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บทคัดย่อ 

ความสามารถในการไวต้อหรือการใหผ้ลผลิตของออ้ยตอในภาคตะวนัออกเฉียงเหนอืของประเทศไทยเหนือมกัไม่เป็นไป
ตามศักยภาพของพนัธุ ์ สาเหตุอาจเนื่องมาจากความแห้งแลง้และพนัธุท์ี่ใชไ้ม่เหมาะสมกับพืน้ที่ปลกู ดังนัน้การศึกษานีจ้ึงมี
วตัถุประสงคเ์พื่อประเมินผลผลิตและลกัษณะทางการเกษตรของพันธุอ์อ้ยดีเด่น 16 พนัธุใ์นออ้ยตอภายใตส้ภาพอาศยัน า้ฝน
และหาความสมัพนัธร์ะหว่างการให้ผลผลิตและลกัษณะทางการเกษตรภายใตส้ภาพแวดลอ้มที่แตกต่างกัน วางแผนการทดลอง
แบบ Randomized Complete Block Design (RCBD) จ านวน 4 ซ า้ ทดสอบพนัธุอ์อ้ยจ านวน 16 พนัธุ ์ปลกูทดสอบพนัธุใ์น  
2 พืน้ที่คือ อ. หนองแสง จ. อุดรธานี (ดินร่วนปนทราย) และ อ. กุฉินารายณ ์จ. กาฬสินธุ ์(ดินทราย) ที่อายุ 12 เดือนหลงัแต่งตอ 
ตรวจวดัขอ้มูลผลผลิตออ้ย ค่า ซี.ซี.เอส. จ านวนล าต่อไร่ ขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลางล า และความยาวล า พบว่า ทุกลกัษณะ 
ที่ตรวจวดัมีความแตกต่างระหว่างสายพนัธุอ์ย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ และพบอิทธิพลของสภาพแวดลอ้มอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติในลกัษณะจ านวนล า ขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลางล า และผลผลิตออ้ย รวมทัง้มีปฏิสัมพนัธร์ะหว่างพนัธุแ์ละสภาพแวดลอ้ม
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ออ้ยพนัธุ ์ KK3 เป็นพนัธุท์ี่ให้ผลผลิตสงูในออ้ยตอทั้งในพืน้ที่สภาพดินร่วนปนทรายและสภาพ 
ดินทราย ส่วนพนัธุอ์อ้ยที่มีผลผลิตดีเฉพาะในดินทรายไดแ้ก่ พนัธุ ์CSB06-4-162 และ MPT02-458 ในขณะที่พนัธุ ์KK06-501, 
91-2-527, MPT03-166, RT2004-085 และ LK92-11 มีผลผลิตของออ้ยตอดีในดินร่วนปนทราย นอกจากนี ้ ลกัษณะทาง
การเกษตร เช่น จ านวนล าต่อไร่ ความยาวล า มีความสมัพนัธเ์ชิงบวกกับผลผลิตออ้ย ดังนัน้ลักษณะเหล่านีม้ีส่วนส่งเสริมให้
ออ้ยตอมีผลผลิตในสภาพอาศยัน า้ฝนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือได ้
ค าส าคัญ: องคป์ระกอบผลผลิต จ านวนล า ขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลางล า ค่า ซี.ซี.เอส. การคดัเลือกพนัธุ์ 
 

Abstract 
The ratooning ability or cane yield of ratoon crops in the Northeast of Thailand is relatively low compared to 

the potential for the variety. This may be due to the prevailing drought conditions or due to the unsuitability of the 
varieties of sugarcane under plant. The objectives of this study were to evaluate the yield and agronomic traits of 16 
advanced sugarcane clones that were ratoon-cropped during a drought period (and whose only source of water 
was rainfall) and to investigate the relationship between the yield and agronomic traits under different conditions. 
The field experiments were conducted in Nong Saeng district, Udon Thani province (sandy loam soil) and 
Kuchinarai district, Kalasin province (sandy soil). A randomized complete block design with 4 replications and 16 
advanced sugarcane clones were used. The crops were harvested at 12 months and evaluated for yield, C.C.S., 
and various agronomic traits (millable cane, stalk diameter and stalk length). The sugarcane varieties showed 
significantly different traits, and environment was also significantly connected with variations in millable cane, stalk 
diameter, stalk length and cane yield. Furthermore, the interaction of genotype and location had significant 
influence on cane yield, C.C.S., millable cane, stalk diameter and stalk length. The sugarcane genotype KK3 
showed high cane yield when grown in both sandy loam soil (Udon Thani) and sandy soil (Kalasin). Whereas the 
CSB06-4-162 and MPT02-458 types showed high yield when grown in sandy soil, the KK06-501, 91-2-527, MPT03-
166, RT2004-085 and LK92-11 types showed high yield when grown in sandy loam soil. In addition, the agronomic 
traits, such as millable cane and stalk length, were positively correlated with ratoon crop yield. Therefore, based on 
the results, it can be concluded that the factors discussed above contribute to the ratooning ability or cane yield of 
ratoon for rain-fed sugar cane grown under drought conditions in the Northeast region of Thailand.  
Keywords: yield component, stalk length, stalk diameter, C.C.S., varietal selection 



King Mongkut’s Agr. J. 2020 : 38 (1) : 42 - 51  43 

ค าน า 
ออ้ยเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความส าคัญในอุตสาหกรรมน า้ตาลและอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่าง ๆ ของโลก อีกทัง้ยังเป็น

พืชที่สรา้งอาชีพและรายไดใ้หกั้บประเทศไทยหลายแสนลา้นบาท ปัจจุบนัประเทศไทยมีการขยายโรงงานน า้ตาลเพิ่มมากขึน้  
รวมทัง้เกษตรกรเร่ิมเปล่ียนพืน้ที่ปลกูพืชไปสู่การปลูกออ้ยโรงงาน มนัส าปะหลัง ปาลม์น า้มนั และขา้วโพดเลีย้งสัตวม์ากขึน้  
ในปีการเพาะปลกู 2560/61 ประเทศไทยมีพืน้ที่ปลกูออ้ยทั้งหมด 10.9 ลา้นไร่ มีผลผลิตออ้ย 134 ลา้นตนั โดยพืน้ที่ผลิตออ้ย
ส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือคิดเป็นรอ้ยละ 43.23 ของพืน้ที่ปลกูออ้ยรวมทัง้ประเทศ (ส านกังานคณะกรรมการออ้ย
และน า้ตาลทราย, 2560) แมว้่าการผลิตออ้ยในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือจะเพิ่มขึน้ แต่ในขณะเดียวกันก็พบว่ามีผลผลิตออ้ย
และความสามารถในการไวต้อต ่าเมื่อเทียบกับศักยภาพของพนัธุอ์้อยที่ใชป้ลูก 

