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1. ชุดโครงการวิจัย วิจัยและพัฒนาการเพิ่มผลผลิตอ้อย 

2. โครงการวิจัย วิจัยและพัฒนาด้านดิน น ้าและปุ๋ยอ้อย 

 กิจกรรม ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการเจริญเติบโตและผลผลิต 
                               ของอ้อยข้ามแล้ง 

 กิจกรรมย่อย - 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย) การศึกษาผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตอ้อยในสภาวะ 
                                             น ้าท่วมขังในช่วงอายุต่างกัน  
   ชื่อการทดลอง(ภาษาอังกฤษ) The Effects on Growth and Yields in Flooding Period of 

Sugarcane at Different Ages. 
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5. บทคัดย่อ  

 ศึกษาผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตอ้อยในสภาวะน ้าท่วมขังที่ช่วงอายุต่างกัน  ท้าการ
ทดลอง 2 ครั งในปี 2556/57 และ 2557/58 ด้าเนินการที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี โดยช้าข้ออ้อย
พันธุ์ขอนแก่น 3 ก่อนย้ายปลูกในรองบ่อซีเมนต์ที่มีท่อสามารถควบคุมการระบายน ้าได้ บ่อละ 1 ต้น ทดลองในชุดดินเดิม
บางซึ่งเป็นดินนา การทดลองปีแรกวางแผนการทดลองแบบ 4x3+1 Factorial in  RCB 3 ซ า้ปลูกอ้อยในสภาพที่ไม่
มีน ้าท่วมขังเป็นกรรมวิธีเปรียบเทียบ ปัจจัย A คือ อายุในการท่วมขังน ้าของอ้อย 4 อายุ ได้แก่ อ้อยอายุ 2 4 6 
และ 8 เดือน  ปัจจัย B คือระยะเวลาในการท่วมขังของน ้า 3 ระยะ  ได้แก่ 10 20 และ 30 วัน     ปีที่สอง วาง
แผนการทดลองแบบ 3x4+1 Factorial in RCB 3 ซ ้า ปลูกอ้อยโดยไม่มีน ้าท่วมขังเป็นกรรมวิธีเปรียบเทียบ ปัจจัย 
A คือ อายุในการท่วมขังน ้าของอ้อย 3 อายุ ได้แก่ อ้อยอายุ 2 4 และ 6 เดือน ปัจจัย B คือระยะเวลาในการท่วม
ขังของน ้า 4 ระยะ ได้แก่ 10 20 30 และ 40 วัน ให้น ้าตามกรรมวิธีที่ก้าหนด บันทึกข้อมูลการเจริญเติบโต ผลผลิต
และองค์ประกอบผลผลิต ผลการทดลอง ปี 2556/57 พบว่าสภาวะน ้าท่วมขังมีผลท้าให้การเจริญเติบโต ผลผลิต  
องค์ประกอบผลผลิต และความหวานของอ้อยลดลงอย่างมีนัยส้าคัญ และในปี 2557/58 พบว่าทั งหมดมีแนวโน้ม
ลดลง แต่ไม่แตกต่างกันทางสถิติ อย่างไรก็ตามอายุอ้อยและระยะเวลาใน 
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การท่วมขังของน ้ามีปฏิสัมพันธ์กันทั งในด้านการเจริญเติบโต ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิต  โดยอ้อยอายุ 2 4 
6 และ 8 เดือน เมื่อมีการท่วมขังของน ้านาน 10 และ 20 ไม่มีผลต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตและองค์ประกอบ
ผลผลิต แต่มีผลต่อความหวาน  เมื่ออ้อยขังน ้านานมากกว่า 20 วันจะมีผลกระทบต่อผลผลิตและความหวานของ
อ้อยอายุ 2 เดือน โดยท้าให้อ้อยเน่าตาย ไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตได้ แต่ในอ้อยอายุ 4 เดือน สามารถ
เจริญเติบโตได้แต่จะให้ผลผลิตและความหวานลดน้อยลงกว่าในระยะอ่ืน  
 

Abstract 
Studying the effects on growth and yields in flooding period of sugarcane  

at different ages was conducted in 2556/57 and 2557/58 ,carried out  at  Suphanburi 
Agricultural Research and Development Center. KhonKaen3 vareity was deformed by 
cuttings before transplanting in the cement-pipes, diameter 100 cm. which was controlled 
drainage wells. This trial was setted in the field soil, Dermbang soil series. First year in 
2556/57 the experimental design was 4x3 + 1 Factorial in RCB 3 replication, compared with 
normal planting sugarcane which no flooding. Main plot (factor A) was the different ages 
of flooding sugarcane (2, 4, 6 and 8 months). Sup plot (factor B) was the three phases of 
flooding period (10, 20 and 30 days). For the second year in 2557/58 experimental design 
was 3x4 + 1 Factorial in RCB 3 replication, also compared with normal planting sugarcane 
which no flooding. Main plot (factor A) was the different ages of flooding sugarcane (2, 4, 
and 6 months). Sup plot (factor B) was the four phases of flooding period (10, 20 30 and 
40 days). According to a defined process, recording growth yields and yields . The results 
in year 2556/57 show that  flooding condition affecting the growth, yields, yield of 
components and CCS of different ages of sugarcane by decreased significantly and in year 
2557/58 they was not different in statistically . However, the growth, yields, yield of 
components, and CCS of different ages of sugarcane was likely to decrease. The different 
ages of flooding sugarcane and the flooding period was interaction with each other in 
terms of growth, yields and yield components .Flooding sugarcane by age 2, 4, 6 and 8 
months for 10 and 20 days flooding period had no affectted on growth, yields and yield 
components  but be affected on CCS. They would be a negative impact on yields and 
CCS if they was flooding for more than 20 days especially the age of 2 months, in 
particulary it showed a sign of necrosis, ungrowth and eventually death.  For 4 months old 
canes could grow, but their yields and CCS were less than the others. 
 

