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บทคัดย่อ 

มีการขยายพืน้ท่ีสวนลําไยเป็นจํานวนมากสู่พืน้ ท่ีดอนซึ่งมีนํ า้จํากัด  การให้นํา้ ท่ีประหยัดและมี

ประสิทธิภาพมากขึน้จะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงแก่ชาวสวนลําไยในพืน้ท่ีเหลา่นี ้การศกึษานีเ้ป็นการผลของการให้นํา้

แบบตา่ง ๆ ท่ีมีต่อการเจริญเติบโตของรากลําไย  วดัการเจริญเติบโตของรากลําไยท่ีปลกูแบบแบ่งรากอายุ 4 ปี ใน

ถงัทรายขนาดกว้าง 80 ซม. สงู 50 ซม.  2 ถงัต่อต้น โดยใช้เทคนิคเปิดหน้าตดัดิน (trench profile) การให้นํา้มี 3 

แบบ คือ 1) ให้นํา้เต็มท่ี (Full irrigation; FI) คือให้นํา้ทุกวนัวนัละ 5 ลิตรต่อถงั 2) ให้นํา้แบบสลบัข้างทีละคร่ึงต้น 

(partial root-zone drying, PRD) คือ ให้นํา้ท่ีละถงั 5 ลิตรตอ่วนั ติดตอ่กนั 14 วนัก่อนสลบัข้าง  และ 3) ให้นํา้แบบ

ขาดแคลน (deficit Irrigation, DI)  คือใ ห้นํา้วนัละ 2.5 ลิตรต่อถงัทุกวนั  พบว่า การให้นํา้แบบ FI ทําให้รากลําไย

เจริญเติบโตมากท่ีสุด และหนาแน่นท่ีสุดท่ีก้นถัง (ความลึก 40-45 ซม.) ตัง้แต่วัดครัง้แรกในเดือนแรกของการ

ทดลอง ไมพ่บรากท่ีชัน้ดินเหนือระดบั 15 ซม. ต้นลําไยท่ีมีการได้รับแบบ DI และแบบ PRD มีการกระจายของราก

ในแต่ละชัน้ดินสม่ําเสมอกว่าลําไยท่ีมีการได้รับนํา้แบบ FI โดยดินชัน้บนสดุท่ีพบการเติบโตของรากในต้นท่ีให้นํา้

แบบขาดแคลนทัง้ 2 แบบอยู่ท่ี 5-10 ซม. และ 10-15 ซม.  ดงันัน้จึงน่าจะกล่าวได้ว่าในดินทรายท่ีได้รับนํา้มากพอ

จนมีความชืน้สะสมในดินชัน้ลา่ง รากลําไยก็จะเติบโตลงในดินชัน้ลา่ง 

 

ABSTRACT 

Longan growing area has rapidly extended into upland area where water availability is limited. 

High efficiency irrigation is essential in this area. This study was aimed at monitoring the root growth of 

longan trees subjected to three different irrigation practices. The trees, four year-old, were split rooted 

grown in two sand containers of 80 by 50 cm. Root monitor was done with trench profile technique. The 

three irrigation regimens were: 1) Full irrigation (FI; 5 liters per container per day for both containers), 2) 

Partial root-zone drying (PRD; 5 liters for only one container per day for 14 consecutive days before 

switching to another container and 3) Deficit Irrigation (DI; 2.5 liters per container per day for both 
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containers).  In general, FI gave higher root length density (RLD) than PRD and DI. Since the first 

measuring in the first month of the treatment, the greatest RLD of FI was observed at the bottom of the 

containers, 40-45 cm, and no root was found at the depth above 15 cm.  For PRD and DI, roots were 

more uniform distributed between the depths of 20 cm to the bottom of the containers. The highest soil 

layers that the roots were found for PRD and DI were 10-15 and 5-10 cm.  Therefore, it probably can be 

concluded that roots of longan will grow in the deep soil layers provided soil moisture has accumulated 

in that deep soil layers.   

