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ABSTRACT
 Water use and water use efficiency of the K7 and K51 eucalypt clones planted as 
intercropping with cassava were carried out in Watthana Nakorn District, Sa Kaeo province. 
The diameter at breast height (DBH), total height (H), and water use were also determined over 
2-month intervals for the first two years. Annual water use and water use efficiency of 1- and 2 
-year-old eucalypts were evaluated. A two sample t-test was used for statistical analysis.
 Daily water use of 1- to 2-year-old eucalypts gradually increased in the morning and 
peaked at noon into the afternoon, then decreased in the evening and was the lowest during the 
night. Annual water use tended to increase with tree growth. For 2-year-old eucalypts, water use 
of the K7 and K51 clones was high during May-September and low during January-March. The 
annual water use of the K7 and K51 clones was not significantly different  (p>0.05).  Clone K51 
had economic water use efficiency (WUEWS) and biological water use efficiency (WUEWT) 
higher than K7 (3.91 and 7.18 g.L-1, respectively).
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บทคัดยอ

 การศึกษาการใชนํ้าและประสิทธิภาพการใชนํ้าของไมยูคาลิปตัส สายตน K7 และ K51 ที่ปลูกรวมกับมัน
สําปะหลัง ในทองท่ีอาํเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว โดยวดัการเติบโตทางเสนผานศูนยกลางเพยีงอก ความสูงท้ังหมด 
และการใชนํา้ของตนไมตัวอยางในแปลงทดลองทุกๆ 2 เดือน ต้ังแตอาย ุ1-2 ป แลวคาํนวณหาการใชนํา้ในรอบวัน รอบ
ปและประสิทธิภาพการใชนํา้ของไมยคูาลิปตัส วเิคราะหความแตกตางทางสถิติโดยวธีิ Two sample t-test 

นิพนธตนฉบับ
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 ผลการศึกษาพบวา การใชนํ้าของไมยูคาลิปตัส มีการแปรผันไปตามรอบวันโดยการใชนํ้าสูงข้ึนในชวงเชา

และสูงสุดในเวลาเท่ียงจนถึงบาย หลงัจากน้ันการใชนํา้จะลดลงในชวงเย็นและต่ําสุดในเวลากลางคืน การใชนํา้ในรอบ

ปของยูคาลิปตัสมีแนวโนมเพิม่ข้ึนเม่ือตนไมมีการเติบโตเพ่ิมข้ึน โดยยูคาลิปตัสท่ีอาย ุ2 ป มีการใชนํา้มากในชวงเดือน

พฤษภาคม - กนัยายน และมีการใชนํา้นอยในชวงเดือนมกราคม - มีนาคม สําหรบัการใชนํา้ในรอบปของสายตน K7 

และ K51 พบวามีความแตกตางกันอยางไมมีนยัสาํคัญทางสถิติ (p>0.05) สวนประสิทธิภาพการใชนํา้ สายตน K51 มี

ประสิทธิภาพการใชนํา้ทางดานเศรษฐกิจ (WUEWS) และทางดานชีววทิยา (WUEWT) มากกวาสายตน K7 โดยมีคา

เทากับ 3.91 และ 7.18 กรัมตอลติร ตามลําดับ

คาํสําคัญ: การใชนํา้  ประสิทธิภาพการใชนํา้  ยคูาลิปตัส  มันสําปะหลัง  จงัหวดัสระแกว

