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บทคัดย่อ
การจัดการน้ าแบบเปี ยกสลับแห้ง คือการจัดการน้ าในนาข้าวด้วยการควบคุม ระดับน้ าในนาข้าวให้ม ี
สภาพน้ า ท่ ว มขัง สลับ กับ การปล่ อ ยให้ แ ห้ ง เพื่อ กระตุ้ น การเจริญ เติบ โตและปริม าณผลผลิต ข้า ว งานวิจ ัย
มีวตั ถุป ระสงค์เพื่อ ศึกษาประสิทธิภาพการใช้น้ าและการเจริญเติบโตของข้าวพันธุ์ กข 41 ทัง้ ส่วนเหนือพื้นดิน
และส่วนใต้ดิน ภายใต้ก ารปลูก ข้าวด้วยวิธีเปี ย กสลับ แห้ง 2 เงื่อ นไข คือ T3 ขังน้ าในนาข้าวที่ระดับ 10 ซม.
และปล่อยให้น้ าลดลง 15 ซม. T2 ขังน้ าในนาข้าวที่ระดับ 5 ซม. และปล่อยให้น้ าลดลง 15 ซม. เปรียบเทียบกับ
การจัด การน้ า แบบปกติท่ีม ีน้ าท่ วมขังที่ระดับ 10 ซม. ตลอดฤดูก าลเพาะปลูก (T1) ณ แปลงวิจยั ข้าวจังหวัด
ปราจีนบุ รี จานวน 2 ฤดูกาล ประกอบด้วยฤดู แล้ง (DS) และฤดูฝน (WS) ผลการศึกษาพบว่า การจัดการน้ า
แบบเปี ยกสลับแห้งในเงือ่ นไข T2 และ T3 ลดการใช้น้าเฉลีย่ ทุกฤดูกาลเพาะปลูกเมื่อเปรียบเทียบกับการจัดการน้ า
แบบปกติ ร้อยละ 52 และ 32 ตามลาดับ การเจริญ เติบโตและน้ าหนักของต้นข้าวในการจัดการน้ า เงื่อนไข T1
และ T2 แตกต่างกับ T3 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ แต่อย่างไรก็ตาม ผลผลิตของข้าวทัง้ 3 เงื่อนไข ทุกฤดูกาล
เพาะปลูก ไม่พ บความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติ ในขณะที่การเจริญ เติบโตของรากในฤดูฝนของ T2
และ T3 มีการเจริญเติบโตสูงกว่า T1 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) ค่าเฉลีย่ การเจริญเติบโตของราก
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ในเงือ่ นไข T1, T2 และ T3 เท่ากับ 8,847, 11,217 และ 11,896 กิโลเมตร/เฮกตาร์ ตามลาดับ การทดลองนี้สรุปว่า
การจัดการน้ าแบบเปี ยกสลับแห้งส่งผลต่อการเจริญเติบโตและการยืดขยายของรากข้าวแต่การย่อยสลายของราก
ข้าวทุกเงือ่ นไขไม่แตกต่างกันทางสถิติ นอกจากนี้การเจริญเติบโตด้านความสูงของต้นข้าวและความยาวของราก
ใต้ดนิ มีความสัมพันธ์กนั โดยรากมีการเจริญเติบโตเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็วจนถึงระยะข้าวมีการแตกกอ
คาสาคัญ: การทานาแบบเปี ยกสลับแห้ง การเจริญเติบโตและปริมาณผลผลิตข้าว ข้าวพันธุ์ กข.41

Abstract
Alternative wetting and drying (AWD) is an irrigation technique in which water is used to achieve
intermittent flooded and non-flooded soil conditions for stimulating rice growth and production.
The objective of the current study was to evaluate the potential of water use efficiency on aboveground
and belowground growth of rice (Oryza sativa L. cv. RD41) under two AWD conditions. T3, water was
allowed to decrease to fifteen centimeters below the soil surface and then water was added to ten
centimeters above soil surface and T2, the water level was fifteen centimeters below the surface and
then water was added to five centimeters above the surface of the soil. These were compared to the
control where water was maintained at ten centimeters throughout the cultivation period ( T1) .
The experiments were conducted at Prachin Buri Rice Research Center, Prachin Buri province during dry
season ( DS) and wet season ( WS) . The results showed that the amount of total water use was
significantly reduced by 52% in T2 and 32% in T3 compared to the T1. The plant growth and biomass
of T1 and T2 were significant different with T3 (p-value<0.05). However, root growth in WS between
both AWD treatments and T1 were also significantly different (p-value<0.05). The accumulated root
growth for the wet season of T1, T2 and T3 were 8,847, 11,217 and 11,896 km/ ha, respectively.
The results indicated that both AWD only stimulated belowground growth as root growth and expansion,
while root death was similar in all treatments. In addition, the aboveground growth of plant height was
correlated with root growth in soil by rapid growth until the tillering stage.
Keywords: Alternative wetting and drying, Rice growth and production, Oryza sativa L. cv. RD41

