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บทคัดย่อ 

การศกึษานีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาการให้นํา้กบัลําไยท่ีปลกูแบบแบ่งราก วิธีการต่าง ๆกบัลําไย อายุ 4 ปี 

ท่ีปลกูแบบแบ่งรากในกระถางซีเมนต์คู ่ขนาดกว้าง 80 เซนติเมตร และสงู 50 เซนติเมตร  วางแผนการทดลองแบบ

สุม่สมบรูณ์ (CRD) ท่ีมี 5 ซํา้ และวิธีการให้นํา้ 3 วิธีการได้แก่ การให้นํา้เต็มท่ี  (FI) การให้นํา้แบบสลบัข้างทีละคร่ึง

ต้น (PRD) และการให้นํา้แบบขาดแคลน (DI) พบว่า ปริมาณ TNC ของลําไยท่ีให้นํา้เต็มท่ีมีค่าสงูกว่าลําไยท่ีให้นํา้

แบบอ่ืน ๆในสปัดาห์ท่ี 2 หลงัการให้นํา้ หลงัจากนัน้ไม่พบความแตกต่างทางสถิติตลอดการทดลอง ปริมาณ RS  มี

ความแตกต่างกนัทางสถิติในสปัดาห์ท่ี 2 ของเดือนแรก และพบความแตกต่างอีกครัง้ในเดือนท่ี 2 ของการทดลอง 

ขณะท่ีปริมาณคลอโรฟิลล์  ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ สําหรับทุกวิธีการให้นํา้ การแตกยอดใหม่ต้นท่ีได้รับนํา้

แบบเตม็ท่ี และแบบขาดแคลนมีการแตกยอดใหม ่2 ครัง้ และ 1 ครัง้ ตามลําดบั ขณะท่ีต้นท่ีให้นํา้แบบสลบัข้างทีละ

คร่ึงต้นไมมี่การแตกใบออ่นแตอ่ย่างใด 

 

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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คาํนํา 

การให้นํา้แบบสลบัข้างทีละคร่ึงต้น (Partial root-zone drying; PRD) เป็นการให้นํา้แก่พืชท่ีสามารถ

ประหยดันํา้ได้ประมาณคร่ึงหนึง่ โดยไมมี่หรือมีผลกระทบต่อผลผลิตเพียงเล็กน้อย (Kang et  al., 2002; Grant  et  

al., 2004) วิธีนีส้ามารถประหยดันํา้โดยการให้นํา้เพียงคร่ึงหนึ่งของระบบราก และปล่อยให้อีกคร่ึงหนึ่งของระบบราก

คอ่ยๆ แห้งเป็นระยะเวลาต่อเน่ืองกนั 10-15 วนั  เช่ือกนัว่าส่วนของระบบรากท่ีขาดนํา้จะปลดปล่อยฮอร์โมน abscisic 

acid  (ABA) มากขึน้ เม่ือมี ABA ในเซลล์ปากใบมากขึน้ จะทําให้ความต้านทานภาวะเครียดของพืชทัง้ต้นสงูขึน้และ

ปากใบปิดลงบางสว่น เป็นการลดการคายนํา้  (Harrtung et. al., 2002)  ผลดีอีกประการท่ีพบในผลไม้เขตอบอุ่นท่ีแตก

ใบใหม่พร้อมติดดอก  คือทําให้การเติบโตของก่ิงและใบลดลง มีผลต่อเน่ืองให้ photo-assimilates ถูกส่งไปยงัผลมาก

ขึน้  และความจําเป็นต้องแต่งก่ิงระหว่างติดผลลดลงอย่างมาก  (Mingo and Davies, 2001)  แต่การให้นํา้แบบนี ้

ตอ่เน่ืองเป็นระยะเวลายาวในช่วงการเติบโตของก่ิงและใบ (vegetative growth) ของลําไย มีผลให้การเจริญเติบโต

ทางก่ิงและใบลดลงอย่างชัดเจน ข้อปล้องสัน้ลง โดยท่ีใบลําไยไม่แสดงอาการเห่ียวเฉาให้สงัเกตเห็นแต่อย่างใด  

(สมชาย และวินยั, 2552)  

