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5.บทคัดย่อ 

การส ารวจวิธีการให้น  าในแปลงล าไยของเกษตรกร โดยเก็บข้อมูลจากการสอบถามกับเกษตรกรชาวสวน
ล าไยในเขตภาคเหนือตอนบน (เชียงใหม่ ล าพูน และเชียงราย) พบว่า การให้น  าในสวนล าไยจะให้น  าใน ช่วงเดือน 
มีค.-เม.ย. แหล่งน  าที่ใช้ คือบ่อน  าภายในสวน ล าห้วย บ่อบาดาล ระบบชลประทานที่ส่งน  าตามร่องน  า และระบบ
ปั๊มสูบน  าส่งด้วยระบบท่อ ให้น  าแบบสายยางลงในคันดิน จนน  าสูงเต็มคันดิน ใช้เวลา 8-15 นาที/ต้น เกษตรกร
ส่วนมากใช้เครื่องเบนซิน 5 แรงม้า ติดกับปั๊มขนาด 550 ลิตร/นาที คิดค านวณปริมาณน  าที่ให้ในแต่ละครั ง
ประมาณ 4,400-6,600 ลิตร/ต้น รอบการให้น  า 7-10 วัน/ครั ง แล้วคัดเลือกแปลงทดสอบ ติดตั งและทดสอบ
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ระบบการให้น  าในแปลงล าไย 2 แปลง ได้แก ่แปลงล าไยของศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ล าไยมีอายุ 3 ปี ทรง
พุ่มเฉลี่ย 1.6 เมตร ให้น  าโดยหัวมินิสปริงเกอร์ แบ่งรอบเวรการให้น  าเป็นกรรมวิธี (Treatment) มี 4 กรรมวิธี 
ได้แก่ หนึ่งการให้น  า 1 ครั ง/สัปดาห ์เวลาในการให้น  า 2 ชั่วโมง/ครั ง สองการให้น  า 2 ครั ง/สัปดาห ์เวลาในการให้
น  า 1 ชั่วโมง/ครั ง สามการให้น  า 3 ครั ง/สัปดาห ์เวลาในการให้น  า 40 นาที/ครั ง และสี่การให้น  าปกติที่ในแปลงที่
เคยให้อยู่ คือ ให้น  า 1 ครั ง/สัปดาห ์เวลาในการให้น  า 1 ชั่วโมง/ครั ง และแปลงเกษตรกร ล าไยมีมีอายุ 15 ปี ทรง
พุ่มเฉลี่ย 3.45 เมตร ให้น  า 3 กรรมวิธี ได้แก่ หนึ่งการให้น  าโดยหัวมินิสปริงเกอร์ 3 หัว/ต้น ใช้เวลาในการให้น  า
ครั งละ 4 ชั่วโมง 25 นาที สองการให้น  าโดยหัวสปริงเกอร์ 1 หัว/ต้น ใช้เวลาในการให้น  าครั งละ 2 ชั่วโมง 30 นาท ี
และสามการให้น  า 1 ครั ง/สัปดาห ์พบว่า ล าไยทีแ่ปลงศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ กรรมวิธีที่หนึ่ง กับ กรรมวิธี
ที่สอง มีอัตราการเจริญเติบโตใกล้เคียงกัน คือ อัตราการเจริญเติบโตรอบโคนต้น 45.9, 48.5 % อัตราการ
เจริญเติบโตของทรงพุ่ม 45.2, 47.8 % และ อัตราการเจริญเติบโตของความสูง 25.6, 30.2 % รองลงมาเป็น
กรรมวิธีที่สามมีอัตราการเจริญเติบโตของเส้นรอบวงโคนต้น 39.7 % อัตราการเจริญเติบโตของทรงพุ่ม 36.2 % 
และ อัตราการเจริญเติบโตของความสูง 23.8 % และกรรมวิธีที่สี่ อัตราการเจริญเติบโตต่ าสุด คือ อัตราการ
เจริญเติบโตของเส้นรอบวงโคนต้น 22.2 % อัตราการเจริญเติบโตของทรงพุ่ม 33.6 % และ อัตราการเจริญเติบโต
ของความสูง 20.1 % และแปลงล าไยของเกษตรกร กรรมวิธีที่หนึ่ง กับ กรรมวิธีที่สอง มอัีตราการเจริญเติบโต
ใกล้เคียงกัน คือ อัตราการเจริญเติบโตของเส้นรอบวงโคนต้น 22.1, 21.9 % อัตราการเจริญเติบโตของทรงพุ่มกัน 
10.9, 10.4 % อัตราการเจริญเติบโตของความสูง 13.3, 26.3 % ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของผลโดยเฉลี่ย 26.5, 
26.6 มลิลิเมตร. มีจ านวนเฉลี่ย 93, 95 ผล/กิโลกรัม. และปริมาณบริกซ์เฉลี่ย 19.0, 17.5 บริกซ์ และกรรมวิธีที่
สาม อัตราการเจริญเติบโตของเส้นรอบวงโคนต้น 17.4 % ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของผลโดยเฉลี่ย 24.2 
มิลลิเมตร. มีจ านวนเฉลี่ย 105 ผล/กิโลกรัม และปริมาณบริกซ์เฉลี่ย 16.7 บริกซ์ 

ค้าส้าคัญ (keywords)  ล าไย  ระบบให้น  าล าไย  ระบบน  า  การให้น  า 

 

Abstract 
 Survey methods in converting the water fruits of farmers. By collecting data from a 
query with longan farmers in the North (Chiang Mai, Lamphun and Chiang Rai). Found that the 
water in the orchard will provide water during March and April. Source water Artesian wells 
Creek is within the park irrigation system that delivers water channel. System pump and sent 
through pipes. The water hose into the soil. The high water filled berms. Take 8-15 minutes / 
tree. Most farmers used 5 hp gasoline engines. Adjacent to pump 550 liters / min. Calculate the 
amount of water each time about 4400-6600 liters / tree. The water around 7-10 days / times. 
Then selectively converted testing Install and test the water to produce 2 conversion. Including 
longan farm of Chiang Mai Royal Agricultural Research Centre. Longan last 3 years, canopy 
average of 1.6 meters. Irrigation by mini sprinkler head. The duty cycle for water with 4 
treatments . is 1) irrigation 1 times / week . Time in the water 2 hours / times. 2) irrigation  2 
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times / week . Time in the water 1 hour / times. 3) irrigation 3 times / week. Time in the water 
40 min / times. And 4) in the regular water is converted to water at 1 time / week . Time in the 
water 1 hour / times. And the farmers longan. Longan last 15 years, canopy average of 3.45 
meters. Irrigation with 3 treatments. Is 1) irrigation with mini- sprinkler heads 3 heads / tree.  
Take in water every 4 hours 25 minutes. 2) irrigation with sprinkler head 1 / trees. Take in water 
for 2 hours 30 minutes. And 3) in the regular water is converted to water at 1 time / week. The 
results showed that longan  farm of Chiang Mai Royal Agricultural Research Centre. Treatments 
1 and 2 have a growth rate similar. The growth rate around the stem circumference are 45.9, 
48.5 %. Growth rate of the canopy are 45.2 , 47.8 % . And the growth rate of the high are 25.6, 
30.2 %. A minor treatment 3, the growth rate of the stem circumference is 39.7 %. Growth rate 
of the canopy is 36.2 %. And the growth rate of the high is 23.8%. And a treatment 4 has lowest 
growth rates. The growth rate of the stem circumference is 22.2 %. Growth rate of the canopy is 
33.6 %. And the growth rate of high is 20.1 %. Longan farmers the treatments 1 and 2 have a 
growth rate similar. The growth rate around the stem circumference are 22.1, 21.9 %. Growth 
rate of the canopy are 10.9, 10.4 %. Growth rate of the high are 13.3, 26.3 %. The average 
diameter of longan fresh are 26.5, 26.6 mm. Averaged fruits are 93, 95 units / kg. And the 
sweetness average are 19.0, 17.5 brix. And the treatment 3. The growth rate around the stem 
circumference is 17.4 %. The average diameter of longan fresh is 24.2 mm. Averaged fruits is 
105 units / kg. And the sweetness average is 16.7 Brix. 