6. ค าน า 
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ปัจจุบันมีการเพ่ิมพื นที่ปลูกอ้อยมากขึ น เนื่องจากนโยบายของรัฐบาลในการบริหารจัดการพื นที่เกษตร
โดยการปรับเปลี่ยนพื นที่ปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสมมาปลูกอ้อยโรงงานแทน ประกอบกับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาราคา
พืชอ่ืนที่เกษตรกรได้รับไม่สอดคล้องกับต้นทุนการผลิต ท้าให้เกษตรกรบางส่วนหันมาปลูกอ้อยแทนเพราะ
ผลตอบแทนดีกว่า ในปีการผลิต 2556/57 ประเทศไทยมีพื นที่ปลูกอ้อย 10.08 ล้านไร่ แบ่งเป็นพื นที่ปลูกอ้อยส่ง
โรงงาน 9.23 ล้านไร่ และพื นที่ปลูกอ้อยเพ่ือท้าพันธุ์ 0.85 ล้านไร่ (ส้านักงานอ้อยและน ้าตาลทราย,2557) โดยมี
พื นที่เพ่ิมขึ นจากปีการผลิต 2555/56 จ้านวน 0.59 ล้านไร่ หรือร้อยละ 6.23 มีโรงงานน ้าตาลเปิดใหม่เพ่ิมมากขึ น 
ท้าให้เกิดปัญหาการแย่งพื นที่ปลูกอ้อยกับพืชหลักอ่ืนๆ โดยเฉพาะพืชอาหาร เกษตรกรบางรายมีการปรับเปลี่ยน
พื นที่นาข้าวที่ให้ผลผลิตต่้าไปเป็นพื นที่ไร่ ปัญหาที่ตามมาคือการเกิดน ้าท่วมขังในพื นที่ที่เคยเป็นนาข้าวมาก่อน
เพราะมักเป็นพื นที่ลุ่มมีน ้าท่วมขัง ซึ่งการปลูกอ้อยในพื นที่ที่มีน ้าท่วมขังอาจส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและ
ผลผลิตอ้อย จึงศึกษาช่วงอายุของอ้อยที่สามารถทนต่อการท่วมขังของน ้าที่จะมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและ
ผลผลิต เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดการไร่อ้อยและก้าหนดวันปลูกให้เหมาะสมกับสภาพพื นที่    

7. วิธีด าเนินการ 

 7.1 อุปกรณ์ 
- อ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3               
- ปุ๋ยเคมเีกรด 15-15-15 
- สารเคมีที่ใช้วิเคราะห์ค่า CCS             
- รองบ่อซีเมนต์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 ซม. สูง 80 ซม. 
- ดินนาชุดดินเดิมบาง ส้าหรับปลูกอ้อยในรองบ่อซีเมนต์ 
- อุปกรณ์อ่ืนๆ 

 7.2 วิธีการ 

          แบบและวิธีการทดลอง  
      ปี 2556/57 วางแผนการทดลองแบบ 4x3+1Factorial in RCB จ้าวน 3 ซ ้า โดยปลูกอ้อยในสภาพที่

ไม่มีน ้าท่วมขังเป็นกรรมวิธีเปรียบเทียบ ปัจจัย A คือ อายุในการท่วมขังน ้าของอ้อย 4 อายุ ได้แก่ อ้อยอายุ 2 4 6 
และ 8 เดือน  ปัจจัย B คือระยะเวลาในการท่วมขังของน ้า 3 ระยะ  ได้แก่ 10 20 และ 30 วัน      

      ปี 2557/58 วางแผนการทดลองแบบ 3x4+1 Factorial in  RCB จ้าวน 3 ซ ้า ปลูกอ้อยโดยไม่มีน ้า
ท่วมขังเป็นกรรมวิธีเปรียบเทียบ ปัจจัย A คือ อายุในการท่วมขังน ้าของอ้อย 3 อายุ ได้แก่ อ้อยอายุ 2 4 และ 6 
เดือน ปัจจัย B คือระยะเวลาในการท่วมขังของน ้า 4 ระยะ ได้แก่ 10 20 30 และ 40 วัน 

             วิธีปฏิบัติการทดลอง   
 การทดลองปี 2556/57 ปลูกอ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 โดยการช้าข้อ เมื่ออ้อยอายุครบ 1เดือน แล้วจึงย้าย
ปลูกในรองซีเมนต์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 ซม.สูง 80 ซม. โดยปลูกบ่อละ 1 ต้น ในชุดดินเดิมบางซึ่งเป็นดินนา 
ท้าการเก็บตัวอย่างเพ่ือวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในดินก่อนปลูก ใส่ปุ๋ยครั งแรกโดยรองพื นด้วยปุ๋ยเคมีเกรด 15-
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15-15 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่  และใส่ปุ๋ยครั งที่สองเมื่ออ้อยอายุ 2 เดือนครึ่ง โดยโรยรอบต้นด้วยปุ๋ยเคมีเกรด 
15-15-15 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ จากนั นพูนโคนและให้น ้าตามความต้องการของอ้อย เมื่ออ้อยอายุ 2 เดือน จึง
ให้น ้าตามกรรมวิธีที่ก้าหนด บันทึกข้อมูลการเจริญเติบโต ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิต และเก็บเกี่ยวอ้อยเมื่อ
อ้อยอายุ 12 เดือน  

