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6. บทคัดย่อ   

ศึกษำควำมต้องกำรน  ำและค่ำสัมประสิทธิ์กำรใช้น  ำของอ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 ที่ปลูกบนดินร่วนปนทรำย
ชุดดินวำริน  ด ำเนินกำรในแปลงทดลองของศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น ระหว่ำงเดือนพฤศจิกำยน 2552 ถึงเดือน
ธันวำคม 2558  วำงแผนทดลองแบบ Randomized Complete Block จ ำนวน 3 ซ  ำ ประกอบด้วย 6 กรรมวิธี 
ได้แก่  1) อำศัยน  ำฝน  2) ให้น  ำหยดเสริม 12.5 เปอร์เซ็นต์  3) ให้น  ำหยดเสริม 25.0 เปอร์เซ็นต์  4) ให้น  ำหยด
เสริม 37.5 เปอร์เซ็นต์  5) ให้น  ำหยดเสริม 50.0 เปอร์เซ็นต์  และ 6) ไม่ปลูกอ้อย  กรรมวิธีที่ให้น  ำหยดเสริม ให้
เป็นเปอร์เซ็นต์ของควำมจุควำมชื นที่เป็นประโยชน์สูงสุดของดินภำยในระดับควำมลึก 1 เมตรเมื่ออ้อยอำยุ 30 -
240 วันโดยให้น  ำทุก 7 วัน และตรวจวัดควำมชื นของดินก่อนให้น  ำทุกครั ง และกรรมวิธีที่ 1) -5) ใส่ปุ๋ยไนโตรเจน 
ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม อัตรำ 24-9-18 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ โดยแบ่งใส่ 3 ครั ง บันทึกกำรใช้น  ำของ
อ้อยและกำรระเหยของน  ำเป็นรำยสัปดำห์ในพื นที่แปลงขนำด 9 x 9 เมตร และค ำนวณค่ำสัมประสิทธิ์กำรใช้น  ำ  
ผลกำรทดลองพบว่ำ อ้อยปลูกตอบสนองต่อกำรให้น  ำ โดยกรรมวิธีที่ให้น  ำให้ผลผลิตแตกต่ำงจำกกรรมวิธีไม่ให้น  ำ



อย่ำงมีนัยส ำคัญ  กรรมวิธีให้น  ำหยดเสริม 37.5 เปอร์เซ็นต์ให้ผลผลิตสูงสุดและมีค่ำสัมประสิทธิ์กำรใช้น  ำสูงสุดที่
ระยะสร้ำงน  ำตำล  ส่วนอ้อยตอ1 ตอบสนองต่อกำรให้น  ำ โดยกรรมวิธีให้น  ำหยดเสริมให้ผลผลิตแตกต่ำงจำก
กรรมวิธีที่ไม่ให้น  ำอย่ำงมีนัยส ำคัญ เช่นเดียวกัน โดยกรรมวิธีให้น  ำหยดเสริม 25.0 เปอร์เซ็นต์ให้ผลผลิตสูงสุดและ
มีค่ำสัมประสิทธิ์กำรใช้น  ำสูงสุดที่ระยะสร้ำงน  ำตำลเช่นเดียวกับอ้อยปลูก  จำกกำรประเมินประสิทธิภำพกำรใช้น  ำ
ของอ้อยพันธุ์ใหม่ พบว่ำ สำมำรถจัดกลุ่มอ้อยที่ทดลองได้เป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มมีประสิทธิภำพกำรใช้น  ำสูง ได้แก่ 
อ้อยโคลนเคเค07-037  กลุ่มปำนกลำง ได้แก่  ขอนแก่น3 เคเค07-037 และ แอลเค92-11 และ กลุ่มมี
ประสิทธิภำพต่ ำ ได้แก่ พันธุ์อู่ทอง12 และเคเค07-750 
ค าส าคัญ: พันธุ์อ้อย อ้อยปลูก อ้อยตอ ควำมต้องกำรน  ำ ค่ำสัมประสิทธิ์กำรใช้น  ำ ประสิทธิภำพกำรใช้น  ำ 

Abstract  
The water requirement and water consumption coefficient Khon Kaen 3 sugarcane were 

studied on fine loamy Warin soil series at Khon Kaen Field Crops Research Center from 
November 2009 to December 2015.  Experimental design was Randomized Complete Block with 
3 replications and 6 treatments consisting of 1) Rainfed condition   2) 12.5% drip-irrigation 
supplement   3) 25.0% drip-irrigation supplement   4) 37.5% drip-irrigation supplement   5) 
50.0% drip-irrigation supplement and 6) Fallow plot.  Percent of drip-irrigation supplement 
treatments were based on the available water capacity level at 30-240 days after planting and 
soil moisture was recorded every time before supplying drip-irrigation.  Treatments 1) to 5) 
chemical fertilizer at 24-9-18 of nitrogen, phosphorus and potassium with 3 split applications 
were practiced.  Weekly sugarcane water uptake and soil evaporation were recorded from 9x9 
meter plots.  Crop water consumption and coefficient were computed.  Results in plant cane 
showed that all drip-irrigation supplement treatments gave significant higher yield than rainfed 
cane by drip-irrigation supplement at 37.5% of available water capacity gave highest yield and 
the highest crop water consumption coefficient was found at grand sugarcane growth stage.  In 
ratoon cane, the similar results were obtained which the treatments with drip-irrigation 
supplement gave significant higher yield than rainfed treatment and 25% drip-irrigation 
supplement showed the highest yield.  The highest water consumption coefficient was also 
found at grand growth stage of sugarcane.  For irrigated water use efficiency (IUE) evaluation of 
six sugarcane varieties, they could be devised into 3 groups which identified as high, medium 
and low IUE, respectively.  Clone KK07-037 was the highest IUE.  The medium IUE group was 
consisted of KK3 and LK92-11 but the lowest were U-thong12 and KK07-750.  
Key words: Sugarcane variety, Plantcane, Ratoon cane, Khon Kaen 3, Water requirement, Water 
consumption coefficient, Irrigated water use efficiency (IUE) 

 



7. ค าน า                                 :   
อ้อยเป็นพืชไร่เศรษฐกิจที่มีควำมส ำคัญมำกยิ่งขึ น  เนื่องจำกเป็นพืชอำหำรและอุตสำหกรรมอ่ืนๆ แล้ว ยัง

มีศักยภำพเป็นวัตถุดิบในกำรผลิตเอทำนอลสูง เพ่ือใช้เป็นพลังงำนทดแทน  สำมำรถน ำมำใช้ในกำรผลิตอทำนอล
ได้ทั งรูปน  ำอ้อยสด กำกน  ำตำล และมวลชีวภำพ (ลิกโนเซลลูโลส)  ในปี 2554 มีพื นที่ปลูกทั งหมด 7.87 ล้ำนไร่  
ผลผลิตอ้อย เฉลี่ย 12.2 ตันต่อไร่ (ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร , 2555) พื นที่ปลูกส่วนใหญ่ประมำณ 80% เป็น
เขตกำรเกษตรอำศัยน  ำฝน  ในกำรผลิตอ้อยมักมีปัญหำเรื่องปริมำณกำรผลิตที่ได้แต่ละปีไม่แน่นอนซึ่งมีปัจจัยหลัก
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ปริมำณและกำรกระจำยตัวของฝนไม่แน่นอน มีผลให้อ้อยมักประสบภำวะขำดแคลนน  ำในช่วง
ฤดูกำลเพำะปลูกประมำณ 4 -6 เดือน นอกจำกนี กำรปลูกอ้อยในดิ นเนื อทรำยถึงร่วนปนทรำยภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มักมีประสิทธิภำพกำรดูดใช้ธำตุอำหำรพืชของอ้อยค่อนข้ำงต่ ำ (กอบเกียรติ และคณะ , 
2551) โดยเฉพำะไนโตรเจนที่มีบทบำทส ำคัญมำกในกำรเพ่ิมผลผลิตอ้อย 

น  ำเป็นปัจจัยที่ส ำคัญยิ่งในกำรเพ่ิมผลผลิตและคุณภำพของอ้อย โดยเฉพำะกำรเจริญเติบโต สร้ำงน  ำหนัก
แห้ง และกระบวนกำรต่ำงๆ เพ่ือกำรพัฒนำภำยในต้นพืช เช่น เป็นส่วนประกอบของโปรโตพลำสซัม 
(Protoplasm) กระบวนกำรสังเครำะห์แสง และกระบวนกำรเต่งเซล ผ่ำนกำรดูดขึ นใช้จำกทำงรำกพืช ซึ่งควำม
ต้องกำรน  ำของอ้อยจะแตกต่ำงกันตำมชนิดของพันธุ์ โครงสร้ำงของพืช อำยุ ระบบรำก และอ่ืนๆ โดยเฉพำะอย่ำง
ยิ่งสภำพแวดล้อมได้แก่ ฝน อุณหภูมิ ควำมชื นสัมพัทธ์ ซึ่งสำมำรถตรวจวัดได้ทำงอุตุนิยมวิทยำ เป็นตัวก ำหนด
ควำมต้องกำรน  ำของพืช 

โดยทั่ วๆ ไปปริมำณน  ำที่ พืชต้องกำรใช้ ใน 1) ส่ วนประกอบของพืช 2) กระบวนกำรคำยน  ำ 
(Transpiration) และ 3) กระบวนกำรระเหย (Evaporation) ดังนั นปริมำณน  ำที่พืชใช้ คือ ปริมำณทั งหมดที่พืชใช้
ในกำรเจริญเติบโตรวมกับปริมำณน  ำที่ใช้ใน 2 กระบวนกำร คือ คำยน  ำจำกใบ และส่วนต่ำงๆ ของพืช และ
กระบวนกำรระเหยจำกดินในบริเวณที่พืชขึ นอยู่ ซึ่งทั งสองกระบวนกำรนี รวมกันเรียกว่ำ กำรคำยระเหยน  ำของพืช 
(Evapotranspiration) อย่ำงไรก็ตำม ในด้ำนกำรเกษตรได้ศึกษำกำรคำยระเหยน  ำของพืชจำกต้นพืชที่ขึ นอยู่บน
ดินที่มีควำมชื นอย่ำงสมบูรณ์ (มีควำมสมดุลและเหมำะสมกับพืช) และระยะกำรพัฒนำกำรของพืชรวมกันเรียกว่ำ 
ศักย์กำรคำยระเหยน  ำ (Potential evapotranspiration: PET) หรือเรียกว่ำ อัตรำกำรคำยระเหยสูงสุดภำยใต้
สภำพลมฟ้ำอำกำศเป็นตัวก ำหนด มักนิยมใช้พืชตระกูลหญ้ำ (ปกคลุมพื นที่ดินอย่ำงสมบูรณ์) เป็นพืชศึกษำบน
พื นที่ที่มีน  ำหล่อเลี ยงอย่ำงไม่จ ำกัดเป็นตัวเปรียบเทียบ ดังนั นจึงเรียกว่ำ กำรคำยระเหยน  ำของพืชอ้ำงอิ ง 
(Reference crop evapotranspiration: ETo)  

กำรศึกษำหำกำรคำยระเหยน  ำของพืชอ้ำงอิง องค์กำรอำหำรและเกษตรแห่งสหประชำชำติ (FAO) ได้
รวบรวมไว้ในบทที่ 3 เรื่องควำมต้องกำรน  ำของพืชว่ำ มีแนวทำงศึกษำได้ดังนี  1) วิธีกำรวัดกำรระเหยของน  ำจำก
ถำด (Pan Evaporation Method)  2) วิธีกำรชองเบลเนย์และคริดเดิล (Blaney-Criddle Method) และ 3) วิธี
กำรใข้ค่ำกำรคำยระเหยน  ำของพืชอ้ำงอิงแบบเจำะจง (Indicative Values of ETo) เป็นต้น ซึ่ง Doorenbos and 
Pruitt (1977) ได้รวบรวมสูตรต่ำงๆ ในกำรค ำนวณหำค่ำศักย์กำรคำยระเหยน  ำ ที่แพร่หลำยได้แก่  สูตรของ 
Penman ซึ่งได้รับกำรพัฒนำจนถึงปัจจุบัน แต่ที่นิยมมำกและใช้กันอย่ำงแพร่หลำย คือ สมกำรของเพนแมนและ
มอนทีธ (Penman-Montheith) และกำรระเหยน  ำจำกถำดชั นเอ (Class A evaporation pan) 