การให้นํา้แบบประหยดัอีกวิธีหนึ่งคือการให้นํา้แบบขาดแคลน (Deficit Irrigation, DI) ซึง่เป็นการให้นํา้ทัง้

บริเวณเขตรากพืชด้วยปริมาณนํา้ท่ีน้อยกว่าการให้นํา้เต็มท่ี  ซึ่งมีผลให้พืชเกิดความเครียดจากการขาดนํา้ระดบั

หนึ่ง ท่ีอาจจะทําให้ผลผลิตลดลงบ้าง ใช้กบัพืชท่ีมีลกัษณะการตอบสนองกบัความเครียดนํา้ได้ดี  แต่ต้องไม่อยู่ใน

ระยะเจริญเติบโต (vegetative growth) (Fereres and Soriano, 2007) แตข้่อเสียของ DI คือ เป็นเร่ืองยากสําหรับท่ี

จะรักษาสถานะของนํา้ภายในผลได้ในทางปฏิบติั (Costa et al., 2007) การให้นํา้แบบ PRD และแบบ DI หลงัจาก

มะม่วง(พนัธุ์โชคอนนัต์) ติดผลแล้ว ทําให้จํานวนผลผลิตลดลงเพียงเล็กน้อยเม่ือเทียบกบัการให้นํา้แบบเต็มท่ี (FI) 

แตไ่ด้ผลท่ีมีขนาดใหญ่ขึน้ (Spreer et al., 2007)  

การศกึษานีดํ้าเนินการเพ่ือศกึษาถงึผลการเปลี่ยนแปลงของคาร์โบไฮเดรตท่ีไมไ่ด้อยู่ในรูปโครงสร้าง (Total 

nonstructural carbohydrate, TNC) และนํา้ตาลรีดิวซ์ในใบลําไย ปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบ และการแตกใบใหม่

ของลําไย ท่ีได้รับนํา้แบบ PRD และ DI เปรียบเทียบกบัการให้เตม็ท่ีตามปรกติ  

 

อุปกรณ์และวิธีการ 

ต้นลําไยท่ีใช้ในการศกึษา 15 ต้นเป็นต้นลําไยอาย ุ4 ปี (ทรงพุ่มประมาณ 1 เมตร ได้รับการตดัแตง่ก่ิงทกุปี) 

ท่ีปลกูในกระถางซีเมนต์คู ่ขนาดกว้าง 80 เซนติเมตร สงู 50 เซนติเมตร แบบแบ่งรากออกเป็น 2 ส่วนเท่าๆ กนัในถงั

ซีเมนต์แตล่ะถงั  ภายในโรงเรือนพลาสติก ณ สาขาไม้ผล คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลยัแมโ่จ้ จ.เชียงใหม ่ 

โดยมีทรายหยาบท่ีล้างสะอาดแล้วเป็นวสัดปุลกู  เลีย้งต้นลําไยด้วยสารละลายธาตอุาหาร ถงัปลกูแตล่ะถงัเป็นแบบ

ก้นปิดท่ีมีรูระบายนํา้ถงัละ 1 รู ทําการทดลองระหว่างเดือน มกราคม - เมษายน พ.ศ. 2555 วางแผนการทดลอง

แบบสุม่สมบรูณ์ (completely randomized design ; CRD)  ท่ีมี 3 สิ่งทดลองของการให้นํา้ และทํา 5 ซํา้ วิธีการให้

นํา้ทัง้ 3 วิธีการได้แก่  1) ให้นํา้เตม็ท่ี (Full irrigation, FI)  คือ ให้ถงัละ 5 ลิตร วนัละครัง้ ให้ 2 ถงัต่อวนั ต้นลําไยจึง

ได้รับนํา้รวม 10 ลิตร/วนั  2) ให้นํา้แบบสลบัข้างทีละคร่ึงต้น (Partial root-zone drying, PRD) คือ แตล่ะวนัให้นํา้ 5 

ลิตรแก่ถงัปลกูเพียงถงัเดียว ตอ่เน่ืองกนั 14 วนั ก่อนสลบัไปให้นํา้แก่อีกถงัหนึง่ ต้นลําไยจงึได้รับนํา้ 5 ลิตร/วนั 3) ให้