Keywords: Longan; Longan irrigation; Systems water; Irrigation systems 

6.ค้าน้า 

ล าไยเป็นผลไม้ที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งในเขตภาคเหนือของไทย พื นที่ปลูกที่ส าคัญ 8 
จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงราย พะเยา ล าปาง ล าพูน เชียงใหม่ ตาก แพร่ และน่าน มีผลผลิตทั งปีประมาณ 
381,233 ตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 74 ของผลผลิตรวมทั งประเทศ โดยมีผลผลิตล าไยนอกฤดู 39 ,673 ตัน และ ใน
ฤดู 341,560 ตัน ซึ่งเก็บเกี่ยวผลผลิตล าไยในฤดูหมดภายในเดือนสิงหาคม ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
คาดการณ์ผลผลิตล าไยปีนี มีประมาณ 515,955 ตัน บริโภคภายในประเทศเพียงร้อยละ 8 – 10 ของผลผลิตในแต่
ละปี นอกนั นจะส่งออกไปต่างประเทศ คือ อินโดนีเซีย เวียดนาม และจีนซึ่งเป็นผู้น าเข้าล าไยรายใหญ่ของไทยทั ง
ล าไยสดและอบแห้ง (http://ssnet.doae.go.th/ssnet2/Library/plant/longan.htm,20/4/2554) ในปีนี เกิด
ปรากฏการณ์เอลนีโญ่ส่งผลให้สภาพภูมิอากาศร้อนและแห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน เกิดพายุฝนรุนแรงในช่วง
ปลายเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคม ซึ่งล าไยอยู่ในระยะก าลังเริ่มเก็บเกี่ยวท าให้เปลือกล าไยแตกและเน่าเสีย
เป็นจ านวนมาก ผศ.พาวิน มะโนชัย นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านล าไย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เผยว่า อาการผลแตก 
หรือ fruit cracking เกิดจากความไม่สมดุลของการขยายตัวของส่วนเนื อและส่วนเปลือก  โดยส่วนของเนื อมี
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ลักษณะเป็นเซลล์อ่อนนุ่ม (spongy parenchyma) ซึ่งมีความสามารถในการยืดหดตัวได้สูง ในขณะที่เปลือกมี
ความยืดหยุ่นตัวต่ ากว่า แรงดันที่เกิดจากการขยายตัวของเนื อผลสามารถท าให้เปลือกผลแตกได้ หากล าไยไม่ได้รับ
น  า อ ย่ า งส ม่ า เส ม อ ท า ให้ เกิ ด อ าก า รผ ล แ ต ก ได้ ง่ า ย  (http://pr.trf.or.th/indexphp?option=com_ 
content&view=article&id, 20/4/2554) เมื่อพิจารณาสภาพกาลในปัจจุบันพบว่าภาคเหนือ 17 จังหวัด ยังขาด
การจัดการน  าในสวนล าไย ทั งที่ต้องประสพกับภัยแล้งแทบทุกๆปี ท าให้ขาดแคลนน  าที่จะให้กับพืชผลในช่วง
หน้าแล้ง ส่งผลให้เกิดความเสียหายกับผลผลิตทางการเกษตรรวมทั งล าไยด้วย วันชัย และคณะ( -) ได้ศึกษาระบบ
การให้น  าที่เหมาะสมกับสวนล าไย โดยออกแบบและติดตั งระบบให้น  าในแปลงล าไยอายุ 10 ปี พื นที่ 16 ไร่ 
จ านวน 188 ต้น มีกรรมวิธีให้น  า 3 แบบ คือให้น  าด้วย มินิสปริงเกลอร์ น  าหยด และสายยาง การให้น  าแต่ละครั ง
ล าไยเท่ากันทุกต้น ค านวณการให้น  าจากค่าการระเหยของน  าในถาดวัดการระเหย ในรอบสัปดาห์ พบว่าการให้น  า
ด้วย มินิสปริงเกลอร์ ได้ความหนาแน่นของเนื อและให้ผลผลิตต่อต้นสูงสุด คือ 670 กรัม/กิโลกรัม. และ 161 
กิโลกรัม/ต้น นาวี และคณะ(-) ได้ศึกษารอบเวรการให้น  าที่เหมาะสมส าหรับสวนล าไย คือให้น  าตามระดับความชื น
ในดินที่ก าหนด โดยใช้เครื่องวัดความชื นแบบ Tensioneter เปรียบเทียบกับการให้น  าด้วยรอบเวรคงที่ (Fixed 
Interval) ทุก 2 วัน ,ทุก 3 วัน ,ทุกวัน ค านวณการให้น  าจากค่าการระเหยของน  าในถาดวัดการระเหย พบว่า การ
ก าหนดรอบเวรให้น  าตามระดับความชื นในดินมีความเหมาะสมที่สุด การให้น  าพืชเป็นการให้น  าลงไปในดินที่อยู่
รอบโคนต้นพืชท าให้มีความชื นในดิน (Soil Moisture) จึงขอกล่าวถึงนิยามเกี่ยวกับความชื นในดิน คือ ในดิน
ปริมาตรหนึ่งหน่วย ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นของแข็งหรือเนื อดิน (แร่และสารอินทรีย์วัตถุ) ส่วนที่เป็น
อากาศ และส่วนที่เป็นน  า น  าแทรกอยู่ในช่องว่างของเม็ดดินในสภาวะของเหลว (Soil Storage) น  าที่อยู่ในดินคือ
ส่วนที่เป็นความชื นของดิน หากช่องว่างในเนื อดินมีน  าแทรกอยู่เต็ม ไม่มีอากาศ สภาวะนี เรียกว่า ดินที่อ่ิมตัวด้วย
น  า (Soil Saturated) มักเกิดขึ นได้หลังฝนตกหนัก ความชื นที่ระดับนี  ง่ายที่จะสูญเสียไปกับการระเหยออกจาก
หน้าดิน และซึมลึกลงไปในชั นล่างของดินโดยแรงโน้มถ่วงของโลก ส าหรับน  าที่เป็นประโยชน์ต่อพืช (ตารางที่ 1) 
คือ น  าที่ระดับความชื นค่อนข้างคงที่ เรียกว่า ความจุภาคสนาม (Field Capacity) ที่ระดับนี พืชสามารถน า
ความชื นไปใช้ได้ง่าย โดยน  าจะไหลไปช้าๆ ในดิน เปรียบกับน  าที่อยู่นิ่ง รากพืชดูดไปใช้และค่ายออกทางใบ ท าให้
ความชื นลดลงเรื่อยๆ จนถึงจุดเหี่ยวถาวร (Permanent Wilting Point) ซึ่งรากพืชไม่สามารถดูดความชื นจากดิน
ได้อีก พืชจะแสดงอาการเหี่ยวถาวรโดยไม่ฟ้ืนหากไม่เติมน  าลงไปในดินอีก ดั งนั นความชื นที่สูงกว่าจุดเหี่ยวถาวร
และต่ ากว่าจุดอ่ิมตัวด้วยน  าของดิน คือความชื นในระดับความจุภาคสนามเป็นความชื นที่ให้ประโยชน์ต่อพืช 
(http://www.arcims.tmd.go.th/ Research_files อนุรัตน์ ศฤงคารภาษิต ความชื นในดินที่เป็นประโยชน์ต่อพืช
, 26 กค 56) ดังนั น การแก้ปัญหาการขาดแคลนน  าในภาคการเกษตร คือ ต้องมีการใช้น  าอย่างประหยัดและคุ้มค่า
เกิดประโยชน์สูงสุดในช่วงที่มีการขาดแคลนน  า จึงต้องท าการทดสอบและพัฒนาระบบการให้น  าในสวนล าไยของ
เกษตรกร ให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสม คือการใช้น  าน้อย แต่พอเพียงกับความต้องการของพืชในแต่ละช่วง
ฤดูกาลและอายุของล าไย เป็นการขยายผลงานวิจัยของสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรมให้ไปถึงในระดับแปลง
เกษตรกร ส่งผลให้ผลผลิตล าไยมีคุณภาพที่ดีเป็นที่ต้องการของตลาดทั งในและต่างประเทศ ท าให้เกษตรกร
สามารถขายล าไยคุณภาพดีได้ในราคาที่สูงตามไปด้วย 
 
ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างความชื นของดินในระดับต่างๆกับเนื อดิน 

http://www.arcims.tmd.go.th/
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ที่มา (เกษมศรี ซับซ้อน, 2541, หนา้ 43). ปฐพีวิทยา (พิมพ์ครั งท่ี4). กรุงเทพมหานคร: นานาสิ่งพิมพ์. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.วิธีด้าเนินการ 
การทดลองท่ี 1.1 การส ารวจกรรมวิธีให้น  าในแปลงล าไยที่ท ากันอยู่ปัจจุบัน  
 1 ด าเนินการศึกษาเทคโนโลยีการให้น  าที่ท ากันอยู่ปัจจุบัน น าข้อมูลมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพ่ือวาง
แผนการออกแบบระบบน  าที่เหมาะสมในแปลงล าไย 
 2 ด าเนินการส ารวจแปลงล าไยในเขตภาคเหนือตอนบน เชียงใหม่ ล าพูน และเชียงราย ในเชิงส ารวจ 
จ านวน 30 แปลง เพ่ือเก็บข้อมูลต่างๆ คือ ขนาดแปลง จ านวนต้น ขนาดทรงพุ่ม และอายุล าไย รวมทั งข้อมูลการ
ให้น  าและแหล่งน  าที่ใช้  
 3 คัดเลือกแปลงทดสอบในพื น จ.เชียงใหม่ และ จ.ล าพูน จ านวน 2 แปลง คือ แปลงศูนย์วิจัยเกษตร
หลวงเชียงใหม่ และแปลงล าไยของเกษตรกร ใน จ.ล าพูน 
 4 น าข้อมูลแปลงที่คัดเลือกแล้วมาวางแผนการให้น  า  
การทดลองที่ 1.2 การติดตั งและทดสอบระบบการให้น  าในแปลงล าไย 
 1 การติดตั งและทดสอบระบบการให้น  าในแปลงล าไยของศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่  

  ระดับความชื นในดิน 

เนื อดิน จ านวนตัวอย่าง 
ความจุความชื น 
ในภาคสนาม 

จุดเหี่ยวถาวร น  าที่เป็นประโยชน์ต่อพืช 

หยาบ 4 5.5 2.0 3.5 
ค่อนข้างหยาบ 5 22.2 12.0 10.2 

ปานกลาง 9 34.6 20.3 14.3 
ค่อนข้างละเอียด 6 33.8 21.3 12.5 

ละเอียด 9 33.5 20.2 13.3 
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 ได้ด าเนินการทดลอง การให้น  าโดยใช้หัวจ่ายน  าเป็นมินิสปริงเกอร์ในแปลงของศูนย์วิจัยเกษตรหลวง
เชียงใหม่ (ทางขึ นดอยค า) ล าไยมีขนาดทรงพุ่มเฉลี่ย 1.6 เมตร อายุ 3 ปี วางแผนการทดลองแบบ มีรอบเวรการ
ให้น  าเป็นการทดลอง (Treatment) มี 4 กรรมวิธี กรรมวิธีละ 30 ต้น  

  1) กรรมวิธีที่หนึ่ง คือ การให้น  าโดยหัวมินิสปริงเกอร์ 1 ครั ง/สัปดาห์ ใช้เวลาในการให้น  า 2 
ชั่วโมง/ครั ง (วิธี A)  

  2) กรรมวิธีที่สอง คือ การให้น  าโดยหัวมินิสปริงเกอร์ 2 ครั ง/สัปดาห์ ใช้เวลาในการให้น  า 1 
ชั่วโมง/ครั ง (วิธี B) 

  3) กรรมวิธีที่สาม คือ การให้น  าโดยหัวมินิสปริงเกอร์ 3 ครั ง/สัปดาห์ ใช้เวลาในการให้น  า 40 
นาที/ครั ง (วิธี C)  

  4) กรรมวิธีที่สี่ คือ การให้น  าปกติที่ในแปลงที่เคยให้อยู่ คือ ให้น  า 1 ครั ง/สัปดาห์ ในช่วง ม.ค.-
ก.พ.และจะให้ให้น  า 2 ครั ง/สัปดาห ์เมื่อพืชแสดงอาการขาดน  าให้เห็นในช่วง มี.ค.-เม.ย. ใช้เวลาในการให้
น  า 1 ชั่วโมง/ครั ง (วิธี D) 

 การทดลองควบคุมปริมาณน  าที่ให้เท่ากันคือ 170 ลิตร/สัปดาห์*ต้น เทียบเคียงจากปริมาณน  าตามความ
ต้องการน  าของล าไย ตามท่ีภาควิชาทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม้โจ้แนะน าไว้ (ตาราง 2) 
อัตราการไหลของน  าที่หัวมินิสปริงเกอร์โดยเฉลี่ย 72 ลิตร/ชั่วโมง เนื่องจากเป็นแปลงที่ยังไม่มีผลผลิต 
ตัวชี วัดที่จะเก็บข้อมูลในแปลงนี คืออัตราการเจริญเติบโตของล าต้น ขนาดทรงพุ่ม และความสูงที่เพ่ิมขึ น
ในเวลา 7 เดือน อัตราการเจริญเติบโต คือ ขนาดที่เพ่ิมขึ นหารด้วนขนาดเดิม ของเส้นผ่านศูนย์กลางต้น 
หรือทรงพุ่ม หรือความสูง และความชื นของดิน  

 2 การติดตั งและทดสอบระบบการให้น  าในแปลงล าไยของเกษตรกร จ.ล าพูน 
 ได้ด าเนินการทดลอง การให้น  าในแปลงเกษตรกร ล าไยมีทรงพุ่มเฉลี่ย 3.45 เมตร มีอายุ 15 ปี 
วางแผนการทดลองแบบ มีกรรมวิธีให้น  าเป็นการทดลอง (Treatment) มี 3 กรรมวิธี  

 1) กรรมวิธีที่หนึ่ง คือ การให้น  าโดยหัวมินิสปริงเกอร์ 3 หัว/ต้น ใช้เวลาในการให้น  า 4 :25:00 
ชั่วโมง/ครั ง ทดลองจ านวน 14 ต้น 

 2) กรรมวิธีที่สอง คือ การให้น  าโดยหัวสปริงเกอร์ 1 หัว/ต้น ใช้เวลาในการให้น  า 2 :30:00 
ชั่วโมง/ครั ง ทดลองจ านวน 14 ต้น 

 3) กรรมวิธีที่สาม คือ การให้น  าปกติของเจ้าของสวน 1 ครั ง/สัปดาห์ คือให้น  าโดยสายยาง 
ทดลองจ านวน 10 ต้น 

 สองกรรมวิธีแรกควบคุมปริมาณน  าเฉลี่ย 473 ลิตร/สัปดาห*์ต้น กรรมวิธีที่สามควบคุมปริมาณน  าได้ไม่
แน่นอนใช้ประมาณ 4,400-6,600 ลิตร/สัปดาห*์ต้น ตัวชี วัดที่จะเก็บข้อมูลในแปลงนี  คือ อัตราการเจริญเติบโต
ของล าต้น ขนาดทรงพุ่มที่เพ่ิมขึ นในเวลา 7 เดือน และปริมาณผลผลิต/ต้น ส าหรับต้นที่มีผลผลิตในฤดู 
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   ก            ข 

รูปที่ 1 ก ลักษณต้นล าไยในแปลง  ข หัวมินิสปริงเกอร์ที่ให้น  า 
 
ตารางที่ 2 ปริมาณน  าตามความต้องการน  าของล าไย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหต ุความต้องการน  ารายวนันี ค านวณเผื่อส าหรับประสิทธิภาพการใช้น  า 80 เปอร์เซ็นต์ไว้แล้ว ภาควิชาทรัพยากรดินและ
สิ่งแวดล้อม คณะผลติกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), NECTEC ด าเนินการโดย
คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่)  
 

 3 ด าเนินการเก็บข้อมูลขนาดทรงพุ่ม ขนาดของเส้นรอบวงโคน ให้น  า และเวลาการให้น  า ผลผลิต และบ
ริกซข์องล าไย 

4 สุ่มเก็บตัวอย่างดินที่ระดับความลึก 25-30 เซนติเมตร เพ่ือตรวจดูความชื นของดิน ในแปลงทดลองของ
ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ก่อนการให้น  ากับหลังการให้น  า 24 ชั่วโมง และในแปลงทดลองรวมกับเกษตรกร 
ก่อนให้น  ากับหลังให้น  า 48 ชั่วโมง โดยการอบดินตัวอย่างที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 72 ชั่วโมง  

 

เดือน 
ขนาดทรงพุ่ม (เมตร) 

3 4 5 6 7 8 

  ----------ความต้องการน  ารายวัน (ลติร)---------- 

มกราคม 26 46 71 102 139 182 

กุมภาพันธ ์ 36 61 96 138 188 245 

มีนาคม 42 74 115 166 226 295 

เมษายน 49 86 135 194 264 345 

พฤษภาคม 42 74 115 166 226 295 

มิถุนายน 34 61 96 138 188 245 

กรกฎาคม – ตุลาคม ไม่ต้องให้น  ายกเว้นฝนทิ งช่วงยาว 

พฤศจิกายน 26 46 71 102 139 182 

ธันวาคม 23 41 64 92 125 163 
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เวลาและสถานที่  ตุลาคม 2556 – กนัยายน 2559 
 แปลงล าไยของศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 
 แปลงล าไยของเกษตรกร จ.ล าพูน จ.เชียงใหม่ และ จ.เชียงราย  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ก          ข 
รูปที่ 2 ก. การให้น  าแบบหัวมินิสปริงเกอร์  ข การให้น  าแบบหัวสปริงเกอร์ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   ก           ข 
รูปที่ 3 ก เก็บตัวอย่างดินในแปลง หน้าดินและที่ความลึก 25-30 เซ็นติเมตร  ข ชั่งน  าหนักตัวอย่างดินก่อนและ
หลังอบ เพ่ือหาความชื นดิน 
 
