ธรรมศาสตร์ เปิ ดตัว “นวัตกรรมการดํานานํา้ น้ อย”
การันตีลดการใช้ นํา้ ปริมาณ 3 เท่ า รับมือนํา้ แล้ งปี 59
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋ วย อึ๊งภากรณ์ จับมื อ ปราชญ์ ชาวบ้ านด้ านเกษตรปลูกข้ า ว
เปิ ดตัว “นวัตกรรมการดํ านานํ า้ น้ อย” นวัตกรรมการดํ า นํ า ที่ ใ ช้ นํา้ น้ อ ยกว่า ปกติ ถึง 3 เท่า แต่ไ ด้ ผลผลิตสูงสุด 6 ตันต่อไร่ โด
ตังเป
้ ้ าหมายเผยแพร่ องค์ความรู้ ดงั กล่าวแก่เกษตรกรไทยรับมือนํ ้าแล้ ง ปี 59 อย่างไรก็ตามปั จจุบนั มธ. ได้ สร้ างศูนย์เรี ยนรู้ ด้าน
อาหาร พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ณ มธ. ศูนย์รังสิต เพื่อเป็ นศูนย์เรี ยนรู้ ด้านนวัตกรรมการเกษตรในรู ปแบบ
ต่างๆ สําหรับผู้สนใจสามารถสอบถามรายเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โทร. 02-613-3030 หรื อ
เว็บไซต์ www.tu.ac.th
รศ.ดร.ชาลี เจริญลาภนพรั ตน์ รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและการเรี ยนรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.)
กล่าวว่าในปี 2559 ประเทศไทยมีแนวโน้ มในการเข้ าสูภาวะวิกฤติการณ์นํ ้าแล้ ง ซึง่ จากข้ อมูลของกรมชลประทาน พบว่า นํ ้าต้ นทุน
ในอ่างเก็บนํ ้าของเขื่อนต่างๆ ลดระดับลง โดยปั จจุบนั นํา้ ในอ่างเก็บนํา้ ของเขื่อนขนาดกลางและขนาดใหญ่ 33 แห่งทัว่ ประเทศ
เหลือนํ ้าเพียง 43,384 ลูกบาศก์เมตร จากความจุ 70,370 ลูกบาศก์เมตร ในจํานวนนี ้มีนํ ้าที่สามารถใช้ ได้ จริ ง 19,881 ลูกบาศก์
เมตร ซึง่ จากข้ อมูลดังกล่าวจะส่งผลต่อทังภาคอุ
้
ตสาหกรรม ภาคครัวเรื อน รวมถึงภาคการเกษตร โดยเฉพาะภาคการเกษตรที่เป็ น
อุต สาหกรรมหลัก ของประเทศมี โ อกาสได้ รับ ผลกระทบสูง ดัง นัน้ ประเทศไทยต้ อ งหาแนวทางในการรั บ มื อ ปั ญ หาดัง กล่า ว
เพื่ อ ป้ องกัน วิ กฤติ การณ์ นํ า้ แล้ ง ดังกล่า ว ดัง นัน้ มธ. ในฐานะสถาบัน การศึก ษาชัน้ นํ า ของประเทศจึง มี แ นวคิ ด ในการพัฒ นา
องค์ความรู้ การวิจยั ฯลฯ เพื่อแก้ ปัญหาดังกล่าว โดยเมื่อเร็ วๆ นี ้ ได้ ค้นพบแนวทางนวัตกรรมการดํานํารูปแบบใหม่ที่ใช้ ปริ มาณนํ ้า
ในการปลูกเข้ าที่ น้อยกว่าวิธีปัจจุบันที่ใช้ กันมายาว ได้ ร่วมกับ ดร.เกริ ก มีมุ่งกิจ ปราชญ์ ชาวบ้ านด้ านเกษตรปลูกข้ าว พัฒนา
“นวัตกรรมการดํานานํ ้าน้ อย” การดํานาแบบใหม่ให้ สามารถรองรับและต่อสู้กบั สภาวะภัยแล้ งให้ กบั ชาวนา
ด้ าน ผศ.ดร.จิตติ มงคลชัยอรั ญญา คณบดีวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึง๊ ภากรณ์ กล่าวว่ารายละเอียดเกี่ยวกับ
“นวัตกรรมการดํานานํ ้าน้ อย” ประกอบไปด้ วย 7 ขันตอน
้
