใบได้ จะต้ องมีความแตกต่างระหว่างสภาวะของนํ ้าในพืชและในดิน กล่าวคือ
ความเครี ยด (tension) ของนํ ้าในต้ นและใบจะต้ องมากกว่าความเครียดของนํ ้าในดิน ทํานองเดียวกันการที่
พืชคายนํ ้าสูบ่ รรยากาศก็เนื่องจากบรรยากาศมีความเครี ยดของนํ ้าสูงกว่าความเครี ยดของนํ ้าในต้ นพืช
ความแตกต่างระหว่างความเครี ยดของนํ ้าในต้ นและใบกับในบรรยากาศ มีผลทําให้ รากดูดนํ ้าจากดิน แต่
ความแตกต่างระหว่างความเครี ยดของนํ ้าในต้ นและใบกับราก และระหว่างรากกับดินมีความสําคัญน้ อย
การได้ มาและเสียไปของนํ ้าในต้ นพืชจะทําให้ turgor osmotic pressure ในต้ นและใบพืชปรับตัว
อยูต่ ลอดเวลา ตัวอย่างเช่น เริ่มต้ นจากดินชื ้นและไม่มีการให้ นํ ้าเพิ่มเติมเลย ความเครี ยดของนํ ้าในดินก็จะ
ค่อย ๆ เพิม่ ขึ ้นเรื่ อย ๆ ปริ มาณนํ ้าที่รากพืชดูดซับได้ จากดิน ทําให้ ปริมาณนํ ้าในดินและในพืชก็ลดน้ อยลง
เป็ นสาเหตุทําให้ turgor pressure ในเซลล์พืชลดลง และแสดงอาการเหี่ยว ขณะเดียวกัน osmotic
pressure จะสูงขึ ้น ระยะนี ้พืชจะดูดนํ ้าด้ วยแรงดูดที่มากกว่าเดิม เพื่อความอยูร่ อดโดยที่ความเครี ยดในต้ น
และใบจะถูกปรับให้ สงู ขึ ้นโดยอัตโนมัติ เมื่อความชื ้นในดินลดลง ความเครี ยดทําให้ ต้นและใบจะถูกปรับให้
สูงขึ ้นเรื่ อย ๆ เพื่อรากจะได้ ดดู นํ ้าจากดินได้ และหากความชื ้นของดินลดตํ่าลงจนถึง wilting point (ความ
กดดัน 15 บรรยากาศ) พืชก็จะเหี่ยวและตายไปเนื่องจากขาดนํ ้า
2.5 อิทธิพลของการขาดนํา้ ต่ อการคายนํา้ ของพืช
โดยทัว่ ไปพืชจะคายนํ ้าลดลงเมื่อรากพืชไม่สามารถดูดซับนํ ้าจากดินได้ เพียงพอกับความต้ องการ
กรณีนี ้ปากใบจะเปิ ดแคบลง ซึง่ ทําให้ การสูญเสียนํ ้าไปสูบ่ รรยากาศทางปากใบโดยการ diffusion เป็ นไปได้
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โดยยาก อย่างไรก็ตาม เมื่อพืชขาดนํ ้าจนเหี่ยวนันไม่
้ จําเป็ นว่าการคายนํ ้าของพืชจะต้ องหยุดชะงักลง
เนื่องจากยังคงมีนํ ้าบางส่วนสามารถ diffusion ผ่าน epidermis และ cuticle layer ของใบได้ แต่มีปริ มาณ
้ อมา
น้ อย ถ้ าหากสังเกตการเปลี่ยนแปลงของต้ นพืชโดยเริ่มจากดินชื ้น และไม่มีการให้ นํ ้าเลย หลังจากนันต่
เมื่อพบว่าพืชแสดงอาการเหี่ยวในช่วงใดช่วงหนึง่ เป็ นระยะเวลาสัน้ ๆ และฟื น้ ตัวได้ ในตอนกลางคืน (พืชไม่
คายนํ ้า) และถ้ าดินยังไม่ได้ รับนํ ้า ช่วงที่พืชแสดงอาการเหี่ยวก็จะมากขึ ้น ๆ เรื่ อย ๆ ตามความชื ้นของดินที่
้ ตาม ณ จุดนี ้
ลดลงคามลําดับ จนกระทัง่ ถึงจุดหนึง่ ซึง่ พืชจะเหี่ยวตลอดไปไม่ฟืน้ ตัวแม้ จะให้ นํ ้าหลังจากนันก็
เรี ยกว่า จุดเหี่ยวถาวร (permanent wilting point) ความเครี ยดของนํ ้าในดินขณะนันพบว่
้
ามีความกดดัน
15 บรรยากาศ
การที่รากจะดูดนํ ้าจากดินให้ กบั ต้ นและใบเพื่อใช้ ประโยชน์ และคายนํ ้าจากใบได้ มากน้ อยเพียงใด
ขึ ้นกับความชื ้นของดิน ความยาวของรากพืช ปริ มาตรของดินที่รากแผ่กระจายอยู่ อัตราการไหลของนํ ้าไปสู่
ราก ผลแตกต่างระหว่างความเครี ยดของนํ ้าในใบและดินรอบ ๆ รากพืช ระยะทางจากรากถึงใบ ตลอดจน
permeability ของรากเองด้ วยอัตราการไหลของนํ ้าไปยังรากในดินแห้ งย่อมน้ อยกว่าดินชื ้น เพราะ capillary
conductivity ของดินแห้ งน้ อยกว่าดินชื ้นมาก ในดินชื ้นนํ ้าส่วนใหญ่จะไหลไปยังรากโดยขบวนการ mass
flow ส่วนดินแห้ ง ขบวนการที่สําคัญที่นํ ้าจะไปถึงรากได้ คือ diffusion ซึง่ ช้ ามากเมื่อเปรี ยบเทียบกับ
ขบวนการแรก อย่างไรก็ตามขบวนการทัง้ 2 นี ้ จะเกิดขึ ้นต่อเนื่องพร้ อม ๆ กันไป มากน้ อยแค่ไหนขึ ้นกับ
ความชื ้นของดิน
2.5 อิทธิพลของการขาดนํา้ ต่ อการเจริญเติบโตของพืช
การเจริญเติบโตและผลผลิตพืชที่ปลูกในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์สงู อาจจะลดลงอย่างมาก เพียง
พืชขาดนํ ้าเล็กน้ อยหรื อขาดนํ ้าระยะหนึง่ ของการเจริ ญเติบโต แต่ในทางตรงข้ าม พืชที่ปลูกในดินที่มีความ
อุดมสมบูรณ์ตํ่ากว่าการขาดนํ ้าเพียงเล็กน้ อย อาจไม่มีผลกระทบใด ๆ เลยต่อผลผลิตนอกจากความอุดม
สมบูรณ์ของดิน
จะมีสว่ นเกี่ยวข้ องกับความเสียหายของผลผลิตเมื่อพืชขาดนํ ้าแล้ ว
ช่วงระยะการ
เจริ ญเติบโตของพืชทีมีความอ่อนไหว (sensitive) ต่อการขาดนํ ้ามากที่สดุ คือ ช่วงรอยต่อระหว่าง
vegetative growth stage และ reproductive growth stage ดังที่ได้ กล่าวมาแล้ วหรื อช่วงที่พืชเริ่มสร้ างช่อ
ดอกถึงผสมเกสร หากพืชขาดนํ ้าในช่วงนี ้ผลผลิตจะลดลงอย่างมาก ทังนี
้ ้สาเหตุใหญ่เนื่องมาจากการฝ่ อลีบ
ของเมล็ด หรื อผสมไม่ตดิ เมล็ด รวมทังปริ
้ มาณนํ ้าหนักแห้ ง (total dry matter) จะมีปริมาณลดลงอย่างมาก
เมื่อเปรี ยบเทียบกับพืชที่ไม่ขาดนํ ้าในช่วงระยะเวลาวิกฤตนํ ้าที่มีความสัมพันธ์กบั การเจริญเติบโตของพืช
ดังกล่าว
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2.6 การตอบสนองของพืชต่ อการได้ รับนํา้ มากเกินไป
การที่ดนิ มีนํ ้ามากเกินไปถึงขันดิ
้ นแฉะหรือมีนํ ้าท่วมขัง อันเป็ นผลสืบเนื่องมาจากดินมีอตั ราการ
ระบายนํ ้าเลว มีผลทําให้ การเจริญเติบโตของพืชทังรากและลํ
้
าต้ นเหนือดินไม่เป็ นไปตามปกติ ทังนี
้ ้สาเหตุ
ใหญ่ ๆ เกิดขึ ้นเนื่องจากอากาศในดินมีน้อย และถ่ายเทอากาศไม่ดีพอ ดินที่ทําการเกษตรซึง่ มีการระบาย
นํ ้าดีทวั่ ๆ ไปจะมีปริ มาณอากาศในดิน 20 เปอร์ เซ็นต์โดยปริมาตร และ ประมาณ 20เปอร์ เซ็นต์
โดยปริมาตร อากาศในดินคือ ออกซิเจน และ คาร์ บอนไดออกไซด์มีประมาณ 1 เปอร์ เซ็นต์โดยปริมาตร
และส่วนที่เหลืออีก 79 เปอร์ เซ็นต์โดยปริ มาตรคือ แก๊ สไนโตรเจน (บรรยากาศเหนือดินมีองค์ประกอบเป็ น
ออกซิเจน คาร์ บอนไดออกไซด์ และไนโตรเจนประมาณ 20.96, 0.03 และ 76.0 เปอร์ เซ็นต์โดยปริมาตร
ตามลําดับ) ดินที่กําลังปลูกพืชอยูจ่ ะมีออกซิเจนน้ อยกว่าดินที่ปล่อยทิ ้งไว้ วา่ งเปล่า ตรงกันข้ ามกับ
คาร์ บอนไดออกไซด์จะมีมากในดินที่กําลังปลูกพืช ในดินที่มีการระบายนํ ้าเลวหรื อดินนานํ ้าขัง ปริมาณ
ออกซิเจนในดินจะถูกกระทบกระเทือนมากกว่าคาร์ บอนไดออกไซด์ คือ ออกซิเจนลดลงเป็ นปริมาณ
มากกว่าการเพิ่มขึ ้นของคาร์ บอนไดออกไซด์ (ในดินนํ ้าขังปริ มาณออกซิเจนในดินลดลง แต่
คาร์ บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ ้น) การลดลงของออกซิเจนและการเพิม่ ขึ ้นของคาร์ บอนไดออกไซด์ มีผลทําให้
ความสามารถในการดูดนํ ้าของรากลดลง และเมื่อดินมีปริมาณคาร์ บอนไดออกไซด์มากขึ ้น จะทําให้
permeability ของรากต่อนํ ้าลดน้ อยลง และเมื่อเป็ นเช่นนี ้ก็หมายถึงว่ารากสามารถดูดธาตุอาหารพืชต่าง ๆ
ที่ละลายมากับนํ ้าได้ น้อยลงตามไปด้ วย นอกจากนี ้ในดินที่อยูใ่ นสภาพนํ ้าขังหรื อการระบายนํ ้าไม่ดี
(anaerobic condition) ยังก่อให้ เกิดสารพิษขึ ้นในดินอีกด้ วย เช่น ไนตรัสออกไซด์, มีเทน และเอทธีลีน เป็ น
ต้ น
ลักษณะของพืชทัว่ ไปที่ขาดออกซิเจน หรื ออยูใ่ นสภาพนํ ้าขัง คือ ใบแสดงอาการเหลือง เนื่องจาก
ขาดออกซิเจนแล้ วอาจเป็ นเพราะขาดธาตุไนโตรเจนอีกส่วนหนึง่ ด้ วย เพราะไนโตรเจนเกือบทังหมดที
้
่รากดูด
ขึ ้นไปใช้ ประโยชน์ในการเจริ ญเติบโตได้ มาจากกระบวนการ mass flow ซึง่ มีนํ ้าเป็ นตัวพา กรณีนี ้การใส่ป๋ ยุ
ไนโตรเจนอาจพอช่วยได้ บ้าง และพืชต่างชนิดกันก็จะได้ รับผลกระทบจากการอยูใ่ นสภาพนํ ้าท่วมขังได้ ไม่
เหมือนกัน ตัวอย่างที่เห็นได้ ง่ายคือ ระหว่างข้ าวโพดกับข้ าวฟ่ าง ข้ าวฟ่ างจะทนต่อสภาพนํ ้าท่วมขังได้ ดีกว่า
ข้ าวโพดมาก ในพืชบางชนิดที่ชอบการระบายนํ ้าดีหากได้ รับผลกระทบจากนํ ้าท่วมขังในระยะออกดอกจะ
ส่งผลเสียหายอย่างมากต่อผลผลิต หรื อมีความชื ้นในดินในระดับอิ่มตัวไปด้ วยนํ ้าเนื่องจากระดับนํ ้าใต้ ดนิ
ตื ้นมาก ซึง่ กรณีนี ้ควรปลูกพืชประเภทที่มีระบบรากตื ้นหรื อกระจายอยูบ่ นผิวดิน เฉลิมพล (2535) ได้
กล่าวถึงผลกระทบของความเครี ยดนํ ้าทีมีตอ่ พืชเป็ นไปได้ 2 ทาง คือ ด้ านการสังเคราะห์แสง การ
เจริ ญเติบโตของพืช และการสร้ างสะสมนํ ้าหนักแห้ งของพืชที่เป็ นผลมาจากประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสง
ซึง่ หากการสังเคราะห์แสงมีปริ มาณลดลง ก็จะมีผลต่อการสร้ างพื ้นที่ใบ คุณภาพและอายุของใบ การสะสม
นํ ้าหนักแห้ งของพืชลดลง ส่วนจะได้ รับผลกระทบมากน้ อยเพียงใดขึ ้นกับเวลาที่เกิดความเครี ยดนํ ้า ถ้ าเกิด
ในช่วงการเจริญเติบโตด้ านสืบพันธุ์ ก็จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงและมีความสัมพันธ์ร่วมกันกับลักษณะ
การเกิดความเครี ยดของนํ ้าและความสามารถในการปรับตัวของพืช
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2.7 ประสิทธิภาพการใช้ นํา้ ของพืช
ประสิทธิภาพการใช้ นํ ้าของพืช water use efficiency , WUE หมายถึง ความสามารถของพืชที่จะ
ใช้ นํ ้าแต่ละหน่วยในการเจริ ญเติบโตหรื อสร้ างและสะสมนํ ้าหนักแห้ ง ซึง่ สามารถคํานวณได้ จากปริ มาณ
วัสดุแห้ งทังหมดต่
้
อปริมาณการคายระเหย (ET) ตลอดฤดูปลูกโดยมีหน่วยวัดเป็ น กรัม(นํ ้าหนักแห้ ง) / 1
หน่วยปริ มาตรของนํ ้าที่ใช้ ไป ประสิทธิภาพการใช้ นํ ้ามิใช่เป็ นเครื่ องแสดงหรื อมีสว่ นเกี่ยวข้ องหรื อสัมพันธ์กบั
การทนทานความแห้ งแล้ ง พืชมีประสิทธิภาพการใช้ นํ ้าสูง ไม่ใช่พืชที่ทนทานความแห้ งแล้ ง แต่หมายถึง
ศักยภาพของพืชที่สามารถตอบสนองต่อการใช้ นํ ้า 1 หน่วยปริมาตร เพื่อนําไปใช้ สร้ างผลผลิตนํ ้าหนักแห้ งได้
มากกว่าพืชอีกชนิดหรื ออีกพันธุ์หนึง่ แต่ในด้ านการวิจยั มุง่ ที่จะให้ ได้ พืชที่มีประสิทธิภาพใช้ นํ ้าสูงและให้
ผลผลิตสูง แต่ในด้ านของความต้ านทานแล้ งมักมุง่ ให้ พืชมีชีวิตรอดอยูไ่ ด้ ภายใต้ สภาวะขาดนํ ้า และก็มีพืชที่
ทนทานความแห้ งแล้ งหลายพืชที่มีประสิทธิภาพการใช้ นํ ้าตํ่า เมื่ออยูใ่ นสภาพที่ไม่ขาดนํ ้า
2.9 ความต้ านทานต่ อความแห้ งแล้ ง
ความต้ านทานต่อความแห้ งแล้ ง drought resistance มีความหมายที่แสดงถึงความสามารถของ
พืชที่สามารถมีชีวิตอยูไ่ ด้ ภายใต้ สภาวะความแห้ งแล้ ง ซึง่ มี 2 ลักษณะ
 Drought tolerance ซึง่ เป็ นลักษณะของตัวพืชเองที่มีความทนทานต่อความแห้ งแล้ ง ซึง่ มี
คุณสมบัตทิ างสรี รวิทยาของพืช เช่น อาจมีเซลล์เนื ้อเยื่อที่ทนทานต่อสภาวะขาดนํ ้า
 Drought avoidance ซึง่ เป็ นลักษณะที่ตวั พืชไม่มีความทนทานต่อความแห้ งแล้ ง แต่ก็มีชีวิตอยู่
ได้ แพร่ขยายพันธุ์ได้ ในสภาวะขาดนํ ้า เนื่องจากมีกลไกบางอย่างที่สามารถหลบเลีย่ งป้องกัน
ให้ รอดพ้ นจากสภาวะขาดนํ ้าดังกล่าว ไม่ให้ ได้ รับผลกระทบมากนัก เช่น
- มีวงจรชีวิตสันและสิ
้
้นสุดลงก่อนฤดูแล้ งมาถึง
- มีระบบรากลึก
- ปากใบปิ ดอย่างรวดเร็ว ลดการคายนํ ้า
- มีขนที่ใบช่วยลดการคายนํ ้า
- มีสารบางอย่างเคลือบผิวใบป้องกันการสูญเสียนํ ้า
- มีเนื ้อเยื่อที่สามารถสะสมนํ ้าไว้ ในลําต้ นได้
จะเห็นได้ วา่ พืชมีการปรับตัวให้ สามารถมีชีวิตอยูไ่ ด้ ภายใต้ สภาวะแห้ งแล้ ง ซึง่ ในการศึกษา
ทางด้ าน drought tolerance โดยทัว่ ไปจะพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการมีชีวติ รอดอยูก่ บั ศักยภาพ
ของนํ ้าในใบ ส่วน drought avoidance จะพิจารณาความสัมพันธ์กบั ความชื ้นในดิน
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2.10 การจัดการดินและนํา้
การที่ต้องมีการจัดการดินและนํ ้าเพื่อการปลูกพืชเพื่อที่จะหาวิธีการหลีกเลี่ยงความเสียหายที่สืบ
เนื่องมาจากการที่มีปริมาณนํ ้าน้ อยหรื อมากเกินไปในช่วงฤดูปลูกโดยเน้ นในเขตพื ้นที่ใช้ นํ ้าฝน ผลผลิตพืช
มักได้ รับความเสียหายจากฝนแล้ งหรื อทิ ้งช่วงและบางครัง้ ก็เกิดนํ ้าท่วม ดังนัน้ การจัดการดินและนํ ้าใน
การเกษตรเขตนํ ้าฝนก็คือ การอนุรักษ์ นํ ้าในดินให้ ได้ ประโยชน์มากที่สดุ และระบายนํ ้าส่วนเกินออกไปจาก
พื ้นที่ ส่วนการจัดการดินและนํ ้าในเขตชลประทานนันจะต้
้ องคํานึงถึงการใช้ นํ ้าอย่างประหยัดพอเหมาะ
พอดี กับการเจริ ญเติบโตของพืช และจําเป็ นต้ องพิจารณาถึงปริมาณ และระยะเวลาการให้ นํ ้าชลประทาน
แก่พืชเป็ นหลัก ซึง่ ในแง่ของการอนุรักษ์ นํ ้าไว้ ในดิน เพื่อให้ ใช้ ประโยชน์ได้ นาน คือ การใช้ วสั ดุคลุมดิน
(mulching) และการปลูกพืชโดยไม่ไถพรวน (no tillage) ซึง่ แม้ แต่ปลูกข้ าวในพื ้นที่ลมุ่ ตํ่าขังนํ ้าได้ ในปั จจุบนั
ก็ได้ หนั มาสนใจในการสงวนทรัพยากรนํ ้าเพื่อใช้ ในกิจกรรมต่าง ๆ นอกเหนือจากการปลูกข้ าวมากขึ ้น แม้ วา่
พื ้นที่นนจะอยู
ั้
ใ่ นเขตชลประทานที่ประสบสภาวะเสี่ยงต่อการขาดแคลนนํ ้าค่อนข้ างน้ อยก็ตาม
2.11 คุณสมบัตทิ างกายภาพของดินที่เกี่ยวกับการจัดการนํา้
คุณสมบัตทิ างกายภาพของดิน หมายถึง คุณสมบัตทิ ี่อาจสังเกตหรื อประเมินได้ จากภายนอก โดย
ไม่ต้องพิจารณาส่วนประกอบทางเคมี และครอบคลุมถึงพฤติกรรมที่แสดงออก เช่น การดูดยึดนํ ้า การ
ระบายนํ ้า และการถ่ายเทอากาศ เป็ นต้ น ซึง่ คุณสมบัตเิ หล่านี ้เกี่ยวข้ องกับการเจริญเติบโตของพืชไม่
โดยตรงก็โดยอ้ อม
 เนือ้ ดิน เป็ นสมบัตทิ ี่แสดงถึงปริมาณอนุภาคอนินทรี ย์ขนาดต่าง ๆ ที่ประกอบขึ ้นเป็ นดินหรื อ
อาจกล่าวได้ วา่ เป็ นสมบัตทิ ี่แสดงความหยาบ ความละเอียดของเนื ้อดิน ซึง่ ประกอบด้ วย
อนินทรี ย์สารและอินทรี ย์สารคลุกเคล้ ากันในอัตราส่วนต่าง ๆ ตามชนิดของวัตถุต้นกําเนิดดิน
และสภาพแวดล้ อม เนื ้อดินไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชและการให้ ผลผลิตพืช แต่มี
อิทธิพลต่อการดูดยึดนํ ้า ธาตุอาหาร การแลกเปลี่ยนก๊ าซ และการระบายนํ ้า รวมทังสมบั
้ ติ
ทางเคมี ชีวภาพอื่นของดิน ซึง่ สมบัตเิ หล่านี ้ จะมีผลกระทบต่อพืชโดยตรง ดินชนิดหนึง่ ๆ จะมี
ดินประเภทใดขึ ้นอยูก่ บั สัดส่วนสัมพัทธ์ของปริมาณอนุภาคในกลุม่ ขนาดต่าง ๆ ของดินนัน้ ๆ
(กลุม่ ทราย ซิลท์ และดินเหนียว) จากการวินิจฉัยประเภทเนื ้อดินโดยใช้ ไดอะแกรมสามเหลีย่ ม
มาตรฐาน เห็นได้ วา่ เนื ้อดินสามารถแบ่งออกได้ เป็ นหลายประเภทแต่เมื่อรวมกันแล้ ว จะมี 3
กลุม่ หลัก คือ ดินละเอียด ดินปานกลาง และดินเหนียว
เนือ้ ดินละเอียด เป็ นดินเหนียวยึดเกาะกันเองได้ ดี ช่องว่างระหว่างอนุภาคมีขนาดเล็กนํ ้าเคลื่อน
ผ่านได้ ช้า แต่อ้ มุ นํ ้าและธาตุอาหารได้ ดี มีความสมบูรณ์สงู และมีขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลางขนาดตํ่ากว่า 0.002
มิลลิเมตร

19
เนือ้ ดินละเอียดปานกลาง เป็ นประเภทดินร่วน เป็ นกลุม่ อนุภาคขนาดทรายที่ละเอียดมากแต่
ใหญ่กว่าขนาดดินเหนียว มีเส้ นผ่าศูนย์กลาง 0.05-0.002 มิลลิเมตร การระบายนํ ้าดีกว่าดินที่มีเนื ้อดิน
ละเอียด
เนือ้ ดินหยาบ เป็ นประเภทดินทราย มีการยึดเกาะกันเอง หรื อมีอนุภาคอื่น ๆ น้ อย มีช่องว่าง
ขนาดใหญ่ นํ ้าสามารถผ่านได้ โดยสะดวก มีความสามารถในการดูดยึดนํ ้าและแร่ธาตุอาหารไว้ ได้ ตํ่า ความ
อุดมสมบูรณ์ตํ่า มีเส้ นผ่าศูนย์กลาง อนุภาค 2.00-0.05 มิลลิเมตร
ั ้ ่มี
 โครงสร้ างของดิน เป็ นลักษณะการจัดเรี ยงและการเชื่อมยึดกันเองของเม็ดดิน ซึง่ มีทงที
โครงสร้ าง ไม่มีโครงสร้ าง และโครงสร้ างถูกทําลาย เช่น การเตรี ยมดินเพื่อทํานา โดยการไถ
พรวน คราด ติดต่อกันมาเป็ นระยะเวลายาวนาน ส่งผลให้ ดนิ อยูใ่ นสภาพเหลวเละเป็ นตม ซึง่
เป็ นสภาวะที่ไม่เหมาะสมกับการเจริ ญเติบโตของพืชอื่น การไถพรวนเป็ นสาเหตุที่ทําให้
โครงสร้ างดินเสื่อม อินทรี ยวัตถุในดินลดลง การปรับปรุงโครงสร้ างของดินจะช่วยให้ ดนิ มี
ช่องว่างมากขึ ้นโดยการปรับปรุงขนาดเม็ดดินให้ โปร่งไม่แน่นทึบ และมีการเชื่อมโยงถึงกันและ
กันของช่องว่างในดิน ช่วยการระบายนํ ้าและแลกเปลี่ยนก๊ าซให้ เป็ นไปโดยสะดวก โดยการเพิ่ม
้
่ดนิ มีความชื ้นเหมาะสมโดยเฉพาะในดินเนื ้อ
อินทรี ยวัตถุให้ ดนิ รวมทังการไถพรวนขณะที
ละเอียด
 ความหนาแน่ นของดิน เป็ นสมบัตขิ องดินที่แสดงสัดส่วนของดินกับปริมาตรของสารนัน้ ๆ ซึง่
มี 2 ประเภท คือ ความหนาแน่นรวมของดิน (bulk density) และความหนาแน่นของอนุภาค
ของดิน (particle density) การทราบค่าความหนาแน่นรวมของดิน สามารถนําไปใช้ คํานวณ
ปริ มาณความชื ้นของดินนัน้ ๆ ได้
 ความพรุ นของดิน หมายถึง ปริ มาณช่องว่างในดิน มีหน่วยเป็ นเปอร์ เซ็นต์ของปริมาตร
ทังหมดของดิ
้
น ในสภาวะที่ดนิ มีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช ดินควรมีความพรุน
ประมาณ 50 เปอร์ เซ็นต์ โดยมีชอ่ งว่างขนาดเล็กที่กกั เก็บนํ ้าได้ ดี (capillary pore) กับช่องว่าง
ขนาดใหญ่ที่นํ ้าและอากาศเคลื่อนที่ผา่ นสะดวก (non capillary pore) อย่างละ 25 เปอร์ เซ็นต์
โดยปริ มาตร (อุทยั , 2541)
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บทที่ 3
ปริมาณนํา้ ที่ข้าวต้ องการ
3.1 ความสําคัญของนํา้ ต่ อการปลูกข้ าว
พืชแต่ละชนิดมีความต้ องการนํ ้าในด้ านการเจริญเติบโตและให้ ผลผลิตไม่เท่ากัน แต่เนื่องจากข้ าว
เป็ นพืช semi-aquatic plant จึงมีความต้ องการนํ ้ามากกว่าพืชชนิดอื่น (ทัศนีย์, 2543) และสามารถ
ุ สมบัตพิ ิเศษที่พืชอื่นไม่มี ที่สามารถทําให้ บริ เวณราก
เจริญเติบโตได้ ดีในสภาพนํ ้าขัง เนื่องจากรากข้ าวมีคณ
ข้ าว (root rhizosphere) อยูใ่ นสถาพ oxidized ได้ ข้ าวจึงเป็ นพืชเศรษฐกิจชนิดเดียวที่สามารถขึ ้นในนํ ้า
และเจริ ญเติบโตในที่ราบ (วิโรจน์, 2531) และข้ าวก็มีความสามารถเจริญเติบโตได้ ในหลายนิเวศน์ อาทิ
ข้ าวไร่ ข้ าวขึ ้นนํ ้า ข้ าวนาสวน (ข้ าวนาสวนชลประทาน และ ข้ าวนาสวนนานํ ้าฝน) และแต่ละนิเวศน์การปลูก
ข้ าว ที่มีลกั ษณะการเจริญเติบโตต่างกันก็มีความต้ องการนํ ้าไม่เท่ากัน
ดิเรก ( ) กล่าวว่า นํ ้าเป็ นสิง่ ที่จําเป็ นที่สดุ ต่อการเจริ ญเติบโตของข้ าวในทุกระยะ โดยมีบทบาท
เริ่ มตังแต่
้ การเตรี ยมดิน การบังคับให้ เมล็ดงอก การเจริ ญเติบโตแตกกอเต็มที่จนกระทัง่ ข้ าวสุกแก่เก็บเกี่ยว
ได้ นํ ้าเป็ นองค์ประกอบส่วนใหญ่ในต้ นข้ าว จากการศึกษาปริมาณนํ ้าที่มีในใบข้ าวที่มีนํ ้าหนักสด 100 กรัม
มีเพียง 12 กรัม เท่านันที
้ ่เป็ นส่วนวัสดุแห้ ง และพบว่า 88 กรัมที่สญ
ู หายไปคือนํ ้าหนักของนํ ้า นํ ้าจึงมี
ความสําคัญต่อการเพาะปลูกข้ าวดังนี ้
 นํ ้าช่วยให้ ดนิ อ่อนนุ่ม ร่วนซุย เพื่อให้ งา่ ยต่อการเตรี ยมดิน และการเจริญของรากข้ าว
 นํ ้าเป็ นวัตถุดบิ ในการสังเคราะห์แสง เพื่อสร้ างและสะสมนํ ้าหนักแห้ งให้ เกิดขึ ้น
 นํ ้าเป็ นตัวพาแร่ธาตุไปยังส่วนต่างๆของต้ นข้ าวในการเปลี่ยนแปลงขบวนการทางสรีรวิทยา
รวมทังลํ
้ าเลียงสารอาหารที่ข้าวสร้ างได้ จากการสังเคราะห์แสงไปเก็บสะสมในเมล็ด
 นํ ้าช่วยรักษาระดับอุณหภูมทิ ี่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของข้ าว และไม่เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิภายในต้ นและนํ ้าในแปลงนาได้ งา่ ย
 นํ ้ามีบทบาทในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้ าวให้ ดีขึ ้น อาทิ ช่วยควบคุมวัชพืช และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใส่ป๋ ยเคมี
ุ
เป็ นต้ น
นอกจากนัน้ ดิเรก ( ) ยังได้ กล่าวถึงความสัมพันธ์ของนํ ้าต่อการเพาะปลูกข้ าวในประเทศไทย ซึง่
แบ่งออกไปได้ ดงั นี ้
 แบ่งตามฤดูกาลทํานา คือ การทํานาในฤดูกาล เรี ยกว่า ฤดูนาปี (พฤษภาคม-ตุลาคม) การใช้
นํ ้าทํานาก็จะใช้ นํ ้าฝนเป็ นหลัก ส่วนการทํานานอกฤดูกาล เรี ยกว่านาปรัง (พฤศจิกายนเมษายน ) การทํานาก็จะใช้ นํ ้าชลประทานหรื อแหล่งนํ ้าเสริ ม และเป็ นพื ้นที่ที่อยูใ่ นเขตส่งนํ ้า
ชลประทาน
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 แบ่งตามวิธีการปลูก การปลูกข้ าวมี 2 แบบ คือ ปลูกเมล็ดโดยตรง และปลูกโดยวิธีตกกล้ าแล้ ว
ถอนไปปั กดํา ซึง่ วิธีการปลูกข้ าวที่มีการเตรี ยมดินอย่างประณีตจําเป็ นต้ องใช้ นํ ้าเป็ นจํานวน
มากในการเตรี ยมดินทังแปลงตกกล้
้
า แปลงปั กดํา หรื อแปลงหว่านนํ ้าตม ส่วนการปลูกข้ าว
แบบหว่านสํารวย หว่านข้ าวแห้ ง หรื อหยอดที่มีการเตรียมดินไม่ประณีตมาก ก็จะไม่ใช้ นํ ้าใน
การเตรี ยมดินมากนัก หรื อไม่ใช้ นํ ้าเลยถ้ าเป็ นการเตรี ยมดินแห้ ง ส่วนใหญ่เป็ นวิธีการปลูกข้ าว
นานํ ้าฝน
 แบ่งตามลักษณะการใช้ นํ ้าของข้ าว ซึง่ สามารถแบ่งออกเป็ น 3 ประเภท
1. ข้ าวไร่ หรื อข้ าวนาดอน ปลูกบนที่ดอนโดยวิธีหยอดหรื อหว่าน และใช้ นํ ้าจากนํ ้าฝนเพียง
อย่างเดียว ปั จจุบนั มีพื ้นที่ปลูกน้ อยมาก
2. ข้ าวขึ ้นนํ ้า ข้ าวนํ ้าลึก หรื อข้ าวฟางลอย ปลูกในพื ้นที่ลมุ่ ตํ่าระดับนํ ้ามากกว่า 80 เซนติเมตร
ส่วนใหญ่ปลูกโดยวิธีการหว่านสํารวย หรือหว่านข้ าวแห้ ง และใช้ นํ ้าจากนํ ้าฝน มีพื ้นที่ปลูก
ค่อนข้ างน้ อย
3. ข้ าวนาสวน เป็ นประเภทข้ าวที่มีพื ้นที่ปลูกมากที่สดุ แบ่งออกไปได้ อีก 2 ประเภท คือ ข้ าว
นาสวนนานํ ้าฝน ที่ปลูกในพื ้นที่ลมุ่ ระดับนํ ้าตํ่ากว่า 60 เซนติเมตร ปลูกทังวิ
้ ธีตกกล้ า ปั กดํา
และหว่าน ใช้ นํ ้าจากนํ ้าฝน ส่วนอีกประเภทหนึง่ คือ ข้ าวนาสวนนาชลประทานที่สามารถ
ควบคุมนํ ้าได้ ส่วนใหญ่ปลูกข้ าวโดยวิธีการหว่านนํ ้าตมหรื อหว่านข้ าวงอก
จากการแบ่งประเภทข้ าวทัง้ 3 ลักษณะตามที่กล่าวถึงแล้ ว การทํานาโดยอาศัยนํ ้าฝนเพียงอย่าง
เดียวค่อนข้ างมีความเสีย่ งสูงต่อการผลิต และในบางปี เกษตรกรอาจประสบปั ญหาซึง่ เป็ นไปได้ ทงปั
ั ้ ญหา
ข้ าวขาดนํ ้าในระหว่างฤดูปลูกเนื่องจากฝนตกล่าหรื อฝนทิ ้งช่วง และปั ญหาฝนตกหนักระดับนํ ้าสูงมาก
เกินไปหรื อนํ ้าท่วมจนทําให้ เกิดการสูญเสียผลผลิต ดังนัน้ การปลูกข้ าวทุกประเภทในพื ้นที่อาศัยนํ ้าฝนผู้
ปลูกจึงต้ องพิจารณาสภาพพื ้นที่ ดินฟ้าอากาศ วิธีทางเขตกรรมข้ าวและพันธุ์ข้าวต้ องมีความสัมพันธ์กนั เป็ น
อย่างยิ่ง เพื่อลดสภาวะเสี่ยงตามที่กล่าวมาแล้ ว ส่วนการทํานาในเขตชลประทานที่มีปัจจัยขันพื
้ ้นฐานดี
ความเสีย่ งในการผลิตมีน้อยกว่า และเป็ นพื ้นที่ที่มีศกั ยภาพในการผลิตข้ าวสูงกว่านานํ ้าฝน แต่ในบางปี ที่มี
ฝนตกน้ อย ก็จะมีปัญหาปริมาณนํ ้าต้ นทุนที่ถกู เก็บกักไว้ เหนือเขื่อนมีตาํ่ จะมีผลกระทบต่อการปลูกข้ าวใน
พื ้นที่รับนํ ้าชลประทานในพื ้นที่ใต้ เขื่อนในปี ต่อไปซึง่ มีผลทําให้ เกษตรกรสามารถทํานาไม่ได้ เต็มพื ้นที่ มี
สภาวะเสี่ยงต่อการขาดนํ ้ามากขึ ้นโดยเฉพาะการทํานาในฤดูนาปรังที่ต้องอาศัยนํ ้าชลประทานและปริมาณ
ฝนใช้ การได้ (effective rain fall) มีน้อย
3.2 ปริมาณการใช้ นํา้ ของข้ าว (rice crop water requirement)
ปริมาณนํ ้าที่ข้าวต้ องการ หรือ water consumptive use of rice crop หรื อ crop water use
หมายถึง ปริ มาณนํ ้าที่ข้าวมีความต้ องการใช้ จริงสําหรับการเจริ ญเติบโตและให้ ผลผลิต โดยหลักการ
ปริมาณนํ ้าจํานวนนี ้เป็ นผลรวมของการใช้ นํ ้าและสูญเสียนํ ้า โดยการคายนํ ้าของต้ นข้ าว (transpiration ; T)
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และการระเหยนํ ้าไปจากผิวดินผิวนํ ้า (evaporation; E) ซึง่ การใช้ นํ ้าของข้ าวทังการคายนํ
้
้าและระเหยนํ ้าจะ
เกิดควบคูก่ นั ไปและไม่สามารถจะแบ่งแยกได้ วา่ เกิดจากขบวนการไหนมากกว่ากันเท่าใด แต่มีผ้ ปู ระมาณ
ว่า การระเหยนํ ้าจากดินและการคายนํ ้าจากพืชเกิดพร้ อมกันและมีอตั ราการใช้ นํ ้าอยูใ่ นระดับใกล้ เคียงกัน
หรื อประมาณ 50 เปอร์ เซ็นต์ จึงมักนิยมเรี ยกการใช้ นํ ้ารวมทัง้ 2 ขบวนการนี ้ว่า การคายระเหย
(evapotranspiration; ET) ธวัชชัย (2526) รายงานว่า การคายระเหยนํ ้าจากแปลงปลูกฤดูกาลหนึง่ ๆ จะมี
ปริ มาณมากหรื อน้ อยขึ ้นกับ ฤดูกาล สภาพดินฟ้าอากาศ ปริมาณนํ ้า ชนิดพืชปลูก เนื ้อดิน ความอุดม
สมบูรณ์ของดิน และการจัดการดินเพื่อการปลูกพืช แต่โดยปกติการคายระเหยจะมีคา่ เฉลี่ยประมาณ
0.1-1.0 เซนติเมตร/วัน ยงยศ (2537) ได้ สรุปค่าปริมาณการใช้ นํ ้าของข้ าวในนาดินเหนียวภาคกลาง หรื อ
ET ในฤดูแล้ งมีคา่ เฉลี่ยประมาณ 6.9 มิลลิเมตร/วัน ส่วนในฤดูฝนมีคา่ เฉลี่ยน้ อยกว่าประมาณ 4.3
มิลลิเมตร/วัน เนื่องจากในฤดูฝนมีปริ มาณฝนใช้ การได้ ที่ข้าวสามารถนําเอาไปใช้ ประโยชน์ได้ มากกว่า และ
การคายระเหยเกิดมากน้ อยไม่เท่ากันในแต่ละช่วงฤดูปลูก โดยเฉพาะช่วงคาบเกี่ยวระหว่างการ
เจริญเติบโตทางลําต้ นและใบ และการเจริญเติบโตทางด้ านพันธุ์ ซึง่ ตรงกับระยะข้ าวเริ่มกําเนิดช่อดอก
(panicle initiation) จะมีอตั ราการคายระเหยนํ ้ามากที่สดุ และถือเป็ นช่วงระยะเวลาวิกฤตที่ข้าวขาดนํ ้า
ไม่ได้ และเกิดผลกระทบต่อผลผลิตอย่างรุนแรงถ้ าข้ าวขาดนํ ้า
ในการปลูกข้ าวที่มีลกั ษณะนิเวศน์การปลูกในนานํ ้าขัง ยังมีนํ ้าอีกส่วนหนึง่ ซึง่ สูญเสียไปเนื่องจาก
การซึมลงลึก (percolation; P) และซึมด้ านข้ าง (seepage) และถือว่านํ ้าส่วนนี ้เป็ นปริมาณการใช้ นํ ้าของ
ข้ าวด้ วย การสูญเสียนํ ้าจากการซึมลงลึกและซึมด้ านข้ างมีปริมาณค่อนข้ างมาก ยงยศ (2537) สรุปว่าใน
นาดินเหนียวภาคกลางมีคา่ การซึมลงลึก หรื อค่า P อยูร่ ะหว่าง 1.0-2.0 มิลลิเมตร/วัน ส่วน ศจี (2537)
รายงานว่าจากการศึกษาปริมาณการใช้ นํ ้าของข้ าวในภาคกลาง 17 จังหวัด มีอตั ราการซึมลงลึกและการ
สูญหายของนํ ้านอกเหนือจากการคายระเหย มีคา่ เฉลี่ย 1.5 มิลลิเมตร/วัน ดังนัน้ ปริมาณความต้ องการนํ ้า
ของข้ าวจึงต้ องรวมการสูญเสียนํ ้าจากการซึมลงด้ วย และเรี ยกว่าเป็ นความต้ องการนํ ้าในแปลงปลูก (water
requirement) หรื อ ET+P เท่ากับ ETP (ภาพที่ 3)
จากข้ อมูลปริมาณการใช้ นํ ้าของข้ าวที่กล่าวมาแล้ วทังหมด
้
ความต้ องการนํ ้าชลประทานในแปลง
ปลูก จึงหมายถึง ปริมาณนํ ้าในแปลงหักลบปริมาณฝนใช้ การได้ โดยทัว่ ไปข้ าวจะมีอตั ราการคายนํ ้าตํ่าใน
ช่วงแรกของการปั กดําเนื่องจากพื ้นที่ใบมีน้อยและเพิ่มสูงขึ ้นในระยะข้ าวแตกกอตังท้
้ องออกดอกซึง่ มีพื ้นที่
ใบเพิ่มขึ ้นและแผ่กางเต็มที่ การคายนํ ้าของข้ าวจะลดลงเมื่อข้ าวสุกแก่ ส่วนการสูญเสียนํ ้าจากการระเหย
จากผิวดินผิวนํ ้าจะเกิดขึ ้นมากในระยะเริ่ มปั กดําข้ าวและค่อย ๆ ลดลง
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ภาพที่ 3

