
รณรงค์ให้มีการใช้น ้าอย่างประหยัด 
ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

การบริหารจัดการน ้าในการท้านาแบบใช้น ้าน้อย  
ลดการใชน้ ้า ไม่ส่งผลกระทบต่อผลผลิตข้าว 

ส้านักบริหารจัดการน ้าและอุทกวิทยา 
กรมชลประทาน 

จัดท้าโดย กลุ่มงานพัฒนาการบริหารจัดการน ้า 
           ส่วนบริหารจัดการน ้า ส้านักบริหารจัดการน ้าและอุทกวิทยา 
           โทรศัพท์ 02 241 5052 โทรสาร 02 241 2365 
 
ติดตามการด้าเนินงานได้ที่ 

“เปียกสลับแห้ง (แกล้งข้าว)” 
ประสบผลส้าเร็จโดยสามารถลดปริมาณการใช้
น ้าในการท้านาข้าวได้ถึง ร้อยละ 28 ของ
ปริมาณน ้าที่ใช้ในการท้านาแบบทั่วไป  
ซึ่งโดยปกติจะใช้น ้าประมาณ 
1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ 
แต่ถ้าท้านาแบบแกล้งข้าวจะใช้
น ้ า เ พี ย ง ปร ะ ม าณ 860 
ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ เท่านั น 

นอกจากจะลดปริมาณการใช ้
         น ้าลงแล้ว ยังช่วย 
         ลดต้นทุนการใชปุ๋้ย 
 ใ ช้ ส า ร เ ค มี  แ ล ะ น ้ า มั น
เชื อเพลิง ท้าให้ต้นทุนการ
ผลิตข้ าวลดลงจาก ไร่ล ะ
ประมาณ 5,600 บาท เหลือ 

ใช้น ้ำน้อย 
ลดกำรใช้ปุ๋ย 
ลดต้นทุน 

ผลผลิตสูง 
คุณภำพด ี

ประมาณ 3,400 บาท รวมทั งยังท้าให้คุณภาพ
ของข้าวดีขึ นเพิ่มปริมาณผลผลิตสูงกว่า 
    ไร่ละ 1,200 กิโลกรัม 

• ปี 2558 ได้จัดท้าคู่มือการท้านาแบบเปียกสลับแห้ง 
เพื่อขยายผลสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมโดยจัดท้า
พื นที่น้าร่องขึ นจ้านวน 4 แห่ง ดังนี  

  1) โครงการชลประทานเชียงใหม่  
  2) โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  
  3) โครงการชลประทานอุบลราชธานี  
  4) โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี 
• ปี 2559 ด้าเนินงาน “1โครงการ 1แปลงสาธิต” 
• ปี 2560–62 ด้าเนินงานให้เต็มพื นที่ที่มีศักยภาพใน
การท้านาปรังทั่วประเทศ 

โครงการสาธิตการท้านา 
แบบเปียกสลับแห้งแกล้งข้าว 

โดยความร่วมมือ 



เทคนิคการท้านาแบบเปียกสลับแห้งแกล้งข้าว
(Alternate Wetting and Drying : AWD) หรือ
เรียกอีกอย่างว่า การท้านาแบบใช้น ้าน้อย เทคนิค
นี เป็นวิธีการบริหารจัดการน ้าในการท้านารูปแบบ
หนึ่งทีส่ามารถลดการใช้น ้าลง โดยไม่ส่งผลกระทบ
ต่อผลผลิตข้าว 

1. เริ่มต้นจะขังน ้าในแปลงนาลึก 5 เซนติเมตร 
ในช่วงหลังปักด้า(อายุข้าว 15-20 วัน) จน  
กระทั งข้าวอยู่ในช่วงของตั งท้องออกดอกจึง
จะเพิ่มระดับน ้าอยู่ที่ 7-10 เซนติเมตร 

2. ปล่อยให้ข้าวขาดน ้าครั งที่ 1 ช่วงเจริญเติบโต
ทางล้าต้น (อายุข้าว 35-45 วัน) เป็นเวลา 14 
วัน หรือน ้าในแปลงลดต่้ากว่าผิวแปลง 10-15 
เซนติเมตร หรือดินในแปลงนาแตกระแหง  