การปลกูออ้ยของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือประสบปัญหาผลกระทบจากความแหง้แลง้ เนื่องจากพืน้ที่ปลูกบริเวณนี ้
รอ้ยละ 98.5 อาศยัน า้ฝนเป็นหลกั (สดุชล วุน้ประเสริฐ และธีรยุทธ เกิดไทย, 2558) การกระจายตัวของฝนในพืน้ที่ไม่สม ่าเสมอ 
และมีความแปรปรวนสงู (Limpinuntana, 2001) รวมทั้งสภาพดินที่เป็นดินทรายจดั มคีวามอุดมสมบูรณข์องดินต ่า และ
สญูเสียความชืน้ไดง้่าย (Venkataramana et al., 1986) เกษตรกรส่วนใหญ่ปลกูออ้ยปลายฤดูฝน เร่ิมตัง้แต่เดือนตุลาคมถึง
พฤศจิกายนหรือก่อนความชืน้ดินจะหมดจึงท าใหอ้อ้ยมีโอกาสเส่ียงสงูต่อการขาดน า้ ซึ่งอาจส่งผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิต 
(Silva et al., 2012) การกระทบแลง้สามารถท าให้ผลผลิตออ้ยลดลงไดถึ้ง 60 เปอรเ์ซ็นต ์ (Robertson et al., 1999)  
ความแหง้แลง้จึงเป็นตวัแปรส าคญัที่จ ากัดการใหผ้ลผลิตออ้ย (Ishaq and Olaoye, 2008) รวมทัง้ส่งผลใหข้นาดเสน้ผ่าน-
ศูนยก์ลางล า ความสงู และผลผลิตน า้ตาลในออ้ยตอลดลง (Hagos et al., 2014) กระทบต่อระบบการปลกูออ้ยท าใหไ้ม่คุม้ค่า
ต่อการไวต้อ เกษตรกรจ าเป็นตอ้งปลกูออ้ยใหม่ทุก 1 ถึง 2 ปี ผลที่ตามมาคือตน้ทุนการผลผลิตออ้ยเพิ่มสงูขึน้เนื่องจากก าไร
ส่วนใหญ่ในระบบการผลิตออ้ยมาจากออ้ยตอ 

แนวทางหนึ่งที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวไดอ้ย่างยั่งยืนคือการพฒันาพนัธุอ์้อยให้มีความทนทานต่อความแหง้แลง้ 
มีความสามารถดา้นการไวต้อดี และยงัคงรกัษาผลผลิตไวไ้ดเ้มื่อปลกูในพืน้ที่ที่มีสภาพดินที่แตกต่างกัน และมีน า้จ ากัดในเขต
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ดงันัน้วัตถุประสงคข์องการศึกษาในครัง้นีเ้พื่อประเมินผลผลิตและลักษณะทางการเกษตรของพนัธุ์
ออ้ยดีเด่น 16 พนัธุใ์นออ้ยตอเขตอาศัยน า้ฝน และหาความสมัพนัธร์ะหว่างการใหผ้ลผลิตและลักษณะทางการเกษตรภายใต้
สภาพแวดลอ้มที่แตกต่างกัน 
 

วิธีการศกึษา 
ด าเนินการทดลองในสภาพไร่ ในฤดูปลกูปี 2558/2559 (ออ้ยตอ) ณ ต. นาเหล่า อ. หนองแสง จ. อุดรธาน ี พิกัด 

ละติจูด 16°32'18'' เหนือ ลองติจูด 104° 3' 18'' ตะวนัออก ดินเป็นดินร่วนปนทราย (ดินทราย 70.0 เปอรเ์ซ็นต ์ ดินร่วน 19.7 
เปอรเ์ซ็นต ์ และดินเหนียว 10.3 เปอรเ์ซ็นต)์ ค่าความเป็นกรด-ด่าง 5.91 ค่าการน าไฟฟ้า 0.048 เดซิซีเมนต่อเมตร ปริมาณ
อินทรียวตัถุในดิน 1.01 เปอรเ์ซ็นต ์ ซึ่งจดัอยู่ในกลุ่มดินที่มีความอุดมสมบูรณต์ ่า (ต ่ากว่า 1.5 เปอรเ์ซ็นต)์ (ณรงค ์ ตรีสวุรรณ, 
2544) มีไนโตรเจน 0.30 เปอรเ์ซ็นต ์ฟอสฟอรสั 17.22 มิลลิกรมัต่อกิโลกรมั และโพแทสเซียม 81.12 มิลลิกรัมต่อกิโลกรมั และ
ที่ ต. เหล่าใหญ่ อ. กุฉินารายณ ์จ. กาฬสินธุ ์พิกัด ละติจูด 17°10'3'' เหนือ ลองติจูด 102° 46' 30'' ตะวนัออก ดินเป็นดินทราย  
(ดินทราย 89.7 เปอรเ์ซ็นต ์ดินร่วน 9.3 เปอรเ์ซ็นต ์และดินเหนียว 1.0 เปอรเ์ซ็นต)์ ค่าความเป็นกรด-ด่าง 4.72 ค่าการน าไฟฟ้า 
0.04 เดซิซีเมนต่อเมตร ปริมาณอนิทรียวตัถุในดินเท่ากับ 0.59 เปอรเ์ซ็นต ์จดัอยู่ในกลุ่มดินที่มีความอุดมสมบูรณต์ ่า มีไนโตรเจน 
0.01 เปอรเ์ซ็นต ์ฟอสฟอรสั 6 มิลลิกรมัต่อกิโลกรมั และโพแทสเซียม 16 มิลลิกรมัต่อกิโลกรัม 
 
