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บทคัดยอ
น้ำเปนหนึ่งในปจจัยสำคัญในการเพาะปลูกขาว แมวาเกษตรกรในพื้นที่ชลประทานสามารถ

เพาะปลูกขาวนอกฤดูฝนไดโดยอาศัยน้ำชลประทานเปนหลัก อยางไรก็ตามปริมาณน้ำยังคงไม
เพยีงพอสำหรบัการเพาะปลกูในพืน้ทีช่ลประทานทัง้หมด การแกปญหาดวยการสรางเขือ่นขนาดใหญเพิม่ขึน้
เปนแนวทางทีท่ำไดยาก ดงันัน้การปรบัปรงุประสทิธภิาพการใหน้ำชลประทานเพือ่ลดการใชน้ำในการผลติขาว
จึงมีความจำเปน การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประยุกตใชวิธีการใหน้ำชลประทานสมัยใหม (ระบบ
สเปรยรวมกับเครื่องมือตรวจวัดสภาพภูมิอากาศ เครื่องมือวัดความช้ืนในดิน และระบบอินเตอรเน็ต
ของสรรพสิง่) ในการปลกูขาว เพือ่เพิม่ผลตอบแทน และเพิม่ประสทิธภิาพการใชน้ำชลประทานในระดบั
แปลงนา โดยทดลองปลกูขาวพนัธปุทมุธาน ี 1 เพือ่เปรยีบเทยีบผลผลติและผลตอบแทน ของการปลกู
ขาวดวยการใหน้ำชลประทานสมยัใหม กบัการปลกูโดยวธิใีหน้ำแบบทวมขงั และแบบเปยกสลบัแหง พบวา
ปริมาณการใชน้ำของขาว โดยการใหน้ำชลประทานสมัยใหมมีคานอยกวาวิธีการใหน้ำแบบดั้งเดิม
และแบบเปยกสลบัแหง ผลผลติทีไ่ดโดยการใหน้ำชลประทานสมยัใหม มคีาสงูกวาการใหน้ำแบบดัง้เดมิ
และแบบเปยกสลับแหง

คำสำคญั: ระบบชลประทานสมยัใหม, อนิเตอรเนต็ของสรรพสิง่, ขาว
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Abstract
Water is one of the importance factors for rice production. Although the farmer in

irrigated area can use irrigation for rice production, the amount of water is not enough for all
irrigated land. Problem-solving by dam construction to contain more water for agriculture is
hard. Therefore, the increase of irrigation efficiency to reduce water use in rice production is
necessary. This study aim to apply the modern irrigation (spray together with weather station,
soil moisture sensor and internet of things; IoT) in rice production to increase the return of an
investment and irrigation efficiency in the rice field. In this experiment, yield and the return of
an investment of rice cultivar 'Pathum Thani 1' which were grown with modern irrigation, basin
irrigation and wet and dry irrigation were compared. The result showed that yield of rice which
were grown with modern irrigation was higher than that of basin and wet and dry irrigation.

Keywords: Modern Irrigation, Internet of Things, Rice

บทนำ
น้ำเปนปจจัยการเจริญเติบโตของพืชที่มีความสำคัญยิ่งปจจัยหนึ่ง ตั้งแตการงอกของเมล็ด

(Seed Germination) จนถึงการเจริญเติบโต (Growth and Development) ของพืชทั้งระยะการ
เจริญเติบโตทางดานลำตน (Vegetative Stage) และระยะการเจริญเติบโตทางดานการสืบพันธุ
(Reproductive Stage) ซึง่เกีย่วของโดยตรงกบัปรมิาณผลผลติของพชืหลายชนดิโดยเฉพาะอยางยิง่พชื
ในกลมุธญัพชื (Musick et al., 1994; Taiz and Zeiger, 2006; Campbell et al., 2008; Hopkins and
Huner, 2009) อยางไรกต็ามการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศในยคุปจจบุนัสงผลใหปญหาการกระจาย
ตัวไมสม่ำเสมอของฝนเพิ่มมากขึ้น ทำใหปญหาความแหงแลงซึ่งเปนสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสม
ตอการเจรญิเตบิโตของพชื (Environmental Stress) ทวคีวามรนุแรงมากยิง่ขึน้ (Farooq et al., 2009;
Mihara and Singh, 2010, Mastrangelo et al., 2012; Zhao et al., 2017)