 การทดลองปี 2557/58 เปลี่ยนดินในรองบ่อซีเมนต์ใหม่ แล้วปลูกอ้อยเช่นเดียวกับการทดลองในปีแรก 
วางแผนการทดลองเป็น 3x4+1 Factorial in RCB จ้านวน 3 ซ ้า ปลูกอ้อยโดยไม่มีน ้าท่วมขังเป็นกรรมวิธี
เปรียบเทียบ ปัจจัย A คือ อายุในการท่วมขังน ้าของอ้อย 3 อายุ ได้แก่ อ้อยอายุ 2 4 และ 6 เดือน ปัจจัย B คือ
ระยะเวลาในการท่วมขังของน ้า 4 ระยะ ได้แก่ 10 20 30 และ 40 วัน บันทึกข้อมูลการเจริญเติบโต ผลผลิตและ
องค์ประกอบผลผลิต และเก็บเกี่ยวอ้อยเมื่ออ้อยอายุ 12 เดือน  

  7.3 เวลาและสถานทีท่ าการทดลอง  
 เริ่มปี 2556 – 2558 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี  

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

   ปี 2556/57 ผลการทดลอง พบว่า ในกรรมวิธีที่มีน ้าท่วมขัง อ้อยมีการสร้างรากสีขาว (nodal root) 
บริเวณปุ่มราก (root primordia) บริเวณข้อที่มีน ้าท่วมถึงและรากดังกล่าวจะเพ่ิมจ้านวนมากขึ นตามระยะเวลา
การขังน ้า และพบปฏิสัมพันธ์ระหว่างอายุอ้อยและระยะเวลาในการท่วมขังของน ้า ในสภาวะน ้าท่วมขังจะมีผลต่อ
การเจริญเติบโตของอ้อยในช่วงสัปดาห์แรกอย่างชัดเจน โดยใบอ่อนของอ้อยมีการยืดตัวเพ่ิมขึ น แต่ใบแก่แสดง
อาการเหลืองซีดและตายไปตามระยะเวลาในการท่วมขังของน ้า ท้าให้จ้านวนใบลดลง และหากเกิดในอ้อยที่มีอายุ 
2 สัปดาห์ขึ นไป อ้อยจะมีจ้านวนใบเพ่ิมขึ นได้อีกครั ง เนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนย้ายน ้าตาลส้ารอง
จากล้าต้น และล้าต้นใต้ดินเพ่ือสร้าง nodal root อย่างรวดเร็ว จนท้าให้อ้อยมีการล้าเลียงออกซิเจนไปใช้ในการ
หายใจบริเวณที่น ้าท่วมขังได้อย่างเพียงพอ ท้าให้รากอ้อยสามารถท้างานได้ตามปกติ ส่งผลให้อ้อยสามารถ
เจริญเติบโตและให้ผลผลิตไม่แตกต่างจากอ้อยที่ไม่มีการขังน ้า ซึ่งผลการทดลองได้แสดงไว้ในตารางที่ 1 2 3 และ 
4  สรุปได้ดังนี  

1) น้ าหนักล าต่อกอ พบว่าอายุอ้อยและระยะเวลาขังน ้ามีผลท้าให้น ้าหนักล้าต่อกอแตกต่างกันทาง
สถิติอย่างมีนัยส้าคัญยิ่ง (ตารางที่ 2) คือ เมื่ออ้อยอายุ 2 4 6 และ 8 เดือน มีการขังน ้านาน 10 และ 20 วัน   ไม่มี
ผลต่อน ้าหนักล้าต่อกอของอ้อย แต่ถ้ามีการขังน ้านาน 30 วัน จะท้าให้น ้าหนักล้าต่อกอแตกต่างกันทางสถิติอย่างมี
นัยส้าคัญยิ่ง ซึ่งสามารถจัดเป็นกลุ่มได้ 3 กลุ่ม คือกลุ่มที่ 1 ทนการท่วมขังน ้า (ให้น ้าหนักล้าต่อกอสูงที่สุด)  ได้แก่ 
อ้อยอายุ 6 และ 8 เดือน ให้น ้าหนักล้าต่อกอ เท่ากับ 13.13 กิโลกรัม กลุ่มที่ 2 ทนการท่วมขังน ้าปานกลาง ได้แก่ 
อ้อยอายุ 4 เดือน ให้น ้าหนักล้าต่อกอ เท่ากับ 7.07 กิโลกรัม และกลุ่มที่ 3 ไม่ทนการท่วมขังน ้า(ให้น ้าหนักล้าต่อกอ
น้อยที่สุด)  ได้แก่ อ้อยอายุ 2 เดือน ให้น ้าหนักล้าต่อกอ เท่ากับ 0.53 กิโลกรัม และเมื่อเทียบกับวิธีที่ไม่มีน ้าท่วมขัง 
พบว่าค่าเฉลี่ยผลผลิตน ้าหนักล้ากอของอ้อยที่ไม่ได้ขังน ้าสูงกว่าทุกกรรมวิธีที่ท้าการทดลอง คือ 14.23 กิโลกรัม 
(ตารางท่ี 2) 
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2) จ านวนล าต่อกอ พบว่าระยะเวลาขังน ้ามีผลท้าให้จ้านวนล้าต่อกอแตกต่างกันทางสถิติอย่างมี
นัยส้าคัญ โดยการขังน ้าที่อ้อยอายุ 2 4 6 และ 8 เดือน นาน 10 และ 20 วัน ไม่ท้าให้จ้านวนล้าต่อกอแตกต่างกัน
ทางสถิติ (ตารางที่ 2) แต่เมื่อขังน ้านาน 30 วัน ส่งผลให้จ้านวนล้าต่อกอมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทาง
สถิติ โดยอ้อยอายุ 2 เดือน มีจ้านวนล้าต่อกอน้อยที่สุด รองลงมาคือ อ้อยอายุ 6 เดือน ซึ่งมีจ้านวนล้าต่อกอเท่ากับ 
1.67 และ 5.67 ล้าต่อกอตามล้าดับ เมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีทีไ่ม่ขังน ้า พบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ  