แผนการทดลอง 

ใชแ้ผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCBD) จ านวน 4 ซ า้ โดยใชพ้นัธุอ์อ้ยดีเด่น 
ที่รวบรวมจากแหล่งต่าง ๆ ทั่วประเทศจ านวน 16 พนัธุ ์ ดงันี ้ จากศูนยว์ิจยัพืชไร่ขอนแก่น ไดแ้ก่ KK06-501, KK07-478 และ 
KK3 จากกรมวิชาการเกษตร ไดแ้ก่ NSUT08-22-3-13 และ RT2004-085 จากส านกังานคณะกรรมการออ้ยและน า้ตาลทราย 
ไดแ้ก่ CSB06-2-15, CSB06-2-21, CSB06-4-162, CSB06-5-20 และ LK92-11 จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรว์ิทยาเขต
ก าแพงแสน ไดแ้ก่ TBy27-1385, TBy28-0348 และ Kps01-12 จากบริษัท มิตรผลวิจยั พฒันาออ้ยและน า้ตาล จ ากัด ไดแ้ก่ 
MPT02-458 และ MPT03-166 จากศูนยว์ิจัยพืชไร่สพุรรณบุรี คือ 91-2-527 เป็นพนัธุท์ดสอบ โดยมพีนัธุ ์LK92-11, Kps01-12 
และ KK3 เป็นพนัธุต์รวจสอบ 
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การจัดการแปลงทดลอง 
การทดลองนีเ้ป็นการประเมินผลผลิตและลักษณะทางการเกษตรในอ้อยตอภายใตส้ภาพการปลูกโดยอาศัยน า้ฝน  

โดยด าเนินการทดลองในช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 ขนาดแปลงย่อย 6 x 8 เมตร (จ านวน  
4 แถว) ใช้ระยะปลกู 1.5 x 0.5 เมตร หลงัจากแต่งตอแลว้ใส่ปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15 ในอตัรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ 2 ครัง้ ครัง้แรก
หลงัจากแต่งตอ 1 สปัดาห ์ และครัง้ที่ 2 เมื่อออ้ยอายุ 5 เดือนหลังแต่งตอ ก าจดัวัชพืชโดยใชแ้รงงานดายหญา้ในช่วง 4 เดือน
หลงัแต่งตอ จากนัน้ใชส้ารพาราควอตฉีดพ่นในอัตรา 400 มิลลิลิตร ต่อน า้ 60 ลิตร ก าจัดวชัพืชเมื่ออายุ 6 เดือนหลังแต่งตอ  
ข้อมูลท่ีตรวจวัด 

ขอ้มูลฟ้าอากาศและความชืน้ในดิน 
- ขอ้มลูฟ้าอากาศรายวนั เช่น อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต ่าสุด และปริมาณน า้ฝน โดยใชข้อ้มูลทางอุตุนิยมวิทยาของ

สถานีตรวจอากาศที่อยู่ใกลแ้ปลงทดลองมากที่สดุ ที่ จ. อุดรธานี ใชข้อ้มลูจากสถานอีุตุนิยมวิทยา ต. หนองขอนกวา้ง อ. เมือง
อุดรธานี จ. อุดรธานี ส่วน จ. กาฬสินธุ ์ใชข้อ้มูลจากสถานีอุตุนิยมวิทยา อ. กมลาไสย จ. กาฬสินธุ์ 

- ขอ้มลูความชืน้ในดิน ตรวจวดัดว้ยวิธี gravimetric method ที่ระดบัความลึก 6 ระดบั ไดแ้ก่ 0-15, 15-30, 30-45,  
45-60, 60-75 และ 75-90 เซนติเมตร โดยเก็บขอ้มูลที่อายุ 4, 6 และ 8 เดือนหลงัแต่งตอ แลว้ค านวณเป็นเปอรเ์ซ็นตค์วามชืน้
ดินโดยน า้หนัก ระหว่างน า้หนกัดินที่เก็บจากแปลง (น า้หนกัดินเปียก) และน า้หนกัดินอบแหง้ที่อุณหภูมิ 105°C เป็นเวลา 72 
ชั่วโมง ตามสูตรดงันี ้

เปอรเ์ซ็นตค์วามชืน้ดิน = [(น า้หนกัดินเปียก-น า้หนกัดินอบแห้ง) / (น า้หนกัดินอบแหง้)] x 100 

ขอ้มูลพชื 
- ขอ้มลูเปอรเ์ซ็นตค์วามงอกที่อายุ 45 วนั โดยนบัหน่อที่งอกโผล่พ้นดินหลงัแต่งตอ จาก 2 แถวกลาง แลว้ค านวณเป็น

เปอรเ์ซ็นตค์วามงอก ตามสตูรดงันี ้  

เปอรเ์ซ็นตค์วามงอก = (จ านวนกอออ้ยที่มีหน่องอกในออ้ยตอ / จ านวนกอที่ตดัเก็บเก่ียวในออ้ยปลูก) x 100 

- ขอ้มลูผลผลิตของออ้ยตอที่อายุ 12 เดือน โดยนบัจ านวนล าทั้งหมด (ล าต่อไร่) จาก 2 แถวกลาง ในพืน้ที่เก็บเก่ียว 24 
ตารางเมตร และตดัออ้ยชั่งน า้หนักรวม แลว้ค านวณผลผลิตออ้ยเป็นตนัต่อไร่ 

- ลกัษณะทางการเกษตร ไดแ้ก่ ความยาวล า (เซนติเมตร) วดัจากโคนจนถึงจุดหักธรรมชาติโดยใช้ตลบัเมตร ขนาด
เสน้ผ่านศูนยก์ลางล า (มิลลิเมตร) วัดดว้ยเวอรเ์นียที่ต าแหน่งโคน กลาง และปลาย โดยทัง้สองลกัษณะสุ่มวดัจาก 8 ล าต่อ
แปลงย่อย แลว้หาค่าเฉล่ีย 

- ค่า ซี.ซ.ีเอส สุ่มเก็บตวัอย่างจากแปลงย่อย แปลงละ 8 ล า จากนัน้น าตัวอย่างส่งไปตรวจวดัค่า ซี.ซี.เอส  
ที่หอ้งปฏิบติัการของศูนยว์ิจยัพืชไร่ขอนแก่น 

- ผลผลิตสมัพทัธ ์(relative yield) หรือเปอรเ์ซ็นตก์ารเปรียบเทียบกับพนัธุต์รวจสอบ ค านวณจากสตูรดงันี ้

ผลผลิตสัมพทัธ ์(relative yield) = (ผลผลิตพนัธุท์ดสอบ / ผลผลิตพนัธุต์รวจสอบ) x 100 

