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บทคัดย่ อ
มี ก ารขยายพื น้ ที่ ส วนลํ า ไยเป็ นจํ า นวนมากสู่ พื น้ ที่ ด อนซึ่ ง มี นํ า้ จํ า กั ด การให้ นํ า้ ที่ ป ระหยั ด และมี
ประสิทธิภาพมากขึ ้นจะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ชาวสวนลําไยในพื ้นที่เหล่านี ้ การศึกษานี ้เป็ นการผลของการให้ นํ ้า
แบบต่าง ๆ ที่มีต่อการเจริ ญเติบโตของรากลําไย วัดการเจริ ญเติบโตของรากลําไยที่ปลูกแบบแบ่งรากอายุ 4 ปี ใน
ถังทรายขนาดกว้ าง 80 ซม. สูง 50 ซม. 2 ถังต่อต้ น โดยใช้ เทคนิคเปิ ดหน้ าตัดดิน (trench profile) การให้ นํ ้ามี 3
แบบ คือ 1) ให้ นํ ้าเต็มที่ (Full irrigation; FI) คือให้ นํ ้าทุกวันวันละ 5 ลิตรต่อถัง 2) ให้ นํ ้าแบบสลับข้ างทีละครึ่ งต้ น
(partial root-zone drying, PRD) คือ ให้ นํ ้าที่ละถัง 5 ลิตรต่อวัน ติดต่อกัน 14 วันก่อนสลับข้ าง และ 3) ให้ นํ ้าแบบ
ขาดแคลน (deficit Irrigation, DI) คือใ ห้ นํ ้าวันละ 2.5 ลิตรต่อถังทุกวัน พบว่า การให้ นํ ้าแบบ FI ทําให้ รากลําไย
เจริ ญเติบโตมากที่ สุด และหนาแน่น ที่ สุดที่ ก้นถัง (ความลึก 40-45 ซม.) ตัง้ แต่วัดครั ง้ แรกในเดือนแรกของการ
ทดลอง ไม่พบรากที่ชนดิ
ั ้ นเหนือระดับ 15 ซม. ต้ นลําไยที่มีการได้ รับแบบ DI และแบบ PRD มีการกระจายของราก
ในแต่ละชันดิ
้ นสมํ่าเสมอกว่าลําไยที่มีการได้ รับนํ ้าแบบ FI โดยดินชันบนสุ
้
ดที่พบการเติบโตของรากในต้ นที่ให้ นํา้
แบบขาดแคลนทัง้ 2 แบบอยู่ที่ 5-10 ซม. และ 10-15 ซม. ดังนันจึ
้ งน่าจะกล่าวได้ ว่าในดินทรายที่ได้ รับนํ ้ามากพอ
จนมีความชื ้นสะสมในดินชันล่
้ าง รากลําไยก็จะเติบโตลงในดินชันล่
้ าง

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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คํานํา
หลังจากการเปิ ดเผยอย่างกว้ างขวางว่า สารโพแทสเซียมคลอเรตสามารถชักนําการออกดอกของลําไยได้
เมื่อปี พ.ศ. 2541 ก็มีการขยายพื ้นที่สวนลําไยเป็ นจํานวนมากสู่ที่ดอนที่มีนํ ้าจํากัด วิธีการให้ นํา้ ที่ประหยัดและมี
ประสิทธิภาพมากขึ ้นจะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ชาวสวนลําไยในพื ้นที่เหล่านี ้ มีรายงานจากหลายแหล่งที่แสดงถึง
ความสําเร็ จในขัน้ การวิจัยและการนํ าไปใช้ จริ งของวิธีการให้ นํา้ แบบเขตรากแห้ งบางส่วน (Partial root-zone
drying, PRD) และการให้ นํ ้าแบบขาดแคลน (Deficit Irrigation, DI) ในการประหยัดการให้ นํ ้าในการผลิตพืชหลาย
ชนิด (Arzani et al., 2000; Hutton, 2000; Kang et al., 2002; Grant et al., 2004)
การให้ นํ ้าแบบ PRD คือ การให้ นํ ้าทีละครึ่งหนึ่งของระบบรากทุกระยะ 10-15 วัน และปล่อยให้ อีกครึ่ งหนึ่ง