3) น้ าหนักเฉลี่ยต่อล า ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยน ้าหนักต่อล้า พบว่าอายุอ้อยและระยะเวลา  ขังน ้า
มีความแตกต่างกันทางสถิติ  การขังน ้าที่อ้อยอายุ 2 4 6 และ 8 เดือน นาน 10 วัน ไม่มีผลกับน ้าหนักเฉลี่ยต่อล้า 
แต่เมื่อขังน ้านาน 20 และ 30 วัน มีผลท้าให้น ้าหนักเฉลี่ยต่อล้าแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ     ทางสถิติ  โดยการ
ขังน ้านาน 20 วัน เมื่ออ้อยอายุ 2 เดือน ให้น ้าหนักเฉลี่ยต่อล้าน้อยที่สุด (1.02 กิโลกรัม) แต่ไม่แตกต่างกับการขัง
น ้าเมื่ออ้อยอายุ 4 และ 6 เดือน และการขังน ้าเมื่ออ้อยอายุ 8 เดือน ให้น ้าหนักเฉลี่ยต่อล้ามากที่สุด (1.47 
กิโลกรัม) แต่ไม่แตกต่างกับการขังน ้าเมื่ออ้อยอายุ 4 และ 6 เดือน (ตารางที่ 2) ส่วนการขังน ้านาน 30 วัน พบว่า 
การขังน ้านาน 30 วัน เมื่ออ้อยอายุ 2 เดือนให้น ้าหนักต่อล้าน้อยที่สุด (0.11กิโลกรัม) ส่วนการขังน ้านาน 30 วัน 
เมื่ออ้อยอายุ 8 เดือนให้น ้าหนักต่อล้าสูงที่สุด (1.39 กิโลกรัม) แต่ไม่แตกต่างจากการขังน ้าเมื่ออ้อยอายุ 4 และ 6 
เดือน ซึ่งเมื่อเทียบกับวิธีการไม่ขังน ้าพบว่า ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ  โดยการไม่ขังน ้าอ้อยมีค่าเฉลี่ยน ้าหนัก
ต่อล้าเท่ากับ 1.42 กิโลกรัม 

4) ความสูง พบว่าอายุอ้อยและระยะเวลาการขังน ้ามีผลต่อความสูงของอ้อยอย่างมีนัยส้าคัญยิ่งทาง
สถิติ (ตารางที่ 2) โดยให้ผลการทดลองไปในทิศทางเดียวกับน ้าหนักล้าต่อกอ คือ เมื่ออ้อยอายุ 2 4 6 และ 8 เดือน 
มีการขังน ้านาน 10 และ 20 วัน ไม่มีผลต่อความสูงของอ้อย แต่ถ้ามีการขังน ้านาน 30 วัน จะท้าให้ความสูงมีความ
แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส้าคัญยิ่ง โดยการขังน ้าเมื่ออ้อยอายุ 2 เดือน มีความสูงน้อยที่สุด     (23.47 
เซนติเมตร) ส่วนการขังน ้าเมื่ออ้อยอายุ 4 6 และ 8 เดือน ความสูงไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดยมีความสูงเท่ากับ 
170.68 167.21 และ 179.88 เซนติเมตร ตามล้าดับ และเมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีที่ไม่ขังน ้า พบว่ามีความ
แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส้าคัญ (ตารางที่ 3) 

5) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล า พบว่าอายุการท่วมขังน ้ามีผลท้าให้ขนาดล้าแตกต่างกันทางสถิติอย่าง
มีนัยส้าคัญยิ่ง การขังน ้าที่อ้อยอายุ 2 4 6 และ 8 เดือน นาน 10 และ 20 วัน ไม่ท้าให้ขนาดแตกต่างกันทางสถิติ 
(ตารางที่ 3) แต่เมื่อขังน ้านาน 30 วัน ส่งผลให้ขนาดมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ โดยอ้อยอายุ 2 
เดือน มีขนาดล้าเล็กที่สุด (0.89  เซนติเมตร) รองลงมาคือ อ้อยอายุ 8 6 และ 4 เดือน ซึ่งมีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางล้า เท่ากับ 3.29 3.13 และ 2.92 เซนติเมตร ตามล้าดับ แต่ไม่แตกต่างกันทางสถิติ และเมื่อเปรียบเทียบ
กับกรรมวิธีที่ไม่ขังน ้า พบว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส้าคัญ  

6) จ านวนปล้องต่อล า พบว่าอายุอ้อยและระยะเวลาขังน ้ามีผลต่อจ้านวนปล้องต่อล้าอย่างมนีัยส้าคัญ
ยิ่ง ซึ่งให้ผลการทดลองไปในทิศทางเดียวกับน ้าหนักล้าต่อกอความสูง  และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล้าโดยพบว่า
อ้อยอายุ 2 เดือน เมื่อขังน ้านาน 30 วัน จะมีผลท้าให้จ้านวนปล้องต่อล้าน้อยที่สุด(4.47 ปล้องต่อล้า) ส่วนอ้อยอายุ 
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4 6 และอายุ 8 เดือน จ้านวนปล้องต่อล้าไม่แตกต่างกันทางสถิติ (27.28 24.85 และ 27.98 ปล้องต่อล้า) และเมื่อ
เปรียบเทียบกับกรรมวิธีที่ไม่ขังน ้า พบว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส้าคัญ  