บทนา
ปั ญหาเรื่องน้ าเป็ นประเด็นหนึ่งที่ท้าทายด้านสิง่ แวดล้อมในศตรวรรษที่ 21 สถาบันจัดการน้ าระหว่าง
ประเทศ (International Water Management Institute ; IWMI) คาดการณ์ ว่าในราวปี ค.ศ. 2025 ประชากรโลก
2 ใน 3 จะเผชิญ กับ ปั ญ หาความขาดแคลนน้ า สอดคล้อ งกับ การรายงานของ Abdullah, K. [1] พบว่า 8%
ของประชาชนในโลกทีอ่ าศัยในประเทศทีข่ าดแคลนน้ ามาก และ 25% ขาดแคลนน้ าปานกลางถึงมาก ซึ่งแนวโน้ม
ประชาชนที่ 2 ใน 3 ของโลกจะเผชิ ญ การขาดแคลนน้ าสู ง ในอนาคต ส าหรับ ปั ญหา การขาดแคลนน้ า
(Water Scarcity) ข้างต้น สามารถมองในแง่ของความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการใช้น้ าของประชากรในการ
ด ารงชีวิต กับ ปริม าณน้ า เนื่ อ งจากในปั จ จุ บ ัน ประชากรโลกที่เพิ่ม ขึ้น ส่งผลให้ป ริม าณการใช้น้ า เพิ่ม ขึ้น ด้ว ย
โดยเฉพาะการใช้น้ า ทางด้า นการเกษตรเพื่อ ผลิต อาหารตามความต้ อ งการของประชากรที่จ ะเพิ่ม ขึ้น เป็ น
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8.9 พันล้านคนในปี ค.ศ. 2050 จาก 6 พันล้านคนในปั จจุบนั ดังนัน้ หากเกิดปั ญหาการขาดแคลนน้ าขึน้ ในอนาคต
แน่นอนว่าจะส่งผลมายังผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้านการเพาะปลูก
ข้าวจัดเป็ นพืชเศรษฐกิจทีส่ าคัญของโลก ประชากรกว่าครึง่ โลกบริโภคข้าวเป็ นอาหารหลัก เนื่องจากเป็ น
แหล่งคาร์โบไฮเดรตที่สาคัญ นอกจากนี้ ความต้องการบริโภคข้าวมีแนวโน้มสูงขึน้ เนื่องจากประชากรโลกมีอตั รา
เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง ดังนัน้ เกษตรกรจึงจาเป็ นต้องปลูกข้าวให้ม ี ประสิทธิภาพและผลผลิตเพิม่ มากขึน้ เพื่อสร้าง
ความมันคงทางอาหารของโลก
่
จากจานวนพื้นที่ทงั ้ หมดของประเทศไทย 321 ล้านไร่ เป็ นพื้นที่ภายใต้การทา
เกษตรกรรมมากถึง 180 ล้านไร่ โดยมีพน้ื ทีป่ ลูกข้าวถึง 60 ล้านไร่ หรือประมาณหนึ่งในสามของพืน้ ที่การเกษตร
ของประเทศ [2] วิธีก ารเพาะปลูก ข้าวในอดีต จนถึงปั จจุบ นั เกษตรกรใช้น้ าปลูก ข้าวในปริม าณที่ค่อนข้างสูง
เพราะเชื่อว่าสามารถให้ผลผลิตสูงและข้าวเจริญเติบโตช้าถ้าไม่มนี ้ าท่วมขังในนา จากงานวิจยั เกีย่ วกับปริมาณการ
ใช้น้ าในการเพาะปลูก พบว่าการสูญเสียน้ าตลอดระยะเวลาในการเพาะปลูกข้าวประมาณ 50 – 80% ของปริมาณ
น้ าทีใ่ ช้ [3] ดังนัน้ จึงมีการสูญเสียน้ าจากการเพาะปลูกภายในประเทศอย่างมหาศาล นอกจากนี้ การทีม่ นี ้ าท่วมขัง
ในนาข้าวยังก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกแพร่ข้นึ สู่ชนั ้ บรรยากาศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ก๊าซมีเทนและก๊าซไนตรัส
ออกไซด์ ดังนัน้ การทานาข้าวจึงเป็ นสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกในชัน้
บรรยากาศ ด้วยเหตุน้ี นักวิทยาศาสตร์จงึ หาวิธกี ารใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพและช่วยลดผลกระทบต่อส่งแวดล้อม
ด้านคุณภาพอากาศ ด้วยวิธกี ารปลูกข้าวแบบเปี ยกสลับแห้ง (Alternate Wetting and Drying หรือ AWD) เป็ นการ
จัด การน้ าที่ได้รบั ความนิ ย มอย่างแพร่ห ลายในปั จจุบ ัน และถูก น ามาใช้ในการจัด การน้ าเพื่อ การเกษตรทัง้ ใน
และต่างประเทศ โดยเฉพาะพืน้ ที่ท่มี ขี อ้ จากัดเรื่องน้ า การจัดการน้ าแบบ AWD เป็ นการลดการใช้น้ าสาหรับปลูก
ข้าวโดยปล่อยน้ าให้แห้งแต่ยงั รักษาดินให้อยู่ในสภาพอิม่ ตัว หรือเป็ นการลดการใช้น้ าโดยให้ดนิ อยู่ในสภาพขังน้ า
แล้วมีการให้น้ าอีกครัง้ เมื่อถึงระดับที่ต้องการ [4] ศึกษาผลจากการปลูกข้าวภายใต้วธิ เี ปี ยกสลับแห้งในพื้นที่เขต
ชลประทาน 2 สายพันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ Yangliangyou 6 (YLY6) และ Hanyou 3 (HY3) ในจังหวัด Hubei ประเทศ
จีน ระหว่างปี ค.ศ. 2009 และ 2010 โดยควบคุ ม ระดับน้ าขณะเปี ยกให้ท่วมขังอยู่ท่ีระดับ 5 ซม. สลับ กับแห้ง
ที่ระดับ 15 ซม. ผลการทดลองพบว่า ผลผลิตข้าวจากการทานาแบบปกติและ AWD ไม่มคี วามแตกต่างกันทาง
สถิตทิ งั ้ 2 สายพันธุ์ และการทานา AWD ในปี ค.ศ. 2009 และ 2010 สามารถประหยัดน้ าได้ถงึ ร้อยละ 24 และ 38
เมื่อเปรียบเทียบกับการทานาแบบปกติ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Achara Chumvong [5] ได้ศกึ ษาการจัดการน้ า
ในนาข้าวเพือ่ ลดผลกระทบสิง่ แวดล้อมจากการลดปริมาณก๊าซมีเทนและคุณภาพน้า ผลการทดลองพบว่าการทานา
แบบเปี ยกสลับ แห้งเกิดก๊ าซมีเทนในนาข้าวน้ อย และยังช่วยลดการละลายของจากปุ๋ ยเคมีในคลองระบายน้ า
สาธารณะ รวมทัง้ ประหยัดน้ าได้ ร้อยละ 40–63 โดยผลผลิตข้าวไม่ม ีค วามแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติ
แต่อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาด้านการตอบสนองของการเจริญเติบโตด้านความสูงและชีวมวลของต้นข้าวทีป่ ลูก
ภายใต้การจัดการน้ าแบบเปี ยกสลับแห้งและการปลูกแบบดัง้ เดิมที่มนี ้ าท่วมขังตลอดระยะเวลาการปลูกมีความ
แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ โดยความสูงของต้นข้าวภายใต้การปลูกข้าวแบบเปี ยกสลับแห้งและการปลูกข้าว
แบบดัง้ เดิม มีความสูงเฉลีย่ เท่ากับ 105.78 และ 103.45 ซม. ตามลาดับ ทัง้ นี้ การปล่อยน้ าท่วมขังในนาข้าวตลอด
การเพาะปลูกไม่สง่ ผลต่อการเจริญเติบโตของต้นข้าว [6] ขณะที่การเจริญเติบโตของรากข้าวนัน้ มีความสาคัญต่อ
การเจริญเติบโตและผลผลิตข้าว เนื่องจากรากเป็ นส่วนทีอ่ ยู่ใต้ผวิ ดิน มีหน้าทีส่ าคัญคือ ดูดน้ าและแร่ธาตุทล่ี ะลาย
น้ าจากดินเข้าไปในลาต้น ลาเลียงน้ าและแร่ธาตุท่พี ชื สะสมไว้ในรากขึน้ สู่ส่วนต่าง ๆ ของลาต้นเพื่อส่งขึน้ ไปเลี้ยง
ส่วนต่าง ๆ และอีกหน้าที่สาคัญคือยึดลาต้นให้ตดิ กับพืน้ ดินเพื่อไม่ให้ต้นล้ม รากยังเป็ นแหล่งสร้างฮอร์โมนหลาย
ชนิดและจะถูกลาเลียงไปใช้เพื่อการเจริญ พัฒ นาของส่วนต่าง ๆ เช่น ลาต้น และส่วนยอด เป็ นต้น ข้าวเป็ นพืช
ใบเลี้ยงเดี่ยว ต้นข้าวจึงไม่มรี ากแก้ว มีเพียงรากฝอยเส้นเล็ก ๆ แตกแขนงกระจายอยู่ใต้ผวิ ดิน การเจริญเติบโต
และกิจกรรมของรากส่งผลเกี่ยวข้องโดยตรงต่อการเจริญเติบโตและปริมาณผลผลิตข้าว [7] พบว่าการเจริญเติบโต
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ของรากและยอดมีความสัมพันธ์กนั ในสภาพแวดล้อมคงที่ แต่เมื่อมีความแปรปรวนของสภาพแวดล้อมจะมีผลทา
ให้เกิดความแปรปรวนในการกระจายน้าหนักแห้งในส่วนของรากและต้น ดังนัน้ การศึกษาการเจริญเติบโตของราก
จึงมีความจาเป็ นต่อการอธิบายกลไกการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืช ดังนัน้ จึงเป็ นเรื่องสาคัญอย่างยิง่ ที่ต้อง
ศึกษาอิทธิพลของการจัดการน้ าด้วยวิธเี ปี ยกสลับแห้ง ต่อการเจริญ เติบโต ปริม าณชีวมวลทัง้ บนดินและใต้ดิน
ตลอดจนปริมาณและองค์ประกอบผลผลิตข้าวพันธุ์ กข. 41 เพื่อใช้เป็ นข้อมูลพืน้ ฐานในการผลิตข้าว และกาหนด
นโยบายด้านการเกษตรทีถ่ กู ต้องและเหมาะสมในบริบทของประเทศไทย

วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. การเพื่อศึกษาการเจริญ เติบโตของข้าวพันธุ์ กข 41 ทัง้ ส่วนเหนือพื้นดินและส่วนใต้ดินภายใต้การ
จัดการน้าด้วยวิธเี ปี ยกสลับแห้งและการทานาแบบปกติ
2. เพือ่ เปรียบเทียบการตอบสนองของชีวมวลและองค์ประกอบผลผลิตจากการปลูกข้าวภายใต้การจัดการ
น้าด้วยวิธเี ปี ยกสลับแห้งและการทานาแบบปกติ

วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
พืน้ ที่ศึกษา
ศึกษาวิจยั ในแปลงวิจยั ณ ศูนย์วจิ ยั ข้าวปราจีนบุรี ตาบลบ้านสร้าง อาเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
ตัง้ อยู่หมู่ท่ี 6 ตาบลบ้านสร้าง อาเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีน บุรี (14.01o N, 101.22o E) พื้น ที่ต งั ้ อยู่สูงเหนื อ
ระดั บ น้ าท ะเลป ระมาณ 3 เมตร มี ฝ นตกเฉลี่ ย ต่ อ ปี 1,700 มิ ล ลิ เ มตร และอุ ณ หภู มิ สุ ท ธิ เ ฉลี่ ย ต่ อ ปี
28 องศาเซลเซียสนอกจากนี้อยู่ในพืน้ ทีต่ ่าได้รบั น้ ามาจากพืน้ ที่เขาใหญ่ดา้ นทิศเหนือจึงมีน้ าท่วมทุกปี มีความลึก
ของน้ ามากกว่า 1 เมตรในช่วงปลายฤดูฝน [8] ลักษณะดินในพื้นที่เป็ นดินที่เกิดจากการสะสมตัวของตะกอนใน
ทะเล ระบายน้ าไม่ดี จัดอยู่ในกลุ่มชุดดินรังสิตมีเนื้อดินเป็ นดินเหนียว มีค่าความเป็ นกรด-ด่าง (pH) อยู่ระหว่าง
4.4-4.8 ปริม าณคาร์บ อนและไนโตรเจนสะสมในดิน มีค่ า ร้อ ยละ 2 และ 0.2 ตามล าดับ ปริม าณธาตุ เหล็ก
และแมงกานีสสะสมในดิน มีคา่ ร้อยละ 1.57 และ 0.007 ตามลาดับ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Chidthaisong, A. et
al. [9] ศึกษาคุณสมบัติของดินในพื้นที่แปลงวิจยั กรมการข้าว จังหวัดปราจีนบุรี พบว่าเนื้อดินที่ระดับความลึก
0-150 ซม. มีลกั ษณะเป็ นดินเหนียว มีค่าเฉลี่ยร้อยละของดินเหนียว: ดินทรายแป้ ง: ดินทราย เท่ากับ 60:20:20
ตามล าดับ มีค วามหนาแน่ น ของดิน อยู่ระหว่าง 1.0-1.4 mg m-3 และพบค่ าอิน ทรีย์ว ตั ถุ ในดิน และฟอสฟอรัส
รูปทีเ่ ป็ นประโยชน์สงู สุดทีร่ ะดับความลึก 0-20 ซม. มีคา่ เท่ากับ 30 g kg-1 และ 11 mg kg-1 ตามลาดับ
การออกแบบการทดลอง
การศึกษาอิท ธิพ ลของการจัดการน้ า แบบเปี ย กสลับ แห้งต่ อการเจริญ เติบ โตและผลผลิต ข้าว ท าการ
ทดลอง 2 ฤดูกาลเพาะปลูก คือ ช่วงฤดูแล้ง (Dry Season: DS) เริม่ เพาะปลูกวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2556 4 เมษายน พ.ศ. 2557 ระยะเวลาการเพาะปลูก 98 วัน และช่วงฤดูฝน (Wet Season: WS) เริม่ เพาะปลูกวันที่ 19
มิถุนายน - 15 กันยายน 2557 ระยะเวลาการเพาะปลูก 88 วัน ที่แปลงทดลองมีขนาดกว้าง 5 เมตร และยาว 7
เมตร ระยะห่างระหว่างแปลงทดลองกว้าง 1.5 เมตร โดยวางแผนการทดลองแบบ RCB จานวน 3 ซ้า ภายใต้การ
จัดการน้า 3 เงือ่ นไข ประกอบด้วย
T1 การจัดการน้ าแบบขังน้ าไว้ในนาตลอดฤดูกาลเพาะปลูก (Continuously Flooded: T1) คือปล่อยให้ม ี
น้าขังทีร่ ะดับ 10 ซม. ตลอดฤดูกาลเพาะปลูกข้าว
T2 การจัดการน้าในนาข้าวด้วยวิธเี ปี ยกสลับแห้ง (Alternate Wetting and Drying: T2) คือปล่อยให้น้าขัง
ในนาถึงระดับ 5 ซม. เหนือผิวดินและปล่อยให้น้าลดลงถึงระดับ 15 ซม. ใต้ผวิ ดิน ก่อนเติมน้าเข้าในแปลงนา
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T3 การจัดการน้าในนาข้าวด้วยวิธเี ปี ยกสลับแห้ง (Alternate Wetting and Drying: T3) คือปล่อยให้น้าขัง
ในนาถึงระดับ 10 ซม. เหนือผิวดินและปล่อยให้น้าลดลงถึงระดับ 15 ซม. ใต้ผวิ ดิน ก่อนเติมน้าเข้าในแปลงนา
ตรวจวัดระดับน้ าใต้ดนิ โดยการฝั งท่อพีวซี ี มีความยาว 25 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 ซม. เจาะรูพรุน