การวิเคราะหข์้อมูลทางสถิติ 
วิเคราะหค์วามแปรปรวน (Analysis of Variance: ANOVA) ในแต่ละสถานที่ และทดสอบ homogeneity of error 

variance ของทัง้ 2 สถานที่ โดยวิธี Bartlett’s Test (Little and Hills, 1978) ก่อนที่จะวิเคราะหค์วามแปรปรวนรวม (combine 
analysis) ของลักษณะทัง้หมดที่ตรวจวัดของทัง้ 2 สถานที่ หลังจากนัน้เปรียบเทียบค่าเฉล่ียโดยวิธี Duncan's Multiple Range 
Test (DMRT) ดว้ยโปรแกรมวิเคราะหท์างสถิติ MSTAT-C และหาสหสัมพนัธเ์พียรส์นั (Pearson correlation) ระหว่างการให้
ผลผลิตและลกัษณะทางการเกษตรดว้ยโปรแกรมวิเคราะหท์างสถิติ Statistix 10 



King Mongkut’s Agr. J. 2020 : 38 (1) : 42 - 51  45 

ผลการศกึษาและวิจารณ ์

สภาพอากาศและความชืน้ดิน 
จงัหวดัอุดรธานี ออ้ยตอมีปริมาณน า้ฝนรวมตลอดฤดูปลกู 1,220.9 มิลลิเมตรต่อปี (Figure 1a) ในช่วง 4 เดือนครึ่ง 

(120 วนัหลงัแต่งตอ) เป็นระยะที่ออ้ยแตกกอ ระยะนีม้ีปริมาณน า้ฝนนอ้ยท าใหอ้อ้ยประสบกับความแหง้แลง้ในช่วงตน้ของ 
การเจริญเติบโต เมื่อเขา้สู่เดือนที่ 5 (150 วนัหลงัแต่งตอ) ออ้ยไดร้บัน า้อย่างสม ่าเสมอถึงเดือนที่ 10 (300 วนัหลังแต่งตอ) 
ปริมาณน า้ฝนสงูสดุ 35 มิลลิเมตร อุณหภูมิเฉล่ียต ่าสดุ 22.6 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉล่ียสงูสดุ 33.4 องศาเซลเซียส  
มีความชืน้ในดินเฉล่ีย 4, 6 และ 8 เดือนหลงัแต่งตอ 7.8, 11.9 และ 12.7 เปอรเ์ซ็นต ์ตามล าดบั (Figure 2) 

จงัหวดักาฬสินธุ ์ ออ้ยตอมีปริมาณน า้ฝนรวมตลอดฤดูปลูก 998.0 มิลลิเมตรต่อปี (Figure 1b) ในช่วง 4 เดือน  
(120 วนัหลงัแต่งตอ) เป็นระยะที่ออ้ยแตกกอ ระยะนีม้ีปริมาณน า้ฝนนอ้ยและไม่สม ่าเสมอท าใหอ้อ้ยประสบกับความแห้งแลง้
ในช่วงตน้ของการเจริญเติบโต และมีปริมาณน า้ฝนช่วงเดือนที่ 5 ถึง เดือนที่ 7 (150 ถึง 210 วนัหลงัแต่งตอ) ฝนทิง้ช่วงอีกครัง้
เมือ่ย่างเขา้เดือนที่ 8 (240 วนัหลงัแต่งตอ) หลงัจากนัน้เร่ิมมีปริมาณน า้ฝนอีกครัง้ตั้งแต่เดือนที่ 8 ถึง เดือนที่ 10 (240 ถึง 300 
วนัหลงัแต่งตอ) อุณหภูมิเฉล่ียต ่าสุด 22.6 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉล่ียสูงสดุ 33.4 องศาเซลเซียส มีความชืน้ในดินเฉล่ีย 4, 6 
และ 8 เดือนหลงัแต่งตอ 6.8, 10.3 และ 10.6 เปอรเ์ซ็นต ์ตามล าดบั (Figure 2) เมื่อพิจารณาปริมาณน า้ฝนของทัง้สองแปลง
พบว่า ปริมาณน า้ฝนที่จงัหวัดอุดรธานีสงูกว่าจงัหวดักาฬสินธุ ์ ส่งผลท าใหค้วามชืน้ดินจงัหวดักาฬสินธุต์  ่ากว่าจงัหวดัอุดรธานี 
ทัง้สามระยะ (4, 6 และ 8 เดือนหลงัแต่งตอ) 

Figure 1 Rainfall, minimum and maximum temperature of ratoon crop at Udon Thani province (a) and Kalasin 
province (b) during 2015 to 2016. 

 
ปริมาณน า้ฝนรายวนัของทัง้ 2 สถานที่ ชีใ้หเ้ห็นว่าในช่วงปลายปี 2558 จนถึงตน้ปี 2559 รวมระยะเวลาประมาณ 4-5 

เดือนหลงัแต่งตอ ซึ่งออ้ยอยู่ในระยะแตกกอ เป็นช่วงที่มีปริมาณน า้ฝนนอ้ยเนื่องจากเป็นช่วงฤดูแลง้ ท าใหอ้อ้ยไดร้บัผลกระทบ
จากการขาดน า้ในช่วงตน้การเจริญเติบโต ซึ่งสอดคลอ้งกับความชืน้ที่ตรวจวดัที่อายุ 4 เดือนหลังแต่งตอ และเมื่อเขา้สู่เดือนที่ 6 
เร่ิมมีวนัที่ฝนตกเพิ่มขึน้ท าใหอ้อ้ยรบัน า้ในช่วงปลายของระยะแตกกอ ที่จงัหวดัอุดรธานีมีความชืน้ดินสงูกว่าจังหวดักาฬสินธุ์ 
ทัง้สามช่วงอายุคือ 4, 6 และ 8 เดือนหลงัแต่งตอ (Figure 2) ซึ่งอาจเกิดจากปริมาณน า้ฝนและชนิดของดินที่แตกต่างกัน  
โดยที่ดินทรายจะมีความสามารถในการอุม้น า้ (soil holding capacity) หรือความจุที่ระดบัสนาม (field capacity) ที่ต ่ากว่า 
ดินร่วนปนทราย 
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Figure 2 Soil moisture content at Udon Thani province (⚫) and Kalasin province () measured at 0-15, 15- 30,  

30-45, 45-60, 60-75 and 75-90 cm of soil depth at 4 (a), 6 (b) and 8 (c) months in ratoon crop during 
2015 to 2016.  