ของระบบรากค่อยๆ แห้ ง เชื่อกันว่าส่วนของระบบรากที่ขาดนํ ้าจะปลดปล่อยฮอร์ โมน abscisic acid (ABA ) มากขึ ้น
abscisic acid มีผลให้ ปากใบปิ ดเมื่อมี abscisic acid ใน guard cells มากขึ ้นจะทําให้ ความต้ านทานภาวะเครี ยด
ของพืชทังต้
้ นสูงขึ ้น (Hartung et al., 2002) ในส้ มสามารถประหยัดนํ ้าได้ ถึง 80 % เมื่อใช้ PRD ร่ วมกับระบบนํ ้าหยด
เมื่อเปรี ยบเทียบกับการให้ นํ ้าทางผิวดินธรรมดา (Hutton, 2000) ผลดีอีกประการคือทําให้ การเติบโตของกิ่งและใบ
ลดลง ซึ่งมีผลทํ าให้ photo-assimilates ถูกส่งไปยังผลมากขึน้ และการตัดแต่งกิ่ งลดลงอย่างมาก (Mingo and
Davies, 2001) อย่างไรก็ตาม สมชาย และวินยั (2552) ศึกษาการให้ นํ ้าแบบ PRD เป็ นระยะเวลายาวในช่วงการ
เติบโตของลําต้ น (vegetative growth) ของลําไย มีผลให้ การเจริ ญเติบโตทางกิ่งและใบลดลงอย่างชัดเจน ต้ นลําไย
แสดงอาการทรุ ดโทรม ปล้ องสันลง
้ โดยที่ใบลําไยไม่แสดงอาการเหี่ยวให้ เห็นแต่อย่างใด
การให้ นํ ้าแบบขาดแคลน (Deficit Irrigation, DI) คือการให้ นํ ้าทังบริ
้ เวณเขตรากพืชด้ วยปริ มาณนํ ้าที่น้อย
กว่าการให้ นํ ้าเต็มที่ ซึง่ มีผลให้ พืชเกิดความเครี ยดจากการขาดนํ ้าระดับหนึง่ ที่อาจจะทําให้ ผลผลิตลดลงบ้ าง ใช้ กบั
พืชที่ มีลักษณะการตอบสนองกับความเครี ยดนํ า้ ได้ ดี แต่ต้องไม่อยู่ในระยะเจริ ญเติบโต (vegetative growth)
(Fereres and Soriano, 2007) แต่ข้อเสียของ DI คือ ในทางปฏิบตั ิเป็ นเรื่ องยากสําหรับที่จะรักษาสถานะของนํ ้า
ภายในผลได้ (Costa et al., 2007) การทดลองในมะม่วงพันธุ์โชคอนันต์พบว่า การให้ นํา้ แบบขาดแคลน (DI)
ผลผลิตจะลดลงเมื่อเทียบกับการให้ นํ ้าแบบเต็มที่ อย่างไรก็ตามไม่มีผลเสียกับคุณภาพของผลเมื่อระยะเก็บเกี่ยว
(Spreer et al., 2007)
อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการศึกษาถึงผลกระทบของการให้ นํ ้าแบบประหยัดวิธีดงั กล่าว ต่อการเจริ ญเติบโต
ของระบบรากลําไย จึงสมควรดําเนินการศึกษาเพื่อให้ ได้ องค์ความรู้ ที่ครอบคลุมครบถ้ วน โดยที่การศึกษานี ้เป็ น
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การศึกษากับระบบรากของต้ นลําไยที่ปลูกในถังทราย และตรวจวัดการเติบโตของรากตามแนวหน้ าตัดดิน (trench
profile) (Caldwell and Verginia, 1989)
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อุปกรณ์ และวิธีการ

1. ต้ นลําไย สถานที่ และระยะเวลา
ต้ นลําไยที่ศกึ ษาเป็ นต้ นลําไยอายุ 6 ปี ที่ปลูกในถังซีเมนต์คู่ เส้ นผ่าศูนย์กลาง 0.8 เมตร สูง 0.5เมตร โดยมี
ทรายหยาบเป็ นวัสดุปลูก ภายในโรงเรื อนพลาสติก ณ สาขาไม้ ผล คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