องค์กำรอำหำรและเกษตรแห่งสหประชำชำติ (2011) รำยงำนว่ำอ้อยเป็นพืชที่จัดอยู่ ในกลุ่มไม่ทนแล้ง 
(high sensitivity to drought) มีควำมต้องกำรใช้น  ำตั งแต่ 1,500-2,500 มิลลิเมตรต่อฤดูกำล ซึ่งสนับสนุนโดย 
Carr and Knox (2010) ที่ได้ทบทวนและเรียบเรียงไว้ว่ำ ควำมต้องกำรใช้น  ำของอ้อยทั งหมด (Total water-use; 
ETc) ประมำณ 1,100-1,800 มิลลิเมตร โดยช่วงที่ต้องกำรน  ำสูงสุดมีอัตรำกำรใช้น  ำเท่ำกับ 6-15 มิลลิเมตรต่อวัน 
สัมประสิทธิ์กำรใช้น  ำของพืช (The crop coefficient: Kc) หมำยถึง ควำมสำมำรถของพืชในกำรน ำควำมชื นไปใช้
ให้เกิดประโยชน์กับกำรเจริญเติบโต กำรพัฒนำหรือสร้ำงผลผลิตของพืช ซึ่งค่ำสัมประสิทธิ์กำรใช้น  ำนี จะแตกต่ำง
กันขึ นอยู่กับชนิดของพืช ระยะกำรเจริญเติบโต  Doorenbos and Pruitt (1977) ได้ศึกษำค่ำสัมประสิทธิ์กำรใช้
น  ำของข้ำวโพด ถั่วเหลือง และถั่วลิสงในประเทศแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ และแสดงค่ำสัมประสิทธิ์กำรใช้น  ำ
ระยะต่ำงๆ ออกเป็น 4 ระยะ ดังนี  1) ระยะตั งต้น (Initial stage) คือ ระยะตั งแต่หยอดเมล็ดจนถึงมีล ำต้นงอก
ออกมำ 2) ระยะพัฒนำกำร (Development stage) คือ ระยะล ำต้นเริ่มพัฒนำกำรเจริญเติบโต 3) ระยะกลำงฤดู
ปลูก (Mid-season stage) คือ ระยะที่ล ำต้นเจริญเติบโตเต็มที่ จนถึงเริ่มออกดอก และ 4) ระยะสุดท้ำย  (Late 
season stage) คือระยะออกดอกเต็มที่จนถึงเก็บเกี่ยว ในท ำนองเดียวกัน Carr and Knox (2010) ได้สรุประยะ
กำรใช้น  ำของอ้อยตำมกำรเจริญ เติบ โตดั งนี  1 ) ระยะตั งต้น  ( Initial growth stage) 2) ระยะแตกกอ 
(Development หรือ Tillering growth stage) 3) ระยะสะสมผลผลิต (Yield accumulation หรือ Grand 
growth stage) และ 4) ระยะสุกแก่ (Ripening หรือ drying-off) ส ำหรับประเทศไทย กรมวิชำกำรเกษตร (2549) 
ได้แบ่งระยะกำรเจริญเติบโตของอ้อยออกเป็น 4 ระยะเช่นกัน คือ 1) ระยะตั งต้น ประมำณ 30 วัน 2) ระยะแตก
กอ ประมำณ 140 วัน 3) ระยะสะสมน  ำตำล ประมำณ 125 วัน 4) ระยะสุกแก่ ประมำณ 35 วัน  อย่ำงไรก็ตำม 
Doorenbos and Pruitt (1977) รำยงำนว่ำ ช่วงเวลำของแต่ละระยะกำรเจริญเติบโต ไม่ได้ขึ นอยู่กับตัวพืชเพียง
อย่ำงเดียว ยังขึ นอยู่กับสภำพภูมิอำกำศ เช่น อุณหภูมิอำกำศ หรือควำมชื นของดิน ที่เป็นปัจจัยที่ส ำคัญอีกด้วย 

ดังนั นงำนวิจัยนี จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำควำมต้องกำรน  ำ และประสิทธิภำพกำรใช้น  ำของอ้อยพันธุ์ต่ำงๆ ที่
ปลูกในกลุ่มเนื อดินร่วนปนทรำย ในแต่ละพื นที่เพ่ือเพ่ิมผลผลิต และลดต้นทุนกำรผลิตอ้อยที่เหมำะสมเชิงเศรษฐกิจ
กับสภำพดินและพื นที่ เป็นแนวทำงให้ค ำแนะน ำกำรใช้บริหำรและจัดกำรน  ำในไร่อ้อยที่เหมำะสมเฉพำะพื นที่ 

8. วิธีด าเนินการ                         :  
8.1 สิ่งท่ีใช้ในการทดลอง  
  การทดลองย่อยที่ 1 

1.ปุ๋ยเคมี ได้แก่ ยูเรีย (46% N) ทริปเปิลซูเปอร์ฟอสเฟต (46% P2O5) โพแทสเซียมคลอไรด์  
(60% K2O) และปุ๋ยเชิงประกอบ 15-15-15  

2.ท่อนพันธุ์อ้อยขอนแก่น 3 
3.ท่อน  ำแบบพีอี พีวีซี หัวน  ำหยด เครื่องกรองน  ำและเครื่องสูบน  ำขนำด 20-40 แรงม้ำ 
4.สว่ำนเก็บตัวอย่ำงดิน และอุปกรณ์เก็บตัวอย่ำงดินแบบ Undisturbed core sample  
5.คู่มือตรวจสอบสีดิน ถุง ขวดพลำสติก ถังพลำสติกเก็บตัวอย่ำงน  ำ ผ้ำพลำสติกปูรองน  ำกัน

กระแทก เครื่องวัดน  ำฝนในสนำม ตำชั่ง เทปวัดระยะขนำด 50 เมตร 
6.อุปกรณ์ สำรเคมีเพ่ือใช้วิเครำะห์ดิน พืช  



7.สำรป้องกันก ำจัดโรคแมลงศัตรูพืช  
การทดลองย่อยที่ 2 
1.ปุ๋ยเคมี ได้แก่ แอมโมเนียมซัลเฟต (21% N) ทริปเปิลซูเปอร์ฟอสเฟต (46% P2O5)  

โพแทสเซียมคลอไรด์ (60% K2O) และปุ๋ยเชิงประกอบ 15-15-15  
2.ท่อนพันธุ์อ้อยอู่ทอง 12 แอลเค 92-11 KK07-037 KK07-018 KK07-750 และขอนแก่น 3  

(เป็นพันธุ์เปรียบเทียบ) 
 

8.2 วิธีการ 
1.แบบแผนการทดลอง 
การทดลองย่อยที่ 1 
ว ำงแ ผ น ท ด ลอ งแบ บ สุ่ ม บ ล็ อ ค ส ม บู รณ์  (Randomized Complete Block) มี  3  ซ  ำ 

ประกอบด้วย 
ต ำรับทดลอง 6 กรรมวิธี ดังนี   กรรมวิธีที่ 1) ไม่ให้น  ำ  กรรมวิธีที่ 2) ให้น  ำ 12.5 เปอร์เซ็นต์  กรรมวิธีที่ 3) ให้น  ำ 
25.0 เปอร์เซ็นต์  กรรมวิธีที่ 4) ให้น  ำ 37.5 เปอร์เซ็นต์  กรรมวิธีที่ 5) ให้น  ำ 50 .0 เปอร์เซ็นต์ และกรรมวิธีที่ 6) 
ไม่ให้น  ำและไม่ปลูกอ้อย และในปีที่ 4 และ 6 จะมีกำรเพ่ิมวิธีกำรเปรียบเทียบอีก 1 วิธีในทุกรอบปลูกประมำณ 2 
ปี คือ 7) ปลูกใหม่และไว้ตอ 1 ครั ง (เกษตรกรนิยมปฏิบัติ) โดยกรรมวิธีที่ให้น  ำ ให้เป็นเปอร์เซ็นต์ของควำมจุ
ควำมชื นที่เป็นประโยชน์สูงสุด (Available water capacity : AWC) โดยระบบน  ำหยดทุก 7 วัน และกรรมวิธีที่ 
1-5 ใส่ปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม อัตรำ 24-9-18 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ 

2.ขนำดของแปลง 
ขนำดแปลงย่อยกว้ำง 9 เมตร ยำว 9 เมตรโดยเว้นให้แต่ละแปลงย่อยห่ำงกัน 1.5 เมตรเพ่ือเป็น 

ร่องระบำยน  ำ ด ำเนินกำรที่แปลงทดลองของศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่นซึ่งเป็นชุดดินวำริน 
3.วิธีกำรปลูก กำรใส่ปุ๋ย และกำรดูแลรักษำ 
  โดยปลูกอ้อยขอนแก่น 3  แบบประชำกรสูง ระยะแถวกว้ำง 1 เมตร วำงล ำเหลื่อมสลับโคนและ 

ปลำย ปลูกในเดือนพฤศจิกำยน 2552 และเก็บเกี่ยวเมื่ออ้อยอำยุ 12 เดือน    โดยวิธีกำรที่ 1-5 ใส่ปุ๋ยเคมี
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม อัตรำ 24-9-18 กิโลกรัมต่อไร่ โดยแบ่งใส่ 3 ครั ง คือ ครั งแรกโรยก้นร่องพร้อม
ปลูกด้วยปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม อัตรำ 7.5-7.5 -7.5 กิโลกรัมต่อไร่ (ใช้ 15-15-15 อัตรำ 50 
กิโลกรัมต่อไร่) ครั งที่สอง เมื่ออำยุประมำณ 2 เดือน แบบเปิดร่องข้ำงแถวห่ำงจำกแถวอ้อยประมำณ 10-15 
เซนติเมตร โรยด้วยไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม อัตรำ 8.5-1.5-7.5 กิโลกรัมต่อไร่ (ใช้ 46-0-0 อัตรำ 
18.6 กิโลกรัมต่อไร่ ผสมด้วย 0-46-0 อัตรำ 3.3 กิโลกรัมต่อไร่ และ 0-0-60 อัตรำ 12.6 กิโลกรัมต่อไร่) แล้วกลบ 
และครั งที่สำมใส่ปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม อัตรำ 8-0-3 กิโลกรัมต่อไร่ (ใช้ 46-0-0 อัตรำ 17.4 
กิโลกรัมต่อไร่ + 0-0-60 อัตรำ 5.0 กิโลกรัมต่อไร่) โรยข้ำงแถวเช่นเดียวกับครั งที่สอง เมื่ออ้อยมีอำยุ 4 เดือนหลัง
งอก พ่นสำรเคมี ป้องกันก ำจัดศัตรูพืชและก ำจัดวัชพืชตำมควำมจ ำเป็น    

4. กำรเก็บข้อมูลและกำรวิเครำะห์ข้อมูล 



   1) บันทึกข้อมูลอุตุนิยมวิทยำ ได้แก่ ปริมำณฝน อุณหภูมิสูงสุดและต่ ำสุด ณ ศูนย์วิจัยพืชไร่ 
ขอนแก่น 

   2) ศึกษำลักษณะชั นดินของหน้ำตัดดิน (Profile)  ตำมระบบจ ำแนกอนุกรมวิธำนดิน (Soil  
Taxonomy) ของกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกำ (United State Department of Agriculture: USDA) ปี 2535 

   3) เก็บตัวอย่ำงดินรวมต ำรับทดลอง (Composited replication) โดยรวบชั นดินที่คล้ำยคลึง 
กันมำกแบ่งเป็นที่ระดับ 0-20 20-50 และ 50-100 เซนติเมตรก่อนปลูกและหลังเก็บเกี่ยว วิเครำะห์คุณสมบัติทำง
เคมีทุกปี  โดย ควำมเป็นกรดเป็นด่ำง (pH) ของดิน วัดโดยเครื่องวัดค่ำควำมเป็นกรดเป็นด่ำง (pH meter) ของ
อัตรำส่วน 1 ต่อ 1 ของดินต่อน  ำ  อินทรียวัตถุด้วยวิธีกำร Walkley and Black’s method, 1934   ฟอสฟอรัสที่
เป็นประโยชน์ต่อพืช (Bray No.II)  โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ และควำมสำมำรถในกำรแลกเปลี่ยนประจุบวก 
สกัดด้วย 1N Ammonium Acetate, pH 7 และวัดด้วยเครื่อง Atomic Absorption Spectrophotometer 
วิเครำะห์คุณสมบัติทำงกำยภำพดิน ได้แก่ เนื อดิน ควำมแน่นดินรวม (Bulk density) อัตรำกำรซำบซึมน  ำ (Water 
permeability) เส้นอัตลักษณ์น  ำของดิน (Soil moisture characteristic curves) ก่อนปลูกปีแรก 

   4) เก็บตัวอย่ำงพืชวิเครำะห์ทำงเคมี เมื่ออำยุ 6 เดือนหลังงอก เพ่ือวิเครำะห์ปริมำณกำรดูดใช้ 
ธำตุอำหำร ได้แก่ ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) โพแทสเซียม (K) แคลเซียม (Ca) และแมกนีเซียม (Mg)  และวัด
ด้วยเครื่อง Atomic Absorption Spectrophotometer ค ำนวณประสิทธิภำพกำรดูดใช้ไนโตรเจน (Nitrogen 
use efficiency: NUE)  โดยใช้น  ำหนักล ำ (กรัม) หำรด้วยปริมำณไนโตรเจนที่ พืชดูดใช้ทั งหมด (กิโลกรัม
ไนโตรเจน) 

   5) บันทึกกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ เช่น กำรเจริญเติบโตของอ้อย ได้แก่ ควำมสูง ขนำดเส้นผ่ำน 
ศูนย์กลำงของล ำ จ ำนวนและน  ำหนักใบสด จ ำนวนและน  ำหนักใบแห้ง จ ำนวนล ำ กำรออกดอกและอุปสรรคของ
กำรด ำเนินงำน บันทึกจ ำนวนล ำ ขนำดล ำ ผลผลิต และคุณภำพน  ำตำลควำมหวำน (Commercial Cane Sugar: 
CCS) ขณะเก็บเกี่ยว ตัดแต่งตออ้อย ทิ งใบไว้ในแปลง วิเครำะห์สถิติของข้อมูลองค์ประกอบ และผลผลิต แล้วน ำ
ข้อมูลมำเปรียบเทียบหำควำมแตกต่ำงทำงสถิติโดยใช้ Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) ที่ระดับควำม
เชื่อมั่น 95% ขึ นไป 