ในประเทศไทยพบวาพืน้ทีก่วา 70% ของพืน้ทีแ่หงแลงซ้ำซาก กระจายตวัอยใูนเขตภาคตะวนัออก
เฉยีงเหนอืซึง่เปนแหลงเพาะปลกูขาวทีส่ำคญั นอกจากนี ้ปจจบุนัพบปญหาความไมเพยีงพอของปรมิาณ
น้ำชลประทานในเขตพืน้ทีช่ลประทาน โดยเฉพาะพืน้ทีก่ารเกษตรในเขตภาคกลางในชวงฤดแูลง โดยเฉพาะ
ในปทีม่ปีรมิาณน้ำฝนนอยกวาเกณฑเฉลีย่ (ปแลง) ซึง่การใหน้ำชลประทานในนาขาวโดยทัว่ไปนัน้นยิม
ใหน้ำทวมขงัในแปลงนา เนือ่งจากเปนวธิทีีส่ะดวกและสามารถปองกนัการเจรญิเตบิโตของวชัพชืไดหลายชนดิ
อยางไรกต็ามการใหน้ำแบบทวมขงั (Basin Irrigation) เปนวธิกีารใหน้ำชลประทานทีม่ปีระสทิธภิาพต่ำ
ดังนั้นการปรับปรุงประสิทธิภาพการใหน้ำชลประทานเพื่อลดการใชน้ำในการผลิตขาวจึงเปนสิ่งที่จำเปน
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การวจิยันีม้วีตัถปุระสงคเพือ่ประยกุตใชวธิกีารใหน้ำชลประทานสมยัใหม (Modern Irrigation)
โดยทดลองปลกูขาวพนัธปุทมุธาน ี1 เพือ่เปรยีบเทยีบผลผลติและผลตอบแทน ของการปลกูขาวดวยการ
ใหน้ำชลประทานสมยัใหม (ใหน้ำชลประทานระดบัแปลงนาโดยระบบทอและตดิต้ังหวัชลประทานแบบ
ฉีดฝอย) รวมกับวิธีการทำเกษตรแบบแมนยำเพื่อวัดปริมาณความตองการใชน้ำของขาวที่แทจริง ผาน
เครือ่งมอืวดัความช้ืนในดนิ อณุหภมู ิความช้ืน ความเขมแสง กระแสลม และปรมิาณน้ำฝน พรอมทัง้
สัง่การใหน้ำแบบอตัโนมตัผิานระบบอนิเตอรเนต็ของสรรพสิง่ (Internet of Things, IoT) กบัการปลกู
โดยวธิใีหน้ำแบบทวมขงัและแบบเปยกสลบัแหง (Wet and Dry Irrigation) เพือ่พฒันาระบบใหน้ำขาว
ทีใ่ชน้ำนอยและมปีระสทิธภิาพ ภายใตตนทนุทรพัยากรน้ำทีม่อียางจำกดั

2. อปุกรณและวธิกีาร
2.1 การเพาะกลาและการยายปลูก
เพาะเมล็ดขาวพันธุพันธุขาวปทุมธานี 1 โดยนำเมล็ดขาวใสกระสอบที่น้ำสามารถผานไดดี

แชในน้ำสะอาดเปนเวลา 24 ชัว่โมง จากนัน้บมขาวโดยนำขาวขึน้จากน้ำแลวทิง้ใหสะเดด็เปนเวลา 1 คนื
(สังเกตรากแรกกำเนิดสีขาวยาวประมาณ 1 มิลลิเมตร) เพาะเมล็ดบนขี้เถาแกลบในถาดเพาะกลา
เมือ่ตนกลาอาย ุ20 วนั ถอนตนกลา ยายปลกู (ปกดำ) 5 ตนตอหลมุตามระยะปลกูที ่25 เซนตเิมตร