จังหวัดเชียงใหม่ ในการปลูก รากกล้ าลําไยถูกแบ่งเป็ น 2 ส่วนเท่าๆ กัน แต่ละส่วนถูกแบ่งฝั งในถังซีเมนต์แต่ละถัง
ถังปลูกเป็ นถังก้ นปิ ดที่มีรูระบายนํา้ ถังละ 1 รู ต้ นลําไยได้ รับการตัดแต่งควบคุมทรงพุ่มให้ กว้ างประมาณ 1 เมตร
เลี ้ยงต้ นลําไยด้ วยสารละลายธาตุอาหาร หลังจากใบลําไยจากการแต่งกิ่งครั ง้ สุกท้ ายโตเต็มที่ ในเดือนธันวาคม
2554 ได้ ดําเนินการทดลองหาความต้ องการนํ ้าที่ต้นลําไยต้ องการในแต่ละวัน หลังจากนันในวั
้ นที่ 13-15 มกราคม
2555 ได้ สร้ าง trench profile และเริ่ มการทดลองการให้ นํา้ วิธีต่างต่างๆ ตัง้ แต่วันที่ 16 มกราคม ถึงวันที่ 16
เมษายน พ.ศ. 2555 (ภาพ A)
วัดความชื ้นของทรายที่ระดับความจุในสนาม (field capacity) และจุดเหี่ยวถาวร (permanent wilting
point) โดยเครื่ อง pressure plate และ pressure cooker
2. การสร้ าง trench profile
สร้ าง trench profile เพื่อใช้ สงั เกตและถ่ายภาพระบบราก โดยการขุดทรายวัสดุที่ข้างถังปลูกด้ านหนึ่งออก
ให้ เกิดเป็ นหน้ าตัดของทรายในถังปลูก (สร้ าง trench profile ถังเดียวต่อหนึง่ ต้ น) เป็ นแนวตังแต่
้ ผิวทรายจนถึงก้ นถัง
ติดตังแผ่
้ นอคิลิค (Acelic) ใสประกบหน้ าตัดของทรายให้ สนิทที่สดุ แล้ วเติมทรายในช่องว่างระหว่างอคิลิคกับทราย
เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ระบบรากที่เติบโตมาถึงหน้ าตัดได้ แนบกับแผ่นอคลีลิค (Acelic) (ภาพ B)
3. แผนการทดลองและสิ่งทดลอง
แผนการทดลองเป็ นแบบสุม่ สมบูรณ์ (completely randomized design) ที่มี 3 ซํ ้า สิ่งทดลองคือวิธีการให้
นํ ้า 3 วิธีการได้ แก่
1) ให้ นํ ้าเต็มที่ (Full irrigation, FI) คือ ให้ ถงั ละ 5 ลิตร วันละครัง้ ต้ นลําไยได้ รับนํ ้า 10 ลิตร/วัน
2) ให้ นํ ้าแบบสลับข้ างทีละครึ่ งต้ น (Partial root-zone drying, PRD) คือ แต่ละวันให้ นํ ้า 5 ลิตรแก่ถงั ปลูก
เพียงถังเดียว ต่อเนื่องกัน 14 วัน ก่อนสลับไปให้ นํ ้าแก่อีกถังหนึง่ ต้ นลําไยได้ รับนํ ้า 5 ลิตร/วัน
3) ให้ นํ ้าแบบขาดแคลน (Deficit irrigation, DI) คือ ให้ ถงั ละ 2.5 ลิตร/วัน/ครัง้ ต้ นลําไยได้ รับนํ ้า 5 ลิตร/วัน
เมื่อใบลําไยจากการแต่งกิ่งครัง้ สุดท้ ายโตเต็มที่ ในเดือนธันวาคม 2554 ได้ ทดลองหาปริ มาณการใช้ นํ ้าต่อ
วันของต้ นลําไย โดยเลือกให้ นํา้ มากที่ คาดว่าจะเกิ นพอ คือให้ นํา้ 12 ลิตร/ต้ น/วัน โดยแบ่งให้ กระถางละ 6 ลิตร
ติดต่อกัน 10 วัน ในระหว่างนี ้ได้ วางภาชนะรองรับนํ ้าส่วนเกินที่อาจจะถูกระบายออกที่รูระบายนํ ้า พบว่ามีนํ ้าถูก
ระบายออกวันละประมาณ 2 ลิตร จึงลดปริ มาณนํ ้าที่ให้ เหลือ 10 ลิตร/ต้ น/วัน อีก 10 วันติดต่อกัน พบว่าไม่มีนํ ้าถูก