การสูญเสียนํ ้าในแปลงนาข้ าว
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เมื่อข้ าวมีพื ้นที่ใบเพิ่มขึ ้นจนกระทัง่ ปกคลุมผิวดินผิวนํ ้า และเพิ่มขึ ้นอีกครัง้ หนึง่ ในระยะข้ าวสุกแก่
ส่วนการซึมลงลึกจะมีมากในระยะแรกของการให้ นํ ้า เนื่องจากระดับนํ ้าใต้ ดนิ อยูล่ กึ และค่อยลดลงหลังการ
ขังนํ ้านานขึ ้น เนื่องจากในช่องว่างของดินมีนํ ้าอยูเ่ ต็มหรื อมีลกั ษณะดินอิ่มตัวไปด้ วยนํ ้า อัตราการซึมลงลึก
จะลดลงตามลําดับจนถึงแทบไม่เกิดขึ ้นเลยเมื่อขังนํ ้านานขึ ้น ในนาดินเหนียวที่มีระดับนํ ้าไต้ ดนิ ตื ้นจะมีการ
สูญเสียนํ ้าจากการซึมลงลึกประมาณ 1.0-2.0 มิลลิเมตร/วัน แต่ในนาดินทรายที่ระดับนํ ้าไต้ ดนิ อยูล่ กึ การ
สูญเสียนํ ้าก็จะมีมากขึ ้นเป็ น 7.0-10.0 มิลลิเมตร/วัน และโดยทัว่ ไปในดินนาภาคกลางที่มีเนื ้อดินเหนียวจะมี
ระดับนํ ้าใต้ ดนิ ระหว่าง 0.6-1.0 เมตร และในดินนาที่มีการทํานาต่อเนื่องตลอดปี หรื อมีพื ้นที่ตดิ ริมแม่นํ ้าหรื อ
แหล่งนํ ้าจะมีระดับนํ ้าไต้ ดนิ ตื ้นกว่า 0.6 เมตร
3.3 การศึกษาปริมาณการใช้ นํา้ ของข้ าว
ข้ อมูลที่จําเป็ นในการพัฒนาระบบชลประทานและประสิทธิภาพการให้ นํ ้าในนาข้ าว ปริมาณการใช้
นํ ้าของข้ าวเป็ นข้ อมูลสําคัญ และเกี่ยวข้ องสัมพันธ์กบั ปริมาณนํ ้า ความถี่ในการให้ นํ ้า และวิธีการให้ นํ ้าให้
สอดคล้ องกับความต้ องการนํ ้าของข้ าวในแต่ละช่วงอายุการเจริ ญเติบโต เพื่อนํามาใช้ ประโยชน์ในการ
วางแผนจัดการใช้ นํ ้าในนาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ ในการหาปริมาณการใช้ นํ ้าอาจทําได้ 2 วิธีการ คือ วัด
จากการใช้ นํ ้าจากข้ าวโดยตรง (ETP) และ จากการคํานวณโดยอาศัยข้ อมูลภูมิอากาศ (ET p)
3.3.1 การวัดปริมาณการใช้ นํา้ จากข้ าวโดยตรง
การวัดปริ มาณการใช้ นํ ้าของข้ าวโดยการวัดโดยตรง ทําได้ หลายวิธี เช่นวัดจากความชื ้นดิน หรื อ
ศึกษาจากแปลงทดลอง แต่สําหรับการปลูกข้ าวนิยมวัดจากถังการใช้ นํ ้าของข้ าว (rice lysimeter) ซึง่
ออกแบบมาใช้ วดั การใช้ นํ ้าของข้ าวโดยเฉพาะ หรื อใช้ กบั พืชที่เจริญเติบโตในนํ ้าขัง คือนอกเหนือจากการวัด
ค่าการระเหย (E) การคายนํ ้า (T) แล้ ว ยังสามารถวัดการซึมลงลึกของนํ ้า (P)ในแปลงนา ซึง่ เป็ นปริมาณนํ ้า
รวม (ETP) ที่จะต้ องจัดหาให้ กบั ข้ าวด้ วย Rice Lysimeter เป็ นอุปกรณ์ที่ประกอบด้ วยถังเหล็กทรงเหลีย่ ม
ขนาดเดียวกัน 4 ถัง เป็ นถังก้ นเปิ ด 2 ถัง (ถังที่ 1 และ 3) และถังก้ นปิ ด 2 ถัง (ถังที่ 2 และ 4) แต่ละแบบจะมี
อยูถ่ งั หนึง่ ที่ไม่ปลูกข้ าว (ไม่วดั การคายนํ ้า ถังที่ 1 และ 4 ) ถังก้ นเปิ ดจะวัดการซึมลงลึกของนํ ้า และเพื่อการ
ตรวจสอบสภาพนํ ้าใต้ ดนิ และปริมาณฝนที่ตกระหว่างการวัดนํ ้า (ภาพที่ 4 ) จึงมีการติดตังท่
้ อวัดระดับนํ ้าใต้
ดินและเครื่ องวัดนํ ้าฝนในบริ เวณสถานที่วดั นํ ้าด้ วย ระดับนํ ้าที่ลดลงสามารถวัดได้ จาก Hook Gage ซึง่
เมื่อนําค่าของระดับนํ ้าที่วดั ได้ ของถังวัดการใช้ นํ ้าที่แตกต่างกันในการวัดเพียงค่าเดียวมาหักลบก็จะได้
องค์ประกอบของปริ มาณนํ ้าที่ข้าวต้ องการ โดยที่ ถังที่ 1 เป็ นถังก้ นเปิ ดไม่ปลูกข้ าวเพื่อวัดค่า E+P ถังที่ 2
เป็ นถังก้ นปิ ดปลูกข้ าวเพื่อวัดค่า E+T ถังที่ 3 เป็ นถังก้ นเปิ ดปลูกข้ าวเพื่อวัดค่า E+T+P และ ถังที่ 4 เป็ นถัง
ก้ นปิ ดไม่ปลูกข้ าวเพื่อวัดค่า E เพียงอย่างเดียว และสามารถนําค่าที่วดั ได้ ในแต่ละช่วงการเจริ ญเติบโตของ
ข้ าวเพื่อนํามาใช้ คํานวณปริมาณการใช้ นํ ้าของข้ าวได้ ดังนี ้
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ถังที่ 1

ถังที่ 2

ถังที่ 3

ถังที่ 4

ก้ นเปิ ดไม่ปลูกข้ าว
ก้ นปิ ดปลูกข้ าว
ก้ นเปิ ดปลูกข้ าว
ก้ นปิ ดไม่ปลูกข้ าว

ถังที่ 1
ถังที่ 2
ถังที่ 3
ถังที่ 4

ปริ มาณการใช้ นํ ้าของข้ าว
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+

1

-

4

2

ภาพที่ 4 การวัดปริ มาณนํ ้าใช้ ของข้ าวโดย Rice Lysimeter
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 ค่าการระเหยนํ ้า (E) (ถังที่ 4)
 ค่าการคายนํ ้าของข้ าว (T) (ค่าเฉลี่ยของผลต่างระหว่างถังที่ 2-4 และถังที่ 3-1)
 ค่าการซึมลงลึก (P) (ค่าเฉลีย่ ของผลต่างระหว่างถังที่ 3-2 และ ถังที่ 1-4)
จากรายงานผลการค้ นคว้ าวิจยั การใช้ นํ ้าของข้ าวพันธุ์ตา่ งๆที่ดําเนินการในสถานีทดลองการใช้ นํ ้า
ชลประทานทัว่ ประเทศระหว่างปี พ.ศ.2518-2526 พบว่า ในฤดูฝนข้ าวจะใช้ นํ ้าประมาณ 4.0-6.0
มิลลิเมตร/วัน และประมาณ 5.0-9.0 มิลลิเมตร/วันในฤดูแล้ ง โดยที่ปริมาณการใช้ นํ ้าในฤดูแล้ งจะมีมากกว่า
ฤดูฝน 25-30 เปอร์ เซ็นต์ และพันธุ์ข้าวพันธุ์ผสมไม่ไวแสงก็จะใช้ นํ ้าเฉลี่ยต่อวันมากกว่าพันธุ์ข้าวพื ้นเมืองลํา
ต้ นสูง เนื่องจากมีพื ้นที่ใบและวัสดุแห้ งเหนือดินมากกว่า ทําให้ มีอตั ราการคายนํ ้าสูงกว่า และมีช่วงการใช้ นํ ้า
และมีอายุการเก็บเกี่ยวมากกว่า ( ดิเรก, ยงยศ และ ลดาวัลย์ ,2530)
3.3.2 การวัดปริมาณการใช้ นํา้ ของพืชจากข้ อมูลภูมิอากาศ
สําหรับการหาปริมาณการใช้ นํ ้าของพืชโดยการคํานวณจากข้ อมูลทางภูมิอากาศ เป็ นอีกวิธีการ
หนึง่ ที่สามารถนํามาใช้ หาปริมาณการใช้ นํ ้าของข้ าวได้ โดยมีแนวทางในการคํานวณปริมาณการใช้ นํ ้าของ
พืชที่ขึ ้นกับองค์ประกอบสําคัญ 4 ประการคือ สภาพของดิน (ความชื ้นและสมบัตทิ างกายภาพ) ชนิดและ
อายุพืช สภาพดินฟ้าอากาศรอบๆต้ นพืช (ความเข้ มของแสง อุณหภูมิ ความชื ้นสัมพัทธ์ ความเร็ วลม) และ
องค์ประกอบอื่นๆ (ฤดูกาลเพาะปลูก การเตรี ยมดิน วิธีการให้ นํ ้า และความสูงของนํ ้าที่ให้ แต่ละครัง้ ) และ
ผลจากการคํานวณทําให้ ได้ ค่ าปริมาณการใช้ นาํ ้ ของพืชอ้ างอิง (potential evapotranspiration; ET p)
การคํานวณสามารถทําได้ หลายวิธีโดยการใช้ สตู ร ซึง่ คํานวณได้ ตงแต่
ั ้ อย่างง่ายๆโดยใช้ ข้อมูลสภาพอากาศ
1-2 องค์ประกอบไปจนถึงการคํานวณที่ใช้ ข้อมูลสภาพอากาศหลายองค์ประกอบ ที่มีความยุง่ ยากซับซ้ อน
ตัวอย่างเช่นสูตรคํานวณค่า ET p ของ Thornthwaite, Blaney-Criddle, Jensen-Haise และ Penman
สําหรับในประเทศไทยได้ ให้ การยอมรับสูตรคํานวณ ET p ของ Penman เนื่องจากมีคา่ ละเอียด และได้
รวบรวมองค์ประกอบที่มีอทิ ธิพลต่อการใช้ นํ ้าของพืชมาใช้ ในการสร้ างสูตรคํานวณทุกอย่าง ดังนันสู
้ ตรของ
Penman จึงตังอยู
้ บ่ นพื ้นฐานของทฤษฎีซงึ่ เป็ นที่ยอมรับกันมากกว่าสูตรอื่นๆ ส่วนการนําค่าต่างๆ เหล่านี ้ไป
ใช้ งานเพื่อหาปริมาณการใช้ นํ ้าของพืชแต่ละชนิด จําเป็ นต้ องมีคา่ สัมประสิทธิ์ของพืช (crop coefficient;
Kc) อีกค่าหนึง่ ซึง่ เป็ นค่าที่ขึ ้นอยูก่ บั ชนิดของพืชเพียงอย่างเดียว และไม่ใช่ได้ จากการทดลองวัดจริงใน
สนาม แต่ได้ จากการคํานวณ ซึง่ คํานวณได้ โดย ET/ET p ในเมื่อ ET และ ET p เป็ นค่าการวัดนํ ้าที่ได้ มา
จากการวัดในช่วงระยะเวลาเดียวกัน และมีองค์ประกอบของดินและสภาพอากาศคล้ ายคลึงกัน จึงขึ ้นกับ
ชนิดพืชและอายุพืชเพียงอย่างเดียว ดังนันค่
้ าที่วดั ได้ สามารถนําไปใช้ ได้ ทวั่ ไปโดยไม่มีอิทธิพลของพื ้นที่
เพาะปลูกและสิง่ แวดล้ อมรอบ ๆ ต้ นพืชมาเกี่ยวข้ อง ผลก็คือถ้ าสามารถคํานวณค่า ET p โดยใช้ ข้อมูล
อากาศได้ แล้ ว ถ้ าต้ องการทราบปริ มาณการใช้ นํ ้าของพืชใด ก็นําเอาค่า Kc ของพืชที่ต้องการทราบมาเป็ น
ตัวคูณ กับค่า ET p ก็จะได้ ปริมาณการใช้ นํ ้าของพืชที่ต้องการทราบ ซึง่ ได้ แสดงค่าการใช้ นํ ้าของพืชอ้ างอิง
ของพืช ET p ของบางจังหวัดในภาคกลางตามตารางที่ 4 และค่าสัมประสิทธิ์การใช้ นํ ้า (Kc) ของข้ าวใน
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ตารางที่ 5 สําหรับผู้ที่มีความสนใจในเรื่ องนี ้สามารถศึกษาค้ นคว้ าวิธีการคํานวณค่าปริ มาณการใช้ นํ ้าของ
พืชอ้ างอิง (potential evapotranspiration; ET p) ที่คํานวณด้ วยวิธีการต่างๆตามสูตรของ Penman รวมทัง้
การคํานวณค่า (crop coefficient ; Kc) ได้ จากรายงานของ อุทยั (2541) ซึง่ กล่าวถึงเรื่ องการจัดการนํ ้าผิว
ดินอย่างมีประสิทธิภาพโดยละเอียด (ภาพที่ 5)
ตารางที่ 4 ตัวอย่างค่าปริมาณการใช้ นํ ้าของพืชอ้ างอิง (potential evapotranspiration; ET p)
มิลลิเมตร/เดือน บางจังหวัดในภาคกลาง คํานวณ จากสูตรของ Penman.
สถานที่
นครสวรรค์
ลพบุรี
สุพรรณบุรี
ปราจีนบุรี
กาญจนบุรี
ดอนเมือง
กรุงเทพฯ

มค.
122
131
129
132
125
130
120

กพ.
149
152
147
147
151
148
136

มีค.
179
177
174
161
177
169
153

เมย.
187
179
182
162
182
170
156

พค.
167
161
168
152
163
158
144

มิย.
152
148
155
136
148
150
136

กค.
144
141
149
132
144
145
132

สค.
134
132
142
158
135
133
126

กย.
127
131
134
127
133
132
123

ตค.
126
133
132
131
127
131
120

พย.
121
131
128
134
121
126
119

ตารางที่ 5 ค่าสัมประสิทธิ์การใช้ นํ ้า (crop coefficient; Kc) ของข้ าว รายเดือน
เดือนที่
1
2
3
4
5

ข้ าวพันธุ์พื ้นเมือง
0.83
0.93
1.06
0.96
0.83

ที่มา : ฝ่ ายวิจยั การใช้ นํ ้าชลประทาน กรมชลประทาน (2537)

ข้ าวพันธุ์ผสม
1.00
1.12
1.27
1.18
0.98

ธค.
113
128
121
128
116
119
113

ฝนใช้ การได้

ประสิ ทธิภาพการชลประทาน
คํานวณจากข้ อมูล
ภมิอากาศ ETP

การวัดโดยตรง (ET)

ภาพที่ 5 องค์ประกอบในการหาข้อมูลปริ มาณการใช้น้ าํ ของ

การซึมลง (P)

การคายนํา้ (T)

สั มประสิ ทธิ์พชื (EC)

การใช้ นํา้ ของพืช หรือการคายระเหย (E+T หรือ ET)

X

การระเหย

ความต้ องการนํา้ ของพืช (E+T+P)

28

29
ตามที่ได้ กล่าวมาแล้ วว่า สภาพดินฟ้าอากาศทุกอย่าง มีอิทธิพลต่อการใช้ นํ ้าของพืช ขณะเดียวกันก็
มีผลต่อการระเหยนํ ้าจากถาดวัดการระเหยเช่นเดียวกันดังนันการวั
้
ดปริมาณการใช้ นํ ้าของพืช
ก็อาจจะ
เทียบหาได้ จากการระเหยจากถาดระเหยอีกวิธีหนึง่ ซึง่ จะทําให้ ได้ ค่าสัมประสิทธิ์ของถาดวัดการระเหย
หรื อค่า Kp ซึง่ วัดได้ จากถาดระเหยแบบ American Class A pan โดยการนําค่า ET/E=Kp (ปริมาณการ
ระเหยนํ ้าจากถาดวัดการระเหย มม./วัน) และเมื่อนําค่า Kp ไปคูณค่าการคายระเหย (ET) ก็จะทําให้ ทราบ
ค่าปริ มาณการใช้ นํ ้าต่อวันของพืช และตลอดฤดูปลูกพืชได้ ถ้าทราบอายุการเก็บเกี่ยว ซึง่ แสดงตัวอย่าง
ข้ อมูลการใช้ นํ ้าของข้ าวพันธุ์ผสมไม่ไวต่อช่วงแสงที่มีอายุการเก็บเกี่ยวเท่ากันในภาคกลาง 17 จังหวัด ตาม
ตารางที่ 6
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ตารางที่ 6 ข้ อมูลการใช้ นํ ้าของข้ าวพันธุ์ผสมไม่ไวแสงในภาคกลาง 17 จังหวัด

จังหวัด
ตาก
นครสวรรค์
ชัยนาท
อุทยั ธานี
สุพรรณบุรี
ลพบุรี
สิงห์บรุ ี
สระบุรี
อ่างทอง
พระนครศรี อยุธยา
ปทุมธานี
นนทบุรี
นครปฐม
ราชบุรี
กาญจนบุรี
เพชรบุรี
ประจวบคีรีขนั ธ์
เฉลี่ย

อายุการ
เก็บเกี่ยว
(วัน)
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

ช่วงการ
ให้ นํ ้า
(วัน)
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86

ค่าการระเหย ค่า ET/E2/ นํ ้าใช้ ของ
เฉลี่ย1/
ข้ าว/วัน 3/
(มม.)
(Kp)
(มม.)
6.3
1.30
8.2+1.5
4.7
1.30
6.1+1.5
5.0
1.30
6.5+1.5
4.8
1.30
6.2+1.5
5.3
1.30
6.9+1.5
8.5
1.30
7.5+1.5
5.4
1.30
7.0+1.5
5.1
1.30
6.6+1.5
5.3
1.30
6.9+1.5
5.2
1.30
6.8+1.5
5.2
1.30
6.8+1.5
5.2
1.30
6.8+1.5
5.4
1.30
7.0+1.5
5.1
1.30
6.6+1.5
5.8
1.30
7.5+1.5
4.9
1.30
6.4+1.5
5.1
1.30
6.6+1.5
5.3
1.30
6.9+1.5

นํ ้าใช้ ของข้ าว/ฤดู4/
มม.
834
654
688
662
722
774
731
697
722
714
714
714
731
697
774
679
697
718

ลบ.ม./ไร่
1,334
1,046
1,101
1,059
1,155
1,238
1,170
1,115
1,115
1,142
1,142
1,142
1,170
1,115
1,238
1,086
1,115
1,148