   6) เก็บตัวอย่ำงดินหำควำมชื นดินทุก 7 วัน โดยใช้กระบอกเก็บดินปลำยแหลม (Boring stick)  
ตำมควำมลึกของ 3 ระดับชั นดินที่ศึกษำฯ แปลงละ 2 จุดต่อครั ง ชั่งน  ำหนักดินแห้งเฉลี่ยโดยน  ำหนัก จำกนั นคูณ
ด้วยค่ำควำมหนำแน่นดิน และควำมหนำของชั นดินเพ่ือแปลงข้อมูลให้เป็นปริมำณน  ำมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร และ
ค ำนวณปริมำณน  ำก่อนให้ตำมกรรมวิธีต่ำงๆ เป็นรำยแปลง ดังนี  

ควำมลึกของชั นดิน 
(เซนติเมตร) 

ปริมำณน  ำ (มิลลิเมตร) ของชุดดินวำรินในแต่ละกรรมวิธี (AWC) 
0 12.5 25.0 37.5 50.0 

0-20 - 11.3 14.2 17.1 20.0 
20-50 - 25.6 30.3 35.0 39.6 
50-100 - 87.2 95.9 104.6 113.3 

รวมทั งหมด (0-100) - 124.2 140.4 156.6 172.9 



  
และค ำนวณปริมำณน  ำก่อนให้ตำมกรรมวิธีต่ำงๆ  
      6.1) ค ำนวณหำสมกำรกำรตอบสนองต่อน  ำที่มีต่อผลผลิตและคุณภำพของอ้อยปลูกพันธุ์ 

ขอนแก่น 3  
      6.2) ค ำนวณหำสมกำรสมดุลน  ำเปรียบเทียบกับแบบจ ำลองกำรผลิตพืช และสัมประสิทธิ์ 

กำรใช้น  ำของอ้อยปลูกและอ้อยตอเปรียบเทียบกับค่ำที่ได้จำกโปรแกรมควำมต้องกำรน  ำของพืช (Water-crop-
requirement) ของกรมอุตุนิยมวิทยำ (2552) ซึ่งใช้ค่ำสัมประสิทธิ์กำรใช้น  ำอ้ำงอิงจำก องค์กำรอำหำรและเกษตร
แห่งสหประชำชำติ ตลอดฤดูและควำมต้องกำรน  ำของพืชตำมวิธีของ Smith (1992) และ Doorenbos and 
Kassam (1979) ตำมสมกำร 

ในที่นี  ETc  = Kc x ETo 
 ETc  = ปริมำณควำมต้องกำรน  ำของพืช (มิลลิเมตรต่อวัน) 
 Kc    = ค่ำสัมประสิทธิ์กำรใช้น  ำของพืช 
 ETo = ค่ำกำรำยระเหยน  ำของพืชอ้ำงอิง (มิลลิเมตรต่อวัน) 
ค่ำสัมประสิทธิ์กำรใช้น  ำของพืช เป็นค่ำที่ขึ นอยู่กับชนิดและอำยุของพืช ได้จำกกำรทดลองจริงใน 

สนำมโดยเปรียบเทียบกับหญ้ำที่ปกคลุมพื นที่แบบสมบูรณ์และมีน  ำหล่อเลี ยงเพียงพอ  
 ค่ำกำรคำยระเหยน  ำของพืชอ้ำงอิง ค ำนวณหำโดยวิธี เบลเนย์ และคริดเดิล (Blaney-Criddle) ที ่

ดัดแปลงโดยองค์กำรอำหำรและเกษตรแห่งสหประชำชำติ (ใช้ข้อมูลภูมิอำกำศจำกศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่นที่มี
ฐำนข้อมูลเพียงบำงอย่ำง ได้แก่ ฝน อุณหภูมิ และต ำแหน่งที่ตั งทำงภูมิศำสตร์ พิกัด N 16° 28’ E102° 49’ แต่
ครบในกำรค ำนวณ และอยู่ห่ำงจำกแปลงทดลองเพียง 0.30 กิโลเมตร ซึ่งค ำนวณหำค่ำกำรคำยระเหยน  ำของพืช
อ้ำงอิง ได้ดังนี  

  ETo = p (0.46 Tmean+8) 
 ในที่นี  p = ค่ำเฉลี่ยรำยวันของชั่วโมงท่ีเป็นกลำงวัน (Mean daily of annual daytime  

hours; %) ตำมพิกัดต ำแหน่ง ดังนี  
ต ำแหน่ง พิกัด เดือน 
ละติจดู
(องศำ) 

เหนือ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
ใต ้ ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 
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  Tmean = ค่ำเฉลี่ยของอุณหภูมิสูงสุด (Tmax) และอุณหภูมิต่ ำสุด (Tmin) 

การทดลองย่อยที่ 2 
วำงแผนแบบ Split - plot มี 3 ซ  ำ ปัจจัยที่ 1 (Main-plot) คือ กำรให้น  ำ 3 อัตรำ ได้แก่ 1) ให้ 



น  ำเสริมแบบร่อง ทุก 7 วัน ตั งแต่ปลูก จนถึงฤดูฝนปกติ (เดือนพฤษภำคม -กันยำยน)   2) ให้น  ำเสริมแบบร่อง ทุก 
14 วัน (ดัดแปลง จำกควำมต้องกำรน  ำของอ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3) เช่นเดียวกับวิธีที่ 2 และ 3) ไม่มีกำรให้น  ำ (อำศัย
น  ำฝน) เป็นวิธีกำรควบคุม  ปัจจัยที่ 2 (Subplot) คือ พันธุ์อ้อย 6 พันธุ์ ได้แก่  1) อู่ทอง 12  2) แอลเค 92-11  3) 
โคลนอ้อยเคเค07-018  4) โคลนอ้อยเคเค07-750  5) โคลนอ้อยเคเค07-037 และ 6) ขอนแก่น 3 เป็นพันธุ์
ตรวจสอบ ทุกวิธีกำรใส่ปุ๋ยเหมือนกัน โดยเพ่ิมอัตรำปุ๋ยไนโตรเจนเป็น 1.5 เท่ำของค ำแนะน ำตำมค่ำวิเครำะห์ดิน 
โดยใช้ปุ๋ย ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมอย่ำงพอเพียง 

2.ขนำดของแปลง 
ขนำดแปลงย่อยกว้ำง 6.5 เมตร ยำว 12 เมตรโดยเว้นให้แต่ละแปลงย่อยห่ำงกัน 1.5 เมตร เพ่ือ 

เป็นร่องระบำยน  ำ พื นที่เก็บเกี่ยว 3.9 x 10 เมตร ด ำเนินกำรที่แปลงทดลองของศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น (แปลงท่ำ
พระ) ซึ่งเป็นชุดดินสตึก 

3.วิธีกำรปลูก กำรใส่ปุ๋ย และกำรดูแลรักษำ 
  โดยปลูกอ้อยจำกต้นกล้ำเพำะช ำข้อเมื่ออำยุ 2 เดือน (ต้นเดือนมิถุนำยน) เนื่องจำกปริมำณท่อน 

พันธุ์อ้อยโคลนใหม่ๆ มีไม่เพียงพอ มีระยะแถวกว้ำง 1.3 เมตร ระยะระหว่ำงต้น (หลุม) 0.5 เมตร (ประชำกร 
2,462 ไร่)และให้น  ำแบบร่องเท่ำกันในอัตรำ 24 มิลลิเมตร หลังปลูก (ตำมค ำแนะน ำ อ้ำงอิงจำกวันชัย, มปป.) ให้
น  ำตำมกรรมวิธีเมื่อฝนตกน้อยกว่ำ 10 มิลลิเมตร และเก็บเกี่ยวเมื่ออ้อยอำยุ 10 เดือน    โดยทุกวิธีกำร ใส่ปุ๋ยเคมี
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม อัตรำ 24-9-18 กิโลกรัมต่อไร่ โดยแบ่งใส่ 3 ครั ง คือ ครั งแรกโรยก้นร่องพร้อม
ปลูกด้วยปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม อัตรำ 7.5-7.5 -7.5 กิโลกรัมต่อไร่ (ใช้ 15-15-15 อัตรำ 50 
กิโลกรัมต่อไร่) ครั งที่สอง เมื่ออำยุประมำณ 2 เดือน แบบเปิดร่องข้ำงแถวห่ำงจำกแถวอ้อยประมำณ 10-15 
เซนติเมตร โรยด้วยไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม อัตรำ 8.5-1.5-7.5 กิโลกรัมต่อไร่ (ใช้ 21-0-0 อัตรำ 
40.7 กิโลกรัมต่อไร่ ผสมด้วย 0-46-0 อัตรำ 3.3 กิโลกรัมต่อไร่ และ 0-0-60 อัตรำ 12.6 กิโลกรัมต่อไร่) แล้วกลบ 
และครั งที่สำมใส่ปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม อัตรำ 8-0-3 กิโลกรัมต่อไร่ (ใช้ 21-0-0 อัตรำ 38.1 
กิโลกรัมต่อไร่ + 0-0-60 อัตรำ 5.0 กิโลกรัมต่อไร่) โรยข้ำงแถวเช่นเดียวกับครั งที่สอง เมื่ออ้อยมีอำยุ 4 เดือนหลัง
งอก พ่นสำรเคมี ป้องกันก ำจัดศัตรูพืชและก ำจัดวัชพืชตำมควำมจ ำเป็น  

4. กำรเก็บข้อมูลและกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
   1) บันทึกข้อมูลอุตุนิยมวิทยำ ได้แก่ ปริมำณฝน อุณหภูมิสูงสุดและต่ ำสุด ณ ศูนย์วิจัยพืชไร่ 

ขอนแก่น และท่ำพระ (สถำนีอุตุนิยมวิทยำเกษตร) 
   3) เก็บตัวอย่ำงดินรวมต ำรับทดลอง (Composited replication) โดยรวบชั นดินที่คล้ำยคลึง 

กันมำกแบ่งเป็นที่ระดับ 0-20 และ 20-50 เซนติเมตรก่อนปลูก วิเครำะห์คุณสมบัติทำงเคมี โดย ควำมเป็นกรด
เป็นด่ำง (pH) ของดิน วัดโดยเครื่องวัดค่ำควำมเป็นกรดเป็นด่ำง (pH meter) ของอัตรำส่วน 1 ต่อ 1 ของดินต่อ
น  ำ  อินทรียวัตถุด้วยวิธีกำร Walkley and Black’s method, 1934   ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่อพืช (Bray 
No.II)  และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ โดยสกัดด้วย 1N Ammonium Acetate, pH 7 และวัดด้วยเครื่อง 
Atomic Absorption Spectrophotometer วิเครำะห์คุณสมบัติทำงกำยภำพดิน ได้แก่ เนื อดิน 

   4) บันทึกกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ เช่น กำรเจริญเติบโตของอ้อย ได้แก่ ควำมสูง ขนำดเส้นผ่ำน 



ศูนย์กลำงของล ำ จ ำนวนและน  ำหนักใบสด จ ำนวนและน  ำหนักใบแห้ง จ ำนวนล ำ กำรออกดอกและอุปสรรคของ

กำรด ำเนินงำน บันทึกจ ำนวนล ำ ขนำดล ำ และผลผลิต  

8.3 เวลาและสถานที่ 
   1) กำรทดลองย่อยที่ 1 ด ำเนินกำร ระหว่ำงเดือนพฤศจิกำยน 2552 ถึงเดือน ธันวำคม 2558 ณ 
แปลงทดลองศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น ซึ่งเป็นชุดดินวำริน (Warin soil series: Fine-loamy, siliceous Oxic 
Paleustults)  
  2) กำรทดลองย่อยที่ 2 ด ำเนินกำร ระหว่ำงเดือนมีนำคม 2557 ถึงเดือน กรกฎำคม 2558 ณ 
แปลงทดลองศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น (ท่ำพระ) ซึ่งเป็นชุดดินสตึก (Satuk soil series: Fine-loamy, siliceous 
Oxic Paleustults) 

9. ผลการทดลองและวิจารณ์   
9.1 การทดลองย่อยที่ 1 
ก.สภาพภูมิอากาศ 
อ้อยปลูก 
ในปี 2552/53 (ปลำยเดือนตุลำคม) ให้น  ำก่อนไถดะ เบิกร่องเตรียมแปลง 2 วันแบบสปริงเกอร์ 32.4 

มิลลิเมตร เนื่องจำกดินแปลงทดลองแห้งและแข็งเกินไป และในทุกวิธีกำรปลูกอ้อยให้น  ำตำมร่องหลังปลูกเพ่ือให้
อ้อยงอกสม่ ำเสมอ 22.2 อีก 1 ครั งหลังปลูก 14 วัน ซึ่งเริ่มให้น  ำตำมกรรมวิธีครั งแรก เมื่อ 30 วันหลังปลูก จนถึง 
16 กรกฎำคม 2553 (อำยุประมำณ 7 เดือน) เมื่อมีฝนตกสม่ ำเสมอ ซึ่งตลอดกำรทดลองมีปริมำณฝนตก 1,149 
มิลลิเมตร จ ำนวนวันฝนตก 102 วัน (ซึ่งต่ ำกว่ำค่ำเฉลี่ย ประมำณ 3 สัปดำห์) อุณหภูมิสูงสุด และต่ ำสุดเฉลี่ย 32.0 
และ 24.0 องศำเซลเชียส ตำมล ำดับ (ภำพที ่1 ก และ ข) 

อ้อยตอ 1 
ในปีกำรทดลอง 2553/54 ได้เริ่มให้น  ำตำมกรรมวิธีครั งแรก หลังเก็บเกี่ยว 15 วัน จนถึงวันที่  30 