3. ปล่อยให้ข้าวขาดน ้าครั งที่ 2 ในช่วงข้าวแตก
กอสูงสุด (อายุข้าว 60-65 วัน) เป็นเวลา 14 
วัน ซึ่งเป็นการกระตุ้น ให้รากและล้าต้นข้าว
แข็งแรง และสามารถประหยัดน ้าได้สูงสุดถึง
ร้อยละ 40 

ท่อพีวีซี  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ ว  
ความยาว 25 เซนติเมตร  
เจาะรูรอบๆ จ้านวน 40 รู  
ราคาต้นทุน ท่อละ 20 บาท 
จากบทความ ท่อแกล้งข้าว ชาวนาวันหยุด  
             (The One Tube Revolution)  
             โดยคุณสุภชัย ปิติวุฒิ 

“ระบบเปียกสลับแห้ง แกล้งข้าว” คือ 
การควบคุมระดับน ้าในแปลงนา + ผสมผสานเทคโนโลยีที่ท้าได้ด้วยตัวเอง 

โครงการสาธิตการท้านา 
แบบเปียกสลับแห้งแกล้งข้าว 

แผนภาพค้าแนะน้าการปฏิบัติตลอดอายุข้าว 1 ฤดู จาก บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จ้ากัด 

คุณภาพข้าว 
ปริมาณผลผลิต 
ก้าไร+สะสมทุน 
คุณภาพชีวิต 

ความสามัคคีชุมนุม 

น ้า 
เมล็ดพันธุ์ 
ปุ๋ยเคมี 
สารเคมี 
แรงงาน 

 
ระบบเปียกสลับแห้ง 

แกล้งข้าว 
 



 จากบทสัมภาษณ์อธิบดีกรมชลประทานในพิธีเปิดโครงการจัดท าแปลงสาธิตการท านาแบบเปียกสลับแห้ง 
   ณ แปลงนาสาธิตของกลุ่มผู้ใช้น  าชลประทานอ่างเก็บน  าแม่โก๋น จ.เชียงใหม ่

การรณรงค์ให้มีการใช้น  าอย่างประหยัดตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
โครงการใชน้ ้าอย่างรู้ค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน 

         เทคนิคการท้านาแบบเปียกสลับแห้งแกล้งข้าว
(Alternate Wetting and Drying : AWD) หรือ
เรียกอีกอย่างว่า การท้านาแบบใช้น ้าน้อย เทคนิคนี 
เป็นวิธีการบริหารจัดการน ้าในการท้านารูปแบบหนึ่ง      
ที่สามารถลดการใช้น ้าลง โดยไม่ส่งผลกระทบต่อ
ผลผลิตข้าว 

เริ่มต้นจะขังน ้าในแปลงนาลึก 5 เซนติเมตร 
ในช่วงหลังปักด้า(อายุข้าว 15-20 วัน)  

จนกระทั งข้าวอยู่ในช่วงของตั งท้องออกดอก 
จึงจะเพิ่มระดับน ้าอยู่ที่ 7-10 เซนติเมตร 

 
ปล่อยให้ข้าวขาดน ้าครั งที่ 1  

ช่วงเจริญเติบโตทางล้าต้น (อายุข้าว 35-45 วัน) 
เป็นเวลา 14 วัน หรือน ้าในแปลงลดต่้ากว่าผิวแปลง 

10-15 เซนติเมตร หรือดินในแปลงนาแตกระแหง  
 

ปล่อยให้ข้าวขาดน ้าครั งที่ 2 
ในช่วงข้าวแตกกอสูงสุด (อายุข้าว 60-65 วัน)  

เป็นเวลา 14 วัน ซ่ึงเป็นการกระตุ้นใหร้าก 
และล้าต้นข้าวแข็งแรง และสามารถประหยัดน ้าได้

สูงสุดถึง 40 เปอร์เซ็นต ์

• ปี 2558 ไดจ้ัดท้าคู่มือการท้านาแบบเปียกสลับแห้ง เพื่อ
ใช้เป็นคู่มือไปขยายผลสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมโดย
จัดท้าพื นที่น้าร่องขึ นจ้านวน 4 แห่ง ดังนี  