ที่มา : ฝ่ ายวิจยั การใช้ นํ ้าชลประทาน กรมชลประทาน (2537)
1/
ค่าการคายระเหยเฉลี่ย (มม.) ฤดูนาปรัง ธ.ค.-พ.ค. (2504-2533)
2/
ET/E (Kp = Pan coefficient) ET= Consumptive use, E= ค่าการระเหยจากอ่างระเหยของนํ ้าแบบ Class A pan
3/
การใช้ นํ ้าของข้ าวต่อวัน = ค่าการคายระเหยเฉลี่ย (มม.) x ค่า ET/E + อัตราการซึมลงลึก 1.5 มม./วัน
4/
การใช้ นํ ้าตลอดฤดู (มม.) = จํานวนวันที่ให้ นํ ้า (วัน) x การใช้ นํ ้าของข้ าวต่อวัน (มม.)
การใช้ นํ ้าตลอดฤดู (ลบ.ม./ไร่) = การใช้ นํ ้าตลอดฤดู (มม.) x1.6
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บทที่ 4
การจัดการนํา้ ในนาข้ าว
4.1 อิทธิพลการขังนํา้ ต่ อการเจริญเติบโตของข้ าว
โดยหลักการ
การจัดการนํ ้าที่มีประสิทธิภาพแก่พืชคือการควบคุมระดับนํ ้าหรื อความชื ้นในดิน
บริ เวณรากพืชให้ อยูใ่ นระหว่างความชื ้นชลประทาน (field capacity) กับจุดเหี่ยวถาวร (permanent
้
wilting point) ซึง่ เป็ นระดับความชื ้นที่พืชสามารถนําเอาไปใช้ ประโยชน์ได้ (available water) ดังนันการให้
นํ ้าครัง้ ต่อไปจึงเริ่ มขึ ้นเมื่อพืชแสดงอาการเหี่ยวมีความชื ้นลดลงใกล้ จดุ เหี่ยวถาวร แต่จะให้ นํ ้าในปริ มาณ
มากเท่าไรขึ ้นกับความสามารถในการอุ้มนํ ้าของดิน ความสามารถในการทนทานความแห้ งแล้ งของพืช และ
สภาพดินฟ้าอากาศ และหลักการจัดการนํ ้าแก่พืชโดยทัว่ ไปจะยอมให้ ความชื ้นในดินลดลงประมาณ 50-75
เปอร์ เซ็นต์ของปริ มาณความชื ้นที่พืชดูดเอาไปใช้ ได้ (allowable soil moisture) ส่วนความชื ้นที่เหลือ
หลังจากพืชดูดเอาไปใช้ หมดแล้ วคือความชื ้นที่จดุ วิกฤต (critical point) (อุทยั ,2541)
ในด้ านการปลูกข้ าวการจัดการนํ ้าในนาข้ าวมีความแตกต่างไปจากพืชทัว่ ไป วิโรจน์ (2531)กล่าว
ุ ลักษณะพิเศษที่สามารถทําให้
ว่าข้ าวเป็ นพืชที่ชอบขึ ้นและเจริ ญเติบโตในสภาพนํ ้าขัง เนื่องจากข้ าวมีคณ
บริเวณรากข้ าวอยูใ่ นสภาพ oxidized โดยออกซิเจนจากอากาศจะซึมผ่านใบและลําต้ นสูร่ าก โดยผ่านทาง
ช่องว่างในชันเนื
้ ้อเยื่อของ cortex หรื อ lacuna ซึง่ ทําให้ รากข้ าวได้ รับปริมาณออกซิเจนอย่างเพียงพอ และ
ยังสามารถส่งผ่านรากไปยังพื ้นที่รอบรากข้ าว (root rhizosphere) ได้ อีกด้ วย และการจัดการนํ ้าในนาข้ าว
ชลประทานที่ควบคุมระดับนํ ้าในนาได้ โดยทัว่ ไปเกษตรกรมักจะรักษาระดับนํ ้า 10-15 เซนติเมตร ตลอดฤดู
ปลูก ซึง่ ในการรักษาระดับนํ ้าในนามากในระดับนี ้ เกษตรกรจะต้ องมีนํ ้าสําหรับทํานาฤดูกาลหนึง่ ระหว่าง
1,500-2,000 ลูกบาศก์เมตร/ไร่ ซึง่ เป็ นปริ มาณมากและมีความผิดแผกแตกต่างออกไปเมื่อเปรี ยบเทียบกับ
ปริมาณการใช้ นํ ้าและการจัดการนํ ้าเพื่อการเพาะปลูกพืชชนิดอื่นๆ
ทัศนีย์ (2543) กล่าวถึงผลของการขังนํ ้าในนามีอทิ ธิพลต่อความเป็ นประโยชน์ของธาตุอาหารพืช
บางธาตุเพิม่ ขึ ้น เช่น ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม ซิลกิ า และเหล็ก แต่ถ้าดินมีการไหลซึมของนํ ้าดี
ธาตุอาหารพืชก็จะถูกชะล้ างการระบายนํ ้าจากแปลงก็จะเกิดการสูญหายของธาตุอาหารไปจากดิน และปุ๋ย
ที่ใส่ลงไป อย่างไรก็ดีการระบายนํ ้าดีทําให้ ความเข้ มข้ นของคาร์ บอนไดออกไซด์ เหล็ก สารประกอบ
คาร์ บอนบางชนิด และ reducing substances ต่างๆ ที่เป็ นพิษต่อข้ าวลดลง และนําออกซิเจนจาก
บรรยากาศเข้ าไปในบริ เวณรากข้ าวเพื่อ oxidized สารประกอบ reducing substances เพื่อลดความเป็ น
พิษของสารประกอบเหล่านี ้ นอกจากนัน้
การขังนํ ้าในนาข้ าวยังมีอทิ ธิพลต่อชนิดและปริมาณวัชพืช
สภาพแวดล้ อมที่เหมาะสม ดินมีความชื ้น มีแสงแดดเพียงพอวัชพืชสามารถเจริญเติบโตแข่งขันกับข้ าวได้ ดี
โดยเฉพาะระยะแรกของการปลูก
การขังนํ ้าในระดับเหมาะสมช่วยควบคุมวัชพืชให้ มีจํานวนวัชพืชและ
จํากัดชนิดของวัชพืชให้ มีน้อยลง
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De Datta (1981) รายงานว่าการปลูกข้ าวที่มีนํ ้าหล่อเลี ้ยงต้ นข้ าวอย่างเพียงพอ เป็ นปั จจัยสําคัญ
อย่างยิ่งต่อการผลิต หลายพื ้นที่ในเขตร้ อนของเอเซียรวมทังประเทศไทย
้
การผลิตข้ าวในพื ้นที่ดงั กล่าวมัก
ประสบปั ญหาการขาดแคลนนํ ้าหรื อมีนํ ้ามากเกินความจําเป็ นในระหว่างฤดูปลูกซึง่ เป็ นผลเนื่องมาจาก
สภาวะความแปรปรวนของฝน การจัดการนํ ้าภายใต้ การจัดการผลิตที่ดีหมายถึงการจัดการควบคุมระดับนํ ้า
ในแปลงนาให้ มีความพอดีไม่มีระดับสูงหรื อตํ่าเกินไป โดยใช้ ปริมาณนํ ้าที่มีอย่างจํากัดให้ ได้ รับผลประโยชน์
สูงสุดโดยเฉพาะฤดูนาปรังที่มีประสิทธิภาพการผลิตและตอบสนองต่อการใช้ ปัจจัยการผลิตสูงกว่าฤดูนาปี
(ทัศนีย์,2543)
4.2 การใช้ นาํ ้ ของข้ าวที่สัมพันธ์ กับการเจริญเติบโต
บริบรู ณ์ (2540) ได้ ให้ รายละเอียดในเรื่ องความสัมพันธ์ของการจัดการนํ ้าตลอดช่วงระยะการ
เจริญเติบโตของข้ าวมีความแตกต่างกัน การให้ นํ ้าแก่ข้าวในบางช่วงอาจมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโต
ของข้ าวบางระยะ เช่น การได้ รับนํ ้ามากเกินไปในช่วงปั กดําหรื อหว่านใหม่ จะทําให้ ข้าวแตกกอน้ อยและมี
ลําต้ นสูงซึง่ ง่ายต่อการหักล้ ม และในทํานองเดียวกันข้ าวจะแสดงอาการทันทีที่ขาดนํ ้าในช่วงข้ าวเริ่มสร้ าง
รวงอ่อนซึง่ เป็ นระยะคาบเกี่ยวระหว่างการเจริญเติบโตทางลําต้ นและใบและการเจริญเติบโตทางด้ านพันธุ์
และระยะออกรวงสะสมแป้งในเมล็ดซึง่ เป็ นช่วงวิกฤต โดยธรรมชาติข้าวจะมีอตั ราการฟื น้ ตัวและทนทาน
จากการขาดนํ ้าในช่วงระยะเวลาสันๆและฟื
้
น้ ตัวอย่างรวดเร็วเมื่อได้ รับนํ ้าในช่วงต่อมา โดยเฉพาะใน
ระยะแรกของการเจริ ญเติบโต และจะเป็ นไปในลักษณะตรงกันข้ ามถ้ าการขาดนํ ้าเกิดขึ ้นในระยะข้ าวเริ่ม
สร้ างรวงอ่อน ดอกข้ าวบานและภายเมล็ดกําลังพัฒนาซึง่ จะมีผลกระทบมากที่สดุ ต่อผลผลิต ภายหลังข้ าว
สะสมแป้งในเมล็ดเต็มแล้ วเกิดผลกระทบน้ อยที่สดุ และมีรายงานว่าข้ าวจะได้ รับผลกระทบจากการขาดนํ ้า
มากที่สดุ ตังแต่
้ 20 วันก่อนการออกรวง และ 10 วันหลังการออกรวงและข้ าวต้ องการนํ ้ามากที่สดุ ในระยะนี ้
ด้ วย และมีข้อมูลจากหลายแหล่งที่ยืนยันตรงกันว่าช่วงระยะเวลาวิกฤตของการขาดแคลนนํ ้าและช่วงเวลาที่
ข้ าวต้ องการนํ ้ามากคือช่วงระยะเวลาเดียวกัน
การปฏิบตั ใิ นการจัดการนํ ้าให้ สมั พันธ์กบั การเจริญเติบโตของข้ าว ได้ แบ่งออกเป็ นระยะเวลาต่างๆ
ดังนี ้
 ระยะกล้ า หรื อระยะ 7-10 วันหลังหว่านข้ าวใหม่ ข้ าวมีความต้ องการนํ ้าค่อนข้ างน้ อย มีความ
ต้ องการเพื่อการบังคับให้ เมล็ดงอก ซึง่ ในความเป็ นจริงถ้ าเมล็ดถูกแช่นํ ้า การพัฒนาของราก
ข้ าวจะมีผลกระทบจากการขาดออกซิเจนมากกว่า แต่การควบคุมระดับนํ ้าในนาในระยะแรก
หลังข้ าวงอกแล้ วจะมีผลดีและส่งเสริมการใช้ ปัจจัยการผลิตในด้ านการจัดการผลิตด้ านอื่นๆ
เช่น กําจัดวัชพืช และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ ป๋ ยเคมี
ุ
 ระยะการเจริญเติบโตทางลําต้ นและใบ (เริ่มแตกกอ-แตกกอสูงสุด) ข้ าวที่มีการแตกกอมาก ถือ
ว่าเป็ นปั จจัยสําคัญที่นําไปสูผ่ ลผลิตสูง หลังจากปั กดําควรให้ นํ ้าในแปลงอย่างเพียงพอเพื่อช่วย
้
ง่ ภายหลังการพัฒนาของรากในระยะ
ให้ รากข้ าวเจริญเติบโตแผ่ขยายทังในแนวราบและแนวดิ
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กล้ า เพื่อช่วยให้ ข้าวมีระบบรากแข็งแรง แตกกอได้ ดี ในแปลงนามีนํ ้าค่อนข้ างน้ อยการเจริ ญ
ของรากในแนวดิง่ จะมีมากกว่าในแปลงนาที่มีนํ ้ามากเกินไป ที่จะมีผลทําให้ ข้าวจะมีลําต้ นสูง
และมีอตั ราการแตกกอตํ่า ใบมีสีซีด อ่อนแอ ใบแปละนํ ้า หักล้ มได้ งา่ ย
 ระยะการเจริญเติบโตทางด้ านพันธุ์ (สร้ างรวงอ่อน - ออกดอกและสะสมนํ ้าหนักแห้ งในเมล็ด)
ระยะนี ้เป็ นช่วงที่ข้าวต้ องการนํ ้ามาก และเป็ นช่วงวิกฤตที่ข้าวจะขาดนํ ้าไม่ได้ และเกิดผล
กระทบอย่างรุนแรงต่อผลผลิต เนื่องจากมีอตั ราเมล็ดลีบสูงมาก (ม้ านนํ ้า) แต่ถ้าข้ าวได้ รับนํ ้า
มากเกินไปในระยะข้ าวตังท้
้ องต้ นข้ าวจะอ่อนและหักล้ มง่ายซึง่ มีผลต่อผลผลิตเช่นเดียวกันถ้ า
การหักล้ มนันเกิ
้ ดขึ ้นในช่วงข้ าวออกดอกและเมล็ดกําลังพัฒนา
 ระยะสุกแก่ (ก่อนการเก็บเกี่ยว 1-2 สัปดาห์) เมล็ดข้ าวเปลีย่ นเป็ นสีเหลือง ข้ าวไม่ต้องการนํ ้า
การระบายนํ ้าออกจากแปลงนาก่อนการเก็บเกี่ยว 10-15 วัน จะช่วยเร่งให้ ข้าวสุกแก่สมํ่าเสมอ
และพื ้นนาแห้ งเหมาะสําหรับการเก็บเกี่ยวด้ วยเครื่ องจักร และทําให้ มีอตั ราการสูญเสียผลผลิต
จากการเก็บเกี่ยวลดน้ อยลง
้
รวมทังนํ
้ ้าที่ใช้ ในการตกกล้ า เตรี ยม
ปริ มาณนํ ้ามีข้าวต้ องการในแต่ละช่วงการเจริญเติบโต ทังหมด
ดิน ปลูกจนกระทัง่ เก็บเกี่ยว ขึ ้นกับปั จจัยต่างๆหลายประการ ตังแต่
้
ฤดูกาลปลูก ชนิดของดิน ความอุดม
สมบูรณ์ของดิน ความลาดเทของพื ้นที่ อัตราการสูญเสียนํ ้า ความลึกของระดับนํ ้าใต้ ดนิ พื ้นที่ปลูกข้ าว
ประสิทธิภาพการเก็บกักนํ ้า ประเภทของข้ าว ระยะการเจริ ญเติบโตของข้ าว วิธีเตรี ยมดิน วิธีปลูก และการ
ระบายนํ ้า
 ปริมาณนํ ้าที่ข้าวต้ องการสําหรับการตกกล้ า มีความต้ องการในการเตรี ยมแปลงกล้ า 150-200
มิลลิเมตร และ ต้ องการอีก 250-400 มิลลิเมตร สําหรับการหล่อเลี ้ยงกล้ านาน 20-30 วัน (กล้ า
100 ตารางเมตรปั กดําในพื ้นที่ 1 ไร่)
 ปริ มาณนํ ้าที่ต้องการสําหรับเตรี ยมแปลงปลูก มีความต้ องการนํ ้าในการเตรี ยมดินประมาณ
250-350 มิลลิเมตร ขึ ้นกับชนิดของดิน ความสามารถในการอุ้มนํ ้า และประสิทธิภาพในการ
เก็บกักนํ ้า นํ ้าช่วยให้ ดนิ อ่อนตัวการปฏิบตั งิ านตามขันตอนของการเตรี
้
ยมดินเป็ นไปได้ ง่าย
 ปริ มาณนํ ้าที่ต้องการสําหรับหล่อเลี ้ยงต้ นข้ าวตลอดฤดูปลูก ข้ าวทัว่ ไปที่ปลูกในประเทศไทยจะ
มีช่วงการเจริญเติบโตประมาณตังแต่
้ 90-120 วัน และลดลง 10-20 วันสําหรับข้ าวที่มีอายุการ
เก็บเกี่ยวสัน้ ปริ มาณการใช้ นํ ้าขึ ้นกับระดับนํ ้าที่ต้องการขังในนา การจัดการนํ ้า ชนิดของดิน
และการระเหยนํ ้า โดยทัว่ ไปตลอดระยะการเจริญเติบโตของข้ าวมีความต้ องการนํ ้า 800-1200
มิลลิเมตร (6-10 มิลลิเมตร/วัน) ปกติเกษตรกรจะขังนํ ้า 10-15 เซนติเมตร ตลอดฤดูปลูกถ้ า
สามารถจัดการนํ ้าได้
ปั จจุบนั เกษตรกรนิยมปลูกข้ าวแบบปลูกเมล็ดโดยตรงเพื่อลดเวลา แรงงาน และต้ นทุนการผลิต
โดยเฉพาะพื ้นที่นาชลประทานภาคกลาง เกษตรกรจะปลูกข้ าวแบบหว่านนํ ้าตมเป็ นส่วนใหญ่ ซึง่ การปลูก
ข้ าววิธีนี ้ไม่จําเป็ นต้ องใช้ นํ ้าสําหรับการตกกล้ าและเตรี ยมแปลงกล้ า ทําให้ สามารถลดปริมาณการใช้ นํ ้าใน
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ส่วนนี ้ลงไปได้ 400-600 มิลลิเมตร ซึง่ ยงยศ (2537) ได้ ให้ ข้อมูลปริ มาณการใช้ นํ ้าของข้ าว (ETP) และการ
เตรี ยมแปลงปลูกสําหรับพันธุ์ข้าว อายุ 120 วัน ในนาดินเหนียว มีความต้ องการนํ ้าประมาณ 1,075
มิลลิเมตร ในฤดูนาปรัง และ 920 มิลลิเมตร ในฤดูนาปี
4.3 วิธีการจัดการนํา้ และประสิทธิภาพการใช้ นํา้ ในนาข้ าว
อุทยั (2541) และ ยงยศ (2537 ) กล่าวว่าการให้ นํ ้าพืชทําได้ หลายวิธี เช่นให้ นํ ้าทางผิวดิน ใต้ ดนิ
ฉีดฝอย และระบบนํ ้าหยด แต่ผ้ ปู ลูกจะเลือกวิธีการจัดการนํ ้าแบบไหน หรื อ อย่างไร ในแต่ละพืชก็มีข้อที่ผ้ ู
ปลูกควรพิจารณา และแต่ละวิธีก็มีข้อจํากัดแตกต่างกัน เพื่อให้ ได้ การจัดการนํ ้าวิธีที่เกิดประสิทธิภาพ
คุ้มค่ากับการลงทุนสูงที่สดุ สําหรับประเทศไทย วิธีการจัดการนํ ้าที่ดแี ละปฏิบตั กิ นั มากในเขตชลประทานที่
ควบคุมนํ ้าได้ คือวิธีการให้ นํ ้าบนผิวดิน (surface irrigation) ซึง่ มีวิธีการให้ นํ ้าแบ่งเป็ น 2 ลักษณะ คือ แบบ
ท่วมผิวดินเป็ นผืนใหญ่ (flooding) ที่นิยมใช้ กบั ข้ าวหรื อพืชที่ทนทานนํ ้าท่วมขัง และวิธีการให้ นํ ้าแบบท่วม
เฉพาะร่อง (furrow) ที่นิยมใช้ กบั พืชไร่ พืชผัก หรื อไม้ ผล การให้ นํ ้าบนผิวดินมีข้อดี คือ
 สามารถให้ นํ ้าแก่พืชในระยะสันๆ
้ ทําให้ คล่องตัว โดยใช้ เวลาเพียง 1-2 วัน กรณีที่พืชมีความ
ต้ องการนํ ้ามากเป็ นพิเศษ
 ใช้ ได้ กบั พืชทุกชนิด ลงทุนตํ่าเนื่องจากนํ ้าไหลจากที่สงู ลงที่ตํ่า ไม่ต้องอาศัยเครื่ องมืออย่างอื่น
ความเสียหายต่อพืชเกิดขึ ้นได้ ยาก
แต่พื ้นที่ที่จดั การนํ ้าแบบนี ้ต้ องมีความราบเรี ยบสมํ่าเสมอและลาดเท ขณะเดียวกันต้ องมีแหล่งนํ ้า
สมบูรณ์ บางพื ้นที่มีปัญหาการระบายนํ ้าและใช้ แรงงานในการจัดการค่อนข้ างมาก สําหรับวิธีการให้ นํ ้าใน
นาข้ าวจะใช้ การให้ นํ ้าแบบท่วมผิวดินเป็ นผืนใหญ่ (flooding) ซึง่ การให้ นํ ้าแบบนี ้ยังสามารถจําแนกวิธีการ
ออกไปได้ อีก 4 แบบคือ
 ให้ นํ ้าแบบท่วมเป็ นผืนยาว (grade broader) การให้ นํ ้าวิธีนี ้เป็ นการให้ นํ ้าท่วมผิวดินในแปลงที่
มีคนั ดินล้ อมรอบ มีความลาดเทจากหัวแปลงไปท้ ายแปลง มีประสิทธิภาพการให้ นํ ้า สูง 60-85
เปอร์ เซ็นต์ เหมาะสําหรับข้ าวและพืชที่ปลูกโดยไม่เตรี ยมดิน หรื อปลูกโดยวิธีหว่านใช้ ได้ ดีกบั
ดินทุกชนิดที่มีอตั ราการซาบซึมนํ ้าค่อนข้ างตํ่า แต่ไม่เหมาะกับดินทรายที่มีอตั ราการซาบซึมนํ ้า
สูง และมีความลาดเทไม่เกิน 0.5 เปอร์ เซ็นต์
 การให้ นํ ้าท่วมเป็ นผืนราบ (level broader หรื อ basin) เป็ นวิธีการให้ นํ ้าท่วมผิวดินในแปลง
ปลูกที่ราบเรี ยบมีคนั ดินล้ อมรอบมีความลาดเทเล็กน้ อย และใช้ อตั ราการให้ นํ ้าสูงเพื่อให้ ท่วม
ผิวดินอย่างรวดเร็ วในระยะเวลาสันๆ
้ โดยเปิ ดนํ ้าเข้ าในแปลงด้ านใดด้ านหนึง่ หรื อหลายด้ านที่มี
ความลาดเทสูงกว่า บางครัง้ เรี ยกการให้ นํ ้าวิธีนี ้ว่าท่วมเป็ นอ่าง (basin) อัตราการให้ นํ ้าแบบนี ้
ไม่ควรน้ อยกว่า 2 เท่าของค่าเฉลี่ยอัตราการซาบซึมนํ ้าของดิน เหมาะกับดินที่มีอตั ราการซาบ
ซึมนํ ้าปานกลาง-ตํ่า (50 มิลลิเมตร/ชัว่ โมง) ใช้ ได้ ดีกบั การให้ นํ ้าพืชทุกชนิดโดยเฉพาะข้ าว มี
ประสิทธิภาพการใช้ นํ ้าสูง 60-85 เปอร์ เซ็นต์
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 การให้ นํ ้าเป็ นผืนตามเส้ นคอนทัวร์ (contour level) วิธีนี ้ดัดแปลงมาจากแบบท่วมเป็ นผืนราบ
โดยเปลี่ยนแนวคันดินให้ มาอยูต่ ามแนวเส้ นคอนทัวร์ พื ้นที่ที่เหมาะสมกับการให้ นํ ้าวิธีนี ้ควร
ราบเรี ยบสมํ่าเสมอมีความลาดเทไม่เกิน 0.5 เปอร์ เซ็นต์ การให้ นํ ้าในแปลงต้ องอัตราสูง
มากกว่าอัตราการซาบซึมนํ ้าของดิน พื ้นที่ดนิ ควรเป็ นดินเนื ้อละเอียดมีอตั ราการซาบซึมเฉลี่ย
ไม่เกิน 4 มิลลิเมตร/วัน สําหรับข้ าวที่มีนํ ้าขังตลอดเวลา
 การให้ นํ ้าท่วมเป็ นแนวเส้ นคอนทัวร์ (contour ditch) เป็ นวิธีการให้ นํ ้าจากคูตามแนวเส้ นขนาน
้ สง่ นํ ้าด้ วยฝายหรื ออาคารทดนํ ้าในนาให้ นํ ้าในคูมี
กับคอนทัวร์ การให้ นํ ้าทําได้ โดยการปิ ดกันคู
ระดับสูงขึ ้น นํ ้าก็จะไหลเข้ าแปลงตามร่องเปิ ดหรื อผ่านท่อไซฟอน การให้ นํ ้าวิธีนี ้เหมาะกับพืช
ทุกชนิดที่ปลูกแล้ วไม่พรวนดิน และมีอตั ราการซาบซึมนํ ้าตํ่ามีความลาดเท 0.5-1.5 เปอร์ เซ็นต์
และจัดว่าเป็ นวิธีการให้ นํ ้าที่มีประสิทธิภาพมากวิธีหนึง่
อย่างไรก็ดีการส่งนํ ้าในแปลงนา เกษตรกรจะเลือกใช้ วธิ ีการใดขึ ้นกับปริมาณนํ ้า แหล่งนํ ้าที่มี สิง่
อํานวยความสะดวกด้ านการชลประทาน เช่น คูสง่ นํ ้า อาคารทดนํ ้า เหมืองฝายในไร่นา โดยพิจารณา
ลักษณะภูมิประเทศ คุณสมบัตกิ ารซาบซึมนํ ้า เนื ้อดิน การเตรี ยมดิน และวิธีการปลูก ร่วมด้ วยเพื่อให้ การให้
นํ ้าเกิดประสิทธิภาพสูงและมีการสูญเสียนํ ้าน้ อยที่สดุ ในแปลงเกษตรกรทัว่ ไปที่อยูห่ ่างจากคูสง่ นํ ้า
ชลประทานส่วนใหญ่จะให้ นํ ้าในนาข้ าวแบบท่วมเป็ นอ่าง โดยสูบเข้ าจากคูสง่ นํ ้า หรื อเหมืองฝายที่มีระดับ
นํ ้าตํ่ากว่าพื ้นที่แปลงเข้ าขังในแปลงนาที่มีคนั ดินล้ อมรอบจากด้ านที่มีความลาดเทสูงกว่า ดังนัน้ การ
ควบคุมนํ ้าโดยไม่เกิดการรั่วไหลออกจากแปลงด้ านข้ างจึงเป็ นเรื่ องสําคัญ และไม่ทําให้ ต้องสูบนํ ้าเข้ าแปลง
เพื่อรักษาระดับนํ ้าบ่อยครัง้ เกินไปเป็ นผลให้ เสียค่าใช้ จ่ายในการจัดการนํ ้าเพิม่ ขึ ้น ส่วนเกษตรกรที่อยูใ่ กล้ คู
ส่งนํ ้าชลประทานที่มีระดับนํ ้าสูงกว่าพื ้นที่ การให้ นํ ้าจะใช้ วิธีการเปิ ดเข้ าแปลงจากอาคารทดนํ ้าในไร่นา หรื อ
ผ่านท่อไซฟอน ซึง่ วิธีการนี ้เกษตรกรจะได้ รับความสะดวกในการจัดการนํ ้า เนื่องจากไม่ต้องสูบ ประหยัด
แรงงานและค่าใช้ จ่ายด้ านนํ ้ามันเชื ้อเพลิง และพื ้นที่ที่สามารถจัดการนํ ้าในนาได้ ดีมกั จะอยูใ่ นเขตจัดรูป
ที่ดนิ ซึง่ มีเป็ นจํานวนน้ อย ส่วนใหญ่จะเป็ นพวกแรก สําหรับการให้ นํ ้าแบบท่วมเฉพาะร่อง (furrow) ซึง่ เป็ น
วิธีการให้ นํ ้าบนผิวดินอีกวิธีหนึง่ เป็ นวิธีการให้ นํ ้าที่เหมาะสําหรับใช้ กบั การปลูกพืชไร่ พืชผักหรื อไม้ ผล จึงไม่
ขอกล่าวถึง ณ ที่นี ้
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บทที่ 5
ระบบการจัดการนํา้ ในนาข้ าวชลประทาน
5.1 ระบบการจัดการนํา้ ในนาข้ าว
จากที่เคยกล่าวถึงแล้ วในตอนต้ น การปลูกข้ าวในประเทศไทยมีวิธีการเขตกรรมปลูกข้ าวแตกต่าง
กันไปตามลักษณะการใช้ นํ ้าซึง่ แบ่งออกได้ เป็ น 2 นิเวศน์ คือใช้ นํ ้าฝน และนํ ้าจากแหล่งนํ ้าผิวดินหรื อ
ชลประทาน การปลูกข้ าวในพื ้นที่อาศัยนํ ้าฝน การควบคุมปริมาณนํ ้า หรื อจัดการนํ ้าในแปลงนาให้ มี
ความสัมพันธ์กบั ช่วงอายุการเจริ ญเติบโตของข้ าวผู้ปลูกข้ าวในเขตใช้ นํ ้าฝนจะต้ องทราบและศึกษาสภาพ
ภูมิอากาศ ในพื ้นที่แต่ละแหล่งปลูกเป็ นอย่างดีเพื่อจัดการปลูกภายใต้ ความสัมพันธ์ของดิน นํ ้า พืช เป็ นไป
อย่างใกล้ ชิดมาก เพื่อให้ การผลิตข้ าวประสบความสําเร็จ ได้ รับผลผลิตตามวัตถุประสงค์ตอ่ ไป แต่ในบางปี
ที่เกษตรกรประสบปั ญหาสภาพการแปรปรวนของฝน เช่นฝนตกน้ อยหรื อมากเกินไป หรื อมีการกระจายตัว
ของฝนไม่สมํ่าเสมอก็อาจส่งผลกระทบต่อการเจริ ญเติบโตของข้ าวและมีผลทําให้ ได้ รับผลผลิตตํ่า แม้ แต่ใน
เขตชลประทานในบางปี ที่มีปริ มาณนํ ้าต้ นทุนน้ อย การผลิตข้ าวนาปรังที่อยูใ่ นเขตชลประทานย่อมได้ รับ
ผลกระทบ ลัดดาวัลย์ และคณะ (2544) รายงานว่าปั จจุบนั ประเทศไทยมีพื ้นที่ปลูกข้ าวนาชลประทาน
ประมาณ 15 ล้ านไร่ แต่มีเพียง 1.5 ล้ านไร่ เท่านันที
้ ่มีศกั ยภาพได้ รับนํ ้าชลประทานอย่างสมบูรณ์และไม่มี
ปั ญหาการขาดแคลนนํ ้าในระหว่างฤดูปลูก ดังนัน้ นํ ้าจึงเป็ นปั จจัยการผลิตข้ าวขันพื
้ ้นฐานสําคัญที่เกษตรกร
จะต้ องมีการจัดการนํ ้าสําหรับการปลูกข้ าวในระดับเหมาะสมและมีประสิทธิภาพซึง่ ทัศนีย์ (2543) , ดิเรก
( ) และ บริ บรู ณ์ (2540) ได้ กล่าวถึงระบบการจัดการนํ ้าชลประทานในนาข้ าวดังนี ้
 การขังนํ ้าในนาตลอดฤดูปลูกระดับความลึก 2.5-7.5 เซนติเมตร (shallow continuous
flooding) การขังนํ ้าแบบนี ้ใช้ ได้ ดีกบั พันธุ์ข้าวที่ได้ รับการปรับปรุงใหม่ ผลการทดลองที่ IRRI
พบว่าการขังนํ ้าระดับตื ้นไม่ทําให้ ผลผลิตข้ าวแตกต่างกับการขังนํ ้าในระดับสูง ในช่วง
ระยะเวลาให้ นํ ้าเท่าๆ กัน (85-90 วัน)และมีประสิทธิภาพการใช้ นํ ้า 1.02 กรัม/นํ ้า 1 ลิตร
 การขังนํ ้าในนาตลอดฤดูปลูกระดับความลึก 15 เซนติเมตร (deep continuous flooding) การ
ขังนํ ้าในระดับลึกให้ ผลผลิตไม่แตกต่างกับการขังนํ ้าระดับตื ้น บางครัง้ ผลผลิตข้ าวจะลดลงหาก
มีระดับนํ ้าสูงมากเกินไปสําหรับข้ าวบางพันธุ์ และเห็นได้ ชดั เจนในพันธุ์ H-4 แต่ไม่แตกต่างกัน
ในพันธุ์ IR8 (ตารางที่ 7 ) การเพิ่มระดับนํ ้าจะมีผลทําให้ ข้าวมีลําต้ นสูงขึ ้นแตกกอลดลง
ประสิทธิภาพการใช้ นํ ้ามีคา่ ประมาณ 0.95 กรัม/นํ ้า 1 ลิตร และมีปริ มาณการใช้ นํ ้ามากกว่า
เนื่องจากการซึมลึก ซึมด้ านข้ างมากกว่าการขังนํ ้าระดับตื ้น
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ตารางที่ 7 อิทธิพลการจัดการนํ ้า ต่อผลผลิต (กก./ไร่) ข้ าวพันธุ์ IR8 และ H-4 (ฤดูฝน ค.ศ.1966)
กรรมวิธีการจัดการนํ ้า
ขังนํ ้าระดับ 10 ซม.
ระบายนํ ้ากลางฤดู
ขังนํ ้าระดับ 25 ซม.
ใช้ นํ ้าฝน

IR8
816
848
816
736

H-4
256
384
336
512

ที่มา : De Datta,1981
 การส่งนํ ้าในนาแบบไหลผ่าน (continuous flowing irrigation) การให้ นํ ้าแบบนี ้มีประโยชน์
มากในเขตร้ อนที่อณ
ุ หภูมินํ ้าสูง การให้ นํ ้าผ่านแปลงตลอดเวลาช่วยลดอุณหภูมินํ ้าและดินได้
ขณะเดียวกันสามารถนําวิธีการนี ้ไปใช้ ในเขตหนาว แต่การปล่อยให้ ดนิ อยูใ่ นสภาพ oxidized
จะช่วยเพิ่มปริมาณออกซิเจนให้ แก่ดนิ และให้ ผลผลิตข้ าวไม่แตกต่างกับการจัดการนํ ้าแบบขัง
ตลอดฤดูปลูก แต่พบว่าการจัดการนํ ้าแบบนี ้ใช้ ปริมาณนํ ้าต่อฤดูปลูกมาก 458 เซนติเมตร และ
มีประสิทธิภาพการใช้ นํ ้าตํ่า 0.18 กรัม/นํ ้า 1 ลิตร และจากการที่มีการปล่อยนํ ้าผ่านแปลง
ตลอดเวลาทําให้ เกิดการสูญเสียธาตุอาหารไปจากแปลงปลูกโดยการชะล้ าง โดยเฉพาะธาตุ
ไนโตรเจนสูญเสียไปถึง 0.8-1.6 กิโลกรัม/ไร่/ฤดูปลูก นอกจากนันสภาพเปี
้
ยกสลับแห้ งยัง
ส่งเสริมการสูญหายของไนโตรเจนโดยขบวนการ Denitrification
 การให้ นํ ้าแบบหมุนเวียน (rotational irrigation) เป็ นการให้ นํ ้าข้ าวแบบเป็ นรอบเวร สลับเป็ น
ช่วง ๆ ระหว่างนํ ้าขังกับนํ ้าแห้ ง โดยไม่จําเป็ นต้ องขังนํ ้าตลอดเวลา เหมาะสําหรับพื ้นที่ที่มีนํ ้า
แต่มีน้อย และต้ องการสงวนนํ ้าไว้ ใช้ ในกิจกรรมอื่นในไร่นา และตลอดฤดูปริมาณการใช้ นํ ้ามี
ค่อนข้ างตํ่า 60-70 เซนติเมตร/ฤดูปลูกและมีประสิทธิภาพการใช้ นํ ้าสูง ผลผลิตที่ได้ รับไม่
แตกต่างกับการขังนํ ้าตลอดฤดูปลูก (ตารางที่ 8) แต่วิธีการนี ้ยังคงมีข้อจํากัดมาก เนื่องจากมี
ปั ญหาวัชพืชรุนแรง และจําเป็ นต้ องใช้ ประสบการณ์ในด้ านการจัดการดิน ปุ๋ยและวัชพืชเป็ น
กรณีพิเศษ
 การระบายนํ ้าออกจากนากลางฤดูปลูก (mid-season soil drying) การจัดการนํ ้าแบบนี ้ช่วย
ทําให้ ดนิ นาอยูใ่ นสภาพ oxidized เพื่อประโยชน์ในการระบายสารพิษ และคาร์ บอนไดออกไซค์
ที่เกิดขึ ้นในนาออกไป (ตารางที่ 9) และมีผลทําให้ ธาตุอาหารบางชนิดถูก oxidized ไปเป็ น
ประโยชน์ตอ่ การเจริญเติบโตของข้ าว และนิยมปฏิบตั ใิ นนาเขตหนาวที่อตั ราการย่อยสลายของ
อินทรี ยวัตถุตาํ่
 การทํานานํ ้าฝน (rain fed) การจัดการนํ ้าในพื ้นที่นํ ้าฝนไม่สามารถทําได้ เนื่องจากการตกของ
ฝนอยูน่ อกเหนือการควบคุม ทังระยะเวลาการตกและปริ
้
มาณการตก บางครัง้ จึงพบว่ามีนํ ้า
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มากเกินไปหรื อน้ อยเกินไป การลดความเสียหายของผลผลิตกรณีนํ ้าฝนมีน้อยอาจทําได้ โดย
ลดปริ มาณการสูญเสียนํ ้าจากการซึมลง ไหลบ่า และใช้ พนั ธุ์ข้าวให้ มีอายุเหมาะสมสัมพันธ์กบั
ปริ มาณและการกระจายตัวของฝนในแต่ละพื ้นที่ และควรมีคณ
ุ สมบัตคิ วามต้ านทาน หรื อ
ทนทานความแห้ งแล้ ง และอย่างน้ อยผู้ปลูกต้ องรู้ข้อมูลค่าเฉลี่ยย้ อนหลังการตกกระจายของ
ฝนหลายๆ ปี และควรรู้คา่ ปริ มาณการระเหยนํ ้าจากผิวนํ ้า และฤดูปลูกข้ าวควรเริ่มในเดือนที่มี
ปริ มาณนํ ้าฝนไม่น้อยกว่านํ ้าที่ระเหยไปจากผิวนํ ้าช่วงนัน้ ส่วนในกรณีนํ ้าฝนมีมากผู้ปลูกควรรู้
วิธีการที่จะระบายนํ ้าจากแปลงนาออกไปโดยเร็วที่สดุ และในพื ้นที่ที่ประสบปั ญหานํ ้าท่วมขัง
จะต้ องเลือกพันธุ์ข้าวที่มีคณ
ุ สมบัตเิ จริญเติบโตในสภาพนํ ้าลึก หรื อทนทานต่อภาวะนํ ้าท่วม
และยืดลําต้ นหนีนํ ้าได้ เพื่อไม่ก่อให้ เกิดความสูญเสียต่อผลผลิต
ตารางที่ 8

อิทธิพลของการให้ นํ ้าแบบหมุนเวียนต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตข้ าว 2 พันธุ์

ช่วงการให้ นํ ้า(วัน) ความสูง (ซม.)
IR20 (116)
4
102
6
97
8
98
10
92
IR480-5-9 (121)
4
93
6
87
8
86
10
79
ตารางที่ 9

จํานวนต้ น/กอ (ต้ น)

นํ ้าหนักแห้ ง (ก/กอ.) ผลผลิต (กก/ไร่)

18
18
17
12

53
47
49
37

1,152
1,136
1,088
896

17
15
15
13

55
46
52
47

1,120
1,056
1,024
832

อิทธิพลการระบายนํ ้ากลางฤดูปลูกต่อการเปลี่ยนแปลง reduction product บางชนิด

reduction product
Organic acid (ml/l)