Key Words: partial root-zone drying (PRD), deficit Irrigation (DI), trench profile, root growth 
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คาํนํา 

หลงัจากการเปิดเผยอย่างกว้างขวางว่า สารโพแทสเซียมคลอเรตสามารถชกันําการออกดอกของลําไยได้

เม่ือปี พ.ศ. 2541 ก็มีการขยายพืน้ท่ีสวนลําไยเป็นจํานวนมากสู่ท่ีดอนท่ีมีนํา้จํากัด  วิธีการให้นํา้ท่ีประหยดัและมี

ประสิทธิภาพมากขึน้จะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงแก่ชาวสวนลําไยในพืน้ท่ีเหล่านี ้มีรายงานจากหลายแหล่งท่ีแสดงถึง

ความสําเร็จในขัน้การวิจัยและการนําไปใช้จริงของวิธีการให้นํา้แบบเขตรากแห้งบางส่วน (Partial root-zone 

drying, PRD) และการให้นํา้แบบขาดแคลน (Deficit Irrigation, DI) ในการประหยดัการให้นํา้ในการผลิตพืชหลาย

ชนิด (Arzani et  al., 2000; Hutton, 2000; Kang et  al., 2002; Grant  et  al., 2004) 

การให้นํา้แบบ PRD คือ การให้นํา้ทีละคร่ึงหนึ่งของระบบรากทุกระยะ 10-15 วนั  และปล่อยให้อีกคร่ึงหนึ่ง

ของระบบรากค่อยๆ แห้ง  เช่ือกนัว่าส่วนของระบบรากท่ีขาดนํา้จะปลดปล่อยฮอร์โมน  abscisic acid  (ABA ) มากขึน้    

abscisic acid  มีผลให้ปากใบปิดเม่ือมี abscisic acid  ใน guard cells มากขึน้จะทําให้ความต้านทานภาวะเครียด

ของพืชทัง้ต้นสงูขึน้  (Hartung et al., 2002)  ในส้มสามารถประหยดันํา้ได้ถึง 80 % เม่ือใช้  PRD ร่วมกบัระบบนํา้หยด  

เม่ือเปรียบเทียบกับการให้นํา้ทางผิวดินธรรมดา  (Hutton, 2000)  ผลดีอีกประการคือทําให้การเติบโตของก่ิงและใบ

ลดลง ซึ่งมีผลทําให้ photo-assimilates ถูกส่งไปยังผลมากขึน้  และการตัดแต่งก่ิงลดลงอย่างมาก  (Mingo and 

Davies, 2001)  อย่างไรก็ตาม สมชาย และวินยั (2552) ศกึษาการให้นํา้แบบ PRD เป็นระยะเวลายาวในช่วงการ

เติบโตของลําต้น (vegetative growth) ของลําไย มีผลให้การเจริญเติบโตทางก่ิงและใบลดลงอย่างชดัเจน ต้นลําไย

แสดงอาการทรุดโทรม   ปล้องสัน้ลง โดยท่ีใบลําไยไมแ่สดงอาการเห่ียวให้เห็นแตอ่ย่างใด 

การให้นํา้แบบขาดแคลน (Deficit Irrigation, DI) คือการให้นํา้ทัง้บริเวณเขตรากพืชด้วยปริมาณนํา้ท่ีน้อย

กวา่การให้นํา้เตม็ท่ี  ซึง่มีผลให้พืชเกิดความเครียดจากการขาดนํา้ระดบัหนึง่ ท่ีอาจจะทําให้ผลผลิตลดลงบ้าง ใช้กบั

พืชท่ีมีลักษณะการตอบสนองกับความเครียดนํา้ได้ดี  แต่ต้องไม่อยู่ในระยะเจริญเติบโต (vegetative growth) 

(Fereres and Soriano, 2007) แต่ข้อเสียของ DI คือ ในทางปฏิบติัเป็นเร่ืองยากสําหรับท่ีจะรักษาสถานะของนํา้