     1) โครงการชลประทานเชียงใหม่  
     2) โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  
     3) โครงการชลประทานอุบลราชธานี  
     4) โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี 
• ปี 2559 จะด้าเนินงาน “1โครงการ 1แปลงสาธิต” 
• ปี 2560–62 จะด้าเนินงานให้เต็มพื นที่ที่มีศักยภาพใน

การท้านาปรังทั่วประเทศ 
“เปียกสลับแห้ง (แกล้งข้าว)” ประสบผลส้าเร็จโดยสามารถ      
ลดปริมาณการใช้น ้าในการท้านาข้าวได้ถึงร้อยละ 28 
ของปริมาณน ้าที่ใช้ในการท้านาแบบทั่วไป  
ซึ่ง โดยปกติจะ ใช้น ้ าประมาณ 
1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ แต่
ถ้าท้านาแบบแกล้งข้าวจะใช้น ้า
เพียงประมาณ 860 ลูกบาศก์
เมตรต่อไร่ เท่านั น 

นอกจากจะลดปริมาณการใช้น ้าลง
แล้ว ยังช่วยลดต้นทุนการใช้ปุ๋ย ใช้
สารเคมี และน ้ามันเชื อเพลิง ท้าให้
ต้นทุนการผลิตข้าวลดลงจากไร่ละ
ประมาณ 5,600 บาท เหลือประมาณ 
3 , 4 0 0  บ า ท  ร ว ม ทั ง ยั ง ท้ า ใ ห้
คุณภาพของข้าวดีขึ นเพิ่ม 
ปริมาณผลผลิตสูง 
กว่าไรล่ะ 1,200  
กิโลกรัม 

ใช้น ้ำน้อย 
ลดกำรใช้ปุ๋ย 
ลดต้นทุน 

   “จากการศึกษาข้อมูลพบว่า หากมีการขยายผลน้าเทคนิคการท้า
นาแบบเปียกสลับแห้งดังกล่าว ไปใช้เฉพาะนาปรังในพื นที่ภาคเหนือ   
ซึ่งในฤดูแล้งปี 2556/57 มีพื นที่ท้านาปรังทั งสิ นประมาณ 2.85 
ล้านไร่ มีความต้องการใช้น ้าประมาณ 3,309 ล้านลูกบาศก์เมตร   
ถ้ามีการปรับมาใช้เทคนิคการท้านาแบบเปียกสลับแห้งจะ
ใช้น ้าเพียงประมาณ 2,217 ล้านลูกบาศก์เมตร เท่านั น 
หรือประหยัดน ้าได้สูงสุดประมาณ 1,092 ล้านลูกบาศก์
เมตร ถ้าปริมาณน ้าจ้านวนนี ไปใช้ในการท้านาปรัง จะสามารถ
ขยายพื นที่ท้านาปรังได้อีกมากกว่า 940,093 ไร”่ 

ผลผลิตสูง 
คุณภำพด ี

จัดท้าโดย กลุ่มงานพัฒนาการบริหารจัดการน  า ส่วนบริหารจัดการน  า ส านักบริหารจัดการน  าและอุทกวิทยา 
           โทรศัพท์ 02 241 5052 โทรสาร 02 241 2365 เว็บไซด์ http://water.rid.go.th/hydhome โปสเตอร์เผยแพร่เฉพำะพื นที่ภำคเหนือ 



 จากบทสัมภาษณ์อธิบดีกรมชลประทานในพิธีเปิดโครงการจัดท าแปลงสาธิตการท านาแบบเปียกสลับแห้ง 
   ณ แปลงนาสาธิตของกลุ่มผู้ใช้น  าชลประทานอ่างเก็บน  าแม่โก๋น จ.เชียงใหม ่

การรณรงค์ให้มีการใช้น  าอย่างประหยัดตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
โครงการใชน้ ้าอย่างรู้ค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน 

         เทคนิคการท้านาแบบเปียกสลับแห้งแกล้งข้าว
(Alternate Wetting and Drying : AWD) หรือ
เรียกอีกอย่างว่า การท้านาแบบใช้น ้าน้อย เทคนิคนี 
เป็นวิธีการบริหารจัดการน ้าในการท้านารูปแบบหนึ่ง      
ที่สามารถลดการใช้น ้าลง โดยไม่ส่งผลกระทบต่อ
ผลผลิตข้าว 