8.ผลการทดลองและวิจารณ์ 
 
การทดลองท่ี 1.1 การส ารวจกรรมวิธีให้น  าในแปลงล าไยที่ท ากนัอยู่ปัจจุบัน  
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 ด าเนินการเก็บข้อมูลโดยสอบถามกับเกษตรกรชาวสวนล าไยในเขตภาคเหนือตอนบน เชียงใหม่ ล าพูน 
และเชียงราย จ านวน 30 แปลง พบว่า การให้น  าล าไยจะให้น  าในช่วงฤดูแล้ง ช่วงเดือน มีนาคม-เมษายน เท่านั น 
หลังจากนั นในช่วงเดือน พฤษภาคม จะไม่ให้น  ากับต้นล าไยแล้วเพราะเริ่มมีฝนตามฤดูกาลมากขึ น แหล่งน  าที่ให้กับ
ล าไย ได้จากการขุดบ่อน  าไวภายในสวน ล าห้วยที่อยู่ใกล้สวน บ่อบาลดาลที่เจาะไว้ภายในสวน ระบบชลประทานที่
ส่งน  าตามร่องน  า   การให้น  าในสวนนั นท าโดยการว่างท่อหรือต่อท่อ พีวีซี หรือสายยาง ขนาด 50 มิลลิเมตร ให้ที่
ละต้นจนครบทั งสวน การให้น  าโดยท่อและสายยาง ในสวนล าไยมักท าคันดินรอบทรงพุ่มแล้วเอาน  าขังในคันดินสูง 
10 – 15 เซนติเมตร ให้น  าแบบสายยางลงในคันดิน จนน  าสูงจนเต็มคันดิน ในการทดสอบจับเวลาการให้น  าด้วย
สายยางหรือท่อใช้เวลา 8-15 นาที/ต้น เกษตรกรส่วนมากใช้เครื่องเบนซิน 5 แรงม้า ติดกับปั๊มขนาด 550 ลิตร/
นาท ีคิดค านวณปริมาณน  าที่ให้ในแต่ละครั งประมาณ 4,400-6,600 ลิตร/ต้น เพ่ือให้น  าที่ให้กระจายซึมลงในดินใน
ทรงพุ่มอย่างสม่ าเสมอ เกษตรกรควรปรับดินรอบทรงพุ่มให้ราบเรียบ รอบเวรการให้น  า 7-10 วัน/ครั ง  
 
การทดลองท่ี 1.2 การติดตั งและทดสอบระบบการให้น  าในแปลงล าไย  
 1 การติดตั งและทดสอบระบบการให้น  าในแปลงล าไยศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ 
 ด าเนินการทดลองการให้น  าโดยใช้หัวจ่ายน  าเป็นมินิสปริงเกอร์ ในแปลงทดลองของศูนย์วิจัยเกษตรหลวง
เชียงใหม่ (ทางขึ นดอยค า) การเก็บข้อมูลเบื องต้น พบว่า ล าไยมีทรงพุ่มเฉลี่ย 1.6 เมตร มีอายุ 3 ปี วางแผนการ
ทดลองแบบมีรอบเวรการให้น  าเป็นกรรมวิธี (Treatment) มี 4 กรรมวิธี กรรมวิธีละ 30 ต้น กรรมวิธีที่หนึ่ง คือ 
การให้น  าโดยหัวมินิสปริงเกอร์ 1 ครั ง/สัปดาห์ ใช้เวลาในการให้น  า 2 ชั่วโมง/ครั ง (กรรมวิธี A) กรรมวิธีที่สอง คือ 
การให้น  าโดยหัวมินิสปริงเกอร์ 2 ครั ง/สัปดาห์ ใช้เวลาในการให้น  า 1 ชั่วโมง/ครั ง(กรรมวิธี B) กรรมวิธีที่สาม คือ 
การให้น  าโดยหัวมินิสปริงเกอร์ 3 ครั ง/สัปดาห์ ใช้เวลาในการให้น  า 40 นาที/ครั ง (กรรมวิธี C) ทั งสามกรรมวิธีจะ
ควบคุมปริมาณน  าที่ให้เท่ากันคือ 140 ลิตร/สัปดาห์*ต้น อัตราการไหลของน  าที่หัวมินิสปริงเกอร์โดยเฉลี่ย 72 
ลิตร/ชั่วโมง และกรรมวิธีที่สี่ คือ การให้น  าปกติที่ในแปลงที่เคยให้อยู่ คือ ให้น  าครั งละ 1 ชั่วโมง ให้น  า 1 ครั ง/
สัปดาห์ (กรรมวิธี D) ในช่วง ม.ค.-ก.พ.และจะให้ให้น  า 2 ครั ง/สัปดาห์ เมื่อพืชแสดงอาการขาดน  าให้เห็นในช่วง 
มี.ค.-เม.ย. เนื่องจากเป็นแปลงที่ยังไม่มีผลผลิต ตัวชี วัดที่จะเก็บข้อมูลในแปลงนี คืออัตราการเจริญเติบโตของล าต้น 
ขนาดทรงพุ่มที่เพ่ิมขึ นในเวลา 7 เดือน (ตารางที่ 3, 4 และ 5) และความชื นของดิน (ตารางท่ี 6) พบว่า 
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  ก        ข 
รูปที่ 1 ก เครื่องสูบน  าที่เกษตรกรใช้  ข หัวจ่ายน  าที่โผ่ไว้ในสวนล าไยส าหรับให้น  า 

 กรรมวิธีที่หนึ่ง มีการเติบโตของต้นล าไย คือขนาดของเส้นรอบวงโคนต้นเพ่ิมขึ นโดยเฉลี่ย 6.5 เซนติเมตร 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.3 เซนติเมตร ขนาดทรงพุ่มเฉลี่ยที่โตเพ่ิมขึ น 60.6 เซนติเมตร ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 20 
เซนติเมตร และความสูงเฉลี่ยเพ่ิมขึ น 41.9 เซนติเมตร ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 12.8 เซนติเมตร  พิจารณาในเชิง
อัตราการเจริญเติบโต พบว่า อัตราการเจริญเติบโตของเส้นรอบวงโคนต้น 45.9 เปอร์เซ็นต์ อัตราการเจริญเติบโต
ของทรงพุ่ม 45.2 เปอร์เซ็นต์ และ อัตราการเจริญเติบโตของความสูง 25.6 เปอร์เซ็นต์ ผลการสุ่มเก็บความชื นใน
ดินก่อนให้น  าในเดือน มีนาคม และหลังให้น  าในเดือน มีนาคม และเมษายน 2556 ก่อนให้น  ามีค่าความชื นเฉลี่ย 6 
เปอร์เซ็นต์ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.8 เปอร์เซ็นต์ หลังการให้น  ามีค่าความชื นเฉลี่ย 14.9 เปอร์เซ็นต์ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 3.5 เปอร์เซ็นต์ และมีค่าความชื นเฉลี่ย 17.6 เปอร์เซ็นต์ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.1 เปอร์เซ็นต์ 

 กรรมวิธีที่สอง มีการเติบโตของต้นล าไย คือขนาดของเส้นรอบวงโคนต้นเพ่ิมขึ นโดยเฉลี่ย 6.5 เซนติเมตร 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.8 เซนติเมตร ขนาดทรงพุ่มเฉลี่ยที่โตเพิ่มขึ น 68.3 เซนติเมตร ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 14.1 
เซนติเมตร และความสูงเฉลี่ยเพ่ิมขึ น 51.1 เซนติเมตร ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 17.2 เซนติเมตร  พิจารณาในเชิง
อัตราการเจริญเติบโต พบว่า อัตราการเจริญเติบโตของเส้นรอบวงโคนต้น 48.5 เปอร์เซ็นต์ อัตราการเจริญเติบโต
ของทรงพุ่ม 47.8 เปอร์เซ็นต์ และ อัตราการเจริญเติบโตของความสูง 30.2 เปอร์เซ็นต์ ผลการสุ่มเก็บความชื นใน
ดินก่อนให้น  าในเดือน มีนาคม และหลังให้น  าในเดือน มีนาคม และเมษายน 2556 ก่อนให้น  ามีค่าความชื นเฉลี่ย 
7.0 เปอร์เซ็นต์ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.5 เปอร์เซ็นต์ หลังการให้น  ามีค่าความชื นเฉลี่ย 15 .9 เปอร์เซ็นต์ ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.2 เปอร์เซ็นต์ และมีค่าความชื นเฉลี่ย 18.3 เปอร์เซ็นต์ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.9 
เปอร์เซ็นต ์