7) ค่าความหวาน (CCS) ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย CCS พบว่าอายุอ้อยและระยะเวลาขังน ้ามี
ความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส้าคัญยิ่ง การขังน ้าที่อ้อยอายุ 2 4 6 และ 8 เดือน นาน 10 วัน ไม่มีผลกับ
ความหวานของอ้อย แต่เมื่อขังน ้านาน 20 และ 30 วัน มีผลท้าให้ความหวานแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญยิ่ง     
ทางสถิติ  โดยการขังน ้านาน 20 วัน เมื่ออ้อยอายุ 2 เดือน มีความหวานมากที่สุด (16.68 CCS) แต่ไม่แตกต่างกับ
การขังน ้าเมื่ออ้อยอายุ 4 และ 6 เดือน ซึ่งให้ความหวานเท่ากับ 15.18 CCS และ 15.27 CCS ตามล้าดับ และการ
ขังน ้าเมื่ออ้อยอายุ 8 เดือน มีความหวานน้อยที่สุด (12.34 CCS) แต่ไม่แตกต่างกับการขังน ้าเมื่ออ้อยอายุ 4 และ 6 
เดือน (ตารางที่ 4) ส่วนการขังน ้านาน 30 วัน พบว่า มีผลกระทบต่ออ้อยอายุ 2 เดือนมากที่สุดท้าให้ความหวาน
ของอ้อยต่้าสุด (2.89 CCS) ส่วนการขังน ้านาน 30 วัน เมื่ออ้อยอายุ 4 เดือนให้ความหวานสูงที่สุด (15.85 CCS) 
แต่ไม่แตกต่างจากการขังน ้าเมื่ออ้อยอายุ 6 และ 8  เดือน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการ   ไม่ขังน ้าพบว่ามีความ
แตกต่างกันทางสถิตอิย่างมีนัยส้าคัญ  โดยการไม่ขังน ้าอ้อยมีค่าเฉลี่ยความหวานเท่ากับ 17.04 CCS  

 ปี 2557/58 ท้าการทดลองเพ่ือดูผลอีกครั งหนึ่ง โดยก้าหนดอายุอ้อยเป็น 2 4 และ 6 เดือน และเพ่ิม
ระยะเวลาในการท่วมขังน ้าเป็น 10 20 30 และ 40 วัน ผลการทดลองพบว่าสอดคล้องกัน ดังนี  

1) น้ าหนักล าต่อกอ ผลการทดลองพบว่าอายุอ้อยและระยะเวลาขังน ้ามีผลท้าให้น ้าหนักล้าต่อกอ
แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส้าคัญยิ่ง โดยอ้อยอายุ 2 เดือน มีน ้าหนักล้าต่อกอน้อยที่สุด (9.7 กิโลกรัม) 
รองลงมาคืออ้อยอายุ 4 เดือน (21.5 กิโลกรัม) และอ้อยอายุ 6 เดือน ให้น ้าหนักล้าต่อกอมากที่สุด(22.5 กิโลกรัม) 
แต่ไม่แตกต่างกับอ้อยอายุ 4 เดือน ส่วนระยะเวลาขังน ้าพบว่า การขังน ้านาน 10 และ 20 วัน น ้าหนักล้าต่อกอไม่
แตกต่างกันทางสถิติ แต่แตกต่างกันกับการขังน ้านาน 30 และ 40 วัน อย่างมีนัยส้าคัญยิ่ง โดยการขังน ้านาน 40 
วัน ให้น ้าหนักล้าต่อกอน้อยที่สุด (13.7 กิโลกรัม) รองลงมาคือการขังน ้านาน 30 วัน (16.7 กิโลกรัม) นอกจากนี ยัง
พบว่าอ้อยอายุ 2 เดือน เมื่อขังน ้านาน 40 วัน ไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตได้ ส่วนอ้อยอายุ 6 เดือน เมื่อ
ขังน ้านาน 20 วัน ให้น ้าหนักล้าต่อกอมากที่สุด (25.1 กิโลกรัม) และเมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีที่ไม่ขังน ้า พบว่ามี
ความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส้าคัญยิ่ง (ตารางท่ี 6)  

2) จ านวนล าต่อกอ พบว่าอายุอ้อยและระยะเวลาขังน ้ามีปฏิสัมพันธ์กันและมีผลท้าให้จ้านวนล้าต่อ
กอแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส้าคัญยิ่ง โดยอ้อยอายุ 6 เดือนขังน ้านาน 30 วัน มีจ้านวนจ้านวนล้าต่อกอสูง
ที่สุด (16 ล้าต่อกอ) ส่วนการขังน ้านาน 30 วัน เมื่ออ้อยอายุ 2 เดือน มีจ้านวนล้าต่อกอน้อยที่สุด (15 ล้าต่อกอ) 
และพบว่าการปล่อยให้น ้าขังนาน 40 วัน เมื่ออ้อยอายุ 2 เดือน ส่งผลท้าให้อ้อยไม่สามารถเจริญเติบโตได้และตาย
ในที่สุด เมื่อเทียบกับวิธีการไม่ขังน ้าพบว่ามีไม่ความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส้าคัญ (ตารางที่ 7)   

3) ความสูง พบว่าอายุอ้อยและระยะเวลาขังน ้ามีปฏิสัมพันธ์กันและมีผลท้าให้ความสูงแตกต่างกันทาง
สถิติอย่างมีนัยส้าคัญยิ่ง โดยอ้อยอายุ 4 เดือนขังน ้านาน 20 วัน มีความสูงที่สุด (277 เซนติเมตร)  รองลงมาคือ 
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การขังน ้านาน 30 วัน เมื่ออ้อยอายุ 6 เดือน (269 เซนติเมตร)   ส่วนการขังน ้านาน 30 วัน เมื่ออ้อยอายุ 2 เดือน 
มีความสูงน้อยท่ีสุด คือ 130 เซนติเมตร (ตารางที่ 8)  

4) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล า พบว่าอายุอ้อยและระยะเวลาขังน ้ามีปฏิสัมพันธ์กันและไม่มีผลท้าให้
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล้าแตกต่างกันทางสถิติกับอ้อยที่ไม่ขังน ้า ซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล้าเฉลี่ย 2.9 
เซนติเมตร (ตารางท่ี 9)  ซึ่งการทดลองให้ผลไปในทิศทางเดียวกับความสูง 