พฤษภำคม 2554 (อำยุประมำณ 165 วัน) เมื่อมีฝนตกสม่ ำเสมอ ซึ่งตลอดกำรทดลองมีปริมำณฝนตก 1,308 
มิลลิเมตร จ ำนวนวันฝนตก 113 วัน (ซึ่งต่ ำกว่ำค่ำเฉลี่ย ประมำณ 1 สัปดำห์) อุณหภูมิสูงสุด และต่ ำสุดเฉลี่ย 31.5 
และ 20.0 องศำเซลเชียส (ภำพที ่1 ค และ ง) 

อ้อยตอ 2 
ในปีกำรทดลอง 2554/55 ได้เริ่มให้น  ำตำมกรรมวิธีครั งแรก หลังเก็บเกี่ยว 15 วัน จนถึงวันที่ 5 เมษำยน 

2555 (อำยุประมำณ 117 วัน) เมื่อมีฝนตกสม่ ำเสมอ ซึ่งตลอดกำรทดลองมีปริมำณฝนตก 1,007 มิลลิเมตร 
จ ำนวนวันฝนตก 84 วัน (ซึ่งต่ ำกว่ำค่ำเฉลี่ย ประมำณ 5 สัปดำห์) อุณหภูมิสูงสุด และต่ ำสุดเฉลี่ย 32.6 และ 22.7 
องศำเซลเชียส 

อ้อยตอ 3 
ในปีกำรทดลอง 2555/56 ได้ เริ่มให้น  ำตำมกรรมวิธีครั งแรก หลังเก็บเกี่ยว 22 วัน จนถึงวันที่  3 

พฤษภำคม 2555 (อำยุประมำณ 132 วัน) เมื่อมีฝนตกสม่ ำเสมอ ซึ่งตลอดกำรทดลองมีปริมำณฝนตก 820 



มิลลิเมตร จ ำนวนวันฝนตก 103 วัน (ซึ่งต่ ำกว่ำค่ำเฉลี่ย ประมำณ 2 สัปดำห์) อุณหภูมิสูงสุด และต่ ำสุดเฉลี่ย 32.9 
และ 22.5 องศำเซลเชียส 

อ้อยตอ 4 
ในปีกำรทดลอง 2556/57 ได้เริ่มให้น  ำตำมกรรมวิธีครั งแรก หลังเก็บเกี่ยว 30 วัน (เนื่องจำกดินยังมี

ควำมชื นมำกพอ) จนถึงวันที่ 26 พฤษภำคม 2557 (อำยุประมำณ 165 วัน) เมื่อมีฝนตกสม่ ำเสมอ ซึ่งตลอดกำร
ทดลองมีปริมำณฝนตก 1,245 มิลลิเมตร จ ำนวนวันฝนตก 100 วัน (ซึ่งต่ ำกว่ำค่ำเฉลี่ย ประมำณ 3 สัปดำห์) 
อุณหภูมิสูงสุด และต่ ำสุดเฉลี่ย 32.8 และ 22.5 องศำเซลเชียส 

อ้อยตอ 5 
ในปีกำรทดลอง 2557/58 ได้เริ่มให้น  ำตำมกรรมวิธีครั งแรก หลังเก็บเกี่ยว 45 วัน จนถึงวันที่ 13 มีนำคม 

2558 (อำยุประมำณ 90 วัน เนื่องบ่อกักเก็บน  ำไม่มีน  ำ) ซึ่งตลอดกำรทดลองมีปริมำณฝนตก 910 มิลลิเมตร 
จ ำนวนวันฝนตก 82 วัน (ซึ่งต่ ำกว่ำค่ำเฉลี่ย ประมำณ 6 สัปดำห์) อุณหภูมิสูงสุด และต่ ำสุดเฉลี่ย 33.2 และ 23.7 
องศำเซลเชียส 

ข.คุณภาพดินและการดูดใช้ธาตุอาหารพืชของอ้อย 
ดินชั นไถพรวน (0-20 ซม.) ที่ท ำกำรทดลองมีเนื อดินทรำยปนร่วน มีปริมำณดินเหนียวต่ ำ เฉลี่ย 5.1 

เปอร์เซ็นต์ เป็นกรดจัด (pH 5.0) มีอินทรียวัตถุต่ ำมำก เฉลี่ย 0.45 เปอร์เซ็นต์ ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์สูง เฉลี่ย 
46 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ค่อนข้ำงต่ ำ เฉลี่ย 41 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตำมล ำดับ (ตำรำง
ที่ 1) เมื่อปลูกอ้อยและหลังเก็บเกี่ยวอ้อยตอ2 (3 ฤดูเก็บเกี่ยว) กำรให้น  ำกับอ้อยมีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงสมบัติ
ทำงเคมีของดิน ท ำให้ค่ำพี เอช ของดินสูงกว่ำปลูกโดยอำศัยน  ำฝน อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ และมีแนวโน้มดีกว่ำ
ก่อนเริ่มปลูกอ้อยโดยเฉพำะชั นดินลึก 20-50 เซนติเมตร แต่ไม่มีผลต่อปริมำณอินทรียวัตถุ กำรเป็นประโยชน์ของ
ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมในดิน (ตำรำงที่ 2) แต่มีแนวโน้มกำรสะสมปริมำณอินทรียวัตถุในชั นดินบน และกำร
เป็นประโยชน์ของโพแทสเซียมในดินลดลงค่อนข้ำงมำกทั งสองชั นดินเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนปลูกอ้อย ซึ่งกำรให้
น  ำก็มีผลต่อสมบัติทำงกำยภำพของดินเช่นกัน ท ำให้ดินแน่นทึบมำกขึ นโดยเฉพำะชั นดินลึก 20-50 เซนติเมตรจำก
ผิวดิน เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีกำรไม่ให้น  ำ อย่ำงไรก็ตำมค่ำควำมหนำแน่นดินรวมทุกกรรมวิธีก็ยังมีค่ำต่ ำกว่ำก่อน
ปลูกอ้อยโดยเฉพำะชั นดินบน ลึก 0-20 เซนติเมตร (ตำรำงที่ 2 ต่อ) นอกจำกนี กรรมวิธีกำรให้น  ำตั งแต่ปลูก หรือไว้
ตอ จนถึงต้นฤดูฝน เดือนพฤษภำคม มีผลท ำให้ดินเก็บรักษำควำมชื นหลังกำรเก็บเกี่ยว เดือนธันวำคม ดีกว่ำไม่ให้
น  ำอย่ำงมีนัยส ำคัญ (ตำรำงท่ี 3)   

อ้อยปลูก 
กำรประเมินกำรดูดใช้ธำตุอำหำรไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียมของอ้อย

ปลูกพันธุ์ขอนแก่น 3 เมื่ออำยุ 7 เดือนหลังปลูก พบว่ำ กำรให้น  ำเสริมในระยะแตกกอ และสะสมน  ำตำล หรือ
ประมำณ 30 ถึง 240 วันหลังปลูก มีผลท ำให้น  ำหนักแห้งของล ำเพิ่มขึ น เฉลี่ย 793-1,053 กรัมต่อกอ แตกต่ำงทำง
สถิติกับกรรมวิธีไม่ให้น  ำ (347 กรัมต่อกอ) เนื่องจำกอ้อยสำมำรถดูดใช้ธำตุอำหำรไนโตรเจน โพแทสเซียม 
แมกนีเซียม และฟอสฟอรัสมำกขึ นอย่ำงชัดเจน ยกเว้นแคลเซียม (ตำรำงที่ 4) ท ำให้ประสิทธิภำพกำรดูดใช้
ไนโตรเจนเพ่ิมขึ นเป็น 94.4-96.0 กรัมของน  ำหนักล ำแห้ง/กรัมของไนโตรเจน แตกต่ำงกับไม่ให้น  ำอย่ำงมีนัยส ำคัญ 



อ้อยตอ 1 
กำรประเมินกำรดูดใช้ธำตุอำหำรไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียมของอ้อย

ตอ 1พันธุ์ขอนแก่น 3 เมื่ออำยุ 6 เดือนหลังตัดแต่งตอ พบว่ำ กำรให้น  ำเสริมในระยะตั งตัว และแตกกอ หรือ
ประมำณ 15 ถึง165 วันหลังตัดแต่งตอ  มีผลท ำให้น  ำหนักแห้งของล ำเพ่ิมขึ น เฉลี่ย 112-122 กรัมต่อกอ แต่ไม่
แตกต่ำงทำงสถิติกับวิธีกำรไม่ให้น  ำ (59 กรัมต่อกอ) เนื่องจำกอ้อยสำมำรถดูดใช้ธำตุอำหำรไนโตรเจน โพแทสเซียม 
แมกนีเซียม และฟอสฟอรัสลดลงอย่ำงชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกับอ้อยปลูก ซึ่งยังคงให้ประสิทธิภำพกำรดูดใช้
ไนโตรเจนเพ่ิมขึ่น เป็น 112.7-134.6 กรัมของน  ำหนักล ำแห้ง/กรัมของไนโตรเจน แตกต่ำงกับไม่ให้น  ำอย่ำงมี
นัยส ำคัญ เช่นเดียวกับอ้อยปลูก (ตำรำงที ่4) 

กำรให้น  ำมีควำมสัมพันธ์กับกำรดูดใช้ฟอสฟอรัส ของอ้อยมำกที่สุด มีค่ำควำมสัมพันธ์ เท่ำกับ 0.603* 
และ 0459* ส ำหรับอ้อยปลูก และอ้อยตอ 1 รองลงมำได้แก่ไนโตรเจน แมกนีเซียม โพแทสเซียม และแคลเซียม 
ตำมล ำดับ   อย่ำงไรก็ตำม กำรสร้ำงน  ำหนักล ำแห้งมีควำมสัมพันธ์กับประสิทธิภำพกำรดูดใช้ไนโตรเจนของอ้อย
ปลูกและอ้อยตอ 1 มีค่ำควำมสัมพันธ์ เท่ำกับ 0.812** และ 0.758** มำกกว่ำมวลชีวภำพ (ตำรำงที่ 5) ได้สมกำร
กำรสร้ำงล ำแห้งของอ้อย ดังนี  

      (Ys) = 7.09 (NUE)**+1356 (Nst)+1363 (Ngl)+1359 (Nbl) – 1277 (Nto)   R2 = 0.968**      (1) 
ในที่นี  น  ำหนักล ำแห้งของอ้อย (Ys) หน่วยกรัม (กรัม) 
NUE คือ ประสิทธิภำพกำรดูดใช้ไนโตรเจน (กรัมของน  ำหนักล ำต่อกรัมของไนโตรเจน) 
Nst คือ ปริมำณกำรดูดใช้ไนโตรเจนของล ำต้น (กรัม) 
Ngl คือ ปริมำณกำรดูดใช้ไนโตรเจนของใบเขียวสด (กรัม) 
Nbl คือ ปริมำณกำรดูดใช้ไนโตรเจนของใบแห้ง (กรัม) 
Nto คือ ปริมำณกำรดูดใช้ไนโตรเจนรวมทั งหมด (กรัม) 
 

ค.ผลผลิต ประชากร และคุณภาพอ้อย 
อ้อยปลูก 
กำรให้น  ำทุกกรรมวิธี สำมำรถให้ผลผลิตอ้อยปลูกพันธุ์ขอนแก่น 3 เฉลี่ย 28.8-35.0 ตันต่อไร่ หรือเพ่ิมขึ น

แตกต่ำงจำกกำรไม่ให้น  ำ (อำศัยน  ำฝน) 43-74% อย่ำงมีนัยส ำคัญยิ่งทำงสถิติ สอดคล้องกับประชำกรเก็บเกี่ยวที่
เพ่ิมขึ น เฉลี่ย 10,430-12,128 ล ำต่อไร่ และยกเว้นกรรมวิธีกำรให้น  ำ 50 เปอร์เซ็นต์ และได้สมกำรกำรตอบสนอง
ต่อปริมำณกำรให้น  ำ (X) ตำมกรรมวิธี ดังนี  

ผลผลิต (Yp) = -2.68X2+18.24X+4.62                 (R2=0.998**)…………..(2) 
 

กำรให้น  ำมีผลท ำให้อัตรำประชำกรที่เก็บเกี่ยวเพ่ิมขึ น เฉลี่ยเป็น 9,718-12,128 ล ำต่อไร่ หรือเพ่ิมขึ นจำก
กำรไม่ให้น  ำ (อำศัยน  ำฝน) 19-49 เปอร์เซ็นต์ และกำรให้น  ำไม่ท ำให้คุณภำพน  ำตำล ลดลงแตกต่ำงอย่ำงมี
นัยส ำคัญจำกวิธีกำรไม่ให้น  ำ (ตำรำงที ่6) 

อ้อยตอ 1 



กำรให้น  ำทุกกรรมวิธี สำมำรถให้ผลผลิตอ้อยตอ1พันธุ์ขอนแก่น 3 เฉลี่ย 20.03-21.07 ตันต่อไร่ หรือ
เพ่ิมขึ นแตกต่ำงจำกกำรไม่ให้น  ำ (อำศัยน  ำฝน) 39-45 เปอร์เซ็นต์ อย่ำงมีนัยส ำคัญยิ่งทำงสถิติ เช่นเดียวกับอ้อย
ปลูก และได้สมกำรกำรตอบสนองต่อกำรปริมำณกำรให้น  ำ (X) ตำมกรรมวิธี (Available water capacity; AWC) 
ดังนี  

ผลผลิต (Yr1) = -0.0055X2+0.377X+15.069              (R2=0.888**)……………...(3) 
อย่ำงไรก็ตำม ผลผลิตอ้อยตอ1 ลดลงเฉลี่ย 28-43 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบกับอ้อยปลูก ทั งที่มีกำรใช้