ภายในผลได้ (Costa et al., 2007) การทดลองในมะม่วงพันธุ์โชคอนนัต์พบว่า การให้นํา้แบบขาดแคลน (DI) 

ผลผลิตจะลดลงเม่ือเทียบกบัการให้นํา้แบบเต็มท่ี อย่างไรก็ตามไม่มีผลเสียกับคุณภาพของผลเม่ือระยะเก็บเก่ียว 

(Spreer et al., 2007)  

อย่างไรก็ตาม ยงัไม่มีการศกึษาถึงผลกระทบของการให้นํา้แบบประหยดัวิธีดงักล่าว ต่อการเจริญเติบโต

ของระบบรากลําไย จึงสมควรดําเนินการศึกษาเพ่ือให้ได้องค์ความรู้ท่ีครอบคลมุครบถ้วน โดยท่ีการศกึษานีเ้ป็น
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การศกึษากบัระบบรากของต้นลําไยท่ีปลกูในถงัทราย และตรวจวดัการเติบโตของรากตามแนวหน้าตดัดิน (trench 

profile) (Caldwell and Verginia, 1989)   
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อุปกรณ์และวิธีการ 

1. ต้นลําไย สถานที่ และระยะเวลา 

ต้นลําไยท่ีศกึษาเป็นต้นลําไยอาย ุ6 ปี ท่ีปลกูในถงัซีเมนต์คู ่เส้นผ่าศนูย์กลาง 0.8 เมตร สงู 0.5เมตร โดยมี

ทรายหยาบเป็นวสัดปุลกู ภายในโรงเรือนพลาสติก ณ สาขาไม้ผล คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลยัแม่โจ้ 

จงัหวดัเชียงใหม ่ ในการปลกู รากกล้าลําไยถูกแบ่งเป็น 2 ส่วนเท่าๆ กนั แต่ละส่วนถูกแบ่งฝังในถงัซีเมนต์แต่ละถงั  

ถงัปลูกเป็นถังก้นปิดท่ีมีรูระบายนํา้ถังละ 1 รู ต้นลําไยได้รับการตดัแต่งควบคุมทรงพุ่มให้กว้างประมาณ 1 เมตร  

เลีย้งต้นลําไยด้วยสารละลายธาตุอาหาร หลงัจากใบลําไยจากการแต่งก่ิงครัง้สุกท้ายโตเต็มท่ี ในเดือนธันวาคม 

2554 ได้ดําเนินการทดลองหาความต้องการนํา้ท่ีต้นลําไยต้องการในแต่ละวนั  หลงัจากนัน้ในวนัท่ี 13-15 มกราคม 

2555 ได้สร้าง trench profile และเร่ิมการทดลองการให้นํา้วิธีต่างต่างๆ ตัง้แต่วันท่ี 16 มกราคม  ถึงวันท่ี 16 

เมษายน พ.ศ. 2555 (ภาพ A) 

วดัความชืน้ของทรายท่ีระดบัความจุในสนาม (field capacity) และจุดเห่ียวถาวร (permanent wilting 

point) โดยเคร่ือง pressure plate และ pressure cooker 

2. การสร้าง trench profile  

สร้าง trench profile เพ่ือใช้สงัเกตและถ่ายภาพระบบราก โดยการขดุทรายวสัดท่ีุข้างถงัปลกูด้านหนึ่งออก

ให้เกิดเป็นหน้าตดัของทรายในถงัปลกู (สร้าง trench profile ถงัเดียวตอ่หนึง่ต้น) เป็นแนวตัง้แตผิ่วทรายจนถงึก้นถงั 

ติดตัง้แผ่นอคิลิค (Acelic) ใสประกบหน้าตดัของทรายให้สนิทท่ีสดุ แล้วเติมทรายในช่องว่างระหว่างอคิลิคกบัทราย

