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Abstract
The study of the optimum irrigation time for riceberry cultivation was conduct to guide efficient water
management for economic use of water. By planning a complete randomized design of 4 treatments, 10
repetitions as follows: 1STexperiment: control (the recommended water application), 2nd experiment: water
added every 3 days, 3rd experiment: water added every 5 days and 4th experiment: water added every 7 days.
It was found the height, number of plants per hill, number of panicle hill, number of filled grain panicle,
weight of filled grain panicle and weight of total filled grain were no statistically different. But it was likely that
adding water every 3 days was the highest. As for adding water every 7 days, the number of plants per hill,
number of panicle hill, number of filled grain panicle, weight of filled grain panicle and weight of total filled
grain was the highest.
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บทคัดย่อ
การศึกษาระยะเวลาในการให้น้าที่เหมาะสมส้าหรับการปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการน้าในการปลูก
ข้าวไรซ์เบอรี่อย่างมีประสิทธิภาพและการใช้น้าอย่างประหยัด โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ จ้านวน 4 ต้ารับการทดลอง
10 ซ้า ดังนี ต้ารับการทดลองที่ 1 ต้ารับการควบคุม (ตามค้าแนะน้า) ต้ารับการทดลองที่ 2 เติมน้าทุกๆ 3 วัน ต้ารับการทดลองที่
3 เติมน้าทุกๆ 5 วัน และต้ารับการทดลองที่ 4 เติมน้าทุกๆ 7 วัน พบว่าความสูง จ้านวนต้นต่อกอ จ้านวนรวงต่อกอ จ้านวนเมล็ดดี
ต่อรวง น้าหนักเมล็ดดีต่อรวง และน้าหนักเมล็ดดีทังหมดในทุกต้า รับการทดลองไม่แตกต่างทางสิิติ แต่มีแนวโน้มว่าการเติมน้า
ทุกๆ 3 วันมีความสูงมากที่สุด ส่วนการเติมน้าทุกๆ 7 วันให้จ้านวนต้นต่อกอ จ้านวนรวงต่อกอ จ้านวนเมล็ดดีต่อรวง น้าหนักเมล็ด
ดีต่อรวง และน้าหนักเมล็ดดีทังหมดสูงที่สุด
ค้าส้าคัญ: ระยะเวลาการให้นา้ การใช้น้าอย่างประหยัด ข้าวไรซ์เบอรี่ ผลผลิตของข้าวไรซ์เบอรี่
ค้าน้า
ข้าวไรซ์เบอรี่ อุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหารสูง มีคุณสมบัติต่อต้านอนุมูลอิสระได้ดี อุดมไปด้วยโฟเลจในปริมาณสูง
นอกจากนันยังอุดมไปด้วยสารอาหารอื่นๆ ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากมายหลายชนิด ได้แก่ เบต้าแคโรทีน , แกมมาโอไรซานอล,
วิตามินอี, วิตามินบี 1, ลูทีน, แทนนิน, สังกะสี, โอเมก้า 3, ธาตุเหล็ก, โพลีฟีนอล และเส้นใย เป็นต้น ซึ่งสารอาหารเหล่านีมีส่วน
ช่วยในการ บ้ารุงร่างกาย บ้ารุงสายตา บ้ารุงระบบประสาท ลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็ง ช่วยป้องกันโรคต่างๆ ได้อย่างมากมาย
(https://www.hongthongrice.com/life/ข้า วเพื่อ สุข ภาพ/riceberry-01/) อย่ างไรก็ต ามจากสภาพปัญ หาการเปลี่ย นแปลง
สภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะภัยแล้งติดต่อกันยาวนาน และคาดการณ์กันว่าจะเกิดขึนอีกเรื่อย ๆ ส่งผลให้ปริมาณน้าเพื่อการเกษตร
เกิดการขาดแคลนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะนาข้าวที่ต้องใช้ปริมาณน้าในการเพาะปลูกสูง มีค่าเฉลี่ยการใช้น้าไม่น้อยกว่า 700 –
1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ต่อฤดูปลูก (Bhuiyan, 1992) เช่นเดียวกับการปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ที่ต้องการใช้ปริ มาณน้าสูง ตังแต่การ