น  ำมำกขึ น ประชำกรไม่แตกต่ำงกัน ขึ นอยู่กับตัวพืชเองท่ีดูดใช้ปริมำณธำตุอำหำรพืชลดลง (ตำรำงที ่6) 
อ้อยตอ 2 
กำรให้น  ำทุกกรรมวิธี สำมำรถให้ผลผลิตอ้อยตอ2 พันธุ์ขอนแก่น 3 เฉลี่ย 15.75-18.09 ตันต่อไร่ หรือ

เพ่ิมขึ นแตกต่ำงจำกกำรไม่ให้น  ำ (อำศัยน  ำฝน) 53-76 เปอร์เซ็นต์ อย่ำงมีนัยส ำคัญยิ่งทำงสถิติ เช่นเดียวกับอ้อย
ปลูกและอ้อยตอ1 และได้สมกำรกำรตอบสนองต่อกำรปริมำณกำรให้น  ำ (X) ตำมกรรมวิธี (Available water 
capacity; AWC) ดังนี  

ผลผลิตอ้อยตอ2 (Yr2) = -0.0038X2+0.326X+10.939              (R2=0.893**)……………...(4) 
อย่ำงไรก็ตำม ผลผลิตอ้อยตอ2 ลดลงเฉลี่ย 37-55 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบกับอ้อยปลูก ทั งที่มีกำรใช้

น  ำมำกขึ น ประชำกรไม่แตกต่ำงกัน ขึ นอยู่กับตัวพืชเองที่ดูดใช้ปริมำณธำตุอำหำรพืชลดลง  เช่นเดียวกับอ้อยตอ1 
(ตำรำงที ่7) 

อ้อยตอ 3 
กำรให้น  ำทุกกรรมวิธี สำมำรถให้ผลผลิตอ้อยตอ3 พันธุ์ขอนแก่น 3 เฉลี่ย 8.97-10.26 ตันต่อไร่ หรือ

เพ่ิมขึ นแตกต่ำงจำกกำรไม่ให้น  ำ (อำศัยน  ำฝน) 93-121 เปอร์เซ็นต์ อย่ำงมีนัยส ำคัญยิ่งทำงสถิติ แต่ไม่แตกต่ำงจำก
อ้อยปลูกรอบใหม่ และได้สมกำรกำรตอบสนองต่อกำรปริมำณกำรให้น  ำ (X) ตำมกรรมวิธี (Available water 
capacity; AWC) ดังนี  

ผลผลิตอ้อยตอ3 (Yr3) = -0.0045X2+0.306X+5.380              (R2=0.747**)……………...(5) 
อย่ำงไรก็ตำม ผลผลิตอ้อยตอ3 ลดลงเฉลี่ย 65-77 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบกับอ้อยปลูก อย่ำงไรก็ตำม 

อ้อยปลูกรอบใหม่ (อำศัยน  ำฝน) ก็ให้ผลผลิตเพียง 9.63 ตันต่อไร่ ซึ่งต่ ำกว่ำอ้อยปลูกในปีแรก (2552/2553) ถึง 
52 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจำกปริมำณกำรกระจำยของฝนแตกต่ำงกัน (ตำรำงที ่7) 

อ้อยตอ 4 
กำรให้น  ำทุกกรรมวิธี สำมำรถให้ผลผลิตอ้อยตอ4 พันธุ์ขอนแก่น 3 เฉลี่ย 12.87-15.11 ตันต่อไร่ หรือ

เพ่ิมขึ นแตกต่ำงจำกกำรไม่ให้น  ำ (อำศัยน  ำฝน) 282-348 เปอร์เซ็นต์ อย่ำงมีนัยส ำคัญยิ่งทำงสถิติ และแตกต่ำงกับ
อ้อยตอ1(อำศัยน  ำฝน) 147-202 เปอร์เซ็นต์ และได้สมกำรกำรตอบสนองต่อกำรปริมำณกำรให้น  ำ (X) ตำม
กรรมวิธี (Available water capacity; AWC) ดังนี  

ผลผลิตอ้อยตอ4 (Yr4) = -0.0103X2+0.682X+4.263              (R2=0.899**)……………...(6) 



อย่ำงไรก็ตำม ผลผลิตอ้อยตอ4 ลดลงเฉลี่ย 53-83 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบกับอ้อยปลูก อย่ำงไรก็ตำม 
อ้อยตอ1 (อำศัยน  ำฝน) ก็ให้ผลผลิตลดลงเหลือ 8.29 ตันต่อไร่ ซึ่งต่ ำกว่ำอ้อยตอ1ในรอบแรก (2553/2554) ถึง 43 
เปอร์เซ็นต์ (ตำรำงที ่7) 

อ้อยตอ 5 
กำรให้น  ำทุกกรรมวิธี สำมำรถให้ผลผลิตอ้อยตอ5 พันธุ์ขอนแก่น 3 เฉลี่ย 8.16-9.87 ตันต่อไร่ หรือเพ่ิมขึ น

แตกต่ำงจำกกำรไม่ให้น  ำ (อำศัยน  ำฝน) 141-191 เปอร์เซ็นต์ อย่ำงมีนัยส ำคัญยิ่งทำงสถิติ เช่นเดียวกับอ้อยปลูก 
และได้สมกำรกำรตอบสนองต่อกำรปริมำณกำรให้น  ำ (X) ตำมกรรมวิธี (Available water capacity; AWC) ดังนี  

ผลผลิตอ้อยตอ5 (Yr5) = -0.5876X2+4.797X+0.038              (R2=0.757**)……………...(7) 
อย่ำงไรก็ตำม ผลผลิตอ้อยตอ5 ลดลงเฉลี่ย 66-83 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบกับอ้อยปลูกในรอบ

แรก.(2552/53) อย่ำงไรก็ตำม อ้อยปลูกรอบใหม่ (อำศัยน  ำฝน) ครั งที่สอง ที่ให้ผลผลิตเพียง 3.23 ตันต่อไร่ ซึ่งต่ ำ
กว่ำอ้อยปลูกในรอบปีแรก (2552/2553) และในรอบสอง (2555/56) ถึง 84 และ 66 เปอร์เซ็นต์ ตำมล ำดับ 
เนื่องจำกมีปริมำณกำรกระจำยของฝนลดลงมำก โดยเฉพำะในช่วงระยะแตกกอ สร้ำงล ำและสะสมน  ำตำล (ตำรำง
ที ่7) 

ง.การไว้ตออ้อย (Ratooning ability; RA) 
กำรให้น  ำกับอ้อยที่ปลูกและไว้ตอข้ำมแล้งในช่วงแรกของกำรเจริญเติบโต สำมำรถเพ่ิมจ ำนวนกำรไว้ตอ

อ้อยจำก 1-2 ตอ เป็น 5 ตอได้ เป็นกำรลดต้นทุนในกำรเตรียมดินและซื อท่อนพันธ์อ้อย ประมำณร้อยละ 28 ของ
ต้นทุนทั งหมดในทุกรอบ 3 ปีปลูก (ส ำนักงำนอ้อยและน  ำตำลทรำย, มปป.) ซึ่งจำกกำรประเมินควำมสำมำรถใน
กำรไว้ตอ ตำมวิธีกำร Olaoye, 2005 พบว่ำ กำรให้น  ำมีแนวโน้มช่วยให้ควำมสำมำรถในกำรไว้ตอของอ้อยเพ่ิมขึ น 
4-13 และ 10-22 เปอร์เซ็นต์ ในปีที่ 3 (อ้อยตอ2) และปีกำรผลิตที่ 6 (อ้อยตอ5)  ตำมล ำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับ
วิธีกำรไม่ให้น  ำ ยกเว้นเฉพำะวิธีกำรให้น  ำหยด 25.0 เปอร์เซ็นต์ในตอ2 เท่ำนั น (ตำรำงที่ 7) 

จ.ค่าการคายระเหยน้ าของพืชอ้างอิง (ETo) 
จำกข้อมูลอุณหภูมิสูง ต่ ำและที่ตั งของแปลงทดลอง น ำไปค ำนวณหำค่ำกำรใช้น  ำของพืชอ้ำงอิงตำมสูตร

ของวิธีกำรขององค์กำรอำหำรและเกษตรแห่งสหประชำชำติเบลเนย์-คริดเดิล เปรียบเทียบกับวิธีกำรของเพนแมน-
มอนเทียธ (Penman-Monteith) (Allen et al.,1998) ซึ่งค ำนวณโดยโปรแกรมค ำนวณประมำณกำรใช้น  ำของ
อ้อย ส ำนักงำนพัฒนำอุตุนิยมวิทยำ กรมอุตุนิยมวิทยำ (ภำพที่ 2 ก และ ข) เห็นได้ว่ำ แม้ค่ำกำรคำยระเหยน  ำของ
พืชอ้ำงอิง จำกสูตรขององค์กำรอำหำรและเกษตรแห่งสหประชำชำติเบลเนย์-คริดเดิล มีค่ำสูงกว่ำวิธีกำรของเพน
แมน-มอนเทียธ โดยให้ค่ำกำรยอมรับ Root Mean Square Error (RMSE) ของอ้อยปลูกและอ้อยตอ1 เท่ำกับ 
1.60 และ 1.41 ตำมล ำดับ แต่สอดคล้องกับระยะเวลำกำรใช้น  ำ และระยะกำรเจริญเติบโตของอ้อยปลูกพันธุ์
ขอนแก่น 3 จึงน่ำจะเป็นวิธีกำรประมำณ กำรคำยระเหยน  ำของพืชอ้ำงอิง ที่เหมำะกับกำรศึกษำควำมต้องกำรน  ำ
ของอ้อยในสภำพไร่มำกกว่ำ เพรำะประหยัดทั งเวลำ และค่ำใช้จ่ำยในกำรติดตั งเครื่องมือวัดภูมิอำกำศท่ีทันสมัย  

ฉ.ความต้องการน้ าของอ้อย (Water requirement for sugarcane) 
อ้อยปลูก 



ควำมต้องกำรน  ำของอ้อยปลูกพันธุ์ขอนแก่น 3 สูงสุดประมำณ 1,591-1,620 มิลลิเมตรต่อฤดูเพำะปลูก 
(ภำพที่ 2 ข) ซึ่งให้ผลผลิตอ้อยเฉลี่ย ประมำณ 34.77-34.97 ตันต่อไร่ โดยให้น  ำเสริมในช่วง 30-240 วันหลังปลูก
ประมำณ 379-460 มิลลิเมตร มีประสิทธิภำพกำรใช้น  ำ 21.6-21.8 กิโลกรัมต่อไร่ต่อมิลลิเมตร ใกล้เคียงกับ Win 
et al.(2011) ที่ศึกษำกับอ้อยพันธุ์ ฟิล74/64 ในสภำพเรือนทดลองด้วยถังจ ำลองไลสิมิเตอร์ (Lysimeter)  

อ้อยตอ 1 
ควำมต้องกำรน  ำของอ้อยตอ1พันธุ์ขอนแก่น 3 สูงสุดประมำณ 1,566-1,654 มิลลิเมตรต่อฤดูเพำะปลูก 

(ภำพที่ 2 ง) ซึ่งให้ผลผลิตอ้อยเฉลี่ย ประมำณ 20.03-21.07 ตันต่อไร่ โดยให้น  ำเสริมในช่วง 15-165 วัน หลังตัด
แต่งตอ ประมำณ 70.08-122.4 มิลลิเมตร มีประสิทธิภำพกำรใช้น  ำ 12.2-12.8 กิโลกรัมต่อไร่ต่อมิลลิเมตร ลดลง
เมื่อเปรียบเทียบกับอ้อยปลูก  

อนึ่งกำรทิ งใบอ้อยคลุมดินหลังตัดอ้อยปลูก ช่วยลดภำวะโลกร้อนได้ เนื่องจำกพื นผิวดินถูกปกคลุมด้วยพืช
หรือเศษพืช ลดกำรคำยระเหยผิวดิน เพรำะกำรไม่มีพืชหรือวัสดุคลุมผิวดิน มีค่ำกำรคำยระเหยถึง 1,083 
มิลลิเมตรต่อปี นอกจำกนี ยังลดกำรสูญเสียไนโตรเจน น  ำ และอินทรียวัตถุในดิน ลดค่ำก ำจัดวัชพืชในอ้อยตอ1 ได้
ตั งแต่ 50-100 เปอร์เซ็นต์ 

ช.ค่าสัมประสิทธิ์การใช้น้ า (Kc value) 
อ้อยปลูก 
จำก ภำพที่ 3 ได้สมกำรค่ำสัมประสิทธิ์กำรใช้น  ำของอ้อยปลูกพันธุ์ขอนแก่น 3 ในดินร่วนปนทรำยชุดดิน

วำริน จังหวัดขอนแก่นตำมอำยุอ้อย (X, วัน)  
1) ค่ำสัมประสิทธิ์กำรใช้น  ำ ที่ได้จำกกำรให้น  ำที่เหมำะสมมำก (25.0-37.5 เปอร์เซ็นต)์ จะให้ค่ำดังนี  
Kcmax = -1E-07X3 + 4E-05X2 - 0.0012X + 0.3133          (R2=0.447ns)……           (4) 

จำกสมกำร (4) จะประมำณค่ำสัมประสิทธิ์กำรใช้น  ำของอ้อยปลูกพันธุ์ขอนแก่น 3 เฉลี่ย 0.34, 0.74, 1.52 
และ 0.83 ที่ระยะตั งต้น (0-75 วันหลังปลูก) ระยะแตกกอ (76-195วัน) ระยะสร้ำงน  ำตำล (196-285วัน) และ
ระยะสุกแก่ (286-375วัน) ตำมล ำดับ ซึ่งมีค่ำต่ ำกว่ำ องค์กำรอำหำรและเกษตรแห่งสหประชำชำติ  CROPWAT 
ค ำนวณได้ในระยะตั งต้น และระยะแตกกอ และมีค่ำสูงกว่ำในระยะสร้ำงน  ำตำล 