   “จากการศึกษาข้อมูลพบว่า หากมีการขยายผลน้าเทคนิคการ 
ท้านาแบบเปียกสลับแห้งดังกล่าว ไปใช้เฉพาะนาปรังในพื นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งในฤดูแล้งปี 2556/57 มีพื นที่ท้านาปรัง
ทั งสิ นประมาณ 1.42 ล้านไร่ มีความต้องการใช้น ้าประมาณ 1,674 
ล้านลูกบาศก์เมตร ถ้ามีการปรับมาใช้เทคนิคการท้านาแบบ
เปียกสลับแห้งจะใช้น ้าเพียงประมาณ 1,122 ล้านลูกบาศก์เมตร 
เท่านั น /ประหยัดน ้าได้สูงสุดประมาณ 0.552 ล้านลูกบาศก์เมตร 
ถ้าปริมาณน ้าจ้านวนนี ไปใช้ในการท้านาปรัง จะสามารถขยายพื นที่   
    ท้านาปรังได้อีกมากกว่า 467,368 ไร”่ 

จัดท้าโดย กลุ่มงานพัฒนาการบริหารจัดการน  า ส่วนบริหารจัดการน  า ส านักบริหารจัดการน  าและอุทกวิทยา 
           โทรศัพท์ 02 241 5052 โทรสาร 02 241 2365 เว็บไซด์ http://water.rid.go.th/hydhome โปสเตอร์เผยแพร่เฉพำะพื นที่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

“เปียกสลับแห้ง (แกล้งข้าว)” ประสบผลส้าเร็จโดยสามารถ      
ลดปริมาณการใช้น ้าในการท้านาข้าวได้ถึงร้อยละ 28 
ของปริมาณน ้าที่ใช้ในการท้านาแบบทั่วไป  
ซึ่ง โดยปกติจะ ใช้น ้ าประมาณ 
1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ แต่
ถ้าท้านาแบบแกล้งข้าวจะใช้น ้า
เพียงประมาณ 860 ลูกบาศก์
เมตรต่อไร่ เท่านั น 

นอกจากจะลดปริมาณการใช้น ้าลง
แล้ว ยังช่วยลดต้นทุนการใช้ปุ๋ย ใช้
สารเคมี และน ้ามันเชื อเพลิง ท้าให้
ต้นทุนการผลิตข้าวลดลงจากไร่ละ
ประมาณ 5,600 บาท เหลือประมาณ 
3 , 4 0 0  บ า ท  ร ว ม ทั ง ยั ง ท้ า ใ ห้
คุณภาพของข้าวดีขึ นเพิ่ม 
ปริมาณผลผลิตสูง 
กว่าไรล่ะ 1,200  
กิโลกรัม 

ใช้น ้ำน้อย 
ลดกำรใช้ปุ๋ย 
ลดต้นทุน 

ผลผลิตสูง 
คุณภำพด ี

เริ่มต้นจะขังน ้าในแปลงนาลึก 5 เซนติเมตร 
ในช่วงหลังปักด้า(อายุข้าว 15-20 วัน)  

จนกระทั งข้าวอยู่ในช่วงของตั งท้องออกดอก 
จึงจะเพิ่มระดับน ้าอยู่ที่ 7-10 เซนติเมตร 

 
ปล่อยให้ข้าวขาดน ้าครั งที่ 1  

ช่วงเจริญเติบโตทางล้าต้น (อายุข้าว 35-45 วัน) 
เป็นเวลา 14 วัน หรือน ้าในแปลงลดต่้ากว่าผิวแปลง 

10-15 เซนติเมตร หรือดินในแปลงนาแตกระแหง  
 

ปล่อยให้ข้าวขาดน ้าครั งที่ 2 
ในช่วงข้าวแตกกอสูงสุด (อายุข้าว 60-65 วัน)  

เป็นเวลา 14 วัน ซ่ึงเป็นการกระตุ้นใหร้าก 
และล้าต้นข้าวแข็งแรง และสามารถประหยัดน ้าได้