นํา้แบบขาดแคลน (Deficit irrigation, DI)  คือ ให้ถงัละ 2.5 ลิตร วนัละครัง้   ให้ 2 ถงัต่อวนั   ต้นลําไยได้รับนํา้รวม 

5 ลิตร/วนั 
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สุม่เก็บใบท่ี 2-3 จากยอด เป็นจํานวน 3 ใบตอ่ต้น เพ่ือวิเคราะห์  TNC และนํา้ตาลรีดิวซ์ (reducing sugar; 

RS) โดยวิธี Hodge and Hofreiter (1962) และ Smith et al (1964)  และวดัคลอโรฟิลล์ ค่าความสีเขียวของใบ 

โดยใช้เคร่ือง Chlorophyll meter  รุ่น SPAD-502 (Konica Minolta, 2009) ทกุ 7 วนั เป็นระยะเวลา 4 เดือน  

 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 

1. ปริมาณคาร์โบไฮเดรตที่ไม่ได้อยู่ในรูปโครงสร้าง (total nonstructural carbohydrate; TNC) และนํา้ตาล

รีดวิส์ (reducing sugar; RS) 

ปริมาณคาร์โบไฮเดรตท่ีไม่ได้อยู่ในรูปโครงสร้าง (TNC) และนํา้ตาลรีดิวส์ (RS) แสดงใน Figure 1 และ 

Figure 2  หลงัการให้นํา้แบบเต็มท่ี (FI) แบบสลบัข้างทีละคร่ึงต้น (PRD) และแบบขาดแคลน (DI) พบว่าในช่วง

สปัดาห์ท่ี 2 หลังการให้นํา้ด้วยวิธีแตกต่างกันมีปริมาณ TNC ท่ีมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสําคัญ 

หลงัจากนัน้ปริมาณ TNC ในใบไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ  แต่เป็นท่ีน่าสงัเกตว่าปริมาณ TNC ในใบของต้นท่ี

ได้รับนํา้แบบ FI มีแนวโน้มของ TNC สงูกว่าต้นท่ีได้รับนํา้แบบ PRD และแบบ DI เล็กน้อย และในช่วงเดือนท่ี 3 

ปริมาณ TNC ในใบกลบัผนัแปรกันโดยต้นลําไยท่ีได้รับนํา้แบบ FI กลบัลดลง และต้นลําไยท่ีได้รับนํา้แบบ PRD 

และแบบ DI มีแนวโน้มปริมาณ TNC มากกว่า แนวโน้มดงักล่าวอาจเป็นเพราะต้นลําไยท่ีได้รับนํา้แบบ FI ท่ีมีการ

เจริญเติบโตปกติ มีการแตกใบอ่อนถึง 2 ครัง้(Table 1) ในระหว่างการทดลองทําให้มีการนําคาร์โบไฮเดรตไปใช้ใน

การเจริญเติบโต และต้นลําไยท่ีได้รับนํา้แบบ PRD และ DI มีปริมาณ TNC สงูกว่าเน่ืองจากการเจริญเติบโตทางก่ิง

ใบน้อยลงทําให้มีการสะสมคาร์โบไฮเดรตไว้ท่ีใบมากกว่าต้นปกติ และต้นท่ีได้รับนํา้แบบ PRD และ DI รากถูก

ทําลายไปบางส่วนเน่ืองจากขาดนํา้หรือนํา้ไม่เพียงพอ ทําให้การเจริญเติบโตของรากลดลง จึงมีการสะสม TNC 

เพ่ิมขึน้ได้ (Figure 1)  และมี RS ลดลง (Figure 3)ทํานองเดียวกบัรากลําไยท่ีถูกทําลายจากสารโพแทสเซียมคลอ

เรตทําให้มีการสะสม TNC ท่ีใบเพ่ิมขึน้เช่นกนั (ดารณี และตระกูล, 2545) และในช่วงเดือนเมษายนจะเห็นว่าต้นท่ี

ได้รับนํา้แบบ PRD และ DI มีปริมาณ TNC สงูกวา่ต้นท่ีได้รับนํา้แบบ FI อาจเกิดจากลําไยไม่มีการแตกใบอ่อนหรือ