โดยรอบและติ ด ตัง้ เครื่อ งวัด ระดับ น้ า ใต้ ดิ น (รุ่ น TruTrack SE-TR/WT500, Senecom Inc., Tokyo, Japan)
เพือ่ เก็บข้อมูลระดับน้าใต้ดนิ แสดงข้อมูลเป็ นค่าเฉลี่ยทุกวันตลอดระยะเวลาการเพาะปลูก
การบันทึกผลการทดลอง
การเจริ ญเติ บโตส่วนเหนื อพืน้ ดิ น
บันทึกข้อมูลด้านการเจริญเติบโตของข้าวในช่วงการเจริญเติบโตในแปลงการทดลองหลังจากหว่านข้าว
ในแปลงนา โดยบันทึกความสูงและลักษณะการแตกกอของข้าวทุกสัปดาห์ สุ่มเก็บข้อมูล 10 กอ ในแต่ละแปลง
ทดลองพื้น ที่ 0.25 m2 นอกจากนี้ หลังการเก็บเกี่ยวน าเมล็ด ข้าวที่ได้จากการเก็บ ตัวอย่างมานับ เมล็ด และชัง่
น้ าหนักหาปริมาณน้ าหนักแห้งทัง้ หมดเพื่อทราบผลผลิต (Grain Yield) และคานวณปริมาณผลผลิตต่อพื้นที่ 1
เฮกตาร์ จากนั ้น การศึก ษาองค์ ป ระกอบของผลผลิต (Yield Components) โดยคัด แยกจ านวนรวงต่ อ ต้ น
จานวนเมล็ดข้าวต่อรวง น้าหนักต่อเมล็ด และคัดแยกเมล็ดทีส่ มบูรณ์และไม่สมบูรณ์
การเจริญเติบโตในส่วนการสะสมน้ าหนักแห้ง (Total Dry Weight) โดยชังน
่ ้ าหนักหาปริมาณน้ าหนักแห้ง
ในแต่ละส่วน ได้แก่ เมล็ดข้าว ต้น และราก โดยก่อนและหลังการชังมี
่ การอบแห้งด้วยอุณหภูม ิ 80 องศาเซลเซียส
เป็ นเวลา 48 ชัวโมงหรื
่
อจนกว่าจะมีน้ าหนักคงที่ คัดแยกส่วนต่าง ๆ ของข้าวเพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูลในแต่ละส่วน
หลังจากทราบการเจริญเติบโตของข้าวในแต่ละส่วนแล้ว วิเคราะห์หาค่าดัชนีเก็บเกีย่ ว (Harvest Index)
การเจริ ญเติ บโตส่วนใต้พืน้ ดิ น
ศึกษาการเจริญเติบโตในส่วนใต้ดนิ รากพืชด้วยวิธกี าร Minirhizotron Technique [10] โดยเทคนิคนี้เป็ น
วิธหี นึ่งหนึ่งที่นิยมใช้เพราะว่าสามารถศึกษารากได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ทาลายส่วนของระบบรากพืช สามารถ
ศึกษาการเจริญเติบโตของราก การแผ่กระจาย น้ าหนัก และความหนาแน่ นของรากต่อพืน้ ที่ โดยใช้วตั ถุทม่ี คี วาม
โปร่งใสเห็นได้ชดั เจนทีม่ ขี นาดกว้าง 40 ซม. สูง 100 ซม. กระจกหนา 1 ซม. ฝั งในดินบริเวณทีท่ าการเก็บตัวอย่าง
ในทุกการทดลองให้แนวดิ่งทามุม กับ ลาต้นข้าว 45 องศา และมีการออกแบบให้ม ีฝาปิ ดเพื่อป้ องกันน้ าและสิง่
สกปรกและใช้เครื่องสแกนเนอร์บ นั ทึก ภาพรากในทุ กสัป ดาห์ ดังภาพที่ 1 ประกอบด้วย กล่องสแตนเลสเพื่อ
ป้ องกันสนิมออกแบบให้มฝี าปิ ดป้ องกันน้ าและสิง่ สกปรก คอมพิวเตอร์แบบพกพาและต่อกับตัวสแกนเนอร์ทใ่ี ส่เข้า
ไปภายในกล่องที่ฝังไว้ในดิน จากนัน้ ทาการเก็บภาพโดยการนาภาพถ่ายทีไ่ ด้มาวิเคราะห์ความยาวและขนาดราก
ในแต่ละสัปดาห์ โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป Gimp 2.6 ในการวาดเส้นรากที่มกี ารเจริญเติบโตและรากที่ตายจาก
ภาพทีท่ าการบันทึกในแต่ละสัปดาห์ ปรับขนาดสีให้ชดั เจนเพื่อนามาวิเคราะห์ความยาวและน้ าหนักด้วยโปรแกรม
สาเร็จรูป WinRHIZO (Regent Instruments INC, Canada) [11]
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ภาพที่ 1 รูปแบบการติดตัง้ อุปกรณ์และการวิเคราะห์การศึกษาการเจริญเติบโตของรากข้าวด้วยวิธี Minirhizotron
การวิ เคราะห์ผลทางสถิ ติ
เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของปริมาณผลผลิตและการเจริญเติบโตทัง้ บนดินและใต้ดนิ ของข้าว
ภายใต้ก ารท านาแบบปกติและการจัดการน้ าด้วยวิธีเปี ยกสลับ แห้งทัง้ 2 รูป แบบ ท าการวิเคราะห์ One-Way
ANOVA ด้ว ยวิธี Tukey’s Honest Significant Difference (HSD) ที่ร ะดับ ความเชื่อ มัน่ 95 เปอร์เซ็น ต์ ด้ว ยใช้
โปรแกรม IBM SPSS Statistical for Windows, Version 23 (IBM Corp., Armonk, N.Y. USA)