เพ่ือเปิดโอกาสให้ระบบรากท่ีเติบโตมาถงึหน้าตดัได้แนบกบัแผ่นอคลีลิค (Acelic) (ภาพ B)  

3. แผนการทดลองและสิ่งทดลอง 

แผนการทดลองเป็นแบบสุม่สมบรูณ์ (completely randomized design) ท่ีมี 3 ซํา้ สิ่งทดลองคือวิธีการให้

นํา้ 3 วิธีการได้แก่  

1) ให้นํา้เตม็ท่ี (Full irrigation, FI) คือ ให้ถงัละ 5 ลิตร วนัละครัง้ ต้นลําไยได้รับนํา้ 10 ลิตร/วนั 

2) ให้นํา้แบบสลบัข้างทีละคร่ึงต้น (Partial root-zone drying, PRD) คือ แต่ละวนัให้นํา้ 5 ลิตรแก่ถงัปลกู

เพียงถงัเดียว ตอ่เน่ืองกนั 14 วนั ก่อนสลบัไปให้นํา้แก่อีกถงัหนึง่ ต้นลําไยได้รับนํา้ 5 ลิตร/วนั 

3) ให้นํา้แบบขาดแคลน (Deficit irrigation, DI) คือ ให้ถงัละ 2.5 ลิตร/วนั/ครัง้  ต้นลําไยได้รับนํา้ 5 ลิตร/วนั 

เม่ือใบลําไยจากการแตง่ก่ิงครัง้สดุท้ายโตเต็มท่ี ในเดือนธันวาคม 2554 ได้ทดลองหาปริมาณการใช้นํา้ต่อ

วนัของต้นลําไย โดยเลือกให้นํา้มากท่ีคาดว่าจะเกินพอ คือให้นํา้ 12 ลิตร/ต้น/วนั โดยแบ่งให้กระถางละ 6 ลิตร 

ติดต่อกนั 10 วนั ในระหว่างนีไ้ด้วางภาชนะรองรับนํา้ส่วนเกินท่ีอาจจะถูกระบายออกท่ีรูระบายนํา้  พบว่ามีนํา้ถูก

ระบายออกวนัละประมาณ  2 ลิตร จงึลดปริมาณนํา้ท่ีให้เหลือ 10 ลิตร/ต้น/วนั อีก 10 วนัติดตอ่กนั พบว่าไมมี่นํา้ถูก

ระบายออก จงึกําหนดการให้นํา้ 10  ลิตร/ต้น/วนั โดยแบ่งให้กระถางละ 5  ลิตรเป็นปริมาณนํา้มาตรฐานสําหรับการ

ให้นํา้แบบ Full Irrigation (FI)   

เร่ิมการทดลองให้นํา้ทัง้ 3 วิธีของสิ่งทดลองเม่ือ 1 วนัหลงัจากสร้าง trend profile เสร็จ คือวนัท่ี 16 

ธนัวาคม 2554 โดยใช้บวัรดนํา้ให้กระจายอย่างสม่ําเสมอทัว่พืน้ท่ีของถงัปลกู  

ระหว่างการทดลองให้สารละลายธาตอุาหารแก่ต้นลําไย โดยต้นลําไยท่ีได้รับนํา้ทัง้ 3 วิธีได้รับธาตอุาหาร

ปริมาณเท่ากนั ทําการวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน ANOVA และเปรียบเทียบความแตกต่าง

ของคา่เฉลี่ยด้วยวิธี Duncan’s Multiple Range Test  
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4. การเกบ็ข้อมูล 

อุณหภูมิอากาศ 

วดัและบนัทกึอณุหภมิูอากาศ โดย max-min thermometer วนัละครัง้ ตลอดการทดลอง 

ความช้ืนในวัสดุปลูก 

วดัความชืน้ในวสัดปุลกู โดยเคร่ืองวดัความชืน้ในดิน (Soil Moisture meter) ย่ีห้อ Tektronix รุ่น 1502 B ท่ี