สภาพการขังนํ ้า

ขังนํ ้า
ขังนํ ้า+ระบายภายใน
Reducting substances (mg/l) ขังนํ ้า
ขังนํ ้า+ระบายภายใน
ที่มา : ดัดแปลงจาก De Datta,1981

สัปดาห์ที่ขงั นํ ้า

4
3.7
3.1
25
18

6
6.3
5.9
27
20

8
8.4
4.7
26
17

10
10.8
6.2
28
14

12
11.3
7.8
26
14

14
10.7
7.8
20
11
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5.2 ข้ อควรพิจารณาในการให้ นํา้ ในนาข้ าว
การพิจารณาส่งนํ ้าในนาข้ าว ควรคํานึงถึงปริมาณความต้ องการนํ ้าของข้ าวแต่ละพันธุ์ โดยมี
ความสัมพันธ์กบั การเจริ ญเติบโตและปริมาณนํ ้าที่มีอยู่ ดิเรก ( ) สรุปว่าระยะสําคัญที่ข้าวขาดนํ ้าและมี
้ ว และระยะข้ าวสร้ างรวงอ่อน-หลัง
ผลกระทบรุนแรงต่อผลผลิตมี 2 ระยะคือ ระยะปั กดําใหม่ ช่วงข้ าวตังตั
ออกดอก 15 วัน อย่างน้ อยควรให้ นํ ้าให้ ดนิ มีความชุ่มชื ้น หรื ออิ่มตัวด้ วยนํ ้า ไม่เช่นนันแล้
้ ว เมล็ดข้ าวจะฝ่ อ
้
นํ ้าจึงต้ องพิจารณาสิง่ ต่างๆ ต่อไปนี ้
ลีบ เนื่องจากการผสมเกสรไม่ตดิ ผลผลิตตํ่า (ภาพที่ 6) ดังนันการให้
 เมื่อมีนํ ้าพอเพียง ควรให้ นํ ้าแบบขังตลอดในระดับ 3-5 เซนติเมตรในระยะปั กดํา-ข้ าวสร้ างรวง
อ่อน และ รักษาระดับนํ ้า 5-8 เซนติเมตร ในระยะข้ าวสร้ างรวงอ่อน-เมล็ดข้ าวสะสมนํ ้าหนัก
แห้ งเต็มเมล็ด (ก่อนเก็บเกี่ยว 15 วัน )
 เมื่อมีนํ ้าแต่มีน้อย ควรให้ นํ ้าในระดับดินอิม่ ตัวไปด้ วยนํ ้า หรื อให้ นํ ้าหมุนเวียนเป็ นช่วงให้ ผืนนา
แห้ งเป็ นระยะ ๆ การให้ นํ ้าแบบนี ้จะลดปริมาณการใช้ นํ ้าได้ มาก แต่เจริ ญเติบโตของข้ าวจะ
เป็ นไปโดยปกติหรื อผลผลิตลดลงบ้ าง ขึ ้นกับการจัดการผลิตเนื่องจากจะมีปัญหาวัชพืชรุนแรง
มากขึ ้น
 เมื่อขาดนํ ้าอย่างรุนแรง ในระยะแรกควรให้ นํ ้าน้ อยที่สดุ ไม่ให้ ข้าวตาย แต่ในระยะหลังข้ าวสร้ าง
รวงอ่อนให้ นํ ้าในลักษณะดินชุ่มชื ้น แต่ผลผลิตจะลดลงมากและมีปัญหาการแข่งขันของวัชพืช
และการจัดการปุ๋ยเคมีไม่มีประสิทธิภาพ
จากการรวบรวมผลงานค้ นคว้ าวิจยั การให้ นํ ้าของข้ าวแบบหมุนเวียนของกรมชลประทานระหว่างปี
พ.ศ.2518-2526 สรุปได้ วา่ การให้ นํ ้าข้ าวไม่จําเป็ นที่จะต้ องรักษาระดับนํ ้าในนาตลอดเวลา การให้ นํ ้าแล้ ว
ปล่อยให้ นํ ้าแห้ งงวดลงโดยไม่ให้ หน้ าดินแห้ งเกินไป (ความชื ้นดินที่เป็ นประโยชน์ 85%) แล้ วให้ นํ ้ารอบใหม่
ไม่ทําให้ ผลผลิตข้ าวลดลงภายใต้ การจัดการวัชพืชที่ดีพอ และยังช่วยประหยัดนํ ้าใช้ และเวลาให้ นํ ้ารวมทัง้
ค่าจ้ างแรงงานได้ ด้วย (ยงยศ และ ลดาวัลย์ ,2530)
5.3 คําแนะนําการจัดการนํา้ ชลประทานในนาข้ าว
สถาบันวิจยั ข้ าว และ FAO (2546) ได้ ให้ คําแนะนําเป็ นคูม่ ือในด้ านการจัดการนํ ้าอย่างเหมาะสม
และสอดคล้ องกับประสิทธิภาพการใช้ ปัจจัยการผลิตข้ าวนาชลประทานที่สว่ นใหญ่ปลูกข้ าวโดยวิธีการ
หว่านนํ ้าตม โดยมีสาระสําคัญดังนี ้
การจัดการนํ ้าในพื ้นที่ปลูกข้ าว
เป็ นการจัดการให้ สภาพพื ้นที่ปลูกข้ าวมีระดับนํ ้าหรื อปริมาณ
ความชื ้นที่เหมาะสม รวมทังการแก้
้
ไขปั ญหาที่เกิดจากความแปรปรวนสภาพดินฟ้าอากาศตามธรรมชาติใน
ระหว่างฤดูปลูก ทังภาวะแล้
้
ง และนํ ้าท่วมขัง นอกจากการปรับปรุงความชื ้นในดิน การจัดการด้ านอื่นๆ ก็มี
ส่วนสําคัญ และมีผลช่วยบรรเทาปั ญหาที่เกิดขึ ้นได้ มาก
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 การปรับปรุงดินด้ วยอินทรี ยวัตถุ หรื อปุ๋ยอินทรี ย์ชนิดต่างๆ ช่วยปรับปรุงโครงสร้ างดินทาง
กายภาพให้ สามารถอุ้มนํ ้ารักษาความชื ้นได้ มากขึ ้น กรณีประสบภาวะแล้ ง
 ใช้ พนั ธุ์ข้าวที่มีคณ
ุ สมบัตทิ นทานต่อความแห้ งแล้ ง หรื อมีชีวิตรอดได้ ในสภาพนํ ้าท่วม
 ปรับระยะเวลาปลูก วิธีการปลูก การเตรี ยมดินให้ เหมาะสมกับสภาพพื ้นที่ และสิง่ แวดล้ อม
 ใส่ป๋ ยเคมี
ุ อย่างมีประสิทธิภาพที่ข้าวสามารถดูดไปใช้ ประโยชน์ในชันดิ
้ นระดับลึกกรณีแล้ ง หรื อ
กระตุ้นการเจริ ญเติบโตของรากใหม่ ฟื น้ ฟูลําต้ นภายหลังนํ ้าท่วม
ระดับนํ ้าที่เหมาะสมในระยะต่างๆของการเจริญเติบโตของข้ าวที่ปลูกโดยวิธีการหว่านนํ ้าตม และ
เป็ นพื ้นที่ที่ไม่มีปัญหาการขาดแคลนนํ ้าในระหว่างฤดูปลูก นิยมรักษาระดับนํ ้าในนาแบบขังตลอดฤดูปลูก
ในระดับลึก (deep continuous flooding)
 ระยะกล้ า หลังหว่านข้ าวระบายนํ ้าออกจากแปลงให้ ดนิ แห้ ง เมื่อข้ าวงอกแล้ ว 1-2 สัปดาห์
ระบายนํ ้าเข้ าระดับสูง 3-5 เซนติเมตร ไม่ท่วมคอข้ าว
 ระยะข้ าวแตกกอ เพิ่มระดับนํ ้าสูงขึ ้น 5-10 เซนติเมตร ซึง่ ทําให้ ข้าวสามารถแตกกอได้ ดีและมี
ลําต้ นไม่สงู เกินไป
 ระยะข้ าวเริ่ มสร้ างรวงอ่อน – ออกดอก เพิม่ ระดับนํ ้าประมาณ 10-20 เซนติเมตรเนื่องจากระยะ
นี ้เป็ นช่วงที่ข้าวต้ องการปริ มาณนํ ้าใช้ มากกว่าช่วงระยะเวลาอื่นๆ
 ระยะหลังข้ าวออกดอก ควรรักษาระดับนํ ้า 10-20 เซนติเมตร จนกระทัง่ ข้ าวออกดอกแล้ ว 1520 วัน หลังจากนันปล่
้ อยนํ ้าแห้ งจากแปลงเพื่อเร่งการสุกแก่ และพื ้นนาแห้ งสะดวกในการเก็บ
เกี่ยวด้ วยเครื่ องจักร
5.4 การใช้ ปัจจัยการผลิตให้ สอดคล้ องกับการจัดการนํา้
 การใช้ สารเคมีป้องกันกําจัดวัชพืช
1. การควบคุมวัชพืชก่อนวัชพืชงอก (pre-emergence) จะต้ องให้ นํ ้าเข้ าแปลงตังแต่
้ ข้าวเริ่ม
ตังหน่
้ อ (12 วันหลังหว่าน) รักษาระดับนํ ้าคลุมผิวดิน แล้ วหว่านสารเคมี เหมาะกับพื ้นที่ที่มี
ความราบเรี ยบสมํ่าเสมอ
2. การกําจัดวัชพืชหลังวัชพืชงอก(post-emergence) หลังหว่านข้ าวต้ องปล่อยให้ ดนิ แห้ ง
สนิท (15 -20วันหลังหว่าน) หลังวัชพืชงอกแล้ วมีใบ 2-3 ใบ ฉีดพ่นสารเคมีฆา่ วัชพืช
หลังจากนัน้ 3 วัน เมื่อวัชพืชตาย เริ่มให้ นํ ้าเข้ านาสูง 5 เซนติเมตรและค่อยๆเพิ่มระดับนํ ้า
เหมาะกับพื ้นที่ที่เตรี ยมดินไม่ดี ไม่ราบเรี ยบสมํ่าเสมอ
ตลอดฤดูปลูกใส่ป๋ ยเคมี
ุ ในนาข้ าว 2-3 ครัง้ ในระยะข้ าวเริ่มแตกกอ และระยะ
 การใส่ป๋ ยเคมี
ุ
ข้ าวเริ่ มสร้ างรวงอ่อน การใส่ป๋ ยเคมี
ุ ที่มีประสิทธิภาพควรจัดการนํ ้าดังนี ้
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1. ก่อนการใส่ป๋ ยครั
ุ ง้ แรก (20-25 วันหลังหว่าน) ควรให้ นํ ้าขังในนาก่อนการใส่ป๋ ยุ 3 วันเป็ น
อย่างน้ อย เพื่อให้ บริ เวณรอยต่อระหว่างดินกับนํ ้ามีอากาศเหลืออยูน่ ้ อยที่สดุ ลดการ
สูญเสียปุ๋ยไนโตรเจนจากขบวนการทางชีวภาพลงได้
2. การใส่ป๋ ยเคมี
ุ ทกุ ครัง้ ต้ องลดระดับนํ ้าลงเหลือน้ อย 3-5 เซนติเมตร (คลุมผิวดิน) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้ ป๋ ยุ และคงรักษาระดับนํ ้าอย่างน้ อย 7 วันแต่อย่าปล่อยให้ ดนิ แห้ ง หลัง
การใส่ป๋ ยแล้
ุ วจึงเพิม่ ระดับนํ ้าให้ สงู ขึ ้น
3. ตรวจดูการรั่วซึมของคันนาเพื่อเพิ่มความสามารถในการเก็บรักษาระดับนํ ้า
5.5 พฤติกรรมการจัดการนํา้ เพื่อปลูกข้ าวนาชลประทานของเกษตรกรภาคกลาง
กรมควบคุมมลพิษ (2543) ได้ ศกึ ษาการจัดการผลิตข้ าวนาชลประทานของเกษตรกรในเขตพื ้นที่รับ
นํ ้าโครงการเจ้ าพระยาใหญ่ด้านตะวันตก (ลุม่ นํ ้าท่าจีน) พื ้นที่ 4 จังหวัด คือ จังหวัดชัยนาท จังหวัด
สุพรรณบุรี จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรสงคราม จากข้ อมูลการสัมภาษณ์เกษตรกรที่ทํานา
ชลประทานในพื ้นที่ดงั กล่าวจํานวน 400 ราย ในด้ านการจัดการนํ ้า เนื่องจากพื ้นที่ทํานาอยูใ่ นเขต
ฤดูกาลผลิตถูกกําหนดโดยนํ ้าในคลอง
ชลประทานสมบูรณ์
เกษตรกรมีพฤติกรรมใช้ นํ ้าสิ ้นเปลือง
ชลประทาน ในปี หนึง่ ๆ เกษตรกรสามารถทํานาได้ อย่างน้ อย 2 ครัง้ หรื อมากกว่าโดยปลูกข้ าวแบบหว่านนํ ้า
ตมโดยใช้ ข้าวพันธุ์ผสมไม่ไวต่อช่วงแสงที่มีอายุการเก็บเกี่ยวสันระหว่
้
าง 100-110 วัน และเตรี ยมดินแบบ
หยาบๆรี บเร่ง ซึง่ สามารถวิเคราะห์การจัดการนํ ้าในแต่ละช่วงดังนี ้
 ช่วงก่อนการเตรี ยมดินครัง้ แรก เกษตรกรทุกรายเตรี ยมดินแบบเปี ยกที่ต้องทดนํ ้าเข้ านาหลังการ
เผาฟาง ก่อนการเตรี ยมดินครัง้ แรก เกษตรกรร้ อยละ 54 ขังนํ ้าไว้ ในนาเป็ นเวลา 2 สัปดาห์ ร้ อย
ละ 35 ขังนํ ้าในนา 1 สัปดาห์ และร้ อยละ 11 ขังนํ ้าไว้ 3 สัปดาห์ แล้ วจึงไถดะ
 การแช่ขงั นํ ้าในกระทงนาก่อนการคราดทําเทือก เกษตรกรร้ อยละ 85.25 หลังการไถดะแช่ขงั นํ ้า
ในกระทงนาสูง 10-15 เซนติเมตร 10.25 เปอร์ เซ็นต์ ของเกษตรกรขังนํ ้าในกระทงนาสูง 16-20
เซนติเมตรและมีเพียงร้ อยละ 4.50 ที่ขงั นํ ้าในกระทงนาสูงน้ อยกว่า 10 เซนติเมตร โดยเฉลี่ย
เกษตรกรขังนํ ้าในกระทงนาสูง 12.61 เซนติเมตรหลังการเตรี ยมดินครัง้ แรก
 หลังการหว่านข้ าว เกษตรกรทุกรายระบายนํ ้าทิ ้งจากแปลงเพื่อให้ เมล็ดข้ าวงอกสมํ่าเสมอ และ
ส่งนํ ้าขังแปลงหลังการฉีดพ่นสารป้องกันกําจัดวัชพืช เกษตรกรส่วนใหญ่ 94.25 รักษาระดับนํ ้า
สูง 3-5 เซนติเมตร ร้ อยละ 5.75 รักษาระดับนํ ้า 1-2 เซนติเมตร
 ในระยะข้ าวแตกกอ แตกกอสูงสุด ถึงข้ าวเริ่ มสุกแก่ เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 84.5 ระบายนํ ้า
เข้ าในแปลงสูง 6-10 เซนติเมตร ส่วนที่เหลือร้ อยละ 11.0 และ 4.5 ระบายนํ ้าเพิ่มในนาสูง1120 และ 3-5 เซนติเมตร ตามลําดับ โดยเฉลีย่ ในระยะข้ าวแตกกอจนกระทัง่ ข้ าวเริ่มสุกแก่
เกษตรกรรักษาระดับนํ ้าสูง 9.30 เซนติเมตร ตลอดฤดูปลูก
 ในระยะข้ าวสุกแก่ เกษตรกรทุกรายระบายนํ ้าทิ ้งจากแปลงถ้ าสามารถจัดการระบายนํ ้าได้
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อัจฉรา และคณะ (2540) ได้ ศกึ ษาข้ อมูลการจัดการนํ ้าของเกษตรกร กรณีตวั อย่าง โดยได้ ศกึ ษา
และวิเคราะห์การจัดการผลิตข้ าวนาชลประทาน ในฤดูนาปรังของเกษตรกร ชื่อ นายจํารัส กิจไพบูลย์
เกษตรกรทํานาหมู่ 1 บ้ านไร่รถ ตําบลไร่รถ อําเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า พื ้นที่นาของ
นายจํารัส กิจไพบูลย์ อยูใ่ นพื ้นที่สง่ นํ ้าของโครงการชลประทานสามชุก (สามชุก-ตลิง่ ชัน) จัดการนํ ้าในนา
โดยการสูบจากคูสง่ ขึ ้นขังท่วมในแปลงนาที่มีคนั นาล้ อมรอบเป็ นอ่าง (basin) หลังการหว่านข้ าวแล้ วปล่อย
พื ้นนาแห้ ง หลังจากนัน้ 20 วันจะสูบนํ ้าเข้ านาและค่อยๆเพิ่มระดับนํ ้าสูงมากขึ ้น โดยรักษาระดับนํ ้าคงที่
ประมาณ 15-20 เซนติเมตร ตลอดฤดูปลูก และจะลดระดับนํ ้าลงบ้ างเมื่อทําการใส่ป๋ ยเคมี
ุ
และเนื่องด้ วย
ดินนาของนายจํารัส เป็ นดินเหนียว ลุม่ ตลอดฤดูปลูก นายจํารัส สูบนํ ้าเข้ านาเพื่อรักษาระดับนํ ้า 5 ครัง้ ไม่
รวมการสูบนํ ้าช่วงเตรี ยมดิน แต่ละครัง้ สูบนํ ้านาน 24 ชัว่ โมง โดยพิจารณาสูบนํ ้าเมื่อระดับนํ ้าในนาแห้ งมาก
และจะลดระดับนํ ้าลงจนแห้ งก่อนการเก็บเกี่ยว 10-15 วัน ถ้ าทําได้ ซึง่ ผลการศึกษาการจัดการนํ ้าของ
นายจํารัส กิจไพบูลย์ ค่อนข้ างเป็ นไปตามคําแนะนําเรื่ องการจัดการนํ ้าในนาข้ าว และไม่ประสบปั ญหาขาด
แคลนนํ ้าในระหว่างฤดูปลูก
และมีการประยุกต์การจัดการนํ ้าในช่วงการหว่านข้ าวใหม่ที่มีปัญหาดินไม่
ยมดินหยาบและรี บเร่งได้ อย่างเหมาะสม
ราบเรี ยบสมํ่าเสมอ และมีขนตอนการเตรี
ั้
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บทที่ 6
การจัดการนํา้ อย่ างประหยัดเพื่อปลูกข้ าว
6.1 แนวทางการปลูกข้ าวนาชลประทานโดยใช้ นาํ ้ อย่ างประหยัด
นํ ้าชลประทานเป็ นปั จจัยขันพื
้ ้นฐานสําคัญในการผลิตข้ าว
เพื่อให้ ผลผลิตข้ าวของเกษตรกรมี
เสถียรภาพสมํ่าเสมอ โดยเฉพาะการผลิตข้ าวฤดูนาปรังในเขตพื ้นที่ลมุ่ ภาคกลาง ที่มีความต้ องการนํ ้า
ชลประทานเสริมเกือบทังหมด
้
และแม้ วา่ รัฐบาลได้ ลงทุนก่อสร้ างโครงการชลประทาน พัฒนาแหล่งนํ ้าใน
พื ้นที่ตา่ งๆ เพิม่ ขึ ้น แต่ปริ มาณนํ ้าที่เก็บกักได้ ก็ยงั ไม่เพียงพอต่อความต้ องการของเกษตรกร และมีแนวโน้ ม
ขาดแคลนในบางปี ที่มีสภาวะอากาศแปรปรวนปริมาณนํ ้าต้ นทุนเก็บไว้ ได้ น้อย และนอกจากนันยั
้ งมีความ
จําเป็ นต้ องใช้ นํ ้าไปในกิจกรรมอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการเกษตร เช่น การประปา การอุตสาหกรรม การผลิต
ไฟฟ้า ตลอดจนใช้ ผลักดันนํ ้าเค็มที่ลกุ ลํ ้าเข้ ามาในฤดูแล้ ง
สํานักวิจยั และพัฒนาการเกษตรเขต 5 (2544) ได้ วิเคราะห์พื ้นที่ปลูกข้ าวนาชลประทานภาคกลาง
19 จังหวัด ในปี เพาะปลูก พ.ศ. 2541/2542 (ภาพที่ 7) พบว่ามีพื ้นที่ปลูกข้ าวนาปรังรวม 3,463,482 ไร่
ผลผลิตเฉลี่ย 706 กิโลกรัม/ไร่ ส่วนในฤดูนาปี มีพื ้นที่นอกเขตชลประทานที่อาศัยนํ ้าฝนเพิม่ ขึ ้นมีพื ้นที่ปลูก
รวมเป็ น 9,838,317 ไร่ และมีผลผลิตเฉลี่ย 522 กิโลกรัม/ไร่ จากข้ อมูลดังกล่าวเห็นได้ ชดั เจนว่าผลผลิตข้ าว
ในฤดูนาปรังให้ ผลผลิตเฉลีย่ สูงกว่าฤดูนาปี ซึง่ รวมพื ้นที่นอกเขตชลประทานที่ไม่มีศกั ยภาพ ดังนันจึ
้ งอาจ
กล่าวได้ วา่ นํ ้าชลประทานคือปั จจัยสําคัญสําหรับการผลิตข้ าวภาคกลาง และเป็ นปั จจัยสําคัญที่กําหนด
ฤดูกาลผลิต หากเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวข้ าวเสร็จสิ ้น และพบว่ามีนํ ้าชลประทานในระบบมากพอ ก็จะทํานา
ในฤดูกาลต่อเนื่องทันที ปั จจุบนั เกษตรกรที่ทํานาเขตชลประทานภาคกลางจะผลิตข้ าวได้ มากกว่าปี ละ 2
ครัง้ บางปี 3 ครัง้ ทําให้ มีรอบการผลิตค่อนข้ างเร็วและไม่เป็ นฤดูกาล ซึง่ ก่อให้ เกิดปั ญหาหลายประการใน
ขบวนการจัดการผลิตข้ าวนาชลประทาน รวมทังเรื
้ ่ องการจัดสรรและจัดการนํ ้าชลประทาน ที่ไม่เพียงพอ
ตามที่ได้ กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น
ลัดดาวัลย์ และคณะ (2544) กล่าวว่าประเทศไทยมีพื ้นที่ที่อยูใ่ นเขตส่งนํ ้าชลประทาน 15 ล้ านไร่
้ ่รับนํ ้าได้ ดี พื ้นที่สว่ นที่เหลือมักประสบปั ญหาขาดแคลนนํ ้าทํานาโดยเฉพาะ
แต่มีเพียง 1.5 ล้ านไร่เท่านันที
บางปี ที่ประสบสภาวะฝนแล้ ง กรณีนี ้รัฐบาลมีนโยบายแก้ ไขปั ญหาโดยส่งเสริมให้ เกษตรกรที่มีปัญหาขาด
แคลนนํ ้าทํานาปรังหันไปปลูกพืชอื่นทดแทน แต่ก็ไม่คอ่ ยได้ รับการตอบสนองจากเกษตรกรต่อแนวทางการ
แก้ ไขปั ญหาของรัฐบาล เกษตรกรที่พอจะมีแหล่งนํ ้าในพื ้นที่หรื อไม่ไกลจากพื ้นที่ก็จะใช้ ความพยายามทุก ๆ
ทางเพื่อให้ ได้ นํ ้ามาใช้ หล่อเลี ้ยงต้ นข้ าวแม้ วา่ จะต้ องลงทุนสูงขึ ้น นอกจากนันแล้
้ ว ดินนาที่มีสภาพเป็ นดิน
้
เหนียวก็ไม่มีความเหมาะสมหากจะนําไปใช้ ประโยชน์เพื่อปลูกพืชชนิดอื่นที่ไม่ใช่ข้าว รวมทังผลตอบแทน
ด้ านรายได้ ยงั ไม่เด่นชัดเมื่อเปรี ยบเทียบกับการปลูกข้ าวที่เกษตรกรมีความคุ้นเคย ก็เป็ นเหตุผลสําคัญที่ทํา
ให้ เกษตรกรยังคงผลิตข้ าวนาปรังต่อไป แม้ วา่ จะต้ องประสบสภาวะเสี่ยงต่อการขาดนํ ้าในระหว่างกลางฤดู
ปลูกก็ตาม ดังนัน้ การใช้ แนวทางการจัดการนํ ้าอย่างประหยัดเพื่อการผลิตข้ าวนาปรังจึงเป็ นวิธีการหนึง่ ซึง่
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อาจนํามาใช้ สาํ หรับแนะนําเกษตรกรในการจัดการนํ ้า โดยลดปริ มาณนํ ้าใช้ ในการผลิตข้ าวลงอย่างน้ อย 30
เปอร์ เซ็นต์ โดยหลักการลดระยะเวลาการเก็บกักนํ ้าไว้ ในกระทงนาให้ เหลือน้ อยที่สดุ
โดยพิจารณาถึง
ความสัมพันธ์ของการใช้ นํ ้าและการเจริญเติบโตของข้ าวและให้ มีผลกระทบต่อการเจริ ญเติบโตและให้ ผล
ผลิตข้ าวน้ อยที่สดุ เป็ นวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากสําหรับการผลิตข้ าวในเขตชลประทานที่มีปัญหาขาด
แคลนนํ ้า หรื อในพื ้นที่ที่มีนํ ้าแต่มีน้อยได้ เป็ นอย่างดี
6.2 รูปแบบของการจัดการนํา้ ในนาข้ าวอย่ างประหยัด
โดยหลักการจัดการนํ ้าทัว่ ไปที่กล่าวถึงวิธีการจัดการนํ ้าในนาข้ าวซึง่ เป็ นพืช semi-aquatic plant
จะเป็ นแบบขังนํ ้าต่อเนื่อง (continuous flooding) หรื อขังตลอดฤดูปลูกซึง่ ทําได้ ทงในแบบของการขั
ั้
งนํ ้าใน
ระดับลึก (deep continuous flooding) และระดับตื ้นลึก (shallow continuous flooding) ซึง่ ใช้ นํ ้าต่อฤดู
ปลูกมาก (ทัศนีย์,2543) แต่วิธีการจัดการนํ ้าที่สามารถจะประหยัดนํ ้าชลประทานได้ จะต้ องใช้ วธิ ีการขังนํ ้า
แบบไม่ตอ่ เนื่อง (intermittent flooding) หรื อแบบให้ นํ ้าหมุนเวียนโดยการให้ นํ ้าสลับนํ ้าขังกับนํ ้าแห้ งเป็ น
รอบเวรลดระยะเวลาการขังนํ ้าในนา ยงยศ และ ลดาวัลย์ (2530) รายงานว่า จากการรวบรวมผลการ
ค้ นคว้ าวิจยั การใช้ นํ ้าชลประทานแบบหมุนเวียนของฝ่ ายวิจยั การใช้ นํ ้า กรมชลประทาน สรุปได้ วา่ การให้ นํ ้า
ในนาข้ าวไม่จําเป็ นต้ องขังนํ ้าในนาตลอดเวลา โดยให้ นํ ้ารักษาระดับความชื ้นที่เป็ นประโยชน์ 85 %
(available water) แล้ วให้ นํ ้ารอบใหม่ไม่ทําให้ ผลผลิตข้ าวลดลงถ้ ามีการจัดการวัชพืชดีพอ และให้
คําแนะนําว่าในพื ้นที่ที่มีนํ ้าแต่มีน้อย ควรจัดการนํ ้าในระดับดินอิ่มตัวด้ วยนํ ้า หรื อให้ นํ ้าสลับนํ ้าขังกับนํ ้าแห้ ง
ซึง่ สามารถลดปริมาณนํ ้าใช้ ลงไปได้ มาก และไม่มีผลกระทบต่อผลผลิต ส่วนในพื ้นที่ที่ขาดนํ ้าอย่างรุนแรง
ในระยะแรกควรให้ นํ ้าน้ อยที่สดุ เพื่อไม่ให้ ข้าวตาย และให้ นํ ้าในระดับดินชื ้นในระยะข้ าวสร้ างรวงอ่อน แต่
ผลผลิตข้ าวจะตํ่า สําหรับรูปแบบการจัดการนํ ้าอย่างประหยัดในลักษณะการขังนํ ้าไม่ตอ่ เนื่องที่เหมาะสม
สําหรับการผลิตข้ าวในภาคกลางที่มีลกั ษณะเนื ้อดินเป็ นดินเหนียวอุ้มนํ ้าได้ ดีและมีระดับนํ ้าไต้ ดนิ ค่อนข้ าง
ตื ้น ควรใช้ รูปแบบการจัดการนํ ้ารูปแบบใดรูปแบบหนึง่ ใน 2 รูปแบบดังนี ้
 รูปแบบที่ 1 การจัดการนํ ้าแบบให้ นํ ้าสลับนํ ้าขังกับนํ ้าแห้ ง เป็ นการจัดการนํ ้าโดยรักษา
ความชื ้นดินในระหว่างความชื ้นในสนาม (field capacity) กับจุดเหี่ยว (wilting point) มีนํ ้าอยู่
ในช่องว่างขนาดเล็กซึง่ เป็ นระดับความชื ้นที่เป็ นประโยชน์ และมีสภาพ Oxidation สลับกับ
สภาพ Reduction แต่การจัดการแบบนี ้ ใช้ ปริมาณนํ ้ามากกว่าการจัดการนํ ้าแบบอื่น ๆ แต่ให้
นํ ้าในนาน้ อยครัง้ กว่า
 รู ปแบบที่ 2 การจัดการนํ ้าแบบดินอิ่มตัวด้ วยนํ ้า เป็ นแนวทางการจัดการนํ ้าอย่างประหยัดโดย
รักษาความชื ้นดินในระดับดินอิ่มตัวไปด้ วยนํ ้า และมีนํ ้าอยูเ่ ต็มในทุกช่องว่างของดิน ซึง่ ดิน
สามารถรักษาสภาพ Reduction ได้ ใกล้ เคียงกับการขังนํ ้าตลอดฤดูปลูก การจัดการนํ ้าแบบนี ้
ใช้ ปริ มาณนํ ้าค่อนข้ างน้ อยแต่ต้องให้ นํ ้าบ่อยครัง้
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6.3 ปริมาณนํา้ และวิธีการจัดการนํา้ อย่ างประหยัดในฤดูนาปรัง
สุรพล และคณะ (2546) ได้ ดําเนินการวิจยั การจัดการนํ ้าเพื่อผลิตข้ าวนาปรังพันธุ์ผสมไม่ไวต่อช่วง
แสงที่เกษตรกรนิยมปลูกในปั จจุบนั อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 110 วัน ด้ วยวิธีการจัดการนํ ้าอย่างประหยัด 2
รูปแบบ ตามที่กล่าวมาแล้ ว ในระหว่างปี พ.ศ. 2544-2546 (ฤดูนาปรัง) ซึง่ มีวธิ ีการจัดการนํ ้าในแต่ละ
รูปแบบดังนี ้
 รูปแบบการจัดการนํา้ แบบสลับนํา้ ขังกับนํา้ แห้ ง เป็ นการควบคุมระดับนํ ้าโดยให้ นํ ้าเป็ น
รอบเวรในช่วงการเจริญเติบโตทางลําต้ นและใบ จนกระทัง่ ข้ าวเริ่มกําเนิดช่อดอก ซึง่ เป็ นช่วง
ระยะเวลาวิกฤตนํ ้า ควบคุมนํ ้าในนาแบบขังตลอดและปล่อยนํ ้าแห้ งจากแปลงในระยะ 10 วัน
ก่อนการเก็บเกี่ยวซึง่ วิธีการนี ้สามารถลดปริ มาณการใช้ นํ ้าต่อฤดูปลูกได้ ประมาณ
10-15
เปอร์ เซ็นต์
 รู ปแบบการจัดการนํา้ แบบดินอิ่มตัวไปด้ วยนํา้ เป็ นการควบคุมระดับนํ ้าในนาแบบขังแฉะ
ตลอดฤดูปลูก โดยเริ่มรักษาระดับนํ ้าตังแต่
้ หลังข้ าวงอกแล้ ว 20 วัน จนกระทัง่ 10 วันก่อนการ
เก็บเกี่ยวข้ าว งดให้ นํ ้า ซึง่ วิธีการนี ้สามารถลดปริมาณการใช้ นํ ้าต่อฤดูปลูกได้ ประมาณ 40-48
เปอร์ เซ็นต์
การวิจยั เพื่อศึกษาการจัดการนํ ้าอย่างประหยัดเพื่อให้ สอดคล้ องกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
ของเกษตรกร ได้ ปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกและเตรี ยมดินเพื่อให้ มีการประหยัดนํ ้ามากขึ ้น โดยใช้ วิธีการปลูก
เมล็ดโดยตรงแบบหว่านข้ าวแห้ งหรื อหว่านข้ าวงอกบนดินที่เตรี ยมแห้ ง และปรับสภาพให้ มีความราบเรี ยบ
สมํ่าเสมอ มีความลาดเท 0.5-1.5 เปอร์ เซ็นต์หลังหว่านข้ าวแล้ วคราดกลบ การให้ นํ ้าครัง้ แรกเพื่อบังคับให้
เมล็ดงอก ทุกรูปแบบของการจัดการนํ ้าอย่างประหยัดดําเนินการให้ นํ ้าทางผิวดิน (surface irrigation) บน
พื ้นที่นาที่มีคนั นาล้ อมรอบ (basin) ให้ นํ ้าท่วมผิวดินจากบริเวณที่มีความลาดเทสูงสูบ่ ริเวณที่ที่มีความลาด
เทตํ่ากว่าจนพื ้นที่ถกู ปกคลุมด้ วยนํ ้าทังหมด
้
6.4 การวัดปริมาณการใช้ นํา้
อุทยั (2541) รายงานว่าการวัดปริมาณนํ ้าที่ให้ ในนาทําได้ หลายวิธี อาทิ ใช้ รางวัดนํ ้าแบบพาร์ แซล
หรื อใช้ ฝายวัดนํ ้าแบบสามเหลี่ยม แต่วิธีการที่ทําได้ ง่ายคือวัดปริ มาณนํ ้าจากอัตราการไหลของนํ ้าจากเครื่ อง
สูบนํ ้าหรื อท่อไซฟอน โดยการกําหนดเวลาให้ นํ ้าผ่านท่อสูบนํ ้าหรื อท่อไซฟอนลงในภาชนะที่ทราบปริมาตร
จนกระทัง่ นํ ้าเต็มภาชนะว่าใช้ เวลาเท่าไร
หลังจากนันเมื
้ ่อเราต้ องการทราบปริ มาณนํ ้าที่จะให้ แก่ข้าวก็
สามารถคํานวณระยะเวลาให้ นํ ้าได้ โดยมีองค์ประกอบของข้ อมูลที่ต้องทราบ 2 ส่วนคือ ขนาดท่อและความ
ยาวของท่อซึง่ มีผลต่ออัตราการไหลของนํ ้าผ่านท่อ โดยที่ท่อที่มีขนาดใหญ่ใช้ เวลาน้ อยกว่าท่อที่มีขนาดเล็ก
และท่อที่มีความยาวอัตราการไหลของนํ ้าก็จะช้ ากว่าท่อที่สนกว่
ั้ า
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6.5 ตัวอย่ างการคํานวณปริมาณนํา้ ที่ให้ ลงแปลงโดยใช้ เครื่องสูบนํา้
จากการวัดนํ ้าเข้ าแปลงปลูกข้ าว โดยใช้ ทอ่ สูบนํ ้าขนาด 2 นิ ้ว วัดนํ ้าเข้ าแปลงปลูกสูง 5 เซนติเมตร
ในพื ้นที่ 1 ไร่ จากการทดสอบปริ มาณนํ ้าผ่านท่อขนาดดังกล่าวในภาชนะที่มีปริมาตร 200 ลิตรใช้ เวลา 1
นาที 30 วินาที จะต้ องให้ นํ ้าเป็ นระยะเวลาเท่าไร
วิธีคาํ นวณ
1.คํานวณหาปริมาณนํ ้าชลประทานที่ให้ แก่ข้าวในพื ้นที่ 1 ไร่ = 5 ซม.
= 5/100x1,600 ลบ.ม.
= 80 ลบ.ม.
80 x1,000
= 80,000 ลิตร
2.คํานวณหาอัตราการไหลของนํ ้าจากเครื่ องสูบนํ ้าขนาด 2 นิ ้ว = 200/90 วินาที
= 2.222 ลิตร/วินาที
2.222x60
= 133.33 ลิตร/นาที
3.คํานวณหาระยะเวลาที่ให้ นํ ้าแต่ละครัง้ พื ้นที่ 1 ไร่ ให้ นํ ้าสูง 5 ซม.ท่อสูบนํ ้าขนาด 2 นิ ้ว
= 80,000/133.33 นาที
= 600 นาที
600/60
= 10 ชัว่ โมง
* ดังนันถ้
้ าต้ องการนํ ้าลงแปลงพื ้นที่ 1 ไร่ สูง 5 ซม.โดยใช้ เครื่ องสูบนํ ้าขนาด 2 นิ ้วใช้ เวลา 10 ซม.
สําหรับการให้ นํ ้าลงแปลงโดยให้ นํ ้าผ่านท่อไซฟอนก็ใช้ หลักการเดียวกันแต่มีองค์ประกอบในการ
คํานวณเพิ่มเติมคือจํานวนท่อไซฟอนที่ใช้ ตอ่ เวลาที่ทดนํ ้าผ่านท่อ
6.6 วิธีการให้ นํา้ ลงในแปลงนา
จากการทดลองปลูกข้ าวนาปรังโดยวิธีการใช้ นํ ้าอย่างประหยัด 2 วิธีการ ซึง่ ดําเนินการในพื ้นที่วิจยั
ของศูนย์วจิ ยั ข้ าวสุพรรณบุรี ในระหว่างฤดูนาปรัง พ.ศ.2544-2546 ให้ นํ ้าจากพื ้นที่ที่มีความลาดเทสูงจากคู
ส่งนํ ้าตามแนวเส้ นขอบเนิน (contour ditch method) ซึง่ เป็ นการให้ นํ ้าทางผิวดินแบบที่มีการควบคุม โดย
นํ ้าที่ถกู ส่งมาจากแหล่งนํ ้า ปิ ดกันคู
้ สง่ นํ ้าด้ วยอาคารทดนํ ้าจนนํ ้าในคูมีระดับสูงกว่าพื ้นที่ในกระทงนา และ
ทดนํ ้าลงในแปลงด้ วยท่อไซฟอนขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลาง 1.5 นิ ้ว ยาว 3.5 เมตร ไหลลงในแปลงจนปกคลุม
พื ้นที่นาทังหมดภายในระยะเวลาสั
้
น้ ๆ ในการให้ นํ ้าครัง้ แรกเพื่อบังคับให้ เมล็ดงอก ที่มีสภาพดินที่ผา่ นช่วง
ระยะเวลาคาบเกี่ยวฤดูกาลต่อฤดูกาลอย่างน้ อย 45 วัน และเตรี ยมดินแห้ ง ทัง้ 2 วิธีการจัดการนํ ้า
ดําเนินการเหมือนกันคือ ทดนํ ้าผ่านท่อไซฟอนที่มีขนาดและความยาวตามที่กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น จํานวน 30
ท่อ ทดนํ ้าลงในแปลงที่มีขนาด 5 ไร่ จนมีระดับนํ ้าสูง 5 เซนติเมตร ใช้ เวลา 12 ชัว่ โมง เพื่อให้ ดนิ อิ่มตัวด้ วย
นํ ้าเมล็ดข้ าวได้ รับความชื ้นทัว่ ถึง ขังนํ ้าไว้ 1 วัน แล้ วระบายนํ ้าทิ ้งไปจากแปลงเพื่อให้ เมล็ดข้ าวงอกอย่าง
สมํ่าเสมอ จากการทดสอบการทดนํ ้าผ่านท่อไซฟอน 1 ท่อลงในภาชนะที่ทราบปริมาตร ในระยะเวลา 1
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ชัว่ โมง สามารถทดนํ ้าผ่านท่อได้ ปริมาณนํ ้า 1.728 ลูกบาศก์เมตร ดังนันถ้
้ าใช้ ท่อไซฟอน 30 ท่อ ระยะเวลา
ทดนํ ้า 12 ชัว่ โมง ในพื ้นที่ 5 ไร่ จนกระทัง่ ได้ ปริมาณนํ ้าสูงจากผิวดิน 5 เซนติเมตร ต้ องใช้ ปริมาณนํ ้า
ทังหมด
้
= 1.728x30x12 ซึง่ เท่ากับ 622.08 ลูกบาศก์เมตร/5 ไร่ หรื อ 124.42 ลูกบาศก์เมตร/ไร่ ปริมาณนํ ้า
ที่ให้ ครัง้ แรกทังหมดนอกจากช่
้
วยบังคับให้ เมล็ดงอกแล้ ว ยังเท่ากับเป็ นการเพิ่มระดับความสูงของระดับนํ ้า
ใต้ ดนิ ให้ ตื ้นขึ ้นโดยการซาบซึมลง และส่วนใหญ่ของนํ ้าจะถูกระบายทิ ้งภายหลังการเก็บกักนํ ้าไว้ 1 วันตามที่
กล่าวถึงแล้ ว หลังจากนัน้ 20 วัน หลังข้ าวงอก เริ่ มควบคุมนํ ้าตามวิธีการให้ นํ ้าอย่างประหยัดเพื่อปลูกข้ าว
นาปรังแต่ละสภาพ
 ในสภาพการจัดการนํา้ แบบให้ นํา้ สลับนํา้ ขังกับนํา้ แห้ ง หลังการให้ นํ ้าครัง้ แรกแล้ ว 20 วัน หน้ าดิน
เริ่มมีรอยแตกระแหง แต่ระดับนํ ้าใต้ ดนิ ไม่ลดตํ่ามากเท่ากับระยะก่อนการให้ นํ ้าครัง้ แรก ทดนํ ้าลงแปลง
ครัง้ ที่ 2 โดยใช้ วิธีการเดิม คือให้ นํ ้าสูง 5 เซนติเมตรจากผิวดิน ในพื ้นที่ 5 ไร่ โดยทดนํ ้าผ่านท่อไซฟอน
30 ท่อ ใช้ เวลา 6 ชัว่ โมง ดังนันในการให้
้
นํ ้าครัง้ ที่ 2 ต้ องใช้ ปริมาณนํ ้าทังหมด
้
= 1.728x30x6 ซึง่
เท่ากับ 311.04 ลูกบาศก์เมตร/5 ไร่ หรื อ 62.21ลูกบาศก์เมตร/ไร่ หลังจากนัน้ 15 วันหรื อประมาณ 2
สัปดาห์ ข้ าวมีอายุ 35 วันหลังหว่าน นํ ้าในนาแห้ งงวดลงจนหน้ าดินเริ่ มแตกระแหง ให้ นํ ้าครัง้ ที่ 3 โดยให้
นํ ้าในระดับและวิธีการให้ นํ ้าที่เคยใช้ ในครัง้ ที่ 2 และเมื่อนํ ้าในนาแห้ งงวดลงในอีก 15 วันต่อมา ข้ าวเริ่ม
เข้ าสูร่ ะยะกําเนิดช่อดอก (50 วันหลังหว่าน) ซึง่ เป็ นช่วงระยะเวลาวิกฤตนํ ้าเปลีย่ นวิธีการให้ นํ ้าเป็ นแบบ
ขังต่อเนื่องไปจนกระทัง่ 10 วันก่อนการเก็บเกี่ยว ระบายนํ ้าออกจากแปลงจนแห้ ง โดยสรุปการจัดการ
นํ ้าแบบให้ นํ ้าสลับนํ ้าขังกับนํ ้าแห้ ง
สําหรับการปลูกข้ าวพันธุ์ผสมไม่ไวแสงที่มีอายุการเก็บเกี่ยว
ประมาณ 110-115 วัน และปลูกแบบหว่านข้ าวแห้ งบนดินที่เตรี ยมแห้ ง ในช่วงการเจริญเติบโตทางลํา
ต้ นและใบ (0-50 วันหลังหว่านข้ าว) ช่วงการส่งนํ ้า 30-35 วัน รวมการให้ นํ ้าครัง้ แรกเพื่อบังคับให้ เมล็ด
งอกให้ นํ ้าลงแปลง 4 ครัง้ แต่ละครัง้ ใช้ ท่อไซฟอน 30 ท่อ ใช้ เวลาให้ นํ ้า 30 ชัว่ โมงได้ ปริมาณนํ ้า 1,555
ลูกบาศก์เมตร/5 ไร่ หรื อ 311 ลูกบาศก์เมตร/ไร่ ในช่วงการเจริญเติบโตทางด้ านพันธุ์ (55 วันหลังหว่าน
ข้ าว) มีช่วงระยะเวลาให้ นํ ้า 55-60 วัน ให้ นํ ้าในนาแบบขังต่อเนื่องรักษาระดับนํ ้าความสูง 5-10
เซนติเมตร(ให้ นํ ้า 8 ครัง้ ) จนกระทัง่ 10 วันก่อนการเก็บเกี่ยวปล่อยนํ ้าแห้ งจากแปลง ใช้ ปริ มาณนํ ้า
ประมาณ 3,360 ลูกบาศก์เมตร/5 ไร่ หรือประมาณ 672 ลูกบาศก์เมตร /ไร่ โดยคํานวณจากปริ มาณ
การใช้ นํ ้าของข้ าวพันธุ์ผสมไม่ไวแสงอายุเก็บเกี่ยว 110 วัน (ช่วงการส่งนํ ้า 86วัน) ที่ปลูกในนาดินเหนียว
ภาคกลาง จังหวัดสุพรรณบุรี ฤดูนาปรังมีคา่ เฉลี่ย 1,155 ลูกบาศก์เมตร /ฤดูปลูก (ปริมาณนํ ้าที่ใช้
ทังหมดตลอดฤดู
้
ปลูก /จํานวนวันที่ต้องให้ นํ ้า = 1,155/86 = 13.44 ลูกบาศก์เมตร /ไร่/ฤดูปลูก) ดังนัน้
เมื่อรวมปริ มาณการใช้ นํ ้าตลอดฤดูปลูกในสภาพที่จดั การนํ ้าแบบส่งนํ ้าสลับนํ ้าขังกับนํ ้าแห้ ง
ใช้ นํ ้า
ทังหมด
้
4,915 ลูกบาศก์เมตร/ 5ไร่ หรื อ 983 ลูกบาศก์เมตร /ไร่ ซึง่ ใช้ ปริมาณนํ ้าลดลง เมื่อเปรี ยบเทียบ
กับการขังนํ ้าต่อเนื่อง (ตารางที่ 10 ภาพที่ 8)
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กําเนิดช่อดอก