ผลการวิ จยั
ประสิ ทธิ ภาพการใช้น้าในนาข้าวภายใต้การจัดการน้าด้วยวิ ธีเปี ยกสลับแห้งและแบบปกติ
การจัดการน้ าในนาข้าวด้วยวิธเี ปี ยกสลับแห้ง (AWD) มีการลดการใช้น้ าในการปลูกข้าวโดยการปล่อยน้ า
ให้แห้งสลับกับการเติมน้ าในระดับทีเ่ หมาะสมตลอดระยะเวลาการเพาะปลูก จานวน 2 ฤดูกาลผลิต ได้แก่ ปลูกข้าว
ในฤดูแล้ง (DS) (ภาพที่ 2) และปลูกข้าวในฤดูฝน (WS) (ภาพที่ 3) สาหรับในช่วงฤดูฝน WS มีปริมาณฝนตกมา
อย่างต่อเนื่องทาให้ปริมาณน้ า ในแปลงนาวิจยั ลดลงไม่ถงึ ระดับ -15 ซม. ตามกาหนด (ภาพที่ 3) แต่สงั เกตได้ว่า
ระดับน้าในแปลงข้าว T2 และ T3 มีปริมาณน้าน้อยกว่า T1 ตลอดระยะเวลาการเพาะปลูกทัง้ 2 ฤดูกาลเพาะปลูก
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ภาพที่ 2 การจัดการน้าในนาข้าวแบบปกติ (T1) และการจัดการน้าแบบเปี ยกสลับแห้ง 2 รูปแบบ (T2-T3)
ในฤดูแล้ง (DS) ระหว่างวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2556 – 4 เมษายน พ.ศ. 2557
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ภาพที่ 3 การจัดการน้าในนาข้าวแบบปกติ (T1) และการจัดการน้าแบบเปี ยกสลับแห้ง 2 รูปแบบ (T2-T3)
ในฤดูฝน (WS) ระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน - 15 กันยายน พ.ศ. 2557
ปริมาณการใช้น้ าในฤดูแล้ง (DS) พบว่า T1 มีค่าสูงสุด 57,399 ลูกบาศก์เมตรต่อเฮกตาร์ รองลงมา T3
มีปริมาณการใช้น้ า 35,082 ลูกบาศก์เมตรต่อเฮกตาร์ และ T2 มีปริมาณการใช้น้ าน้อยทีส่ ดุ อยู่ท่ี 15,109 ลูกบาศก์
เมตรต่อเฮกตาร์ (ตารางที่ 1) ซึง่ แน่ นอนว่าการจัดการน้ าแบบ AWD มีการลดการใช้น้ าลงเมื่อเปรียบเทียบกับการ
ใช้น้ าแบบปกติ โดย T2 และ T3 ลดการใช้น้ าชลประทานลงประมาณ ร้อยละ 74 และ 39 ตามลาดับ เมื่อนาข้อมูล
มาหาประสิท ธิภ าพการใช้น้ าจากผลผลิต ต่ อ ปริม าณน้ า ที่ใช้ พบว่า T2 มีป ระสิท ธิภ าพการใช้น้ า สูงสุด 0.49
กิโ ลกรัม ต่ อ ลู ก บาศก์ เมตร และ T3 มีป ระสิท ธิภ าพการใช้ น้ า 0.20 กิ โ ลกรัม ต่ อ ลู ก บาศก์ เมตร ขณะที่ T1
มีประสิทธิภาพการใช้น้ า ต่ าที่สุด 0.12 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จะเห็นได้ว่าประสิทธิภาพการใช้น้ าลดลงเมื่อมี
การใช้น้ ามากขึ้น สาหรับปริมาณการใช้น้ าในฤดูฝน (WS) พบว่าปริมาณการใช้น้ าของ T1, T2 และ T3 เท่ากับ
85,415, 60,525 และ 64,339 ลูก บาศก์ เมตรต่ อ เฮกตาร์ ตามล าดับ ให้ผ ลไปในทางเดีย วกัน กับ DS โดย T1
มีปริมาณการใช้น้ าสูงสุด แต่ T2 และ T3 สามารถลดการใช้น้ า ร้อยละ 29 และ 25 ตามลาดับ เมื่อเทียบกับการใช้
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น้ าแบบปกติ (T1) จะเห็นได้ว่าใน DS สามารถลดการใช้น้ าได้มากกว่าใน WS เนื่องจากคานวณการใช้น้ าจาก
ปริมาณน้าทัง้ หมดทีร่ วมปริมาณน้าฝนตามธรรมชาติทต่ี กลงมาขังในนาข้าว สาหรับประสิทธิภาพการใช้น้ า (Water
Productivity) ใน T1, T2 และ T3 เท่ากับ 0.07, 0.10 และ 0.09 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามลาดับ โดยใน T2
ประสิทธิภาพการใช้น้ ามากที่สุดเช่นเดียวกับการปลูกข้าวในฤดูแล้ง (ตารางที่ 1) ทัง้ นี้ การทานาแบบเปี ยกสลับ
แห้งในเงือ่ นไข T2 และ T3 ลดการใช้น้ าเฉลีย่ ทัง้ 2 ฤดูกาลเพาะปลูกเมื่อเปรียบเทียบกับการทานาแบบปกติ (T1)
ถึงร้อยละ 52 และ 32 ตามลาดับ
ตารางที่ 1 ผลผลิตข้าว ปริมาณและประสิทธิภาพการใช้น้าในการผลิตข้าว
รูปแบบการจัดการน้า
ปริ มาณการใช้น้า
ผลผลิ ต
(ลูกบาศก์เมตร/เฮกตาร์)
(ตัน/เฮกตาร์)
Dry Season; DS
T1
57,399a
6.78
c
T2
15,108
7.33
b
T3
35,082
6.97
Wet Season; WS
T1
85,415a
6.27
T2
60,525b
5.90
b
T3
64,339
5.55