ระดบัความลกึ 10-20 เซนติเมตร สปัดาห์ละครัง้ก่อนการให้นํา้ในแตล่ะวนั  

การเตบิโตของราก 

เร่ิมวดัการเติบโตของรากลําไยของแต่ละสิ่งทดลองหลังจากติดตัง้ root window และเร่ิมให้นํา้ตามสิ่ง

ทดลองตา่งๆ เป็นเวลา 1 เดือน คือวนัท่ี 16 มกราคม 2555 ต่อจากนัน้วดัการเติบโตของรากลําไยทุกระยะ 1 เดือน

ต่อไปอีก 4 เดือน จนถึงวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2555 ในการวดัทุกครัง้วดัการเติบโตของรากทุก ๆ ระดบัความลึก 5 

ซม. ตัง้แต่ระดบัผิวดิน ท่ี 0-5 ซม. ลงไปจนถึง 45 ซม.  โดยใช้กล้องดิจิตอล (Sony cyber-shot: DSC-P100) 

(Schroth and Sinclair, 2003) ซึง่มีความละเอียดสงู 5.1 ล้านพิกเซล สามารถถ่ายภาพในระยะใกล้ได้ (macro-

lens) แสดงภาพดิจิตอลของรากท่ีหน้าจอคอมพิวเตอร์ ท่ีมี grid line ขนาด 1 ตารางเซนติเมตร แล้วนบัจํานวนจุดท่ี

รากตดักบั grid line (Tennant, 1975)  คํานวณหา root length density ในภาพถ่ายจากสตูร 

 X =  11 
14
𝑛   

เม่ือ  X คือ root length density, cm/cm2 

𝑛 คือ จํานวนจดุท่ีรากตดักบั grid line 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

A 

B 

D 

C 
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ต้นลําไยท่ีปลกูในกระถางทรายคู่ภายในโรงเรือนทดลอง (A), แสดงวิธีการสร้าง root windows และอปุกรณ์ในการติดตัง้

สําหรับถ่ายภาพรากจากหน้าตดัดิน (B), แสดงภาพดิจิตอลของรากท่ีหน้าจอคอมพิวเตอร์ ท่ีมี grid line ขนาด 1 ตาราง

เซนติเมตร (C), ระหวา่งทําการทดลองคลมุด้วยพลาสติกสดีําเพ่ือป้องการแสงสอ่งถึงราก (D)  
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ผลการทดลองและวิจารณ์ 

1. อุณหภูมิอากาศและความชืน้ของวัสดุปลูก 

อณุหภมิูสงูสดุและต่ําสดุ ในโรงเรือนระหวา่งการทดลอง แสดงใน  Figure 1 ซึง่อณุหภมิูต่ําสดุมีแนวโน้ม

คอ่ยๆ สงูขึน้อย่างสม่ําเสมอตลอดระยะเวลาการทดลอง   ขณะท่ีอณุหภมิูสงูสดุคอ่นข้างคงท่ีในช่วง 2.5 เดือนแรก 

และเพ่ิมขึน้ในช่วงคร่ึงเดือนสดุท้ายของการทดลอง คือต้นเดือนเมษายน 

ระดบัความชืน้ดินของต้นท่ีให้นํา้เต็มท่ี (FI) มีแนวโน้มลดลงอย่างค่อนข้างสม่ําเสมอและอย่างช้าๆ  ตลอด

ระยะเวลาการทดลอง กลา่วคือลดลงจาก 7.8% โดยปริมาตร  (ระดบัความจุในสนาม, Field Capacity) เม่ือเร่ิมต้น

การทดลองในเดือนมกราคม เป็น 6.0% เม่ือกลางเดือนเมษายน ซึง่เป็นระยะเวลากลางฤดรู้อน (Figure 1) ท่ีอุณ

ภูมิอากาศสูงขึน้ (Figure 2) ทําให้พืชใช้นํา้มากขึน้ แสดงให้เห็นว่าปริมาณนํา้ท่ีให้ต่อวนัเท่ากนั 2 ลิตร/วนั ตลอด