2.2 การวางแผนการทดลองและการเตรยีมแปลง
ศึกษาผลของการใหน้ำวิธีตางๆ ตอการเจริญเติบโตของตนกลา ผลผลิต และผลตอบแทนของ

ขาวพนัธปุทมุธาน ี1 ในฤดนูาปรงั (มกราคม - พฤษภาคม) เขตพืน้ทีช่ลประทานโครงการสงน้ำและบำรงุ
รกัษาแมลาว โดยคาวิเคราะหดนิในพืน้ทีแ่ปลงทดลองมคีา pH 4.55, EC 1293 ?S/cm, organic matter
(OM) 2.62%, organic carbon (OC) 1.52%, available phosphorus 16.08 ppm และ available
nitrogen 56.84 ppm ทำการวางแผนการทดลองแบบสมุตลอด (Completely Randomized Design;
CRD) มสีิง่ทดลอง (treatments) คอืวธิกีารใหน้ำแบบตางๆ ไดแก วธิใีหน้ำแบบชลประทานสมยัใหม วธิี
ใหน้ำแบบเปยกสลบัแหง และวธิใีหน้ำแบบทวมขงั สิง่ทดลองละ 3 ซ้ำ (Replications) ซ้ำละ 1 แปลง
ทดลองขนาด 5 x 5 เมตร วดัความสงู (Plant Height) ดชันพีืน้ทีผ่วิใบ (leaf area index: LAI) ดวยเครือ่ง
Plant Canopy Analyzer (Li-Cor model LAI-2200) ทีร่ะยะแตกกอ และปรมิาณผลผลติ (yield)

2.2.1 วธิใีหน้ำแบบชลประทานสมยัใหม เปนวธิกีารทำเกษตรแบบแมนยำเพือ่วัดปรมิาณ
ความตองการใชน้ำของขาวท่ีแทจรงิ ผานเครือ่งมอืวดัความชืน้ในดนิ อณุหภมู ิความช้ืน ความเขมแสง
กระแสลม และปรมิาณน้ำฝน พรอมท้ังควบคมุสภาพแวดลอม (อณุหภมู ิความชืน้) เพือ่ใหขาวเปดปากใบ
และสัง่เคราะหแสงมากทีส่ดุดวยระบบอนิเตอรเนต็ของสรรพสิง่ (Internet of Things, IoT) ซึง่พฒันา
โดย ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร กำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
(ภาพที ่1 ระบบอนิเตอรเนต็ของสรรพสิง่ (Internet of Things, IoT)
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2.2.2 วธิใีหน้ำแบบเปยกสลบัแหง เปนการใหน้ำทีม่กีารปลอยใหขาวขาดน้ำในชวงเวลา
ที่เหมาะสม เพื่อกระตุนใหรากและลำตนขาวแข็งแรง โดยขังน้ำในแปลงนาเชนเดียวกับการใหน้ำแบบ
ทวมขงั แตมกีารแกลงขาว (ปลอยใหขาวขาดน้ำ) 2 ครัง้ คอื ครัง้ที ่1 ในระยะแตกกอ (ขาวอาย ุ30 วนั)
เปนเวลา 15 วนั คร้ังที ่2 เมือ่ขาวแตกกอสงูสดุ (ขาวอาย ุ60 วนั) เปนเวลา 15 แสดงดงัภาพที ่2
(Available : https://www.facebook.com/weekendfarmernetworks)

ภาพที ่1 ระบบอนิเตอรเนต็ของสรรพสิง่ (Internet of Things, IoT) (a) สถานตีรวจวดัสภาพอากาศ,
(b) การปรับสภาพอากาศใหเหมาะสมกับการสังเคราะหแสงและการเปดปากใบ,

(c) แอปพลเิคชัน่แสดงผลการตรวจวดั

(a) (b)