เตรียมพืนที่ปลูกไปจนิึงก่อนการเก็บเกี่ยวข้าว ดังนันการศึกษาวิธีการจัดการน้าที่เหมาะสมส้าหรับการปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ จึงมีผล
ท้าให้เกษตรกรสามาริใช้น้าในการผลิตข้าวไรซ์เบอรี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท้าให้เกิดการใช้น้าอย่างประหยัด ช่วยลดต้นทุน
ทางด้านการผลิต โดยไม่มีผลต่อปริมาณผลผลิตของข้างไรซ์เบอรี่
1
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อุปกรณ์และวิธีการ
1. การศึกษานีใช้ิังปลูกเป็นแบบจ้าลองของการปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (CRD) มีจ้านวน 4
ต้ารับการทดลอง 10 ซ้า ดังนี ต้ารับการทดลองที่ 1 ต้ารับการควบคุม (ตามค้าแนะน้าของเกษตรกร) เป็นวิธีการท้านา โดยการเติม
น้าให้มีระดับน้าสูงจากผิวหน้าไม่เกิน 15 เซนติเมตรและปล่อยจนน้าแห้ง จึงเติมน้าให้ได้ระดับผิวหน้าไม่เกิน 15 เซนติเมตร สลับไป
มาจนิึงระยะเก็บเกี่ยว ต้ารับการทดลองที่ 2 เติมน้าทุกๆ 3 วัน ต้ารับการทดลองที่ 3 เติมน้าทุกๆ 5 วัน และต้ารับการทดลองที่ 4
เติมน้าทุกๆ 7 วัน ดินที่ใช้ในการศึกษาเป็นดินที่มีเนือดินเหนียวปนทราย (ชุดดินชัยบาดาล)
2. น้าิังปลูกขนาด 10 ลิตร มาใส่ดินให้เหลือพืนที่ระหว่างขอบบนิังกับดินห่างกันประมาณ 20 เซนติเมตร เก็บข้อมูลดินก่อน
ปลูก เติมน้าใส่ิังจนดินอิ่มตัวด้วยน้า ทิงไว้ประมาณ 1 วัน น้าเมล็ดข้าวไรซ์เบอรี่มาหยอดลงในิังปลูกที่เตรียมไว้ประมาณ 4-5
เมล็ด เมื่อกล้าข้าวงอกได้ประมาณ 7 วัน ท้าการย้ายกล้าให้เหลือ 1 ต้นต่อิังปลูก
3. เริ่มใส่น้าตามระยะเวลาที่แต่ละต้ารับการทดลองก้าหนด โดยให้มีระดับน้าสูงจากผิวหน้าไม่เกิน 15 เซนติเมตร พร้อมกับ
ใส่ปุ๋ยตามค้าแนะน้า (ปุ๋ยหมักจากขีวัวนมอัตรา 600 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับ ปุ๋ยสูตร 16-20-0 อัตรา 35 กิโลกรัมต่อไร่ หลังปลูก 20
วัน และปุ๋ยสูตร 46-0-0 อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่หลังปลูก 60 วัน
4. เก็บข้อมูลการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวไรซ์เบอรี่ เพื่อน้าไปวิเคราะห์ผลการศึกษา
ผลการทดลอง
จากการศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวไรซ์เบอรี่ที่ได้รับระยะเวลาการให้น้าที่แตกต่างกัน 4 วิธีพบว่า
ความสูง จ้านวนต้นต่อกอ จ้านวนรวงต่อกอ จ้านวนเมล็ดดีต่อรวง น้าหนักเมล็ดดีต่อรวง และน้าหนักเมล็ดดีทังหมด ไม่มีความ
แตกต่างกันทางสิิติ โดยต้นข้าวไรซ์เบอรี่ที่ได้รับการให้น้าทุกๆ 3 วันให้ความสูงมากที่สุด แต่ให้จ้านวนต้นต่อกอน้อยที่สุด ส่วน
การให้น้าข้าวไรซ์เบอรี่ทุกๆ 7 วันให้จ้านวนต้นต่อกอมากที่สุด (Figure 1 และ 2 ตามล้าดับ)
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Figure 1 Height of riceberry under different water irrigation time.
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Figure 2 Number of plants per hill under different water irrigation time.
การศึกษาผลผลิตของข้าวไรซ์เบอรี่ที่ได้รับระยะเวลาการให้น้าที่แตกต่างกัน 4 วิธีพบว่า จ้านวนเมล็ดดีต่อรวง น้าหนัก
เมล็ดดีต่อรวง จ้านวนรวงต่อกอ และน้าหนักเมล็ดดีทังหมด ไม่มีความแตกต่างกันทางสิิติ โดยมีแนวโน้มว่าการเติมน้าทุกๆ 7 วันให้
จ้านวนรวงต่อกอ จ้านวนเมล็ดดีต่อรวง น้าหนักเมล็ดดีต่อรวง และน้าหนักเมล็ดดีทังหมดสูงที่สุด ส่วนการให้น้าตามค้าแนะน้าที่
เกษตรกรแนะน้า โดยเป็นวิธีเปียกสลับแห้งนันพบว่า ท้าให้ต้นข้าวไรซ์เบอรี่ให้จ้านวนรวงต่อกอ จ้านวนเมล็ดดีต่อรวง น้าหนักเมล็ดดี
ต่อรวง และน้าหนักเมล็ดดีทังหมดน้อยที่สุด (Table 1)
Table 1 Yields of riceberry under different water irrigation time.