การทดลองอาจจะไมเ่พียงพอตอ่ความต้องการของต้นลําไยในช่วงฤดรู้อน   แตร่ะดบัความชืน้ท่ีลดลงต่ําสดุนีก้็ยงัสงู

กว่าจุดเห่ียวถาวร คือยงัมีความชืน้ท่ีเป็นประโยชน์ (available moisture) เหลืออยู่ 38.0% ของความจุความชืน้ท่ี

เป็นประโยชน์ (available moisture capacity) ระดบัความชืน้ดินของการให้นํา้แบบนํา้เต็มท่ีนีจ้ึงยังลดลงไม่ถึง

ระดบัท่ีจะกระทบตอ่การเติบโตของพืช 

ระดับความชืน้ดินต้นท่ีได้รับนํา้แบบขาดแคลน (DI) มีแนวโน้มลดลงตลอดระยะเวลาการทดลอง 

เช่นเดียวกบัการให้นํา้แบบเตม็ท่ี แตมี่แนวโน้มลดลงอย่างเร็วกว่า คือลดลงจากจากประมาณ 6.7% เม่ือเร่ิมต้นการ

ทดลอง เป็นประมาณ 5.2% (มีความชืน้ท่ีเป็นประโยชน์ (available moisture) เหลืออยู่ 10.3%) ตัง้แต่กลางเดือน

กมุภาพนัธ์ และลดลงเหลือ 4.3% ซึง่ต่ํากวา่จดุเห่ียวถาวรเม่ือสิน้สดุการทดลอง แสดงให้เป็นว่ามีการขาดนํา้รุนแรง

ขึน้ในช่วงฤดรู้อน และระดบัความชืน้ดินลดต่ําลงจนมีผลกระทบตอ่การเติบโตของพืชตัง้แตก่ลางเดือนกมุภาพนัธ์ 

ระดบัความชืน้ของแต่ละกระถางท่ีได้รับนํา้แบบเขตรากแห้งบางส่วน (PRD) ผันแปรสลบักันทันทีตาม

จงัหวะการให้นํา้และงดให้นํา้อย่างชดัเจน ระดบัความชืน้ของถงัด้านท่ีได้รับนํา้อยู่ท่ีระดบัใกล้เคียงกบัถงัท่ีได้รับนํา้

แบบ DI แต่เม่ือถูกงดให้นํา้ระดบัความชืน้ลดลงจนต่ํากว่าจุดเห่ียวถาวรทุกรอบของการสลบัข้างการให้นํา้ ระดบั

ความชืน้ท่ีมีความผนัแปรของของถังแต่ละด้าน ต่างแสดงแนวโน้มการลดลงของระดบัความชืน้เม่ือระยะเวลาการ

ทดลองเข้าสู่ฤดูร้อน  จนต่ําท่ีสุดมีความชืน้เพียง 2.2% ในรอบสุดท้ายของการให้นํา้แต่ละด้านของระบบราก 

ทัง้หมดแสดงให้เห็นวา่ระดบัความชืน้ดินในระบบรากด้านท่ีถกูงดให้นํา้ลดลงจนมีผลตอ่การเติบโตของพืชตัง้แตร่อบ

แรกของการสลบัข้างให้นํา้ 
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Figure 1 Air temperature in the greenhouse during the experimental period 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2 Soil moisture under the different irrigation treatments during the experimental period   

(Arrows indicates the day at which irrigation was switched between the two sides of root- zone 

in PRD treatment) 
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3. การเจริญเตบิโตของราก 

 การเจริญเติบโตของรากต้นลําไยท่ีมีการได้รับนํา้เตม็ท่ี หนาแน่นท่ีสดุท่ีก้นถงั ตัง้แตก่ารวดัครัง้แรกหลงัจาก