สูงสุดถึง 40 เปอร์เซ็นต ์

• ปี 2558 ไดจ้ัดท้าคู่มือการท้านาแบบเปียกสลับแห้ง เพื่อ
ใช้เป็นคู่มือไปขยายผลสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมโดย
จัดท้าพื นที่น้าร่องขึ นจ้านวน 4 แห่ง ดังนี  

     1) โครงการชลประทานเชียงใหม่  
     2) โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  
     3) โครงการชลประทานอุบลราชธานี  
     4) โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี 
• ปี 2559 จะด้าเนินงาน “1โครงการ 1แปลงสาธิต” 
• ปี 2560–62 จะด้าเนินงานให้เต็มพื นที่ที่มีศักยภาพใน

การท้านาปรังทั่วประเทศ 



 จากบทสัมภาษณ์อธิบดีกรมชลประทานในพิธีเปิดโครงการจัดท าแปลงสาธิตการท านาแบบเปียกสลับแห้ง 
   ณ แปลงนาสาธิตของกลุ่มผู้ใช้น  าชลประทานอ่างเก็บน  าแม่โก๋น จ.เชียงใหม ่

การรณรงค์ให้มีการใช้น  าอย่างประหยัดตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
โครงการใชน้ ้าอย่างรู้ค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน 

         เทคนิคการท้านาแบบเปียกสลับแห้งแกล้งข้าว
(Alternate Wetting and Drying : AWD) หรือ
เรียกอีกอย่างว่า การท้านาแบบใช้น ้าน้อย เทคนิคนี 
เป็นวิธีการบริหารจัดการน ้าในการท้านารูปแบบหนึ่ง      
ที่สามารถลดการใช้น ้าลง โดยไม่ส่งผลกระทบต่อ
ผลผลิตข้าว 

   “จากการศึกษาข้อมูลพบว่า หากมีการขยายผลน้าเทคนิคการ ท้านา
แบบเปียกสลับแห้งดังกล่าว ไปใช้เฉพาะนาปรังในพื นทีภ่าคกลาง พื นที่ภาค
ตะวันออก และตะวันตก ซึ่งในฤดูแล้งปี 2556/57 มีพื นที่ท้านาปรัง
ทั งสิ นประมาณ 6.35 ล้านไร่ มีความต้องการใช้น ้าประมาณ 7,516 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร ถ้ามีการปรับมาใช้เทคนิคการท้านาแบบเปียก
สลับแห้งจะใช้น ้าเพียงประมาณ 5,035 ล้านลูกบาศก์
เมตร เท่านั น หรือประหยัดน ้าได้สูงสุดประมาณ 2,480 
ล้านลูกบาศก์เมตร ถ้าปริมาณน ้าจ้านวนนี ไปใช้ในการท้านาปรัง 
จะสามารถขยายพื นที่ท้านาปรังได้อีกมากกว่า 2,096,852 ไร”่ 

จัดท้าโดย กลุ่มงานพัฒนาการบริหารจัดการน  า ส่วนบริหารจัดการน  า ส านักบริหารจัดการน  าและอุทกวิทยา 
           โทรศัพท์ 02 241 5052 โทรสาร 02 241 2365 เว็บไซด์ http://water.rid.go.th/hydhome 

โปสเตอร์เผยแพร่เฉพำะพื นที่ภำคกลำง  
ภำคตะวันออก และภำคตะวันตก 

“เปียกสลับแห้ง (แกล้งข้าว)” ประสบผลส้าเร็จโดยสามารถ      
ลดปริมาณการใช้น ้าในการท้านาข้าวได้ถึงร้อยละ 28 
ของปริมาณน ้าที่ใช้ในการท้านาแบบทั่วไป  
ซึ่ง โดยปกติจะ ใช้น ้ าประมาณ 
1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ แต่
ถ้าท้านาแบบแกล้งข้าวจะใช้น ้า
เพียงประมาณ 860 ลูกบาศก์
เมตรต่อไร่ เท่านั น 