ระบายออก จึงกําหนดการให้ นํ ้า 10 ลิตร/ต้ น/วัน โดยแบ่งให้ กระถางละ 5 ลิตรเป็ นปริ มาณนํ ้ามาตรฐานสําหรับการ
ให้ นํ ้าแบบ Full Irrigation (FI)
เริ่ มการทดลองให้ นํา้ ทัง้ 3 วิธีของสิ่งทดลองเมื่อ 1 วันหลังจากสร้ าง trend profile เสร็ จ คือวันที่ 16
ธันวาคม 2554 โดยใช้ บวั รดนํ ้าให้ กระจายอย่างสมํ่าเสมอทัว่ พื ้นที่ของถังปลูก
ระหว่างการทดลองให้ สารละลายธาตุอาหารแก่ต้นลําไย โดยต้ นลําไยที่ได้ รับนํ ้าทัง้ 3 วิธีได้ รับธาตุอาหาร
ปริ มาณเท่ากัน ทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ การวิเคราะห์ความแปรปรวน ANOVA และเปรี ยบเทียบความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ยด้ วยวิธี Duncan’s Multiple Range Test
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4. การเก็บข้ อมูล
อุณหภูมิอากาศ
วัดและบันทึกอุณหภูมิอากาศ โดย max-min thermometer วันละครัง้ ตลอดการทดลอง
ความชื้นในวัสดุปลูก
วัดความชื ้นในวัสดุปลูก โดยเครื่ องวัดความชื ้นในดิน (Soil Moisture meter) ยี่ห้อ Tektronix รุ่ น 1502 B ที่
ระดับความลึก 10-20 เซนติเมตร สัปดาห์ละครัง้ ก่อนการให้ นํ ้าในแต่ละวัน
การเติบโตของราก
เริ่ มวัดการเติบโตของรากลําไยของแต่ละสิ่งทดลองหลังจากติดตัง้ root window และเริ่ มให้ นํา้ ตามสิ่ง
ทดลองต่างๆ เป็ นเวลา 1 เดือน คือวันที่ 16 มกราคม 2555 ต่อจากนันวั
้ ดการเติบโตของรากลําไยทุกระยะ 1 เดือน
ต่อไปอีก 4 เดือน จนถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2555 ในการวัดทุกครั ง้ วัดการเติบโตของรากทุก ๆ ระดับความลึก 5
ซม. ตังแต่
้ ระดับผิวดิน ที่ 0-5 ซม. ลงไปจนถึง 45 ซม. โดยใช้ กล้ องดิจิตอล (Sony cyber-shot: DSC-P100)
(Schroth and Sinclair, 2003) ซึง่ มีความละเอียดสูง 5.1 ล้ านพิกเซล สามารถถ่ายภาพในระยะใกล้ ได้ (macrolens) แสดงภาพดิจิตอลของรากที่หน้ าจอคอมพิวเตอร์ ที่มี grid line ขนาด 1 ตารางเซนติเมตร แล้ วนับจํานวนจุดที่
รากตัดกับ grid line (Tennant, 1975) คํานวณหา root length density ในภาพถ่ายจากสูตร
X=
เมื่อ

11

14

𝑛

X คือ root length density, cm/cm2
𝑛 คือ จํานวนจุดที่รากตัดกับ grid line

A

D

B

C
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ต้ นลําไยที่ปลูกในกระถางทรายคู่ภายในโรงเรื อนทดลอง (A), แสดงวิธีการสร้ าง root windows และอุปกรณ์ในการติดตัง้
สําหรับถ่ายภาพรากจากหน้ าตัดดิน (B), แสดงภาพดิจิตอลของรากที่หน้ าจอคอมพิวเตอร์ ที่มี grid line ขนาด 1 ตาราง
เซนติเมตร (C), ระหว่างทําการทดลองคลุมด้ วยพลาสติกสีดําเพื่อป้องการแสงส่องถึงราก (D)