 

การตอบสนองของพันธุ์และสภาพแวดล้อม 
การวิเคราะหค์วามแปรปรวนรวมของแปลงออ้ยตอภายใตส้ภาพอาศยัน า้ฝนทัง้ 2 พืน้ที่ พบว่าสภาพแวดลอ้มมีอิทธิพล

ต่อลกัษณะจ านวนล า ขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลางล า ความยาวล า ผลผลิตออ้ย และเปอรเ์ซ็นตค์วามงอกอย่างมีนยัส าคัญย่ิง 
ทางสถิติ ยกเวน้ค่า ซี.ซี.เอส. ที่ไมพ่บอิทธิพลของสภาพแวดลอ้ม ในขณะที่ออ้ยทัง้ 16 พนัธุ ์มีการตอบสนองในลกัษณะผลผลิต 
จ านวนล าต่อไร่ ขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลางล า ความยาวล า ผลผลิตออ้ย ค่า ซี.ซี.เอส. และเปอรเ์ซ็นตค์วามงอกแตกต่างกัน 
อย่างมีนยัส าคญัย่ิงทางสถิติ นอกจากนีย้งัพบว่ามีปฏิสมัพนัธ์ระหว่างสภาพแวดลอ้มและพนัธุอ์อ้ยในทุกลกัษณะ (Table 1) 
 
Table 1 Mean squares from combined analysis of millable cane, stalk diameter, stalk length, cane yield, C.C.S. 

and germination percentage at 12 months in ratoon crop of 16 sugarcane advance clones grown under 
rainfed conditions at Udon Thani province and Kalasin province during 2015 to 2016. 

Source of variation DF 
Millable cane 

(stalk/rai) 

Stalk 
diameter 

(mm) 

Stalk length 
(cm) 

Cane yield 
(ton/rai) 

C.C.S. 
Germination 
percentage 

Location (L) 1 7476x105 ** 1246 ** 2079x102 ** 1150 ** 0.23   3812.76 ** 
Rep. within L 6 2931x102   5.43   269   1.01   0.79   30.71   

Genotypes (G) 15 4162x103 ** 12.61 ** 2114 ** 5.08 ** 10.18 ** 200.88 ** 
G x L 15 3237x103 ** 5.14 ** 471 * 4.77 ** 5.78 ** 201.63 ** 

Pool error 90 2458x102   1.84   236   0.41   0.44   22.69   
C.V. (%)   8.51 5.52 8.12 11.14 5.03 8.47 

**,* = Significant at 0.01 and 0.05 probability levels, respectively. 
 
ความแปรปรวนของผลผลิตและลักษณะทางการเกษตรของอ้อยตอ 

ผลผลิตและลักษณะทางการเกษตรของอ้อยตอในพืน้ท่ีดินร่วนปนทราย (จังหวัดอุดรธานี) 
พนัธุท์ี่ใหผ้ลผลิตออ้ยตอสงูในจงัหวดัอุดรธานี ไดแ้ก่ พนัธุ ์MPT03-166, RT2004-085, KK06-501, KK3, 91-2-527 

และ LK92-11 (Table 2) พนัธุท์ี่มีค่า ซี.ซี.เอส. สงู ไดแ้ก่ พนัธุ ์NSUT08-22-3-13, RT2004-085, MPT02-458, LK92-11 และ 
KK3 พนัธุท์ี่มีเปอรเ์ซ็นตก์ารงอกสงู ไดแ้ก่ พนัธุ ์TBy27-1385, KK3, MPT02-458, CSB06-5-20, KK06-501, LK92-11 และ 
CSB06-4-162 ขณะเดียวกันในดา้นลกัษณะทางการเกษตร พบว่า พนัธุ ์ MPT03-166, RT2004-085, KK06-501, KK3,  
91-2-527, LK92-11 และ TBy28-0348 มีจ านวนล าต่อไร่สงูไม่แตกต่างกันทางสถิติจากพนัธุ ์KK3 และ LK92-11 ซึ่งเป็นพนัธุ์
ตรวจสอบ (Table 3) ลกัษณะขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลางล า พนัธุ์ CSB06-2-15, MPT03-166 และ RT2004-085 มีค่าสงูกว่า
พนัธุต์รวจสอบ ส่วนพนัธุ ์RT2004-085, KK06-501, Kps01-12, CSB06-4-162, MPT02-458, KK3, KK07-478, LK92-11, 
CSB06-5-20, 91-2-527 และ TBy28-0348 มีความดีเด่นในลกัษณะความยาวล าที่สงู 
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ผลผลิตและลักษณะทางการเกษตรของอ้อยตอในพืน้ท่ีดินทราย (จังหวัดกาฬสินธุ)์ 
การทดสอบผลผลิตในออ้ยตอ พบว่า ออ้ยพนัธุ ์ CSB06-4-162, MPT02-458 และ KK3 เป็นพนัธุท์ี่ใหผ้ลผลิตออ้ย 

และค่า ซี.ซี.เอส. สงูทั้งสองลกัษณะ (Table 2) ส่วนพนัธุท์ี่มีเปอรเ์ซ็นตก์ารงอกสงู ไดแ้ก่ พนัธุ ์CSB06-4-162, KK3, CSB06-2-
21 และ RT2004-085 ในขณะที่ลักษณะทางการเกษตร พบว่า พนัธุ ์ CSB06-4-162 มีจ านวนล าต่อไร่สงูสดุซึ่งแตกต่างจาก
พนัธุต์รวจสอบทัง้ 3 พนัธุ ์(Table 3) ส่วนพนัธุท์ี่มีขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลางล าสูง คือ CSB06-4-162, RT2004-085, Kps01-12, 
MPT02-458, 91-2-527, TBy28-0348, KK3, CSB06-2-15, KK06-501 และ MPT03-166 นอกเหนือจากนีพ้นัธุ ์ 91-2-527, 
MPT02-458, CSB06-4-162 และ KK3 เป็นพนัธุท์ี่มีความดีเด่นในลกัษณะความยาวล าที่สูง 

จากการพิจารณาขอ้มูลทัง้ 2 สถานที่ ซึ่งมีความแตกต่างกันทัง้ดา้นสภาพฟ้าอากาศและสภาพคุณสมบติัดิน พบว่า 
พนัธุ ์ KK3 เป็นพนัธุท์ี่มีการปรบัตวัไดดี้กว่าพันธุอ์ื่น โดยเฉพาะดา้นความยาวล า เปอรเ์ซ็นตค์วามงอก และค่า ซี.ซ.ีเอส.  
ส่วนจ านวนล าต่อไร่และขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลางล ามีความโดดเด่นในพืน้ที่ดินร่วนปนทราย และดินทราย ตามล าดบั 
 
Table 2 Cane yield, C.C.S. and germination percentage of 16 sugarcane advance clones in ratoon crop at Udon 

Thani province and Kalasin province during 2015 to 2016. 