ประสิ ทธิ ภาพการใช้น้า
(กิ โลกรัม/ลูกบาศก์เมตร)
0.12c
0.49a
0.20b
0.07b
0.10a
0.09a

การเจริ ญเติ บโตและองค์ประกอบผลผลิ ต
การเจริญ เติบ โตด้ า นความสูง ของต้ น ข้า ว T1 และ T2 แตกต่ า งกับ T3 อย่ า งมีนั ย ส าคัญ ทางสถิติ
(p-value<0.05) โดยการจัดการน้ าในนาข้าวด้วยวิธเี ปี ยกสลับแห้ง ที่ขงั น้ าในนาข้าวในระดับ 10 ซม. (T3) มีการ
เจริญ เติบ โตทางด้า นความสูง น้ อ ยที่สุ ด (ภาพที่ 4) ส่ง ผลให้ น้ า หนั ก ชีว มวลของฟางข้า ว T3 น้ อ ยที่สุ ด เมื่อ
เปรียบเทียบกับ T1 และ T2 แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อน้ าหนักผลผลิตข้าวทัง้ 2 ฤดูกาลเพาะปลูก โดยผลผลิตข้าว
เฉลีย่ ใน T1, T2 และ T3 เท่ากับ 6.5, 6.6 และ 6.2 ตันต่อเฮกตาร์ ตามลาดับ (ตารางที่ 2) เนื่องมาจากการจัดการ
น้ าแบบเปี ยกสลับแห้งและการจัดการน้ าแบบปกติมนี ้ าหนักเมล็ดข้าวไม่แตกต่างทางสถิติ และเมื่อเปรียบเทียบกับ
การเจริญเติบโตทางด้านลาต้นและส่วนอื่น ๆ ด้วยดัชนีเก็บเกี่ยว สามารถบ่งบอกถึงประสิทธิภาพของต้นข้าว
ในการกระจายน้ าหนักแห้งไปสะสมไว้ในส่วนเมล็ดในแปลงการจัดการน้ าแบบเปี ยกสลับแห้งใน T3 มากที่สุด
รองลงมา T2 และ T1 ตามลาดับ เนื่ องจากใน T3 มีการเจริญ เติบโตทางด้านความสูงและน้ าหนัก ชีวมวลน้ อย
ที่สุดแต่มนี ้ าหนักเมล็ดข้าวที่ใกล้เคียงกับ T1 และ T2 ส่งผลให้ T3 มีการกระจายน้ าหนักแห้งไปสะสมไว้ในส่วน
เมล็ดมากทีส่ ดุ
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ภาพที่ 4 การเจริญเติบโตทางด้านความสูงของข้าวในแต่ละสัปดาห์ทงั ้ 2 ฤดูกาลเพาะปลูก
ตารางที่ 2 การเจริญเติบโต องค์ประกอบและปริมาณผลผลิตของข้าวภายใต้การจัดการน้ าและฤดูกาลเพาะปลูก
ทีแ่ ตกต่างกัน
การจัดการน้า
(T)

ความสูงต้น
(ซม.)

Dry Season; DS
T1
84.1±9.0a
T2
81.3±7.3a
T3
72.7±10.5b
Wet Season; WS
T1
88.8±3.4a
T2
88.4±2.3a
T3
85.9±2.1b

น้าหนักต้น
(ตันต่อเฮกตาร์)

จานวนเมล็ด
(ต่อรวง)

8.1±1.0
8.3±0.5
7.9±1.5

79.3±36.4a
76.7±57.4a
47.5±16.7b

6.8±1.0
7.3±0.6
7.0±1.2

45.6
47.0
47.0

8.1±0.6a
7.3±0.5b
6.6±0.4c

55.2±8.6
55.8±7.7
50.4±3.1

6.3±0.4
5.9±0.8
5.6±0.4

43.8
44.7
45.6

One-Way ANOVA: Tukey’s honest significant difference (HSD)
*
*
0.459
T (Treatment)
*
0.084
0.294
S (Season)

น้าหนักเมล็ด
(ตันต่อเฮกตาร์)

ดัชนี
เก็บเกี่ยว (%)