นอกจากจะลดปริมาณการใช้น ้าลง
แล้ว ยังช่วยลดต้นทุนการใช้ปุ๋ย ใช้
สารเคมี และน ้ามันเชื อเพลิง ท้าให้
ต้นทุนการผลิตข้าวลดลงจากไร่ละ
ประมาณ 5,600 บาท เหลือประมาณ 
3 , 4 0 0  บ า ท  ร ว ม ทั ง ยั ง ท้ า ใ ห้
คุณภาพของข้าวดีขึ นเพิ่ม 
ปริมาณผลผลิตสูง 
กว่าไรล่ะ 1,200  
กิโลกรัม 

ใช้น ้ำน้อย 
ลดกำรใช้ปุ๋ย 
ลดต้นทุน 

ผลผลิตสูง 
คุณภำพด ี

เริ่มต้นจะขังน ้าในแปลงนาลึก 5 เซนติเมตร 
ในช่วงหลังปักด้า(อายุข้าว 15-20 วัน)  

จนกระทั งข้าวอยู่ในช่วงของตั งท้องออกดอก 
จึงจะเพิ่มระดับน ้าอยู่ที่ 7-10 เซนติเมตร 

 
ปล่อยให้ข้าวขาดน ้าครั งที่ 1  

ช่วงเจริญเติบโตทางล้าต้น (อายุข้าว 35-45 วัน) 
เป็นเวลา 14 วัน หรือน ้าในแปลงลดต่้ากว่าผิวแปลง 

10-15 เซนติเมตร หรือดินในแปลงนาแตกระแหง  
 

ปล่อยให้ข้าวขาดน ้าครั งที่ 2 
ในช่วงข้าวแตกกอสูงสุด (อายุข้าว 60-65 วัน)  

เป็นเวลา 14 วัน ซ่ึงเป็นการกระตุ้นใหร้าก 
และล้าต้นข้าวแข็งแรง และสามารถประหยัดน ้าได้

สูงสุดถึง 40 เปอร์เซ็นต ์

• ปี 2558 ไดจ้ัดท้าคู่มือการท้านาแบบเปียกสลับแห้ง เพื่อ
ใช้เป็นคู่มือไปขยายผลสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมโดย
จัดท้าพื นที่น้าร่องขึ นจ้านวน 4 แห่ง ดังนี  

     1) โครงการชลประทานเชียงใหม่  
     2) โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  
     3) โครงการชลประทานอุบลราชธานี  
     4) โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี 
• ปี 2559 จะด้าเนินงาน “1โครงการ 1แปลงสาธิต” 
• ปี 2560–62 จะด้าเนินงานให้เต็มพื นที่ที่มีศักยภาพใน

การท้านาปรังทั่วประเทศ 



 จากบทสัมภาษณ์อธิบดีกรมชลประทานในพิธีเปิดโครงการจัดท าแปลงสาธิตการท านาแบบเปียกสลับแห้ง 
   ณ แปลงนาสาธิตของกลุ่มผู้ใช้น  าชลประทานอ่างเก็บน  าแม่โก๋น จ.เชียงใหม ่

การรณรงค์ให้มีการใช้น  าอย่างประหยัดตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
โครงการใชน้ ้าอย่างรู้ค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน 

         เทคนิคการท้านาแบบเปียกสลับแห้งแกล้งข้าว
(Alternate Wetting and Drying : AWD) หรือ
เรียกอีกอย่างว่า การท้านาแบบใช้น ้าน้อย เทคนิคนี 
เป็นวิธีการบริหารจัดการน ้าในการท้านารูปแบบหนึ่ง      
ที่สามารถลดการใช้น ้าลง โดยไม่ส่งผลกระทบต่อ
ผลผลิตข้าว 

   “จากการศึกษาข้อมูลพบว่า หากมีการขยายผลน้าเทคนิคการ 
ท้านาแบบเปียกสลับแห้งดังกล่าว ไปใช้เฉพาะนาปรังในพื นที่ภาคใต้ 
ซึ่งในฤดูแล้งปี 2556/57 มีพื นที่ท้านาปรังประมาณ 95,371 ไร่    
มีความต้องการใช้น ้าประมาณ 70 ล้านลูกบาศก์เมตร ถ้ามีการ
ปรับมาใช้เทคนิคการท้านาแบบเปียกสลับแห้งจะใช้น ้า
เพียงประมาณ 47 ล้านลูกบาศก์เมตร เท่านั น หรือ
ประหยัดน ้าได้สูงสุดประมาณ 23 ล้านลูกบาศก์เมตร ถ้า
ปริมาณน ้าจ้านวนนี ไปใช้ในการท้านาปรัง จะสามารถขยายพื นที่ท้า
นาปรังได้อีกมากกว่า 31,449 ไร”่ 