ออกดอก

แผนภูมิการให้ นํ ้าชลประทานแบบสลับนํ ้าขังกับนํ ้าแห้ งในนาหว่านข้ าวแห้ ง
(อายุเก็บเกี่ยว 110 วัน)

110
งดให้ นํ ้า

สุกแก่

50
ตารางที่ 10 ปริ มาณการใช้ นํ ้า ETP (ลบ.ม./ไร่) แบบให้ นํ ้าแบบสลับนํ ้าขังกับนํ ้าแห้ ง ในสภาพนา
ดินเหนียวภาคกลาง (ฤดูนาปรัง พ.ศ.2546)
ครัง้ ที่
ให้ นํ ้า
1
2
3
4
5-12

จํานวนท่อ เวลาที่ให้
ไซฟอน นํ ้า (ชม.)
(ท่อ)
30
12
30
6
30
6
30
6
-

ปริมาณนํ ้าไหลผ่าน ปริ มาณนํ ้า ปริมาณนํ ้า/
(ลบ.ม./ท่อ/ชม.)
ทังหมด
้
ไร่ ETP
(ลบ.ม./5ไร่) (ลบ.ม./ไร่)
1.728
622.08
124.42
1.728
311.04
62.21
7.728
311.04
62.21
1.728
311.04
62.21
3,359.62
671.92
รวมทังสิ
้ ้น

4914.85

อายุข้าว
(วันหลัง
หว่าน)
0
20
35
50
57-90

หมายเหตุ

รักษาระดับนํ ้า
แบบขังตลอด 510 ซม.

982.97

ที่มา : สุรพลและคณะ (2546)
หมายเหตุ 1. การให้ นํ ้าในระยะแรก 0-50 วันหลังหว่านข้ าว ให้ นํ ้าแบบนํ ้าขังสลับนํ ้าแห้ ง
2.การให้ นํ ้าในระยะ 57-90 วันหลังหว่านข้ าว ให้ นํ ้าแบบขังต่อเนื่อง รักษาระดับนํ ้า 5- 10 ซม. โดยคํานวณจาก
ปริมาณการใช้ นํ ้าในนาข้ าวดินเหนียวภาคกลางซึง่ มีคา่ เฉลี่ย 13.44 ลบ.ม./ไร่/วัน (ปริมาณการใช้ นํ ้าทังหมด
้
1,155 ลบ.ม./ไร่ / ช่วงการให้ นํ ้า 86 วัน)

 ในสภาพการจัดการนํา้ แบบรักษาความชืน้ ในระดับดินอิ่มตัวไปด้ วยนํา้ หลังการให้ นํ ้าครัง้ แรก
เพื่อบังคับให้ เมล็ดงอกแล้ ว 20 วัน ดินมีสภาพแห้ งหน้ าดินแตกระแหง ให้ นํ ้าครัง้ ที่ 2 ทดนํ ้าลงแปลงผ่าน
ท่อไซฟอน 30 ท่อ ในพื ้นที่ 5 ไร่ ใช้ เวลา 6 ชัว่ โมงได้ ปริ มาณนํ ้า 311 ลูกบาศก์เมตร/5 ไร่ หรื อ 62
ลูกบาศก์เมตร/ไร่ (สูงจากผิวดิน 5 เซนติเมตร) เพื่อให้ ระดับนํ ้าใต้ ดนิ ตื ้นขึ ้น และมีนํ ้าอยูเ่ ต็มทุกช่องว่าง
ของดิน และเมื่อนํ ้าแห้ งงวดลงรักษาระดับนํ ้าในนาแบบขังแฉะโดยให้ นํ ้าในแปลงอย่างสมํ่าเสมอโดย
เฉลี่ยให้ นํ ้าทุก 7 วัน แต่ละครัง้ การให้ นํ ้าใช้ วิธีการเดิม คือ ให้ นํ ้าผ่านท่อไซฟอนจํานวน 30 ท่อ ใช้ เวลา
ครัง้ ละ 4 ชัว่ โมง ในพื ้นที่ 5 ไร่ ได้ ปริ มาณนํ ้า 207 ลูกบาศก์เมตร/5 ไร่ หรื อ 42 ลูกบาศก์เมตร/ไร่ (ระดับ
นํ ้าสูงจากผิวดิน ประมาณ 2-3 เซนติเมตร) ตลอดฤดูปลูกให้ นํ ้าลงแปลง 12 ครัง้ ใช้ เวลา 58 ชัว่ โมง รวม
การให้ นํ ้าครัง้ แรก ใช้ นํ ้าทังสิ
้ ้นรวม 3,007 ลูกบาศก์เมตร/5 ไร่ หรื อ 601 ลูกบาศก์เมตร/ไร่ ซึง่ ใช้ ปริ มาณ
นํ ้าลดลง เมื่อเปรี ยบเทียบกับการขังนํ ้าต่อเนื่องที่เป็ นวิธีการจัดการนํ ้าแบบปกติที่เกษตรกรทัว่ ไปนิยม
ปฏิบตั ิ (ตารางที่ 11 ภาพที่ 9)
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ออกดอก

แผนภูมิการให้ ชลประทานแบบรักษาดินอิ่มตัวไปด้ วยนํ ้าในนาหว่านข้ าวแห้ ง
(อายุเก็บเกี่ยว 110 วัน)

สุกแก่
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ปริมาณการใช้ นํ ้า (ลบ.ม./ไร่) ให้ นํ ้าแบบดินอิ่มตัวไปด้ วยนํ ้า ในสภาพนาดินเหนียว
ภาคกลาง (ฤดูนาปรัง พ.ศ.2546)

ตารางที่ 11
ครัง้ ที่
ให้ นํ ้า

จํานวนท่อ
ไซฟอน (ท่อ)

เวลาที่ให้ นํ ้า
(ชม.)

ปริ มาณนํ ้าไหลผ่าน
(ลบ.ม./ท่อ/ชม.)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

12
6
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
รวมทังสิ
้ ้น

1.728
1.728
1.728
1.728
1.728
1.728
1.728
1.728
1.728
1.728
1.728
1.728

ปริ มาณนํ ้า
ทังหมด
้
(ลบ.ม./5ไร่)
622.08
311.04
207.36
207.36
207.36
207.36
207.36
207.36
207.36
207.36
207.36
207.36
3,006.72

ปริ มาณนํ ้า/ไร่
ETP
(ลบ.ม./ไร่)
124.42
62.21
41.47
41.47
41.47
41.47
41.47
41.47
41.47
41.47
41.47
41.47
601.33

อายุข้าว
(วันหลังหว่าน)
0
20
27
34
41
48
55
62
69
76
83
90

หมายเหตุ
รักษาระดับนํ ้า 13 ซม.

ที่มา : สุรพลและคณะ (2546)

 สําหรับการจัดการนํา้ แบบขังต่ อเนื่องตลอดฤดูปลูก ซึง่ เป็ นการจัดการนํ ้าแบบปกติในสภาพที่มีนํ ้า
สมบูรณ์เพื่อใช้ เปรี ยบเทียบและปลูกข้ าวโดยวิธีหว่านข้ าวงอก และมีวิธีการจัดการผลิตต่างๆ รวมทัง้
ด้ านการจัดการนํ ้าแบบที่เกษตรกรนิยมปฏิบตั ิ
ซึง่ จําเป็ นต้ องใช้ นํ ้ามากตังแต่
้ การเตรี ยมดินและการ
รักษาระดับนํ ้า 5-10 เซนติเมตร ตลอดฤดูปลูก และมีการลดระดับนํ ้าลงบ้ างในช่วงใส่ป๋ ยเคมี
ุ
รักษา
ระดับนํ ้าในนาให้ คงที่อยูเ่ สมอโดยทดนํ ้าผ่านอาคารทดนํ ้าในนา ซึง่ เป็ นท่อลอดขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลาง
30 นิ ้วจากคูสง่ นํ ้าที่อยูข่ นานตามแนวเส้ นขอบเนิน (contour lines) ลงในแปลงนาที่เตรี ยมดินและปรับ
ระดับราบเรี ยบสมํ่าเสมอ มีความลาดเท 0.5-1.5 เปอร์ เซ็นต์ จากการค้ นคว้ าวิจยั ของฝ่ ายเกษตร
ชลประทาน กรมชลประทาน ศจี (2537) ได้ รายงานข้ อมูลการใช้ นํ ้าสําหรับข้ าวพันธุ์ผสมไม่ไวต่อช่วง
แสงที่ปลูกในสภาพนาดินเหนียวภาคกลางเฉลี่ย 17 จังหวัด (ตารางที่ 6) มีคา่ การคายระเหย ET เฉลี่ย
6.9 มิลลิเมตร/วัน และเมื่อรวมกับอัตราการซึมลงลึกหรื อค่า P เฉลี่ย 1.5 มิลลิเมตร/วัน ดังนันข้
้ าวที่ปลูก
ในฤดูนาปรังดินเหนียวภาคกลางมีคา่ ปริมาณความต้ องการนํ ้าเฉลีย่ หรื อค่า ETP = 8.3 มิลลิเมตร/วัน
และพันธุ์ข้าวที่มีอายุการเก็บเกี่ยว 110-115 วันจะมีช่วงการ.shนํ ้าประมาณ 86 วันจะใช้ นํ ้าทังสิ
้ ้น 718
มิลลิเมตร/ไร่/ฤดูปลูก หรื อ 1,148 ลูกบาศก์เมตร/ไร่ /ฤดูปลูก ส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จะมีคา่ ETP =722
มิลลิเมตร/ไร่/ฤดูปลูก หรื อ 1,155 ลูกบาศก์เมตร/ไร่/ฤดูปลูก หรื อประมาณ 13.44 ลูกบาศก์เมตร/ไร่/วัน
เฉพาะช่วงที่มีการรักษาระดับนํ ้า ซึง่ ในจังหวัดอื่นๆในภาคกลางก็มีคา่ ETP ไม่แตกต่าง และในช่วงหลัง
หว่านข้ าวงอกใหม่ 20 วันแรก และในช่วง 10 วันก่อนการเก็บเกี่ยว จะเป็ นช่วงที่พื ้นนาแห้ งและไม่มีการ
ทดนํ ้าลงแปลงในระยะเวลาทัง้ 2 ช่วงดังกล่าว (ภาพที่ 10)
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สุ กแก่

แผนภูมกิ ารให้ นํ ้าชลประทานแบบขังต่อเนื่อง สําหรับข้ าวนาชลประทาน
อายุเก็บเกี่ยว 110 วัน

110
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จากการเปรี ยบเทียบวิธีการจัดการนํ ้าอย่างประหยัดทัง้ 2 วิธีคือ ให้ นํ ้าสลับนํ ้าขังกับนํ ้าแห้ ง และ
จัดการนํ ้าแบบดินอิ่มตัวไปด้ วยนํ ้า กับการจัดการนํ ้าแบบขังต่อเนื่องตลอดฤดูปลูก การจัดการนํ ้าแบบให้
นํ ้าสลับนํ ้าขังกับนํ ้าแห้ ง สามารถประหยัดนํ ้าได้ 14.89 เปอร์ เซ็นต์ และประหยัดนํ ้าลงได้ 47.94 เปอร์ เซ็นต์
สําหรับการจัดการนํ ้าแบบดินอิ่มตัวไปด้ วยนํ ้าเมื่อเปรี ยบเทียบกับการจัดการนํ ้าแบบขังนํ ้าต่อเนื่อง ตลอดฤดู
ปลูก เนื่องจากการจัดการนํ ้าแบบให้ นํ ้าสลับนํ ้าขังกับนํ ้าแห้ ง ต้ องให้ นํ ้าในขณะที่ดนิ เริ่มแห้ งหน้ าดินมีรอย
แตกระแหงระดับนํ ้าไต้ ดนิ เริ่มลดตํ่าลง
ทําให้ มีอตั ราการซาบซึมลงค่อนข้ างมากเมื่อเปรี ยบเทียบกับการ
จัดการนํ ้าแบบดินอิ่มตัวด้ วยนํ ้าที่มีอตั ราการซาบซึมลงน้ อยกว่า แต่การจัดการนํ ้าแบบให้ นํ ้าสลับนํ ้าขังกับ
นํ ้าแห้ ง จะให้ นํ ้าน้ อยครัง้ กว่าแต่การให้ นํ ้าแต่ละครัง้ ต้ องใช้ นํ ้าเป็ นจํานวนมากและใช้ เวลานานกว่า ส่วนการ
ให้ นํ ้าแบบดินอิ่มตัวไปด้ วยนํ ้า จะต้ องให้ นํ ้ามากครัง้ กว่าแต่ การให้ นํ ้าแต่ละครัง้ ใช้ เวลาและปริมาณการใช้
นํ ้ามีน้อยกว่า
สุรพล และคณะ (2546) ได้ รายงานปริมาณการใช้ นํ ้า (ETP) ของพันธุ์ข้าวนาปรัง อายุเก็บเกี่ยวสัน้
110 วัน ที่เกษตรกรทัว่ ไปนิยมปลูกในสภาพนาดินเหนียวภาคกลาง ภายใต้ การจัดการนํ ้าอย่างประหยัด 2
สภาพคือ นํ ้าขังกับนํ ้าแห้ ง และสภาพดินอิ่มตัวไปด้ วยนํ ้า ปลูกโดยวิธีหว่านข้ าวแห้ ง อัตราเมล็ดพันธุ์ 20
กก./ไร่ เปรี ยบเทียบกับการจัดการนํ ้าแบบต่อเนื่องตลอดฤดูปลูก ซึง่ ปลูกโดยวิธีหว่านข้ าวงอก อัตราเมล็ด
พันธุ์ 20 กิโลกรัม/ไร่เช่นเดียวกัน ในระหว่างฤดูนาปรัง พ.ศ.2545/2546 พบว่าในด้ านผลผลิต การจัดการนํ ้า
อย่างประหยัดทัง้ 2 แบบให้ ผลผลิตข้ าวเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน (555 และ 580 กิโลกรัม/ไร่) แต่ให้ ผลผลิตลดลง
ประมาณ 8-12 เปอร์ เซ็นต์ เมื่อเปรี ยบเทียบกับการจัดการนํ ้าแบบขังตลอดฤดูปลูก (632 กิโลกรัม/ไร่) ข้ าวที่
ปลูกโดยวิธีหว่านข้ าวงอกสามารถเก็บเกี่ยวได้ ก่อนข้ าวที่ปลูกโดยวิธีหว่านข้ าวแห้ งประมาณ 3-5 วัน
เนื่องจากผ่านขันตอนการงอกก่
้
อนหว่านลงแปลง ในด้ านปริมาณการใช้ นํ ้าการจัดการนํ ้าอย่างประหยัดใน
สภาพดินอิ่มตัวไปด้ วยนํ ้า มีปริ มาณการใช้ นํ ้า (ETP) น้ อยที่สดุ 7 ลูกบาศก์เมตร/ไร่/วัน (601 ลูกบาศก์เมตร/
ไร่/ฤดูปลูก) ส่วนการจัดการนํ ้าในสภาพนํ ้าขังกับนํ ้าแห้ ง มีปริมาณการใช้ นํ ้า (ETP) 11 ลูกบาศก์เมตร/ไร่/
วัน (983 ลูกบาศก์เมตร/ไร่/ฤดูปลูก) สําหรับการจัดการนํ ้าแบบขังต่อเนื่อง มีปริมาณการใช้ นํ ้า (ETP) 13
ลูกบาศก์เมตร/ไร่/วัน (1,155ลูกบาศก์เมตร/ไร่/ฤดูปลูก) ซึง่ ประหยัดการใช้ นํ ้าลงได้ 14.89 เปอร์ เซ็นต์และ
47.94 เปอร์ เซ็นต์ สําหรับการจัดการนํ ้าแบบนํ ้าขังสลับนํ ้าแห้ ง และดินอิ่มตัวไปด้ วยนํ ้า ตามลําดับ (ตารางที่
12) อย่างไรก็ดีการจัดการนํ ้าอย่างประหยัดซึง่ ขังนํ ้าในนาไม่ตอ่ เนื่อง เป็ นการส่งเสริ มให้ ดนิ อยูใ่ นสภาพ
ุ
าวได้ อย่างมี
เปี ยกสลับแห้ งเป็ นระยะ ๆ ซึง่ สภาพดังกล่าวไม่เอื ้ออํานวยให้ การใช้ ป๋ ยไนโตรเจนในนาข้
ประสิทธิภาพและมีวชั พืชระบาดเป็ นปริมาณมากโดยเฉพาะในระยะแรกของการเจริญเติบโตซึง่ เป็ นสาเหตุ
ที่ทําให้ ข้าวที่ปลูกภายใต้ การจัดการนํ ้าอย่างประหยัดให้ ผลผลิตค่อนข้ างตํ่า
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ปริ มาณการใช้ นํ ้าของพันธุ์ข้าวนาปรังทัว่ ไป (อายุ 110 วัน) ที่เกษตรกรนิยมปลูกใน
ภาคกลางในสภาพที่มีการจัดการนํ ้าอย่างประหยัดในนาดินเหนียวภาคกลาง
(นาปรัง พ.ศ.2545-2546)

วิธีการจัดการนํ ้า
intermittent irrigation
saturated soil
continuous flooding

ช่วงการให้
นํ ้า (วัน)
90
90
86

ที่มา : สุรพล และคณะ (2546)