0.886
*

* แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี p-value <0.05 ตามลาดับ

การเจริ ญเติ บโตของรากข้าว
การเจริญ เติบ โตของรากข้าว WS ใน T1, T2 และ T3 มีค่ าเฉลี่ย เท่ ากับ 8,847, 11,217 และ 11,896
กิโลเมตรต่อเฮกตาร์ ตามลาดับ จากการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติพ บว่า T2 และ T3 แตกต่างทางสถิติอย่างมี
นัยสาคัญกับ T1 (p-value<0.05) (ตารางที่ 3) จะเห็นได้จากการเจริญเติบโตของรากข้าว (ความยาว) ในฤดู WS
โดยใช้เทคนิค Minirhizotron ทีม่ กี ารศึกษารากข้าวจากการถ่ายภาพด้วยเครือ่ งสแกนเนอร์อย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์
โดยการเจริญ เติ บ โตของรากข้า วพบว่ า ในช่ ว งวัน ที่ 1 – 38 วัน หลัง จากการหว่ า นเมล็ ด ข้า วในแปลงนา
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การเจริญเติบโตของรากมีความคล้ายคลึงกัน ทุกเงือ่ นไข โดย T1-T3 มีการเจริญเติบโตและความยาวรากเพิม่ มาก
ขึ้น เรื่อ ย ๆ แต่ ห ลัง จากวัน ที่ 46 หลัง การหว่า นเมล็ด ข้า ว การเจริญ เติบ โตของรากค่ อ นข้า งคงที่แ ละลดลง
แต่ รูป แบบการเจริญ เติบ โตของรากในเงื่อ นไข T2 และ T3 มีก ารเจริญ เติบ โตดีก ว่า T1 จึงเป็ น เหตุ ผ ลให้ก าร
เจริญเติบโตของรากใน T2 และ T3 มีการเจริญเติบโตของรากทีส่ งู กว่าใน T1 แต่อย่างไรก็ตาม การย่อยสลายของ
ราก WS ในเงือ่ นไข T1, T2 และ T3 มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 398, 402 และ 358 กิโลเมตรต่อเฮกตาร์ ตามลาดับ ซึง่ จาก
การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิตพิ บว่าการย่อยสลายของรากในทุกเงือ่ นไขการจัดการน้ า ไม่แตกต่างกันทางสถิตอิ ย่าง
มีนยั สาคัญ (p<0.05)
ตารางที่ 3 การเจริญเติบโตและย่อยสลายของรากข้าวภายใต้การจัดการน้าแบบปกติและเปี ยกสลับแห้งในฤดูฝน
การเจริญเติบโตของราก
การย่อยสลายของราก
การจัดการน้า
(กิโลเมตร/เฮกตาร์)
(กิโลเมตร/เฮกตาร์)
mean±s.d.
mean±s.d.
T1
8,847.8±886.2b
398.1±57.1
a
T2
11,217.8±1,623.3
402.1±115.3
a
T3
11,896.5±2,493.3
358.9±106.7
Level of sig.
*
NS
* แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี p-value <0.05 ตามลาดับและ NS=ไม่มนี ยั สาคัญ