5) จ านวนปล้องต่อล า พบว่าอายุอ้อยและระยะเวลามีผลท้าให้จ้านวนปล้องต่อล้าแตกต่างกันทาง
สถิติอย่างมีนัยส้าคัญยิ่ง (ตารางที่ 10) และสอดคล้องกับน ้าหนักล้าต่อกอ โดยอ้อยอายุ 2 เดือน มีจ้านวนปล้องต่อ
ล้าน้อยที่สุด (17.9 ปล้องต่อล้า) รองลงมาคืออ้อยอายุ 4 เดือน (31.9 ปล้องต่อล้า) และอ้อยอายุ 6 เดือน ให้
น ้าหนักล้าต่อกอมากที่สุด (31.1 ปล้องต่อล้า) แต่ไม่แตกต่างกับอ้อยอายุ 4 เดือน ส่วนระยะเวลาขังน ้าพบว่า การ
ขังน ้านาน 10 และ 20 วัน ไม่ท้าให้จ้านวนปล้องต่อล้าแตกต่างกันทางสถิติ แต่แตกต่างกันกับการขังน ้านาน 30 
และ 40 วัน อย่างมีนัยส้าคัญยิ่ง โดยการขังน ้านาน 40 วัน ให้จ้านวนปล้องต่อล้าน้อยที่สุด (20 ปล้องต่อล้า) 
รองลงมาคือการขังน ้านาน 30 วัน (26.2 ปล้องต่อล้า) ส่วนการขังน ้านา 10 วัน ให้น ้าหนักจ้านวนปล้องต่อมาก
ที่สุด (30.5 ปล้องต่อล้า) เมื่อเปรียบเทียบกับอ้อยไม่ขังน ้าพบว่าไม่แตกต่างกัน (28.4 ปล้องต่อกอ)  

6) ค่าความหวานอ้อย (CCS) พบว่าอายุอ้อยและระยะเวลาขังน ้ามีปฏิสัมพันธ์กันและมีผลท้าให้
ความหวานอ้อยแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส้าคัญ โดยอ้อยอายุ 6 เดือน ขังน ้านาน 20 วัน ให้ความหวานสูง
ที่สุด คือ 15.4 CCS ส่วนอ้อยอายุ  2 เดือน ขังน ้ านาน 30 วัน ให้ความหวานต่้าที่สุด คือ 10.5 CCS เมื่อ
เปรียบเทียบวิธีที่ไม่มีน ้าท่วมขังกับกรรมวิธีอ่ืนๆ พบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยกรรมวิธีทีไ่มม่ีน ้าขัง CCS 
เท่ากับ 15.3    

 

สรุปผลการทดลอง 
1. อายุอ้อยและระยะเวลาในการท่วมขังของน ้ามีปฏิสัมพันธ์กันทั งในด้านการเจริญเติบโต ผลผลิตและ

องค์ประกอบผลผลิต 
2. อ้อยอายุ 2 4 6 และ 8 เดือน เมื่อมีการท่วมขังของน ้านาน 10 และ 20 ไม่มีผลต่อการเจริญเติบโต 

ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิต แต่มีผลต่อความหวานเมื่ออ้อยขังน ้านาน 20 วัน   
3. เมื่อปล่อยให้น ้าท่วมขังนานกว่า 30 วันขึ นไป จะมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของ

อ้อยอายุ 2 เดือน มากที่สุด  จะท้าให้อ้อยเน่าตาย ไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตได้  
4. อ้อยอายุ 4 เดือน หากปล่อยให้น ้าท่วมขังนานมากกว่า 30 วัน อ้อยสามารถเจริญเติบโตได้แต่จะให้

ผลผลิตและความหวานลดน้อยลงกว่าในระยะอ่ืน 
5. อ้อยอายุ 8 เดือน ไม่มีผลกระทบจากสภาวะน ้าท่วมขังในเรื่องผลผลิตและการเจริญเติบโต แต่จะ

ท้าให้ความหวานอ้อยลดลง 
 

9. เอกสารอ้างอิง 
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http://www.thaithesis.org/detail.php?id=33172


Table 1 The average yields and component of yields of sugarcane at difference aged in  
              flooding period at the Suphanburi Agricultural Research and Development Center   
              in 2556/57 . 

Age 
(Month) 

Period of 
Flooding 
(days) 

Height 
(cm.) 

Diameter 
of stalk 
(cm.) 

No.Stalk 

/plant 
Yeild/Plant 

(kg.) 
No.Internode 

/Plant 
CCS 

2  10 170.14 2.97 10.7 11.73 26.43 17.10 
 20 163.79 2.71 9.7 10.23 24.84 16.68 
 30 23.47 0.89 1.7 0.53 4.47 4.56 
4  10 166,75 2.83 8.7 10.07 26.84 16.90 
 20 163,50 2.84 8.3 8.90 26.84 15.18 
 30 170.68 2.92 5.7 7.07 27.28 15.85 
6  10 158.70 2.99 8.7 10.27 28.16 13.96 
 20 162.79 2.97 8.3 10.40 27.50 15.27 
 30 167.21 3.13 9.0 11.07 24.85 12.71 
8  10 182.14 3,26 8.0 11.07 28.84 14.25 
 20 179.88 3,31 8.0 10.20 28.20 11.73 
 30 181.51 3.29 7.0 13.13 27.98 13.83 

Control - 174.12 3.21 10.0 14.23 29.63 17.04 
 

 

Table 2 Analysis of variance showed yeilds, component of yeilds and CCS of sugarcane aged 2 
, 4, 6 and 8 months  in flooding period at Suphanburi agricultural research and 
development center in year 2556/57  