อ้อยตอ 1 
นอกจำกนี  ได้สมกำรค่ำสัมประสิทธิ์กำรใช้น  ำของอ้อยตอ1พันธุ์ขอนแก่น 3 ในดินร่วนปนทรำยชุดดินวำ

ริน จังหวัดขอนแก่นตำมอำยุอ้อย (X, วัน)  
2) ค่ำสัมประสิทธิ์กำรใช้น  ำ ที่ได้จำกกำรให้น  ำที่เหมำะสม (25.0-37.5 เปอร์เซ็นต์) จะให้ค่ำดังนี  
Kcmax = -3E-07X3 + 0.0002X2 - 0.0227X + 1.0367           (R2=0.646*)…           (5) 

จำกสมกำร (5) จะประมำณค่ำสัมประสิทธิ์กำรใช้น  ำของอ้อยตอ1พันธุ์ขอนแก่น 3 เฉลี่ย 0.69, 0.39, 0.84, 
2.28 และ 0.75 ที่ระยะตั งต้น (0-45วัน) ระยะพักตัว (46-120 วัน) ระยะแตกกอ (121-225วัน) ระยะสร้ำงน  ำตำล 
(226-330วัน) และระยะสุกแก่ (331-360วัน) ตำมล ำดับ 

อย่ำงไรก็ตำม แต่ละช่วงระยะกำรเจริญเติบโตของอ้อยอำจผันแปรได้ตำมควำมชื นดิน อุณหภูมิ ควำมชื น
สัมพัทธ์ และพันธุ์พืชในแต่ละแหล่งปลูก (Kassem and Smith, 2001) 



ซ.ประสิทธิภาพการใช้น้ าของอ้อย (Water use efficiency: WUE) 
อ้อยปลูก 
อ้อยปลูกพันธุ์ขอนแก่น 3 กรรมวิธีให้น  ำ 12.5 เปอร์เซ็นต์ มีประสิทธิภำพกำรใช้น  ำตลอดฤดูสูงสุด เฉลี่ย 

22.0 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี แต่ไม่แตกต่ำงกับกรรมวิธีให้น  ำ 25 และ 37.5 เปอร์เซ็นต์ ยกเว้นกรรมวิธีให้น  ำ 50 
เปอร์เซ็นต์ ซึ่ง ใกล้เคียงกับ Win et al. (2011)  

อ้อยตอ 1 
อ้อยตอ1พันธุ์ขอนแก่น 3 มีประสิทธิภำพกำรใช้น  ำตลอดฤดูลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับอ้อยปลูก  อย่ำงไรก็

ตำมกรรมวิธีให้น  ำ 12.5 เปอร์เซ็นต์ก็มีประสิทธิภำพกำรใช้น  ำตลอดฤดูสูงสุด เฉลี่ย 12.8 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี 
เช่นเดียวกับอ้อยปลูก 

ฌ.ผลของการใช้น้ าที่มีต่อความทนทานต่อโรคใบขาว 
อ้อยปลูก 
กำรประเมินอำกำรใบขำวของอ้อยปลูกโดยกำรตรวจนับทุกกอในแปลงทดลองตลอดฤดู หำกกอใดมีใบ

ขำวปรำกฏเพียง 1 หน่อก็ถือว่ำอ้อยกอนั นเป็นโรคใบขำว พบว่ำ อ้อยทุกกอปกติไม่มีอำกำรใบขำวแสดงให้เห็น 
อ้อยตอ 1 
กำรประเมินอำกำรใบขำวของอ้อยตอ1โดยกำรตรวจนับทุกกอในแปลงทดลองตลอดฤดู พบว่ำ อ้อยตอ1 

นั นพบใบขำวเฉพำะกรรมวิธีไม่ให้น  ำ รองลงมำได้แก่ วิธีกำรให้น  ำ 50 เปอร์เซ็นต์ ส่วนวิธีกำรอ่ืน ๆ ไม่พบ จำกนั น
ได้สุ่มเก็บตัวอย่ำงใบอ้อยต ำแหน่งที่  3 จำกยอดแปลงย่อยละ 10 กอ น ำไปตรวจด้วยเทคนิค Nested 
Polymerase Chain Reaction (PCR) ในห้องปฏิบัติกำรศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น พบว่ำ ทุกตัวอย่ำงมีเชื อไฟโต
พลำสมำ (Positive) แต่กำรแสดงออกของอ้อยต่ออำกำรใบขำว (Symptom expression) ไม่เหมือนกัน (ภำพที่ 
4) จึงน ำไปวิเครำะห์สถิติ หำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผลผลิตอ้อยปลูก (Plant cane) กำรติดเชื อ (Infection) 
ปริมำณเชื อ (Amount of phytoplasma) และกำรจัดกำรน  ำ (Water supplement) ในปริมำณแตกต่ำงกัน 
พบว่ำ ปริมำณเชื อวัดที่ต ำแหน่งยีน 700 bp มีควำมสัมพันธ์กับกำรติดเชื อตรวจที่ต ำแหน่งยีน 210 bp ให้ค่ำ
ควำมสัมพันธ์ เท่ำกับ 0.618* อย่ำงไรก็ตำม ทั งปริมำณและกำรติดเชื อไฟโตพลำสมำ มีควำมสัมพันธ์กับอำกำรใบ
ขำวของอ้อยน้อยกว่ำระดับของผลผลิตของอ้อยปลูก และกำรจัดกำรน  ำอย่ำงเหมำะสม ซึ่งให้ค่ำค่ำควำมสัมพันธ์ 
ท่ำกับ 0.472* และ 0.236 ตำมล ำดับ (ตำรำงที่ 8) นั่นก็คือ หำกอ้อยที่ปลูกในพื นที่เสี่ยงต่อโรคใบขำวได้รับกำร
จัดกำรน  ำและธำตุอำหำรที่เหมำะสม อ้อยไม่เกิดภำวะเครียด (Abiotic stress) จะท ำให้อ้อยตอ1 มีผลผลิตสูง และ
แข็งแรงตำมไปด้วย สอดคล้องกับกอบเกียรติ และคณะ (2553) 

 
9.1 การทดลองย่อยท่ี 2  
ญ.ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของอ้อย 5 พันธุ์ 

อ้อยปลูก 
กำรให้น  ำมีผลท ำให้ผลผลิตอ้อยเพ่ิมขึ นเป็น 7.54-7.60 ตันต่อไร่ แต่ไม่แตกต่ำงทำงสถิติกับวิธีให้น  ำเสริม 

(4.60 ตันต่อไร่) เช่นเดียวกับ จ ำนวนล ำเก็บเกี่ยวต่อไร่ และควำมสูงของอ้อยตอนเก็บเกี่ยว สำเหตุเป็นเพรำะมีค่ำ



ควำมเชื่อมั่นต่ ำ (CV ค่อนข้ำงสูง) อำจเนื่องจำกเป็นกำรปลูกแบบย้ำยกล้ำ และปลูกต้นฝนซึ่งไม่เหมะสมกับกำร
เจริญเติบโต และให้ผลผลิตเมื่อเปรียบเทียบกับกำรปลูกอ้อยข้ำมแล้ง นอกจำกนี น  ำที่ให้เสริมแบบร่องก็มีคุณภำพ
ต่ ำมำก มีควำมเค็มค่อนข้ำงมำก โดยมีค่ำกำรน ำไฟฟ้ำ 3.71 เดซิเดซีเมนต่อเมตร โซเดียมสูง 431 มิลลิกรัมต่อลิตร 
แคลเซียม 58.8 มิลลิกรัมต่อลิตร แมกนีเซียม 12.3 มิลลิกรัมต่อลิตร ประเมินค่ำ SAR (Sodium Absorption 
Ratio) ค ำนวณได้ 13 เท่ำกับระดับเค็มปำนกลำง อ้ำงอิงจำก Ayers et al,1994; Bauder et al, unknown; 
FAO, 2007 ซึ่งมีไม่เหมำะสมต่อกำรให้น  ำพืช  และมีค่ำควำมเป็นด่ำงปำนกลำง (pH 8.7) ซึ่งมีผลต่อกำร
เจริญเติบโตและให้ผลผลิตของอ้อย 

อ้อยตอ 1 
กำรประเมินกำรอยู่รอดของอ้อยตอ1 เมื่ออำยุ 3 เดือนหลังเก็บเกี่ยวอ้อยปลูก (8 มิถุนำยน 2558) พบว่ำ 

กำรให้น  ำมีแนวโน้มเพ่ิมกำรอยู่รอดของอ้อยตอ ประมำณ 27-30 เปอร์เซ็นต์ แต่ไม่แตกต่ำงกันกับวิธีกำรไม่ให้น  ำ 
อำจเนื่องจำกมีค่ำ CV ค่อนข้ำงสูง ท ำนองเดียวกันกับผลผลิตอ้อยปลูก และพบว่ำ พันธุ์อ้อยมีผลควำมอยู่รอดของ
อ้อยตอ โดยพันธุ์ขอนแก่น3 มีกำรอยู่รอดสูงสุด 85.2 เปอร์เซ็นต์ รองลงมำได้แก่ เคเค07-018 อู่ ทอง12  แอลเค
92-11  เคเค07-037 และ เคเค07-750 ตำมล ำดับ และจำกกำรตรวจนับทุกกอในแปลงทดลอง พบว่ำ อ้อยตอ1 
เป็นไปในท ำนองเดียวกันกับควำมอยู่รอดของอ้อยตอ กำรให้น  ำช่วยลดเปอร์เซ็นต์กำรแสดงใบขำวของอ้อยตอได้
มำกกว่ำไม่ให้น  ำ และมีระดับแตกต่ำงกันเนื่องจำกพันธุ์อ้อยที่ปลูก โดยแบ่งได้ 3 ระดับ คือ กลุ่มต่ ำสุด (ประมำณ 
22.8- 27.5 เปอร์เซ็นต์)  ได้แก่ เคเค07-750  แอลเค92-11 และ เคเค07-018  ระดับปำนกลำง (ประมำณ 36.8 
เปอร์เซ็นต์)  คือ ขอนแก่น3 และกลุ่มรุนแรง (ประมำณ 42.8- 46.9 เปอร์เซ็นต์) ได้แก่ อู่ทอง12 และ เคเค07-037 
(ตำรำงที่ 9) อย่ำงไรก็ตำม ไม่ได้ติดตำมกำรเก็บข้อมูลจนถึงตอนเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยตอ 1 เนื่องจำกผลกำร
ทดลองมีระดับควำมเชื่อมั่นค่อนข้ำงน้อย (CV 33.6 เปอร์เซ็นต์) และสิ นสุดโครงกำรตำมปีงบประมำณด้วย 

ฎ.ประสิทธิภาพการใช้น้ าของอ้อยปลูก 5 พันธุ์ 
กำรประเมินประสิทธิภำพกำรใช้น  ำของอ้อย ( Irrigated water use efficiency: WUE) หน่วย กิโลกรัม

ต่อไร่ต่อมิลลิเมตรน  ำที่ให้เสริม พบว่ำ อ้อยโคลนเคเค07-037 มีประสิทธิภำพกำรใช้น  ำสูงสุด เฉลี่ย 152 กิโลกรัม
อ้อยต่อไร่ต่อมิลลิเมตรน  ำที่ให้เสริม รองลงมำได้แก่ ขอนแก่น3 เคเค07-037 และ แอลเค92-11 เฉลี่ย 143  135 
และ 127 กิโลกรัมอ้อยต่อไร่ต่อมิลลิเมตรน  ำ ตำมล ำดับ ส่วนพันธุ์อู่ทอง12 และเคเค07-750 มีประสิทธิภำพกำรใช้
น  ำต่ ำสุด เฉลี่ย 96 และ 83 กิโลกรัมอ้อยต่อไร่ต่อมิลลิเมตรน  ำ (ภำพที่ 4) 



ตารางที่ 1  สมบัติของชุดดินวำรินของแปลงทดลองในศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่นก่อนปลูกอ้อย ปี 2552/2553 

สมบัติของดิน 
ความลึกของดิน (เซนติเมตร) 

0-20 20-50 50-100 
ค่ำควำมเป็นกรดเป็นด่ำง (1:1=ดิน:น  ำ) 5.0 5.0 4.7 
อินทรียวัตถ ุ(เปอร์เซ็นต)์ 0.45 0.46 0.32 
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่อพืช (มิลลิกรัม/กิโลกรัม) 46 51 17 
โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ (มิลลิกรัม/กิโลกรัม) 41 40 29 
แคลเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ (มิลลิกรัม/กโิลกรัม) 127 120 18 
แมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ (มิลลกิรัม/กโิลกรมั) 23 19 ไม่มีข้อมลู 
ควำมจุแลกเปลี่ยนแคตไอออน (เซนติโมล/กิโลกรมั) 3.5 2.2 ไม่มีข้อมลู 
ควำมจุอุ้มน  ำสูงสุด (เปอร์เซ็นตโ์ดยปริมำตร) 35.6 36.7 35.1 
ควำมจุควำมชื นสนำม (เปอร์เซ็นตโ์ดยปรมิำตร) 15.8 19.5 29.6 
จุดเหี่ยวถำวร (เปอร์เซ็นต์โดยปรมิำตร) 4.2 7.0 15.7 
ควำมหนำแน่นรวม (กรัม/ลูกบำศก์เซนติเมตร) 1.62 1.71 1.49 
กำรซำบซึมน  ำ (เซนติเมตร/ช่ัวโมง) 5.70 0.25 1.00 
เนื อดิน ทรำยปนร่วน ทรำยปนร่วน ร่วนปนทรำย 
  -อนุภำคดินเหนียว (เปอร์เซ็นต์โดยน  ำหนัก) 5.1 7.7 16.8 