ความสัมพันธ์ระหว่างการเจริ ญเติ บโตของข้าวในส่วนเหนื อดิ นและใต้ดิน
ความสัมพันธ์ของการเจริญเติบโตของข้าวส่วนเหนือ พื้นดินและส่วนใต้พ้นื ดิน พบว่า การเจริญเติบโต
ด้านความสูงของต้นข้าวและความยาวของรากใต้ดนิ มีความสัมพันธ์กนั โดยรากมีการเจริญเติบโตเพิม่ ขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องจนถึงระยะการแตกกอและหลังจากนัน้ การยืดขยายของรากข้าวจะลดลง ส่งผลให้ ความสูงของต้นข้าว
มีความสัมพันธ์กบั การเจริญเติบโตของราก มีความสัมพันธ์แบบทิศทางตรงกันข้ามหรือแปรผกผัน (ภาพที่ 4)
ความยาวราก (กิโลเมตร/เฮกตาร์)
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สรุปและอภิ ปรายผล
การศึกษาประสิทธิภาพการจัดการน้ าด้วยวิธแี บบเปี ยกสลับแห้งต่อการเจริญเติบโตและองค์ประกอบ
ผลผลิตข้าวพันธุ์ กข. 41 ผลการทดลองพบว่า ประสิทธิภาพการใช้น้ าในการปลูกข้าวแบบเปี ยกสลับแห้งเป็ น
เทคนิคหนึ่งที่สามารถประหยัดน้ าโดยไม่สง่ ผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตข้าวและยังสามารถลดปริมาณการใช้น้ า
เฉลีย่ ในการปลูกข้าวในเงือ่ นไข T2 และ T3 ถึงร้อยละ 52 และ 32 ตามลาดับ เมื่อเทียบกับการทานาข้าวแบบปกติ
แต่การจัดการน้ าในนาข้าวแบบเปี ยกสลับแห้งในฤดูฝน มีขอ้ จากัดในการควบคุมปริมาณน้ าขังในนา เนื่องจาก
ได้รบั อิทธิพลของน้ าฝนตามธรรมชาติ โดยการศึกษานี้ทาการจาลองรูปแบบสถานการณ์ จริงจากการทานาของ
เกษตรกรในช่วงฤดูฝน จึงไม่มกี ารสูบน้ าออกในระดับที่กาหนดแต่ปล่อยให้น้ าลดลงตามธรรมชาติ จะเห็นได้ว่า
แปลงข้าว T2 และ T3 มีป ริมาณน้ าน้ อยกว่า T1 ตลอดระยะเวลาการเพาะปลูกและไม่เพิ่มภาระค่าใช้จ่ายของ
เกษตรกรจากการใช้เชื้อเพลิงสูบน้ าออกจากนาข้าวในฤดูฝน อีกทัง้ การจัดการน้ าแบบเปี ยกสลับแห้งยังสามารถ
เพิม่ ประสิทธิภาพการใช้น้ าในการเพาะปลูกข้าว (Water Productivity) มีค่าระหว่าง 0.09-0.49 กิโลกรัมผลผลิต
ข้าวต่อลูกบาศก์เมตร ขณะที่ป ระสิท ธิภ าพการใช้น้ าจากการทาน าแบบปกติ มีค่าเท่ากับ 0.07-0.12 กิโลกรัม
ผลผลิตข้าวต่อลูกบาศก์เมตรสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Chapagain และ Riseman (2011) พบว่าการจัดการน้ า
ด้วยวิธเี ปี ยกสลับแห้งเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้น้ าเป็ น 1.70 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้
น้ าแบบปกติท่ีมปี ระสิทธิภาพการใช้น้ าเพียง 1.30 กิโลกรัม ต่อลูกบาศก์เมตร โดยผลผลิตข้าวเฉลี่ยใน T1, T2
และ T3 เท่ากับ 6.5, 6.6 และ 6.2 ตันต่อเฮกตาร์ ตามลาดับ จากการทดลองสามารถอธิบายได้ว่าการจัดการน้ า
แบบปกติและการจัดการน้ าแบบเปี ยกสลับแห้งทัง้ 2 รูปแบบ ไม่สง่ ผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตข้าว สอดคล้องกับ
งานวิจยั ในเมืองฮูไบ กังซี และ ฮูเปื อย ประเทศจีน และอีกหลายประเทศในแถบทวีปเอเชีย พบว่า ผลผลิตของข้าว
จากการจัดการน้ าด้วยวิธเี ปี ยกสลับแห้งไม่แตกต่างกันทางสถิตอิ ย่างมีนัยสาคัญกับการจัดการน้ าแบบปกติท่มี นี ้ า
ท่วมขังในนาข้าวตลอดระยะเวลาการเพาะปลูก [12-13] ประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์ [14] ประเทศบังกลาเทศ [15] เป็ นต้น
แต่อย่างไรก็ตาม อิทธิพลของสภาพแวดล้อมและฤดูกาลเพาะปลู กมีผลกระทบต่อผลผลิตข้าว โดยปริมาณผลผลิต
แต่ละฤดูกาลเพาะปลูกมีความแตกต่างกันทางสถิตทิ ร่ี ะดับนัยสาคัญ (p<0.05) โดยในช่วงฤดูแล้งมีน้ าหนักผลผลิต
สูงกว่าช่วงฤดูฝนเนื่องจากในช่วงฤดูแล้งสามารถควบคุมปริมาณน้ าให้อยู่ในระดับที่กาหนด จึงกล่าวได้ว่าการ
จัด การน้ า แบบเปี ย กสลับ แห้งที่ม ีก ารปล่ อ ยให้น้ าลดลงในระดับ ที่เหมาะสมไม่ส่งผลกระทบต่ อ องค์ป ระกอบ
และปริมาณผลผลิตข้าว นอกจากนี้ การจัดการน้ าในนาข้าวด้วยวิธเี ปี ยกสลับแห้ง T2 และ T3 มีการเจริญเติบโต
ของรากได้ดกี ว่าจัดการน้ าแบบปกติท่ขี งั น้ าไว้ในนาข้าวตลอดฤดูกาลเพาะปลูก จึงกล่าวได้ว่าการจัดการน้ าในนา
ข้าวด้วยวิธเี ปี ยกสลับแห้งสามารถกระตุน้ การเจริญเติบโตของรากข้าวอย่างชัดเจน แต่การย่อยสลายหรือการตาย
ของรากไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ งั ้ 3 เงื่อนไข ซึ่งการตายของรากเป็ นการหมุนเวียนธาตุอาหาร
ในดิน โดยข้าวจะมีการสร้างรากใหม่ข้นึ มาเพื่อใช้การตรึงหาอาหาร น้ า และแร่ธาตุ เพื่อใช้ในการเจริญ เติบโต
โดยพลวัตขิ องรากใน T1 ทีเ่ ป็ นการจัดการน้าแบบปกติโดยขังน้ าไว้ในนาตลอดฤดูกาลเพาะปลูก มีการย่อยสลายที่
สูงกว่าใน T2 และ T3 ขณะที่ม ีการเกิดใหม่ของรากน้ อยกว่าแปลงนาที่ม ีก ารจัดการน้ าด้วยวิธีเปี ยกสลับ แห้ง
จากการศึกษาการตอบสนองของรากข้าวต่อการจัดการน้ าในแปลงนา แสดงให้เห็นว่าการเจริญเติบโตและการยืด
ขยายของรากข้าวภายใต้การจัดการน้ าทัง้ 3 เงือ่ นไข มีความแตกต่างกันทางสถิตอิ ย่างมีนยั สาคัญ (p-value<0.05)
โดยการจัดการน้ าในนาข้าวด้วยวิธเี ปี ยกสลับแห้ง ข้าวสามารถปรับตัวโดยมีการเจริญเติบโตทางด้านความยาวราก
ข้าวมากว่าการจัดการน้าแบบปกติทป่ี ล่อยให้มนี ้ าท่วมในนาข้าวตลอดระยะเวลาการเพาะปลูก เนื่องจากการจัดการ
น้ าในนาข้าวด้วยวิธเี ปี ยกสลับแห้งมีการปล่ อยน้ าให้แห้ง แต่ยงั คงรักษาความชืน้ ในดินให้พอเหมาะส่งผลให้ขา้ วอยู่
สภาวะเครียด (Plant Stress) จากสิง่ แวดล้อมภายนอก ส่งผลต่ อข้าวท าให้ม ีก ารแสดงออกเพื่อตอบสนองต่ อ
ความเครียดแต่ข้าวกลับมีกลไกในการปรับตัวให้เข้ากับการขาดน้ าส่งผลให้รากของข้าวมีการเจริญ เติบโตที่ดี
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มีความสามารถในการดูดซึมน้ าและธาตุอาหารจากดินมาเลีย้ งส่วนต่าง ๆ ของข้าวได้เป็ นอย่างดีเช่นเดียวกัน [16]
สอดคล้องกับงานวิจยั ในต่างประเทศ พบว่าเมื่อปริมาณน้ าในดินแห้ง รากข้าวจะมีการปรับตัวโดยการเพิม่ ปริมาณ
และขนาดเพื่ อ น าน้ า และแร่ ธ าตุ ม าเลี้ย งในส่ ว นต่ า ง ๆ ของต้ น ข้ า ว ซึ่ ง ขนาดและความยาวของรากข้า วมี
ความสัม พัน ธ์เชิงบวกกับ ความต้านทานต่ อ ความแห้งแล้งของดิน [17-19] นอกจากนี้ ความสูงของต้น ข้าวมี
ความสัมพันธ์กบั ส่วนใต้ดนิ โดยข้าวมีการเจริญเติบโตเพิม่ มากขึน้ ทัง้ ขนาดและลาต้นจะสูงและโตขึน้ ซึ่งเกิดจาก
การแบ่งเซลล์ของเนื้อเยือ้ ที่เจริญทาให้จานวนเซลล์เพิม่ มากขึน้ ทีป่ ลายราก เมื่อเซลล์แบ่งตัวแล้วบริเวณทีอ่ ยูถ่ ดั ขึน้
ไปจะเป็ น บริเวณที่เซลล์ม ีก ารยืด ตัวเป็ นผลให้รากยาวขึ้น เช่น เดียวกับ บริเวณอื่น ๆ จากการศึก ษากลไกการ
เจริญเติบโตของรากข้าวเมื่อถึงระยะหนึ่งรากข้าวจะมีการจะเจริญเติบโตทีน่ ้อยลงและจะตายหรือการย่อยสลายไป
เนื่องจากข้าวเริม่ มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงแรกข้าว จึงจาเป็ นต้องหาอาหารเพื่อหล่อเลี้ยงส่วนต่าง ๆ
เช่น ลาต้น ใบ การแตกกอ การออกดอกและเมล็ดข้าว เป็ นต้น รากจึงทาหน้าที่หาแร่ธาตุ น้ า และอาหารเพื่อมา
เลีย้ งส่วนต่าง ๆ หลักจากเมื่อต้นข้าวแตกกอเรียบร้อยแล้ว การเจริญเติบโตของรากจะเริม่ ลดลงแต่การย่อยสลาย
ของรากจะเพิม่ ขึน้
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