ติดตัง้ trench profile ได้ 1 เดือน ความหนาแน่นของรากลดลงตามลําดบัในชัน้ดินท่ีสงูขึน้จากก้นถงั โดยเม่ือสิน้สดุ

การทดลองพบรากเพียงเลก็น้อยท่ีชัน้ 15-20 ซม. จากผิวดินและไมพ่บรากเลยท่ีชัน้ดิน 0-15 ซม. (Figure 3)  

การเจริญเติบโตของรากต้นลําไยท่ีมีการได้รับนํา้แบบขาดแคลนและแบบ PRD หนาแน่นท่ีสุดท่ีก้นถัง

เช่นกัน แต่การกระจายของรากในแต่ละชัน้ดินสม่ําเสมอกว่าลําไยท่ีมีการได้รับนํา้เต็มท่ี นอกจากนีย้ังพบว่าการ

เติบโตของรากในต้นท่ีให้นํา้แบบขาดแคลนทัง้ 2 แบบอยู่สงูกว่าการให้นํา้แบบเต็มท่ี กล่าวคือ ต้นท่ีให้นํา้แบบขาด

แคลน (DI) พบท่ีชัน้ 5-10 ซม. และต้นท่ีให้นํา้แบบ PRD พบท่ีชัน้ 10-15 ซม.   

ค่าเฉลี่ยของความหนาแน่นของรากในแต่ละเดือน พบว่า การให้นํา้แบบเต็มท่ี มีความหนาแน่นของราก

มากขึน้เร่ือยๆ ตลอดการทดลอง สว่นต้นท่ีให้นํา้แบบขาดแคลน (DI) มีการเพ่ิมขึน้ของรากเป็นแนวเดียวกบัต้นท่ีให้

นํา้แบบเต็มท่ีแต่น้อยกว่า ขณะท่ีต้นท่ีได้รับนํา้แบบทีละคร่ึงต้นเพ่ิมขึน้ในเดือนท่ี กุมภาพันธ์. และค่อนข้างคงท่ี

ตลอดการทดลอง (Figure 4)   

ข้อค้นพบนีส้อดคล้องกบัการศกึษาในสวนลําไยของ Ongprasert et al, (2007)  ท่ีพบว่าในสวนท่ีเป็นดิน

ทราย ซึ่งเกษตรกรมีการให้นํา้ในปริมาณท่ีมากเกินความต้องการทําให้รากหยั่งลึกลงไปสู่ด้านล่างมากกว่าอาจ

เน่ืองจากนํา้จะเป็นตวัพาปุ๋ ยลงสูดิ่นชัน้ลา่ง แล้วรากลําไยพยายามหยัง่รากลกึลงไปให้สามารถดดูปุ๋ ยตามท่ีต้องการ

ได้ หลงัจากให้นํา้แบบสปริงเกลอร์ท่ีผิวดินซึง่ให้นํา้พอดีกบัความต้องการ พบว่ารากลําไยมีการเจริญเติบโตท่ีระดบั

ผิวดินมากขึน้ อย่างไรก็ตามเป็นท่ีสงัเกตว่าการให้นํา้แบบทีละคร่ึงต้น และแบบขาดแคลน มีการกระจายของราก

ตัง้แต่ผิวดินถึงระดบัดินล่างทัว่ๆไป (Figure 3) มากกว่าการให้นํา้แบบเต็มท่ี อาจเน่ืองจากในช่วงเวลาดงักล่าว

สภาพอากาศค่อนข้างร้อนนํา้ท่ีให้อาจไม่เพียงพอสงัเกตได้จากความชืน้ในกระถางปลกูลดต่ําลงเร่ือยๆ (Figure 1) 

ทําให้รากต้องการนํา้และปุ๋ ยเพ่ือความอยู่รอดจงึแผ่กระจายรากไปทัว่บริเวณท่ีมีความชืน้แต่อาจจะมีรากไม่มากนกั