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ผลการทดลองและวิจารณ์

1. อุณหภูมิอากาศและความชืน้ ของวัสดุปลูก
อุณหภูมิสงู สุดและตํ่าสุด ในโรงเรื อนระหว่างการทดลอง แสดงใน Figure 1 ซึง่ อุณหภูมิตํ่าสุดมีแนวโน้ ม
ค่อยๆ สูงขึ ้นอย่างสมํ่าเสมอตลอดระยะเวลาการทดลอง ขณะที่อณ
ุ หภูมิสงู สุดค่อนข้ างคงที่ในช่วง 2.5 เดือนแรก
และเพิ่มขึ ้นในช่วงครึ่งเดือนสุดท้ ายของการทดลอง คือต้ นเดือนเมษายน
ระดับความชื ้นดินของต้ นที่ให้ นํ ้าเต็มที่ (FI) มีแนวโน้ มลดลงอย่างค่อนข้ างสมํ่าเสมอและอย่างช้ าๆ ตลอด
ระยะเวลาการทดลอง กล่าวคือลดลงจาก 7.8% โดยปริ มาตร (ระดับความจุในสนาม, Field Capacity) เมื่อเริ่ มต้ น
การทดลองในเดือนมกราคม เป็ น 6.0% เมื่อกลางเดือนเมษายน ซึง่ เป็ นระยะเวลากลางฤดูร้อน (Figure 1) ที่อุณ
ภูมิอากาศสูงขึ ้น (Figure 2) ทําให้ พืชใช้ นํ ้ามากขึ ้น แสดงให้ เห็นว่าปริ มาณนํ ้าที่ให้ ต่อวันเท่ากัน 2 ลิตร/วัน ตลอด
การทดลองอาจจะไม่เพียงพอต่อความต้ องการของต้ นลําไยในช่วงฤดูร้อน แต่ระดับความชื ้นที่ลดลงตํ่าสุดนี ้ก็ยงั สูง
กว่าจุดเหี่ยวถาวร คือยังมีความชื ้นที่เป็ นประโยชน์ (available moisture) เหลืออยู่ 38.0% ของความจุความชื ้นที่
เป็ นประโยชน์ (available moisture capacity) ระดับความชื ้นดินของการให้ นํ ้าแบบนํา้ เต็มที่นีจ้ ึงยังลดลงไม่ถึง
ระดับที่จะกระทบต่อการเติบโตของพืช
ระดับ ความชื น้ ดิ น ต้ น ที่ ไ ด้ รั บ นํ า้ แบบขาดแคลน (DI) มี แ นวโน้ ม ลดลงตลอดระยะเวลาการทดลอง
เช่นเดียวกับการให้ นํ ้าแบบเต็มที่ แต่มีแนวโน้ มลดลงอย่างเร็ วกว่า คือลดลงจากจากประมาณ 6.7% เมื่อเริ่ มต้ นการ
ทดลอง เป็ นประมาณ 5.2% (มีความชื ้นที่เป็ นประโยชน์ (available moisture) เหลืออยู่ 10.3%) ตังแต่
้ กลางเดือน
กุมภาพันธ์ และลดลงเหลือ 4.3% ซึง่ ตํ่ากว่าจุดเหี่ยวถาวรเมื่อสิ ้นสุดการทดลอง แสดงให้ เป็ นว่ามีการขาดนํ ้ารุ นแรง
ขึ ้นในช่วงฤดูร้อน และระดับความชื ้นดินลดตํ่าลงจนมีผลกระทบต่อการเติบโตของพืชตังแต่
้ กลางเดือนกุมภาพันธ์
ระดับความชืน้ ของแต่ละกระถางที่ได้ รับนํ า้ แบบเขตรากแห้ งบางส่วน (PRD) ผันแปรสลับกันทันทีตาม
จังหวะการให้ นํ ้าและงดให้ นํ ้าอย่างชัดเจน ระดับความชื ้นของถังด้ านที่ได้ รับนํ ้าอยู่ที่ระดับใกล้ เคียงกับถังที่ได้ รับนํ ้า
แบบ DI แต่เมื่อถูกงดให้ นํ ้าระดับความชื ้นลดลงจนตํ่ากว่าจุดเหี่ยวถาวรทุกรอบของการสลับข้ างการให้ นํ ้า ระดับ
ความชืน้ ที่มีความผันแปรของของถังแต่ละด้ าน ต่างแสดงแนวโน้ มการลดลงของระดับความชื ้นเมื่อระยะเวลาการ
ทดลองเข้ าสู่ฤดูร้อน จนตํ่าที่สุดมีความชืน้ เพียง 2.2% ในรอบสุดท้ ายของการให้ นํา้ แต่ละด้ านของระบบราก