ผลผลิต
(กก./ไร่)
555
580
632

เฉลี่ยปริมาณนํ ้า
(ลบ.ม./ไร่/วัน)
10.92
6.68
13.44

ปริมาณนํ ้ารวม
(ลบ.ม./ไร่)
982.97
601.33
1,155.0

%เพิ่มขึ ้นลดลง
14.89
47.94
0
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บทที่ 7
การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการนํา้ อย่ างประหยัดเพื่อปลูกข้ าวในฤดูนาปรั ง
7.1 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการนํา้ อย่ างประหยัดเพื่อปลูกข้ าวนาปรังในนาดิน
เหนียวภาคกลาง
สุรพลและคณะ (2546) ได้ ดําเนินการวิจยั การจัดการผลิตข้ าวนาชลประทาน ตามแนวทางการ
จัดการนํ ้าอย่างประหยัดเพื่อปลูกข้ าวในฤดูนาปรัง ในพื ้นที่วิจยั ของศูนย์วิจยั ข้ าวสุพรรณบุรี อ.เมืองฯ จ.
สุพรรณบุรี ซึง่ เป็ นนาดินเหนียวชุดสระบุรี (Aeric Tropaquepts ; fine clayey, mixed, non-acid,
isohyperthermic) ซึง่ ใช้ ประโยชน์ในด้ านการทํานามากที่สดุ ในภาคกลาง เนื ้อดินเป็ นดินเหนียว การ
ระบายนํ ้าเลว ระดับนํ ้าใต้ ดนิ ค่อนข้ างตื ้น (0.60-1.0 เมตร) และมีความอุดมสมบูรณ์ในระดับปานกลาง ใน
ระหว่างฤดูนาปรัง พ.ศ.2544-2546 ดําเนินการทดลองโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อได้ ชดุ ของเทคโนโลยีการ
จัดการนํ ้าอย่างประหยัดเพื่อปลูกข้ าวนาปรัง โดยนําวิธีการจัดการนํ ้าแบบขังนํ ้าไม่ตอ่ เนื่อง 2 วิธี คือ ให้ นํ ้า
สลับนํ ้าขังกับนํ ้าแห้ ง และให้ นํ ้าแบบดินอิ่มตัวไปด้ วยนํ ้า ซึง่ มีวธิ ีการให้ นํ ้าและปริ มาณนํ ้าที่ใช้ ตามที่ได้
กล่าวถึงโดยละเอียดแล้ วในบทที่ 6 เปรี ยบเทียบกับการขังนํ ้าต่อเนื่องตลอดฤดูปลูก ซึง่ การวิจยั ดังกล่าว
เป็ นการศึกษาองค์ประกอบของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้ องทังทางด้
้
านพันธุ์ข้าวการใช้ พนั ธุ์ข้าวและประสิทธิภาพ
ของพันธุ์ข้าวในการเจริญเติบโตและให้ ผลผลิตภายใต้ การจัดการนํ ้าดังกล่าว
นอกจากนันยั
้ งได้ ศกึ ษา
ประสิทธิภาพการจัดการปั จจัยการผลิตอื่นที่มีอทิ ธิพลต่อการให้ ผลผลิตข้ าว ทังทางด้
้
านการจัดการปุ๋ยเคมี
และการจัดการวัชพืช และเมื่อได้ ศกึ ษาองค์ประกอบของเทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้ องในช่วงระยะเวลาหนึง่ แล้ ว
นําวิธีการที่ให้ ผลดีจดั รวมเข้ าเป็ นเทคโนโลยีการจัดการนํ ้าอย่างประหยัดที่เหมาะสม ไปใช้ ทดสอบในนา
เกษตรกรต่อไป
7.2 การวิจัยประสิทธิภาพของข้ าวพันธุ์ต่างๆ ที่ปลูกในสภาพการจัดการนํา้ อย่ างประหยัดในฤดูนา
ปรัง
การวิจยั เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของข้ าวพันธุ์ตา่ งๆในด้ านการให้ ผลผลิตในฤดูนาปรัง ภายใต้ การ
จัดการนํ ้าอย่างประหยัด 2 สภาพ เปรียบเทียบกับการจัดการนํ ้าแบบปกติที่เกษตรกรนิยมปฏิบตั ิ ซึง่ พันธุ์
ข้ าวที่นํามาศึกษาเหล่านี ้ส่วนใหญ่กําลังเป็ นที่นิยมของเกษตรกรใช้ ทําพันธุ์ปลูกในเขตนาชลประทานภาค
กลาง และทังหมดเป็
้
นพันธุ์ข้าวพันธุ์ผสมไม่ไวต่อช่วงแสง อายุการเก็บเกี่ยวค่อนข้ างสัน้ 110-115 วัน อาทิ
เช่น สุพรรณบุรี1, สุพรรณบุรี2, ปทุมธานี1, ชัยนาท1, พิษณุโลก2, ข้ าวเจ้ าหอมสุพรรณบุรี และ ข้ าวเจ้ า
หอมคลองหลวง1 นอกจากนี ้แล้ วยังมีสายพันธุ์ข้าวดีเด่นของศูนย์วิจยั ข้ าวสุพรรณบุรีที่ได้ รับการปรับปรุง
พันธุ์ใหม่ อีก 3 สายพันธุ์คือ SPR90033-26-3-2-3-1, SPR88096-17-3-2-1 และ SPR90008-58-1-1-3
(สุพรรณบุรี 3) รวมทังสิ
้ ้น 10 พันธุ์/สายพันธุ์
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จากผลการการศึกษาประสิทธิภาพของพันธุ์ข้าวและสายพันธุ์ข้าวดีเด่นพันธุ์ตา่ งๆ ที่ปลูกโดยวิธี
หว่านข้ าวแห้ งภายใต้ การจัดการนํ ้าอย่างประหยัด 2 สภาพ คือ ให้ นํ ้าสลับนํ ้าขังกับนํ ้าแห้ ง และแบบดิน
อิ่มตัวไปด้ วยนํ ้า เปรี ยบเทียบกับการปลูกข้ าวแบบหว่านนํ ้าตมและจัดการนํ ้าแบบขังต่อเนื่อง ซึง่ ดําเนินการ
ต่อเนื่องในฤดูนาปรัง พ.ศ.2545-2546 (2 ฤดูกาล) ให้ ผลการทดลองเป็ นไปในแนวทางเดียวกัน คือ
 ในสภาพการจัดการนํา้ แบบให้ นํา้ สลับนํา้ ขังกับนํา้ แห้ ง ข้ าวทุกพันธุ์/สายพันธุ์ให้ ผลผลิตข้ าวอยูใ่ น
ระดับเดียวกัน โดยให้ ผลผลิตข้ าวเฉลี่ยระหว่าง 522-642 กิโลกรัม/ไร่ ยกเว้ นพันธุ์ข้าวเจ้ าหอมคลอง
หลวง1 ซึง่ ให้ ผลผลิตตํ่า (490 กิโลกรัม/ไร่) ส่วนสายพันธุ์ข้าว SPR88096-17-3-2-2 เป็ นสายพันธุ์ข้าวที่
มีศกั ยภาพและตอบสนองต่อสภาพการจัดการนํ ้าแบบให้ นํ ้าแบบสลับนํ ้าขังกับนํ ้าแห้ ง และให้ ผลผลิต
ข้ าวเฉลี่ยสูงที่สดุ (642 กิโลกรัม/ไร่ ) เมื่อเปรี ยบเทียบกับพันธุ์ข้าวและสายพันธุ์ข้าวอื่นๆ (ตารางที่ 13)
 ในสภาพการจัดการนํา้ แบบดินอิ่มตัวไปด้ วยนํา้ ให้ ผลการทดลองเป็ นไปในลักษณะเดียวกันกับการ
จัดการนํ ้าแบบให้ นํ ้าสลับนํ ้าขังกับนํ ้าแห้ ง โดยที่ข้าวทุกพันธุ์/สายพันธุ์ให้ ผลผลิตอยูใ่ นระดับเดียวกัน
โดยให้ ผลผลิตข้ าวเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 534-634 กิโลกรัม/ไร่ พันธุ์ข้าวที่ให้ ผลผลิตค่อนข้ างตํ่าได้ แก่
สุพรรณบุรี2 และข้ าวเจ้ าหอมคลองหลวง1 (534 และ 545 กิโลกรัม/ไร่ ตามลําดับ) และพันธุ์ข้าวที่ให้
ผลผลิตเฉลี่ยค่อนข้ าวสูงได้ แก่ พิษณุโลก2, สายพันธุ์ข้าวดีเด่น SPR90033-26-3-2-3-1, SPR8809617-3-2-1 และ SPR90008-58-1-1-3 (สุพรรณบุรี 3) โดยให้ ผลผลิตข้ าวเฉลี่ย 607,598,634 และ 617
กิโลกรัม/ไร่ ตามลําดับ (ตารางที่ 13)
 สําหรับการจัดการนํา้ แบบขังตลอดฤดูปลูก ซึง่ เป็ นวิธีการจัดการนํ ้าทัว่ ไปที่เกษตรกรคุ้นเคยและ
ปฏิบตั ใิ นพื ้นที่ที่มีนํ ้าชลประทานสมบูรณ์ และใช้ เป็ นกรรมวิธีการจัดการนํ ้าเปรี ยบเทียบ พบว่าข้ าวทุก
พันธุ์/สายพันธุ์ให้ ผลผลิตข้ าวเฉลี่ยจากการจัดการนํ ้าวิธีการนี ้ สูงกว่าการจัดการนํ ้าอย่างประหยัด และ
มีคา่ เฉลี่ยผลผลิตข้ าวทุกพันธุ์/สายพันธุ์สงู กว่า 600 กิโลกรัม/ไร่ ยกเว้ นข้ าวเจ้ าหอมสุพรรณบุรี และ ข้ าว
เจ้ าหอมคลองหลวง1 ซึง่ ให้ ผลผลิตตํ่ากว่าพันธุ์ข้าวและสายพันธุ์ข้าวอื่นๆ ส่วนสายพันธุ์ข้าวที่ได้ รับการ
ปรับปรุงใหม่คอื SPR88096-17-3-2-2 และ SPR90008-58-1-1-3 (สุพรรณบุรี 3) ให้ ผลผลิตข้ าวเฉลี่ย
สูงที่สดุ 691 และ 660 กิโลกรัม/ไร่ (ตารางที่ 13)
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ตารางที่ 13

ผลผลิต (กก./ไร่) ของพันธุ์ข้าวและสายพันธุ์ข้าวดีเด่น ที่ปลูกภายใต้ สภาพการจัด
การนํ ้าอย่างประหยัดในนาดินเหนียวภาคกลาง(ฤดูนาปรัง พ.ศ.2545-2546)

พันธุ์/สายพันธุ์ข้าว

สุพรรณบุรี1
สุพรรณบุรี2
ปทุมธานี1
ชัยนาท1
พิษณุโลก2
ข้ าวเจ้ าหอมสุพรรณบุรี
ข้ าวเจ้ าหอมคลองหลวง1
SPR90008-58-1-1-3
SPR88096-17-3-2-2
SPR90033-26-3-2-3-1
ผลผลิตเฉลี่ย

intermittent irrigation

saturated soil

continuous flooding

556
579
522
549
575
533
490
560
642
538
569

547
534
586
569
607
560
545
598
634
617
566

639
623
656
639
623
556
615
660
691
622
632

ที่มา : สุรพลและคณะ (2546)
7.3 ประสิทธิภาพการจัดการนํา้ และการใช้ นํา้
จากการศึกษาศักยภาพในการให้ ผลผลิตของพันธุ์ข้าวและสายพันธุ์ข้าวดีเด่นต่างๆ ที่ปลูกในสภาพ
การจัดการนํ ้าอย่างประหยัดโดยวิธีการหว่านข้ าวแห้ ง เปรี ยบเทียบกับการปลูกข้ าวด้ วยวิธีหว่านข้ าวงอก
และจัดการนํ ้าแบบขังตลอดฤดูปลูก ในด้ านการจัดการนํ ้าแต่ละสภาพ ข้ าวทุกพันธุ์/สายพันธุ์ให้ ผลผลิต
เฉลี่ยไม่แตกต่างกันจากการดําเนินงาน 2 ปี ที่ทําการทดลอง โดยที่ในสภาพการจัดการนํ ้าแบบสลับนํ ้าขังกับ
นํ ้าแห้ ง ให้ ผลผลิตข้ าวเฉลี่ยทุกพันธุ์/สายพันธุ์ 570 กิโลกรัม/ไร่ และให้ ผลผลิตข้ าวเฉลี่ยไม่แตกต่างกันเมื่อ
เปรี ยบเทียบกับการจัดการนํ ้าแบบดินอิ่มตัวไปด้ วยนํ ้า ซึง่ ให้ ผลผลิตเฉลี่ยข้ าวทุกพันธุ์/สายพันธุ์ 566
กิโลกรัม/ไร่ ส่วนการจัดการนํ ้าแบบสลับนํ ้าขังกับนํ ้าแห้ ง ให้ ผลผลิตข้ าวเฉลี่ยสูงกว่าการจัดการนํ ้าอย่าง
ประหยัดทัง้ 2 วิธีการ โดยให้ ผลผลิตเฉลีย่ ข้ าวทุกพันธุ์/สายพันธุ์ 632 กิโลกรัม/ไร่ จากข้ อมูลดังกล่าวจะเห็น
ได้ วา่ การจัดการนํ ้าอย่างประหยัดในสภาพที่มีการจัดการปั จจัยการผลิตในระดับเดียวกันข้ าวทุกพันธุ์ให้ ผล
ผลิตข้ าวเฉลี่ยตํ่ากว่าการจัดการนํ ้าแบบขังต่อเนื่องตลอดฤดูปลูก โดยที่การจัดการนํ ้าแบบสลับนํ ้าขังกับนํ ้า
แห้ ง และแบบดินอิ่มตัวไปด้ วยนํ ้า ให้ ผลผลิตเฉลี่ยตํ่ากว่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับการจัดการนํ ้าแบบขังต่อเนื่อง
ตลอดฤดูปลูก 9.81 และ 10.44 เปอร์ เซ็นต์ตามลําดับ (ตารางที่ 14) นอกจากนัน้ พบว่าการปลูกข้ าวใน
สภาพการจัดการนํ ้าอย่างประหยัดทัง้ 2 สภาพ ที่ปลูกโดยวิธีการหว่านข้ าวแห้ ง จะมีอายุการเก็บเกี่ยวข้ าว
ล่าช้ ากว่าการข้ าวที่ปลูกโดยวิธีการหว่านข้ าวงอกในสภาพการจัดการนํ ้าแบบขังตลอดฤดูปลูก 3-5 วัน
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เนื่องจากการปลูกข้ าววิธีนี ้ข้ าวได้ ผา่ นขันตอนการงอกมาแล้
้
ว 2-3 วัน และมีการเตรี ยมดินก่อนหว่าน
ค่อนข้ างดีทําให้ ข้าวสามารถการเจริญเติบโตในระยะแรกเป็ นไปอย่างรวดเร็วและสมํ่าเสมอกว่าข้ าวที่ปลูก
โดยวิธีการหว่านข้ าวแห้ ง
ตารางที่ 14

ประสิทธิภาพการจัดการนํ ้าอย่างประหยัดต่อผลผลิตข้ าว (กก./ไร่) ที่มีการจัดการนํ ้า
แตกต่างกันในนาดินเหนียวภาคกลาง

การจัดการนํ ้า
intermittent irrigation
saturated soil
continuous flooding

ผลผลิตเฉลี่ย
นาปรัง 2545
(กก./ไร่)
550
523
-1/

ผลผลิตเฉลี่ย
นาปรัง 2546
(กก./ไร่)
589
609
632

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร่)
570
566
632

ความแตกต่าง
ของผลผลิต
(กก./ไร่)
62
66
0

%การลดลง
ของผลผลิต
(%)
9.81
10.44
0

ที่มา : สุรพลและคณะ (2546)
1/
ไม่ได้ ดําเนินการในฤดูนาปรัง พ.ศ.2545

สําหรับในด้ านของประสิทธิภาพการใช้ นํ ้าของข้ าวพันธุ์ตา่ งๆภายใต้ การจัดการนํ ้าอย่างประหยัดใน
แต่ละสภาพ
พบว่าการปลูกข้ าวแบบหว่านข้ าวแห้ งบนดินที่เตรียมแห้ งในสภาพที่มีการจัดการนํ ้าอย่าง
ประหยัดมีชว่ งระยะเวลาการให้ นํ ้าประมาณ 90 วัน ซึง่ มากกว่าข้ าวที่ปลูกโดยวิธีการหว่านข้ าวงอกใน
สภาพที่มีการจัดการนํ ้าแบบขังตลอดฤดูปลูกซึง่ มีช่วงการให้ นํ ้าน้ อยกว่าประมาณ 86 วัน เนื่องจากข้ าวที่
ปลูกโดยวิธีการหว่านข้ าวงอกบนดินที่เตรียมเทือก มีอตั ราการเจริญเติบโตได้ เร็ วและสมํ่าเสมอในช่วงแรก
ของการปลูก แต่การปลูกข้ าวในสภาพการจัดการนํ ้าอย่างประหยัดใช้ ปริมาณนํ ้าน้ อยกว่า 982.97 และ
601.33 ลูกบาศก์เมตร/ไร่ สําหรับการจัดการนํ ้าแบบสลับนํ ้าขังกับนํ ้าแห้ ง และดินอิ่มตัวไปด้ วยนํ ้า เรี ยง
ตามลําดับ เมื่อเปรี ยบเทียบกับการจัดการนํ ้าแบบขังต่อเนื่อง ซึง่ มีปริ มาณการใช้ นํ ้ามากกว่า (1,155
ลูกบาศก์เมตร/ไร่) และเมื่อพิจารณาถึงประสิทธิภาพการใช้ นํ ้าของการจัดการนํ ้าแต่ละวิธี โดยนําปริมาณ
การใช้ นํ ้าตลอดฤดูกาลทังหมดหารด้
้
วยจํานวนวันที่ให้ นํ ้า พบว่า การจัดการนํ ้าแบบดินอิ่มตัวไปด้ วยนํ ้า ข้ าว
ทุกพันธุ์มีประสิทธิภาพการใช้ นํ ้าสูงสุด 0.941 กิโลกรัมข้ าวเปลือก/นํ ้า 1 ลูกบาศก์เมตรส่วนการจัดการนํ ้า
แบบสลับนํ ้าขังกับนํ ้าแห้ ง ข้ าวทุกพันธุ์มีประสิทธิภาพการใช้ นํ ้าไม่แตกต่างจากการจัดการนํ ้าแบบดินอิ่มตัว
ไปด้ วยนํ ้า โดยมีคา่ ประสิทธิภาพการใช้ นํ ้า 0.579 และ 0.547 กิโลกรัมข้ าวเปลือก/นํ ้า 1 ลูกบาศก์เมตร
(ตารางที่ 15) เนื่องจากผลผลิตข้ าวมีคา่ เฉลี่ยตํ่าเมื่อมีการใช้ ปริมาณนํ ้าค่อนข้ างมากประสิทธิภาพการใช้ นํ ้า
เฉลี่ยข้ าวทุกพันธุ์ จึงมีคา่ ลดลง
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ตารางที่ 15 ประสิทธิภาพการใช้ นํ ้าของพันธุ์ข้าวและสายพันธุ์ข้าวดีเด่นต่างๆ ที่ปลูกในฤดูนาปรังในสภาพ
การจัดการนํ ้าอย่างประหยัดในนาดินเหนียวภาคกลาง
การจัดการนํ ้า
intermittent irrigation
saturated soil
continuous flooding

ผลผลิต1/
(กก./ไร่)

ช่วงการให้ นํ ้า
(วัน)

ปริมาณนํ ้าใช้
(ลบ.ม./ไร่)

570
566
632

90
90
86

982.97
601.33
1,156.00

เฉลี่ยปริมาณ
นํ ้าใช้
(ลบ.ม./ไร่/วัน)
10.92
6.68
13.44

ประสิทธิภาพ
การใช้ นํ ้า
(กก./ลบ.ม.)
0.579
0.941
0.547

ที่มา : สุรพลและคณะ (2546)
1/
ผลผลิตเฉลี่ยจากฤดูนาปรัง 2545-2546

บริบรู ณ์ (2540) อ้ าง De Datta (1983) รายงานว่า พันธุ์ข้าว IR8 ที่ปลูกในสภาพการขังนํ ้าตังแต่
้
ระดับตื ้นถึงลึกปานกลาง ต้ นข้ าวจะเจริ ญเติบโตได้ ดี ไม่หกั ล้ ม และให้ ผลผลิตสูง ขณะเดียวกันใช้ นํ ้าปริมาณ
น้ อยกว่า 800-850 มิลลิเมตร(ช่วงการให้ นํ ้า 85-91 วัน) มีประสิทธิภาพการใช้ นํ ้า 1.1-1.2 กรัมข้ าวเปลือก/
นํ ้า 1 ลิตร แต่เมื่อขังนํ ้าลึกขึ ้นผลผลิตข้ าวที่ได้ รับตํ่ากว่าขังนํ ้าระดับตื ้นถึงลึกปานกลาง โดยใช้ ปริมาณนํ ้า
เพิ่มขึ ้นเป็ น 1,200-1,400 มิลลิเมตร ประสิทธิภาพการใช้ นํ ้าของข้ าวลดเหลือเพียง 0.6-0.7 กรัมข้ าวเปลือก/
นํ ้า 1 ลิตร และในระดับดินอิ่มตัวไปด้ วยนํ ้ามีประสิทธิภาพการใช้ นํ ้าสูงสุด 1.4 กรัมข้ าวเปลือก/นํ ้า 1 ลิตร
และใช้ นํ ้าเพียง 647 มิลลิเมตร (ตารางที่ 16)
ตารางที่ 16 ผลกระทบจากการจัดการนํ ้าต่อผลผลิตและประสิทธิภาพการใช้ นํ ้าของข้ าวพันธุ์ IR8
วิธีการจัดการนํ ้า
ให้ นํ ้าปานกลาง (7.5 ซม.)
ให้ นํ ้าตื ้น (2.5 ซม.)
ให้ นํ ้าปานกลาง+ดินอิ่มนํ ้า(7.5+1.0 ซม.)
ดินอิ่มนํ ้า+ให้ นํ ้าปานกลางระยะ PI (1.0+7.5 ซม.)
ให้ นํ ้าสูง(15.0 ซม.)+ระบายนํ ้าทิ ้งระยะแตกกอสูงสุด
ดินอิ่มนํ ้า (1.0 ซม.)
ให้ นํ ้าสูง (15.0 ซม.)
ให้ นํ ้าสูง (15.0 ซม.)+ระบายนํ ้าทิ ้งระยะแตกกอและระยะ PI
ที่มา : บริบรู ณ์ (2540) ดัดแปลงจาก De Datta,1983 : IRRI

ปริมาณนํ ้า
ทังหมด
้
(มม.)
850
805
800
780
1,344
647
1,418
1,240

ประสิทธิภาพ
การใช้ นํ ้า
(กรัม/วัน)
1.1
1.2
1.2
1.2
0.7
1.4
0.6
0.7

ผลผลิตข้ าว
(กรัม/วัน)
1,552 a
1,520 ab
1,504 ab
1,456 abc
1,456 abc
1,400 abc
1,424 abc
1,360 c
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อย่างไรก็ดี
ประสิทธิภาพการใช้ นํ ้าของพันธุ์ข้าวมิใช่คา่ ที่แสดงให้ เห็นหรื อมีสว่ นสัมพันธ์กบั การ
ทนทานต่อความแห้ งแล้ งหรื อทนทานต่อสภาวะเครี ยดนํ ้า ดังนันพั
้ นธุ์ข้าวที่มีประสิทธิภาพการใช้ นํ ้าสูงจึง
ไม่ใช่ข้าวที่ทนทานความแห้ งแล้ ง แต่หมายถึงศักยภาพของพันธุ์ข้าวที่สามารถตอบสนองต่อการให้ นํ ้า 1
หน่วยปริมาตร เพื่อนําไปใช้ สร้ างผลผลิตนํ ้าหนักแห้ งได้ มากกว่าหรื อน้ อยกว่าอีกพันธุ์หนึง่ (ธวัชชัย,2526)
ซึง่ จากการศึกษาในเรื่ องนี ้ภายใต้ สภาพการจัดการปริมาณนํ ้าในระดับที่ไม่แตกต่างกัน พันธุ์ข้าวนาปรังที่
เกษตรกรนิยมปลูกอยูใ่ นปั จจุบนั มีประสิทธิภาพการใช้ นํ ้าไม่แตกต่างกันและสามารถนําไปใช้ ปลูกในสภาพ
ที่มีนํ ้าจํากัดได้ ทกุ พันธุ์จากข้ อสรุปตามที่ได้ กล่าวมาแล้ ว
7.4 ประสิทธิภาพการใช้ ป๋ ุยเคมีในการผลิตข้ าวนาปรังในสภาพที่มีการจัดการนํา้ อย่ างประหยัด
การจัดการนํ ้าอย่างประหยัดสําหรับปลูกข้ าวนาปรัง
จําเป็ นต้ องใช้ วิธีการให้ นํ ้าในนาแบบไม่ขงั
ต่อเนื่อง โดยหลักการลดระยะเวลาการขังนํ ้าในนาให้ เหลือน้ อยที่สดุ แต่ไม่มีผลกระทบต่อผลผลิตข้ าวมาก
นัก ซึง่ การจัดนํ ้าแบบนี ้ส่งเสริมให้ ดนิ นาอยูใ่ นสภาพเปี ยกสลับแห้ ง ซึง่ สภาพดังกล่าวก่อให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของดินนาทังสภาพทางกายภาพ
้
เคมี และชีวภาพ และมีผลกระทบลดทอนประสิทธิภาพการ
ใช้ ป๋ ยเคมี
ุ โดยเฉพาะปุ๋ยไนโตรเจน ที่เปลี่ยนแปลงได้ ง่ายมากในสภาพธรรมชาติ และปุ๋ยไนโตรเจนก็เป็ นธาตุ
อาหารหลักที่จําเป็ นต้ องใช้ ในนาข้ าวเป็ นจํานวนมากในแต่ละฤดูปลูก วิโรจน์ (2531) กล่าวว่าในการปลูก
ข้ าวที่มีนํ ้าท่วมขังไม่ตอ่ เนื่องที่ดนิ อยูใ่ นสภาพ Oxidation สลับกับสภาพ Reduction มีผลกระทบมากต่อ
ความเป็ นประโยชน์ตอ่ ธาตุไนโตรเจน กล่าวคือ เมื่อดินถูกนํ ้าท่วมไม่ตอ่ เนื่อง เมื่อดินแห้ งอยูใ่ นสภาพ
Oxidation กระบวนการเปลี่ยนแปลงของไนโตรเจนในดินในขบวนการ mineralization จะไม่ยตุ ลิ งที่
ammonification และจะเปลี่ยนรูปของไนโตรเจนจากแอมโมเนียไปเป็ นไนเตรท ตามขบวนการ nitrification
และเมื่อนํ ้าท่วมอีกครัง้ หนึง่ ดินกลับมาอยูใ่ นสภาพ Reduction ไนโตรเจนที่อยูใ่ นรูปของไนเตรทไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงไปกลับเป็ นแอมโมเนียได้ เนื่องจากจุลนิ ทรี ย์ดนิ ที่มีหน้ าที่ reduce ไนเตรทไปเป็ นแอมโมเนีย
เป็ นจุลนิ ทรี ย์ชนิดต้ องการอากาศ ไนเตรทไนโตรเจนจึงสูญเสียไปโดยขบวนการ denitrification ในรูปก๊ าซ
ไนโตรเจน หรื อไนโตรเจนออกไซด์ หรื อถูกชะล้ างไปจากดิน และการสูญเสียไนโตรเจนในลักษณะนี ้จะมีคา่
สูงเมื่อเกิดขึ ้นในรอบแรกของการปลูก และจะลดปริ มาณการสูญเสียในรอบหลังๆ และเมื่อเปรียบเทียบกับ
การขังนํ ้าต่อเนื่อง
การสูญเสียแอมโมเนียในการจัดการนํ ้าแบบขังไม่ตอ่ เนื่องจะมีปริมาณสูงกว่าการ
ขังนํ ้าต่อเนื่องหลายเท่าตัว นอกจากนัน้ ในสภาพดินเปี ยกสลับแห้ งดินยังสามารถตรึงฟอสฟอรัสไว้ ได้ สงู
และปลดปล่อยออกมาในสารละลายดิน ข้ าวใช้ ประโยชน์ได้ น้อย และในกรณีดนิ นากรดจัดอาจเกิดความ
เป็ นพิษของอลูมิเนียมและแมงกานีสได้ งา่ ย
ดังนันในการจั
้
ดการปุ๋ยไนโตรเจนเพื่อผลิตข้ าวนาปรังใน
สภาพการขังนํ ้าไม่ตอ่ เนื่องเพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพการผลิตข้ าวสูงสุด จึงเป็ นเรื่ องที่จําเป็ นต้ องศึกษาวิจยั
ุ
มีความสัมพันธ์กบั การจัดการนํ ้า และ
โดยเฉพาะในเรื่ องของอัตราและระยะเวลาการแบ่งใส่ป๋ ยไนโตรเจนให้
การเจริญเติบโตของข้ าว ซึง่ เป็ นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ ปัจจัยการผลิตให้ ได้ ผลคุ้มค่ามากที่สดุ
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สุรพลและคณะ (2546) ได้ ศกึ ษาอัตราและระยะเวลาการใส่ป๋ ยเคมี
ุ ให้ กบั ข้ าวพันธุ์สพุ รรณบุรี 1 ที่ปลูกโดย
วิธีหว่านข้ าวแห้ งบนดินที่เตรี ยมแห้ งใช้ อตั ราเมล็ดพันธุ์ 20 กก./ไร่ และมีการจัดการนํ ้าอย่างประหยัด 2
วิธีการ คือ นํ ้าขังสลับนํ ้าแห้ ง และดินอิม่ ตัวไปด้ วยนํ ้า ซึง่ ทัง้ 2 วิธีการเป็ นการจัดการนํ ้าแบบไม่ขงั ต่อเนื่อง
เปรี ยบเทียบกับการจัดการนํ ้าแบบขังต่อเนื่องตลอดฤดูปลูก เป็ นการจัดการนํ ้าแบบที่เกษตรกรนิยมปฏิบตั ิ
และปลูกข้ าวสุพรรณบุรี 1 โดยวิธีหว่านข้ าวงอกใช้ อตั ราเมล็ดพันธุ์เท่ากันบนดินที่เตรี ยมเทือก ทุกสภาพการ
จัดการนํ ้า ศึกษาอัตราปุ๋ยเคมี 3 อัตรา คือ 6-6-0, 12-6-0 และ 18-6-0 กิโลกรัม (N-P2O5-K2O)/ไร่ และมี
วิธีการแบ่งใส่ป๋ ยไนโตรเจน
ุ
2 วิธีการ คือ แบ่งใส่ 2 ครัง้ (ระยะ 20 วันหลังหว่านข้ าวและ ระยะข้ าวกําเนิดช่อ
ดอก) และแบ่งใส่ 3 ครัง้ (ระยะ 20, 45 วันหลังหว่านข้ าว และระยะข้ าวกําเนิดช่อดอก) โดยแบ่งใส่ป๋ ยุ
ุ ง้ แรกใส่ป๋ ยไนโตรเจนร่
ุ
วมกับปุ๋ยฟอสเฟตทังหมด
้
การใส่ป๋ ยครั
ุ ง้
ออกเป็ นส่วนๆ ส่วนละเท่าๆ กัน การใส่ป๋ ยครั
ต่อไปใส่เฉพาะปุ๋ยไนโตรเจน ดําเนินการทดลองในฤดูนาปรัง พ.ศ.2544-2546 (3 ฤดูกาล) มีผลการ
ทดลองดังนี ้
 ในสภาพการจัดการนํา้ แบบสลับนํา้ ขังกับนํา้ แห้ ง พันธุ์ข้าวพันธุ์สพุ รรณบุรี 1 ตอบสนองต่อปุ๋ย
ไนโตรเจน ระหว่าง 12-18 กิโลกรัม(N)/ไร่ โดยให้ ผลผลิตเฉลี่ย 3 ฤดูกาลที่ทําการทดลองอยูใ่ นระดับ
เดียวกัน (407 และ 442 กิโลกรัม/ไร่) และการแบ่งใส่ป๋ ยุ 3 ครัง้ คือในระยะ 20 และ 45 วันหลังข้ าวงอก
และใส่อีกครัง้ หนึง่ ในระยะข้ าวเริ่ มกําเนิดช่อดอกให้ ผลผลิตข้ าวเฉลี่ยทุกอัตราสูงกว่าการแบ่งใส่ป๋ ยุ 2
ครัง้ โดยให้ ผลผลิตข้ าวเฉลีย่ จากการใส่ป๋ ยไนโตรเจนทุ
ุ
กอัตรา 420 และ 388 กิโลกรัม/ไร่ ตามลําดับ
(ตารางที่ 17)
 ในสภาพการจัดการนํา้ แบบดินอิ่มนํา้ ให้ ผลการทดลองคล้ ายคลึงกัน กล่าวคือข้ าวพันธุ์สพุ รรณบุรี 1
ตอบสนองต่อการใส่ป๋ ยไนโตรเจนในอั
ุ
ตรา 12-18 กิโลกรัม(N)/ไร่ โดยให้ ผลผลิตเฉลี่ย 466-508
กิโลกรัม/ไร่ ส่วนการแบ่งใส่ป๋ ยไนโตรเจนก็
ุ
เช่นเดียวกัน การแบ่งใส่ป๋ ยุ 3 ครัง้ มีแนวโน้ มให้ ผลผลิตข้ าวสูง
กว่าการแบ่งใส่ป๋ ยุ 2 ครัง้ โดยให้ ผลผลิตข้ าวเฉลี่ยจากการใส่ป๋ ยทุ
ุ กอัตรา 499 และ 426 กิโลกรัม/ไร่
ตามลําดับ (ตารางที่ 17)
 สําหรับการจัดการนํา้ แบบขังต่ อเนื่องตลอดฤดูปลูก ข้ าวพันธุ์สพุ รรณบุรี1 ที่ปลูกโดยวิธีหว่านข้ าว
งอกตอบสนองต่อการใส่ป๋ ยไนโตรเจน
ุ
ระหว่าง 12-18 กิโลกรัม(N)/ไร่โดยให้ ผลผลิตเฉลี่ย 607-604
กิโลกรัม/ไร่ และการแบ่งใส่ป๋ ยุ 3 ครัง้ ก็ให้ ผลผลิตข้ าวเฉลี่ยสูงกว่าการแบ่งใส่ป๋ ยุ 2 ครัง้ โดยให้ ผลผลิต
เฉลี่ยจากการใส่ป๋ ยทุ
ุ กอัตรา 618 และ 562 กิโลกรัม/ไร่ ตามลําดับ ซึง่ มีผลผการทดลองคล้ ายคลึงกับ
การจัดการนํ ้าแบบอื่นๆ (ตารางที่ 17)
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ตารางที่ 17 ผลผลิตข้ าว (กก./ไร่) ที่ใส่ป๋ ยในอั
ุ ตราและระยะเวลาแตกต่างกัน ซึง่ ปลูกในสภาพการจัดการ
นํ ้าอย่างประหยัดในนาดินเหนียวภาคกลาง (ฤดูนาปรัง พ.ศ.2544-2546)
การจัดการนํ ้า และอัตราการ
ใส่ป๋ ยไนโตรเจน
ุ
(กก.()/ไร่)
intermittent irrigation
6
12
18
เฉลี่ย (การแบ่งใส่ป๋ ย)
ุ
saturated soil
6
12
18
เฉลี่ย (การแบ่งใส่ป๋ ย)
ุ
continuous flooding
6
12
18
เฉลี่ย (การแบ่งใส่ป๋ ย)
ุ

แบ่งใส่ป๋ ยุ 2 ครัง้ แบ่งใส่ป๋ ยุ 3 ครัง้

เฉลี่ย
(อัตราปุ๋ย)