เหมือนกนัการให้นํา้แบบเตม็ท่ี (Figure 3) ซึง่ปริมาณนํา้ทัง้หมดท่ีสญูเสียไปจากพืน้ท่ีสูบ่รรยากาศประกอบด้วยจาก 

2 ส่วน คือ การคายนํา้ (transpiration) และการระเหยนํา้ (evaporation) (พิเชษฐ์ และคณะ, 2541) เน่ืองจากใน

สภาพโรงเรือนพลาสติกทําให้มีอุณหภูมิสูงกว่าภายนอกโรงเรือนทําให้เกิดการระเหยนํา้สู่บรรยากาศมากตามไป

ด้วย ด้วยเหตนีุเ้ม่ือมีการระเหยนํา้สูบ่รรยากาศมากขึน้ ทําให้ผิวดินมีปริมาณความชืน้ต่ํา (Figure 1) ส่งผลให้มีการ

แผ่กระจายของรากลงไปในดินชัน้ล่างหรือส่วนท่ีมีความชืน้สงูกว่า ซึง่คุณสมบัติท่ีสําคญัท่ีสดุท่ีช่วยให้พืชสามารถ

อยู่รอดได้ คือ การท่ีรากสามารถแผ่กระจายและชอนไชลงไปในดินชัน้ล่างหรือบริเวณท่ีมีความชืน้สูง (Russell, 

1977) อย่างไรก็ตามจากการทดลองท่ียงัพบการเจริญเติบโตของรากลําไยท่ีระดบัดินชัน้ล่างของการให้นํา้แบบทีละ

คร่ึงต้นและแบบขาดแคลน ทัง้นีอ้าจเน่ืองจากวสัดุท่ีปลูกลําไยเป็นทรายซึ่งนํา้สามารถซึมลงในระดบัล่างได้ง่าย

แม้วา่จะให้นํา้น้อยก็ตามและนํา้ไม่สามารถซมึออกนอกกระถางปลกูได้เน่ืองจากปริมาณนํา้ท่ีให้น้อยมาก ไม่เหลือ

พอท่ีจะไหลออกได้จงึมีบางสว่นถกูเก็บสะสมไว้ก้นกระถาง แตจ่ะเหลือน้อยกวา่การให้นํา้เตม็ท่ี  
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Figure 3 Comparison of root growth of longan trees among the 3 treatments using trench   

profile technique during January 2007-April 2007 
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Significantly from control at α = 0.10 and α = 0.05, respectively. Non-significant differences are   

marked with  “ns”.  
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Figure 4 The average of root length density among the 3 treatments using trench profile technique 

during January-April 2007. Data points are the average of three trees, error Bars represent 

±SD 

  

สรุป 

การให้นํา้แบบเต็มท่ี  แบบทีละคร่ึงต้น และแบบขาดแคลนต่อการเจริญเติบโตของราก ภายในโรงเรือน

พลาสติก ทําให้ทราบถงึลกัษณะสณัฐานของรากลําไย การแผ่กระจายของรากเม่ือได้รับนํา้แตกตา่งกนั ในสภาพดิน

ทรายท่ีมีการให้นํา้มากพอจนดินชัน้ล่างชืน้ พบว่าต้นลําไยมีการหยัง่รากลกึลงไปในดินชัน้ล่างมากกว่าดินชัน้บน 

ขณะท่ีต้นลําไยท่ีให้นํา้แบบประหยัดหรือแบบขาดแคลนมีการแผ่กระจายของรากตัง้แต่ผิวดินถึงดินชัน้ล่าง แต่

ปริมาณรากน้อยกว่าการให้นํา้เต็มท่ี ดงันัน้การให้นํา้แบบต่างๆ  มีผลต่อการเจริญเติบโตของรากลําไย ซึ่งวิธีการ

ศกึษารากโดยใช้เทคนิคการศกึษารากจากหน้าตดัดิน (trench profile) เป็นวิธีท่ีใช้ได้ดีในสภาพโรงเรือน และสภาพ

ดินท่ีเป็นดินทรายจดั 
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