 
  



ตารางที่ 2  สมบัติของชุดดินวำรินบำงประกำรของแปลงทดลองฯ หลังเก็บเกี่ยวอ้อยตอ2 ปี 2555 

กรรมวิธ ี
ควำมลึกของดิน (เซนตเิมตร) 

0-20 20-50 50-100 
ค่ำควำมเป็นกรดเป็นด่ำง (1:1=ดิน:น  ำ)    
1) ไม่ให้น  ำ (อำศัยน  ำฝน) 4.7 c 4.7 b - 
2) ให้น  ำหยด 12.5%  5.0 b 5.4 a  - 
3) ให้น  ำหยด 25.0%  5.0 b 5.2 a - 
4) ให้น  ำหยด 37.5%  5.1ab 5.2 a - 
5) ให้น  ำหยด 50.0%  5.3 a 5.3 a - 

CV (%) 1.99 4.09 - 
อินทรียวัตถุ (เปอร์เซ็นต์)   - 
1) ไม่ให้น  ำ (อำศัยน  ำฝน) 0.50 0.41  
2) ให้น  ำหยด 12.5%  0.49 0.40 - 
3) ให้น  ำหยด 25.0%  0.56 0.50 - 
4) ให้น  ำหยด 37.5%  0.48 0.39 - 
5) ให้น  ำหยด 50.0%  0.53 0.51 - 

CV (%) 14.5 19.4  
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่อพืช (มิลลิกรัม/กิโลกรัม)   

1) ไม่ให้น  ำ (อำศัยน  ำฝน) 43 44 - 
2) ให้น  ำหยด 12.5%  36 36 - 
3) ให้น  ำหยด 25.0%  45 39  
4) ให้น  ำหยด 37.5%  39 41 - 
5) ให้น  ำหยด 50.0%  28 35 - 

CV (%) 26.9 16.6  
โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ (มลิลิกรัม/กิโลกรัม)    

1) ไม่ให้น  ำ (อำศัยน  ำฝน) 55 33 - 
2) ให้น  ำหยด 12.5%  33 21 - 
3) ให้น  ำหยด 25.0%  27 33 - 
4) ให้น  ำหยด 37.5%  25 21 - 
5) ให้น  ำหยด 50.0%  36 21 - 

CV (%) 46.3 36.6  
ค่ำเฉลี่ยในสดมภ์เดียวกันท่ีมีอักษรเหมือนกันไม่แตกต่ำงกันทำงสถิตทิี่ระดับควำมเช่ือมั่น 95% โดยวิธี DMRT 

 
ตารางที่ 2 (ต่อ)  สมบัติกำยภำพของชุดดินวำรินบำงประกำรของแปลงทดลองฯ หลังเก็บเกี่ยวอ้อยตอ2 ปี 2555 

กรรมวิธ ี
ควำมลึกของดิน (เซนตเิมตร) 

0-20 20-50 50-100 
ควำมหนำแน่นรวม (กรัม/ลูกบำศก์เซนติเมตร)    



1) ไม่ให้น  ำ (อำศัยน  ำฝน) 1.45 a 1.57 a - 
2) ให้น  ำหยด 12.5%  1.61 b 1.78bc - 
3) ให้น  ำหยด 25.0%  1.53ab 1.65ab - 
4) ให้น  ำหยด 37.5%  1.53ab 1.83 c - 
5) ให้น  ำหยด 50.0%  1.62 b 1.74bc - 

CV (%) 3.91 4.09  
ค่ำเฉลี่ยในสดมภ์เดียวกันท่ีมีอักษรเหมือนกันไม่แตกต่ำงกันทำงสถิตทิี่ระดับควำมเช่ือมั่น 95% โดยวิธี DMRT 

 
 
ตารางที่ 3  ควำมชื นดินเริ่มต้นของชุดดินวำริน ในแปลงทดลองฯ หลังเก็บเกี่ยวอ้อยตอ2 ปี 2555 

กรรมวิธ ี
ควำมลึกของดิน (เซนตเิมตร) ภำยในควำมลึก 
0-20 0-50 0-100 

ควำมชื นของดิน (มิลลิเมตร)    
1) ไม่ให้น  ำ (อำศัยน  ำฝน) 25.3bc 66.0ab 135.2ab 
2) ให้น  ำหยด 12.5%  33.6 a 82.6 a 151.7 a 
3) ให้น  ำหยด 25.0%  31.1ab 79.4 a 156.1 a 
4) ให้น  ำหยด 37.5%  28.4ab 74.9 a 134.7ab 
5) ให้น  ำหยด 50.0%  33.7 a 80.8 a 149.3ab 
6) ไม่ให้น  ำ (อ้อยปลูก) 24.3bc 66.0ab 132.7ab 
7) แปลงว่ำงเปลำ่ (Bare soil) 19.2 c 52.5 b 114.5 b 

CV (%) 15.7 4.09 14.8 
ค่ำเฉลี่ยในสดมภ์เดียวกันท่ีมีอักษรเหมือนกันไม่แตกต่ำงกันทำงสถิตทิี่ระดับควำมเช่ือมั่น 95% โดยวิธี DMRT 



ตารางที่ 4  กำรดูดใช้ธำตุอำหำรพืชของอ้อยปลูก และอ้อยตอ 1 พันธุ์ขอนแก่น 3 เมื่ออำยุ 7 เดือนหลังปลูกและแต่งตอ. 

กรรมวิธ ี
น้ าหนักแห้ง การดูดใช้ธาตุอาหารพืช (กรัม/ กอ) NUE1/ 

ล า (กรัม) N P K Ca Mg 
(กรัมของล ำ/
กรัมของ N) 

อ้อยปลูก        
1) ไม่ให้น  ำ (อำศัยน  ำฝน) 347  c 6.0 b 0.93  c 4.56  b 2.08 1.22  b 57.8 b 
2) ให้น  ำหยด 12.5%  970 ab 10.3 a 1.91 ab 9.01  a 3.92 2.39  a 94.4 a 
3) ให้น  ำหยด 25.0%  867 ab 9.1 ab 1.70 ab 6.60 ab 3.66 2.28  a 95.3 a 
4) ให้น  ำหยด 37.5%  793  b 8.3 ab 1.54 bc 6.35 ab 2.90 1.91 ab 95.6 a 
5) ให้น  ำหยด 50.0%  1,053  a 11.0 a 2.29  a 8.79  a 3.73 2.58  a 96.0 a 
F-test ** * * * ns * ** 
CV (%) 16.4 19.9 20.5 20.1 27.4 19.8 10.9 
อ้อยตอ 1        
1) ไม่ให้น  ำ (อำศัยน  ำฝน) 59 0.97 0.16 2.76 0.17 0.17 61.8 b 
2) ให้น  ำหยด 12.5%  122 0.93 0.21 3.26 0.35 0.26 134.9 a 
3) ให้น  ำหยด 25.0%  112 0.90 0.24 3.18 0.40 0.25 122.9 a 
4) ให้น  ำหยด 37.5% 112 0.91 0.24 3.14 0.46 0.28 122.3 a 
5) ให้น  ำหยด 50.0% 117 0.99 0.24 3.67 0.40 0.28 112.7 a 
F-test ns ns ns ns ns ns * 
CV (%) 34.5 26.5 21.1 29.9 34.2 34.8 18.4 
ค่ำเฉลี่ยในสดมภ์เดียวกันท่ีมีอักษรเหมือนกันไม่แตกต่ำงกันทำงสถิตทิี่ระดับควำมเช่ือมั่น 95% โดยวิธี DMRT 
1/ ประสิทธิภำพกำรดูดใช้ไนโตรเจนของอ้อย (Nitrogen use efficiency: NUE) หน่วย กรัมของน  ำหนักแห้งล ำต่อกรัม  
   ของไนโตรเจนท่ีอ้อยดดูใช้ 

 
ตารางที่ 5  ควำมสัมพันธ์ (R) ระหว่ำงองค์ประกอบผลผลิตอ้อย ปริมำณกำรให้น  ำหยดเสรมิ และกำรดูดใช้ธำตุ 
               อำหำรพืชของอ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 เมื่ออำยุ 7 เดือนหลังปลูก 
 

NUE 1/ 
การดูดใช้ธาตุอาหารพืช (กรัม/ กอ) 

 N P K Ca Mg 
อ้อยปลูก       
ปริมำณน  ำหยดที่ให้เสริม 0.653** 0.553* 0.603* 0.404 ns 0.339ns 0.553* 
มวลชีวภำพแห้งทั งหมด 0.711** 0.970** 0.863** 0.802** 0.873** 0.970** 
น  ำหนักแห้งล ำ 0.812** 0.947** 0.877** 0.800** 0.803** 0.947** 
อ้อยตอ 1       
ปริมำณน  ำหยดที่ให้เสริม 0.425 ns 0.123 ns 0.459 * 0.258 ns 0.330 ns 0.409 ns 
มวลชีวภำพแห้งทั งหมด 0.695** 0.798** 0.930** 0.828** 0.804** 0.911** 
น  ำหนักแห้งล ำ 0.758** 0.744** 0.916** 0.786** 0.795** 0.911** 
1/ ประสิทธิภำพกำรดูดใช้ไนโตรเจนของอ้อย หน่วย กรัมของน  ำหนักแห้งล ำต่อกรมัของไนโตรเจนท่ีอ้อยดูดใช้ 



ตารางที่ 6  ผลผลิตอ้อย (ตันต่อไร่) จ ำนวนล ำเก็บเกี่ยวต่อไร่ และปริมำณกำรใช้น  ำ (มิลลิเมตร) ของอ้อยพันธ์ุขอนแก่น 3  

กรรมวิธ ี ผลผลิต จ านวนล า CCS 
ปริมาณการใช้น้ า 

(มิลลิเมตร) 
WUE 1/ 

 (ตัน/ไร่) /ไร่ (%) ทั้งหมด ให้เสริม (กก./ไร่/มม.) 
อ้อยปลูก       
1) ไม่ให้น  ำ (อำศัยน  ำฝน) 20.13 b 8,152 b 14.9 1,322 c 63 e 15.2 b 
2) ให้น  ำหยด 12.5%  30.67 a 10,430 a 14.3 1,391 c 279 d 22.0 a 
3) ให้น  ำหยด 25.0%  34.77 a 12,128 a 14.4 1,591 b 379 c 21.8 a 
4) ให้น  ำหยด 37.5%  34.97 a 12,100 a 14.1 1,620 b 460 b 21.6 a 
5) ให้น  ำหยด 50.0% 28.80 a 9,718 ab 14.9 1,824 a 611 a 15.8 b 

F-test ** * ns * * * 
CV (%) 12.1 13.9 9.5 15.4 6.5 19.3 

6) ไม่ให้น  ำและไม่ปลูกอ้อย       
เฉลี่ย.± ค่ำเบี่ยงเบน 

        มำตรฐำน 
- - - 1,083 ± 21.2 - - 

Response curve               Yield (Yp) = -2.68X2+18.24X+4.62              (R2=0.998**) 
อ้อยตอ 1       
1) ไม่ให้น  ำ (อำศัยน  ำฝน) 14.49 b 8,877 b 14.5 1,502 c 0.0 d 9.6 b 
2) ให้น  ำหยด 12.5%  20.08 a 11,398 a 14.2 1,566 c 75.1 c 12.8 a 
3) ให้น  ำหยด 25.0%  21.07 a 11,615 a 15.1 1,703 b 70.8 c 12.4 a 
4) ให้น  ำหยด 37.5%  20.03 a 11,398 a 14.6 1,654 b 122.4 b 12.2 a 
5) ให้น  ำหยด 50.0% 20.80 a 11,654 a 15.2 1,857 a 182.0 a 11.2 ab 

F-test ** * ns * * * 
CV (%) 8.21 9.91 3.87 9.12 2.1 11.7 

6) ไม่ให้น  ำและไม่ปลูกอ้อย       
เฉลี่ย.± ค่ำเบี่ยงเบน 

        มำตรฐำน 
- - - 1,502 ± 21.2 - - 

Response curve               Yield (Yr) = -0.0055X2+0.377X+15.069        (R2=0.888**) 
ค่ำเฉลี่ยในสดมภ์เดียวกันท่ีมีอักษรเหมือนกันไม่แตกต่ำงกันทำงสถิตทิี่ระดับควำมเช่ือมั่น 95% และ 99% โดยวิธี DMRT 
1/ ประสิทธิภำพกำรใช้น  ำของอ้อย (Water use efficiency: WUE) หน่วย กิโลกรัมต่อไร่ต่อมิลลิเมตร 

 
 

  



ตำรำงที่ 7  ผลผลิตอ้อย (ตันต่อไร่) และกำรไว้ตออ้อยภำยใต้ปริมำณกำรให้น  ำต่ำงกันของอ้อยพันธ์ุขอนแก่น 3 ปี 2552 -2558 

วิธีกำร 
ผลผลติอ้อย (ตัน/ไร่) กำรไว้ตอ (RA) 