ทังหมดแสดงให้
้
เห็นว่าระดับความชื ้นดินในระบบรากด้ านที่ถกู งดให้ นํ ้าลดลงจนมีผลต่อการเติบโตของพืชตังแต่
้ รอบ
แรกของการสลับข้ างให้ นํ ้า
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Figure 1 Air temperature in the greenhouse during the experimental period
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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. การเจริ ญเติบโตของราก
การเจริ ญเติบโตของรากต้ นลําไยที่มีการได้ รับนํ ้าเต็มที่ หนาแน่นที่สดุ ที่ก้นถัง ตังแต่
้ การวัดครัง้ แรกหลังจาก
ติดตัง้ trench profile ได้ 1 เดือน ความหนาแน่นของรากลดลงตามลําดับในชันดิ
้ นที่สงู ขึ ้นจากก้ นถัง โดยเมื่อสิ ้นสุด
การทดลองพบรากเพียงเล็กน้ อยที่ชนั ้ 15-20 ซม. จากผิวดินและไม่พบรากเลยที่ชนดิ
ั ้ น 0-15 ซม. (Figure 3)
การเจริ ญเติบโตของรากต้ นลําไยที่มีการได้ รับนํา้ แบบขาดแคลนและแบบ PRD หนาแน่นที่สุดที่ก้นถัง
เช่นกัน แต่การกระจายของรากในแต่ละชัน้ ดินสมํ่าเสมอกว่าลําไยที่มีการได้ รับนํา้ เต็มที่ นอกจากนีย้ ังพบว่าการ
เติบโตของรากในต้ นที่ให้ นํ ้าแบบขาดแคลนทัง้ 2 แบบอยู่สงู กว่าการให้ นํ ้าแบบเต็มที่ กล่าวคือ ต้ นที่ให้ นํ ้าแบบขาด
แคลน (DI) พบที่ชนั ้ 5-10 ซม. และต้ นที่ให้ นํ ้าแบบ PRD พบที่ชนั ้ 10-15 ซม.
ค่าเฉลี่ยของความหนาแน่นของรากในแต่ละเดือน พบว่า การให้ นํ ้าแบบเต็มที่ มีความหนาแน่นของราก
มากขึ ้นเรื่ อยๆ ตลอดการทดลอง ส่วนต้ นที่ให้ นํ ้าแบบขาดแคลน (DI) มีการเพิ่มขึ ้นของรากเป็ นแนวเดียวกับต้ นที่ให้
นํา้ แบบเต็มที่ แต่น้อยกว่า ขณะที่ ต้นที่ ได้ รับนํ า้ แบบที ละครึ่ งต้ นเพิ่ มขึน้ ในเดือนที่ กุมภาพันธ์ . และค่อนข้ างคงที่
ตลอดการทดลอง (Figure 4)
ข้ อค้ นพบนี ้สอดคล้ องกับการศึกษาในสวนลําไยของ Ongprasert et al, (2007) ที่พบว่าในสวนที่เป็ นดิน
ทราย ซึ่งเกษตรกรมีการให้ นํา้ ในปริ มาณที่มากเกิ นความต้ องการทํ าให้ รากหยั่งลึกลงไปสู่ด้านล่างมากกว่าอาจ
เนื่องจากนํ ้าจะเป็ นตัวพาปุ๋ ยลงสูด่ ินชันล่
้ าง แล้ วรากลําไยพยายามหยัง่ รากลึกลงไปให้ สามารถดูดปุ๋ ยตามที่ต้องการ
ได้ หลังจากให้ นํ ้าแบบสปริ งเกลอร์ ที่ผิวดินซึง่ ให้ นํ ้าพอดีกบั ความต้ องการ พบว่ารากลําไยมีการเจริ ญเติบโตที่ระดับ
ผิวดินมากขึ ้น อย่างไรก็ตามเป็ นที่สงั เกตว่าการให้ นํา้ แบบทีละครึ่ งต้ น และแบบขาดแคลน มีการกระจายของราก
ตังแต่
้ ผิวดินถึงระดับดินล่างทัว่ ๆไป (Figure 3) มากกว่าการให้ นํ ้าแบบเต็มที่ อาจเนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าว
สภาพอากาศค่อนข้ างร้ อนนํ ้าที่ให้ อาจไม่เพียงพอสังเกตได้ จากความชื ้นในกระถางปลูกลดตํ่าลงเรื่ อยๆ (Figure 1)
