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การเปลี่ยนแปลงคาร์ โบไฮเดรตที่ไม่ ได้ อยู่ในรูปโครงสร้ างของต้ นลําไยที่ได้ รับนํา้ แบบเต็มที่ แบบ
สลับข้ างทีละครึ่งต้ น และแบบขาดแคลน
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บทคัดย่ อ

การศึกษานี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการให้ นํ ้ากับลําไยที่ปลูกแบบแบ่งราก วิธีการต่าง ๆกับลําไย อายุ 4 ปี
ที่ปลูกแบบแบ่งรากในกระถางซีเมนต์คู่ ขนาดกว้ าง 80 เซนติเมตร และสูง 50 เซนติเมตร วางแผนการทดลองแบบ
สุม่ สมบูรณ์ (CRD) ที่มี 5 ซํ ้า และวิธีการให้ นํ ้า 3 วิธีการได้ แก่ การให้ นํ ้าเต็มที่ (FI) การให้ นํ ้าแบบสลับข้ างทีละครึ่ ง
ต้ น (PRD) และการให้ นํ ้าแบบขาดแคลน (DI) พบว่า ปริ มาณ TNC ของลําไยที่ให้ นํ ้าเต็มที่มีค่าสูงกว่าลําไยที่ให้ นํ ้า
แบบอื่น ๆในสัปดาห์ที่ 2 หลังการให้ นํ ้า หลังจากนันไม่
้ พบความแตกต่างทางสถิติตลอดการทดลอง ปริ มาณ RS มี
ความแตกต่างกันทางสถิติในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนแรก และพบความแตกต่างอีกครัง้ ในเดือนที่ 2 ของการทดลอง
ขณะที่ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ สําหรับทุกวิธีการให้ นํ ้า การแตกยอดใหม่ต้นที่ได้ รับนํ ้า
แบบเต็มที่ และแบบขาดแคลนมีการแตกยอดใหม่ 2 ครัง้ และ 1 ครัง้ ตามลําดับ ขณะที่ต้นที่ให้ นํ ้าแบบสลับข้ างทีละ
ครึ่งต้ นไม่มีการแตกใบอ่อนแต่อย่างใด

ABSTRACT

This research was aimed to study different irrigation systems of longan trees cultivated. The
applied to 4 year-old longan trees, split root grown in two containers by 80 X 50 cm under sand culture. An
experiment was arranged in a completely randomized design (CRD) with 3 treatments of irrigation regimes
and 3 replications. The treatments were as follows: Full irrigation (FI), Partial root-zone drying (PRD) and
deficit Irrigation (DI) It was revealed that leaf TNC was significantly different 2 weeks after treatment had
started. After that there was no significant difference. The RS was found to be significantly different two
weeks and two months after start, respectively, while the chlorophyll had no significant difference. During
the experiment two vegetative flushes were observed in FI, While PRD and DI flushed only once.
Key Words: irrigation, longan, reducing sugar, total nonstructural carbohydrate
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คํานํา