 กรรมวิธีที่สาม มีการเติบโตของต้นล าไย คือขนาดของเส้นรอบวงโคนต้นเพ่ิมขึ นโดยเฉลี่ย 6.5 เซนติเมตร 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.3 เซนติเมตร ขนาดทรงพุ่มเฉลี่ยที่โตเพ่ิมขึ น 63 เซนติเมตร ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 23.2 
เซนติเมตร และความสูงเฉลี่ยเพ่ิมขึ น 53.1 เซนติเมตร ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 17.5 เซนติเมตร  พิจารณาในเชิง
อัตราการเจริญเติบโต พบว่า อัตราการเจริญเติบโตของเส้นรอบวงโคนต้น 39.7 เปอร์เซ็นต์  อัตราการเจริญเติบโต
ของทรงพุ่ม 36.2 เปอร์เซ็นต์ และ อัตราการเจริญเติบโตของความสูง 23.8 เปอร์เซ็นต์ และผลการสุ่มเก็บ
ความชื นในดินก่อนให้น  าในเดือน มีนาคม และหลังให้น  าในเดือน มีนาคม และเมษายน 2556 ก่อนให้น  ามีค่า
ความชื นเฉลี่ย 7.4 เปอร์เซ็นต์ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.3 เปอร์เซ็นต์ หลังการให้น  ามีค่าความชื นเฉลี่ย 15.7 
เปอร์เซ็นต์ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.9 เปอร์เซ็นต์ และมีค่าความชื นเฉลี่ย 20.3 เปอร์เซ็นต์ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
8.4 เปอร์เซ็นต ์

 กรรมวิธีที่สี่ มีการเติบโตของต้นล าไย คือขนาดของเส้นรอบวงโคนต้นเพ่ิมขึ นโดยเฉลี่ย 4.7 เซนติเมตร ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.2 เซนติเมตร ขนาดทรงพุ่มเฉลี่ยที่โตเพ่ิมขึ น 58.7 เซนติเมตร ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 17.1 
เซนติเมตร และความสูงเฉลี่ยเพ่ิมขึ น 42.3 เซนติเมตร ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 10.6 เซนติเมตร  พิจารณาในเชิง
อัตราการเจริญเติบโต พบว่า อัตราการเจริญเติบโตของเส้นรอบวงโคนต้น 22.2 เปอร์เซ็นต์  อัตราการเจริญเติบโต
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ของทรงพุ่ม 33.6 เปอร์เซ็นต์ และ อัตราการเจริญเติบโตของความสูง 20.1 เปอร์เซ็นต์ (การทดลองนี ไม่ได้เก็บ
ความชื นในดิน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 3 การเพ่ิมขึ นของ ขนาดของเส้นรอบวงโคน ขนาดทรงพุ่มและความสูง การให้น  าแบบ A และ B 

  แบบA   แบบB  
ต้นที ่ โคนต้น ทรงพุ่ม ความสูง โคนต้น ทรงพุ่ม ความสูง 

 (ซม) (ซม) (ซม) (ซม) (ซม) (ซม) 
1 6 42.0 61 7.0 75.0 54 
2 7 52.5 37 6.0 75.0 62 
3 7 45.0 50 7.0 85.0 51 
4 7 52.0 63 7.0 52.5 41 
5 4 35.0 30 6.0 57.0 35 
6 7 80.0 45 6.0 80.0 32 
7 7 67.0 53 4.0 75.0 54 
8 6 65.0 62 3.5 55.0 45 
9 5 70.0 30 8.0 55.0 19 
10 6 60.0 23 6.0 70.0 34 
11 8 80.0 41 7.0 45.0 77 
12 7 77.5 60 6.0 64.0 58 
13 5 90.0 22 9.0 67.5 50 
14 7 34.0 51 6.0 65.0 49 
15 6 32.5 18 6.0 75.0 64 
16 9 41.5 35 5.0 59.0 63 
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ตารางท่ี 4 การเพ่ิมขึ นของ ขนาดของเส้นรอบวงโคน ขนาดทรงพุ่มและความสูง การให้น  าแบบ C และ D 

17 4 10.0 39 2.0 62.5 62 
18 7 95.0 26 7.0 85.0 18 
19 6 71.5 50 7.0 70.0 34 
20 7 40.0 37 9.0 53.0 53 
21 7 95.0 56 9.0 93.0 103 
22 8 45.0 39 7.0 70.0 66 
23 7 70.0 34 6.0 25.0 54 
24 5 69.5 32 8.5 76.5 63 
25 4 65.0 30 7.0 70.0 37 
26 6 75.0 44 8.0 72.5 48 
27 8 70.0 53 2.0 72.5 68 
28 7 58.5 38 7.0 85.0 52 
29 8 57.5 58 8.0 75.0 54 
30 8 72.5 41 8.0 85.0 34 

ค่าเฉลี่ย 6.5 60.6 41.9 6.5 68.3 51.1 
SD 1.3 20.0 12.8 1.8 14.1 17.2 

  แบบC   แบบD  
ต้นที ่ โคนต้น ทรงพุ่ม ความสูง โคนต้น ทรงพุ่ม ความสูง 

 (ซม) (ซม) (ซม) (ซม) (ซม) (ซม) 
1 5.5 85 54 5 55 33 
2 7 20 62 5 55 27 
3 5 35 82 4 45 35 
4 5.5 35 83 6 45 47 
5 6 70 77 5 50 33 
6 9 30 84 7.0 67.5 34 
7 9 60 57 4 70 45 
8 6 87.5 41 4 30 37 
9 4 28.5 25 3 50 33 
10 7 82.5 35 4 65 47 
11 7 67.5 48 5 65 56 
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ตารางท่ี 5 อัตราการเจริญเติบโตที่เพ่ิมขึ นเป็นเปอร์เซ็นต์ 

 

ตารางท่ี 6 ความชื นของดินเป็นเปอร์เซ็นต์ ระดับความลึก 25-30 เซนติเมตร 

12 6.5 70 57 6 75 39 
13 5 87.5 72 7 40 35 
14 7 35 21 5 20 49 
15 8 80 6 3 79 34 
16 8 67.5 50 3 50 56 
17 6.5 67.5 51 3 60 30 
18 7 65 60 6 80 47 
19 6 65 52 6 80 35 
20 8.5 80 64 4 62.5 37 
21 5 60 48 4 60 55 
22 7 20 49 5 55 30 
23 6 62.5 38 3 65 68 
24 6 50 58 5 55 47 
25 4 60 45 3 92.5 36 
26 5 72.5 53 4 40 42 
27 8 120 58 5 80 60 
28 7 62.5 59 7 80 36 
29 7 75 51 4 60 45 
30 5 90 54 5 30 61 

ค่าเฉลี่ย 6.5 63.0 53.1 4.7 58.7 42.3 
SD 1.3 23.2 17.5 1.2 17.1 10.6 

การให้น  าแบบ อัตราการเจริญเติบโตที่เพ่ิมขึ นจากเดิม 

 
ขนาดของเส้นรอบวง

โคนต้น (%) 
ขนาดทรงพุ่ม 

(%) 
ความสูง 

(%) 
แบบA 45.9 45.2 25.6 
แบบB 48.5 47.8 30.2 
แบบC 39.7 36.2 23.8 
แบบD 22.2 33.6 20.1 

 
 
 
 