คํานํา

 ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรมมีการ

ปลูกพืชเกษตรหลายชนิด เชน ขาว ขาวโพด ออยและ

มันสําปะหลัง เปนตน ซ่ึงเปนการปลูกแบบพชืเชงิเด่ียว 

และมักจะมีปญหาในปทีมี่ผลผลติลนตลาด  ทาํใหราคา

ของผลผลิตตกต่ําหรือบางครั้งเกิดการเปลี่ยนแปลง

ของบรรยากาศ โดยอาจทําใหเกิดฝนแลงหรือนํ้าทวม

ซ่ึงทําใหผลผลิตเสียหาย ดังน้ัน จึงมีการปลูกพืชแบบ

ผสมผสาน ระหวางพืชเกษตรกับไมโตเร็ว เชน ไม

กระถินเทพาและยูคาลิปตัส เปนตน เพื่อเปนการเพ่ิม

รายไดและลดปญหาราคาพืชเกษตรตกต่ํา กอปรกับใน

ปจจุบันความตองการใชไมสูงข้ึน เพื่อนําไมมาใชเปน

ไมแปรรูป เฟอรนิเจอร วัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรม

เยื่อและกระดาษ ฯลฯ ดังน้ัน การปลูกไมโตเร็ว เชน 

ไมยูคาลิปตัส จึงเปนอีกแนวทางหน่ึงในการแกปญหา

การขาดแคลนไมในประเทศ เน่ืองจากเปนไมที่โตเร็ว 

ข้ึนไดแทบทุกพื้นท่ีของประเทศ สามารถเติบโตไดใน

ดินเกือบทุกสภาพ ทนทานตอความแหงแลงและสภาพ

ดินเค็ม ยคูาลิปตัสจึงเปนชนิดไมทีเ่กษตรกรสนใจนิยม

ปลูก เพื่อใชในครัวเรือนและยังเปนรายไดเสริมแก

เกษตรกร  อยางไรก็ตามการปลูกไมยูคาลิปตัส ยัง

มีขอถกเถียงกันในดานผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  

เชน การทําใหดินเส่ือม การใชนํ้าและสารอาหารมาก 

ซ่ึงทําใหเกษตรกรไมเห็นดวยกับการปลูกไมยูคา

ลิปตัส โดยเฉพาะการปลูกควบกับพืชเกษตร ดังน้ัน

จึงตองมีการศึกษาการใชนํ้าของไมยูคาลิปตัสเพื่อ

เปนขอมูลพื้นฐานในการตัดสินใจปลูกไมยูคาลิปตัส

รวมกับมันสําปะหลัง และเลือกสายตนยูคาลิปตัสท่ีมี

ประสิทธิภาพการใชนํ้าสูงสุด

อุปกรณและวิธีการ
พ้ืนที่ศึกษา 

 ศึกษาการใชนํ้าของไมยูคาลิปตัสในพ้ืนท่ี

ของเกษตรกร ในตําบลหนองตะเคียนบอน อําเภอ

วัฒนานคร จังหวัดสระแกว โดยทําการศึกษาไม

ยูคาลิปตัส สายตน K7 ซ่ึงพัฒนาพันธุจากลูกผสม

ระหวางยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส (Eucalyptus 

camaldulensis) และยูคาลิปตัส ดีกลุปตา (E. deglupta)  

และสายตน K51 ที่พัฒนาพันธุจากลูกผสมระหวาง

ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส ที่ปลูกในประเทศไทย 

(กองคุมครองพนัธุพชื, 2549) ซ่ึงปลูกดวยระยะ 2x3 เมตร 

จํานวน 3 แถว ในแปลงท่ีปลูกควบกับมันสําปะหลัง 

เน้ือดินเปนดินรวนปนทราย (sandy loam)

การเก็บขอมูล
 เก็บขอมูลการเติบโตของไมยูคาลิปตัส สาย

ตน K7 และ K51 สายตนละ 3 ตน ทําการวัดการเติบโต

ดานขนาดเสนผานศูนยกลางเพียงอก (DBH) ความสูง

ทั้งหมด (H) ดวยไมวัดความสูง เก็บขอมูลของตนไม

เม่ืออาย ุ1-2 ป และทาํการประมาณผลผลติมวลชวีภาพ

ของลําตน (WS) กิ่ง (WB) ใบ (WL) และผลผลิตมวล

ชีวภาพเหนือพื้นดินรวม (WT) ของไมยูคาลิปตัส ที่

อายุ 2 ป โดยใชสมการความสัมพันธในรูป allometric 

relation คือ
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y  =  axh  หรือ log y =  log a +  h log x

เม่ือ     y  คือ ปริมาณมวลชีวภาพของสวนตางๆ  

  หรือปริมาตรของลําตน  

 x คือ คาตัวแปรอิสระ (D2H) ซ่ึงใชในการ 

   ประมาณหามวลชีวภาพและปริมาตร 

   ของลําตน

 a  และ h คือ คาคงท่ีของสมการ 

 D  คือ เสนผานศูนยกลางเพียงอก (เซนติเมตร)

 H  คือ ความสูงท้ังหมด (เมตร)