จัดท้าโดย กลุ่มงานพัฒนาการบริหารจัดการน  า ส่วนบริหารจัดการน  า ส านักบริหารจัดการน  าและอุทกวิทยา 
           โทรศัพท์ 02 241 5052 โทรสาร 02 241 2365 เว็บไซด์ http://water.rid.go.th/hydhome โปสเตอร์เผยแพร่เฉพำะพื นที่ภำคใต ้

“เปียกสลับแห้ง (แกล้งข้าว)” ประสบผลส้าเร็จโดยสามารถ      
ลดปริมาณการใช้น ้าในการท้านาข้าวได้ถึงร้อยละ 28 
ของปริมาณน ้าที่ใช้ในการท้านาแบบทั่วไป  
ซึ่ง โดยปกติจะ ใช้น ้ าประมาณ 
1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ แต่
ถ้าท้านาแบบแกล้งข้าวจะใช้น ้า
เพียงประมาณ 860 ลูกบาศก์
เมตรต่อไร่ เท่านั น 

นอกจากจะลดปริมาณการใช้น ้าลง
แล้ว ยังช่วยลดต้นทุนการใช้ปุ๋ย ใช้
สารเคมี และน ้ามันเชื อเพลิง ท้าให้
ต้นทุนการผลิตข้าวลดลงจากไร่ละ
ประมาณ 5,600 บาท เหลือประมาณ 
3 , 4 0 0  บ า ท  ร ว ม ทั ง ยั ง ท้ า ใ ห้
คุณภาพของข้าวดีขึ นเพิ่ม 
ปริมาณผลผลิตสูง 
กว่าไรล่ะ 1,200  
กิโลกรัม 

ใช้น ้ำน้อย 
ลดกำรใช้ปุ๋ย 
ลดต้นทุน 

ผลผลิตสูง 
คุณภำพด ี

เริ่มต้นจะขังน ้าในแปลงนาลึก 5 เซนติเมตร 
ในช่วงหลังปักด้า(อายุข้าว 15-20 วัน)  

จนกระทั งข้าวอยู่ในช่วงของตั งท้องออกดอก 
จึงจะเพิ่มระดับน ้าอยู่ที่ 7-10 เซนติเมตร 

 
ปล่อยให้ข้าวขาดน ้าครั งที่ 1  

ช่วงเจริญเติบโตทางล้าต้น (อายุข้าว 35-45 วัน) 
เป็นเวลา 14 วัน หรือน ้าในแปลงลดต่้ากว่าผิวแปลง 

10-15 เซนติเมตร หรือดินในแปลงนาแตกระแหง  
 

ปล่อยให้ข้าวขาดน ้าครั งที่ 2 
ในช่วงข้าวแตกกอสูงสุด (อายุข้าว 60-65 วัน)  

เป็นเวลา 14 วัน ซ่ึงเป็นการกระตุ้นใหร้าก 
และล้าต้นข้าวแข็งแรง และสามารถประหยัดน ้าได้

สูงสุดถึง 40 เปอร์เซ็นต ์

• ปี 2558 ไดจ้ัดท้าคู่มือการท้านาแบบเปียกสลับแห้ง เพื่อ
ใช้เป็นคู่มือไปขยายผลสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมโดย
จัดท้าพื นที่น้าร่องขึ นจ้านวน 4 แห่ง ดังนี  

     1) โครงการชลประทานเชียงใหม่  
     2) โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  
     3) โครงการชลประทานอุบลราชธานี  
     4) โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี 
• ปี 2559 จะด้าเนินงาน “1โครงการ 1แปลงสาธิต” 
• ปี 2560–62 จะด้าเนินงานให้เต็มพื นที่ที่มีศักยภาพใน

การท้านาปรังทั่วประเทศ 