ความชื นดิน (%) 
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 2 การติดตั งและทดสอบระบบการให้น  าในแปลงล าไยของเกษตรกร จ.ล าพูน ด าเนินการทดลองการให้น  า 
ในแปลงเกษตรกร จ.ล าพูน การเก็บข้อมูลเบื องต้นพบว่าล าไยมีทรงพุ่มเฉลี่ย 3.45 เมตร มีอายุ 15 ปี จึงวางแผน
การทดลองมี 3 กรรมวิธี กรรมวิธีละ 14 ต้น กรรมวิธีที่หนึ่ง คือ การให้น  าโดยหัวมินิสปริงเกอร์ 3 หัว/ต้น ใช้เวลา
ในการให้น  า 4:25:00 ชั่วโมง/ครั ง กรรมวิธีที่สอง คือ การให้น  าโดยหัวสปริงเกอร์ 1 หัว/ต้น ใช้เวลาในการให้น  า 
2:30:00 ชั่วโมง/ครั ง และกรรมวิธีทีส่าม คือ การให้น  าปกติของเจ้าของสวน 1 ครั ง/สัปดาห ์คือ ให้น  าโดยสายยาง 
ทั งสองการทดลองแรกควบคุมปริมาณน  าเฉลี่ย 469 ลิตร/สัปดาห์*ต้น วิธีที่สามควบคุมปริมาณน  าได้ไม่แน่นอนใช้
ประมาณ 4,400-6,600 ลิตร/สัปดาห์*ต้น เก็บข้อมูล 10 ต้น ข้อมูลในแปลงนี ที่เก็บ คือ อัตราการเจริญเติบโตของ
ล าต้น ขนาดทรงพุ่มที่เพ่ิมขึ นในเวลา 7 เดือน (ตารางที่ 7 และ 8) ปริมาณผลผลิต/ต้น ส าหรับต้นที่มีผลผลิตในฤดู 
(ตารางท่ี 9 และ 10) และความชื นในดิน (ตารางท่ี 11) พบว่า  

กรรมวิธีที่หนึ่ง มีการเติบโตของต้นล าไย คือขนาดของเส้นรอบวงโคนต้นเพ่ิมขึ นโดยเฉลี่ย 9.6 เซนติเมตร 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.2 เซนติเมตร ขนาดทรงพุ่มเฉลี่ยที่โตเพ่ิมขึ น 38.6 เซนติเมตร ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 9.7 
เซนติเมตร และความสูงเฉลี่ยเพ่ิมขึ น 32.9 เซนติเมตร ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 14.8 เซนติเมตร พิจารณาในเชิง

 ก่อนให้น  า   มี.ค.-56 หลังให้น  า 24 ชม   มี.ค.-56 หลังให้น  า 24 ชม   เม.ย.-56 
ให้น  าแบบ A 
 

6.7 9.9 19.1 
 5.6 14.7 16.9 
 7.2 18.7 18.4 
 5.3 11.7 17.3 
 5.3 17.3 17.5 
 5.7 17.0 16.1 
ค่าเฉลี่ย 6.0 14.9 17.6 
ค่า SD 0.8 3.5 1.1 
    
ให้น  าแบบ B 6.6 17.7 19.2 
 7.8 17.1 19.4 
 9.0 18.0 16.9 
 6.6 15.5 18.1 
 4.6 12.1 18.6 
 7.1 15.2 17.8 
ค่าเฉลี่ย 7.0 15.9 18.3 
ค่า SD 1.5 2.2 0.9 
    
ให้น  าแบบ C 6.9 21.1 18.1 
 9.3 15.9 18.0 
 6.6 9.0 13.2 
 8.0 15.8 36.8 
 5.7 17.5 16.5 
 7.9 15.0 18.9 
ค่าเฉลี่ย 7.4 15.7 20.3 
ค่า SD 1.3 3.9 8.4 
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อัตราการเจริญเติบโต พบว่า อัตราการเจริญเติบโตของเส้นรอบวงโคนต้น 22.1 เปอร์เซ็นต์  อัตราการเจริญเติบโต
ของทรงพุ่ม 10.9 เปอร์เซ็นต์ และ อัตราการเจริญเติบโตของความสูง 13.3 เปอร์เซ็นต์ ส าหรับต้นที่มีผลผลิตในฤดู 
พบว่า ต้นที่มีปริมาณผลผลิตสูงสุด 23.5 กิโลกรัม ต้นที่มีปริมาณผลผลิตต่ าสุด 7.4 กิโลกรัม ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางของผลโดยเฉลี่ย 26.5 มิลลิเมตร มีจ านวนเฉลี่ย 93 ผล/กิโลกรัม  มีค่าบริกซ์เฉลี่ย 19 บริกซ์  ผลการสุ่ม
เก็บความชื นในดินก่อนให้น  าในเดือน มีนาคม และหลังให้น  าในเดือน เมษายน และพฤษภาคม 2556 ก่อนให้น  ามี
ค่าความชื นเฉลี่ย 5.3 เปอร์เซ็นต์ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.9 เปอร์เซ็นต์ หลังการให้น  ามีค่าความชื นเฉลี่ย 8.4 
เปอร์เซ็นต์ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.2 เปอร์เซ็นต์ และมีค่าความชื นเฉลี่ย 11.2 เปอร์เซ็นต์ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.9 เปอร์เซ็นต ์ 

 กรรมวิธีที่สอง มีการเติบโตของต้นล าไย คือขนาดของเส้นรอบวงโคนต้นเพ่ิมขึ นโดยเฉลี่ย 9.4 เซนติเมตร 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.2 เซนติเมตร ขนาดทรงพุ่มเฉลี่ยที่โตเพิ่มขึ น 40.7 เซนติเมตร ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 14.2 
เซนติเมตร และความสูงเฉลี่ยเพ่ิมขึ น 37 เซนติเมตร ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 24 เซนติเมตร พิจารณาในเชิงอัตรา
การเจริญเติบโต พบว่า อัตราการเจริญเติบโตของเส้นรอบวงโคนต้น 21.9 เปอร์เซ็นต์  อัตราการเจริญเติบโตของ
ทรงพุ่ม 10.9 เปอร์เซ็นต์ และ อัตราการเจริญเติบโตของความสูง 14.3 เปอร์เซ็นต์ ส าหรับต้นที่มีผลผลิตในฤดู 
พบว่า ต้นที่มีปริมาณผลผลิตสูงสุด 26.3 กิโลกรัม ต้นที่มีปริมาณผลผลิตต่ าสุด 9.2 กิโลกรัม ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางของผลโดยเฉลี่ย 26.6 มิลลิเมตร มีจ านวนเฉลี่ย 95 ผล/กิโลกรัม  มีค่าบริกซ์เฉลี่ย 17.5 บริกซ์ ผลการ
สุ่มเก็บความชื นในดินก่อนให้น  าในเดือน มีนาคม และหลังให้น  าในเดือน เมษายน และพฤษภาคม 2556 ก่อนให้
น  ามีค่าความชื นเฉลี่ย 7.4 เปอร์เซ็นต์ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.1 เปอร์เซ็นต์ หลังการให้น  ามีค่าความชื นเฉลี่ย 9.7 
เปอร์เซ็นต์ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.2 เปอร์เซ็นต์ และมีค่าความชื นเฉลี่ย 12.6 เปอร์เซ็นต์ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
1.0 เปอร์เซ็นต ์

 กรรมวิธีที่สาม มีการเติบโตของต้นล าไย คือขนาดของเส้นรอบวงโคนต้นเพ่ิมขึ นโดยเฉลี่ย 9.1 เซนติเมตร 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.4 เซนติเมตร ขนาดทรงพุ่มเฉลี่ยที่โตเพิ่มขึ น 33.3 เซนติเมตร ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 11.7 
เซนติเมตร และความสูงเฉลี่ยเพ่ิมขึ น 34.8 เซนติเมตร ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 11.9 เซนติเมตร พิจารณาในเชิง
อัตราการเจริญเติบโต พบว่า อัตราการเจริญเติบโตของเส้นรอบวงโคนต้น 17.4 เปอร์เซ็นต์ อัตราการเจริญเติบโต
ของทรงพุ่ม 7.5 เปอร์เซ็นต์ และ อัตราการเจริญเติบโตของความสูง 7.5 เปอร์เซ็นต์ ส าหรับต้นที่มีผลผลิตในฤดู 
พบว่า ต้นที่มีปริมาณผลผลิตสูงสุด 37.7 กิโลกรัม ต้นที่มีปริมาณผลผลิตต่ าสุด 8.4 กิโลกรัม ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางของผลโดยเฉลี่ย 24.2 มิลลิเมตร มีจ านวนเฉลี่ย 105 ผล/กิโลกรัม  มีค่าบริกซ์เฉลี่ย 16.7 บริกซ์ ผลการ
สุ่มเก็บความชื นในดินก่อนให้น  าในเดือน มีนาคม และหลังให้น  าในเดือน เมษายน และพฤษภาคม 2556 ก่อนให้
น  ามีค่าความชื นเฉลี่ย 5.7 เปอร์เซ็นต์ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.9 เปอร์เซ็นต์ หลังการให้น  ามีค่าความชื นเฉลี่ย 9.5 
เปอร์เซ็นต์ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.5 เปอร์เซ็นต์ และมีค่าความชื นเฉลี่ย 10.1 เปอร์เซ็นต์ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
1.8 เปอร์เซ็นต ์