Age 
(months) 

Yield/plant (kg.)1/ No. Stalks/plant1/ Average yeild/stalk(kg.) 1/ 

Flooding Period (day) Flooding Period (day) Flooding Period (day) 

10 20 30 A-Mean 10 20 30 A-Mean 10 20 30 A-Mean 

2  11.73 9.90 0.53 c 7.39 10.67 9.67 1.67 c 7.36 1.16 1.02 b 0.11 b 0.76 

4  10.07 8.90 7.07 b 8.68 8.67 8.33 5.67 b 7.57 1.08 1.07 ab 1.23 a 1.13 

6  10.27 10.40 11.07 a 10.58 8.67 8.33 9.00 a 8.67 1.18 1.25 ab 1.25 a 1.23 

8  11.07 10.20 13.13 a 11.47 8.00 8.00 7.00 a 7.67 1.48 1.47 a 1.39 a 1.44 

B-Mean 10.78 9.85 7.95 9.53 9.00 8.33 6.58 a 7.97 1.22 1.20 0.99 1.14 

CV(%) 18.6    23.9    20.2    
A **    ns    **    
B **    *    *    

AxB **    **    **    
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CkxTr **    ns    ns    
Control 14.23    10.00    1.42    

Mean followed by the same letters within a column are not significantly different at 5% level of probability using DMRT  
* = significantly different at 5% level of probability :   ** = significantly different at 1% level of probability ;     ns = not significantly different 
 
 

Table 3 Analysis of variance showed height, diameter of stalk of sugarcane aged 2 , 4, 6 and 
             8 months  in flooding period at Suphanburi agricultural research and development  
             center in year 2556/57 . 

Age 
(months) 

Height (cm.) Diameter(cm.) No. Internodes (per stalk) 

Period of Flooding (day) Period of Flooding (day) Period of Flooding (day) 

10 20 30 A-Mean 10 20 30 A-Mean 10 20 30 A-Mean 

2  170.14 163.79 23.47 b 120.79 2.95 2.71 0.89 b 2.18 26.43 24.84 4.47 b 18.58 

4  166.75 163.50 170.68 a 166.97 2.76 2.84 2.92 a 2.84 26.84 27.79 27.28 a 27.30 

6  158.70 162.79 167.21 a 162.90 2.92 2.97 3.13 a 3.01 28.16 27.50 24.85 a 26.83 

8  182.14 179.88 181.51 a 181.53 3.26 3.31 3.29 a 3.28 28.84 28.20 27.98 a 28.34 

B-Mean 169.43 167.49 136.94 157.96 2.99 2.96 2.55 a 2.83 27.57 27.07 21.12 25.25 
CV(%) 13.3    7.4    15.4    

A **    **    **    
B **    ns    **    

AxB **    **    **    
Ck xTr *    *    *    
Control 174.12    3.21    29.63    

Mean followed by the same letters within a column are not significantly different at 5% level of probability using DMRT  
* = significantly different at 5% level of probability :   ** = significantly different at 1% level of probability ;     ns = not significantly different 
 

 
Table 4  Analysis of variance showed CCS of sugarcane aged 2 , 4, 6 and 8 months  in  
             flooding period at Suphanburi agricultural research and development center  
             in year 2556/57 . 

Age 
(months) 

ค่าความหวาน CCS 

ระยะเวลาขังน้ า(วนั) 

10 20 30 A-Mean 
2  17.10 16.68 a 2.89 b 12.23 
4  16.90 15.18 ab 15.85 a 15.97 
6  13.96 15.27 ab 12.71 a 13.98 
8  14.25 12.34 b 13.83 a 13.47 

B-Mean 15.55 14.87 11.32 13.91 



11 

 

CV(%) 14.2    
A **    
B **    

AxB **    
Ck xTr *    
Control 17.04    

Mean followed by the same letters within a column are not significantly different at 5% level of probability using DMRT  
* = significantly different at 5% level of probability :   ** = significantly different at 1% level of probability ;     ns = not significantly different 
 
 

Table 5  Analysis of variance showed yeilds, component of yeilds and CCS of sugarcane  
             aged 2 , 4, 6 and 8 months  in flooding period at Suphanburi agricultural research      
             and development center in year 2557/58 . 

Age 
(month) 

Flooding 
Period   
(days) 

Height 
(cm.) 

Diameter 
of stalk 
(cm.) 

No.Stalk 

/plant 
Yeild/Plant 

(kg.) 

No.Internode 
/Plant CCS 

2  10 215 2.8 10.7 15.7 27 14.36 
 20 220 2.7 11.7 13.5 26 14.06 
 30 130 2.7 8.7 9.5 18 10.48 
 40 0 0 0 0 0 0 
4  10 255 2.9 12.0 22.7 30 13.54 
 20 277 3.1 12.3 23.7 32 14.54 
 30 241 2.9 12.7 18.8 29 12.14 
 40 247 2.8 12.7 20.9 29 12.66 
6  10 251 2.8 15.0 22.5 33 15.11 
 20 268 2.8 14.0 25.1 29 15.44 
 30 269 2.9 16.0 21.9 31 15.28 
 40 247 2.8 13.0 20.3 30 14.59 

Control - 210 2.9 12.3 17.8 28 15.36 
Mean followed by the same letters within a column are not significantly different at 5% level of probability using DMRT  
* = significantly different at 5% level of probability :   ** = significantly different at 1% level of probability ;     ns = not significantly different 
 

 
Table 6  Analysis of variance showed yeilds per plant of sugarcane aged 2, 4, 6 and 8 months in 

flooding period at Suphanburi agricultural research and development center in year 
2557/58 

Age 
 (Months) 

Yeild/Plant (kg.) 
Flooding Period (days) (B) 
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(A) 10  20  30  40  Mean 
2  15.7 13.5 9.5 0  9.7b 
4  22.7 23.7 18.8 20.9 21.5a 
6  22.5 25.1 21.9 20.3 22.5a 