การให้ นํา้ แบบสลับข้ างทีละครึ่ งต้ น (Partial root-zone drying; PRD) เป็ นการให้ นํา้ แก่พืชที่สามารถ
ประหยัดนํ ้าได้ ประมาณครึ่งหนึง่ โดยไม่มีหรื อมีผลกระทบต่อผลผลิตเพียงเล็กน้ อย (Kang et al., 2002; Grant et
al., 2004) วิธีนี ้สามารถประหยัดนํ ้าโดยการให้ นํ ้าเพียงครึ่ งหนึ่งของระบบราก และปล่อยให้ อีกครึ่ งหนึ่งของระบบราก
ค่อยๆ แห้ งเป็ นระยะเวลาต่อเนื่องกัน 10-15 วัน เชื่อกันว่าส่วนของระบบรากที่ขาดนํ ้าจะปลดปล่อยฮอร์ โมน abscisic
acid (ABA) มากขึ ้น เมื่อมี ABA ในเซลล์ปากใบมากขึ ้น จะทําให้ ความต้ านทานภาวะเครี ยดของพืชทังต้
้ นสูงขึ ้นและ
ปากใบปิ ดลงบางส่วน เป็ นการลดการคายนํ ้า (Harrtung et. al., 2002) ผลดีอีกประการที่พบในผลไม้ เขตอบอุ่นที่แตก
ใบใหม่พร้ อมติดดอก คือทําให้ การเติบโตของกิ่งและใบลดลง มีผลต่อเนื่องให้ photo-assimilates ถูกส่งไปยังผลมาก
ขึ ้น และความจําเป็ นต้ องแต่งกิ่งระหว่างติดผลลดลงอย่างมาก (Mingo and Davies, 2001) แต่การให้ นํา้ แบบนี ้
ต่อเนื่องเป็ นระยะเวลายาวในช่วงการเติบโตของกิ่งและใบ (vegetative growth) ของลําไย มีผลให้ การเจริ ญเติบโต
ทางกิ่งและใบลดลงอย่างชัดเจน ข้ อปล้ องสันลง
้ โดยที่ใบลําไยไม่แสดงอาการเหี่ยวเฉาให้ สงั เกตเห็นแต่อย่างใด
(สมชาย และวินยั , 2552)
การให้ นํ ้าแบบประหยัดอีกวิธีหนึ่งคือการให้ นํ ้าแบบขาดแคลน (Deficit Irrigation, DI) ซึง่ เป็ นการให้ นํ ้าทัง้
บริ เวณเขตรากพืชด้ วยปริ มาณนํา้ ที่น้อยกว่าการให้ นํา้ เต็มที่ ซึ่งมีผลให้ พืชเกิดความเครี ยดจากการขาดนํา้ ระดับ
หนึ่ง ที่อาจจะทําให้ ผลผลิตลดลงบ้ าง ใช้ กบั พืชที่มีลกั ษณะการตอบสนองกับความเครี ยดนํ ้าได้ ดี แต่ต้องไม่อยู่ใน
ระยะเจริ ญเติบโต (vegetative growth) (Fereres and Soriano, 2007) แต่ข้อเสียของ DI คือ เป็ นเรื่ องยากสําหรับที่
จะรักษาสถานะของนํ ้าภายในผลได้ ในทางปฏิบตั ิ (Costa et al., 2007) การให้ นํ ้าแบบ PRD และแบบ DI หลังจาก
มะม่วง(พันธุ์โชคอนันต์) ติดผลแล้ ว ทําให้ จํานวนผลผลิตลดลงเพียงเล็กน้ อยเมื่อเทียบกับการให้ นํ ้าแบบเต็มที่ (FI)
แต่ได้ ผลที่มีขนาดใหญ่ขึ ้น (Spreer et al., 2007)
การศึกษานี ้ดําเนินการเพื่อศึกษาถึงผลการเปลี่ยนแปลงของคาร์ โบไฮเดรตที่ไม่ได้ อยู่ในรู ปโครงสร้ าง (Total
nonstructural carbohydrate, TNC) และนํ ้าตาลรี ดิวซ์ในใบลําไย ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ในใบ และการแตกใบใหม่
ของลําไย ที่ได้ รับนํ ้าแบบ PRD และ DI เปรี ยบเทียบกับการให้ เต็มที่ตามปรกติ

อุปกรณ์ และวิธีการ
ต้ นลําไยที่ใช้ ในการศึกษา 15 ต้ นเป็ นต้ นลําไยอายุ 4 ปี (ทรงพุ่มประมาณ 1 เมตร ได้ รับการตัดแต่งกิ่งทุกปี )
ที่ปลูกในกระถางซีเมนต์คู่ ขนาดกว้ าง 80 เซนติเมตร สูง 50 เซนติเมตร แบบแบ่งรากออกเป็ น 2 ส่วนเท่าๆ กันในถัง
ซีเมนต์แต่ละถัง ภายในโรงเรื อนพลาสติก ณ สาขาไม้ ผล คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่
โดยมีทรายหยาบที่ล้างสะอาดแล้ วเป็ นวัสดุปลูก เลี ้ยงต้ นลําไยด้ วยสารละลายธาตุอาหาร ถังปลูกแต่ละถังเป็ นแบบ
ก้ นปิ ดที่มีรูระบายนํ ้าถังละ 1 รู ทําการทดลองระหว่างเดือน มกราคม - เมษายน พ.ศ. 2555 วางแผนการทดลอง
แบบสุม่ สมบูรณ์ (completely randomized design ; CRD) ที่มี 3 สิ่งทดลองของการให้ นํ ้า และทํา 5 ซํ ้า วิธีการให้
นํ ้าทัง้ 3 วิธีการได้ แก่ 1) ให้ นํ ้าเต็มที่ (Full irrigation, FI) คือ ให้ ถงั ละ 5 ลิตร วันละครัง้ ให้ 2 ถังต่อวัน ต้ นลําไยจึง
ได้ รับนํ ้ารวม 10 ลิตร/วัน 2) ให้ นํ ้าแบบสลับข้ างทีละครึ่งต้ น (Partial root-zone drying, PRD) คือ แต่ละวันให้ นํ ้า 5
ลิตรแก่ถงั ปลูกเพียงถังเดียว ต่อเนื่องกัน 14 วัน ก่อนสลับไปให้ นํ ้าแก่อีกถังหนึง่ ต้ นลําไยจึงได้ รับนํ ้า 5 ลิตร/วัน 3) ให้
นํ ้าแบบขาดแคลน (Deficit irrigation, DI) คือ ให้ ถงั ละ 2.5 ลิตร วันละครัง้ ให้ 2 ถังต่อวัน ต้ นลําไยได้ รับนํ ้ารวม
5 ลิตร/วัน
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สุม่ เก็บใบที่ 2-3 จากยอด เป็ นจํานวน 3 ใบต่อต้ น เพื่อวิเคราะห์ TNC และนํ ้าตาลรี ดิวซ์ (reducing sugar;
RS) โดยวิธี Hodge and Hofreiter (1962) และ Smith et al (1964) และวัดคลอโรฟิ ลล์ ค่าความสีเขียวของใบ
โดยใช้ เครื่ อง Chlorophyll meter รุ่ น SPAD-502 (Konica Minolta, 2009) ทุก 7 วัน เป็ นระยะเวลา 4 เดือน