ได้ แก่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ขันตอนเตรี
้
ยมดินให้ สมบูรณ์
ขันตอนไถคราด
้
ขันตอนหยอดเมล็
้
ดข้ าว หยอดเมล็ดข้ าวลงหลุม โดยเว้ นระยะห่างต่อหลุม 50 ซม. เพื่อให้ ข้าวแตกกอได้ อย่างสะดวก
ขันตอนพั
้
ฒนาระบบการจัดการนํ ้า
ขันตอนดู
้
แลรักษา
ขันตอนกํ
้
าจัดศัตรูพืช
ขันตอนเกี
้
่ยวข้ าว

ผศ.ดร.จิตติ กล่าวต่อว่าการปลูกข้ าวด้ วย “นวัตกรรมการดํานานํ ้าน้ อย” จะใช้ นํ ้าเพียง 500 ลบ.ม.ต่อไร่ ต่อฤดูกาล ซึง่ จะ
ได้ ผลผลิตที่มีคณ
ุ ภาพสูงถึง 6 ตัน ขณะที่การปลูกข้ าวโดยปกติที่จะปล่อยนํ ้าขังในนาข้ าว จะใช้ นํ ้าประมาณ 1,500 ลบ.ม.ต่อไร่ ต่อ
ฤดูกาล แต่จะได้ ผลผลิตเพียง 1 ตัน ซึง่ หากเปรี ยบเทียบกันแล้ วจะพบว่า การปลูกข้ าวนํ ้าน้ อยจะใช้ นํ ้าน้ อยกว่าปกติถึง 3 เท่า แต่ได้
ผลผลิตมากกว่าถึง 6 เท่า อย่างไรก็ตาม ปริ มาณการใช้ นํ ้าและผลผลิตที่ได้ ด้วยวิธีการดังกล่าว จะแปรผันตามสภาพแวดล้ อมของ
พื ้นที่นนๆ
ั ้ ด้ วย ทังนี
้ ้ “นวัตกรรมการดํานานํ ้าน้ อย” ถือเป็ นส่วนหนึ่งในการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทยเป็ นอย่างมาก ที่
ช่วยลดทุกในการผลิตและสร้ างรายได้ เพิ่ม ขณะเดียวกันก็เป็ นอีกกลไกหนึง่ ที่ช่วยขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

ทังนี
้ ้ ปั จจุบนั วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋ วย อึง๊ ภากรณ์ ได้ สร้ างศูนย์เรี ยนรู้ ด้านอาหาร พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้ อม เพื่อเปิ ดโอกาสให้ นกั เรี ยน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนที่สนใจ เข้ ามาร่ วมอบรมและเรี ยนรู้ ด้านนวัตกรรมการเกษตร
ในรู ปแบบต่างๆ อาทิ การทําไบโอแก๊ ส (Biogas) การปลูกผักแบบเกษตรอินทรี ย์ โดยในอนาคตคาดว่าจะเปิ ดให้ ผ้ สู นใจเข้ าร่ วม
อบรมในโครงการทําบ้ านดิน การปลูกป่ า ฯลฯ อันสอดรับกับปณิธานของ ศาสตราจารย์ ดร.ป๋ วย อึ๊งภากรณ์ ที่ให้ ความสําคัญใน
การพัฒนาชนบทที่เป็ นกลไกสําคัญในการพัฒนาประเทศ ผศ.ดร.จิตติ กล่าวทิ ้งท้ าย
“มหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์ ม่งุ มัน่ สู่การเป็ นสถาบันการศึกษาเพือ่ สังคมไทยผ่านการปลูกฝั งจิ ตวิ ญญาณธรรมศาสตร์ ต่อ
บุคลากรและนักศึกษาด้วยการยึ ดมัน่ ในความเป็ นธรรมการมี จิตสาธารณะและการมี ความรับผิ ดชอบต่อสังคมควบคู่ไปกับการ
สร้างบัณฑิ ตยุคใหม่ให้มีคณ
ุ สมบัติผู้นําแห่งศตวรรษที ่ 21 สอดรับตามแนวคิ ด“มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ..มหาวิทยาลัยเพื่อ
ประชาชนอย่ างแท้ จริง”
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