Irrigation time
Recommended
application
Water added every 3
days
Water added every 5
days
Water added every 7
days
F-test

Number of
panicle hill

Yields of riceberry
Number of
Weight of
filled grain
filled grain
panicle
panicle (g)

weight of
total filled
grain (g)

10.90+0.48

132.17+3.07

3.30+0.05

111.37+5.26

11.50+0.48

138.27+3.07

3.34+0.05

113.46+5.26

11.00+0.48

139.23+3.07

3.42+0.05

115.71+5.26

13.00+0.48

147.10+3.07

3.53+0.05

134.26+5.26

ns

Ns

ns

ns

วิจารณ์ผลการทดลอง
จากผลการศึกษาระยะเวลาการให้น้าข้าวไรซ์เบอรี่ที่แตกต่างกันพบว่าการให้น้าทุกๆ 3 วันมีแนวโน้มที่ท้าให้ความสูง
ของต้นข้าวดีกว่าการให้น้าที่ยาวนานขึน ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของ พรชัยและคณะ (2559) ที่พบว่าการให้น้าข้าวไรซ์เบอรี่
แบบท่วมขังให้การเจริญเติบโตและผลผลิตสูงกว่าการให้น้าแบบเปียกสลับแห้ง แต่อย่างไรก็ตามในการศึกษาครังนีพบว่าการให้
น้าทุกๆ 7 วันมีความเหมาะสมต่อการผลิตข้าวไรซ์เบอรี่เพราะให้ผลผลิตสูงกว่าระยะเวลาการให้น้าที่ิี่ขึนและสูงกว่าการให้น้า
แบบเปียกสลับแห้ง
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สรุปผล
เนื่องจาก ความสูง จ้านวนรวงต่อกอ จ้านวนเมล็ดดีต่อรวง น้าหนักเมล็ดดีต่อรวง และน้าหนักเมล็ดดี ไม่มีความแตกต่าง
กันทางสิิติ ในวิธีการให้น้าทัง 4 วิธี ดังนันการให้น้าทุกๆ 7 วันมีความเหมาะสมต่อการปลูกข้าวไรซ์เบอรี่มากที่สุด แต่อย่างไรก็
ตาม หากมีปริมาณน้าที่ใช้ในการท้านาน้อย อาจเลือกวิธีการท้านาแบบเปียกสลับแห้ง เนื่องจากเป็นวิธีการจัดการที่ง่ายและใช้น้าที่
น้อยที่สุดมีความเหมาะสมต่อการปลูกข้าวไรซ์เบอรี่
เอกสารอ้างอิง
พรชัย หาระโคตร และอรุณ ทองอุ่น, 2559, ผลของการจัดการน้าและระยะปลูกต่อการเจริญเติบโตและผลผลิต ของข้าวพันธุ์ไรซ์
เบอร์รี่ภายใต้ระบบการผลิตแบบประณีต (SRI), วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 24 ฉบับที่ 6 (ฉบับพิเศษ) 2559,
หน้า 986-997.
ข้ า วไ ร ซ์ เ บ อร์ รี่ ( Riceberry):
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Bhuiyan S. I., 1992, Water Management in Relation to Crop Productivity: Case Study on Rice, Outlook
Agriculture., pp. 293-299.