(c)
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2.2.3 วธิใีหน้ำแบบทวมขงั เปนการใหน้ำขาวโดยขงัน้ำในแปลงนาทีร่ะดบัความลกึ 10 เซนตเิมตร
ตลอดฤดปูลกู (ตัง้แตระยะปกดำจนถงึระยะ 10 วนักอนการเกบ็เกีย่ว)

ภาพที ่ 2 การปลกูขาวแบบเปยกสลบัแหง

(a)

ภาพที ่3 (a) วธิใีหน้ำแบบชลประทานสมยัใหม, (b) วธิใีหน้ำแบบเปยกสลบัแหง,
(c) วธิใีหน้ำแบบทวมขงั

(b) (c)
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2.3 การดแูลรกัษา
ใสปยุ สตูร 16-20-0 ในอตัรา 5 กโิลกรมั/ไร หลงัปลกูเปนเวลา 10 วนั จากนัน้ใสปยุ

สตูร 46-0-0 ในอตัรา 5 กโิลกรมั/ไร ในระยะขาวแตกกอ (หลงัปลกู 30 วนั) และใสปยุสตูร 46-0-0
อตัรา 5 กโิลกรมั/ไร เมือ่ขาวอาย ุ60 วนั หลงัจากนัน้ ใสปยุอนิทรยี (มลูคางคาว) อตัรา 64 กโิลกรมั
ตอไร เมือ่ขาวอายไุด 70 วนั ทกุสปัดาหตดิตอกนั 3 สปัดาห

2.4 การบนัทกึผลการทดลอง
บนัทกึขอมลูผลผลติทีร่ะดบัความชืน้ 15%
2.5 การวเิคราะหผลทางสถติิ
วเิคราะหความแปรปรวนทางสถติติามแผนทดลองแบบสมุตลอด (Completely Randomized

Design; CRD) เปรยีบเทยีบความแตกตางของคาเฉลีย่ ดวยโปรแกรม statistical package for the
social science (SPSS) version 22

ผลและวจิารณผลการทดลอง
จากผลการศกึษาการใหน้ำดวยวธิตีางๆ ตอการเจรญิเตบิโตของตนกลาขาวพนัธปุทมุธาน ี1 พบวา