สว่นยอดหยดุการเจริญเติบโตทําให้มีการสะสม TNC เพ่ิมขึน้ ขณะท่ีต้นท่ีได้รับนํา้แบบ FI ท่ีมีการแตกใบอ่อนส่งผล

ให้มีการเคลื่อนย้ายคาร์โบไฮเดรตไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการเจริญเติบโตของยอดใหม่มากขึน้ ทําให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงคาร์โบไฮเดรตให้อยู่ในรูป RS โดยเฉพาะกลโูคส และฟรุตโตส พร้อมเคลื่อนย้ายต่อไป จึงมีผลต่อการ

สะสม RS มากขึน้ (Figure 3) ซึง่ ดารณี และตระกูล (2545) กล่าวว่าใบเป็นแหล่งสงัเคราะห์คาร์โบไฮเดรตแล้ว

สง่ไปยงัสว่นยอดและรากของพืชไมไ่ด้เก็บสะสมไว้ในใบมากนกั Phadung et al. (2011) พบวา่ในส้มโอ TNC ในใบ

สูงขึน้เม่ือมีความเครียดเพ่ิมขึน้ และลดลงเม่ือมีการให้นํา้ใหม่ การลดลงของ TNC เกิดจากมีการแตกยอดใหม ่

สอดคล้องกบัรายงานของ Sivaci (2006) วา่ปริมาณของคาร์โบไฮเดรตลดลงระหวา่งมีการแตกยอดใหม ่ 
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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. ปริมาณคลอโรฟิลล์  

ปริมาณคลอโรฟิลล์ หรือค่าความเขียวของสีใบลําไยท่ีได้รับนํา้แบบเต็มท่ี (FI) แบบสลบัข้างทีละคร่ึงต้น 

(PRD) และแบบขาดแคลน (DI) แสดงใน Figure 3  พบว่า ปริมาณคลอโรฟิลล์  ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ 

แสดงให้เห็นว่าการให้นํา้แบบต่างๆ ไม่ทําให้ปริมาณคลอโรฟิลล์ เปลี่ยนแปลงไปมากนัก สอดคล้องกับการ

สงัเคราะห์แสงของลําไยท่ีได้รับนํา้แตกต่างกันท่ีไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (Wiriya-Alongkorn et al., in 

press) ทัง้นีอ้าจเป็นไปได้วา่การเพ่ิมขึน้ของคลอโรฟิลล์ในใบขึน้อยู่กบัธาตอุาหารในพืช โดยเฉพาะไนโตรเจน ไม่ได้

อยู่ท่ีการได้รับนํา้ไมเ่พียงพอ ในการทดลองนีมี้การให้ธาตอุาหารทางระบบนํา้ท่ีมีธาตอุาหารอยู่ในปริมาณท่ีเพียงพอ

ตอ่การเจริญเติบโตของพืช อย่างไรก็ตามถ้าต้นลําไยได้รับไนโตรเจนไม่เพียงพอมีผลทําให้ปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบ

ลดลง   Dietz and Harris (1997) รายงานว่าถ้าพืชได้รับไนโตรเจนท่ีน้อยเกินไปหรือขาดไนโตรเจนมีผลทําให้

ปริมาณคลอโรฟิลล์ การสังเคราะห์โปรตีน การถ่ายทอดอิเลคตรอน และการสังเคราะห์แสงของพืชลดลง 

(Marschner, 1995) 
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Figure 1 Total Nonstructural Carbohydrate (TNC) of  

the different irrigation treatments 

Figure 2 Reducing sugar (RS) of the 

different irrigation treatments 
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Figure 3 The chlorophyll (SPAD Value) after the different irrigation treatments   

               Non-significant differences are marked with “NS” 

 

3. การแตกยอด 

การเจริญเติบโตของยอดใหม่ แสดงใน Table 1 หลงัการให้นํา้แตกต่างกนั ตัง้แต่เดือน มกราคม ถึงเดือน 

เมษายน พศ. 2555 พบว่าต้นท่ีได้รับนํา้แบบเต็มท่ี (FI) แตกยอด 2 รุ่นในระหว่างทําการทดลอง โดยแตกยอดใหม่