ตารางท่ี 7 การเพ่ิมขึ นของ ขนาดของเส้นรอบวงโคน ขนาดทรงพุ่มและความสูง การให้น  าในแปลงเกษตรกร 
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ตารางท่ี 8 อัตราการเจริญเติบโตที่เพ่ิมขึ นเป็นเปอร์เซ็นต์ 

 
 

 
 
 
 

 มินิสปริงเกอร ์ สปริงเกอร ์ ปกติของเจ้าของสวน 
 การเติบโตที่เพ่ิมขึ นจากเดมิ การเติบโตที่เพ่ิมขึ นจากเดมิ การเติบโตที่เพ่ิมขึ นจากเดมิ 
ต้นที ่ โคนต้น ทรงพุ่ม ความสูง โคนต้น ทรงพุ่ม ความสูง โคนต้น ทรงพุ่ม ความสูง 

 (ซม) (ซม) (ซม) (ซม) (ซม) (ซม) (ซม) (ซม) (ซม) 
1 10 37.5 39 9 45 20 9 15 40 
2 10 32.5 55 9 20 70 8 35 40 
3 9 50 30 10 20.5 10 8 30 35 
4 11 30 20 10 50 73 8 25 25 
5 8 40 50 11 35 15 7 47.5 20 
6 8 55 20 9 55 28 11 40 18 
7 10 40 67 9 35 13 11 40 55 
8 11 45 21 10 40 45 9 45 47 
9 10 30 33 8 24 76 10 40 28 
10 9 20 28 8 55 44 10 15 40 
11 12 50 25 9 70 10    
12 9 35 22 10 40 19    
13 9 45 30 8 35 45    
14 8 30 20 12 45 50    

ค่าเฉลี่ย 9.6 38.6 32.9 9.4 40.7 37.0 9.1 33.3 34.8 
SD 1.2 9.7 14.8 1.2 14.2 24.0 1.4 11.7 11.9 

ให้น  าแบบ อัตราการเจริญเติบโตที่เพ่ิมขึ นจากเดิม(%) 

  
ขนาดของเส้นรอ

บวงโคนต้น ขนาดทรงพุ่ม ความสูง 
มินิสปริงเกอร์ ค่าเฉลี่ย 22.1 10.9 13.3 
สปริงเกอร์ ค่าเฉลี่ย 21.9 10.4 14.3 

ปกติของเจ้าของสวน ค่าเฉลี่ย 17.4 7.5 14.0 



17 

 

ตารางท่ี 9 ปริมาณผลผลิต ต้นที่สุ่มและจ านวนผลต่อกิโลกรัม 

 
ตารางท่ี 10 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย และค่าบริกซ์ 

 
ตารางท่ี 11 ความชื นของดินเป็นเปอร์เซ็นต์ ระดับความลึก 25-30 เซนติเมตร 
 

การให้น  าแบบ ต้นที ่ 1 2 3 4 5 ค่าเฉลี่ย 
มินิสปริงเกอร์ ผลผลิต/ต้น (กก) 23.5 19.1 9.8 7.4 7.6  

 จ านวนผล/กิโลกรัม 89 93 96 91 100 93 
สปรงิเกอร์ ผลผลิต/ต้น (กก) 25 17.4 21 9.2 26.3  

 จ านวนผล/กิโลกรัม 100 100 87 98 91 95 
ปกติของเจ้าของสวน ผลผลิต/ต้น (กก) 31.3 37.7 8.4 9 11.8  

 จ านวนผล/กิโลกรัม 106 98 118 113 91 105 

การให้น  าแบบ      บริกซ์ 
 ต้นที ่ 1 2 3 ค่าเฉลี่ย % Brix 

มินิสปริงเกอร์ เส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย 26.4 26.3 26.7 26.5 19.0 
 SD 1.6 1.4 2.2 1.7 1.6 

สปรงิเกอร์ เส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย 25.5 27.6 26.6 26.6 17.5 
 SD 1.5 1.5 1.7 1.6 2.5 

ปกติของเจ้าของสวน เส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย 24.4 26.0 24.2 24.8 16.7 
 SD 1.6 2.1 1.6 1.8 2.3 

  ความชื นดิน (%) 
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วิจารณ์ผลการทดลอง 

เกษตรกรชาวสวนล าไยในเขตภาคเหนือตอนบน เชียงใหม่ ล าพูน และเชียงราย มีการให้น  าสวนล าไยโดย
การให้ทางสายยาง ประมาณ 7-10 วัน/ครั ง การให้แต่ละครั งมีปริมาณมาก เพราะมีความเชื่อว่าการให้น  ามากน  า
จะอยู่ในบริเวณเขตรากของล าไยได้นาน ท าให้ไม่ต้องให้น  าบ่อยๆ เป็นการประหยัดแรงงาน แต่หากพิจารณาตาม
ความต้องการน  าของต้นล าไยสูงสุดในเดือนเมษายนประมาณ 3,450 ลิตร ภายใน 10 วนั การให้น  าแบบเกษตรกร
มีการให้ที่สูงเกินความต้องการของต้นล าไยประมาณ 1 เท่า ปริมาณน  าที่ให้เกินความต้องการนี  จะสูญเสียไปกับ
การระเหยออกจากหน้าดิน และซึมลึกลงไปในชั นล่างของดินโดยแรงโน้มถ่วงของโลก ไม่เป็นประโยชน์ต่อต้นล าไย 
นับเป็นการสูญเสียโดยที่ไม่น่าจะเกิดขึ น เพราะในเดือนเมษายนเป็นช่วงที่แห้งแล้งและขาดแคลนน  า การใช้น  าควร
ค านึงถึงประโยชน์ที่ได้รับว่าเหมาะสมแล้ว 
 ผลการทดลองที่ 2.1 กรรมวิธีที่หนึ่ง กับ กรรมวิธีที่สอง แสดงให้เห็นว่าการให้น  าตามความต้องของพืชที่
ระยะห่างในการให้น  า 3-7 วัน/ครั ง เป็นวิธีการทีมี่ผลการเจริญเติบโตดีกว่ากรรมวิธีที่สามกับกรรมวิธีที่สี่ เพราะ
การได้รับน  าที่ถ่ีเกินไปหรือการขาดน  าท าให้มีการเจริญเติบโตต่ ากว่า สองกรรมวิธีแรก นั นแสดงว่าการให้น  าควรให้
ในปริมาณท่ีเพียงพอกับความต้องการของล าไยและความสามารถของดินที่สามารถอุ้มน  าไว้ได้ตามสภาพของดิน 
ในแต่ละแปลงล าไย  

ผลการทดลองที่ 2.2 กรรมวิธีที่หนึ่ง กับ กรรมวิธีที่สอง พบว่า อัตราการเจริญเติบโตใกล้เคียงกัน รวมทั ง
ขนาดผลและค่าบริกซ์ มีค่าทางตัวเลขท่ีสูงกว่ากรรมวิธีที่สาม นั นแสดงว่าการให้น  าที่มากกว่าโดยวิธีของเกษตรกร
ที่ให้ไม่ได้ประโยชน์ที่ดีกว่า กลับเป็นผลเสียทั งในด้านต้นทุนของการให้น  าและอัตราการเจริญเติบโต ขนาดผลรวม
ทั งค่าบริกซ์ก็มีค่าตัวเลขที่ต่ ากว่า กรรมวิธีที่หนึ่ง กับ กรรมวิธีที่สอง 

การให้น  าแบบ  มี.ค.-58 เม.ย.-56 พค. 56 
  ก่อนให้น  า หลังให้น  า 48 ชม หลังให้น  า 48 ชม 