ปลูก ตอ1 ตอ2 ตอ3 ตอ4 ตอ5 รวม ตอ2 ตอ5 
1) ไม่ให้น  ำ 20.13b 14.49b 10.3b 4.63b 3.37c 3.39b 56.31 59.5 32.0 
2) ให้น  ำหยด 12.5% 30.67a 20.08a 16.02a 9.97a 12.87ab 9.33a 98.94 63.1 52.1 
3) ให้น  ำหยด 25.0% 34.77a 21.07a 15.75a 10.26a 15.11a 8.16a 105.12 56.4 42.1 
4) ให้น  ำหยด 37.5% 34.97a 20.03a 17.55a 8.94a 13.26a 9.09a 103.84 63.8 48.0 
5) ให้น  ำหยด 50.0% 28.80a 20.80a 18.09a 10.11a 13.51a 9.87a 101.18 72.9 54.0 
6) ไม่ให้น  ำ (อ้อยปลูก) - - - 9.63 a - 3.23 b - - - 
              (อ้อยตอ1) - - - - 8.29b - - - - 

CV (%) 12.1 8.21 11.7 22.9 23.9 38.5 - - - 
 

วิธีกำร 
ปริมำณน  ำท่ีให้เพิ่มเติม (มลิลิเมตร) 

ปลูก ตอ1 ตอ2 ตอ3 ตอ4 ตอ5* รวม 
1) ไม่ให้น  ำ 63 c 0 0 0 0 0 63 
2) ให้น  ำหยด 12.5% 279 d 75 c 67 c 49 b 148 b 58 b 676 
3) ให้น  ำหยด 25.0% 379 c 71 c 73 c 47 b 146 b 58 b 774 
4) ให้น  ำหยด 37.5% 460 b 122 b 112 b 90ab 160 b 59 b 1,003 
5) ให้น  ำหยด 50.0% 611 a 182 a 164 a 122 a 211 a 78 a 1,376 
6) ไม่ให้น  ำ (อ้อยปลูก) - - - 24 b  24 c  
              (อ้อยตอ1)     -   

CV (%) 15.4 16.2 25.9 28.8 6.00 2.25  
ปริมำณฝน (มม.) 1,149 1,308 1,007 820 1,245 910  
จ ำนวนวันฝนตก 102 113 84 103 100 82  

 



ตารางที่ 8  ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงอำกำรโรคใบขำว ปรมิำณและกำรติดเชื อไฟโตพลำสมำในอ้อยตอ1 ฤดูปลูกปี  
               2553/54 เมื่ออำยุ 7 เดือน และผลผลิตอ้อยปลูกพันธุ์ขอนแก่น 3 ปี 2552/53 ภำยใต้กำรให้น  ำเสริมที่ 
               แตกต่ำงกัน 

กำรตรวจวดั 
ควำมสัมพันธ์ 

อ้อยปลูก อ้อยตอ1 อำยุ 7 เดือน หลังเก็บเกีย่วอ้อยปลูก 
 ผลผลิต ไม่มีอำกำรใบขำว กำรติดเชื อ 

ไฟโตพลำสมำ 
ปริมำณเชื อ 

ไฟโตพลำสมำ 
ผลผลิตอ้อยปลูก - 0.472* - - 
กำรติดเชื อไฟโตพลำสมำ -0.380 -0.166 - - 
ปริมำณเชื อไฟโตพลำสมำ 0.302 0.167 0.618* - 
กำรให้น  ำเสริม 0.490* 0.236 0.104 0.324 
 

 

 
ภาพที่ 1  ปริมำณและกำรกระจำยของฝนฤดูปลูกป ี2552/53 (ก) ปี 2553/54 (ค) อุณหภูมิสูงสุด และต่ ำสุดฤดูปลูกปี  
             2552/53 (ข) และ ป ี2553/54 (ง) ณ ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น 

 
 



 
ภาพที่ 2   ค่ำกำรคำยระเหยน  ำของพืชอ้ำงอิงฤดูปลูกปี 2552/53 (ก) และปี 2553/54 (ค) กำรใช้น  ำของอ้อยปลูกในปี  

  2552/53 (ข) และอ้อยตอ1 พันธุ์ขอนแก่น 3 ปี 2553/54 (ง) ณ ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น 

 

 
ภาพที่ 3  ค่ำสัมประสิทธ์ิกำรใช้น  ำสูงสุด (Kcmax) เมื่อให้น  ำ 37.5 เปอร์เซ็นต์ (ก) และค่ำสมัประสิทธ์ิกำรใช้น  ำต่ ำสดุ  

 (Kcmin) เมื่อให้น  ำ 12.5 เปอร์เซ็นต์ (ข) ฤดูปลูกป ี2552/53 ของอ้อยปลูก และค่ำสมัประสิทธ์ิกำรใช้น  ำสูงสุด  
 เมื่อให้น  ำ 37.5 เปอร์เซ็นต์ (ค) และค่ำสัมประสิทธ์ิกำรใช้น  ำต่ ำสดุ เมื่อให้น  ำ 12.5 เปอร์เซ็นต ์(ง) ฤดูปลูกปี 2552/53  
ของอ้อยตอ1 พันธุ์ขอนแก่น 3 เปรียบเทียบกับคำ่สัมประสิทธ์ิกำรใช้น  ำท่ีค ำนวณได้จำกโปรแกรมกำรใช้น  ำของอ้อย  
องค์กำรอำหำรและเกษตรแห่งสหประชำชำต ิ



กำรตรวจวดั 
กรรมวิธีทดลอง 

อำศัยน  ำฝน กำรให้น  ำเสริม 
ไม่ให้น  ำ 12.5% 25.0% 37.5% 50.0% 

กำรติดเชื อไฟโต
พลำสมำ (คะแนน) 

4.8 (++++) 4.0 (+++) 4.5 (+++) 4.3 (+++) 5.0 (++++) 

ปริมำณเชื อไฟโต
พลำสมำ (คะแนน) 

1.5 (++) 2.0 2.3 2.5 2.2 

โรคใบขำว 
(เปอร์เซ็นต์) 

0.27 

 

ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 

0.13 

 

ผลผลติอ้อยปลูก 
(ตัน/ไร่) 

20.1 30.7 34.8 35.0 28.8 

ผลผลติอ้อยตอ1 
(ตัน/ไร่) 

14.5 20.1 21.1 20.0 20.8 

ภาพที่ 4  โรคใบขำวอ้อย  ปริมำณและกำรตดิเชื อไฟโตพลำสมำในอ้อยตอ1 ฤดูปลูกปี 2553/54 เมื่ออำยุ 7 เดือน  
             ผลผลิตอ้อยตอ1 และผลผลิตอ้อยปลูกพันธุ์ขอนแก่น 3 ปี 2552/53 ภำยใต้กำรให้น  ำเสริมที่แตกต่ำงกัน 
 
ตารางที่ 9  ผลผลิต องค์ประกอบผลผลติ กำรอยู่รอดของตออ้อย และใบขำวของอ้อยพันธ์ุต่ำงๆ ภำยใต้กำรให้น  ำ 

การให้น้ า/พันธุ์ 
ฝน 

(มม.) 
น้ าที่ให้ 
(มม.) 

อ้อยปลูก อ้อยตอ1 
ความสูง 
(ซม.) 

ขนาดล า 
(มม.) 

จ านวนล าเก็บ
เกี่ยว/ไร่ 

ผลผลิต 
(ตัน/ไร่) 

Survived. 
(%) 

WLD 

วิธีควบคุม 846 17.4 145 25.8 6,964 4.60 52.3 40.4 
ให้น  ำเสรมิ 1 846 50.9 176 25.9 8,667 7.60 79.3 35.8 
ให้น  ำเสรมิ 2 846 92.6 171 25.1 8,961 7.54 82.3 25.8 

CV (%)   29.9 8.78 37.2 58.5 36.8 82.1 
อู่ทอง12   137 b 26.3ab 7,720 b 5.12ab 73.8ab 42.8 b 
แอลเค92-11   143ab 27.7 a 7,535bc 6.79ab 67.3ab 27.1 a 
เคเค07-018   187 a 24.0 b 9,142ab 7.26ab 77.3ab 27.5 a 
เคเค07-037   176 a 24.0 b 10,051 a 8.17 a 64.1 b 46.9 b 
เคเค07-750   176 a 23.9 b 5,723 c 4.49 b 59.7 b 22.8 a 
ขอนแก่น 3   162ab 28.0 a 9,012ab 7.65ab 85.2 a 36.8ab 

CV (%)   19.4 8.35 18.9 42.1 21.9 33.6 
ค่ำเฉลี่ยในสดมภ์เดียวกันท่ีมีอักษรเหมือนกันไม่แตกต่ำงกันทำงสถิตทิี่ระดับควำมเช่ือมั่น 95% โดยวิธี DMRT 



 
ภาพที่ 4  กำรตอบสนองต่อกำรใช้น  ำ และประสิทธิภำพกำรใช้น  ำ (Irrigated water use efficiency; IUE) ของ  
             อ้อยปลูกพันธุ์พันธุ์ต่ำงๆ ภำยใต้กำรให้น  ำเสริมที่แตกต่ำงกัน ปี 2557/58 จ.ขอนแก่น 3 ปี 2552/53  

 
ตารางที่ 10  คุณภำพน  ำท่ีให้เสรมิกับอ้อย แปลงทดลองศูนย์วิจัยพชืไร่ขอนแก่น (ท่ำพระ) ปี 2557/58 

 pH 
EC 

(dS/m) 
T-N 

(mg/L) 

T-P2O5 

(mg/L) 

T-K2O 

(mg/L) 

Ca 

(mg/L) 

Mg 

(mg/L) 

Na 

(mg/L) 

เฉลี่ย 8.7 3.71 nd 11.8 15.3 58.8 12.3 431 
เบี่ยงเบน (SE) 0.0 0.02 nd 0.1 0.4 0.2 0.5 25 
หมำยเหต ุ: วิเครำะห์โดยห้องปฏบิัติกำรด้ำนดินและพืช สวพ.3  

 
10. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

      จำกกำรทดลองนี  ได้ข้อมูลกำรควำมต้องกำรน  ำและประสิทธิภำพกำรใช้น  ำของอ้อยปลูก  และตอ1 
พันธุ์ขอนแก่น 3 เพ่ือใช้บริหำรจัดกำรน  ำในไร่อ้อยในพื นท่ีในโซนฝน 1,000 ถึง 1,400 มิลลิเมตรต่อปี 

ได้ค ำแนะน ำควำมต้องกำรน  ำและประสิทธิภำพกำรใช้น  ำเฉพำะพื นที่กับอ้อยอย่ำงเป็นระบบและมี
ประสิทธิภำพสูงสุด  สำมำรถน ำไปปฏิบัติได้โดยมีค่ำสัมประสิทธิ์ควำมต้องกำรน  ำแต่ละช่วงระยะกำรเจริญเติบโต
ของอ้อย เป็นแนวทำงก ำหนดกำรให้น  ำเพื่อเพ่ิมผลผลิตอ้อย 

อนึ่งกำรปลูกอ้อยให้มีกำรเจริญเติบโตที่เหมำะสมตำมศักยภำพ ไม่เผำใบอ้อยก่อนหรือหลังตัดอ้อย ช่วย
ลดภำวะโลกร้อนได้ เนื่องจำกพื นผิวดินถูกปกคลุมด้วยพืชหรือเศษพืช ลดกำรคำยระเหยผิวดิน เพรำะกำรไม่มีพืช
หรือวัสดุคลุมผิวดิน นอกจำกนี ยังลดกำรสูญเสียไนโตรเจน น  ำ อินทรียวัตถุในดิน และประหยัดค่ำก ำจัดวัชพืชใน
อ้อยตอ1 

จำกกำรทดลองนี  สำมำรถได้ค่ำประสิทธิภำพกำรใช้น  ำของอ้อยมำใช้ประโยชน์ในกำรประเมินลักษณะ
และจัดกลุ่มพ่อและแม่พันธุ์อ้อยในอนำคต เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิต ลดต้นทุน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  



โดยเฉพำะพันธุ์/ โคลนพันธุ์ ที่ปรับตัวในสภำพแวดล้อมจ ำกัด (marginal land) ที่ดินมีลักษณะเป็นดินเค็มแอบ
แฝง (potential saline soils) และน  ำมีคุณภำพต่ ำมีควำมเค็มระดับปำนกลำงในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

11. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ :  
นักวิชำกำรเกษตรใช้เป็นข้อมูล และแนะน ำแก่เกษตรกร และผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิม 

ประสิทธิภำพในกำรปลูกมันส ำปะหลังอย่ำงยั่งยืน 

12. ค าขอบคุณ (ถ้ามี)  :  
กำรทดลองนี  ได้รับงบประมำณสนับสนุนจำกงบประมำณแผ่นดิน ผ่ำนกำรพิจำรณำข้อเสนอวิจัยจำกสภำ 

วิจัยแห่งขำติ (วช.) และกรมวิชำกำรเกษตร ตำมล ำดับ  ซึ่งงำนวิจัยกำรทดลองนี ประสบควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำย
ได้ เพรำะได้รับกำรสนับสนุนจำกผู้บังคับบัญชำต้นสังกัดของนักวิจัยแต่ละหน่วยงำนเป็นอย่ำงดี 

 ดังนั นจึงใคร่ขอขอบคุณอธิบดีกรมวิชำกำร รองอธิบดีฯ ผู้อ ำนวยกำรสถำบันหรือส ำนัก ผู้อ ำนวยกำรศูนย์  
และผู้เกี่ยวข้องในกรมวิชำกำรเกษตรทุกท่ำนมำยัง ณ โอกำสนี ด้วย 
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