ครัง้แรกเม่ือ 15 วนั และครัง้ท่ีสองเม่ือ 63 วนั สว่นการให้นํา้แบบทีละคร่ึงต้น (PRD) ไมพ่บการแตกยอดใหมร่ะหวา่ง

ทําการทดลอง และการให้นํา้แบบขาดแคลน (DI) มีการแตกยอดใหมเ่พียงครัง้เดียวคือ เร่ิมแตกยอดเม่ือ 28 วนัหลงั

การให้นํา้ ซึง่การแตกยอดใหมข่องต้นท่ีมีการแตกยอดจะมีการแตกยอดใหมพ่ร้อมๆ กนัทัง้ต้น 

 

Table 1 The days of flushing after irrigation treatment 

The first flush     The second flush   

(day after treatment)   (day after treatment) 

Full irrigation   15     63 

PRD    -       - 

DI    28     -  

 

ต้นท่ีให้นํา้ทีละคร่ึงรากไมพ่บการแตกใบชดุใหมต่ลอดการทดลอง และต้นเร่ิมทรุดโทรมอย่างเด่นชดั ดงันัน้

น่าจะสรุปได้ว่าการให้นํา้แบบทีละคร่ึงต้นไม่เป็นผลดีกับการเจริญเติบโตของลําไยในระยะยาวแต่จะเป็นผลดีกับ

ระยะสัน้ๆ ท่ีทําให้ชลอการแตกใบอ่อน ทําให้ต้นเตีย้ลง หรือการตดัแต่งก่ิงลดลง ซึ่งผลการวิจัยนีจ้ึงสอดคล้องกับ

รายงานของ Mingo and Davies (2001) ท่ีสรุปผลการศกึษาเร่ืองการให้นํา้แบบ PRD กบัไม้ผลในเขตอบอุ่น ซึง่มีการ

พกัตวัในฤดหูนาว และแตกยอดพร้อมกบัออกดอกในฤดใูบไม้ผลิ  วา่ นอกจากประหยดันํา้โดยมีผลเสียต่อผลผลิตเพียง

เลก็น้อยแล้ว ยงัมีข้อดีอีกประการ คือทําให้การเติบโตของก่ิงและใบลดลง ซึง่มีผลทําให้ photo-assimilates ถูกส่งไปยงั

ผลมากขึน้ และความต้องการตดัแตง่ก่ิงลดลงอย่างมาก 
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สรุป 

  การให้นํา้แบบเตม็ท่ี  แบบสลบัข้างทีละคร่ึงต้น และแบบขาดแคลน กบัลําไยท่ีปลกูแบบแบ่งรากในกระถาง

ซีเมนต์ พบวา่ ปริมาณคาร์โบไฮเดรตท่ีไมไ่ด้อยู่ในรูปโครงสร้าง (TNC) และนํา้ตาลรีดิวซ์ (RS) การเปลี่ยนแปลงโดย

สว่นใหญ่ไมมี่ความแตกตา่งกนัทางสถิติ อย่างไรก็ตามปริมาณคาร์โบไฮเดรตท่ีไม่ได้อยู่ในรูปโครงสร้าง และนํา้ตาล

รีดิวซ์ มีทิศทางเป็นไปตามการเจริญเติบโตของต้นลําไย ขณะท่ีปริมาณคลอโรฟิลล์ (SPAD) ไม่มีความแตกต่างกนั

ทางสถิติตลอดการทดลอง การแตกยอดใหม่ต้นท่ีได้รับนํา้แบบเต็มท่ีมีการแตกยอดใหม่ 2 ครัง้ในระหว่างการ

ทดลอง และ 1 ครัง้สําหรับต้นท่ีให้นํา้แบบขาดแคลน ขณะท่ีต้นท่ีให้นํา้แบบสลบัข้างทีละคร่ึงต้นไมมี่การแตกใบออ่น

แต่อย่างใด แสดงให้เห็นว่าการให้นํา้แบบขาดแคลนวิธีการต่าง ๆ เป็นระยะเวลานาน ๆ ไม่เป็นผลดีต่อการ

เจริญเติบโตของต้นลําไย  
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