Variety 
Cane yield (ton/rai)   C.C.S.   Germination percentage 

Udon Thani Kalasin   Udon Thani Kalasin   Udon Thani Kalasin 
KK06-501 10.70 ab  1.10 g  13.10 de 15.00 a  68.80 abc 40.00 ef 
KK07-478 9.00 cde   1.90 ef  13.87 b-e   9.67 f  64.47 bcd   48.00 cde 
NSUT08-22-3-13 6.23 g 1.93 ef  15.37 a   14.67 ab  57.33 efg 44.67 def 
RT2004-085 10.83 ab  2.47 cd   15.20 a    11.00 e   60.67 def 58.33 abc 
CSB06-2-15 7.23 fg 1.50 fg  11.03 fg 12.00 de  59.17 d-g  52.00 bcd 
CSB06-2-21 6.40 g 2.97 b  11.37 f 13.00 cd    49.33 h 60.00 ab 
CSB06-4-162 9.17 cde   4.13 a    13.63 cde 15.33 a  67.70 abc 63.33 a 
CSB06-5-20 9.50 b-e   1.17 g  12.87 e 13.67 bc  69.53 ab 42.33 def 
TBy27-1385 9.43 b-e   1.67 ef  11.67 f 12.00 de   73.63 a   48.00 cde 
TBy28-0348 9.50 b-e   1.77 ef  13.23 de 13.33 c   54.87 fgh 39.33 ef 
MPT02-458 8.33 ef  3.90 a  15.03 ab  15.33 a    71.27 ab 52.33 bcd 
MPT03-166 11.57 a     2.90 Bc  10.07 g 12.00 de  52.73 gh 52.33 bcd 
91-2-527 10.43 abc     2.07 De  13.77 b-e   11.33 e   64.60 bcd  51.67 bcd 
KK3  10.47 abc     3.83 A  14.27 a-d   14.67 ab  71.60 a 63.33 a 
LK92-11  10.30 a-d  1.73 ef   14.70 abc     13.67 bc  68.33 abc 36.00 f 
Kps01-12  9.10 cde   1.13 G  13.43 cde 15.00 a  62.40 cde  37.00 f 

Mean 9.26 2.31   13.27 13.167   62.481 49.917 
F-test ** **  ** **    ** ** 

C.V. (%) 9.3 11.3   5.36 4.69   5.73 11.35 
** Significant at 0.01 probability levels.  
Mean in the same column followed by the same latter are not significantly different by DMRT at P=0.05. 
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Table 3 Millable cane, stalk diameter and stalk length of 16 sugarcane advance clones in ratoon crop at Udon 
Thani province and Kalasin province during 2015 to 2016. 

Variety 
Millable cane (stalk/rai)   Stalk diameter (mm)   Stalk length (cm) 

Udon Thani Kalasin   Udon Thani Kalasin   Udon Thani Kalasin 
KK06-501 9,443 ab 1,667 h   29.13 bcd 21.00 abc    262.00 a 136.00 def 
KK07-478 8,939 bc   2,800 ef  27.37 cd  20.00 bcd  240.70 a-e 149.70 bcd 
NSUT08-22-3-13 6,141 g 2,533 fg  28.77 bc 20.00 bcd  195.60 f 119.00 fg 
RT2004-085 9,590 ab 3,167 de  29.50 abc  22.67 ab   263.80 a   155.70 bcd    
CSB06-2-15 7,128 efg 2,066 gh  31.57 a   21.67 ab  210.90 ef 112.70 g 
CSB06-2-21 6,747 fg 3,800 c  27.63 bcd 18.33 cd  224.50 b-f 140.70 de 
CSB06-4-162 9,010 bc   5,322 a  28.23 bcd  23.67 a  257.30 abc 168.30 ab 
CSB06-5-20 8,844 bcd  1,933 h  24.83 e 18.67 cd  236.70 a-e  146.00 cd   
TBY27-1385 8,674 bcd   2,133 gh  26.33 de 17.33 d  221.80 c-f 117.30 fg 
TBy28-0348 9,113 abc 1,922 h  26.23 de 22.00 ab   231.80 a-e  143.70 cd 
MPT02-458 7,707 def  4,400 b  29.20 bc 22.33 ab    253.50 abc   180.30 a 
MPT03-166 10,260 a   3,667 cd  29.97 ab 21.00 abc  214.60 def 123.00 efg 
91-2-527 9,354 abc  3,867 bc  27.23 cd  22.33 ab   233.30 a-e  180.30 a 
KK3  9,365 abc  4,378 b  27.57 bcd  22.00 ab  249.90 a-d  163.00 abc   
LK92-11  9,333 abc    2,067 gh  27.70 bcd  20.67 bc  237.00 a-e  124.00 efg 
Kps01-12   8,273 cd    1,767 h  29.03 bc 22.67 ab  260.20 ab 140.30 de  

Mean 8620.23 3038.92   28.14 20.938   235.77 142.79 
F-test ** **  ** **  ** ** 

C.V. (%) 7.23 10.59   4.46 6.92   8.05 7.41 
** Significant at 0.01 probability levels.  
Mean in the same column followed by the same latter are not significantly different by DMRT at P=0.05. 
 

เมือ่พิจารณาผลผลิตสัมพทัธข์องพนัธุท์ดสอบ 13 พนัธุเ์ทียบกับพนัธุต์รวจสอบ (KK3, LK92-11 และ Kps01-12) 
จงัหวดัอุดรธานี (Table 4) พบว่า พนัธุ ์ KK06-501, RT2004-085 และ MPT03-166 ให้ผลผลิตออ้ยสงูกว่าพนัธุต์รวจสอบ 
ทัง้ 3 พนัธุใ์นออ้ยตอ และเมื่อเปรียบเทียบผลผลิตออ้ยระหว่างพนัธุต์รวจสอบดว้ยกันเอง พบว่า พนัธุ ์KK3 ให้ผลผลิตเทียบเท่า
พนัธุ ์ LK92-11 และสงูกว่า Kps01-12 ในขณะที่ผลผลิตสมัพทัธ์ของพนัธุท์ดสอบ 13 พนัธุเ์ทียบกับพนัธุต์รวจสอบของจงัหวดั
กาฬสินธุ ์ พบว่า พนัธุ ์KK06-501, KK07-478, NSUT08-22-3-13, RT2004-085, CSB06-2-21, TBy28-0348, MPT03-166 
และ 91-2-527 ใหผ้ลผลิตออ้ยสูงกว่าพนัธุ ์ LK92-11 และ Kps01-12 ในขณะที่พนัธุ ์ CSB06-4-162 และ MPT02-458  
ใหผ้ลผลิตออ้ยสงูกว่าพนัธุต์รวจสอบทัง้ 3 พนัธุ ์ และเมื่อเปรียบเทียบผลผลิตออ้ยระหว่างพนัธุต์รวจสอบดว้ยกันเองพบว่าพนัธุ์ 
LK92-11 ใหผ้ลผลิตสงูกว่า Kps01-12 ในขณะที่พนัธุ ์KK3 ยงัคงใหผ้ลผลิตสูงกว่า LK92-11 และ Kps01-12  