375
377
413
388

351
439
470
420

363
407
442
404

400
423
454
426

427
508
562
499

414
466
508
463

542
575
569
562

577
639
638
618

560
607
604
590

ที่มา : สุรพลและคณะ (2546)
จากการพิจารณาประสิทธิภาพในการจัดการนํ ้าที่มีอทิ ธิพลต่อประสิทธิภาพการใช้ ป๋ ยไนโตรเจน
ุ
ของข้ าวพันธุ์สพุ รรณบุรี1 ในข้ อมูลผลผลิตตามตารางที่ 17 ที่ระดับการใส่ป๋ ยไนโตรเจนในอั
ุ
ตราและ
ระยะเวลาเดียวกันจะเห็นได้ วา่ การจัดการนํ ้าแบบขังต่อเนื่องตลอดฤดูปลูก มีอิทธิพลทําให้ ผลผลิตข้ าว
เฉลี่ยจากการใส่ป๋ ยทุ
ุ กวิธีการสูงกว่าการจัดการนํ ้าอย่างประหยัดที่มีการขังนํ ้าเป็ นช่วงๆ
โดยมีคา่ เฉลี่ย
ผลผลิต 590 กิโลกรัม/ไร่ ส่วนการจัดการนํ ้าแบบสลับนํ ้าขังกับนํ ้าแห้ ง ซึง่ มีชว่ งเปี ยกสลับแห้ งมากที่สดุ มี
ค่าเฉลี่ยผลผลิตตํ่า (404 กิโลกรัม/ไร่ ) เนื่องจากมีอตั ราการสูญเสียปุ๋ยไนโตรเจนโดยขบวนการ
Denitrification ในปริ มาณมากกว่าการจัดการนํ ้าโดยวิธีการอื่น เมื่อเปรี ยบเทียบกับการจัดการนํ ้าแบบ ดิน
อิ่มตัวไปด้ วยนํ ้า ซึง่ มีสภาพการขังนํ ้าในแปลงใกล้ เคียงกับการขังนํ ้าต่อเนื่อง และมีช่วงเปี ยกสลับแห้ งน้ อย
กว่า ทําให้ มีอตั ราการสูญเสียแอมโมเนียไปจากระบบมีน้อยกว่าการจัดการนํ ้าแบบนํ ้าขังกับนํ ้าแห้ ง โดยให้
ผลผลิตเฉลี่ย 463 กิโลกรัม/ไร่ นอกจากนันแล้
้ วยังมีปัญหาการระบาดของวัชพืชมากกว่า ซึง่ เมื่อ
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เปรี ยบเทียบกับการจัดการนํ ้าแบบขังต่อเนื่อง การจัดการนํ ้าแบบสลับนํ ้าขังกับนํ ้าแห้ ง และแบบดินอิ่มตัวไป
ด้ วยนํ ้า ให้ ผลผลิตลดลง 31.36 เปอร์ เซ็นต์และ 21.53 เปอร์ เซ็นต์ ตามลําดับ อย่างไรก็ดี ในสภาพที่มีนํ ้า
ุ
าวควรใส่ป๋ ยในอั
ุ ตรา 12-18 กิโลกรัม(N)/ไร่ และแบ่งใส่ 3 ครัง้ ใน
อย่างจํากัดการใส่ป๋ ยไนโตรเจนในนาข้
ระยะ 20 วัน 45 วัน และ 55-60 วันหลังหว่านข้ าว ขณะที่ใส่ป๋ ยต้
ุ องมีนํ ้าขังในนาและให้ นํ ้าในนาแบบ
กว่าการให้ นํ ้าสลับนํ ้าขังกับนํ ้าแห้ ง
อิ่มตัวไปด้ วยนํ ้า ซึง่ มีประสิทธิภาพการใช้ ป๋ ยไนโตรเจนดี
ุ
7.5 การจัดการวัชพืชในระบบการปลูกข้ าวที่จัดการนํา้ อย่ างประหยัดในฤดูนาปรัง
สําราญและคณะ (2544) รายงานว่าการปลูกข้ าวด้ วยวิธีประหยัดนํ ้าเป็ นวิธีการที่เริ่มมีบทบาทมาก
ขึ ้นในสภาวะที่เกษตรกรประสบปั ญหาการขาดแคลนนํ ้าทํานาในฤดูนาปรัง
โดยลดปริมาณการใช้ นํ ้าให้
เหลือน้ อยที่สดุ เท่าที่จะทําได้ พร้ อมกับปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกจากการทํานาหว่านข้ าวงอกซึง่ จําเป็ นต้ องใช้
นํ ้าเป็ นจํานวนมากในการแช่แปลงเตรี ยมดินให้ เป็ นเทือก มาเป็ นการหว่านข้ าวแห้ งบนดินที่เตรี ยมแห้ ง แต่
การทํานาแบบประหยัดนํ ้าปั ญหาที่เกิดขึ ้นตามมาก็คือปั ญหาวัชพืชที่มีชนิดและปริมาณมากกว่าการปลูก
ข้ าวงอกบนดินที่เตรี ยมเทือกและขังนํ ้าตลอดฤดูปลูก
และเป็ นนิเวศการปลูกข้ าวที่มีการเปลี่ยนแปลง
สิง่ แวดล้ อมในระหว่างฤดูปลูกน้ อยมาก ซึง่ มีอทิ ธิพลจํากัดชนิดและปริมาณวัชพืชที่ขึ ้นในแปลง ส่วนการ
จัดการนํ ้าแบบประหยัดที่มีการขังนํ ้าไม่ตอ่ เนื่อง มีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้ อมในแปลงปลูกในลักษณะ
เปี ยกสลับแห้ ง ซึง่ เป็ นสภาพที่เอื ้ออํานวยให้ ปัญหาวัชพืชรุนแรงมากขึ ้น โดยเฉพาะในช่วงแรกที่ข้าวยัง
เจริญเติบโตไม่เต็มที่ มีพื ้นที่วา่ งมากพอที่วชั พืชสามารถขึ ้นเบียดบัง แก่งแย่งนํ ้าและธาตุอาหาร ซึง่ เป็ น
สาเหตุสาํ คัญที่ทําให้ ผลผลิตข้ าวที่ปลูกภายใต้ การจัดการนํ ้าอย่างประหยัดให้ ผลผลิตตํ่า ประสาน (2536)
รายงานว่าการทํานาแบบหว่านข้ าวแห้ งที่มีปัญหาวัชพืชระบาดทําความสูญเสียต่อผลผลิตข้ าวได้ ระหว่าง
23.5-51.9 เปอร์ เซ็นต์ และจากรายงานของสถาบันวิจยั ข้ าวนานาชาติ หรื อ IRRI ซึง่ รายงานในปี พ.ศ.2534
กล่าวว่า อัตราการสูญเสียผลผลิตข้ าวจะมีมาถึง 55 เปอร์ เซ็นต์ เมื่อปลูกข้ าวแห้ งในนาชลประทาน และจะ
มากถึง 74 เปอร์ เซ็นต์ เมื่อปลูกข้ าวแห้ งในนานํ ้าฝน และวัชพืชก็จะมีการเปลีย่ นแปลงชนิดตามลักษณะ
และวิธีการทํานา ดังนันจากปั
้
ญหาที่เกิดขึ ้นดังกล่าวจึงจําเป็ นที่จะต้ องหาวิธีการจัดการวัชพืชในการผลิต
ข้ าวแบบประหยัดนํ ้าในฤดูนาปรังเพื่อใช้ แนะนําเกษตรกรต่อไป
สุรพล และคณะ (2546) ได้ ศกึ ษาชนิดและปริ มาณวัชพืชที่ขึ ้นในแปลงนาที่จดั การนํ ้าอย่างประหยัด
2 สภาพ คือ สภาพนํ ้าขังสลับนํ ้าแห้ ง และ ดินอิ่มตัวไปด้ วยนํ ้า ในฤดูนาปรัง พ.ศ.2544 พบว่าในสภาพ
ดังกล่าวซึง่ มีการให้ นํ ้าลงในแปลงเป็ นระยะๆ ทําให้ มีสภาพเปี ยกสลับแห้ งในช่วงต้ นๆ ของฤดูปลูก ซึง่ มีพื ้นที่
ว่างมากทําให้ สว่ นขยายพันธุ์ของวัชพืชที่เกิดจากเมล็ดงอกขึ ้นมารบกวนเป็ นจํานวนมากเมื่อเปรี ยบเทียบกับ
การขังนํ ้าต่อเนื่องตลอดฤดูปลูก และจัดการวัชพืชโดยใช้ สารเคมีป้องกันกําจัดวัชพืชตามคําแนะนําเกษตรดี
ที่เหมาะสมของสถาบันวิจยั ข้ าว (2545) โดยที่ในแปลงที่มีการจัดการนํ ้าอย่างประหยัดใช้ สารเคมี 2,4D+Propanil ซึง่ เป็ นสารเคมีชนิด post-emergence อัตรา 320 กรัมสารออกฤทธิ์/ไร่ ในระยะวัชพืชมีใบ
แล้ ว 3-4 ใบ (20 วันหลังข้ างอก) ส่วนในแปลงที่จดั การนํ ้าแบบขังต่อเนื่องใช้ สารเคมี 2,4-D+Thiobencrab

65
ซึง่ เป็ นสารเคมีชนิด pre-emergence อัตรา 5+2 เปอร์ เซ็นต์สารออกฤทธิ์ และเป็ นสารเคมีเคลือบเม็ดทราย
ใช้ หว่านในนาอัตรา 4 กิโลกรัม/ไร่ในระยะ 12 วันหลังหว่านข้ าว จากการสุม่ เก็บตัวอย่างวัชพืชในแปลงที่มี
การจัดการนํ ้าแตกต่างกัน เมื่อข้ าวมีอายุ 45 วัน พบว่าการจัดการนํ ้าอย่างประหยัดทัง้ 2 วิธีมีปริมาณวัชพืช
ขึ ้นแข่งขันกับข้ าวมากใกล้ เคียงกันคือ 236 และ 242 ต้ น/ตารางเมตร และมีปริมาณนํ ้าหนักแห้ งของวัชพืช
112 และ 172 กรัม/ ตารางเมตร ส่วนการจัดการนํ ้าแบบขังต่อเนื่องมีปริ มาณวัชพืชที่เก็บตัวอย่างใน
ช่วงเวลาเดียวกันน้ อยกว่า (77 ต้ น/ตารางเมตร ) และมีปริมาณนํ ้าหนักแห้ งน้ อยกว่า (24 กรัม/ตารางเมตร )
(ตารางที่ 18) และเมื่อพิจารณาจากปริ มาณนํ ้าหนักแห้ งที่ชงั่ ได้ เห็นได้ วา่ วัชพืชที่ขึ ้นในแปลงที่มีการจัดการ
นํ ้าอย่างประหยัดมีนํ ้าหนักมากต้ นใหญ่ เนื่องจากมีการเจริญเติบโตพร้ อมกันกับต้ นข้ าว สารเคมีที่ใช้
ควบคุมวัชพืชไม่มีผลในการป้องกันกําจัดสามารถแข่งขันกับข้ าวได้ ตอ่ ไป
ส่วนในสภาพที่ขงั นํ ้าต่อเนื่อง
วัชพืชมีนํ ้าหนักน้ อยต้ นเล็ก เนื่องจากงอกขึ ้นมาในภายหลังและไม่สามารถแข่งขันกับข้ าวที่เจริญเติบโตมาก
แล้ วได้
สําหรับชนิดของวัชพืชที่ตรวจนับได้ ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว พบว่า ในนาที่มีการจัดการนํ ้าอย่าง
ประหยัดวัชพืชที่พบมากคือ วัชพืชประเภทกก วัชพืชใบกว้ าง และวัชพืชใบแคบ เช่น กกทราย กกขนาก
หนวดปลาดุก เทียนนา ผักปอดนา ตาลปั ตรฤาษี และ หญ้ าไม้ กวาด และมีแนวโน้ มชนิดวัชพืชมากขึ ้นในฤดู
หลังๆ ส่วนในนาที่มีการจัดการนํ ้าแบบขังต่อเนื่องวัชพืชที่พบทัว่ ไปเป็ นวัชพืชใบกว้ าง เช่น ผักปอดนา เทียน
นา ตาลปั ตรฤาษี และ ผักแว่น และมีปริ มาณไม่มากนักทําให้ มีผลกระทบต่อการเจริ ญเติบโตของข้ าว
ค่อนข้ างน้ อย
นอกจากการเตรี ยมดินที่มีความประณีตที่มีผลทําลายวัชพืชและช่วยให้ ข้าวงอกได้ ดี
สมํ่าเสมอแล้ ว ยังช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพการขังนํ ้าซึง่ มีสว่ นช่วยให้ การป้องกันกําจัดวัชพืชโดยใช้ สารเคมีมี
ประสิทธิผลดียิ่งขึ ้น
ตารางที่ 18

ปริมาณวัชพืช (ต้ น/ตร.ม.) และปริมาณนํ ้าหนักแห้ ง (กรัม/ตร.ม.)ในนาที่มีการจัดการนํ ้า
อย่างประหยัด ในระยะ 45 วันหลังหว่าน (ฤดูนาปรัง พ.ศ.2544)

การจัดการนํ ้า

วิธีการปลูก

intermittent irrigation
saturated soil
continuous flooding

หว่านข้ าวแห้ ง
หว่านข้ าวแห้ ง
หว่านข้ าวงอก
เฉลี่ย

ที่มา : สุรพลและคณะ (2546)

ชนิดสารเคมี
2,4-D+Propanil
2,4-D+Propanil
2,4-D+Thiobencrab

จํานวนวัชพืช
(ต้ น/ตร.ม.)
236
242
77
185

ปริมาณนํ ้าหนักแห้ ง
(กรัม/ตร.ม.)
112
172
24
102.7
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อมรรัตน์ และคณะ (2546) รายงานว่าได้ ดําเนินการศึกษาวิธีการจัดการวัชพืชในการปลูกข้ าวนา
ชลประทาน ที่มีการจัดการนํ ้าอย่างประหยัด 2 สภาพ คือ สภาพนํ ้าขังสลับนํ ้าแห้ ง และ ดินอิม่ ตัวไปด้ วยนํ ้า
ดําเนินการทดลองในฤดูนาปรัง ระหว่างปี พ.ศ.2544-2546 รวม 3 ฤดูกาลทดลอง โดยมีวิธีการปลูก
แตกต่างกัน 2 วิธีการ คือ หว่านข้ าวแห้ งและหว่านข้ าวงอก และมีวิธีการป้องกันกําจัดวัชพืช 7 กรรมวิธี คือ
ไม่กําจัดวัชพืช, ใช้ แรงงานถอนเมื่อข้ าวมีอายุ 30 วัน, ใช้ สารเคมี butachlor 160 กรัมสารออกฤทธิ์/ไร่ ,
สารเคมี 2,4-D+Propanil 320 กรัมสารออกฤทธิ์/ไร่, สารเคมี butachlor 160 กรัมสารออกฤทธิ์/ไร่ + 2,4D+Propanil 320 กรัมสารออกฤทธิ์/ไร่,สารเคมี pendimethalene 240 กรัมสารออกฤทธิ์/ไร่ , และใช้ เมล็ด
พันธุ์ในอัตราสูง 30 กิโลกรัม./ไร่ จากการทดลองเพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการป้องกันกําจัดวัชพืชในสภาพ
ที่มีการขังนํ ้าไม่ตอ่ เนื่อง 2 วิธีการดังกล่าว มีผลการทดลองที่สามารถสรุปได้ วา่
ในด้ านวิธีการปลูกที่ได้ ตงสมมุ
ั ้ ตฐิ านว่า การหว่านข้ าวงอกบนดินที่เตรี ยมแห้ ง ข้ าวจะงอกและ
เจริ ญเติบโตได้ ก่อนการหว่านข้ าวแห้ งบนดินที่เตรี ยมแห้ งในช่วงระยะเวลาเดียวกันซึง่ อาจมีผลในการแข่งขัน
ควบคุมวัชพืช แต่จากผลการทดลองที่ดําเนินการต่อเนื่องกัน 3 ปี ไม่พบว่าวิธีการปลูกที่แตกต่างกันมี
อิทธิพลต่อการแข่งขัน หรื อมีประสิทธิภาพในการควบคุมหรื อลดปริมาณวัชพืชที่ตรวจนับได้ ในระยะ 45 วัน
หลังข้ างงอก ในด้ านประสิทธิภาพการควบคุมวัชพืช ในสภาพการจัดการนํ ้า แบบดินอิ่มตัวไปด้ วยนํ ้า การใช้
สารเคมี pendimethalene ในระยะ หลังหว่านข้ าวแล้ วคราดกลบก่อนการให้ นํ ้าครัง้ แรก ให้ ผลในการ
ควบคุมวัชพืชในนาที่ใช้ นํ ้าอย่างประหยัดได้ ดีที่สดุ แต่ไม่แตกต่างจากการใช้ แรงงานถอนวัชพืชทิ ้งในระยะ
ข้ าวมีอายุ 30 วัน ซึง่ แสดงให้ เห็นว่าสามารถตรวจนับปริมาณวัชพืชและมีปริมาณนํ ้าหนักแห้ งน้ อยที่สดุ
ส่วนการจัดการนํ ้าแบบนํ ้าขังสลับนํ ้าแห้ ง วิธีการกําจัดวัชพืชโดยใช้ สารเคมี butachlor, butachlor + 2,4D+Propanil และ pendimethalene ให้ ผลในการกําจัดวัชพืชได้ ในระดับเดียวกัน และไม่แตกต่างกับการใช้
แรงงานถอนทิ ้ง ซึง่ วิธีการนี ้เป็ นวิธีการที่ไม่สอดคล้ องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรปั จจุบนั
(ตารางที่ 19) และเมื่อพิจารณาในด้ านผลผลิตข้ าวที่เก็บเกี่ยวได้ ในฤดูนาปรัง พ.ศ.2546 ซึง่ เป็ นผลจากการ
ควบคุมวัชพืชในช่วงต้ นของการปลูกพบว่าวิธีการปลูกและวิธีการจัดการนํ ้าไม่มีอิทธิพลต่อผลผลิต และ
ให้ ผลผลิตไม่แตกต่างกัน ทัง้ 2 สภาพการจัดการนํ ้า (ตารางที่ 20) แต่เมื่อเปรี ยบเทียบระหว่างวิธีการจัดการ
นํ ้าอย่างประหยัดทัง้ 2 วิธีการ เฉลี่ยผลผลิต 3 ปี (ตารางที่ 21) พบว่า การจัดการนํ ้าแบบดินอิ่มตัวไปด้ วยนํ ้า
มีคา่ เฉลี่ยผลผิตสูงกว่าการจัดการนํ ้าแบบนํ ้าขังสลับนํ ้าแห้ ง แม้ วา่ การจัดการนํ ้าแบบดินอิ่มตัวไปด้ วยนํ ้า
จะมีปริมาณวัชพืชที่ตรวจนับได้ คอ่ นข้ างมากกว่าสภาพนํ ้าขังสลับนํ ้าแห้ ง แต่ก็เป็ นวัชพืชที่มีขนาดเล็กกว่า
โดยพิจารณาจากปริ มาณนํ ้าหนักแห้ งที่ชงั่ นํ ้าหนักได้ และในสภาพการจัดการนํ ้าแบบดินอิม่ ตัวไปด้ วยนํ ้า
เป็ นสภาพที่การจัดการปุ๋ยเคมีมีประสิทธิภาพมากกว่าการจัดการนํ ้าแบบนํ ้าขังสลับนํ ้าแห้ ง (ตารางที่ 21)
สําหรับชนิดวัชพืชที่ตรวจนับได้ ก็เป็ นชนิดเดียวกันกับที่ได้ กล่าวถึงแล้ วข้ างต้ น

67
ตารางที่ 19 จํานวนวัชพืช(ต้ น/ตร.ม.) และปริมาณนํ ้าหนักแห้ ง (กรัม/ตร.ม.) ในระยะ 45 วันหลังหว่านข้ าว
ที่มีวธิ ีการปลูกการจัดการวัชพืชและการจัดการนํ ้าอย่างประหยัดแตกต่างกันในฤดูนาปรัง
(ฤดูนาปรัง พ.ศ.2546)
วิธีการจัดการนํ ้าและจัดการวัชพืช

จํานวนวัชพืช (ต้ น/ตร.ม.)
ข้ าวแห้ ง ข้ าวงอก
เฉลี่ย

นํ ้าหนักแห้ ง (กรัม/ตร.ม.)
ข้ าวแห้ ง ข้ าวงอก
เฉลี่ย

intermittent irrigation
ไม่กําจัดวัชพืช
ใช้ แรงงานถอน
butachlor
2,4-D+Propanil
butachlor + 2,4-D+Propanil

pendimethalene
อัตราเมล็ดพันธุ์ 30 กก./ไร่
เฉลี่ย

194
80
75
289
123
43
350

466
148
93
201
33
60
609

165 A

231 A

625
89
219
402
174
51
273

926
87
308
494
189
55
730

262 A

398 A

330 ab
114 bc
84 c
245 b
78 c
56 c
479 a

100
10
33
153
69
20
156

132
57
40
152
33
21
169

77 A

86 A

84
40
65
79
60
4
73

142
10
72
91
61
26
112

58 A

74 A

116a
33 b
37 b
152 a
51 b
20 b
163 a

saturated soil
ไม่กําจัดวัชพืช
ใช้ แรงงานถอน
butachlor
2,4-D+Propanil
butachlor + 2,4-D+Propanil

pendimethalene
อัตราเมล็ดพันธุ์ 30 กก./ไร่
เฉลี่ย
ที่มา : อมรรัตน์และคณะ (2546)

776 a
88 c
263 bc
448 b
182 bc
53 c
502 ab

113 a
25 cd
69 bc
85 b
61 bc
15 d
93 b
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ตารางที่ 20 ผลผลิต (กก./ไร่) ของข้ าวพันธุ์สพุ รรณบุรี 1 ที่มีวิธีการปลูก การจัดการวัชพืชและจัดการนํ ้า
อย่างประหยัดแตกต่างกันในฤดูนาปรัง พ.ศ.2546
การจัดการนํ ้า
Intermittent irrigation

วิธีการกําจัดวัชพืช
ไม่กําจัดวัชพืช
ใช้ แรงงานถอน
butachlor
2,4-D+Propanil
butachlor + 2,4-D+Propanil

pendimethalene

saturated soil

อัตราเมล็ดพันธุ์ 30 กก./ไร่
เฉลี่ย
ไม่กําจัดวัชพืช
ใช้ แรงงานถอน
butachlor
2,4-D+Propanil
butachlor + 2,4D+Propanil

pendimethalene
อัตราเมล็ดพันธุ์ 30 กก./ไร่
เฉลี่ย

หว่านข้ าวแห้ ง
260
231
436
430
542
717
287

หว่านข้ าวงอก
162
503
352
221
364
612
205

เฉลี่ย
211 d
367 c
394 c
325 c
453 b
664 a
246 d

415 A
139
401
505
216
418
704
137

346 A
126
433
487
239
577
605
108

380
133 e
417 c
526 b
228 d
498 c
654 a
123 e

369 A

369 A

368

ตารางที่ 21 ผลผลิต (กก./ไร่) ของข้ าวพันธุ์สพุ รรณบุรี 1 ที่มีวิธีการปลูก และจัดการนํ ้าอย่างประหยัด
แตกต่างกันในฤดูนาปรัง พ.ศ.2544-2546
วิธีการจัดการนํ ้า

intermittent irrigation

saturated soil

วิธีการปลูก
หว่านข้ าวแห้ ง
หว่านข้ าวงอก
เฉลี่ย
หว่านข้ าวแห้ ง
หว่านข้ าวงอก
เฉลี่ย

ที่มา : อมรรัตน์และคณะ (2546)

นาปรัง 2544
389 a
340 a
365
525 a
579 a
553

นาปรัง 2545
320 a
302 a
311
447 b
492 a
470

นาปรัง 2546
415 a
346 a
380
369 a
369 a
369

เฉลี่ย
375
329
352
447
480
464
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สําหรับด้ านผลผลิตข้ าวซึง่ เป็ นผลจากการใช้ วิธีการกําจัดวัชพืช ในสภาพที่มีการจัดการนํ ้าอย่าง
ประหยัด โดยพิจารณาจากข้ อมูลผลผลิตของฤดูนาปรัง 2546 ตามตารางที่ 20 ให้ ผลการทดลองที่มี
ความสัมพันธ์กบั ปริมาณวัชพืชและปริมาณนํ ้าหนักแห้ งที่เก็บตัวอย่างได้ ในระยะ 45 วันหลังข้ าวงอก
(ตารางที่ 19 ) กรรมวิธีที่มีปริมาณวัชพืชมากย่อมส่งผลถึงปริมาณผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ ซึง่ สามารถจะ
สรุปผลการทดลองในแต่ละสภาพการจัดการนํ ้าดังนี ้
 การจัดการนํา้ แบบให้ นาํ ้ สลับนํา้ ขังกับนํา้ แห้ ง วิธีการที่ให้ ผลดีในการกําจัดวัชพืชคือ การใช้ สารเคมี
pendimethalene อัตรา 240 กรัมสารออกฤทธิ์/ไร่ในระยะก่อนการให้ นํ ้าครัง้ แรก วิธีการนี ้มีปริมาณ
วัชพืชขึ ้นรบกวนน้ อยกว่าวิธีการอื่น และให้ ผลผลิตข้ าวสูงสุด 664 กิโลกรัม/ไร่ ส่วนวิธีการที่ให้ ผลดีรอง
ลงไปคือ การใช้ สารเคมี butachlor อัตรา 160 กรัมสารออกฤทธิ์/ไร่ในระยะ 5 วันหลังข้ าวงอก และใช้
สารเคมี 2,4-D+propanil อัตรา 320 กรัมสารออกฤทธิ์/ไร่ อีกครัง้ หนึง่ เมื่อวัชพืชขึ ้นมีใบ 3-4 ใบ ซึง่
ให้ ผลผลิต 453 กิโลกรัม/ไร่ ส่วนวิธีการอื่นๆ ให้ ผลผลิตตํ่า การใช้ เมล็ดพันธุ์อตั ราสูง 30 กิโลกรัม/ไร่ไม่มี
อิทธิพลต่อการควบคุมวัชพืชและให้ ผลผลิตข้ าวตํ่าที่สดุ ในระดับเดียวกันกับการไม่กําจัดวัชพืช (ตารางที่
19,20 และ21)
 การจัดการนํา้ แบบดินนาชุ่มนํา้ การจัดการนํ ้าวิธีนี ้ วิธีการที่ให้ ผลดีในการควบคุมวัชพืชคือ การใช้
สารเคมี pendimethalene อัตรา 240 กรัมสารออกฤทธิ์/ไร่ในระยะก่อนการให้ นํ ้าครัง้ แรก ซึง่ เป็ น
วิธีการเดียวกันกับการจัดการวัชพืชในนาที่มีการจัดการนํ ้าแบบนํ ้าขังสลับนํ ้าแห้ ง
ซึง่ ให้ ผลผลิตข้ าว
สูงสุด 654 กิโลกรัม/ไร่ ส่วนวิธีการที่ให้ ผลผลิตข้ าวรองลงมาคือ การใช้ สารเคมี butachlor อัตรา 160
กรัมสารออกฤทธิ์/ไร่ในระยะ 5 วันหลังข้ าวงอก โดยให้ ผลผลิต 526 กิโลกรัม/ไร่ ส่วนกรรมวิธีอื่นให้
ผลผลิตตํ่า โดยเฉพาะการใช้ สารเคมี2,4-D+propanil อัตรา 320 กรัมสารออกฤทธิ์/ไร่ ในระยะ 20 วัน
หลังข้ าวงอกมักเกิดอาการ phytotoxic ทําให้ ข้าวแสดงอาการใบเหลืองไหม้ ชะงักการเจริญเติบโตและ
มีอตั ราการฟื น้ ตัวได้ ช้ากว่าวัชพืช และวิธีการที่ไม่มีผลต่อการควบคุมวัชพืชในสภาพการจัดการนํ ้าอย่าง
ปะหยัดคือการใช้ เมล็ดพันธุ์ในอัตราสูง 30 กิโลกรัม/ไร่ ซึง่ ให้ ผลผลิตตํ่าอยูใ่ นระดับเดียวกันกับการไม่
กําจัดวัชพืช (ตารางที่ 19,20 และ 21)
และจากข้ อมูลทังหมดอาจกล่
้
าวได้ วา่ วิธีการจัดการนํ ้าอย่างประหยัดทัง้ 2 วิธี มีสภาพที่ทําให้ การระบาด
ของวัชพืชมีมากขึ ้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับการขังนํ ้าต่อเนื่องและเตรี ยมดินอย่างประณีต การจัดการนํ ้าแบบ
ดินอิ่มตัวไปด้ วยนํ ้า มีแนวโน้ มการระบาดของวัชพืชมากกว่าแบบนํ ้าขังสลับนํ ้าแห้ ง แต่ให้ ผลผลิตข้ าวสูงกว่า
ส่วนวิธีการปลูกที่แตกต่างกัน ไม่มีความสัมพันธ์หรื อมีอทิ ธิพลใดๆ ต่อประสิทธิภาพการควบคุมวัชพืชวิธีการ
ต่าง ๆ ประสิทธิภาพการจัดการวัชพืชแต่ละสภาพการจัดการนํ ้าเป็ นผลของวิธีการที่นํามาทดลองโดยตรง
ซึง่ มีความแตกต่างกันไปในแต่ละฤดูกาลทดลอง แต่เมื่อพิจารณาจากข้ อมูลผลผลิตในฤดูนาปรัง พ.ศ.2546
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การใช้ สารเคมี pendimethalene อัตรา 240 กรัมสารออกฤทธิ์/ไร่ในระยะก่อนการให้ นํ ้าครัง้ แรก มี
ประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืชได้ ดีที่สดุ ในทุกสภาพที่มีการจัดการนํ ้าอย่างประหยัด
สอดคล้ องกับ
รายงานของ สําราญและคณะ(2544) ที่ศกึ ษาการควบคุมกําจัดวัชพืชในนาหว่านข้ าวแห้ งที่เตรี ยมดินแห้ ง
และให้ ผลดีเช่นเดียวกัน
7.6 การจัดการนํา้ อย่ างประหยัดเพื่อลดการปล่ อยออกของก๊ าซมีเทนในพืน้ ที่ปลูกข้ าว
จากรายงานของกรมควบคุมมลพิษ(2544) รายงานว่า ร้ อยละ 90 ของพื ้นที่ทํานาถ้ าจําแนกตาม
พื ้นที่ปลูกเป็ นการทํานาที่ใช้ นํ ้า และการทํานาในสภาพดังกล่าวการขังนํ ้าอย่างต่อเนื่องทําให้ ดนิ อยูใ่ นสภาพ
reduction
อินทรี ยวัตถุในดินถูกย่อยสลายโดยจุลนิ ทรี ย์ที่ไม่ใช้ อากาศ ได้ ผลผลิตที่เป็ นสารประกอบ
คาร์ บอนที่ไม่พงึ ปรารถนาหลายชนิด ซึง่ สารประกอบเหล่านี ้จะเป็ น substrate สําหรับแบคทีเรี ยกลุม่ หนึง่ ที่
เรี ยกว่า Mathanogenic bacteria ที่ทําให้ เกิดก๊ าซมีเทน CH4 และปลดปล่อยสูบ่ รรยากาศ โดยแพร่ผา่ นผิว
นํ ้าในนา ฟองอากาศ และผ่านออกทางช่องอากาศในลําต้ น กาบใบและใบของต้ นข้ าว จากบัญชีรายการ
ว่าด้ วยการปล่อยออกและการกักเก็บก๊ าซเรื อนกระจกที่มไิ ด้ ถกู ควบคุมโดยพิธีสารมอนทรี ออล พบว่า ในปี
พ.ศ.2533 ประเทศไทย มีปริ มาณการปลดปล่อยก๊ าซมีเทน 2.8 ล้ านตัน และส่วนใหญ่ 69 เปอร์ เซ็นต์
(1.8 ล้ านตัน) ถูกปลดปล่อยจากนาข้ าว และคิดเป็ นของกิจกรรมที่ปลดปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกของประเทศ
ลําดับ 2 (5 เปอร์ เซ็นต์) ที่มีสว่ นทําให้ โลกร้ อนขึ ้นรองจากการตัดไม้ ทําลายป่ า(33 เปอร์ เซ็นต์) และได้ สรุป
ปั จจัยที่มีอทิ ธิพลต่อการปลดปล่อยก๊ าซมีเทนจากการทํานาข้ าวไว้ ดงั นี ้
คุณสมบัตขิ องดิน
 ดินมีอินทรี ยวัตถุสงู จะปลดปล่อยก๊ าซมีเทนมากกว่าดินที่มีอนิ ทรี ยวัตถุตํ่า
 ดินเนื ้อหยาบ เช่นดินทราย ร่วนทราย จะปลดปล่อยก๊ าซมีเทนได้ มากกว่าดินเหนียวเนื ้อ
ละเอียด
 ดินที่มีการขังนํ ้าตลอดจะปลดปล่อยก๊ าซมีเทนมากกว่าดินที่มีนํ ้าขังสลับนํ ้าแห้ ง
 ดินที่มีคา่ ปฏิกิริยาดิน 6.0-7.0 จะมีอิทธิพลต่อการปลดปล่อยก๊ าซมีเทนมากกว่าดินกรดหรื อ
ด่าง
วิธีการเขตกรรม
 การจัดการฟางโดยการไถกลบจะปลดปล่อยก๊ าซมีเทนมากกว่าการจัดการฟางวิธีอื่นๆ
 การไถพรวนที่ระดับหน้ าดินลึกจะเกิดก๊ าซมีเทนสูงกว่าการไถพรวนหน้ าดินตื ้น
 การใส่ป๋ ยอิ
ุ นทรี ย์ในดินจะมีการปลดปล่อยก๊ าซมีเทนสูงกว่าดินที่ไม่ได้ ใส่ป๋ ยอิ
ุ นทรี ย์
 การใส่ป๋ ยยู
ุ เรี ยจะมีปริ มาณการปลดปล่อยก๊ าซมีเทนสูงกว่าการใส่ป๋ ยแอมโมเนี
ุ
ยมซัลเฟต
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ภูมิอากาศ
 เวลากลางวันที่มีอณ
ุ หภูมิสงู มีอตั ราการปลดปล่อยก๊ าซมีเทนมากกว่าเวลากลางคืน
 ฤดูกาล ข้ าวนาชลประทานมีอตั ราการปลดปล่อยก๊ าซมีเทนในฤดูฝนมากกว่าในฤดูแล้ ง
พันธุ์ข้าว
 ลักษณะต้ นข้ าวที่มีโครงสร้ างลําต้ นและใบ ที่มีขนาดช่องอากาศภายในกาบใบใหญ่ จะทําให้
ก๊ าซออกซิเจนผ่านลงไปสูร่ ากได้ มากเกิดขบวนการ Oxidation ทําให้ ก๊าซมีเทนเปลี่ยนรูปไปได้
 อายุการเก็บเกี่ยวข้ าวของพันธุ์ข้าวที่มีอายุหนักอัตราการปลดปล่อยก๊ าซมีเทนรวมตลอดฤดูก็
จะมีมากตามระยะเวลาที่ข้าวอยูใ่ นนาและขังนํ ้า
 จํานวนต้ นต่อพื ้นที่มาก ถ้ าข้ าวสามารถสร้ างนํ ้าหนักแห้ งได้ มาก แตกกอมาก มีแนวโน้ ม
ปลดปล่อยก๊ าซมีเทนสูง
กรมควบคุมมลพิษ (2544) ได้ รายงานผลการศึกษาปริ มาณการปลดปล่อยก๊ าซมีเทนจาก
พื ้นที่สาธิตทํานาชลประทานแบบหว่านนํ ้าตมที่ขงั นํ ้าต่อเนื่อง ในพื ้นที่วิจยั ของศูนย์วจิ ยั ข้ าวสุพรรณบุรี ใน
ฤดูนาปรัง พ.ศ.2543 พบว่าวิธีการจัดการผลิตข้ าวแบบเกษตรกรมีปริมาณการปลดปล่อยก๊ าซมีเทนตลอด
ฤดู 5.94 กิโลกรัมต่อพื ้นที่ 0.25 ไร่ หรื อ 23.76 กิโลกรัมต่อไร่ และรายงานว่า ในฤดูนาปี พ.ศ.2541/2542
ในพื ้นที่ราบลุม่ นํ ้าท่าจีน มีพื ้นที่ทํานาปี รวม 2,260,857 ไร่ มีปริมาณการปลดปล่อยก๊ าซมีเทนรวม 53,718
ตัน/ฤดูนาปี และในฤดูนาปรัง มีพื ้นที่ทํานาปรังรวม 1,601,940 ไร่ มีปริมาณการปลดปล่อยก๊ าซมีเทนรวม
38,062 ตัน/ฤดูนาปรัง รวมทังปี
้ 91,780 ตัน คิดเป็ นร้ อยละ 5.10 ของปริมาณการปลดปล่อยก๊ าซมีเทนทัง้
ประเทศ (ตารางที่ 22)
ตารางที่ 22