ทําให้ รากต้ องการนํ ้าและปุ๋ ยเพื่อความอยู่รอดจึงแผ่กระจายรากไปทัว่ บริ เวณที่มีความชื ้นแต่อาจจะมีรากไม่มากนัก
เหมือนกันการให้ นํ ้าแบบเต็มที่ (Figure 3) ซึง่ ปริ มาณนํ ้าทังหมดที
้
่ สญ
ู เสียไปจากพื ้นที่สบู่ รรยากาศประกอบด้ วยจาก
2 ส่วน คือ การคายนํ ้า (transpiration) และการระเหยนํ ้า (evaporation) (พิเชษฐ์ และคณะ, 2541) เนื่องจากใน
สภาพโรงเรื อนพลาสติกทําให้ มีอุณหภูมิสูงกว่าภายนอกโรงเรื อนทําให้ เกิดการระเหยนํ ้าสู่บรรยากาศมากตามไป
ด้ วย ด้ วยเหตุนี ้เมื่อมีการระเหยนํ ้าสูบ่ รรยากาศมากขึ ้น ทําให้ ผิวดินมีปริ มาณความชื ้นตํ่า (Figure 1) ส่งผลให้ มีการ
แผ่กระจายของรากลงไปในดินชัน้ ล่างหรื อส่วนที่มีความชื ้นสูงกว่า ซึง่ คุณสมบัติที่สําคัญที่สดุ ที่ช่วยให้ พืชสามารถ
อยู่รอดได้ คือ การที่รากสามารถแผ่กระจายและชอนไชลงไปในดินชัน้ ล่างหรื อบริ เวณที่มีความชืน้ สูง (Russell,
1977) อย่างไรก็ตามจากการทดลองที่ยงั พบการเจริ ญเติบโตของรากลําไยที่ระดับดินชันล่
้ างของการให้ นํ ้าแบบทีละ
ครึ่ งต้ นและแบบขาดแคลน ทัง้ นีอ้ าจเนื่องจากวัสดุที่ปลูกลําไยเป็ นทรายซึ่งนํ า้ สามารถซึมลงในระดับล่างได้ ง่าย
แม้ วา่ จะให้ นํ ้าน้ อยก็ตามและนํ ้าไม่สามารถซึมออกนอกกระถางปลูกได้ เนื่องจากปริ มาณนํ ้าที่ให้ น้อยมาก ไม่เหลือ
พอที่จะไหลออกได้ จงึ มีบางส่วนถูกเก็บสะสมไว้ ก้นกระถาง แต่จะเหลือน้ อยกว่าการให้ นํ ้าเต็มที่
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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
Data points marked with “*” and “**” differ
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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

สรุ ป
การให้ นํา้ แบบเต็มที่ แบบทีละครึ่ งต้ น และแบบขาดแคลนต่อการเจริ ญเติบโตของราก ภายในโรงเรื อน
พลาสติก ทําให้ ทราบถึงลักษณะสัณฐานของรากลําไย การแผ่กระจายของรากเมื่อได้ รับนํ ้าแตกต่างกัน ในสภาพดิน
ทรายที่มีการให้ นํ ้ามากพอจนดินชันล่
้ างชืน้ พบว่าต้ นลําไยมีการหยัง่ รากลึกลงไปในดินชัน้ ล่างมากกว่าดินชันบน
้
ขณะที่ต้นลําไยที่ให้ นํา้ แบบประหยัดหรื อแบบขาดแคลนมีการแผ่กระจายของรากตัง้ แต่ผิวดินถึงดินชัน้ ล่าง แต่
ปริ มาณรากน้ อยกว่าการให้ นํา้ เต็มที่ ดังนัน้ การให้ นํา้ แบบต่างๆ มีผลต่อการเจริ ญเติบโตของรากลําไย ซึ่งวิธีการ
ศึกษารากโดยใช้ เทคนิคการศึกษารากจากหน้ าตัดดิน (trench profile) เป็ นวิธีที่ใช้ ได้ ดีในสภาพโรงเรื อน และสภาพ
ดินที่เป็ นดินทรายจัด
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