Mean  20.3a  20.7a  16.7b  13.7c  
CV (%) 18.6     

       F-test A **     
       F-test B **     
       F-test AxB **     
       CkxTr **     
       Control 17.8     

Mean followed by the same letters within a column are not significantly different at 5% level of probability using DMRT  
* = significantly different at 5% level of probability :   ** = significantly different at 1% level of probability ;     ns = not significantly different 
 
 

 

Table 7  Analysis of variance showed no.of stalks per plant sugarcane aged 2 , 4, 6 and 8  
     months  in flooding period at Suphanburi agricultural research and development  
             center in year 2557/58 

Age 
 (Months) 

(A) 

Yeild/Plant (kg.) 
Flooding Period (days) (B) 

10  20  30  40  Mean 
2  10.7 11.7 8.7 0  7.8c 
4  12.0 12.3 12.7 13.7 12.7b 
6  15.0 14.0 16.0 13.0 14.5a 

Mean   12.5a   12.7a   12.5a    8.9b  
CV (%) 25.7     

      F-test A **     
      F-test B **     
      F-test AxB *     
      CkxTr ns     
     Control 12.3     

 

Mean followed by the same letters within a column are not significantly different at 5% level of probability using DMRT  
* = significantly different at 5% level of probability :   ** = significantly different at 1% level of probability ;     ns = not significantly different 

 
 
Table 8  Analysis of variance showed average no.of internodes per stalk of sugarcane aged 2, 
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    4, 6 and 8 months in flooding period at Suphanburi agricultural research and  
            development center in year 2557/58 

Age 
 (Months) 

(A) 

Yeild/Plant (kg.) 
Flooding Period (days) (B) 

10  20  30  40  Mean 
2  27.5 26.2 18.1 0 17.9b 
4  30.7 32.2 29.2 29.4 31.9a 
6  33.4 29.2 31.2 30.7 31.1a 

Mean   30.5a  29.2a   26.2b  20.0c  
CV (%) 18.2     

   F-test A **     
   F-test B **     
   F-test AxB **     
    CkxTr ns     
    Control 28.4     

Mean followed by the same letters within a column are not significantly different at 5% level of probability using DMRT  
* = significantly different at 5% level of probability :   ** = significantly different at 1% level of probability ;     ns = not significantly different 
 
 
 
 
 
 

Table 9   Analysis of variance showed average of height of sugarcane aged 2 , 4, 6 and 8  
             months  in flooding period at Suphanburi agricultural research and development 
             center in year 2557/58 

Age 
 (Months) 

(A) 

Height (cm.) 
Flooding Period (days) (B) 

10  20  30  40  Mean 
2  215 217 130 0 143b 
4  266 277 241 247 258a 
6  251 268 269 247 258a 

Mean  244a   254a  213b  167c  
CV (%) 17.5     

      F-test A **     
      F-test B **     
      F-test AxB **     
      CkxTr Ns     
     Control 210     
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Mean followed by the same letters within a column are not significantly different at 5% level of probability using DMRT  
* = significantly different at 5% level of probability :   ** = significantly different at 1% level of probability ;     ns = not significantly different 

 
 
Table 10    Analysis of variance showed average of diameter of stalk of sugarcane aged 2 ,  
                4, 6 and 8 months  in flooding period at Suphanburi agricultural research and  
                development center in year 2557/58 
 

Age 
 (Months) 

(A) 

Diameter (cm.) 
Flooding Period (days) (B) 

10  20  30  40  Mean 
2  2.8 2.7 1.8 0 1.9b 
4  2.9 3.1 2.9 2.8 2.9a 
6  2.8 2.8 2.9 2.8 2.8a 

Mean  2.8a  2.8a  2.5b  1.9c  
CV (%) 18.4     

      F-test A **     
      F-test B **     
      F-test AxB **     
      CkxTr Ns     
      Control 2.9     

Mean followed by the same letters within a column are not significantly different at 5% level of probability using DMRT  
* = significantly different at 5% level of probability :   ** = significantly different at 1% level of probability ;     ns = not significantly different 
 
 
 
 

Table 11  Analysis of variance showed average of CCS of sugarcane aged 2 , 4, 6 and 8  
              months  in flooding period at Suphanburi agricultural research and development  
              center in year 2557/58 

Age 
 (Months) 

(A) 

CCS 
Flooding Period (days) (B) 

10  20  30  40  Mean 
2  14.4 14.1 10.5 0  7.1c 
4  13.5 14.5 12.1 12.7 13.2b 
6  15.1 15.4 15.3 14.6 15.1a 

Mean  14.3a  14.7a  12.6b  6.8c  
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CV (%) 25.2     
      F-test A **     
      F-test B *     
      F-test AxB *     
      CkxTr ns     
     Control 15.3     

Mean followed by the same letters within a column are not significantly different at 5% level of probability using DMRT  
* = significantly different at 5% level of probability :   ** = significantly different at 1% level of probability ;     ns = not significantly different 

 
 
Table 12  Shows the properties of the Dermbang soil series used to grow sugarcane trial in  
               cement-pipes at Suphanburi agricultural research and development center in year  
               2556/57 and 2557/58 

 

Dermbang 
Soil series 

       pH                 EC             Organic         Available             Exch. 
  (Soil:H2O)           1:1              Matter            P2O5                   K2O 
       1:1    (dS/m)   (%) (ppm)     (   (ppm) 

year 2556 
 
 

year 2557 

8.0 
 

 
        8.3 

 

    0.33 
    
 
    0.21 
    
 

  1.73 
medium 
 
 1.69 
medium 

64 
high 
 
61   
high 

   96 
   high 
 
  113 
   high 

      
      

 