มินิสปริงเกอร์ ค่าเฉลี่ย 5.3 8.4 11.2 
 ค่า SD 1.9 1.2 0.9 

สปรงิเกอร์ ค่าเฉลี่ย 7.4 9.7 12.6 
 ค่า SD 1.1 1.2 1.0 

ปกติของเจ้าของสวน ค่าเฉลี่ย 5.7 9.5 10.1 
 ค่า SD 2.9 1.5 1.8 
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 เมื่อพิจารณาในส่วนของต้นทุนการว่างระบบน  าในสวนล าไย วันชัย และคณะ (-) ได้ให้รายละเอียดต้นทนุ
ในการว่างระบบการให้น  าในสวนล าไยไว้ดังนี  การวางระบบการให้น  าแบบสายยางมีค่าลงทุนของระบบให้น  าอยู่ที่ 
3,234 บาท/ไร่ ค่าใช้จ่ายผันแปรคือ ค่าซ่อมบ ารุง ค่าไฟฟ้าและค่าแรงงาน ปีละ 2,966 บาท/ไร่ และ การวาง
ระบบการให้น  าโดยหัวเหวียง (มินิสปริงเกอร์หรือสปริงเกอร์) มีค่าลงทุนของระบบให้น  าอยู่ท่ี 8,309 บาท/ไร่ 
ค่าใช้จ่ายผันแปรคือ ค่าซ่อมบ ารุง ค่าไฟฟ้าและค่าแรงงาน ปีละ 2,731 บาท/ไร่ อย่างไรก็ตามการที่จะตัดสินใจ
เลือกใช้ระบบการให้น  าในสวนล าไยนั น เกษตรกรต้องค านึงถึงปัจจัยที่มีความพร้อม ในเรื่องเงินลงทุน แหล่งน  า 
เวลาที่จะใช้ในการบริหารจัดการกับการให้น  าที่เหมาะสมกับสภาพแปลงล าไยของเกษตรกรเอง เพราะแม้ว่าการให้
น  าโดยใช้สายยางมีต้นทุนที่ถูกกว่า แต่ก็ต้องลากสายยางให้น  าที่ละต้นจนเสร็จ อาจต้องใช้เวลาทั งวันยุ่งอยู่การลาก
สายยางและเก็บสายยาง ท าให้เมื่อยล้ามาก การจัดการที่ยุ่งยากและใช้เวลาในการให้น  ามาก หากเทียบกับการให้
น  าโดยใช้สปริงเกอร์หรือมินิสปริงเกอร์ ที่ว่างระบบไว้เป็นอย่างดีแล้ว การให้น  าก็มีความสะดวกสะบายกว่าเป็น
อยา่งมาก สามารถประหยดัน  าทตีอ้งใหก้บัตน้ล าไยไดม้ากกวา่การใหน้  าโดยสายยางประมาณ 2-3 เทา่ ขณะใหน้  า
ก็ใช้เวลาไปท างานอื่นๆ ภายในสวนได้ ท าการจัดการงานในสวนไดง้่ายและไม่เหนื่อยล้ามากเหมือนกับการให้น  า
โดยสายยาง  
 
9.สรุปผลการทดลอง 
 
การทดลองที่ 1การส ารวจกรรมวิธีให้น  าในแปลงล าไยที่ท ากันอยู่ปัจจุบัน  

 ด าเนินการส ารวจเก็บข้อมูลโดยการสอบถามกับเกษตรกรชาวสวนล าไยในเขตภาคเหนือตอนบน เชียงใหม่ 
ล าพูน และเชียงราย จ านวน 30 แปลง พบว่า มีการให้น  าในส่วนล าไย ในช่วงเดือน มีนาคม-เมษายน แหล่งน  าที่ให้ 
คือบ่อน  าภายในสวน ล าห้วย บ่อบาลดาล และน  าจากระบบชลประทาน ส่งแบบร่องน  า และระบบปั๊มสูบน  าส่งด้วย
ระบบท่อ นิยมให้น  าแบบสายยางลงในคันดินจนเต็ม ใช้เวลา 8-15 นาที/ต้น เกษตรกรส่วนมากใช้เครื่องเบนซิน 5 
แรงม้า ติดกับปั๊มขนาด 550 ลิตร/นาที คิดค านวณปริมาณน  าที่ให้ในแต่ละครั งประมาณ 4 ,400-6,600 ลิตร/ต้น 
รอบการให้น  าใน 7-10 วัน/ครั ง 

การทดลองที่ 1.2 การติดตั งและทดสอบระบบการให้น  าในแปลงล าไย  

1 การติดตั งและทดสอบระบบการให้น  าในแปลงล าไยศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ล าไยมีทรงพุ่มเฉลี่ย 
1.6 เมตร มีอายุ 3 ปี พบว่า กรรมวิธีที่หนึ่ง กับ กรรมวิธีที่สอง มีอัตราการเจริญเติบโตใกล้เคียงกัน คือ อัตราการ
เจริญเติบโตของเส้นรอบวงโคนต้น 45.9 , 48.5 เปอร์เซ็นต์ อัตราการเจริญเติบโตของทรงพุ่ม 45.2 , 47.8 
เปอร์เซ็นต์ และ อัตราการเจริญเติบโตของความสูง 25.6 , 30.2 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาเป็นกรรมวิธีที่สามมีอัตรา
การเจริญเติบโตของเส้นรอบวงโคนต้น 39.7 เปอร์เซ็นต์ อัตราการเจริญเติบโตของทรงพุ่ม 36.2เปอร์เซ็นต์ และ 
อัตราการเจริญเติบโตของความสูง 23.8 เปอร์เซ็นต์ และกรรมวิธีที่สี่ อัตราการเจริญเติบโตน้อยสุด คือ อัตราการ
เจริญเติบโตของเส้นรอบวงโคนต้น 22.2 เปอร์เซ็นต์ อัตราการเจริญเติบโตของทรงพุ่ม 33.6 เปอร์เซ็นต์ และ 
อัตราการเจริญเติบโตของความสูง 20.1 เปอร์เซ็นต์ ผลการสุ่มเก็บความชื นในดินก่อนให้น  าในเดือน มีนาคม และ
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หลังให้น  าในเดือน มีนาคม และเมษายน 2556 ก่อนให้น  ามีค่าความชื นเฉลี่ย 6-7.4 เปอร์เซ็นต์ หลังการให้น  ามีค่า
ความชื นเฉลี่ย 14.9-15.9 เปอร์เซ็นต์ และมีค่าความชื นเฉลี่ย 17.6-20.3 เปอร์เซ็นต์  

2 การติดตั งและทดสอบระบบการให้น  าในแปลงล าไยของเกษตรกร จ.ล าพูน ล าไยมีทรงพุ่มเฉลี่ย 3.45 
เมตร มีอายุ 15 ปี พบว่า กรรมวิธีที่หนึ่ง กับ กรรมวิธีที่สอง มีอัตราการเจริญเติบโตใกล้เคียงกัน คือ อัตราการ
เจริญเติบโตของเส้นรอบวงโคนต้น 22.1 , 21.9  เปอร์เซ็นต์ อัตราการเจริญเติบโตของทรงพุ่มกัน 10.9 เปอร์เซ็นต์ 
อัตราการเจริญเติบโตของความสูง 13.3 ,26.3  เปอร์เซ็นต์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของผลโดยเฉลี่ย 26.5 , 26.6 
มิลลิเมตร มีจ านวนเฉลี่ย 93,95 ผล/กิโลกรัม และค่าบริกซ์เฉลี่ย 19 ,17.5  บริกซ์ กรรมวิธีที่สาม อัตราการ
เจริญเติบโตของเส้นรอบวงโคนต้น 17.4 เปอร์เซ็นต์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของผลโดยเฉลี่ย 24.2 มิลลิเมตร มี
จ านวนเฉลี่ย 105 ผล/กิโลกรัม และค่าบริกซเ์ฉลี่ย 16.7 บริกซ์  

10.การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

ได้ระบบการให้น  าในสวนล าไยที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมเพ่ือใช้ในสวนล าไย และน าไปทดสอบรวม
กับเกษตรกรในเชิงการถ่ายทอดความรู้ ท าให้เกษตรกรสามารถน าระบบการจัดการน  าไปใช้ในระดับแปรงล าไยของ
ตนเองได้ ท าให้ผลผลิตล าไยมีคุณภาพดี 

11.ค้าขอบคุณ (ถ้ามี) 
 

12.เอกสารอ้างอิง 
นาวี  จิระชีวี  วิโรจน์  โหราศาสตร์  และวันชัย  คุปวานิชพงษ์ สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม  กรมวิชาการเกษตร 
วันชัย  คุปวานิชพงษ์  นาวี  จิระชีวี  วิทยา  ตั งก่อกุล  วิโรจน์  โหราศาสตร์  และบัณฑิต  จันทร์งาม สถาบันวิจัย
เกษตรวิศวกรรม  กรมวิชาการเกษตร 
http:// www.arcims.tmd.go.th / Research_ files / ความชื นในดินที่เป็นประโยชน์ต่อพืช.pdf 
http://ssnet.doae.go.th/ssnet2/Library/plant/longan.htm,20/4/2554  
http://pr.trf.or.th/indexphp?option=com_ content&view=article&id, 20/4/2554  

 
13.ภาคผนวก  
 

http://ssnet.doae.go.th/ssnet2/Library/plant/longan.htm,20/4/2554
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