ศึกษาการใชนํ้า 
 ศึกษาการใชนํ้าของไมยูคาลิปตัส สายตน K7 

และ K51 สายตนละ 3 ตน อายุ 1-2  ป โดยวัดการใช

นํา้ตามวิธีของ Granier (1987) ดวยเครื่องมือ Thermal 

Dissipation Probe (TDP) รุ น TDP 30 ผลิตโดย 

Dynamax Inc, USA ติดต้ังเข็มสัญญาณ (probe) เขาไป

ในบริเวณท่ีเปนสวนของกระพ้ี ที่ระดับความสูง 1.30 

เมตร จากพืน้ดิน โดยใชเคร่ืองมือ Thermal Dissipation 

Probe ใชพลังงานจากแบตเตอร่ี DC 10 โวลต และติด

ต้ังเครื่องมือบันทึกคา sap flow ทุกๆ 10 นาที เปนระยะ

เวลาติดตอกนั 24 ชัว่โมง และทําการวัดไมตัวอยางทุกๆ 

2 เดือน 

วิเคราะหขอมูล 

 1) ปริมาณการใชนํ้าของตนไมในรอบวัน 

สามารถหาไดจากสมการ 

                

  WUd  =  (∑ A x Sti )/1000

เม่ือ   WUd   คือ ปริมาณการใชนํ้าในรอบวัน (ลิตร 

   ตอวัน) 

  A        คือ พื้นท่ีของกระพ้ี (ตารางเซนติเมตร)

 Sti       คือ อตัราการไหลของน้ําท่ีพชืใชในเวลา 

   t  ที่ i  เม่ือ i  =  1,2,3…,24 นาฬกา 

   (เซนติเมตรตอชั่วโมง)

 2) การใชนํ้าในรอบปของตนไมคํานวณไดจาก

พื้นท่ีใตกราฟของความสัมพันธระหวางเวลา (วัน) กับ

การใชนํ้า (ลิตรตอวัน) ซ่ึงเปนสมการถดถอยแบบ

โพลีโนเมียล (polynomial regression,   y = a + bx 

+ cx2…) โดยคํานวณจากสมการ

WUy =  1∫365 (a+b1Xi+b2Xi2+b3Xi3+b4Xin)dx

เม่ือ   Wuy  คือ  ปรมิาณการใชนํา้ในรอบป (ลติรตอป)

     Xi     คือ  วันท่ี i = 1,2,3…,365 (วัน) 

     a, b1, b2, b3 และ...bn  คือ  คาคงท่ีของสมการ

 3) ประสิทธิภาพการใชนํ้าของไมยูคาลิปตัส 

(water use efficiency, WUE) จากสมการ

WUEws  =    (Δ Ws  x  1000)/ Wuy_n

WUEwt  =    (Δ Wt  x  1000)/ Wuy_n

เม่ือ    WUEws   คือ ประสิทธิภาพการใชนํ้าของตนไม

    ในการสรางผลผลิตมวล ชีวภาพ 

 สวนของลําตน (กรัมตอลิตร)

 WUEwt  คือ ประสิทธิ ภาพการใชนํ้าของตนไม

     ในการสรางผลผลิตมวลชีวภาพ

     ของสวนท่ีอยูเหนือพืน้ดิน    ทัง้หมด 

     (กรัมตอลิตร)

 Ws   คือ ปรมิาณมวลชีวภาพสวนของลําตน

     ที่เปล่ียนแปลงในชวงเวลา 1 ป   

     (กิโลกรัมตอตนตอป)

 Wt  คือ ปริมาณมวลชีวภาพของสวนท่ีอยู

     เหนือพืน้ดินท้ังหมดท่ีเปล่ียนแปลง

     ในชวงเวลา 1 ป (กโิลกรมัตอตนตอป)

 Wuy_n คือ ปริมาณการใชนํ้าของตนไมใน 

     ชวงเวลา 1 ป (ลิตรตอตนตอป)
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Table 1   Diameter at breast height (DBH) and total height (H) of 1- and 2-year-old 
 eucalypts, from K7 and K51 clones planted as intercropping with cassava.   

Table 2   Aboveground biomass of 1- and 2-year-old eucalypts from, K7 and K51  
 clones planted as intercropping with cassava.  