ตนกลาขาวท่ีไดรบัน้ำดวยวธิใีหน้ำแบบชลประทานสมยัใหมมคีวามสงูมากทีส่ดุ และสงูกวาตนกลาขาวที่
ใหน้ำดวยวธิอีืน่ๆ อยางมนียัสำคญัทางสถติ ิโดยตนกลาขาวทีใ่หน้ำแบบชลประทานสมยัใหม แบบเปยก
สลบัแหง และแบบทวมขงั มคีาความสงูเทากบั 473.29 408.89 และ 381.86 กโิลกรมั/ไร ตามลำดบั
ทัง้นีเ้กดิขึน้เนือ่งจากรอบฤดปูลกูทีล่าชาทำใหขาวออกดอกในชวงกระทบรอน ทำใหดอกขาวบางสวนเปน
หมันเนื่องจากสภาวะเครียดเนื่องจากอุณหภูมิสูง อยางไรก็ตาม จากผลการทดลองพบวาการใหน้ำ
แบบชลประทานสมัยใหมสามารถบรรเทาผลที่เกิดขึ้นเนื่องจากสภาวะเครียดเนื่องจากอุณหภูมิสูงได
โดยผลผลติขาวท่ีใหน้ำแบบชลประทานสมยัใหมมคีาสงูทีส่ดุ และสงูกวาผลผลติของขาวท่ีใหน้ำแบบทวม
ขังและแบบเปยกสลับแหงอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ นอกจากนี้ผลที่ไดยังสอดคลองกับผลการศึกษา
ประสทิธภิาพการใชน้ำและความคมุคาทางเศรษฐกจิในการปลกูขาวของ Kahlown, M., A., A. Raoof,
M. Zubair and W. D. Kemper. 2007) ทีร่ายงานวา ขาวทีใ่หน้ำระบบทอและตดิตัง้หวัชลประทานแบบ
ฉดีฝอย (Sprinkler) ใหผลผลติสงูกวาการใหน้ำแบบทวมขงั 18% อยางไรกต็ามปรมิาณน้ำทีใ่ชในระบบ
ชลประทานสมัยใหมนั้นต่ำกวาการใหน้ำระบบอื่นๆ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งมีคาต่ำกวาการใหน้ำ
แบบทวมขงั 23% และมคีาต่ำกวาการใหน้ำแบบเปยกสลบัแหง 9% โดยปรมิาณน้ำทีใ่ชในการใหขาว
แบบชลประทานสมยัใหม แบบเปยกสลบัแหง และแบบทวมขงั มคีาเทากบั 1028 1127 และ 1337
ลกูบาศกเมตร/ไร ตามลำดบั (ภาพที ่ 4) และเมือ่นำคาปรมิาณผลผลติทีไ่ดมาเปรยีบเทยีบอตัราสวนตอ
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ปรมิาณการใชน้ำแบบตางๆ พบวาการใหน้ำ 1 ลกูบาศกเมตร (ลบ.ม.) ในระบบการใหน้ำแบบชลประทาน
สมยัใหมใหผลผลติสงูสดุ โดยอตัราสวนระหวางปรมิาณผลผลติทีไ่ดตอปรมิาณการใชน้ำจากการใหน้ำแบบ
ชลประทานสมยัใหม แบบเปยกสลบัแหง และแบบทวมขงั มคีาเทากบั 0.46 0.36 และ 0.24 กก./ลบ.ม.
ตามลำดบั  ทัง้นีก้ารทีผ่ลผลติของขาวท่ีใหน้ำแบบชลประทานสมยัใหมมคีาสงูกวาการใหน้ำแบบทวมขงั
และแบบเปยกสลับแหงนั้น อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการใหน้ำแบบชลประทานสมัยใหมมีผลทำใหอุณหภูมิ
อากาศ และคาแรงดงึระเหยน้ำ (Vapor Pressure Deficit; VPD) บรเิวณทรงพมุมคีาลดลง โดยจากรายงาน
ของ [6] พบวาอุณหภูมิอากาศและคาแรงดึงระเหยน้ำในแปลงขาวสาลีที่ใหน้ำดวยระบบพนฝอย
(Sprinkler) มคีาต่ำกวาแปลงทีใ่หน้ำทางผวิดนิ (Surface Irrigation) อยางมนียัสำคญัทางสถติ ิซึง่จาก
การศกึษาของ [10] พบวาอณุหภมูอิากาศและคาแรงดงึระเหยน้ำมผีลตอปรมิาณผลผลติของขาวสาลพีนัธุ
Taifun โดยอณุหภมูแิละคาแรงดงึระเหยน้ำสงูขึน้มผีลทำใหผลผลติลดลง

        สิง่ทดลอง ผลผลติ (กก./ไร)

การใหน้ำชลประทานสมัยใหม 473.29 a

การใหน้ำแบบเปยกสลับแหง 408.89 b

การใหน้ำแบบทวมขัง 381.86 b

F-test *

CV 6.889

ตารางที ่1 ผลใหน้ำแบบชลประทานสมยัใหม แบบเปยกสลบัแหง และแบบทวมขงั ตอการเจรญิเตบิโต
ของตนกลา คาดชันพีืน้ทีผ่วิใบ และปรมิาณผลผลติ

* แตกตางอยางมนียัสำคญัทางสถติทิีร่ะดบัความเชือ่มัน่ 95%
1/ ทีเ่หมอืนกนั ไมมคีวามแตกตางกนัทางสถติเิมือ่เปรยีบเทยีบคาเฉลีย่โดยวธิ ีDMRT

ทีร่ะดับความเชือ่มัน่ 95%
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รปูที ่4 แสดงผลผลติตอปรมิาณการใชน้ำ (กก./ลบ.ม.) และ ปรมิาณน้ำทีใ่ช (ลบ.ม./ไร)
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