จากการปลกูทดสอบทัง้ 2 สภาพแวดลอ้ม ออ้ยแต่ละพนัธุแ์สดงความดีเด่นในแง่ของการให้ผลผลิตออ้ยที่แตกต่างกัน 
ออ้ยพนัธุ ์ KK3 และ CSB06-4-162 มีเปอรเ์ซ็นตก์ารงอกสูงทัง้สองแปลง รวมทั้งลักษณะทางการเกษตรยังมีส่วนส าคญัเป็น
อยา่งมากในการสนบัสนุนใหอ้อ้ยมีผลผลิตที่สงูขึน้ ซึ่งผลการทดลองชีใ้หเ้ห็นว่าการใหผ้ลผลิตออ้ยมีความสมัพนัธ์สงูในทางบวก
กับจ านวนล าต่อไร่จังหวดัอุดรธานี และจังหวดักาฬสินธุ ์ มีค่า r=0.97 (P≤0.01) และ 0.93 (P≤0.01) ตามล าดบั (Figure 3) 
รวมทัง้ผลผลิตออ้ยมีความสมัพนัธส์ูงในทางบวกกับความยาวล าที่จงัหวดัอุดรธานี มีค่า r=0.57 (P≤0.01) จะเห็นไดว้่าลกัษณะ
ทางการเกษตรที่มีความส าคญัต่อการส่งเสริมและรกัษาผลผลิตของออ้ยตอใหย้ังคงสงูอยู่ได ้ คือ ลกัษณะจ านวนล าต่อไร่ และ
ความยาวล า 
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Table 4 Relative yield compare to check varieties (KK3, LK92-11 and Kps01-12) at Udon Thani province and 
Kalasin province during 2015 to 2016. 

Variety 
KK3    LK92-11    Kps01-12   

Udon Thani Kalasin   Udon Thani Kalasin   Udon Thani Kalasin 

KK06-501 105 50  105 110  118 168 
KK07-478 88 50  88 110  99 168 
NSUT08-22-3-13 61 50  61 112  68 171 
RT2004-085 106 64  106 142  119 218 
CSB06-2-15 70 39  70 87  79 132 
CSB06-2-21 62 77  62 171  70 262 
CSB06-4-162 89 108  89 238  101 365 
CSB06-5-20 93 30  93 67  104 103 
TBY27-1385 92 43  92 96  104 147 
TBy28-0348 93 46  93 102  104 156 
MPT02-458 81 102  81 225  92 344 
MPT03-166 113 76  113 167  127 256 
91-2-527 98 54  98 119  111 182 
KK3  - -  100 223  113 345 
LK92-11 100 45  - -  113 154 
Kps01-12 88 29  88 65  - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 3 Relationship between cane yield and millable cane (a), stalk diameter (b) and stalk length (c) in ratoon 

crop at Udon Thani province (⚫) and Kalasin province () during 2015 to 2016.  
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Site 
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Low yield  
Site 

specific  

adaptation 

Wide 

adaptation  

with high yield  

ความสามารถการปรับตัวและความสัมพันธร์ะหว่างพันธุอ์้อย และสถานท่ีทดสอบ 
การประเมินออ้ยตอทั้ง 16 พนัธุใ์นสภาพดินร่วนปนทรายและดินทรายสามารถแบ่งกลุ่มการตอบสนองต่อผลผลิตได ้ 

4 กลุ่มดงันี ้ กลุ่มที่ให้ผลผลิตต ่า ไดแ้ก่ พนัธุ ์ NSUT08-22-3-13 และ CSB06-2-15 กลุ่มที่ให้ผลผลิตสงูเฉพาะพืน้ที่ดินทราย
ไดแ้ก่ พนัธุ ์ CSB06-4-162 และ MPT02-458 กลุ่มที่ให้ผลผลิตสงูเฉพาะพืน้ที่ดินร่วนปนทราย ไดแ้ก่ พนัธุ ์ 91-2-527,  
KK06-501, LK92-11, RT2004-085 และ MPT03-166 และกลุ่มที่ใหผ้ลผลิตที่สงูทัง้สองสภาพดิน คือ พนัธุ ์KK3 ขอ้มลูเหล่านี ้
แสดงใหเ้ห็นว่าออ้ยแต่ละพนัธุม์ีความสามารถในการตอบสนองต่อพืน้ที่ที่แตกต่างกัน รวมถึงสภาพของดิน ความชืน้ในดิน และ
สภาพอากาศเป็นปัจจยัส าคัญต่อการให้ผลผลิตอ้อย ซึ่งแปลงทดสอบที่จงัหวัดอุดรธานี (ดินร่วนปนทราย) สามารถให้ผลผลิตออ้ย
สงูกว่าแปลงทดสอบที่จงัหวัดกาฬสินธุ ์ (ดินทราย) สาเหตุมาจากแปลงปลูกที่จงัหวดักาฬสินธุ์มีเปอรเ์ซ็นตก์ารงอก (Table 2) 
และปริมาณน า้ฝน (Figure 1) ต ่ากว่าจงัหวัดอุดรธานี รวมทัง้การกระจายตวัของฝนในเขตนีไ้ม่สม ่าเสมอและมีความแปรปรวน
สงู ประกอบกับสภาพดินเป็นดินทรายความอุดมสมบูรณใ์นดินต ่า ดว้ยเหตุนีจ้ึงท าให้ผลผลิตในออ้ยตอลดลงจากออ้ยปลกูเป็น
อย่างมาก โดยที่จงัหวัดอุดรธานีผลผลิตออ้ยตอลดลง 33 เปอรเ์ซ็นต ์ ในขณะที่จังหวดักาฬสินธุ์ผลผลิตออ้ยตอลดลงถึง 71 
เปอรเ์ซ็นต ์เมื่อเปรียบเทียบกับออ้ยปลกู 