การวิเคราะหทางสถิติ
 วิเคราะหความแตกตางทางสถิติของการใช

นํา้ในรอบปและประสิทธิภาพการใชนํา้ของไมยคูาลิปตัส

ที่ปลูกรวมกับมันสําปะหลัง โดยใชการวิเคราะหแบบ 

Two sample t-test

ผลและวิจารณ

การเติบโตของยูคาลิปตัส
 การเตบิโตทางดานเสนผานศูนยกลางเพียงอก

 การเติบโตทางดานเสนผานศูนยกลางเพียง

อกของไมยูคาลิปตัส อายุ 1 ป สายตน K7 และ K51 มี

คาเทากับ 4.39 และ 3.90 เซนติเมตร ตามลําดับ และเม่ือ

ยูคาลิปตัส อายุ 2 ป พบวาสายตน K7 และ K51 มีเสน

ผานศูนยกลางเพยีงอก เทากับ 7.76 และ 7.33 เซนติเมตร 

ตามลําดับ  (Table 1)

การเติบโตทางดานความสูง
 การเติบโตทางดานความสูงของยูคาลิปตัส 

อายุ 1 ป พบวา สายตน K7 และ K51 มีการเติบโตทาง

ดานความสูงเทากับ 4.55 และ 4.40 เมตร ตามลําดับ 

และเม่ือยูคาลิปตัส อายุ 2 ป สายตน K7 และ K51 มี

การเติบโตทางดานความสูงเทากับ 7.78 และ 7.52 เมตร 

ตามลําดับ (Table 1)

ผลผลิตมวลชีวภาพที่อยูเหนือพื้นดิน
 ผลผลิตมวลชีวภาพของไมยูคาลิปตัสสวน

ตางๆ ไดแก ลาํตน  กิง่ ใบ และผลผลติมวลชีวภาพเหนอื

พื้นดินรวม  อายุ 1 และ 2 ป พบวาผลผลิตมวลชีวภาพ 

มีค าแตกต างกันไปตามสายต น  โดยยูคาลิปตัส

สายตน K7 มีผลผลิตมวลชีวภาพเหนือพื้นดินรวม

มากกวา สายตน K51 (Table 2) ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก

สายตน K7 มีการเติบโตดีและมีลกัษณะทางพันธุกรรม

ทีมี่อตัราการปกคลุมของเรือนยอด 3 สวน 4 ของลําตน 

จงึทําใหมีผลผลติมวลชีวภาพสวนของลําตน กิง่ และใบ 

มากกวาสายตน K51 ผลผลติมวลชวีภาพทีแ่ตกตางกัน

ระหวางสายตนเปนผลมาจากลักษณะของพันธุกรรม

ของตนไมที่ตางกัน จากการศึกษาของเจษฎา (2552) 

พบวาไมยูคาลิปตัส ที่ปลูกบนคันนา สายตน K7, K51, 

K58 และ K59  ในระยะหางระหวางตน 1 เมตร อายุ 3 

ป มีผลผลติมวลชวีภาพแตกตางกันไปตามสายตน โดย

สายตน K58 มีผลผลติมวลชีวภาพของ ลาํตน กิง่ ใบและ

มวลชีวภาพเหนือพื้นดินรวมมากท่ีสุด

Age (year) Clone DBH (cm) H (m)
 

1 K7 4.39 4.55
  K51 3.90 4.40
 2 K7 7.76 7.78
   K51 7.33 7.52
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การใชนํ้าของไมยูคาลิปตัส 
 การใชนํา้ในรอบวันของไมยคูาลิปตัสท่ีปลูก

รวมกับมันสําปะหลัง พบวามีการใชนํ้าต้ังแตเวลา

ประมาณ 6.00-19.00 นาฬกา ซ่ึงมีแนวโนมการใชนํา้สูง

ในชวงเวลาใกลเท่ียงและบาย แลวคอยๆลดลงในตอน

เย็นและต่ําสุดในเวลากลางคืน ซ่ึงการแปรผันของการ

ใชนํ้าจะมีคาเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วในตอนเชาและมีคา

สูงสุดในชวงบาย ประมาณ 13.00-14.00 นาฟกา ซ่ึงมี

ลักษณะคลายกับไมยูคาลิปตัสท่ีปลูกในสวนปา 

(ณัฐวุฒิ, 2548) หรือไมชนิดอ่ืน เชน ไมสัก (คมสัน, 

2543) ไมยูคาลิปตัส สายตน K7 และ K51 เพิ่มข้ึนเม่ือ

ตนไมมีการเติบโตเพิ่มข้ึนหรือมีพื้นที่กระพี้เพิ่มข้ึน 

(รุงเรือง, 2537) โดยการใชนํ้ามีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึนใน

ชวงเดือนพฤษภาคม – กันยายน ซ่ึงเปนชวงฤดูฝน ดิน

มีความช้ืนสูง จึงมีการใชนํ้ามากในชวงน้ี แตพอเขาสู

เดือนมกราคม-มีนาคม การใชนํ้าจะมีแนวโนมลดลง 

(Figure 1)  ซ่ึงมีลักษณะคลายคลึงกับไมยูคาลิปตัสท่ี

ปลูกในสวนปา (ณัฐวุฒิ, 2548) และเม่ือเปรียบเทียบ

การใชนํ้าในรอบปของไมยูคาลิปตัสสายตน K7 และ 

K51 พบวามีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทาง

สถิติ (P>0.05) โดยมีการใชนํา้ในรอบปเทากับ 2,008.68 

และ 1,519.57 ลติรตอตนตอป ตามลําดับ (Table 3) โดย

ทัว่ไปการใชนํา้ของตนไมจะมีการแปรผันไปตามรอบ

วนัและรอบเดอืน ซ่ึงจะตอบสนองตอการเปลีย่นแปลง

ของปจจัยสิ่งแวดลอม อันไดแก อุณหภูมิ แสง ปริมาณ

นํ้าใตดิน ลมและความช้ืนในอากาศ โดยเฉพาะความ

เขมแสงและความแตกตางระหวางความดันไอระหวาง

ใบกับอากาศ (vapor pressure decifit หรือ VPD ) 

(Kozlowski and Pallardy, 1997) โดยปจจัยแสงและ

ความแตกตางระหวางความดันไอนํ้าระหวางใบ

กับอากาศเปนปจจัยหลักท่ีมีผลตอการใชนํ้าของ

ไมยูคาลิปตัส (Yin et al., 2004)

Figure 1 Annual water use of 2-year-old eucalypt, K7 and K51 clones planted as 
 intercropping with cassava.

ประสิทธิภาพการใชนํ้า

 ประสิทธิภาพการใชนํ้าในทางดานเศรษฐกิจ 

(WUEWS) ของไมยูคาลิปตัส สายตน K7 และ K51 ท่ี

ปลูกรวมกับมันสําปะหลัง พบวามีความแตกตางกัน

อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) โดยมีคาเทากับ 

3.52 และ 3.91 กรมัตอลิตร ตามลําดับ สวนประสทิธิภาพ

การใชนํา้ทางดานชีววิทยา (WUEWT) พบวามีความแตก

ตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) โดยมีคา
เทากับ 6.42 และ 7.18 กรัมตอลิตร ตามลําดับ (Table 3) 
ซ่ึงสายตน K7 และ K51 ที่ปลูกรวมกับมันสําปะหลังมี
ประสิทธิภาพการใชนํ้าทางดานเศรษฐกิจและทางดาน
ชีววิทยามากกวาไมยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส ที่ปลูก
แบบสวนปาเชิงพาณิชย ในพืน้ท่ีท่ีเคยปลูกไมยคูาลิปตัส
มากอน (re-plantation) โดยมคีาเทากับ 5.02 กรมัตอลติร 

(ณัฐวุฒิ, 2548)
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สรุป

 การใชนํา้ในรอบปของไมยคูาลิปตัส สายตน 

K7 และ K51 มีการใชนํา้นอยในเดือนมกราคม-มีนาคม 

และหลังจากน้ันก็จะมีแนวโนมการใชนํ้าเพ่ิมข้ึน โดย

สายตน K7 มีการใชนํ้ามากท่ีสุด คือ 2,008.68 ลิตรตอ

ตนตอป 

 ประสิทธิภาพการใชนํา้ของไมยคูาลิปตัสทาง

ดานเศรษฐกิจและทางดานชีววทิยา พบวา สายตน K51 

มีประสิทธิภาพการใชนํ้าทางดานเศรษฐกิจและทาง

ดานชีววิทยา มากกวาสายตน K7 คือมีคาเทากับ 3.91 

และ7.18 กรัมตอลิตร ตามลําดับ 
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Table 3   Absolute growth rate (AGR), annual water use and water use effi ciency (WUE) of 
 2 year-old eucalypts from K7 and K51 clones planted as intercropping with cassava. 