ผลการทดลองและวิจารณ์
1. ปริมาณคาร์ โบไฮเดรตที่ไม่ ได้ อยู่ในรู ปโครงสร้ าง (total nonstructural carbohydrate; TNC) และนํา้ ตาล
รี ดวิ ส์ (reducing sugar; RS)
ปริ มาณคาร์ โบไฮเดรตที่ไม่ได้ อยู่ในรู ปโครงสร้ าง (TNC) และนํ ้าตาลรี ดิวส์ (RS) แสดงใน Figure 1 และ
Figure 2 หลังการให้ นํ ้าแบบเต็มที่ (FI) แบบสลับข้ างทีละครึ่ งต้ น (PRD) และแบบขาดแคลน (DI) พบว่าในช่วง
สัปดาห์ ที่ 2 หลังการให้ นํา้ ด้ วยวิธีแตกต่างกันมีปริ มาณ TNC ที่ มีความแตกต่างกันทางสถิ ติอย่างมีนัยสําคัญ
หลังจากนันปริ
้ มาณ TNC ในใบไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ แต่เป็ นที่น่าสังเกตว่าปริ มาณ TNC ในใบของต้ นที่
ได้ รับนํ ้าแบบ FI มีแนวโน้ มของ TNC สูงกว่าต้ นที่ได้ รับนํ ้าแบบ PRD และแบบ DI เล็กน้ อย และในช่วงเดือนที่ 3
ปริ มาณ TNC ในใบกลับผันแปรกันโดยต้ นลําไยที่ได้ รับนํา้ แบบ FI กลับลดลง และต้ นลําไยที่ได้ รับนํ ้าแบบ PRD
และแบบ DI มีแนวโน้ มปริ มาณ TNC มากกว่า แนวโน้ มดังกล่าวอาจเป็ นเพราะต้ นลําไยที่ได้ รับนํ ้าแบบ FI ที่มีการ
เจริ ญเติบโตปกติ มีการแตกใบอ่อนถึง 2 ครัง้ (Table 1) ในระหว่างการทดลองทําให้ มีการนําคาร์ โบไฮเดรตไปใช้ ใน
การเจริ ญเติบโต และต้ นลําไยที่ได้ รับนํ ้าแบบ PRD และ DI มีปริ มาณ TNC สูงกว่าเนื่องจากการเจริ ญเติบโตทางกิ่ง
ใบน้ อยลงทําให้ มีการสะสมคาร์ โบไฮเดรตไว้ ที่ใบมากกว่าต้ นปกติ และต้ นที่ได้ รับนํา้ แบบ PRD และ DI รากถูก
ทําลายไปบางส่วนเนื่องจากขาดนํา้ หรื อนํา้ ไม่เพียงพอ ทําให้ การเจริ ญเติบโตของรากลดลง จึงมีการสะสม TNC
เพิ่มขึ ้นได้ (Figure 1) และมี RS ลดลง (Figure 3)ทํานองเดียวกับรากลําไยที่ถูกทําลายจากสารโพแทสเซียมคลอ
เรตทําให้ มีการสะสม TNC ที่ใบเพิ่มขึ ้นเช่นกัน (ดารณี และตระกูล, 2545) และในช่วงเดือนเมษายนจะเห็นว่าต้ นที่
ได้ รับนํ ้าแบบ PRD และ DI มีปริ มาณ TNC สูงกว่าต้ นที่ได้ รับนํ ้าแบบ FI อาจเกิดจากลําไยไม่มีการแตกใบอ่อนหรื อ
ส่วนยอดหยุดการเจริ ญเติบโตทําให้ มีการสะสม TNC เพิ่มขึ ้น ขณะที่ต้นที่ได้ รับนํ ้าแบบ FI ที่มีการแตกใบอ่อนส่งผล
ให้ มีการเคลื่อนย้ ายคาร์ โบไฮเดรตไปใช้ ประโยชน์ ในกระบวนการเจริ ญเติบโตของยอดใหม่มากขึน้ ทําให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงคาร์ โบไฮเดรตให้ อยู่ในรู ป RS โดยเฉพาะกลูโคส และฟรุ ตโตส พร้ อมเคลื่อนย้ ายต่อไป จึงมีผลต่อการ
สะสม RS มากขึ ้น (Figure 3) ซึง่ ดารณี และตระกูล (2545) กล่าวว่าใบเป็ นแหล่งสังเคราะห์คาร์ โบไฮเดรตแล้ ว
ส่งไปยังส่วนยอดและรากของพืชไม่ได้ เก็บสะสมไว้ ในใบมากนัก Phadung et al. (2011) พบว่าในส้ มโอ TNC ในใบ
สูงขึน้ เมื่อมีความเครี ยดเพิ่มขึน้ และลดลงเมื่อมีการให้ นํา้ ใหม่ การลดลงของ TNC เกิ ดจากมีการแตกยอดใหม่
สอดคล้ องกับรายงานของ Sivaci (2006) ว่าปริ มาณของคาร์ โบไฮเดรตลดลงระหว่างมีการแตกยอดใหม่
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Figure 1 Total Nonstructural Carbohydrate (TNC) of
the different irrigation treatments
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Figure 2 Reducing sugar (RS) of the
different irrigation treatments