ดา้นลักษณะทางการเกษตร อาทิ จ านวนล า ขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลางล า และความยาวล าของจงัหวัดกาฬสินธุล์ดลง
เมื่อเปรียบเทียบกับจงัหวดัอุดรธานี (Table 2) สอดคลอ้งกับ Hagos et al. (2014) ที่รายงานว่า ภายใตส้ภาพที่ออ้ยขาดน า้ 
เป็นเวลานานมีผลท าใหข้นาดเสน้ผ่านศูนยก์ลางล าและความสงูของล าลดลง ซึ่งจากขอ้มลูนีส้ามารถสรุปไดว้่า พนัธุ ์ KK3  
เป็นพนัธุท์ี่มีการปรบัตวัไดก้ว้างและมีผลผลิตสงู สามารถปลกูไดดี้ในทัง้พืน้ที่ดินร่วนปนทรายและดินทราย ส่วนพันธุ ์CSB06-4-
162 และ MPT02-458 ควรมีการแนะน าในพืน้ที่ปลกูออ้ยที่เป็นดินทราย และพนัธุ ์ MPT03-166, RT2004-085, 91-2-527, 
KK06-501 และ LK92-11 ควรมีการแนะน าในพืน้ที่ดินร่วนปนทราย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 4 Relationship between cane yield at Udon Thani province and Kalasin province in ratoon crop during  

2015 to 2016. 
 

สรุปผลการศกึษา 
ทุกลกัษณะที่ตรวจวดัของออ้ย 16 พนัธุ ์ ทัง้ 2 สถานที่ทดสอบมีความแตกต่างระหว่างสายพนัธุอ์ย่างมีนัยส าคญั 

ทางสถิติ และพบอิทธิพลของสภาพแวดลอ้มอย่างมีนยัส าคัญทางสถิติในลกัษณะจ านวนล า ขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลางล า และ
ผลผลิตออ้ย รวมทัง้มีปฏิสัมพนัธร์ะหว่างพนัธุแ์ละสภาพแวดลอ้มอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ออ้ยตอในสภาพดินร่วนปนทราย 
ใหผ้ลผลิตมากกว่าออ้ยตอในสภาพดินทราย ออ้ยพนัธุ ์ KK3 เป็นพนัธุท์ี่ใหผ้ลผลิตสงูทัง้ในพืน้ที่สภาพดินร่วนปนทราย และ
สภาพดินทราย ส่วนพนัธุท์ี่มีการปรบัตวัไดดี้แบบเฉพาะถ่ินในดินทรายไดแ้ก่ พนัธุ ์CSB06-4-162 และ MPT02-458 ในขณะที่
พนัธุ ์ 91-2-527, KK06-501, LK92-11, RT2004-085 และ MPT03-166 มีการปรบัตัวไดดี้แบบเฉพาะถ่ินในดินร่วนปนทราย 
ลกัษณะทางการเกษตร เชน่ จ านวนล าต่อไร่ และความยาวล า มีส่วนส าคัญในการสนบัสนุนใหอ้อ้ยตอมีผลผลิตสงู 



King Mongkut’s Agr. J. 2020 : 38 (1) : 42 - 51  51 

กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณส านักงานพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ ศูนยว์ิจัยออ้ยและน า้ตาลภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่สนบัสนุนงบประมาณในการวิจยัครัง้นี ้ และนอกจากนีข้อขอบคุณบริษัทมิตรผล
หรือ โรงงานน า้ตาลมิตรกาฬสินธุ ์และไร่เทียมพืชผลที่สนบัสนุนแปลงทดลอง 

 
เอกสารอ้างอิง 

ณรงค ์ตรีสุวรรณ. 2544. การประเมินความอุดมสมบูรณข์องชุดดินท่ีพบในประเทศไทย. เอกสารวิชาการ ฉบับท่ี 483. น. 1-26.  
กรุงเทพฯ: กรมพฒันาท่ีดิน. 

สุดชล วุน้ประเสริฐ และธีรยุทธ เกิดไทย. 2558. การจัดการดินและน า้เพ่ือเพ่ิมผลผลิตออ้ยตอในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ. 
http://www.sutir.sut.ac.th:8080/sutir/bitstream/123456789/5869/2/Fulltext.pdf (4 พฤษภาคม 2561). 

ส านักงานคณะกรรมการออ้ยและน า้ตาลทราย. 2560. พืน้ท่ีการผลิตออ้ย. ใน รายงานพืน้ทีป่ลูกออ้ย 2559/60.  
 http://www.ocsb.go.th/upload/journal/fileupload/923-9999.pdf (1 พฤษภาคม 2561). 
Hagos, H., Worku, W., and Takele, A. 2014. Effect of drying off period and harvest age on quality and yield of ratoon cane 

(Saccharium officinarium L.). Adv Crop Sci Tech. 2 (3): 133. 
Ishaq, M. N., and Olaoye, G. 2008. Expression of heterosis in sugarcane genotypes under moisture stressed condition.  

Afr. J. Agric. Res. 4 (2): 99-206. 
Limpinuntana, V. 2001. Physical factors related to Agricultural potential and limitations in Northeast Thailand. In: Natural resource 

management issues in the Korat Basin of Northeast Thailand: an overview. pp. 3-17. Proceeding of the Planning 
Workshop on Eco-regional Approaches to Natural Resource Management in the Korat Basin, Northeast Thailand: Toward 
Further Research Collaboration, held on 26-29 October 1999, Khon Kaen, Thailand. Los Banos: International Rice Research 
Institute.  

Little, T. M., and Hills, F. J. 1978. Agricultural Experimentation Design and Analysis. New York: John Wiley and Sons Inc.. 
Robertson, M. J., Inman-Bamber, N. G., Mochow, R. C., and Wood, A. W. 1999. Physiology and productivity of sugarcane with early 

and mid-season water deficit. Field Crops Res. 64: 211-227. 
Silva, P. P., Soares, L., da Costa, J. G., da Silva, V. L., de Andrade, J. C. F., Gonçalves, E. R., dos Santos, J. M., et al. 2012.  

Path analysis for selection of drought tolerant sugarcane genotypes through physiological components.  
Ind Crops Prod. 37 (1): 11-19. 

Venkataramana, S., Guruja, R. P. N., and Naidu, K. M. 1986. The effects of water stress during the formative phase on stomatal 
resistance and leaf water potential and its relationship with yield in ten sugarcane varieties. Field Crops Res. 13: 345-353.  

 
วนัรบับทความ (Received date) : 25 ธ.ค. 61 
วนัแกไ้ขบทความ (Revised date) : 19 ก.พ. 62 

วนัตอบรบับทความ (Accepted date) : 2 มี.ค. 62 
 

 