การประเมินปริมาณการปลดปล่อยก๊ าซมีเทนจากนาข้ าวในพื ้นที่ลมุ่ นํ ้าท่าจีน
พ.ศ. 2541/2542

เกณฑ์กําหนดในการประเมินปริมาณก๊ าซมีเทนจากการทํานา





พื ้นที่ทํานาข้ าว (ไร่)
อัตราการปลดปล่อยก๊ าซมีเทนตลอดฤดูทํานา (กก./ไร่)
ปริมาณการปลดปล่อยก๊ าซมีเทน (ตัน/ฤดูกาล)
สัดส่วนการปลดปล่อยก๊ าซมีเทน (%)

ฤดูนาปี
2,260,857
23.76
53,718
2.98

ฤดูนาปรัง
1,601,940
23.76
38,062
2.11

รวมทังสิ
้ ้น
3,862,797
23.76
91,780
5.10

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ (2544)

ลัดดาวัลย์ และคณะ (2544) ได้ รายงานปริ มาณการปลดปล่อยก๊ าซมีเทนจากพื ้นที่ทํานาข้ าว
ชลประทานที่มีวิธีการเขตกรรมและการจัดการนํ ้าชลประทานแบบประหยัดต่างกัน กับข้ าวพันธุ์สพุ รรณบุรี 1
ที่ศนู ย์วิจยั ข้ าวสุพรรณบุรี ในฤดูนาปรัง พ.ศ.2543 ซึง่ มีรูปแบบการจัดการนํ ้าอย่างประหยัด 2 แบบ คือการ
ให้ นํ ้าแบบสลับนํ ้าขังกับนํ ้าแห้ ง และการให้ นํ ้าแบบดินอิ่มตัวไปด้ วยนํ ้า ภายใต้ การจัดการนํ ้าทัง้ 2 วิธี
ดังกล่าวสามารถลดปริมาณการปลดปล่อยก๊ าซมีเทนได้ 63-76 เปอร์ เซ็นต์ เมื่อเปรี ยบเทียบกับการขังนํ ้า
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ตลอดฤดูปลูก
การปลูกข้ าวแบบหว่านนํ ้าตมที่จดั การนํ ้าแบบสลับช่วงจะปลดปล่อยก๊ าซมีเทนน้ อยลง
63.04 เปอร์ เซ็นต์ เมื่อเปรี ยบเทียบกับการขังนํ ้าตลอดและปลูกข้ าววิธีเดียวกัน การปลูกข้ าวโดยวิธีการ
หว่านข้ าวแห้ งและมีการจัดการนํ ้าแบบนํ ้าขังสลับนํ ้าแห้ ง และแบบดินอิ่มตัวไปด้ วยนํ ้า ต้ นข้ าวมีอตั ราการ
ปลดปล่อยก๊ าซมีเทนน้ อยกว่าการหว่านข้ าวแห้ งที่มีการขังนํ ้าตลอด (57.69 และ 53.85 เปอร์ เซ็นต์
ตามลําดับ) และการจัดการนํ ้าแบบประหยัดทุกวิธีทําให้ ผลผลิตข้ าวลดลง 12-26 เปอร์ เซ็นต์ เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับการจัดการนํ ้าแบบขังตลอดฤดูปลูก ซึง่ เป็ นวิธีการจัดการนํ ้าแบบปกติทวั่ ไปที่เกษตรกรรนิยม
ปฏิบตั ิ (ตารางที่ 23) และในสภาพนาดินเปรี ย้ ว ที่ศนู ย์วิจยั ข้ าวปทุมธานี การปลูกข้ าวภายใต้ การจัดการนํ ้า
อย่างประหยัดก็สามารถลดปริมาณการปลดปล่อยก๊ าซมีเทนได้ มากกว่า 75 เปอร์ เซ็นต์ เมื่อเปรี ยบเทียบกับ
การขังนํ ้าตลอดเช่นเดียวกัน และการหว่านข้ าวแห้ งก็มีอตั ราการปลดปล่อยมีเทน CH4 น้ อยกว่าการปลูก
ข้ าวแบบหว่านนํ ้าตมและปั กดําที่ใช้ นํ ้าตลอดฤดูมากกว่า ซึง่ มีความสอดคล้ องกับปั จจัยทางด้ านการเขต
กรรมและลักษณะการปลูกข้ าวที่มีผลต่ออัตรามากน้ อยในการปลดปล่อยมีเทน CH4 ตามที่ได้ กล่าวถึงแล้ ว
ข้ างต้ น (ตารางที่ 24)
ตารางที่ 23 ผลการจัดการนํ ้าอย่างประหยัดและวิธีการปลูกข้ าวต่อการปลดปล่อยก๊ าซมีเทน
จากนาชลประทาน ศวข.สุพรรณบุรี พ.ศ.2543
การจัดการนํ ้า
ขังนํ ้าตลอดฤดู

ให้ นํ ้าสลับนํ ้าขังกับนํ ้าแห้ ง
ดินอิ่มตัวไปด้ วยนํ ้า

วิธีการปลูกข้ าว ผลผลิตข้ าว
(กก./ไร่)
ปั กดํา
หว่านนํ ้าตม
หว่านข้ าวแห้ ง
หว่านนํ ้าตม
หว่านข้ าวแห้ ง
หว่านข้ าวแห้ ง

868 a
759 b
868 a
669 bc
709 bc
638 c

ความแตกต่าง
ผลผลิต (%)

การปลดปล่อย
CH4 (g/m/day)

ความแตกต่าง
(%)

-12.55
0
-22.93
-18.32
-26.50

0.047 a
0.046 a
0.026 b
0.017 c
0.011 d
0.012 cd

-2.13
-44.68
-63.83
-76.47
-74.47

ที่มา : ลัดดาวัลย์และคณะ (2544)

ตารางที่ 24 ผลการจัดการนํ ้าอย่างประหยัดและวิธีการปลูกข้ าวต่อการปลดปล่อยก๊ าซมีเทนจากนา
ชลประทาน ศวข.ปทุมธานี พ.ศ.2543
การจัดการนํ ้า
ขังนํ ้าตลอดฤดู

ให้ นํ ้าสลับนํ ้าขังกับ
นํ ้าแห้ ง
ดินอิ่มตัวไปด้ วยนํ ้า

วิธีการปลูกข้ าว
ปั กดํา
หว่านนํ ้าตม
หว่านข้ าวแห้ ง
หว่านนํ ้าตม
หว่านข้ าวแห้ ง
หว่านข้ าวแห้ ง

ที่มา : ลัดดาวัลย์และคณะ (2544)

ผลผลิตข้ าว
(กก./ไร่)

ความแตกต่าง
ผลผลิต (%)

การปลดปล่อย
CH4 (g/m/day)

ความแตกต่าง
(%)

515a
433 b
361 a
249 c
193 cd
126 d

-15.92
-29.90
-51.65
-62.52
-75.53

0.085 a
0.034 c
0.049 b
0.020 d
0.018 d
0.018 d

-60.00
-42.35
-76.47
-76.54
-76.54
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บทที่ 8
สรุ ปคําแนะนําการจัดการนํา้ เพื่อปลูกข้ าวนาชลประทาน
8.1 สรุ ปความรู้เบือ้ งต้ นการจัดการนํา้ ชลประทาน
นํ ้าเป็ นปั จจัยการผลิตขันพื
้ ้นฐานที่สาํ คัญอย่างยิ่งที่ก่อให้ เกิดผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะนํ ้า
ชลประทานเป็ นปั จจัยที่ทําให้ ผลผลิตการเกษตรมีเสถียรภาพสมํ่าเสมอและมีความเสี่ยงต่อการผลิตตํ่า เช่น
้
ตลอด
การผลิตข้ าวฤดูนาปรัง ในนาชลประทานภาคกลางที่ต้องการการชลประทานเสริ มเกือบทังหมด
ระยะเวลาที่ผา่ นมาตังแต่
้ รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ฯรัชกาลที่ 5 รัฐบาลได้ ลงทุนก่อสร้ างและ
พัฒนาระบบโครงการชลประทานในเขตภาคกลางอย่างต่อเนื่อง ปั จจุบนั มีโครงการชลประทานใหญ่น้อย
ครอบคลุมพื ้นที่การเกษตรภาคกลางมากกว่า 12 ล้ านไร่ ทําให้ พื ้นที่ภาคกลางเป็ นพื ้นที่นาดีที่ทําให้
เกษตรกรสามารถผลิตข้ าวสูว่ งจรตลาดได้ ตลอดปี และผลผลิตข้ าวเหล่านี ้ส่วนใหญ่นําไปใช้ บริ โภคและแปร
รูปในทางอุตสาหกรรม และมีผลผลิตข้ าวส่วนหนึง่ ส่งออกไปขายในตลาดต่างประเทศนํารายได้ เป็ นเงินตรา
ต่างประเทศถึงมือเกษตรกรเป็ นจํานวนมากมายมหาศาล นอกจากการเกษตรปลูกพืชและเลี ้ยงสัตว์แล้ ว
นํ ้ายังเป็ นวัตถุดบิ สําคัญในการอุตสาหกรรม การประปา การผลิตไฟฟ้า รวมทังการนํ
้
าไปใช้ ไล่ผลักดัน
นํ ้าเค็มที่ลกุ ลํ ้าเข้ ามาในฤดูแล้ ง ปั จจุบนั ความเสื่อมโทรมของทรัพยากร และสิง่ แวดล้ อม ก่อให้ เกิดความไม่
สมดุลย์ทางธรรมชาติ ระบบนิเวศน์และสิง่ แวดล้ อมเกิดการเปลี่ยนแปลง สภาพดินฟ้าอากาศแปรปรวน มี
ปั ญหาขาดแคลนนํ ้าในบางพื ้นที่และในเวลาเดียวกันนันในบางพื
้
้นที่มีปัญหาอุทกภัย ซึง่ ก่อความเดือดร้ อน
ให้ แก่เกษตรกร เกิดความเสียหายต่อผลิตผลการเกษตร ดังนันการจั
้
ดการใช้ ทรัพยากรนํ ้า ผู้ใช้ จงึ ควรมีความ
สํานึกตระหนักและใช้ นํ ้าที่มีอยูค่ อ่ นข้ างจํากัดให้ เกิดประสิทธิภาพและได้ ผลคุ้มค่ามากที่สดุ
ข้ าวเป็ นพืชเศรษฐกิจชนิดเดียวที่สามารถเจริญเติบโตได้ ดีในสภาพดินนานํ ้าขัง นํ ้าจึงมีบทบาทต่อ
การปลูกข้ าวมาก เช่นช่วยปรับอุณหภูมิ ความอ่อนนุ่ม ความร่วนซุยของดินทําให้ ดนิ อ่อนตัวง่ายต่อการไถ
พรวน ทําให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงความเป็ นประโยชน์ของธาตุอาหาร และช่วยลําเลียงสารอาหารที่ข้าวดูดใช้
จากดินและการสังเคราะห์แสงไปยังส่วนต่าง ๆ ภายในลําต้ น และนํ ้ายังเป็ นตัวการสําคัญที่ทําให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงขบวนการทางสรี ระวิทยา ของต้ นข้ าวอีกด้ วย
8.2 สรุ ปปริมาณการใช้ นาํ ้ ของข้ าวชลประทานที่ปลูกในนาดินเหนียวภาคกลาง
ปริมาณการใช้ นํ ้าของข้ าวที่ปลูกในสภาพนาขังนํ ้าต่อเนื่องตลอดฤดูปลูก หรื อ ที่เรี ยกว่าค่า ET;
consumptive use of evapotranspiration หรื อค่า ETP ซึง่ เป็ นผลรวมของการใช้ นํ ้าของพืช คือ การ
ู หายไปจากการซึมลงลึกและซึมด้ านข้ าง (P)
ระเหยนํ ้าไปจากดิน (E) การคายนํ ้าของพืช (T) และนํ ้าที่สญ
กรมชลประทานรายงานว่า ในสภาพนาดินเหนียวภาคกลาง ในฤดูแล้ งมีคา่ ET เฉลี่ย 8.3 มิลลิเมตร/วัน
ส่วนในฤดูฝนมีคา่ เฉลี่ย 5.8 มิลลิเมตร/วัน และสรุปว่าในการปลูกข้ าวนาปรังที่มีอายุการเก็บเกี่ยว 120 วัน
จะมีคา่ ปริ มาณการใช้ นํ ้า (ETP) 800 ลูกบาศก์เมตร/ไร่ ส่วนในฤดูนาปี จะมีคา่ ปริ มาณการใช้ นํ ้า (ETP)
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เหลือเพียง 580 ลูกบาศก์เมตร/ไร่ เนื่องจากในฤดูฝนมีปริมาณฝนใช้ การได้ มากกว่าฤดูแล้ ง และปริมาณนํ ้า
ที่กล่าวถึงนี ้ยังไม่รวมปริ มาณนํ ้าที่ต้องใช้ ในการตกกล้ าเตรี ยมแปลงปลูก ซึง่ ต้ องใช้ นํ ้าประมาณ 625
ู หายไปเนื่องจาก
ลูกบาศก์เมตรในฤดูนาปรังและ 400 ลูกบาศก์เมตรในฤดูนาปี และยังมีนํ ้าบางส่วนที่สญ
การไหลบ่าซึมลงลึกและซึมด้ านข้ าง ดังนันในฤดู
้
ปลูกหนึง่ ๆ เกษตรกรจะต้ องมีปริ มาณนํ ้าเป็ นปั จจัยการ
ผลิตขันพื
้ ้นฐาน 1,500 ลูกบาศก์เมตร/ไร่ ในฤดูนาปรัง และ 1,000 ลูกบาศก์เมตร/ไร่ในฤดูนาปี ซึง่ ถือว่าเป็ น
ปริมาณมากเมื่อเปรี ยบเทียบกับการปลูกพืชชนิดอื่น
ปั จจุบนั การทํานาในเขตชลประทานภาคกลางได้ เปลี่ยนไปใช้ วิธีการปลูกเมล็ดโดยตรงแทนการตก
กล้ าและปั กดํา ซึง่ ทําให้ ใช้ ปริ มาณการใช้ นํ ้าต่อฤดูปลูกลดลง จากการทดลองหาปริ มาณนํ ้าสําหรับปลูกข้ าว
พันธุ์ผสมไม่ไวแสงอายุการเก็บเกี่ยวประมาณ 110 วัน โดยฝ่ ายวิจยั การใช้ นํ ้าชลประทาน กรมชลประทาน
รายงานว่าปริมาณนํ ้าใช้ ที่เพียงพอสําหรับผลิตข้ าวนาชลประทานโดยเฉลี่ยจาก 17 จังหวัดภาคกลาง มี
ค่า ETP = 1,148 ลูกบาศก์เมตร/ไร่/ฤดู (จังหวัดสุพรรณบุรี มีคา่ ETP= 1,155 ลูกบาศก์เมตร/ไร่) หรื อ
ประมาณ 13.44 ลูกบาศก์เมตร/ไร่/วัน (ช่วงการให้ นํ ้าประมาณ 86 วัน) และในสภาพที่มีนํ ้า ชลประทาน
ในระบบเพียงพอเกษตรกรอาจจัดการระดับนํ ้าในนาแบบขังต่อเนื่องตลอดฤดูปลูก ในระดับขังนํ ้าตื ้น (3-5
เซนติเมตร) หรื อ ลึกปานกลาง (5-10 เซนติเมตร) ซึง่ ทําให้ ข้าวสามารถเจริ ญเติบโตและให้ ผลผลิตได้ ดี การ
รักษาระดับนํ ้าแบบลึกเป็ นวิธีการจัดการนํ ้าแบบสิ ้นเปลืองที่เกษตรกรคุ้นเคย โดยรักษาระดับนํ ้าตังแต่
้ ข้าวมี
อายุ 15-20 วัน ในระดับ 9-10 เซนติเมตรไปจนกระทัง่ ข้ าวสุกเหลืองใกล้ เก็บเกี่ยวจึงระบายนํ ้าทิ ้งไปจาก
แปลงนา แต่ในสภาพที่มีนํ ้าในระบบอย่างจํากัด หรื อมีนํ ้าแต่มีน้อย เกษตรกรต้ องใช้ ระบบการจัดการนํ ้า
อย่างประหยัดในการปลูกข้ าว
ซึง่ การจัดการนํ ้าแบบขังไม่ตอ่ เนื่องเป็ นวิธีการหนึง่ ซึง่ เกษตรกรสามารถ
นําไปใช้ เพื่อการผลิตข้ าวได้ หากมีความประสงค์ และไม่ต้องการปลูกพืชชนิดอื่นทดแทนข้ าว
8.3 แนวทางการจัดการนํา้ อย่ างประหยัดเพื่อปลูกข้ าวนาปรัง
การจัดการนํ ้าแบบขังไม่ตอ่ เนื่อง เช่น การให้ นํ ้าสลับนํ ้าขังกับนํ ้าแห้ ง (intermittent irrigation) หรื อ
ให้ นํ ้าแบบดินอิ่มตัวไปด้ วยนํ ้า เป็ นหลักการจัดการนํ ้าอย่างประหยัดโดยลดระยะเวลาการขังนํ ้าในนาให้
เหลือน้ อยที่สดุ จะมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและให้ ผลผลิตข้ าวน้ อยที่สดุ โดยการศึกษาความสัมพันธ์
ของดิน นํ ้า และพืช อย่างเข้ าใจถ่องแท้ จากผลการวิจยั ของฝ่ ายเกษตรชลประทาน กรมชลประทาน
พบว่าการจัดการนํ ้าอย่างประหยัดไม่ทําให้ ผลผลิตข้ าวลดลงแต่อย่างใด
และสรุปว่าการปลูกข้ าวไม่
จําเป็ นต้ องขังนํ ้าต่อเนื่องตลอดฤดูปลูก เพียงรักษาความชื ้นดินที่ระดับ 85% ของความชื ้นเป็ นประโยชน์
และไม่ปล่อยให้ ข้าวประสบสภาวะเครี ยดนํ ้า ในช่วงระยะเวลาวิกฤตข้ าวก็สามารถเจริญเติบโตและให้ ผล
ผลิตได้ ดี นอกจากนันยั
้ งเป็ นการช่วยประหยัดนํ ้าและช่วยให้ ดนิ มีโอกาสอยูใ่ นสภาพ Oxidation ทําให้ ลด
การสะสมสารประกอบคาร์ บอนที่เป็ นพิษบางชนิด เช่น ก๊ าซมีเทน คาร์ บอนไดออกไซด์ และ
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ ไปจากดินนา โดยเฉพาะการทํานาชลประทานภาคกลางที่มีการไถกลบฟางข้ าวอย่าง
หยาบ ๆ และรี บเร่ง การปล่อยให้ ดนิ อยูใ่ นสภาพที่ระบายอากาศดี จะช่วยให้ จลุ นิ ทรี ย์ดนิ ชนิดต้ องการ
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อากาศที่มีประสิทธิภาพดําเนินกิจกรรมย่อยสลายฟางให้ หมดไปโดยเร็ ว ส่งผลให้ ดนิ มีความอุดมสมบูรณ์
สูงขึ ้นโดยลําดับ และส่งเสริมให้ รากข้ าวสามารถเจริญเติบโตในแนวดิง่ แต่การจัดการนํ ้าแบบนี ้ก็มีข้อจํากัด
เนื่องจากดินอยูใ่ นสภาพเปี ยกสลับแห้ งส่งเสริมให้ มีชนิดและปริ มาณวัชพืชในนาระบาดมากขึ ้น และลดทอน
ประสิทธิภาพการใช้ ป๋ ยไนโตรเจน
ุ
8.4 สรุ ปการพัฒนางานวิจัยการใช้ นาํ ้ อย่ างประหยัดเพื่อปลูกข้ าวนาปรังในนาดินเหนียวภาคกลาง
และคําแนะนํา
จากการค้ นคว้ าวิจยั การจัดการนํ ้าอย่างประหยัด เพื่อศึกษาองค์ประกอบของเทคโนโลยีด้านต่าง
และจัดรวมกันเข้ าเป็ นเทคโนโลยีการจัดการนํ ้าอย่างประหยัดที่เหมาะสมสําหรับแนะนําเกษตรกรบางพื ้นที่
ที่มีปัญหาขาดแคลนนํ ้าทํานาปรัง
หรื อมีความประสงค์สงวนทรัพยากรนํ ้าไว้ ใช้ ในกิจกรรมอื่นๆในไร่นา
ผลการวิจยั การจัดการนํ ้าอย่างประหยัดที่ดําเนินการในพื ้นที่วิจยั ของศูนย์วิจยั ข้ าวสุพรรณบุรี ที่อยูใ่ นเขต
ชลประทานสมบูรณ์ มีเนื ้อดินเป็ นดินเหนียว ระดับความอุดมสมบูรณ์ของดินปานกลาง ความสูงของระดับ
นํ ้าใต้ ดนิ ระหว่าง 0.6-1.0 เมตร พื ้นที่ราบเรี ยบสมํ่าเสมอความลาดเท 0.5-1.5 เปอร์ เซ็นต์ ควบคุมนํ ้าได้ ดี
ผลการทดลองที่ดําเนินการต่อเนื่องกัน 3 ฤดูกาล (พ.ศ.2544-2546)มีผลการทดลองที่สามารถสรุปเป็ น
คําแนะนําได้ ดงั นี ้ (ภาพที่ 11 และ 12)
 ด้ านการจัดการนํา้ และประสิทธิภาพการใช้ นํา้
การจัดการนํ ้าอย่างประหยัดทัง้ 2 วิธีการ คือ การให้ นํ ้าสลับนํ ้าขังสลับกับนํ ้าแห้ ง หรื อให้ นํ ้าแบบ
ดินอิ่มตัวไปด้ วยนํ ้า มีผลการทดลองที่เด่นชัดว่าสามารถลดปริ มาณการใช้ นํ ้าในการปลูกข้ าวนาปรังลงได้
14.89 เปอร์ เซ็นต์ (ETP = 982.97 ลูกบาศก์เมตร/ไร่/ฤดู) สําหรับการให้ นํ ้าสลับนํ ้าขังกับนํ ้าแห้ ง และ 47.94
เปอร์ เซ็นต์ (ETP = 601.33 ลูกบาศก์เมตร/ไร่/ฤดู) สําหรับการให้ นํ ้าแบบดินอิ่มตัวไปด้ วยนํ ้า เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับการขังนํ ้าต่อเนื่องตลอดฤดูปลูก (ETP = 1,155 ลูกบาศก์เมตร/ไร่/ฤดู) การจัดการนํ ้าแบบ
ดินอิ่มตัวไปด้ วยนํ ้า
เป็ นวิธีการจัดการนํ ้าที่เหมาะสมในการนําไปใช้ เป็ นแนวทางการจัดการนํ ้าอย่าง
ประหยัดในสภาพนาดินเหนียวภาคกลาง
และใช้ นํ ้าน้ อยกว่าการจัดการนํ ้าแบบสลับนํ ้าขังกับนํ ้าแห้ ง
ขณะเดียวกัน พันธุ์ข้าวมีประสิทธิภาพการใช้ นํ ้าสูงกว่าการจัดการนํ ้าแบบขังตลอดโดยสามารถใช้ นํ ้า 1
หน่วยปริมาตรไปเป็ นนํ ้าหนักแห้ งสูงกว่าการจัดการนํ ้าแบบอื่นๆ
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อายุ (วันหลังหว่าน)

0

10

20

30

40

50
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ฉีดพ่นสารเคมีควบคุมวัชพืช
Pandimethaleme อัตรา
240 g.ai/rai

หว่านเมล็ดบนดินแห้ ง
(หว่านข้ าวแห้ ง 20 กก./ไร่)

ภาพที่ 10

ใส่ปยครั
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ใส่ป๋ ยครั
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อัตรา 13 กก./ไร่
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สูตร 46-0-0
อัตรา 13 กก./ไร่

ออกดอก

แผนภูมิคําแนะนําการใช้ ปัจจัยการผลิต และการจัดการนํ ้าอย่างประหยัดแบบ
สลับนํ ้าขังกับนํ ้าแห้ ง

สุกแก่
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แผนภูมิคําแนะนําการใช้ ปัจจัยการผลิต และการจัดการนํ ้าอย่างประหยัดแบบ
ดินอิ่มตัวไปด้ วยนํ ้า

สุกแก่
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 ด้ านพันธุ์ และ การใช้ พันธุ์
พันธุ์ข้าวพันธุ์รับรองที่เกษตรกรนิยมใช้ ปลูกในนาชลประทานเวลานี ้ สามารถนําไปใช้ ปลูกในระบบ
การจัดการนํ ้าอย่างประหยัดได้ ทกุ พันธุ์ รวมทังสายพั
้
นธุ์ข้าวที่ได้ รับการปรับปรุงพันธุ์ใหม่ ยกเว้ น พันธุ์
สุพรรณบุรี 2, ข้ าวเจ้ าหอมสุพรรณบุรี และข้ าวเจ้ าหอมคลองหลวง 1 ที่มีศกั ยภาพในการให้ ผลผลิตตํ่าใน
สภาพการจัดการนํ ้าดังกล่าว แต่โดยภาพรวมในสภาพการจัดการนํ ้าอย่างประหยัด พันธุ์ข้าวทุกพันธุ์จะให้
ผลผลิตเฉลี่ยลดลงประมาณ 8-12 เปอร์ เซ็นต์ เมื่อเปรี ยบเทียบกับการจัดการนํ ้าแบบขังต่อเนื่องตลอดฤดู
ปลูก ในสภาพที่มีการเตรี ยมดินแห้ งและจัดการนํ ้าอย่างประหยัด วิธีการปลูกก็สามารถใช้ ได้ ทงหว่
ั ้ านข้ าว
งอกและหว่านข้ าวแห้ ง
แต่การหว่านข้ าวงอกจะทําให้ มีอตั ราการเจริญเติบโตในระยะแรกได้ เร็วและ
สมํ่าเสมอกว่าการหว่านข้ าวแห้ ง และทําให้ สามารถเก็บเกี่ยวได้ เร็วขึ ้นประมาณ 3-5 วัน เนื่องจากผ่านการ
งอกมาแล้ ว 2-3 วันก่อนที่จะหว่านลงแปลง แต่การหว่านข้ าวงอกไม่มีอิทธิพลต่อจํานวนวัชพืชที่ตรวจนับได้
ในแปลง
 ด้ านการจัดการปุ๋ยเคมี
ที่ระดับการใส่ป๋ ยไนโตรเจนในอั
ุ
ตราและระยะเวลาเดียวกัน
การจัดการนํ ้าในฤดูนาปรังอย่าง
ประหยัดให้ ผลผลิตข้ าวเฉลีย่ ลดลง 31.36 เปอร์ เซ็นต์ สําหรับการจัดการนํ ้าแบบสลับนํ ้าขังกับนํ ้าแห้ ง และ
ลดลง21.53 เปอร์ เซ็นต์สําหรับการจัดการนํ ้าแบบดินอิ่มตัวไปด้ วยนํ ้า เมื่อเปรี ยบเทียบกับการจัดการนํ ้า
แบบขังต่อเนื่อง ที่มีปัญหาการสูญหายของปุ๋ยไนโตรเจนและการระบาดของวัชพืชน้ อยกว่าการจัดการนํ ้า
อย่างประหยัดไม่วา่ จะเป็ นวิธีการใด อัตราปุ๋ยไนโตรเจนที่เหมาะสมอยูร่ ะหว่าง 12-18 กิโลกรัม(N)/ไร่ โดย
แบ่งใส่ 3 ครัง้ ในระยะ 20วัน 45 วัน และ 55-60 วันหลังข้ าวงอกให้ ผลดีที่สดุ
 ด้ านการจัดการวัชพืช
การจัดการวัชพืชด้ วยวิธีการเขตกรรม เช่น การใช้ เมล็ดพันธุ์อตั ราสูง หรื อใช้ แรงงานถอนทิ ้ง ไม่
สามารถนํามาใช้ ในการผลิตข้ าวนาปรังที่มีการจัดการนํ ้าอย่างประหยัด รวมทังวิ
้ ธีการปลูกข้ าวแบบหว่าน
ข้ าวแห้ งหรื อหว่านข้ าวงอกก็ไม่มีอิทธิพลต่อจํานวนวัชพืชที่ตรวจนับในแปลงในระยะข้ าวแตกกอ การใช้
สารเคมี pendimethalene อัตรา 240 กรัมสารออกฤทธิ์/ไร่ ในระยะก่อนการให้ นํ ้าครัง้ แรกเพื่อบังคับให้
เมล็ดงอก หรื อใช้ สารเคมี butachlor อัตรา 160 กรัมสารออกฤทธิ์/ไร่ ในระยะ 5 วันหลังหว่านข้ าว เป็ น
วิธีการที่ให้ ผลดีในการควบคุมวัชพืชในนาที่มีการจัดการนํ ้าอย่างประหยัด ซึง่ มีปัญหาวัชพืชประเภทกก และ
ใบกว้ างเป็ นส่วนใหญ่ มีใบแคบเป็ นส่วนน้ อย อย่างไรก็ดี หากในช่วงหลังหว่านข้ าวแล้ วประมาณ 20 วัน ถ้ า
พบว่ามีวชั พืชขึ ้นรบกวนในแปลง ใช้ สารเคมี 2,4-D+propanil อัตรา 320 กรัมสารออกฤทธิ์/ไร่ ในระยะ 20
วันหลังหว่านข้ าว ฉีดพ่นกําจัดวัชพืชที่ขึ ้นภายหลัง แต่ต้องระมัดระวังพิษจากสารเคมีที่อาจมีผลกระทบต่อ
ต้ นข้ าว ส่วนวิธีการถอนวัชพืชทิ ้งในระยะ 30 วันหลังข้ าวงอกแม้ วา่ จะเป็ นวิธีการที่ดี แต่ไม่สอดคล้ องกับ
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรที่มีปัญหาด้ านแรงงานและต้ นทุนการผลิตสูงดังเช่นปั จจุบนั
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 ด้ านผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อม
ในสภาพดินนาปกติ การจัดการนํ ้าอย่างประหยัดทัง้ 2 สภาพ ไม่วา่ จะปลูกข้ าวโดยวิธีใด มีอตั รา
การปล่อยออกของก๊ าซมีเทนน้ อยกว่าการจัดการนํ ้าแบบขังตลอดฤดูปลูกและปลูกข้ าวด้ วยวิธีเดียวกัน โดย
สามารถลดการปล่อยออกของก๊ าซมีเทนได้ 70.15 เปอร์ เซ็นต์ สําหรับการจัดการนํ ้าแบบให้ นํ ้าสลับนํ ้าขัง
กับนํ ้าแห้ ง และลดลง 74.47 เปอร์ เซ็นต์ สําหรับการจัดการนํ ้าแบบดินอิ่มตัวไปด้ วยนํ ้า เมื่อเปรี ยบเทียบกับ
การจัดการนํ ้าแบบขังต่อเนื่อง และให้ ผลเป็ นไปในลักษณะเดียวกันในสภาพดินนากรดจัด การจัดการนํ ้า
อย่างประหยัดสามารถลดการปล่อยออกของก๊ าซมีเทนได้ 76.50 เปอร์ เซ็นต์ สําหรับการจัดการนํ ้าแบบให้
นํ ้าสลับนํ ้าขังกับนํ ้าแห้ ง และลดลง 76.54 เปอร์ เซ็นต์ สําหรับการจัดการนํ ้าแบบดินอิ่มตัวไปด้ วยนํ ้า แต่ใน
สภาพการจัดการนํ ้าแบบขังต่อเนื่อง ในสภาพดินนากรดจัดมีการปล่อยออกของก๊ าซมีเทนมากกว่าดินนา
ปกติ
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