Data points marked with “*” and “**” differ significantly from control at α = 0.10 and α = 0.05,
respectively. Non-significant differences are marked with “NS”.
2. ปริมาณคลอโรฟิ ลล์
ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ หรื อค่าความเขียวของสีใบลําไยที่ได้ รับนํา้ แบบเต็มที่ (FI) แบบสลับข้ างทีละครึ่ งต้ น
(PRD) และแบบขาดแคลน (DI) แสดงใน Figure 3 พบว่า ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ
แสดงให้ เ ห็ น ว่า การให้ นํ า้ แบบต่างๆ ไม่ทํ าให้ ป ริ ม าณคลอโรฟิ ลล์ เปลี่ ย นแปลงไปมากนัก สอดคล้ องกับ การ
สังเคราะห์แสงของลําไยที่ได้ รับนํา้ แตกต่างกันที่ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (Wiriya-Alongkorn et al., in
press) ทังนี
้ ้อาจเป็ นไปได้ วา่ การเพิ่มขึ ้นของคลอโรฟิ ลล์ในใบขึ ้นอยู่กบั ธาตุอาหารในพืช โดยเฉพาะไนโตรเจน ไม่ได้
อยู่ที่การได้ รับนํ ้าไม่เพียงพอ ในการทดลองนี ้มีการให้ ธาตุอาหารทางระบบนํ ้าที่มีธาตุอาหารอยู่ในปริ มาณที่เพียงพอ
ต่อการเจริ ญเติบโตของพืช อย่างไรก็ตามถ้ าต้ นลําไยได้ รับไนโตรเจนไม่เพียงพอมีผลทําให้ ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ในใบ
ลดลง Dietz and Harris (1997) รายงานว่าถ้ าพืชได้ รับไนโตรเจนที่น้อยเกินไปหรื อขาดไนโตรเจนมีผลทําให้
ปริ ม าณคลอโรฟิ ลล์ การสัง เคราะห์ โ ปรตี น การถ่ า ยทอดอิ เ ลคตรอน และการสัง เคราะห์ แ สงของพื ช ลดลง
(Marschner, 1995)
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Figure 3 The chlorophyll (SPAD Value) after the different irrigation treatments
Non-significant differences are marked with “NS”
3. การแตกยอด
การเจริ ญเติบโตของยอดใหม่ แสดงใน Table 1 หลังการให้ นํ ้าแตกต่างกัน ตังแต่
้ เดือน มกราคม ถึงเดือน
เมษายน พศ. 2555 พบว่าต้ นที่ได้ รับนํ ้าแบบเต็มที่ (FI) แตกยอด 2 รุ่ นในระหว่างทําการทดลอง โดยแตกยอดใหม่
ครัง้ แรกเมื่อ 15 วัน และครัง้ ที่สองเมื่อ 63 วัน ส่วนการให้ นํ ้าแบบทีละครึ่งต้ น (PRD) ไม่พบการแตกยอดใหม่ระหว่าง
ทําการทดลอง และการให้ นํ ้าแบบขาดแคลน (DI) มีการแตกยอดใหม่เพียงครัง้ เดียวคือ เริ่ มแตกยอดเมื่อ 28 วันหลัง
การให้ นํ ้า ซึง่ การแตกยอดใหม่ของต้ นที่มีการแตกยอดจะมีการแตกยอดใหม่พร้ อมๆ กันทังต้
้ น
Table 1 The days of flushing after irrigation treatment
The first flush
(day after treatment)
Full irrigation
15
PRD
DI
28

The second flush
(day after treatment)
63
-

ต้ นที่ให้ นํ ้าทีละครึ่งรากไม่พบการแตกใบชุดใหม่ตลอดการทดลอง และต้ นเริ่ มทรุ ดโทรมอย่างเด่นชัด ดังนัน้
น่าจะสรุ ปได้ ว่าการให้ นํา้ แบบทีละครึ่ งต้ นไม่เป็ นผลดีกับการเจริ ญเติบโตของลําไยในระยะยาวแต่จะเป็ นผลดีกับ
ระยะสันๆ
้ ที่ทําให้ ชลอการแตกใบอ่อน ทําให้ ต้นเตี ้ยลง หรื อการตัดแต่งกิ่งลดลง ซึ่งผลการวิจัยนีจ้ ึงสอดคล้ องกับ
รายงานของ Mingo and Davies (2001) ที่สรุ ปผลการศึกษาเรื่ องการให้ นํ ้าแบบ PRD กับไม้ ผลในเขตอบอุ่น ซึง่ มีการ
พักตัวในฤดูหนาว และแตกยอดพร้ อมกับออกดอกในฤดูใบไม้ ผลิ ว่า นอกจากประหยัดนํ ้าโดยมีผลเสียต่อผลผลิตเพียง
เล็กน้ อยแล้ ว ยังมีข้อดีอีกประการ คือทําให้ การเติบโตของกิ่งและใบลดลง ซึง่ มีผลทําให้ photo-assimilates ถูกส่งไปยัง
ผลมากขึ ้น และความต้ องการตัดแต่งกิ่งลดลงอย่างมาก
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สรุ ป

การให้ นํ ้าแบบเต็มที่ แบบสลับข้ างทีละครึ่งต้ น และแบบขาดแคลน กับลําไยที่ปลูกแบบแบ่งรากในกระถาง
ซีเมนต์ พบว่า ปริ มาณคาร์ โบไฮเดรตที่ไม่ได้ อยู่ในรู ปโครงสร้ าง (TNC) และนํ ้าตาลรี ดิวซ์ (RS) การเปลี่ยนแปลงโดย
ส่วนใหญ่ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ อย่างไรก็ตามปริ มาณคาร์ โบไฮเดรตที่ไม่ได้ อยู่ในรู ปโครงสร้ าง และนํ ้าตาล
รี ดิวซ์ มีทิศทางเป็ นไปตามการเจริ ญเติบโตของต้ นลําไย ขณะที่ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ (SPAD) ไม่มีความแตกต่างกัน
ทางสถิ ติตลอดการทดลอง การแตกยอดใหม่ต้นที่ ได้ รับ นํ า้ แบบเต็มที่ มีการแตกยอดใหม่ 2 ครั ง้ ในระหว่างการ
ทดลอง และ 1 ครัง้ สําหรับต้ นที่ให้ นํ ้าแบบขาดแคลน ขณะที่ต้นที่ให้ นํ ้าแบบสลับข้ างทีละครึ่งต้ นไม่มีการแตกใบอ่อน
แต่อ ย่ างใด แสดงให้ เ ห็ น ว่า การให้ นํ า้ แบบขาดแคลนวิ ธี ก ารต่ าง ๆ เป็ นระยะเวลานาน ๆ ไม่เ ป็ นผลดี ต่ อ การ
เจริ ญเติบโตของต้ นลําไย
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